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T Á R C Z A.
A műhely zugából.

Irta Koperniczky Cornél.

Késő délután volt már, hogy végződtem a 
„Garasos Igazság” szerkesztőségében. Csú
nya esős őszi délután, midőn az utcán alig 
látni embert, mert az apró szemű, sűrű, 
velőkig ható esőt senki sem szereti, s igy 
én is siettem menekülni előle, valami barát
ságos fészekbe. A kávéházunkba hiába 
megyek ilyenkor, mert a fiúk már úgy sincsenek 
ott s ebben a csatakos időben nem szerettem 
volna egyedül lenni; valami kimondhatlan 1 
fátyol nehezedik ilyenkor az ember lelkére s 
ilyenkor vágyódik egy kis fény, egy kis derű 
után. Ilyen derűs társaság volt a miénk. 
Csupa bohém fiúk, kik nem akartuk és nem 
szerettük ismerni az életnek szomorúbb ol
dalát tehát iparkodtunk elűzni komor gondo
latainkat. Hiába! fiatal emberek,tele életerővel 
ámbiciőval s igy nem csoda, hogy rózsa
színű szemüvegen át néztük a világot. S én 
ily derű után vágyódva ez unalmas délután 
felkerestem Kustai barátom műtermét.

Valódi bohém tanya képe tárul a látogató 
elé az ő száz és még nem tudom hány éves 
bőrszékeivel; melyekből a lószőr itt-ott már

ki kívánkozik, de azért a pihenni vágyónak | 
barátságosan integet, mintha csak mondaná: 
ne félj! rajtam kényelmesen ülhetsz. így 
történt, hogy az egyik hatalmas borszéket, 
olt a kályha mellett megszerettem s úgy 
megszoktam, hogy másutt nem is tudtam 
oly jól ülni.

A padlón gyékényből font „perzsa" sző
nyegek fogták fel a neszt; a falakat pedig 
gipsz minták, rajzok, olajfestmények s egy 
pár társaságunbeliek karikatúrái fedték, sűrűn 
tele aggatva, már a szerint, hogy a terem 
melyik részén dolgozott Alberti, a szobi ász, 
s a két festő Kustai és Rahócy.

Az egyik sarokban egy rakás krizantémum 
feküdt, azon mód, liógy azt a kertésztől j 
hozva, oda ledobhatták.

Beléptemkor, Alberti éppen mintázott. Egy 
ifjú nő szobrát emlékezetből.

Kustai pedig valamelyik tárlatra szánt 
képét javítgatta.

Rahóczy, Lsebretett kézzel, szájában kurta
pipájával, nagyokat lépkedve föl és alá sétált 
közbe pedig nagy műértelemmel hol az egyik, 
hol a más k munkáját figyelte.

Ugylátszik, hogy nagyon elvolt foglalva 
gondolataival, mert mig máskor előmbe 
jőve ő szokta kezét nyújtani, s most feléje 
nyújtott kezemet szinte nem is látszott 
észrevenni.

Sejtettem, hogy valami rendkívüli történ-

betett, ami, a máskor oly nyugodt embert 
ki tudta zökkenteni a rendes kerékvágásból; 
azért szó nélkül telepedtem megszokott 
helyemre.

Az utca és az idő nyomasztó hangulata, 
mely elöl úgy iparkodtam menekülni, nehe
zedett miránk is.

Szó nélkül ültem ; egy eszme nem jutott 
agyamba. Egy témát nem tudtam megragadni, 
miről beszélve elűzhettük volna e komor 
hangulatot.

Csak midőn besötétedett s a munkát abba 
hagyva Alberti és Kustai is mellém telepedtek 
engedett fel egy kissé a hangulat; de 
Rahóczyt akkor sem tudtuk bevonni a tár- 

| saságba. Ö csak pipájából füst felhőket 
eregetve, hosszúkat lépegetett föl és alá.

— Hát ma jön meg ? kérdi Kustai, midőn 
megállt előttünk Rahóczy, hogy pipáját újra 
megtöltse.

— Kicsoda ? Kérdém, iparkodtam meg
ragadni az alkalmat, hogy Rahóczyt is be
vonjam a diskurzusba s az egyik széket elébe 
tolva csak nem kényszeritém, hogy azon 
helyett fogjaljon, — mi sikerült is.

— Igen, ma jön meg a — feleségem. Ma 
este nyolez órakor, — szólt felém fordulva.

— Hát te nő s vagy? Erről te nekem 
még nem is beszéltei; igaz, hogy csak alig 
négy-öt hónapja, hogy ismerjük egymást.
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az osztályok csak lépcsőfokok a magasabb 
női műveltséghez. Eszerint épp oly vegye
sek és általánosak, mint az elemi iskolák.

