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Alakítsuk meg a gyermekbiróságot.
Csendben, a napisajtó által kellően 

nem méltányolva lépett életbe a budapesti 
államrendőrség kebelében egy fontos tár
sadalmi intézmény, a gyermekbiróság. Ide 
kerülnek a romlott csemeték, akiket a fő
város területén csavargáson, lopáson vagy 
erkölcstelen életmódon érnek. Nagy, emberi 
tanulmány a gyermekbiróságok tárgyalá
sain résztvenni. Látunk hat esztendős fi
úcskákat, akik három éves koruk óta lo
pásból tartják fenn magukat. Tiz éves le
ánykákat, akik a szabadszerelem legundo- 
ritóbb mocsarában tengődnek. Legtöbbje 
apát, anyát soha nem ösmert, tolvajok, 
csavargók, romlott néniberek közt nőttek 
fel. Az erkölcs törvényeit, a vallást, az Is
tent, a felebaráti szeretet, az emberi tör
vényt s az enyém és tied közötti külömb- 
séget nem ismerik. Eddig már több szá
zan kerültek a gyermekbiróság elé, amely 
a gyermekvédő liga telepein, vagy az ál
lami menházakban vagy a javító intéze
tekben internálta őket. Valamennyiből ha 
szabadon nőnek fel, s el nem pusztítja 
őket a kór, a nyomor és a bűn, a társa
dalom veszedehné vált volna. Igy azon
ban reménység van rá, hogy a gondos fel
ügyelet elfelejtteti velük rövid múltjuk isz- 
szonyatosságait, hit és erkölcs költözik a 
szivükbe s a társadalom munkás, hasznos 
tagjaivá válnak. Ezek után nem kell ma- 
gyarázgatni, micsoda üdvös és szükséges 
munkát végez a gyermekbiróság. Ezelőtt 
a csavargó, vagy bünbeesett, otthon nél- 

T A R C Z A.

Mária Antoinette kivégzése.
Taine, a híres francia történetíró teljes jog

gal mondja, hogy ha Maria Antoinette férfi lett 
volna és ö ül vala a szerencsétlen XVI. 
Lajos trónján, nagy veszedelmet zúditott volna 
a fiancia forradalomra. Okos, még inkább 
energikus asszony volt, aki szive mélyéből utálta 
az uj törvényeket és állapotokat, melyeket az 1789- 
ben összeült nemzetgyűlés teremtett meg. Gyenge 
lelkű férje mellett nem érvényesülhetett és igy 
történt aztán, hogy ő, valamint férje és Bourbon 
Erzsébet hercegnő a guillotineon fejezték be éle
tüket.

Mikor Mária Antoinette hercegnő, Mária 
Terézia leánya 1774-ben Parisba került a l’om- 
padour márkinő és Doubarry asszony, XIV. és
XV- ik Lajos barátnői által megfertőzött erkölcsű 
versaillesi udvarban, ott elölte teljesen ösmeret- 
len viszonyok és emberek közé jutott. Igaz, a 
bécsi udvar, amelyben addig élt, sem volt híres 
az ő puritán erkölcseiről, de azt a nyíltságát a 
szerelmi tobzódásnak, az Istentagadásnak, a nép 
kiszipolyozásának és az őrületes pazarlásnak, egyes- 
egyedül csak a római császárok udvara tárta fel.
XVI- ik Lajos erényes ember volt, szakítani akart . 
elődeinek buja és pazarló életmódjával. Doubarry i 
asszonyt az udvartól elkergette és egyik másik |

| kíil szűkölködő gyermekeket a toloncházba 
vitték, a hol a felnőtt toloncok között még 
jobban elromlottak. De most már nem a 
toloncház réme fenyegeti a mai társada
lomnak ez apró áldozatait s veszedelmeit, 
hanem a jó nevelés, az egészség, munka 
és tanulás reménysége int feléjük.

Fölösleges bizonyítani azt is, hogy el
hagyatott, bűnben született és felnevelke
dett gyermek nemcsak a fővárosban van. 
Sót mondhatni, a vidéken aránylag még 
több van. Hiszen rendszerint a vidékről 
kerülnek fel a fővárosba. A mi városunk
ban is számos ilyen sajnálatraméltó kis 
emberre akadunk, ha csak egy kicsit utána 
járunk és kinyomozzuk őket.

A vidéken, tehát a mi városunkban 
is, szükség van gyermekbiróságokra. De 
nemcsak a városokban, a szolgabirósági 
székhelyeken is. Országosan rendezni kell 
az elhagyatott, bűn útjára tévedt gyerme
kek dolgát. Ha ezt megteszik, a jövőben 
sokkal kevesebb lesz a közveszélyes csa
vargó, tolvaj és betörő, a veszedelmes mun
kakerülő, aki bármely pillanatban kész a 
büntetőtörvény ellen véteni. Be van bizo
nyítva, hogy a tolvajok, betörők, rablók 
és gyilkosok óriási százaléka az ilyen el
hagyatott csavargó gyermekekből vált azzá. 
Ha az állam, a hatóság s a társadalom 
gyermekkorukban gondjaiba vette volna 
őket, nagy részük nem ülne a börtönben, 
nem kerülné a rendőrt, csendőrt, hanem 
hasznos, munkátvégző tagja lenne a tár
sadalomnak.

