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Az etikett.
Az egész osztrák-magyar monar
chiát alapjaiban megrendítette a
sarajevoi merénylet és mint ilyen
megrendülések mindig, ez a me
rénylet is felszínre vetett néhány
olyan momentumot, amelyekből en
nek a szerencsétlen kettős monar
chiának sok bajára, e bajok okaira
vonhatunk következtetéseket.
A legszomorubb, legel keseritőbb
a merénylet következményei, illetve
a merényietet kisérő körülmények
közül feltétlenül az udvari spanyol
etikett mindeneket legázoló uralko
dása és előtérbe tolódása volt.

után már szinte lezárhatnék a tra
gédia aktáit. Lezárhatnok, igen, ha
az etikettnek ez a különös, hihetet
len és mondjuk meg, kissé felhá
borító uralma nem vetne fényt e
monarchia népcimk minden bajára.
De fényt vet, még pedig nagyon
szomorú fényt és e fényben meg
látjuk a mi sok bajunk egyik na
gyon nagy, nagyon végzetes okát.
Az etikett, a fonna ez uralkodik
az egész társadalmon, mindnyájun
kon. Mindenült formákhoz ragasz
kodunk, egész életünk a formákkal
való bari ból, küzdelemből és vias
kodó sból ál). Ezek a formák — a
különböző társadalmi osztályok
, formái, akadályozzák meg, hogy
t bármilyen eszme, bármilyen terv
valóban megvalósulást nyerjen.
! Minden akció beleakad valami for! mába; valami szabásba, amely azu
tán húzza le a mélybe, a megva
lósulhat atlanság mélyébe.

Ez az etikett még soha sem lát
szott eny nyíre mindenek felett ál
lónak, ennyire mindenen, sziveken, : Osztálytagozódásunk sem egyéb,
leikeken uralkodónak mint ebben ! mint a formák következménye,
az esetben, mikor akikre alkalmaz ! amelyekhez a legtöbb ember oly
ták, lelkűkben gondolkodásukban, szigorúan ragaszkodik.
életükben és halálukban egyaránt
A fővárosban a polgárság és a
egész különleges emberek voltak.
munkásság erősen demokratikus be
De ma két héttel a merénylet folyása alatt a formák uralma már

hanyatlóban van, de itt a vidéken
még in florious van a fórnak
hatalma.

Azt hisszük, nem is kell erről
bővebbem; beszélnünk. Formák és
etikett, ezen a kettőn aiapul a mi
egész társadalmi berendezkedésünk,
ahelyett, hogy őszinte egyetértésen
és bensőséges érzéseken alapulna
társadalmi rendszerünk.
Ezért nem vagyunk erősek, ezért
nem tudunk egységes, határozott
állást foglalni semmiféle kérdésben
és — valljuk meg — ezért gyenge
a mi egész monarchiánk.
Etiketten egy államot felépíteni
nem lehet. Az etikett külső váz és
nem lehet belső tartalom. Abba a
vázba, amellyel a monarchiát az
etikettet és a formák körülveszik,
komoly és igazi belső tartalmat
kell tölteni.
Az etikettnek az a különös szerep
lése, amely a trónörököspár bécsi
temetésen megnyilvánult, talán gon
dolkodóba ejti azokat, akiknek
mindene az etikett, és talán válto
zást fog előidézni a társadalom
életében.
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Illára és társadalom viszonya.
Két közelálló fogalom. Társadalom alapja
az államnak. Az állami organizáció kereteit
a társadalmi anyag tölti ki. A társadalom
megfelelően szervezve, maga az állam,
amihei képest az állam, alkotó anyagát a
társadalomban kell keresnünk. Uykép szo
ros a kölcsönhatás a kettő között.
Az állam szervezetével és különböző
irányú intézményeivel nagy befolyást gya
korol társadalmára. Törvényhozó akaratá
nak mikénti kialakulása, törvényhozó és
életének főbb irányait megszabó akaratá
nak létrejöttében tevékenyen résztvevő
mindenkori elemei átalakitólag fognak ki
fejezésre jutni társadalmában. Más képet
fog nyújtani egy, a fejedelem abszolút
akarata révén irányított állam társadalma,
máskép jelentkezik ama társadalom, mely
nek állsmi szervezetében egy kiváltságos
osztály szab törvényt és a szélesebb ala
pon, demokratikusan szervezett főhatalmu
állam társadalma is más leszen.
A különböző államszervezetek élénken
észlelhetők a megfelelő társadalmakon és
azok organizmusán.
Az abszolút fejedelmi hatalom egyoldalú
irányítása és befolyása, bár megfelelhet bi
zonyos fejlődési fokon a társadalom erő
arányainak és igényeinek, csekély életmüködésü társadalomnak kerete, az ariszto
kratikus és még inkábba demokratikus ál
lamszervezetek pediglen gazdaságilag, kul
túrában és erkölcsökben szélesebben meg
alapozott társadalmak keretei.
Az abszolutizmus irányítása szükebb tár
sadalmi körök reális igényeit szolgáló és
amint sokasodnak az állami akarat létre
hozásában résztvevők, úgy bővül a kör,
mely a főhataltm igaz, fejlesztő gondozá
sában részesül.
Ez a megállapítás nem akar bizonyos
államszervezeteket, mint ilyeneket elitélni.
Az állam élete ugyancsak a természet tör