Az aggódó anyák megnyugtatására mond
hatjuk, hogy egy jól nevelt gyermek aki 
édesanyja éber szeme előtt nőtt fel, rosszat 
nem tanulhat akár fiú vagy lány az, még 
pedig azért, mert nem tudja, mi a 
rossz hogy az is létezik, nem kutat utána, 
nem kiváncsi reá Az oly úri gyermek pe
dig, aki az otthoni nevelésnél szabad óráiban 
a cselédra volt bizva, bizony magával hozza 
már a rossznak, illetlennek a csiráját az 
iskolába.

A gyermek nevelése és oktatása karöltve 
jár; s igy kezdődjék ez már az elemi isko
lában. Itt van az abszolút jogegyenlőség; a 
jó tanító előtt nem lehet az egyik előbbre- 
való a másiknál azért, mert ennek az apja 
földniives, azé ur, azé polgár, vagy mun
kás. Itt ismerkedik meg, a gyermek köze
lebbről embertestvéreivel, a barátság nemes 
érzelmével, minden külsőség és mesterkélt
ség nélkül. Az iskola az a hely, a ahol a 
gyermek példája nemesitöleg hat a társakra. 
Itt tanulja meg a pontosságot, mert órára 
kell ott neki megjelenni, s igy korán kell 
kellnie. Ezáltal még a legelkényeztetettebb 
gyermek is rendhez szokik, megszereti a 
munkát.

A gyermeket nemes vételkedésre serkenti. 
A gazdag szülő gyermeke kénytelen belátni 
hogy itt nem a pénz, nem a rang határoz, 
de a szorgalom és a jó magaviselet.

Itt oltják szivébe a vallásos érzést és a 
haza iránti szeretetet; tudatára jön annak, 
hogy „a haza mindenelőtt“. Látja, hogy a 
hon jólétén, fölvirágoztatásán közösen kell 
működnünk s igy nem nézhetjük le egymást 
mert egyikünk tán módosabb a másiknál 
s egyikünk nagyobb hivatalt visel a másiknál

Megtanulja már gyermekkorában azt az 
erényt, amely sajnos eddig hiányzott a 
magyarból, hogy kötelessége megbecsülni 
egyiknek a másikat csak azért — mert
magyar.

Táborszky Kár oly né.

HÍREK.
— Az állami tan. képzőben, az egészségtan 

tanára dr. Lakner Zoltán lett, az elhunyt dr. 
Dómján Lajos helyében.

— Kinevezés. Buncsek Rezső az állami 
tanítóképzőhöz nevelői minőségben, Barta 
Jenő helyére kineveztetett, ki Léváról Buda
pestre távozott.

— Szökött fegyenc. Puskár József szökött 
fegyencnek viselt dolgairól multi számunkban 
már megemlékeztünk, de most ismét vissza
térünk. Ugyanis a későbbi nyomozás folya
mán 13 betöréses lopás bizonyult reá, melyek 
töredelmes bevallása után a pozsonyi kir. 
ügyészségnek adatott át.

— Lopás. Dudás Sándor csatai lakos 
kárára, annak záratlan szobájából ismeretlen 
tettes 80 korona értékű ruhaneműt ellopott.

Tűz Garamdamásd községben, a község 
tulajdonát képező kovácsmühely tetőzete f. 
hó 15-án kigyulladt és leégett. A tűz kelet
kezésének oka ismeretlen.

— Bérmálások. E hó 8-án Aranyosmaróton 
adta fel a bérmálás szentségét dr. Kohl 
Medárd püspök, kit a marótiak a díszes 
diadalkapunál nagy lelkesedéssel fogadtak s 
azlán harangzúgás es tarack durrogás közben 
kisérték a plébániára, hol Pintér Pál apát- 
plebános szívesen látott vendége volt s 
hogy ott jól érezte magát kitűnik abból is, 
hogy a Marót vidéki falvakban történt bér
málások után esténként mindég ide tért 
vissza. Szept 9-én Lédeczen volt bérmálás; 
11-én Gr.-Szt.-Benedeken ; 12-én Kistapol- 
csányban, hol a népszerű és fenkölt lelkű, 
főpap a főherceg vendége volt. Végre 13-án 
búcsút mondott Aranysmarótnak.

— Bermalasi emlékül örökös beccsel bir 
egy csinos, finom kötéssel biró imakönyv, 
melyekből nagy választékot tart Schtilcz 
Ignácz papirkereskedö, kinél még igen elegáns 
és divatos levélpapírok is kaphatók diszes 
dobozokban, ezek szintén igen alkalmasak 
bérmálási ajándékul. Venni nem muszáj! 
Minden kötelezettség nélkül megtekinthetők.