erkölcsszigoritó intézkedésével magára vonta az 
udvaroncok haragját, akik értették a módját, hogy 
Mária Antoinettet befolyásuk alá kerítsék és az ö 
révén igyekezték rávenni a gyenge királyt arra, 
hogy az udvart régi pompájában, régi mulatozó 
mániájában hagyja meg. A szerencsétlen király 
engedett és ez volt az ő s családja veszte. Mária 
Antoinette kitünően érezte magát a pompázó ud
vari élet forgatagában, résztvett az estélyeken, ud- 
varoltatott magának, de mindig a tisztesség 
korlátái között, — sőt több ízben fel is lépett a 
versaillesi háziszinház színpadán Voltairenek egy 
darabjában, amelyben a nagy istentagadó az egy 
házat és a nemesi privilégiumokat ostorozta. Ilyen 
volt az akkori kor ! Az udvari nemesek nem akar
ták látni, hogy vulkánon táncolnak és kacérkod
tak a szabad materialista istentagadó szellemmel, 
a forradalom előkészítő iskolájával, amelynek Mon- 
tesquieux, Voltaire, Rousseau és llolbach voltak 
a tanítómesterei. Boldogan, vidáman szavalta a 
királynék legszebbike Voltaire szellemes verseit és 
nem borzongatta meg lelkét a jövő réme az iszony
tató erő, amely e versek szellemében cselekedve 
a guillotien alá hajtotta a legszebb hattyunyakat, 
amely királynői fejet tartott.

A forradalom Írói közül azok, akik minden
áron a forradalom dicsőségét zengik, sok min
denfélét összeírnak ugyan arról, hogy a királyné 
erkölcstelen életet élt és férjét megcsalta, de bi
zonyítani egyik sem tud. A legsúlyosabb vád el
lene az, hogy ő is szerepelt volna Rohan herceg

Alakítsuk meg tehát a gyermekbiró
ságot, a helybeli község elöljáróság kebe
lében ! Nem kell ehhez külön hivatal, még 
csak külön hivatalnok, vagy szoba sem. 
A gyermekbiró elé hozzák mind ama a 
törvényes koron innen levő mindkét nem
beli gyermekeket, akiknek rendes otthonuk 
nincs, akik csavarognak, lopnak, vagy er
kölcstelen életmódot folytatnak. Jósággal 
s emberszeretettel bánjanak velük. Ne zár
ják be őket, ne is töloncolják el, hanem 
adjanak nekik módot a rendes életre és a 
munka megtanulására s megszokására. I la 
lehet helyezzék el őket a gyermekmenhe- 
lyeken, ha pedig itt nem volna hely, adja 
ki őket a hatóság polgárokhoz, vagy he
lyezze el őket külön e célre alapított in
tézmény révén. Nem kerül ez sokba, alig 
néhány száz komába esztendőnként s ez
zel egy olyan humánus és szociális köte
lességet teljesít a rendőrség s a város, 
amely sokkal nagyobb anyagi áldozatok
kal is fölér.

Nem kell ehhez más, csak egy jó sza
bályrendelet s annak életrevaló helyes be
tartása.

Tisztelettel felkérjük azokat a t. elő
fizetőinket. a kik még hátralékban van
nak és a kiknek előfizetése lejárt, hogy 
azokat mielőbb megújítani illetve a hát
ralékot kiegyenlíteni szíveskedjenek, ne
hogy a lap szétküldésében fennakadás 
álljon be. A KIADÓHIVATAL.

nyakék botrányában, de ezt sem tudják semmi
vel sem bizonyítani. Ennek a botránynak törté
nete a következő :

Rohan Lajos herceg strassburgi püspökér
sek, valami csinje miatt kegy vesztett lett az ud
varnál. minden áron arra törekedett, hogy a reá 
haragvó királynét megbékitsc. Egy Jeanne de la 
Motte nevű kalandornő elhitette vele, hogy a ki
rályné megbékül, ha megveszi számára azt a vi- 
lágraszólóan szép nyakláncot, amelyet egy párisi 
ékszerész készített XV-ik Lajos kedvese, Doubarry 
asszony számára, melyet azonban az nem kapott 
meg, mert XV. Lajos időközben meghalt. Rohan 
herceg hitt a kalandornőnek és megvásárolta a 
nyakláncot egy millió és hatszázezer frankért. A 
világraszóló ékszert Rohan személyesen adta át 
egy este egy félvilági hölgynek, aki mint királyné 
szerepelt. Ugyanis a herceget Jeanne de la Motte 
a versaillesi parkba vitte, ahol a sötétségben egy
szerre megjelent az érsek előtt egy sűrűn lefolyá- 
lozott hölgy, akiről az érsek azt hitte, hogy a ki
rályné.