vényei szerint igazodik, azoknak alávetett,
különböző fejlődésfázisainak megvannak a
maguk különböző alakjai. Csak azt akarja
‘elezni, hogy a törvényhozó hatalom mi
kénti szervezése a társadalom főbb fejlő
dési irányelveinek kialakulására súlyosan
érvényesülő kihatással van.
Az állami szervezet a végrehajtó és bírói
hatalom terén hasonlókép befolyásolja és
irányítja a társadalmi fejlődést. Egy össz
pontosított, a központi hatalomtól függő
kormányzat kevesebb tért fog engedni a
, társadalmi öntudatnak és érvényesülésnek,
mig a helyhatósági önkormányzati rend' szerrel mérsékelt központi hatalom öntu
datra és életre hívja a társadalmi erőket,
szervezi a társadalmat és ezen az alapon
részesévé teszi az állami adminisztráció fi
gyelő, irányitó, szervező és végrehajtó te
vékenységének. Ugyanígy az Ítélkezés te
rén a bírói hatalom szervezetének mikéntje
kihatással lesz a társadalomra, melynek
fejlődését másként irányítja, egy, a társa
dalmi osztálykülönbségekre tekintettel levő
| szervezet, egy, az adminisztrációval többé• kevésbé egy kézbe helyezett bíráskodás,
! egy, a végrehajtó hatalommal szemben
körülbástyázott és függetlenített bírói kar,
egy tisztán szakbiróságokból álló organiz
mus, avagy egy, a társadalomnak élő lelki
ismeretét is érvényesítő szervezet.
És viszont a társadalom, mint anyaga
az állam összes kereteinek és szervezetei
nek, a maga öntudatával, összetartozandó
sági érzetével, anyagi, kulturális és erkölcsi
erejének mértékével alapja és irányítója az
i állam és szervei mikénti fejlődésének.
Amiként az állam institúcióinak alapos
ismerete hü képét adja a megfelelő társa
dalomnak, úgy következtethetünk a társa
dalom különböző irányú erőiből a megfe
lelő állam intézményeire is.
Egy gyenge társadalom állami szerveze
tében a törvényhozói akarat megteremtésé
ben szükebb körök fognak résztvenni, tör
vényhozási intézkedései kevésbé lesznek
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általánosak, a végrehajtó és bírói hatalom
terén ilyen társadalomnak kisebb részvé
tele leszen biztosítva, mert hiányozni fog
az öntudatnak, az együttérzésnek, az együtt
működésnek, az egymásra utaltságnak, az
anyagi erőnek, a kultúrának, az erkölcsnek,
az áldozatképességnek és készségnek az a
mértéke, mely az állami szervezetek és in
tézmények igényeiknek megfelelő átalakí
tásához szükségeltetik.
Erős társadalomnak ellenben az állami
organizmus lüktető elemei fejlődésének irá
nyítói, igényeiknek megfelelő átalakítói.
Aki hazánk nehéz viszonyai között, külellenségeinket felismerve, tudatában belső
gyengeségünknek, számot vetve nerazetiségljjszéttagoltságunkkal, gazdasági és kul
turális elmaradottságunkkal, a nemzeti ön
tudatnak, összetartozandósági érzetnek ki
nem elégítő mértékével, tapasztalva a nem
zeti munka iránti közönyt, nemtörődömsé
get, mind megerősödő önzést, keresi az
utat munkálkodó és építő nemzeti munka
irányában, annak nem szabad figyelmen
kívül hagynia a szoros kölcsönhatást,
amely az állam és társadalom között áll
fönn és igyekeznie kell a társadalmi erő
ket életre hívni és sorompóba állítani a
nagy nemzeti feladatok mellé.
Ismerve súlyos kül- és belviszonyain kát,
nemzeti egységünk parancsoló szükségétől
áthatva, tudatában, miszerint csakis egy
gazdaságilag és kultúrában szélesen meg
alapozott társadalom lehet életképes, és
térhóditó, hirdetve, miszerint nemzeti ön
tudatunk, összetartozandósági érzetünk, a
közügyek iránti érdeklődésünk é s áldozatkészségünk ébresztése nemzeti feladataink
megoldásának nélkülözhetetlen alapja, pro
pagálni kell azt az elvet, hogy mindegyi
künk egyik tagja a nemzeti feladatok meg
oldására hivatott társadalomnak és mind
egyikünkön, egyesen és összesen fordul
meg ennek a nemzeti küzdelemnek sike
res vagy sikertelen, de elodázhatatlan meg
vívása.

is lehetőleg sokat tudjanak s megszerez
zenek minden ismeretet, ami fiatalemberek
Uj név kerllt a monarchia trónjának számára manapság megközelíthető.
Fejem fölött julius napja lángol
közvetlen közelébe. Egy név, amelynek * Zita főhercegasszory olasz földön szüle
És vigasital, hogy elmulik a nyár,
• viselője valamikor koronát fog hordani tett, de nagyrészt a Wiener-Neustadt mel
Mert lelkem ó, a szomorú szeptember
homlokán. Zita főhercegnő a jövendőbeli letti Schwatzenau kastélyban nevelődött.
Holnapra vár.
magyar királyné, akinek alakja felé fordul Csak nevelése teljessége kedvéért vitték el
most az ország figyelme, Szegény Chotek időnkint Bajorországba, a zanbergi kolostor
Mikor a levél lesorvad az ágról,
Zsófiához, a szerelmes, egyszerű udvar- j ba, később pedig Wight szigetére a beneA fecske-raj sugaras Délre tér,
hölgyhöz is sok meleg érzés fűzte a ma- | dekrendiek ottani apátságába. Ebben az
S a levegőben bús elégiákat
gyarságot és ugyanilyen érzésekkel állunk ‘ apátságban két nővére viseli a rend ru
Zokog a szél.
a fiatal 22 éves Zita főhercegnővel J háit : a csodaszép Adelheid hercegnő és a
És vágtat, száll, ki tudja hova, merre,
szemben.
nagyon szeretetreméltó Franciska hercegnő,
Nagy mély vizek és vad puszták felett:
Ma még rejtély ()0 millió ember számára, aki apáca létére is megtartotta vidám ke
Szeretném elbocsájtani utána
jósolni nem lehet, de eddigi élete csak jóra, délyét. Zita fóhercegasszony vallásos és
A lelkemet.
szépre enged következtetni.
jámbor, mint a pármai ház minden tagja.
Hogy az is szálljon, vándoroljon innen
Zita fóhercegasszony 1892. május ki Telve van azonban türelmességgel minden
lencedikén született, most tehát 22 éves. más vallásu iránt s teljesen ment minden
Pihenjen el, más, idegen helyen
Eljegyzéséig a fiatal leányok egyszerű s fele előítélettől. Legnagyobb szenvedélye:
A sírja tengeren és a koporsója
Felhő legyen.
eseménytelen életét élte. Kitűnő anyjának a természet s a legnagyobb lelkesedéssel
szeretete vette körül s családi körben — 19 tud a birodalom hegyeinek szépségeiről
Vihar volt úgy is melengető anyja,
gyermekkel együtt gondos nevelésben ré beszélni s kevés érzéke van a fényűzés,
Vihar táplálta, az verje agyon :
szesült. Sokat tanult — minden tudományért főleg pedig a túlzott toalettlukszus iránt1
Egy viharos, kegyetlen forgatagban,
és művészetért nagyon lelkesedő atyjának Végtelenül szereti a virágokat s ugyanolyan
Fönt északon! . . .
egyenes kívánságára történt ez, aki azt nagy barátja a madaraknak. Mikor H«tzenüregű ir.
akarta, hogy ne csak fiai, hanem leányai dorfba megérkezett, r.agv csodálkozásra