Hol nem szabad csak tótul beszelni. Tatay 
Ferenc/, járási kéményseprő, f. hó 12-én

I

I

este betévedt a korponai „korona* vendég
lőnek csúfolt korcsmába zenét hallgatni, csa
ládjával együtt. Egyik asztalnál helyet akart 
foglalni, a midőn az ott ülő Leman János 
korponai asztalos mester rárivalt Tatayra: 
„itt nem szabad, csak tótul beszélni." A 
zajt halló vendéglősné Somogyi Románné a 
helyett, hogy rendet csinált volna, Tatay 
uramat ki tessékelte a korcsmából azzal, hogy 
neki nincs szüksége olyan emberre, a ki 
mindent a lapba tesz ki, tehat jo lesz ha el
megy onnan. A korcsmárosné őnagysága 
ezen kijelentéséset a bortól és az azon na
pon hozott conventi határozattól megitt tsult 
tömeg lelkesen megéljenezte. Történt pedig 
ez a furcsa eset az Úrnak ltK)9-ik eszten
dejében Korpona varosában a város tulaj
donát képező korcsmában. A szép tett ugyan 
maga magát dicséri, de reméljük, hogy a 
történteket lagalabb Lueger bécsi polgár- 
mester is érdem szerint fogja megjutalmazni 
továbbá, hogy a korponai magyarok töme
gesen fogjak látogatni a hazafias szelleméről 
híressé vált korcsmát.

A2 izraelita nagyünnepek. lG-án és 17-én 
ünnepeltek izraelita polgártársaink az uj évet, 
egyik legnagyobb ünnepüket. Az óhit számí
tása szerint az öö7Ü-iki évbe lépnek most. 
E két ünnepnapot csak úgy, mint a hosszú- 
napot régi hagyományos fénnyel és ajtatos- 
sággal szokták megtartani s még azok is, 
kik egyenként levetették magukról a szer
tartások feszélyező béklyóit felkeresik ilyen
kor Isten szent házát. Ma tehát a kiengesz- 
telesi ünnepet” tartják melyet hosszú napnak 
is szoktak nevezni, össze lévén kötve a 
legszigorúbb böjttel.

Uj telefon tarifát léptetnek eletbe. A ke
reskedelmi minisztert több feliratban arra 
kérték, hogy az eddigi telefontarifát szállítsa 
le. A miniszter a feliratokra körrendeletileg 
értesítette a törvényhatóságokat, hogy leg
közelebb uj telefontarifát fog.életbe léptet
ni, mely szerint a telefon használati dija a 
jelenlegi dijaknak épen a felére lesz leszállít
va. Az uj beosztás szerint öt zóna van 
megállapítva, amelyek használatáért a kö
vetkező dijak fizetendők:

I. zóna 25 kilométer távolságra 3 percen
ként 20 fillér.

— Igen nős vagyok; de csak az év 
bizonyos részében. Ha megengeded, most, 
majd elbeszélem.

A feleségem, egy igen ismert tájképfestő 
Lánya; ki hozzá volt szokva atyjával 
mindég tova és tova nenni. Miután anyja 
^"r.in elhunyt, s atyja ki egyetlen gyerme
kű rendkívül szerette, igy nem akarta ide
gnek gondjaira bízni, hanem mindenhová 

’ icával vitte. Természetesen, igy sok szép 
‘L'ket bejárt s fölébredt benne a természet 
mi szeretet, mely szeretet képein is igen 
vpeti nyilvánul. Mert festő lett. Már mint 

i növendéke is rendkívüli tehetséget 
át el. De a kóborlási vágyról, még ma 

111 midőn az én nőm és szeretjük egymást 
1 képes lemondani. Minden tavaszszal 

: keresi atyját és követi városról városra, 
országról országra.

'kis vagyok, pedig vígnak kellene lennem 
'fűlnöm, hogy viszont látom ő t; de 

'/embe jut, hogy megint elhágy s akkor 
/s /°rta nehezebb lesz a válás, ezt érzem 

1:1 Hőre, érzem egész ittléte alatt. Ennak a 
h.'mgulatnak nyomasztó érzése hat oly leve- 
1 á c kedélyemre s ezen, gondolom, nincs is 
mit csodálnod.

Be robogott a vonat, melyről egy sokat 
utazott nő ügyességével lépett le Rahócyné

kiben mindjárt felismertem az Alberti által 
mintázott nőt.