A csalas mihamar kipattant, a nyakéket a 
kalandornö cinkostársai Amsterdamban elzálogo
sították és az udvar ellen amúgy is felingerelt 
nép országszerte hirdette, hogy igenis Mária An
toinette vette át ajt ékszert Rohan hercegtől - 
ellenszolgáltatások fejében. A királyné azonban 
mitsem törődött ezekkel a pletykákkal és amikor 
fenyegető felhők gyülekeztek Versailles fölött, tel
jesen rávetette magát a politikára és férjét oly

Lapunk mai azáma 4 oldalra terjed.



A kassai püspök városunkban.
Fischer-Colbrie Ágost dr., kassai püspök 

pénteken, augusztus hó 28-án délután 3 órakor 
titkára Toszt Barnabás szentszéki tanácsos kísére
tében Nagyabbakba érkezett, hogy itt a hívek
nek a bérmálás] szentséget kiszolgáltassa. A va
súti állomáson lovasbandérium és nagyszámú kö
zönség várta a püspököt, a kit a vasúti fülkéből 
való kilépésekor a környékbeli papság élén Bajusz 
Andor főszolgabíró üdvözölt diszmagyarban. rövid 
beszéd kíséretében. A püspök szívélyesen megkö
szönte a fogadtatást, majd a reá várakozó négy
lovas zárt kocsiba ült s a hosszú kocsisortól, va
lamint a lovasbandériumtól kisérve behajtatott a 
városba. Itt az e célra felállított és szépen díszí
tett diadalkapunál a püspöki fogat s vele együtt 
a menet megállóit, a püspök kiszállott a kocsijá
ból s ekkor a községi elöljáróság élén Walkovszky 
Béla közs. biró a következő beszéddel üdvözölte.

Méltóságos megyés püspök Úr I
„Azon örvendetes alkalomból, hogy Méltó

ságod a bérmálás szentségének kiszolgáltatása 
végett Nagymihályban megjelent. Nagymihály 
város közönsége nevében mély tisztelettel üd
vözlöm s Nagymihály város katholikus lakossá
gának hódolatát tolmácsolom.

A mai korban, a mikor a vallástalanság a 
polgári s hazafias erkölcsöket csökkenti, min
den józan gondolkozó embernek azon kell töre
kednie, hogy a vallásos érzület fejlesztessék. 
Méltóságod szent hivatással a hit megerősítése 
céljából érkezett városunkba, ez okból két
szeresen kedves, körünkbe való érkezése; az 
Isten hozta, az Isten vezérelte !“

Fischer-Colbrie püspök az üdvözlésre a kö
vetkezőleg válaszolt:

„Igen szépen köszönöm szives üdvözletét, 
úgy Nagymihály egesz közönségének, mint a 
katholikus hívőknek. Szives örömmel jöttem kö
rükbe szent kötelességemtől indíttatva, adja 
az Isten, hogy Nagymihály közönsége a vallá
sos és hazafias erkölcsök teljesítése által a ha
ladás és jólét útjára lépjen. Köszönöm főbíró 
úr, szives szavait."

A közönség lelkesen megéljenezte a püspö
köt.

Innen a katholikus templomba hajtatott, a 
hol a bejáratnál Oppitz Sándor plébános várako
zót reá és üdvözölte. A templomban rövid imát 
végzett, azután pedig a Sztáray grófi kastélyba 
hajtatott, a hol a részére fentartott lakosztályba 
vonult vissza. Itt fogadta a délután folyamán tisz
telgésre eléje járult küldöttségeket.

A küldöttségek a következők voltak :
A róm. kath. papság Oppitz Sándor, nagy

mihályi plébános vezetése alatt, a nagymihályi 
iskolaszéki gondnokság Czibur Bertalan ország
gyűlési képviselő és Polányi Géza kir. közjegyző 
vezetésével, az önk. tüzoltó-egyesület Eperjessy 
Lajos dr. főparancsnok és Horváth Sándor alpa- 

irányban befolyásolta, hogy ne egyezzék bele az 
ország által mind türelmetlenebbül követelt re
formokba. Ha a király csak Mária Antoinettere 
hallgatott volna, erélyes intézkedésekkel a forra
dalmi mozgalmakat el tudta volna fojtani. De 
egyik nap neje kívánsága szerint intézkedett, de 
már a másik nap levette öt lábáról Neckor reform
párti miniszter és ez a kapkodás csak siettette a 
királyság végnapjait.

1791 junius 20-án a királyi család megszö
kött Párisból. A terv az volt, hogy a királyi csa
lád a külföldre menekül és külföldi haderő segít
ségével igázza le ismét a forradalmárok kezébe 
került Franciaországot. De a gondatlan király 
Varennesben kidugta fejét a postakocsiból s az 
éppen arra haladó varannesi postamester. Druet 
polgártárs, egy televér jakobinus, fölismerte. A 
szökevény királyi családot lefogják s katonaság és 
ágyuk között a sorfalat álló nép szitkai és gúny
kacajai áltál kisérve visszavitték Parisba. Itt a 
Touilleriákban helyezték el a királyi családot, amely 
junius 25-étől kezdve fogoly volt.

1793. január 16-án a kon vént Ítélete alapján 
lefejezték XVI-ik Lajost.