SJufiusSan . . .
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A F. M. K. E. gyűlése.
Nyitráról jelentik topunknak: A Felvidéki
Magyar Közművelődési Egyesület igazgató
választmánya, dr. O yürky Géyza elnöklete
alatt ülést tartott Nyitrán. A gyűlés a ro
mán paktum Ügyében, amely kormányzatpoli
tikai kérdés s igy az egyesület társadalmi prog
ramjába be nem illik, az E. M. K. E. isme.
retes átirata fölött napirendre tért. Az egye
sület keresni fogja ez érintkezést az Or
szágos Háziipari Szövetséggel, hogy a Fel
vidék háziiparát föllenditse és számára
piaczot keressen, amely akciójához Har
kányi János báró kereskedelmi miniszter
is megígérte támogatását. A gyűlés elha
tározta, hogy a zenei műveltség előmoz
dítás* céljából, belép a Felvidéki Zene
szövetségbe; hat uj népkönyvtárat létesít;
három iskola szegénysorsú tanulóinak, a
magyar istentiszteletek bevezetése czéljából
magyar énekes és imakönyveket adomá
nyoz; a szabadoktatás szervezésére Frank
István kegyesrendi főgymn. igazgató el
nöklete alatt bizottságot küldött ki; meg
állapította az 1913. évi zárószámadást és
1915. évi költségvetést és Trencsén-Teplitz fürdő igazgatóságának meghívását el
fogadva, ethatározta, hogy ez idei nagy
gyűlését szeptember hó 7-én TrencsénTeplitz fürdőben tartja meg. Napirend
előtt a gyűlés jegyzőkönyvében örökítette
meg fájdalmas részvétét Ferenc Ferdináad
trónörökös főherceg és feleségének tragi
kus elhalálozása fölött, dr. G yürky Géyza
tb. elnököt pedig — a ki már 32 év óta
szolgálja önzetlenül az egyesület törekvé
seit — súlyos betegségéből való fölépü
lése alkalmából az igazgató választmány
szeretettel üdvözölte.

adott okot, hogy valósággal egy egész
menazsériát hozott magával Nagyon siereti a színházat is és Karoly főherceg —
mióta házas ember — talán egyszer sem
jelent meg nélküle a színházban. A fiatal
pár társaságában gyakran jelenik meg
Miksa főherceg is, Károly főherceg öccse.
Zita főhercegnő és Károly Ferenc József
házassága is ép olyan romantikus volt,
mint az elhunyt trónörököspáré, sőt talán
még romantikusabb.
Már gyermekkorukban együtt játszottak
Mária Terézia föhercegasszony házában,
aki mostoha nagyanyja volt a főhercegnek
s egyben nagynénje Zita hercegnőnek.
Évekkel utóbb megint Mária Terézia fő
hercegnő St.-Jacob nevű birtokán találkoz
tak fajdkakas vadászaton. Senki sem vette
észre a főherceg érdeklődését unokanővére
iránt. Még a fiatalok legközvetlenebb kör
nyezetében sem sejtették, hogy szerelmi
és házassági regény lesz a pajtáskodásból.
Csak 1909. nyarán, mikor Zita hercegnő
elkísérte Mária Anunziata
főhercegnőt
Franzensbadba, tűnt fel, hogy a főherceg
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László.
Hliliszttlit luiiírt iildittsi|ife. i zif
kül Tiber
Lapunk előző számában ismertettük a
a belügyminiszter rendeletét az országos
képviselőválasztóknak az uj választójogi
törvény szerinti összeírására nézve. A ren
delet értelmében Barsvármegye közpanti
választmánya szombaton megtartott ülésén
megalakította az összeíró küldöttségeket.
Az összeírás julius 10-én veszi kezdetét
és a munkálatoknak egy hónap leforgása
alatt kell elkészülni.
A választmány összesen 21 összeiróküldöttséget alakított és pedig a következőképen :
1. A z aranyosmaróti választókerületben : az
aranyosmaróti első összeíró küldöttségbe
elnökül dr Balásfy Géza és Rakovszky
István. Az aranyosmaróti második össze
író küldöttségbe elnökül Kosztolányi István,
helyetteséül dr Gyapai József és Fizély
Ödön, a kistapolcsányi küldöttségbe el
nökül Gálffy István, helyetteséül Szarkássy
János és Kuppis Géza. A nagykálnai kül
döttségbe elnökül Epöly Ferenc, helyette
séül Schwarcz Ferenc és Esőssy Sándor.
A verebélyi küldöttségbe elnökül Dőry
Béla, helyetteséül Botka Zoltán és dr Demény Gyula.
A II. körmöcbányai választókerületben : a
garamszentkereszti összeíró küldöttségbe
elnökül dr Gonda Péter, helyetteséi t Zipszer Lajos és Anderle Ernő. A gcletneki
küldöttségbe elnökül Kachelmann Károly,
helyetteséül Feldmayer Ágoston és Mayerszky István. A jánosgyarmati küldöttségbe
elnökül Krsák János, helyetteséül Kabina
József és Gerlei Nándor. A körmöcbányai
első összeíró küldöttségbe elnökül Schindler József, helyetteséül Bakmann Gyula és
Bárány Antal. A körmöcbányai második
összeíró küldöttségbe elnökül dr Eleöd
Tibor, helyetteséül Janicsek Károly és Jo-

Az oszlányi küldöttségbe elnö
Ágoston, helyetteséül Hyross
János és Stiaszny János.
A III. lévai választókerületben: a garamszentgyörgyi összeíró küldöttségbe elnökül
Patay Károly helyettes elnökül Koczab Fri
gyes és Végh lstxán. A lévai első össze
író küldöttségbe elnökül dr Mocsy Aba,
helyettes elnökül Klain Ödön és dr Novotny Ernő. A lévai második összeíró kül
döttségbe elnökül Báthy Gyula, helyettes
elnökül Benkovich Géza és Krajtsik Jenő.
Az újbányái első összeíró küldöttségbe:
Elnökül Kraft Károly, helyettes elnökül dr.
Balbach Béla és Kolecsányi Géza. As új
bányái második összeíró küldöttségbe: el
nökül dr Haicl Kálmán, helyettes elnökül
Perlaki Ignác és Kukla Ferenc. A zsarnócai
összeíró küldöttségbe elnökül Muzsnay
Géza, helyettes elnökül Lukáts Gyula és
Petrovszky Alajos.
A I V . nagjysallói választókerületben: a
barsendrédi összeíró küldöttségbe elnökül
Dontbay Vilmos, helyettes elnökül Bihary
Kálmán és Császár Sándor. A barsfüssi
küldöttségbe elnökül Rudnyánszky János,
helyettes elnökül Rubinek Nándor és Kopcsányi László. A nagysaPói küldöttségbe
Balogh János, helyettes elnökül Schmidt
Ernő és Kucsera Ferenc. A zselizi küldött
ségbe dr. Zelenyák János, helyettes elnö
kül Schöpflin Róbert és Franki József.
A körjegyzők hivatalból tagjai az össze
író küldöttségeknek.