Túlesve a bemutatkozáson s a viszont
látás örömein, mely egyelőre csak egy édes 
csókban nyert kifejezést, a már szépen 
kiderült időben a műterem felé vettük 
utunkat.

Rahóczy megkért, hogy vennék részt 
örömükben és "töltsem velük a mai estét, 
melyre készséggel ráálltam.

A műterembe érve, Rahóczyné az általam 
úgy megkedvelt székben foglalt helyet s le 
vetve átázott piciny cipőcskéit, harisnyás 
lábait a kályhához tartva melengette

Rahóczy pedig, hideg sülteket, sajtot és 
bort rakott az asztalra, melyet jó étvággyal 
s még jobb hangulatban fogyasztottunk el, 

Vacsora után, mig cigarettáinkat szívtuk 
Rahócyné piros papucsokba bujtatta lábait 
s elővette régi helyéről a szamovárt s annak 
kellemes bugása mellett hallgattuk kedves 
fecsegését a gyönyörű tájakról amelyeket 
bejárt s amelyeket megfestett.

Úgy éreztem most magamat, a délutáni 
lehangoltság után, mintha egy zimankós hó
esések téli estén lefeküdve, másnap a leg- 
deriLebb májusi reggelre virradtam volna 

Csönd van. Csak cigarettáink kékes szürke 
füstje szállong bizonytalan homályba bur
kolva az atelier fölhalmozott lim-lomjait s a 
kifeszitett vásznakat. A szállongó füstben, a

gyönge világítás mellett oly misztikus itt 
minden. Oly rejtelmesnek tűnik föl az atelierek 
ritka vendége előtt, sőt a benne otthon le
vőket is álmodozásba ringatja.

Álmodozásunkban már mi is ott járunk 
az ultramarin kék egii Itália narancslige- 

, teiben s később már a Mont-Blanc hólepte 
ormain.

Mily csapongó a képzelet! Nekünk csak 
egy pár röpke perc kell s képzeletben már 
ott vagyunk a megfestett tájakon.

Csodáljuk e gyönge nőt és bámulunk; 
milyen szeretet fűzi őt az isteni természethez 
a művészethez és atyjához, hogy érte még 
férjét is képes elhagyni.

Csönd van ; csak a szamovár búgása 
haitik. Lámpánk egy utolsó serczenéssel 
kialszik, s a kiváncsi hold bocsájtja be 
gyönge sugarait a vékony ripsz függönyön 
át, fehér árnyékot vetve Rahóczyné arczára, 
mely most a glóriás szentekéhez hasonló ; én 
pedig szinte öntudatlanul fogom az elfe
lejtett virágokat és odaszórom ennek a 

| kóborló nőnek lábai elé, ki egy kis időre 
fényt, derűt és boldogságot hozott a míi- 

| hely zugába.
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II. zóna 26—50 kilométerig 3 percenként
30 fillér , , .

III. zóna 51 — 100 kilométerig 3 percenként
50 fillér.

I\'. zóna 101 200 kilométerig 3 percen
ként 1 korona.

V. zóna 201 kilométeren felül 300 kilo
méterig 1.40 fillér. Az ennél nagyobb tá
volságra 3 percenként 2 korona fizetendő. 
Az új tarifa ugyan-olyan, mint a külföldé. 
Bárcsak minél előbb látnok!

Mennyi páaz van forgalo nban ? Az állami 
s/ámvev-s/ék nemrégiben jelentést tett 
közzé, mely szerint összesen 7.442,300 db ; 
ntkoronás. 00.045,743 db, egykoronás, 72. 
0840)75 darab huszfilléres, 92 038,372 db. 
tizfilléres, 334 771,544 db. kétfilléres és 77. 
538,04» db. egyfilléres van forgalomban, j 
tehát összesen 158 352,120 54 korona. Ren
geteg összeg!

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kibina szappangyár r. t. ama 
sikereiről, melyet legújabban, kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszs/.ins/.appati néven forgalom- t 
ba liozott gyártmányának bevezetésével ért el 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b figyelmé
be ajánljuk.

Mdna M.igdunu főhercegnő kere3zte;ese
A kistapoicsanyi házi kápolnában f. hó 14-én 
kereszteltek meg József főherceg es Auguszta 
fohercegasszony legifjabb, újszülött kis 
leányát. A keresztelési szertartást Martincsek 
János kistapoicsanyi plébános és az ar.-maró i 
apátplébános segedletevel Kohl Medárd dr 
püspök vegezte a kis főhercegnő a kereszt
sedben Mária Magdolna nevet kapott. A 
keresztanyái tisztet Gizella főhercegasszony 
töltötte be. Jelen voltak a Főherceg édes any a, 
Klotild főhercegnő es majdnem az összes 
rokonság, valamint a vidék legfőbb elő- j 
kelosége.