Tíz hónappal később követte őt a halálba 
Mária Antoinette. 1793. julius II-én éjjel megje
lent a Temple kolostorban, ahová a királyi csa
ládot a Touilleriák ostroma után átszállították, a I 
párisi községtanács egyik tisztviselője, aki a ki
rálynétól erőszakkal elragadta két kis gyermekét.

szerencsétlen asszony már akkor tudta, hogy j

rancsnok. a helybeli tantestület Mathiász József 
iskola-igazgató, a nagymihályi aut. orth. izraelita 
hitközség küldöttsége Rosenberg Ignácz alelnök 
és Fuchs Ignácz dr. vezetésével, végül megjelen
tek : Gittek Samuné dr.-né, Fuchs Ignaczné dr.-né 
és Brilgler Miksa dr. titkár a nagymihályi izr. nő
ügyiét képviseletében. A küldöttségek mindegyiké
hez volt egy-egy szívélyes s megköszönő szava a 
főpásztornak.

Az izr. hitközség küldöttségének élén Fuchs 
Ignácz dr. a következő szép beszéddel üdvözölte 
a püspököt:

Méltóságos és főtisztelendő püspök Úr!
„A nagymihályi izr. hitközség küldöttei je

lentek meg. hogy Méltóságodat tiszteletteljesen 
üdvözöljék.Tisztelgésünk nemcsak annak a magas 
egyházi s közjogi méltóságnak szól, melynek 
személyesitöje előttünk áll, de szól elsősorban 
Méltóságod személyének, ki fenkölt gondolko
dásával. emberbaráti érzületével a felekezetek 
közöttj békés egyetértés megszilárdítására irá
nyuló törekvésével ezen méltóságnak újabb díszt 
s fényt kölcsönzött.

A midőn tiszteletünk s nagyrabecsülésünk
nek újból kifejezést adunk, magunk és küldőink 
nevében kérjük a Gondviselést, hogy Méltósá
godat a haza, az egyház s a társadalom boldo
gulása s felvirágoztatására irányuló áldásos te
vékenységében sokáig éltesse."

Ezen üdvözlő beszédre a püspök 0 méltó
sága a következőleg válaszolt.

„Köszönöm a szives megemlékezésüket s 
nagyon örvendek megjelenésüknek. Hiszen mint 
egy hazának gyermekei, ha nem is vagyunk egy 
vallásnak a követői, nagyon sok tér nyílik a 
közös együttműködésre. Az ó-szövetség közös 
kincsünk, közös alapunk, ez nekünk is szent s 
ennek alapján az izraeliták csak úgy, mint a 
keresztények erkölcsileg egy célra törekesznek s 
az Isten nagyobb dicsőítését tartják szem előtt. 
Isten aldja meg önöket s adják át jókívánsá
gaimat küldőiknek is."

Ezután bemutatták a küldöttség tagjait, a 
kikkel a püspök sort a kezet fogott.

Este a polgári dalárda-egyesület Ambriskó 
Bertalan karnagy vezetésével szerenádot adott a 
grófi kastély főbejárata előtt, melyet a püspök 
Sztáray Sándor gróf és neje társaságában hall
gatott végig s a mit szívélyes szavakkal megkö
szönt.

Másnap szombaton délelőtt a püspök láto
gatásokat tett, még pedig Czibur Bertalan orsz. 
képviselőnél, Bajusz Andor főszolgabirónál, Wal- 
kovszky Béla községi birónál, Eperjesy Lajos dr.- 
nál, Polányi Gézánál, Mathiász József iskola
igazgatónál, Örley Ödön dr. kórházi főorvosnál. 
Gittek Samuné dr.-né, mint az izr. nőegylet elnök
nőjénél és Fuchs Ignácz dr.-nál, mint az izr. hit
községi küldöttség vezetőjénél.

Délben Oppitz plébános 50 terítékű ebédet 
adott a püspök tiszteletére, a melyen az első 

férje sorsában osztozni fog. Augusztus 2-án a 
templomból átszállították a Conciergerie nevű bör
tönbe, ahol aztán heteken át senyvedett. Egy tör
ténetíró Mária Antoinette utolsó napjait ekként 
írja meg :

A királynénak pokol volt az élete a Conci- 
ergerieben. Mindenféle rágalmazó, trágár röpira- 
tokat csempésztek be hozzá, sértő gunydalokat kel
lett végig hallgatnia Hívei kísérleteket tettek meg
szabadítására, de ez nem sikerült. A konvent, 
mely benne a köztársaságra veszedelmes ellenfe
lét, a Habsburg családot akarta sújtani, elren
delte a vád alá helyezését. Október 14-én a for
radalmi törvényszék elé vezették. Ekkora már a 
haja megőszült, ruhái lerongyolódtak. Tekinteté
ből azonban olyan méltóság sugárzott, hogy még 
a csőcselék hallgatóság is tisztelettel nézett rá.