Tanügy.
Az Országos Tanitószövetség szövetség
tanácsi ülése.

A M. T. E. Országos Szövetségének
szövetségtanácsa Budapesten a napokban
tartotta meg közgyűlését mintegy 250egye
sületi képviselő jelenlétében, Moussung
Géza szövetségi elnök vezetésével.
A tanácskozások előtt a gyűlés az elnök
indítványára mélységes gyászát fejezte ki a
milyen gyakran látogatja meg őket. A fiatal trónörököspár szerencsétlen kimúlása fölött
hercegnő, akkor még talán igazi bakfis s a királyhoz részvéttáviratot intézett, melyre
sem volt, hosszú puha sötét haját var- még aznap válasz is érkezett.
A gyűlésen az elnök nagy koncepciójú
kocsba fonva hordta s kedélyes frisseségé
beszédben mutatott reá a tanítóság mai
vel gyakran vidította fel a komolyabb ter kényszerült helyzetére, valamint azon álla
mészetű Mária Anunziata főhercegnőt. potokra, melyek a tanítóság egészét emész
Mint Károly főherceg és Zita főhercegasz- tik. Kérte a Kartársakat, hogy testvéries
szony is szívesen emlegetik — már akkor szellemben működjenek közre a tanítóság
Franzensbadban megegyeztek abban, hogy anyagi és szellemi előbbremeneteléért.
Majd Bíró Ádám sajnálattal konstatálja,
életük útja egyesülni fog. A következő té
| hogy dacára a VII. Egyetemes tanitógyülen gyakran találkoztak udvari ünnepsége ( lésből való felterjesztésnek s ugyancsak az
ken s ilyenkor a főherceg mindig feltűnően e tárgyban történt 1913. évi szövetségta
foglalkozott Zita hercegnővel. Szinte ugy- nácsi gyűlésből benyújtott sürgető kérések
látszott, mintha csak azt akarná megvárni, és utánjárásoknak s az e tekintetben be
nyújtott számtalan határozatok felterjeszté
hogy a hercegnő hivatalosan is belépjen a sének, nyugdijuk revízióját a kormány
társaságba, s aztán kérőként jelentkezik előbbre nem vitte. Azt is sajnálattal kons
majd anyjánál, a pármai hercegnőnél. 1911. tatálta, hogy egyes kijelentések alapján az
tavaszán ez meg is történt. Károly főherceg uj tervezetet a kormány már elkészítette,
anyjának Mária Jozefa főhercegasszonynak de a legilletékesebb közegnek, a tanitók
Szövetségének még csak betekintésre sem
kíséretében Piamoreba utazott Zita szüle engedi át. Egyes kormányférfiaknak e te
inek mesebeli szépségű birtokára s itt a kintetben történt kijelentései arról győzték
király beleegyezésével junius 13-án megtör meg, hogy ez a kérdés elodázás alatt áll,
sőt ha az meg is valósul, ismét a tanító
tént az eljegyzés.
Ez a boldog házaspár lett utóda a bol ság igényeinek sérelmével lesz megalkotva.
Ugyanazt javasolja, hogy mondja ki a köz
dogtalan elhunytaknak. Mi lesz az ő sor gyűlés, hogy fentartja a VII. egyet, tanitósuk, ki tudja?
gyülésnek határozatát s a tanítóság ér-
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dekében tett kormánynyilatkozatok mielőbbi
beváltása céljából az „Emlékiratban* fog
lalt tanítói kívánságokat a kormány tag
jainak, a minisztetiumnak, a képviselöháznak és minden orszgy. képviselőnek meg
küldi s az egész országra kiterjedő tevé
kenység előkészítésével, a társadalom se
gítségével, népgyülések tartásával igyekez
zék igaz ügyünket az ország tanítóságának
teljes megnyugvására befejezni.
Háda József hozzájárul előadó előter
jesztéseihez, különösen hangoztatja a tár
sadalmi támogatás segítségbe vételét. Brózsik
Pál, Erős Károly hozzájárul az előadó ja
vaslatához. Brósz János kívánja, hogy az
eddig személyenkint szerzett nyugdíjigény
és megállapított nyugdijösszeg leszállítható
ne legyen. Zigdny Zoltán kívánja a tanítói
nyugdíjtörvény sürgős revízióját, az egyenlő
elbánás elvét is kívánja,fáz állami tisztvise
lőkkel egyenlő terhek viselése mellett az
azok nyugdíjigényének biztosítását a taní
tóság részére.
Az előadói javaslat kiegészitva a Háda,
Brósz, Zigány pótlójavaslatával határozatba
ment.
A fizetés rendezés kérdését magvas be
széddel Yégh István ref. isk. ig. tanító
Vámoshdányból terjesztette elő. Élénk szi*
nekkel mutatott reá az 1907. és 1913. évi
törvények fogyatékosságaira és ebből szár
m azóig a végrehajtás körül mutatkozó
anomáliákra. Elfogadott hatátozati javas
lata szerint a tanítói kar nem elégedhetik
meg az 1913. évi XV. és XVI-ik törvény
cikkekben biztosított illetményekkel, mert
azok nem fedik a VII. egyetemes tanitógyülésen kifejezett kívánalmakat. De külö
nösen azért, mert az előbb szerzett jogo
kat e törvény nem respektálja; a kor —
személyi és tiszteletbeli igazgatói pótlékok be
szüntetésével és az 1893. év előtti szol
gálatoknak csak részben való figyelembe
vételével.
Sérelme a hivatkozott törvényeknek,
hogy a felekezeti és községi iskolák taninitói részére a családi pótlékot nem biz
tosítja, csak annak lehetőségét engedi meg