Uj Gveibelyeg Kossuth Ferenc kereskede- i 
leinugyi miniszter nyilvános pályázatot ! 
hirdet — az újonnan kibocsátani szánd-- j 
koh postajegyek képmintáinak terveire. Ki- j 
\ ántatik a korona értékű jegyekhez egy, a ! 
filléresekhez pedig négyféle minta, még j 
pedig a jelenleg használatban levő jegyek- ' 
nek 19 23 mm. nagyságában, vagy ha a I
kép tárgya megkívánja, 22 34 mm. mé
retben A tervrajzok a pályázó művész sza- i 
bad válaasztása szerint a király Ö felsége ! 
képet, a hazai történelem korszakos esemé
nyeit, az állam szinbolumait, kiváló középii- ; 
Jeteit, műemlékeit s szebb tájait tüntetheti 
fel. Pályadilyaik: 1 . 2030 K 2 . 1503 1533 ,
K. 3 1033 1033 K. Pályázó csakis magyar
állampolgár lehet. A pályamunkákat 1939. | 
dec. 31-ig bezárólag a kereskedelemügyi 
minisztérium segédhivatali igazgatóságánál 
(Budapest, II, Lánchíd utca 1 - 3  ) kell 
benyújt ini.

Me jhivo. A „Léva-vidéki r. kath. népne
velők egyesülete- 1939. évi október hó 7-én 
Zselizen, a római katholikus elemi iskolában 
rendes közgyűlést tart, melyet 10l 2 órakor 
a plébániatemplomban szentmise előz meg.
A gyűlés kezdete 11 órakor. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó és évi jelentés. 2 . Kriek 
Jenő : A gyermeklélek kóros fogyatékosságai. 
3. Veszély István : A tekintély, mint a tár
sadalmi rend alapja 4. Emlékbeszéd dr. 
Hámos Péter és Lulicsek Izidor felett. 5. 
Elnök bemutatja az 1907 évi XXVII. t ez. 
értelmében a folyó tanév végéig beszerzen
dő tanítási eszközöket és azok használati 
módját. 6. A pénztárosnak a felmentvény 
megadása. 7. Tisztujitás. 8. Az elnökséghez 
8 nappal a közgyűlés előtt beterjesztett in-

I ditványok tárgyalása. A közgyűlés után 2 2 
I órakor társasebéd, melyre levelezőlapon 

jelentkezni lehet Jaross Ferencz társelnök- 
I nél. Egy teríték ára 2 kor. 40 fill. Léva, 

1909 szeptember 20. Hátin László elnök
Közeledik a szüret Régen elmúlt az az 

1 idő, a mikor a szüret hegyen völgyön dáridót 
1 jelentett. Ma is örömünnep ugyan, ez 

örömbe azonban üröm is sokszor csöppen, 
mert a gazdának pénzébe, sok pénzébe van 
a leszűrt must, a melynek értéke néha alig, 
vagy nem is haladja túl a szótőre fordított 
kiadások ős - . t A lisztharmat is sok-
helyt jelentékeny kárt tett az idén, s igy 
a szüreti eredmények nem mindenütt han
golják örömre a szőlőbirtokosokat. A mai 
gazda számítóbb a réginél; de nemcsak azt 
kell számításba vennie, hogy mennyi volt a 
tényleges kiadása, s mennyi a bevétele, 
hanem azt is hogy mennyi tápláló-anyagot 
vont el a szőlőtermés talaját 1 és mennyit 
és mit kell visszapótolnia, hogy jövőre is 
lég ve n lehetőleg nagyobb termése az ideinél 