Fouquier-Tinville, a rettenetes közvádló 
aki későbben szintén a vérpadon halt meg. 
nem tudott „özvegy Capetné", (Capet az ősi neve 
a francia uralkodó családnak) — ellene egyebet 
felhozni, mint régi udvari pletykákat, végül pe
dig azt, hogy részes az augusztus 10-iki „össze
esküvésben." Mária Antoniette rövid határozott 
szavakban utasította vissza a vádakat. Tudta jól, 
hogy az ítélet már készen van. Ekkor Hébert kép
viselő arcátlanul azt vágta szemébe, hogy erkölcs
iek n életet élt és bizonyította ezt azzal, hogy a 
nyolc eves trónörökös tett volna ilyen vallomást. 
■X királyné nem méltatta még feleletre sem ezt az 
aljasságot. Mikor azonban az egyik esküdt is Hé- 

tósztot a házigazda Oppitz Sándor plébános mon
dotta, a püspök egészségére. Sztáray Sándor gróf 
szintén a püspököt éltette, majd Mihalovics Jenő 
topolyám gör. kath. lelkész és Szkurkay Lenárt 
sztárai esperes-plébános mondottak szép pohár
köszöntőket.

A délután folyamán a püspök Sztáray Sán
dor gróf és neje társaságában megtekintette a 
vinnai várat, vasárnap reggel pedig Széchényi 
László gróf és neje Vanderbilt Gladys látogatá
sára Őrmezőre utazott, a hová Bajusz Andor fő
szolgabíró is elkísérte. Őrmezőről a püspök még 
aznap Homonnára folytatta útját.

VEGYES HÍREK
Kinevezés. A zilahi kir. törvényszék el’ 

nőké Nemes László nagymihályi járásbirósági fog- 
házört a szilágysomlyói kir. járásbírósághoz lll-ad 
oszt, hivatalszolgává nevezte ki.

Katonai átvonulás. A munkácsi II. sz. 
m. kir. honvéd gyalog ezred Szilágyi Ödön ez
redes vezénylete alatt szombaton, augusztus hó 
29-én városunkba érkezett, hogy innen folytassa 
útját a Szepesmegye határában megtartandó had
gyakorlatokra. Pár napig valóságos nagyvárosnak 
éreztük magunkat, fülünket gyakori dobpergés és 
kürtszó ütötte meg. a járdán pedig esténként olyan 
élénk nyüzsgés volt tapasztalható, mint még soha. 
Különösen a szép nem lepte el a gyalogjárókat, 
kíváncsian, de egyszersmind megelégedetten lege
lészve bájos szemecskéiket a fess tiszti uniformison. 
Sajnos nem sokáig tartott a dicsőség, mert kato- 
uáék f. hó 1-én elhagyták városunkat, hogy ma
gukat és a hadfiakat a hadi játékokban gyakorol
ják.

Távozó kórházi orvos. Miklós M. Eridre 
dr., a nagymihályi közkórház alorvosa ezen állá
sától önként megvált s f. hó 1-én elfoglalta uj 
állását a Hernádvölgyi Magyar Vasipar Részvény
társaság korompai gyártelepi kórházában. — Ez 
alkalommal nem mulaszthatjuk el szóvá tenni 
azon körülményt, hogy dacára annak, hogy a Mik
lós dr. távozása már hat héttel ezelőtt be lett je
lentve az illetékes felügyeleti hatóságnak, az állás 
betöltése iránt mai napig sem történt intézkedés, 
a mi a kórházi igazgatásnak semmiképen sem 
válhatik előnyére.

Iskolai belratás. F. hó 1-jével véget ért 
a vakáció s a beiratkozások javában folynak, úgy 
az állami elemi, mint a polgári magán iskolában. 
Az előbbiben a beiratkozott tanulók eddigi száma 
325, az utóbbiban 57. Az előadások f. hó 9-én 
veszik kezdetüket.

Tűz. F. hó 31-én éjjel a Hradek-hegyen 
tűz ütött ki, a mely az uradalom tulajdonát ké
pezett egy kazal szénát elhamvasztott.

bertnek adott igazat, a méltatlankodástól elfojtott 
hangon szólalt meg:

— Maga a természet lázad fel az ilyen vád 
ellen : hivatkozom az anyákra, akik itt jelen van
nak !

Olyan hatalmas volt a szerencsétlen királynő 
asszonyi méltóságának kitörése, hogy a hallgató
ság közt ülő asszonyok, dacára elvetemültségük
nek és a királyné ellen való gyűlöletüknek, fenye
gető mozgással indultak fel Hébert ellen. A két 
kirendelt védő mindent megtett a szerencsétlen 
királynő érdekében. Hasztalan! Hét napig tarló 
tárgyalás után hajnali négy órakor kimondták a 
halálos Ítéletet.

A királynét visszavezették börtönébe, ahol 
záporként omló könnyek közt irta utolsó szivet 
megrendítő levelét sógornőjének. Erzsébet herceg
nőnek. Aztán lefeküdt s több óra hosszat nyu
godtan aludt. Nyolc óra tajban fölköltették, de 
még két óráig kellett várakoznia, amíg megjött 
a kocsi, hogy a vesztőhelyre vigye. Fehérszemü, 
de nyomorúságos reggeli öltözetben, hátrakötött 
kezekkel ült fel a kocsira, egy pap mellett fog
lalva helyet. Büszkeség nélkül, de azért nem le- 
verten nézett végig a sorfalat álló, tömegen, amely 
foyton üvöltözök „Le a zsarnoknővel I" Gyors 
léptekkel sietett fel a vérpadra ; még egy utolsó 
pillantást vetett a Touilleriák szemközt lévő kertje 
felé, még egy istenhozzádot sóhajtott gyermekei 
felé, aztán a nyaktiló alá hajtotta fejét.