az e tárgyban kiadott miniszteri rendelet.
A kántori javadalomnak 1000 K-ig a taní
tói fizetésbe való betudása, a lakbér kö
zötti különbözet az állami tanítók körében
és a Drozdy Győző által kiegészített ja
vaslat szerint, hogy ezen törvény az iparválalatok, uradrlmak, társulatok és magán
iskolák tanítóira nem terjesztetett ki, mind
szembetűnő sérelmei a törvénynek. Magas
színvonalon álló, tartalmas vita után, ezen
pontozatok pótlása iránt a közgyűlés egy
hangú határozatát dokumentálta és azok
sürgős halaszthatatlan voltát.
A fizetésrendezés kérdésének letárgyalása
után elnök jelentette, hogy a meghívóban
4 pont alatt feltüntetett azon tételt, mely a
népoktatás reformjáról s az elemi isko
lák államosításáról szól, a miniszter tiltó
rendeletére le Kellett venni a napirendről.
Az igazgatóság úgy határozott, hogy ehhez
a kérdéshez hozzászólást sem enged. Az
elnök felolvastatta a miniszter leiratát.
Brósz János szólalt elsőnek az elnöki
bejelentéshez s indítványozta, hogy a gyű
lés ne vegye tudomásul a miniszter tiltó
rendeletét. Z igány Zoltán utalt az alapsza
bályokra, amely szerint a miniszter a hely
telen határozatokat megsemmisítheti, de
előzetes cenzúrára nincs joga és indítvá
nyozza, hogy a tanítóság ne mondjon le
az államosítás jogainak tárgyalásáról. Háda
József az alapszabállyal bizonyítja, hogy
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közgyűlésnek joga van afelett határozni,
hogy tárgyalja-e az indítványt, vagy nem?
E fölött határozzon a közgyűlés. Többek
hozzászólása után az elnök szavazásra
tette fel az államosítás kérdésének tárgya
lását, amelyet nyolcvan szavazattal ötven
egy ellenében levettek a napirendről.
nA tajútó a gyermekbiróságbanu kérdés
ről D r. Saskeoy József kir járásbirósági
jegyző (volt állami iskolai igazgató-tanító)
tartott, illetve akart előadást tartani. Azon
ban az állomásitás kérdésének napirendről
való levétele miatt keletkezett izgatott han
gulat miatt pár bevezető mondat után csak
a határozati javaslatot terjesztette elő, mely
szerint kívánatosnak tartja, hogy minden
községbe neveztessék ki a tanítóság kö
réből egy nevelőbiró nyugdíjba beszá
mítható fizetéssel. A nevelőbirók ellátnák a
mai pártfogók összes teendőit és a fiatal
korúak védelmét. Ezen tevékenységét a
helyi társadalmi alakulatokban juttatná ér
vényre. A gyűlés ezen javaslatot magáévá
tette és igy e tárgyban az elnökség a val
lás-és közoktatásügyi, belügyi és igazság
ügyi miniszterekhez memorandumot ter
jeszt elő.
Az iskolák államosítása cimü kérdés
elintézése kapcsán kihirdetett elnöki enunciátió miatti állandó óriási lárma közben
mutatta be Simon Lajos főtitkár évi jelen
tését. Az államosítás kérdésének a napi
rendről levétele azonban oly indulatot vál
tott ki az izgatott tanítóknál, hogy a köz
gyűlés a nyomtatott jelentést felolvasás
nélkül változatlanul elfogadta.
A Szirbek József mint a számvizsg. b.
elnöke által előterjesztett 1913. évi zárszá
madásokat egyhangúlag elfogadta, a fel
mentvényt megadta, Sterz István szöv.
pénzt, által előteijesztett 1914. évi költségvetést megállapította, az alelnöki tisztsé
get Bakos Istvánnal, az ellenőri tisztet J u 
hász Bélával betöltötte. Ezután a közgyű
lés tekintettel a miniszteri tiltó rendelet
által felkorbácsolt szenvedélyeknek a fe
szültségig csapkodó hullámaira a beérkezett
indítványokat a napirendről levette s a kő
vetkező közgyűlés elé utalta, mire a tárgysorozat kimerítése után elnök a gyűlést
berekesztette.
Midőn ezeket tárgyilagosan registráljuk,
két kérdés merül önkéntelenül előtérbe.
Az egyik az elnök magatartása, a másik
a tanítóság radikális részének vele szem
ben követett eljárása. Az egész ülésen ve
res fonalként húzódott végig a beszédek
során a radikálisok teljes, korlátlan szólás
szabadsága, mi az elnök nobilis pártatlan
ságát bizonyította még akKor is, midőn
a felfogások irányát, lényegét óriási ür vá
lasztotta el.
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter Schaffcr Ferenc lévai állami ta
nítóképző intézeti segédtanárt rendes ta
nárrá, B ún esek Rezső iparművészeti isko
lát és rajztanfolyamot végzett oki. tanítót
a lévai tanítóképzőbe nevelővé nevezte ki.
Uj középiskolai internátus. Az Országos
Református Lelkészegyesületnek a hajdú
böszörményi ref. Bocskay-főgimnáziummal
kapcsolatosan létesített internátusa (Kálvineum) szeptember 1-én megnyílik. Az
internátusba 30 lelkészárván kívül még 90
bennlakó, gimn. tanuló vétetik fel valláskülömbség nélkül. Egy évi teljes ellátás
dija :,00 korona. A fizetéses helyekre való
felvételre vonatkozó kérvényeket a Kálvineum Igazgatóságához kell címezni s a
hajdúböszörményi ref. Bocskay-főgimná-