Ha a vény egét és törkölyt nem adja 
vissza a talajnak a szőlősgazda, a mi a 
leggyakoribb eset és ha a terméshez a 
levéí/etet is hozzászámítjuk, akkor körüli 
bel 1 70—*30 kg. n trogén, 70 102 kg. káli-
és 2 ) 25 kg foszforsav vonatik el a ta- !
lajból. Van pedig a korhadt istállótrá- ' 
gyában 0. 5 -a nitrogén, 0. 26".. foszfor
sav és 0 03" káli, vagyis 200 mmázsa 1
istállótrágyában 103 kg. nitrogén, 123 kg. | 
káli és 40 kg. foszfor, tehát nem egészen j 
annyi, mint a mén íyit két egymásután kö- • 
vetkező 25 hektoliteres termés a talajból j 
elvon — Hogy tehát egyenlően nagy tér- j 
illéseket kaphassunk, minden két évben | 
203 métermázsa istállótrágyát kellene hol- j 
dánként kihordanunk. — Áll ez a homok- j 
talajokra, sokkalta inkább, mint a kötött 1 
talajokn. Am melvik homoki gazda képes j 
szőlőjének évente 100 métermázsa istálló- j 
trágyát adni V Ilyen aligha van az országban 
és ez az oka, hogy a homoki szöllök ter
mésátlaga nem növekedőben, hanem apa
dóban van, mert olyan gazda is kevés van, 
aki műtrágya alakjában adja meg ezt a táp
láló anyagmennyiséget, a melyet istálló 
trágya alakjában nem bír megadni. Fel
téve. hogy a homoki gazda csak minden 
negyedik évben birja szőlőjét mütrágyázni 
akkor a közbeeső páros években, tehát 
szintén minden negyedik évben, 200 kg. 
szuperfoszfátot, 100 kg. 40" . -os kálit kell 
ősszel kiszórnia, tavasszal pedig 50 60 kg. 
shiltsalétromet. — Ily kezelés mellet nem 
lesz oka panaszkodni termésátlaga csökke
nése miatt, hanem ellenkezőleg örömmel 
fogja tapasztalni termésátlagainak fokozó
dását.

Ka térítést fizet a MÁV a gyujtogato moz
donyokért. Ismeretes, hogy mennyi kárt 
okoz a vonatok kéményeiből kiröppenő 
szikra, a mely nem egyszer egész határt 
gyújt föl Eddig, ha a MÁV. ellen ilyen 
tüzek miatt kártérítési pört indítottak a bí
róság rendesen elutasította a keresetet. Most 
a királyi kúria nagyjelentőségű döntvényt 
hozott ebben a kérdésben és olyan módon 
hogy kimondta a M W. felelőségét. Ebből 
pedig az következik, hogy nyaranta egymást 
érik majd az ilyen kártérítési pörök és bi
zony e dolog évenként legalább néhány 
százezer korona veszteséget jelent aMÁV- 
nak.

Á jegyzők vasúti jegye. A községi és kör
jegyzők részére engedélyezett féláru vasúti 
jegyek váltására jogosító arcképes igazol
ványok kiállítása körül beállt késedelem 
folytán, hogy a községi jegyzők addig is 
igénybe vehessék a kedvezményt, amig az 
igazolványok birtokába jutnak, a kereske
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delmi miniszter utasította a máv, igazgató
ságát, hogy az önnálló hatáskörben működő 
községi és körjegyzők részére azok kérésére 
egyszeri utazásra szóló ilyen igazolványokat 
kiszolgáltasson. Az eire irányuló bélyeg
mentes kérvényben a folyamodó jogosult
sága az alispán által igazolandó. A folya
modvány az igazolványnak postai ajánlott 
levélben való megküldéséhez szükséges 
bélyegjegyek csatolása mellett a m. kir. ál
lamvasutak igazgatóságához, Budapestre 
küldendő be. Egyidejűleg tárgyalást indított 
a miniszter az iránt is. hogy a rendszere
sített állásban levő okleveles segédjegyzők 
jogigénye a kedvezményre szintén megálla- 
pittassék.

Anyakönyvi kivonat, 1909. szept. 18 
szept 25-ig.

Születetek Szentgyörgyi Szégner Géza 
Mercader Edit, Edit Marcedes Maria Tóth 
Gyula Pásztor Zsuzsanna, Ilona, Veres Lajos 
Juhász Róza, Róza. Faragó János Kuklis 
Róza, János Bálint Maria, Imre Kovácsik 
Márk Dosztál Jolán, Jolán. Boros József 
Rozsás Anna. István

Halalo.as Boros István 4 nap. Veleszüle
tett gyengeség.

Közgazdaság.
Mütrágyal'élék alkalm azása az őszi 

búza termel jsnél.
A másik foszfortartalmu műtrágya a 

Tomassalak, mely a vasgyártásn I keletkezik 
A vassalakot finom porrá őrölve, mint 
Tomassalakot hozzák forgalomba.

Ez a műtrágya 12 <> " foszforsavat tartalmaz, 
melynek oldhatósága nagyon különböző. Azt 
tapasztalták, hogy a citromsavban belőle 
hol több hol keve ebb feloldódik Éppen ezen 
körülmény alapján állapítják meg, hogy 
mennyit érő. Ezt az Irt kell tudni a gazdáknak 
hogy a vásárlásnál mindig ki kell kötni, 
ennyi és ennyi citromsavban oldható fosz
forsav legyen benne, mert ami abban fel nem 
olvad azt a növény sem tudja hasznára 
fordítani.