Decemvlr.



Harcászati lövészet. Az augusztus hó
29-én városunkba érkezett munkácsi 11. sz. ni. 
kir. honvéd gyalogezred aug. hó 31-én Izbugya 
község határában harcászati lövögyakorlatot tar
tott. Összesen tiO.IMX) éles töltést lőttek ki ezen 
alkalommal. Minden egyes éles töltény az állam
nak 14 fillérjébe, a hatvanezer éles töltény tehát 
összesen 8400 koronájába került az államnak, a 
mi elég drága mulatság, ha meggondoljuk, hogy 
ezen összeget a szegény s verejtékkel dolgozó adózó 
polgárok izzadják ki.

Búcsú. A szokásos nagymihályi róni, 
kath búcsú f. hó 8-án kedden lesz megtartva.

Az ut burkolásának elhalasztása. A 
városunkon átvezető állami út burkolása további 
halasztást szenved, mivel a kereskedelmi minisz
ter az államépitészeti hivatal által hozzá felterjesz
tett pályázatok egyikét sem fogadta el, még pe
dig azért nem. mivel az árlejtés eredménye sze
rint a burkolás 30.000 koronával többe kerülne, 
mint az államépitészeti hivatal által elkészitett 
költségvetés azt előirányozta. A miniszter tehát 
utasította nevezett hivatalt, hogy vagy készítsen 
uj költségvetést, vagy pedig tartson uj árlejtést.

Halálozás. Weinberger Arthur nagybir
tokost, a nagymihályi Kereskedelmi és Hitelbank 
igazgatósági alelnökét súlyos csapás érte. Édes 
anyja özvegy Weinberger Nátháimé ugyanis e hó 
1-én Kassán elhunyt. Temetése f. hó 3-án délelőtt 
nagy részvét mellett l.asztoméron ment végbe.

Öngyilkossági kisérlet. Banóczon aug. 
hó 29-én öngyilkossági kisérlet történt, mely Bá- 
nóczon és környékén élénk izgalmat keltett. Pál 
Gusztáv, kit Bánóczon és vidékén mindenki jó- 
zanéletü, szorgalmas s törekvő embernek ismert, 
lakásán a déli órákban mellbe lőtte magát, csa
ládja szemeláttára. Az öngyilkos két golyót röpí
tett mellébe, melyek a szív felett a tüdőbe hatol
tak. Súlyos sérülésével a nagymihályi közkór
házba szállították, a hol nagy kínok között meghalt. 
Az öngyilkosság oka családi viszály kodás volt.

Fölvétel a nagymihályi polgári fiúis
kolába. A nagymihályi nyilvános polgári fiúisko
lában az 1908/9. évi beiratások szeptember hó 
I -8-ig fognak megtartatni. Előjegyzéseket azon
ban már most is elfogad az igazgatóság. A javító 
vizsgálatok augusztus 31-én tartatnak meg. Javító 
vizsgálatot az a tanuló tehet, a ki egy, két vagy 
legfeljebb három tantárgyból kapott elégtelen osz
tályzatot. A javító vizsgálatot kérő folyamodvá
nyok augusztus 15-ig nyújtandók be az igazgató
sághoz. Azon tanulók, akiknek nincs polgári is
kolai bizonyítványuk, de koruknál és értelmüknél 
fogva vizsgálatra jelentkeznek, fölvehetők a polg. 
iskola bármely osztályába, ha a beiratás előtt a 
megfelelő felvételi vizsgálatot leteszik. Azon tanu
lók pedig, akik a gynmasiumban, vagy a reális
kolában egy, két vagy a latin, illetőleg franczia 
nyelven kívül még más két tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, szintén fölvehetők a polgári 
iskola megfelelő magasabb osztályába, ha sike
res felvételit tesznek. Sikeres tantervkülönbözeti 
vizsgálat letevése után az elemi iskola V és VI. 
osztályainak elvégzése után is felvehető a tanuló 
a polgári iskola megfelelő magasabb osztályaiba. 
A latin s a franczia nyelv a jövő tanévben is, 
mini rendkívüli tantárgy taníttatni fog A tanterv
különbözeti vizsgálatok anyagára vonatkozólag 
s a tanulók mindennemű ügyében szívesen ad 
felvilágosítást az igazgató, ha eziránt - akár 
személyesen, akár levélben — megkerestetik.