zium igazgatóságához aug. hó 1-ig kell
küldeni. Bővebb felvilágosítással szolgál a
hajdúböszörményi ref. Bocskay főgimn.
j igazgatósága.
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— Barsvármegye gyásza. Barsvármegye
törvényhatósági bizottsága julius hó hete
dikén tartott rendkívüli közgyűlésében ál
dozott a tragikus körülmények között el
hunyt trónörököspár emlékének. Keltz Gyula
főispán, majd Patay Károly barsi reformá
tus esperes megható beszédben vázolta
Ferenc Ferdinánd trónörökösnek és nejének
emberi nagyságát és az elvesztésükön érzett
fájdalom mélységét. A közgyűlés, amelyen
a bizottsági tagokon kívül az összes hiva
talok és hatóságok képviselői, továbbá
nagyszámú közönség is részt vett, elhatá
rozta, hogy a trónörököspár emlékét jegyző
könyvében örökíti meg, négy heti megyei
gyászt rendel el, amelynek tartama alatt a
megyei tisztviselők balkarjukon fekete kar
szalagot viselnek és azután részvéttáviratot
intézett a királyhoz, valamint a Kistapolcsányban tartózkodó József kir. herceghez
és Auguszta kir. hercegasszonyhoz. A köz
gyűlés után az egész közönség átvonult a
plébánia templomba, ünnepélyes gyász
misére.
— Gyászrovat. Gyászlapon tudatj'ák ve
lünk, hogy Aranyosmaróton özv. Schtvarcz
Sándorné szül. Diamant Józsa asszony, éle
tének 80-ik évében meghalt. Az elhunytban
Szitányi Lajos és Miksa édesanyjukat gyá
szolják.
— Barsvármegye szavazóköreinek végle
ges megállapítása. Az uj választójogi tör
vény értelmében a képviselőválasztó keiületeket tudvalevőleg szavazókörökbe osz
totta be a törvényhatósági bizottság. A barsmegyei kerületek szavazóköri beosztása Gö
rög Ferenc és társainak fölebbezése követ
keztében a belügyminiszter elé került, aki
azon most némi módosítást tett. Ugyanis
Csata és Oroszka községeket a nagysallói
szavazókörből a zselizi szavazókörbe csa
tolta át.
— Tűz a vidéken. Garamszentgyörgy
községben eddig még kiderítetlen okból kigyuladt Szabó Istvánnak szalmával födött
lakóháza. A tűz átharapódzott a szomszé
dos épületekre s igy négy ház melléképü
leteivel együtt leégett. Verebélyen egy ház
szintén leégett. Nagykálnán a búcsú alkal
mával gondatlanság folytán tűz támadt, si
került azonban elfojtani, igy csak egy háf
és gazdasági eszközök égtek oda.
— Elvágta a torkát. Ifj. Tamás János,
Weisz Kálmán fegyvernek! gazdaságában
dolgozó faragó, amint értesülünk, szerdán
délután egy sertésölő késsel elvágta ön
magának a torkát. Vámosmikoláról orvost
hoztak hozzája, aki másnap reggel az ipolysági kórházba szállitatta rettenetes sebé
vel. Lehet, hogy sikerül megmenteni az
életnek. Amint mondják, Tamásnak három
nővére lett régebben öngyilkos.
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— Az aratás. A hullámzó kalásztengerek
fölött megcsendült a kasza és halomra dűl
a rend az arató kaszájának suhanása nyo
mán. De dalszó, vidám nóta nem hallatszik
a határban, mint hajdan; pár éve csönde
sek, szomorúak lettek már az aratások Is,
akárcsak a lévai szüretek. Évröl-évre roszsiabb terméseket ad a magyar föld, az idei
aratás b jza hozamát számszerű becslés alapján
36.3 millió métermázsáia teszik, mintegy
négy millió métermázsával kevesebb ez a
termés, mint az utóbbi években volt, ami
azt jelenti, hogy kenyérmag szükségletét az
ország a külföldről lesz kénytelen pótolni.
Vármegyénkben is rosszul sikerült az idei
termés. A rozsda, az egerek, a kedvezőtlen
időjárás Barsmegye termésátlagát a gyönge
közepes termésre csökkentették. Vármegyénk
átlagtermése az 1913-ik évben búzából 8
és fél, árpából 9, zabból 5 és fél méter
mázsa volt, az idei termést pedig csak bú
zából 6, árpából 5 és fél, zabból 5 méter
mázsára becsüljük. A lévai járásban még a
legjobban álltak a gabonák, bár itt a rozsda
mellttt az egerek tettek jelentékeny károkat.
Barsendréden, Bajkán és Garammikolán
annyira elszaporodtak a mezei pockok,
hogy nemcsak az idei termést befolyásolták,
hanem komolyan veszélyeztetik a jövő évi
termést is, azért fölötte szükséges, hogy itt
a gazdák aratás után azonnal hozzáfogjanak
az egerek irtásához.
— Mi van az üzlatek zárórájáról szóló
szabályrendelettel ? Kereskedőink köréből
azt a kérelmet intézték hozzánk, hogy sür
gessük meg lapunkban az üzletek zárórá
járól szóló szabályrendeletnek életbe lép
tetését. Mielőtt ezt megtettük volna, érdek
lődtünk a szabályrendelet jelenlegi sorsáról.
Az a választ kaptuk, hogy a szabályrende
let az illetékes minisztériumban már hóna
pok óta várja jóváhagyását. Joga van azon
ban a városnak életbe léptetni a szabály
rendeletet a jóváhagyás nélkül is, a minisz
tériumba történt fölterjesztéstől számított
hatvan nap eltelte után, azon esetben,
hogyha eziránt az érdekeltek valamelyike
kérvényben fordul a város tanácsához. Ezt
itt közöljük az érdekeltekkel. A szabályren
deletnek ilyen módon való életbeléptetése
kívánatos is volna, mert ki tudja, hogy a
minisztériumban mikor hagyják jóvá.
— A felvidék háziipara érdekében. A Ma
gyarországi Tót Közművelődési Társulat a
napokban Budapesten Radnai Farkas besz
tercebányai püspök elnökletével megtartott
közgyűlésén kimondta, hogy csatlakozik
ahoz az akcióhoz, melyet a F. M. K. E.
indít a felvidék háziiparának fejlesztése ér
dekében.
— Állatforgalmi korlátozások. A cs. és
kir. osztrák földmivelésügyi miniszter ten
derezése szerint a ragadós száj- és köröm
fájásnak Ausztriába történt behurcolása mi
att tilos a hasított körmü állatoknak Ausz
triába való bevitele Barsmegye aranyosmaróti járásából és Ujbáoya városból.