A Tomassalakban levő táplálék hosszabb 
idő alatt olvad fel mint a szuperfoszfátokban 
lévő s igy hatása 3 évre is terjed, de egy 
esztendőre természetesen kevesebb jut belőle

A vételnél még ki kell azt is kötni, 
hogy nagyon finom porszerü legyen, mert 

, az sokkal értékesebb.
Holdankint belőle a szerint kell többet 

vagy kevesebbet adn;, amint alacsonyabb 
vagy magasabb citromsavb in oldiiató fosz
forsav tartalma Közép minőséget feltételezve 
15 16 » 0 tartalommal holdankint 300 kg-ot
kell belőle elszórni.

Minthogy kisgazdáink a műtrágya vásárlás 
és alkalmazásában még meglehetős járatlanok 
szükségesnek vélem röviden nehány dologra 
felhívni figyelmüket.

Bármilyen műtrágyát vesz a gazda első 
gondja legyen kikötni azt határozottan, hogy 
milyen legyen annak a tartalma s azért sza
vatosságot követeljen. Erre vonatkozólag 
egyébként az 1895r XLVI. törvényezik és 
ennek végrehajtása tárgyában kiadott iSjjjy
számú földmivelésügyi miniszteri rendelet is 
intézkedik s megvédelmezi a gazdát a mű
trágya gyárosok visszaéléseitől.

Mindenféle kellemetlenségnek elejét ve
hetjük azáltal ha a rendelést megelőzőleg 
a kötlevelet jól átolvassuk.

Ebben rendesen az is ki van kötve, hogy 
ha a vevő a kikötöttnél kisebb tartalmú 
műtrágyát is kapott azt el kell fogadnia de
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viszont csak azért a tartalomért köteles fi
zetni, amely vitás esetben megállapittatík.

Tudnunk kell még azt is, hogy a szuper
foszfát szállítmány megérkezése után a vevő 
a gyárnak a fuvarlevelet a reklamálási jog 
átruházását tartalmazó levéllel együtt azonnal 
beküldeni tartozik, mert ha elmulasztja a 
vasút részéről esetleges fuvardíj többlet a 
vevőt terheli.

Ha több kisgazda akar műtrágyát venni 
legcélszerűbb azt szövetkezve vaggonszámra 
eszköszölni, mert igy egyrészt olcsóbba kerül 
a műtrágya mázsánkint, másrészt pedig 
egész vasúti kocsi rakománynál a szállítás 
dijat a rendeltetési állomásig a gyáros fizeti

Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy 
a műtrágyával mindig előbb egy fél vagy 
egy hold területen próbát kell tenni s ha 
azt látjuk, hogy a trágyázott terület termés 
többletének értéke felülhaladja műtrágyázás 
összes költségeit csak akkor menjünk bele 
anak nagyban való vásárlásába.

Mindenféle műtrágyát megérkezés után 
száraz, szellős helyre kell tenni felhasználásig 
azért, hogy nedves helyen összeál megcso
mósodik s akkor egyenletesen elszórni nehéz.

Megbízható műtrágya beszrezési forrásokul 
ajánlhatók : Magyar mezőgazdák szövetkezete 
Budapest V. kerület alkotmány utca 31. Mű
trágyát értékesítő szövetkezet Bpest V. ke
rület Fürdő utca 8.

Mindkettő készpénz fizetés esetén 3 percent 
pénztári engedményt ad.

Bencze Imre.
(Vége.)

jG y ö r g y i  L a jo s t
szíjgyártó nyerges és kocsifényező, $

^ Léván, Szepessy-utcza 5-ik $
|  és Kálnai-utcza 3-ik szám alatt. $

Saját bognár műhely. f 
f
|  Ajánlja saját készitményü ló- t  
* szerszámokat, nyereg felszereié- f  
I seket, utazó bőröndöket, és táska * 

• |  különlegességeket. '•
» Koicsi mosó szivacs, szarvasbőr i  
f  bőrtsztitó és puhító szereket nagy i  
|  választékban tart raktáron. '•* 
|  Uj valamint javított kocsikból i  
f állandó raktár! Használt kocsik i  
|  becseréltetnek. i
sL £z is** t&xsjie-x

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.
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Schulcz Ignácz
papirkereskedése 

és könyvnyom dája.
Iskolai cikkek legnagyobb raktára
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Lakatos és gépja
vító műhelyemet
a mai naptól kezdve Bathy utcza 
Ulreich-féle házba helyeztem át. 

Szives pátfogását kér

Knapp Zsigmond
gépész.

Tanoncz felvétetik fizetéssel 
vagy ellátással

Tulassay József lakatosnál 
Léván

Koháry utczában huszonőtt 
éven át volt

fűszer üzlethelység
berendezéssel és lakással együtt kiadó 

bővebbet
Józsefcsek Géza

Lévai takarék és hitelintézeti 
főkönyvelőnél.