Fölkéretnek mindazon nagymihályi t. szülők, 
akik a jövő 1908/9. iskolai évben vidéki tanulók
nak lakást es élelmezést hajlandók adni, hogy 
ebbeli szándékukat Csollák llár igazgatónál beje
lenteni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Pesti Hírlap. .1 legelterjedtebb politikai 
napilap a Pesti Hirlap, amelyről tehát joggal 
mondhatni el. hogy legkedvesebb lapja a közön
ségnek. Három évtized óta hirdeti a szinmagyar 
radikális nemzeti politikát, teljesen függetlenül pár
toktól és kormányoktól. Nagy elterjedését első sor
ban ennek köszönheti. De ezenfelül annak is. hogy 
mint a legnagyobb magyar napilap oly változatos 
tartalommal jelenik meg naponként, amely magá
ban alkalmas a magyar közönség fokozottabb ér
deklődésének felkeltésére. Aki egész éven át elő
fizetője a lapnak, ha csak negyedéveukint vagy 

havonkint fizet is elő, számot tarthat a Pesti 
Hirlap nagy képes naptárára (karácsonyi ajándé
kul) és kedvezményes áron rendelheti meg a Di
vat-Szalon cimü kitűnő divatlapot. A Pesti Hirlap 
előfizetési ára negyedévre 7 korona. 2 hóra 4 ko
rona 80 fillér, egy hóra 2 korona 40 fillér. A 
Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. A 
kiadóhivatal címe : Budapest, V.. Váci-körut 78.

Naponta friss vaj és befőtt gyümölcs 
kapható Gyurótsik Testvéreknél Sulyovszky-u.

4 koronát takarít meg mindenki, aki öl- 
1M tönyeit REICH ADOLF férfi-szabónál 
Nagymihályon készítteti. Mérték után legnagyobb 
választék hazai és külföldi valódi gyapjúszövetek
ben* Legújabb divata szabás.

EmI.IŐ. 'xarka-ztn Dr. Kállai Jöxief. 
Kiadóhivatalt milvaratd Lindái Jóaaaf.

Hirdetések.
ELADÓ HÁZ.

A Kossuth Lajos-utcán a járásbíróság
gal szemben álló ház 2 udvarral s szép 
szóllő s gyümölcsös kerttel eladó. Az utczai 
szélesség 25'/, méter, az udvar és kert 
hossza 57.15 méter. Ezen belhely igen al
kalmas beépítésre, akár befelé a kertben, 
akár az egyik udvar beépíthető, sót az igen 
erős s vastag falakkal biró épület emeletre 
emelhető, mely esetben mindkét udvar be
építhető. Feltételek megtudhatók Remenár 
Adolfnál Nagymiháiyban.

1907. V. 249/6.
Árverési hirdetmény.

Alólirott hir. kiküldött mint végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy Herskovics Henrik nagy
mihályi lakos végrehajtatnunk Reich Izráel vehéci 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 27 kor. hátr. 
töke és jár. iránti végrehajtási ügyében végrehaj
tást szenvedettnél lefoglalt s 782 koronára becsült 
2 darab ló, több rendbeli szobabútor, 1 drb szecs
kavágó stbiből álló ingóságok nyilvános bírói árve
résen eladatnak s árverési határidőül 1908. SZept. 
hó ll-ik napjának délután 2 órája Veliéc köz
ségébe végrehajtást szenvedett lakásához kitüzetik 
s ahhoz a venni szándékozók ezennel meghivatnak.

Kelt Varannón 1908. évi auguszus hó 26-án.
Sztankó László, kir. jb. írnok, 

mint kik. végrehajtó.

ÉRTESÍTÉS.
Mély tisztelettel van szerencsém értesíteni a 

n. é. hölgyközönséget, miszerint varróiskolával 
egybekötött

női ruhatermemet
Ungvárról Nagymihályba, a Kossuth Lajos-utca 
26. sz. alatt lévő Tlschlerféle házba helyeztem 
át, a melyben francia és angol szabású toiletteket 
a legmesszebb menő igényeknek megfelelően ju
tányos árban készítek.

Főtörekvésem leend t. pártfogóim bizalmát 
minden tekintetben kiérdemelni és midőn a n. é. 
hölgyközönség szives pártfogását kérem, vagyok 
kiváló tisztelettel

R. Josefovíts Boris.

KEJL-LAKK 
legkitűnőbb mázoló szer ==== 

: puha padló számára. 
Keil-féie viaszkenacs kemény padló szamára. 
Keil-féle fehér .GLASUR' fénymaz 90 fillér. 
Keil-féle arany-fénymaz képkereteknek 40 fillér. 
Keil-féle szalmakalap-festek minden szinben.

Mindenkor kaphatók :

Gliick Mór czégnél Nagymihályon.

Óvadékképes egyén hajlandó volna naponta

200 liter tejet
Nagymiháiyban elárusitás végett átvenni. 
Felkéretnek ennélfogva azon t. mezőgazdák 
és földbirtokosok, kik ezen quantum tejet 
szállítani hajlandók volnának, hogy szán
dékukat e lap kiadóhivatalával közölni szí
veskedjenek, a hol is a hirdető cime meg
tudható.

MIELŐTT
személy-, jelzálog- vagy építési

KÖLCSÖN
iránt intézkednék

£ kérjen díjtalanul prospestust. £

MELLER L. EGYED
BUDAPEST., IX., Lónyal-utcza 7.

Telefon-lnterurban 46—31.

a8 Az „ÜSTÖKÖS'
£ a legjobb magyar viczlap. £

I letenkint 20 oldal, színes képek. 
Előfizetés:félévre (jul. dec.) 6 kor. 

w negyedévre (jul okt.) 3 kor
A ki a félévi előfizetést most 

beküldi ingyen kapja az 1907. évi 
teljes bekötött évfolyamot. (700 oldal 
vicc, kép, stb.)
Utalványcim: Üstökös, Budapest V., Siabadst II.