Sport.

— Vssiett kutya garáidálkodása. Egy
veszett kutya kóborlása közben Pusztaszentkeresztről Lévára jutott e hó 8-án s
LIFC.-LAC. 5 : 0 (3 :0 ).
itt embereket és kutyákat véresre hara- j
pott. Megharapta Hrdina Lajos kaszinói J Bajnokságért mérkőzött a fenti két csa
szolga nevelőleányát, Schlesinger Adolfnak pat f. hó 5-én, mikor a jobb összeállítású
kisfiát és egy pusztaszentkeresztl kocsist, és nagyobb tudásu LIFC. fölénnyel nyert.
Nagyarányú vereségét a LAC. saját ma
aki a veszett kutyát üldözés közben elfogni
akarta. A rendőrségnek végre is hosszas gának tulajdoníthatja, mikor Kovácsot és
Béliket
mellőzte, ellenben Tokodit és Weiszt
és izgalmas hajsza után sikerült a vesze
delmes állatot ártalmatlanná tenni. A ható szerepeltette.
sági állatorvos fölboncolta a kutyát és
A mérkőzés sorsát legnagyobb részt a
tényleg megállapította a veszettséget, az LIFC. fedezetsora fogta kézben. Nyiredy,
általa megharapott ebeket a rendőrható Bányai, Ruzicska a LAC. csatársorát könyság kirtatta és a sérült embereket Buda nyen szerelte. Csatársora ugyan tehetséges,
pestre a Pasteur-intézetbe utasította.
de a kapu előtt érvényesülni nem tud, in
nen van az, hogy goaljaik — kivéve amit
— Uj munkakönyvek a választói Jog iga Paul rúgott —• csak szerencsén alapulnak.
zolására. A kereskedelemügyi miniszter ren
A LAC. csatársora csinált ugyan egy pár
deletet bocsátott ki, melyben uj mintájú
munkakönyvek beszerzésére utasítja a tör szép levezetést, de hiányzott az összjáték,
idegesen
rugdosták a labdát ide s tova,
vényhatóságot. Az iparossegéJek és gyári
a nyugodtan
dolgozó hátvéd
munkások számára készítendő uj munka melyet
túlra küldte
könyvben levő változtatások az uj választói pár jóval a fél pályán
törvénnyel vannak összefüggésben. Fel kell mindig vissza. A LAC. hátvédjei és kapusa
tüntetni a munkakönyvben ezentúl, van-e a remekül dolgoztak, nekik köszönhető, hogy
munkásnak a választó jogosultságra alkal nagyobb vereséget nem szenvedtek. Csatár
mas iskolai végzettsége, vagy tud-e Írni, soruk balfe'e, Bedus, Simon produkált va
olvasni. Be kell vezetni időről-időre e mun lamelyes játékot. A fedezetsorban Osztrider
kanemben (szakmában) beállott változást, s és Kocsmarek voltak jók, mig Drelicska a
ez a bejelentés alapján az iparhatóság fel szokatlan helyen nem volt kielégítő.
Itt lenne már az ideje annak, hogy a
adata. Talán az egész munkakönyv-reformban ez a legfontosabb újítás, mert a mun LAC. vezetősége ne nézze az embert, hanem
kanem változása igen fontos szerepet ját a játék tudást, ne hallgasson semmiféle
szik a választójog tekintetében. Ezentúl ki protezsálásra, hanem szigorúan ragaszkod
zárólag az uj mintát lehet használni, a ré jon ahhoz, hogy egy bajnoki mérkőzésen a
gik átírása nem kötelező, s csak a munkás club legjobb játékosai szerepeljenek.
kívánságára történhetik, de a miniszter ren
A játék lefolyása ez volt:
deleté végén megjegyzi, hogy a munkások
LIFC. kezd. Gyors iramban kezdődik a
kellő formában kioktatandók arról, hogy a játék, egy pillanat alatt a LAC. kapuja előtt
jelenlegi munkakönyveknek az uj minta sze vannak, melyet már csak Stiener cornerra
rint kiállított munkakönyvvel való kicseré tud menteni. A cornert Mészáros rúgja,
lése rájuk nézve a választóijog szempontjá melyet Ernyei bravúrosan véd. Az 5-ik perc
ból előnyös.
ben a bíró tizenegyest ítél LIFC. javára,
— A trónörökösről, valamint a boszniai melyet Mészáros agoalba lő. A 15-ik perc
hadgyakorlatokról és a rettenetes saraje- ben ismét 11-es LIFC. javára, Mészáros
vói eseményekről művészi kivitelű képes goal fölé rúg. Több eredménytelen corner
lapok kaphatók Schulcz Ignác papirkeres- és szabadrúgás. A 37-ik percben Ruzicska
30 méterről a kapu felé lő, mely 2 méter
kedésébea.
a kapu előtt leesve, goalba esik. Újra
— Anyakönyvi bejegyzések. Születések • rel
Neumer László Menyhár Julianna: István, kezdés után mindkét fél részéről megkez
Garal Lajos Majoros Mária: Sándor. Berka dődlek a legnagyobb durvaságok, melynek
András Demeter Rózába: István, Jakab végeredménye az lett, hogy Tokodit és Mé
János Csákányi Eszter: Ilona, Pénzes Ist szárost 5—5 percre a biró kiállította. A
ván Szabó Margit: Erzsébet, Springer 40-ik percben Blumenfeld szökteti Pault, ki
küldte a kapuba a labdát.
Alajos Zsovány Julianna: Julianna. H á védhetetlenül
Félidő 3:0.
zasság : Babicz János Szlastyan Fran
Második
félidőben
LAC. kezd. Egy ideig
ciska rkath. Nagy Lajos Mihalovics Vilma
rkath. Halálozás : Daru János 1 hó, tüdő csak a pálya közepén hullámzik a játék, a
gyulladás, özv. Belányi Ignáczné Szlep- 15-ik percben Kurucz szökteti Fleischert,
csányi Katalin 80 éves aggkorivégkimérü- már-már biztosnak látszik, mikor Stiener
lés, Vrecznyik Mária 23 hó, tüdőgyulladás. átfutásával cornerra menti. Mészáros rúgja,
melyet Fleischer be fejel. A 35-ik percben
Egy jó házból való fiú tanulónak Du*ka handstt vét, biró tizenegyest ítél,
melyet Mészáros érvényesít. Biró: Tatár.
felvétetik E n g e l M ik s a fiiezer
Budapesti amatörök Léván. Holnap vasár
ée ceemege üzletében L o s o n c i.
nap d. u. 5 órakor mérkőzik a LAC. buda-

vessünk mésznitroqén és kálival,

ő terméshozamot meglepő

módon növeli. Thomassalak, 40 V o s superfosfát, ammóniák, koncen

őszieket

trált marhatráqya valamint takarmánynemüeket u. m. korpa,
száraz szelet, olaj-pogácsa, s

takarmánysó úgy vaggonárúban mint

kisebb tételekben elsókézböl legolcsóbban szállít.
Halmos Jenó Léva, Honvéd-utca 2.

28 szá/n.
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ptsti Amatörök footballcsapatával. Nevezett
csapat jelenleg szép játékerőt képvisel. Ha
a LAC. méltó akar hozzá lenni, más össze
állításban kell szerepelnie. A mérkőzést a
tanítóképző intézet sporttelepén tartják
meg.
Az Esztergomi T. K. lesz vendége holnap
a LIFC.-nek. Előzőleg a LIFC. Il-ik csapata
mérkőzik a Honvédszászlóalj csapatával. A
mérkőzést a vásártéri pályán tartják. Mér
kőzés kezdete d. u. 3 órakor.