Bérmálás alkalmára 
rendkívül olcsó hatis/t 

mosó-delin ós ruhaszövetek 
kaphatók.

Grőtté Vilmos
(liVatáriiházcihnn J;é\Yin.

Óriási vá laszték  üveg, porczel- 
lán, lámpa és já ték  árúkban.

J á t é k  a r u k ! c i z

K épkeretek minden k ivitelben. 

Épület üvegezési vállalat!

K o sá r  á r u k !
„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

IDE í r

W E I S Z  5 i n O N
NÓRINBER<5I- ÉS RÖVIDÁRU NdQTKERESKEDÉSE

—  LÉVA, PETŐFhUTCZA. — ■
Dús választékú raktárt tart

^  fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

Knapp Dávid Séva, Van szerencsém nagyér
demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép-
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg- 
elsőrendü

ALFA SEPARATOR R. T. 
budapesti ezég

képviseletét; bírom.

Felhívom a tisztelt gazda

közönség figyelmét a köze

ledő cséplési idény alkalmá

val legjobb hazai gyártmányú

H o ffh e r és 

S c h ra n tz -fe le
cséplőgé pere.

Gauz-féle
locomobilok

m elyek raktáron  
állandóan üzem ben  

láthatók.Raktáron állandóan láthatók.
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HolTher ( h r a n tz  i 
Mayl'arth Pn. s Tsa. 
Mc Cormick í? íf if I

Mükőlapos jégszekrények. Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

H a s z n á l j u n k
K A B I N A - I Y I o

- - Viasz - -
színszappant
M«»sá>h<»/. a legjobb, legtakarékosabb : 
egyszeri á tdnrzx 'dósr ezzel, M ó r  más
>znppanul való 3 szoros útdór/sn- | 
l é s s e l . ........................................................ j

Tisztaságért s z a v a to s s ig !
S t e i n e r  J ó z s e f

kárpitos-, díszítő és butorkereskedése

L É V Á N ,  P e tö f i -u tc z a  13. s zá m .
Kárpitos munkák gyors és- 

pontos kivitele.
Mód ern lak be ren d ezések.

Ne mulassza el megizlelni a természetes 
alkalikus sulfatos

„£}yügyi “
legjobb savanyu gyógy- es borvizet.

j)r lengyel Jje'a egyet, tanár és az 
elemzés szerint erén gyógyvíz chémiai 
alkotásánál és a feloldott sók, továbbá 
a nagy mennyiségű szabad szénsav 
tartalmánál fogva, a nagyin, magy. kir. 
Belügyminiszter ő3931. szám alatt kelt 
magas rendeletével, az értékes gyógy
vizek közt foglal helyet. - - - - - - - 
Jónak bizonyult az emésztési zavarok, 
gvomorsa vanyusög, gyomor hurut, gyo
mon gés, aranyt resbántalmak. albasi- 
pozsga, sárgaság, albizottság, vese- és 
hólyag buru t e s e t e i n ek gy ó gy kezelésénél.

Páratlan
Kapható Láván, Weisz Ignácz fűszer- 
kereskedésében í\töfi-u. pa/aczkonként 
S filter árban, palaczkcsere ellenében.

Május hu 15-éu  nyílt meg Gyiigyön, 
Hont-megyc állomás Egeg-Szalatnya a 
természetes szénsavas és kénes szabad 
fürdő, mely rbeumás, idült gyulladások, 
sz ív- és idegbajosoknál ajánlható. - -

é)

STEINER SÁNDOR
órás és ékszerész 

tjfV-r'N LÉVÁN, Kossuth Lajos-tér

Mindennemű óra 
és ékszer javítá
sok jótállás mel- 
lett elfogadtatnak

?  Bérm álásra
Tisztelettel értesítem a n é. közönséget 

hogy bérmáláshoz alkalmas ajándéktárgyak 
úgymint: arany, ezüst és nickel orak. továbbá 
arany es ezüst lanezok, fingok, gyűrűk nyak . 
láncok, függelékek, amolettek és mindennemű 
ekszerek a legnagyobb választékban mélyen 
leszállított árban kaphatók.

Ajan lektargyak mar I koronától kezdve
S t e i n e r  S á n d o r

órás- és ékszerésznél, L é v á n .

KOHN NÁTHÁN
Z S A R N Ó C Z A .

Modern lakberendezések 
készítője. •—«

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal
személyesen teszem tiszteletemet.

o ooo—-------------------------------------------— oo

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.
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