Köszönetnyilvánítások.
Schlüssler Gyuláné úrnő Nagymálasról
és Preisich Győzőné Léváról 10—10, Pollik
Vilmosné és Pollák Emilné úrnők Léváról
koszorumegváltás címen szintén 10—10 ko
ronát küldtek a lévai izr. nőegylethez.
Fogadják a nemesen gondolkozó adako
zók az egylet leghálásabb köszönetét.
Dr. Frommer Ignácné
Deák Adolf
elnök.
titkár

Folyó h ó 6-án kifltött tiiz al
kalmából Goldstein Henrik ur a
megjelent tűzoltók részére 40 ko
ronát adományozott. Mely ado
mányért ez utón is mond szives
köszönetét. Léva, 1914. jul. 9-ón.
Tatár István tűzoltóparancsnok.
Mindazon ismerőseinknek és ba
rátainknak, akik gyászunk alkal
mából fájdalmunkat részvétükkel
enyhíteni szívesek voltak ezúton
mondunk hálás köszönetét.
Rosenberg Miksa és
családja.

7

F iu in te rn á tu s B e s z te r c e b á n y á n
Felsőkereskedelmi, gimnáziumi-, polgári-,
és elemi iskolai tanulók számára.
Állandó tanári és orvosi felügyelet. Kitűnő
ellátás évi 700 koronáért. Német társalgás.
Julius-augusztus hónapokban jávitóvizsgákra
előkészítő tanfolyam.

Prospektus

VRRGfl GHIIbfl
mü- és bútorasztalos mester
Bástya-u. 1 (városháza mel.)

=

LÉVA. =

Készít a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű
bútorokat. — Mintabútorok megtekinthetők.

őszi trágyázás !

j

TH O M ASSALAK |
n

A legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya !
Ó va ko d ju n k a ham isításoktól I
C sa k akkor valódi, ha ilyen zsákban van
és eredeti ó lo m zár van rajta,
m in d e n zsák tartalomjegyzékkel van e llá tv a !

K A L MÁ R

V I L MOS

a Thomasphospatfabriken Berlin, vezérképvlselöje
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49.
B S f c „K ülönösen a jelenlegi RENDKÍVÜLI OLCSÓ
ÁRAKRA figyelmeztetjük a vásárlókat

BÚTOROK
Kárpitos és dí
szítő munkák. Teljes lakberendezések
W e i s z Á r m i n Cégvezető: K ö l n i X a í t m r

butorkészitőnól szerezhetők be
Zsarnóczán.
Itéíli fi.
saja* gyártmányú
drótkerítések
minden méretben

28 szám.
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ESKRCO

Patent befőttes üveg
mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.
A jelenkor legjobb ós legbiztosabb
légm entesen elzárható patent befőttes
üvegje.
Egyedárusitás Barsmegye részére:

Vámos Mór
üveg és porcellán kereskedésében
Mint a budapesti Műtrágya szövetke
zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy
Sn perfoM fát, A m o n i i i k . T h o
m a s s a l n k , C h ilt a a lé tr o m ,
nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb
mennyiségben ép oly árban szerezhető be,
mint a Műtrágya szövetkezetnél.
Fizetési feltételek : Készpénz fizetésnél
3o/o pénz engedm. vagy 6 havi időre, 6
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.
Továbbá az összes takarmányok korpa,
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggononként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.
Teljes tisztelettel
VERBOVSZKY JOACHIM
Léva, László-utca 8.
Schötler-kastéllyal szemben.

F
'

R ó n a i A u ré l
HTQMENIKUS

odrászterme
LÉVÁN, a nagytőzsde
mellett.

b é v D n.
Telefon 44. szám.

Állandóan nagy kész
letet tartok.
Igyák naponta 1-2 palack

Szent Isteán

28 szám.
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TJNGÁR ADOLF
L É V A , M á rto n ffy -u tc a 4.

— Kossuth-tér közelében. —

Z s é k é s p o n y v a k ö l
csö n zé se é s e la d ö sa.
Vízmentes ponyvák, lipokrócok, tömlők és gazdasági

ftíST k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban és kicsiny
ben kaphatók.
—
Ablakredőnyök és napellenzőkre
=
rendeléseket elfogadok. =
Napellenzők javítása
— eszközöltetik. —

HOLZMANN BÚDOG
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M E G N Y ÍL T !
Tóbiás Testvérek
d is és

lesték kereskedése

a Blum-féle házban.
Kaphatók minőén e szakmához tarto
zó cikkek úgymint:

épület és buícrvasalásck. kcvácsés
bádogos
kellékek
négy raktára, brzfsiiási cikkekben
nagy választék.

Mindennemű f e s í4 ? k á r ii9
továbbá k o v á c s és t ű z i
szcnvaiam int P o r t i a m !
és r o m á n czementben ál
landó raktárt tartunk.
Amidőn még kérjük a nagyér| demű vevő közönség szives pártfo• gását magunkat b. jóindulatukba
! ajánljuk és maradunk kiváló tisztej lettel
Tóbiás Testvérek
í Különösen felhívom a t. közönség f ii gyeimét a l e g j o b b m i n ő s é g ű
! A c é l O ro sz k a sz á k ra .

Ugyanott egy tanuló felvétetik.

K Ö V ESS SÁN DO R

c ip ő á r n h íiz a
IS

K o s s u t li-t é r .

j

A já n ljr dúsan felszerelt
----- ■ ■ cipőraktarát. =====
___________ s í . ___________

íicso

•

arab!

;

Íljjíj o á la sz tá b !
_________ ___________

Legjobb minőségű
footbal-cipök. ;
_______ _________

Mértékszerinti osztály.

j Fehér vászoncipö legelegánsabb
kivitelben
—
—
—
4 K 50
Sandái egész finom 6 évig 2 K 8 0
10 évig 4 — , női 5*50. férfi 6 20.
Elegáns amerikai női félcipő 8 K Csinos női sevr. fűzős v.
gomboscipö —
—
— 8 K 50
Valódi angol sevró női gom
bős vagy füzöscipö —
II K —

N y o m a to t t

Férfi amerkai sevr. v boxcipö
f ; Sim a tiszticipö —
—
—
f Legelegánsabb férfi amerikai
barna bagariacipö —
—
f Valódi angoi sevró vagy box
férfieipö — - — —
—
f ! Fiú box füzöscipö 35-től 39-ig
f |

S c h u lc z Ig rn á cz n é l L é v a n

9*—
9 —

K
K

13*90 K
||— K
7*50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