ELADÓ HÁZ.
A Szladck József-utcában levő két tel

ken épült Dinda György-féle ház szabad 
kézből azonnal eladó. Bővebb felvilágosí
tást nyujt Kozma András Nagymihály 
Malom-utcza. — =

Friedman Simonná
♦ okleveles szülésznő *
lakását a Kossuth Lajos-utca 22. szám 
alatt lévő Goldslein-féle házba helyezte át.

BARACZKOT, ringlót, szilvát, almát, 
dinnyét és másféle gyümölcsöt, : : 

ugorkát, zöld babot, paradicsomot, zöld 
kukoricát, gyökeret, répát stb. zöldséget 

nagyban és kicsinyben olcsón szállít
GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG KIVITEL EGER

Postafiók 11. Tessék árjegyzéket kérni.

Eladó széna.
Özv. Traply Lajosnénál Uj- 

házon (Bánócz mellett) egy bog
lya széna s egy boglya szalma 

i eladó.



Nagyklklndai gyártmány.
Bohn-féle szab, biztonsági át

fedőcserép 272. szám.

*

l

BOHN M. es TARSAI
NAGYKIKINOA és ZSOMBOLYA.

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon

a BOHN-féle TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN éa ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. £ Legelőkelőbb referenciák. £ Alapittatott 1864.

50 millió évi gyártás —
’a es. és kir. szab. JBohn-féle biztonsági átfedő cserepekből.

VASOXYD természetes vörös színben vagy kátrányozva.
Ct/árim ónt/nl/* Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedőcserepek.
Wy dI lllldliyUfK. Legolcsóbb, legszebb tetőzet. .=

g9** Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve,

Zsombolyai gyártmány,
Szab, biztonsági préselt átfedő cserép 

*253. szám.

W MAGYAR ORSZÁGI KÖZPONT:
FETERNIT MÜVEK 
HATSCHEK LAJOS 
BUDAPEST, ANDRÁSSY-ÚT33.

Részvény társaság 

az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé be
vezette és e czélból egy előkelő életbiztosító társasággal lépett 
összeköttetésbe.

Az üzletág lényege a kővetkező : A belépni szándékozó 
kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket 
nem kell feltétlenül hetenként eszközölni, előre esetleg több részlet 
is lefizethető. Ezzel kapcsolatban minimális pótdij ellenében egy
szersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 ko
ronás heti befizetés kamatos kamataival együtt JOHÜ koronára nő 
fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. A 
mennyiben azonban már az első részlet befizetése után elha
lásznék. az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé 
válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 év előtt beszüntetné, úgy 
betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez kaphatja.

Beléphetnek 20—60 évig terjedő életkorban lévők.
Egy-egy ügyfél több 1000 1000 koronás téléit is jegyezhet.

Brügler Laj os Nagymihály.
Elvállal úgy helyben, mint vidéken, mindennemű épületek és temp
lomok fedélzeteinek ETERNIT-palával való fedését, jutányos áron.

JEICHENBAUN EMANUELf
óra-, arany-, ezüst- és látszerészi cikkek gyári raktára W 

N n c ¥ M I H A u Y.

Nagy választék mindennemű óra, ékszer, 
arany- és ezüstnemüekben. -----
Inga és sálon órák, aszal) készletek, stb. 
Opitkal tárgyak : Látcsövek. Thermometer, 
Barométer, nickel, arany és ezüst foglalata 
szemüvegek és csiptetök dioptiméter szerint.

GRAMOPHONOK !
Minden nálam vásárolt óráért 2 
évi jótállást vállalok. nem
tetsző árukért a pénzt azonnal 
visszaküldöm. — Az összes áruk 
a in. kir. éremhivatal által meg
vizsgálva, ennek pecsétjével el 
vannak látva. - Tört arany v. 
ezüst tárgyakat veszek vagy be
cserélek. Vidéki megrendelések 
gyorsan és pontosan teljesittetnek. 
Gramophon- és óra-javitások a 
legrövidebb idő alatt jutányosán 
és pontosan eszközöltetnek. :

Amidőn a nagy közönség figyelmét az észszerű takarékosság 
eme legújabb módjára tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük 
meg. hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a 
legmelegebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra megy 
az az összeg, melyet az országban ilyképen jegyeztek.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Nagymihágyi Gazdasági Bank Részvénytársaság.
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ekék és minden
egyéb gazdasági gépek.

Locomobil és gőz cséplőgépek,
gzalmakazalozők, Jdrgány-oaéplőgépek, léhere-cséplők,
0Mtlt6-rosták, konkolyozők, kaszáló- és arstögépek.

UánagyQJtők, borotsák, eorvetőgépek, Plánét Jr. 
kapálók, eiocakavégók, répavégók, kukorlcze- 

morzaolók, darálót, őrlőmalmok, egyetemet 
aotől-ekék. 2- éa 3 —---------------

MírrlpfPQoL jutányosán felvétetnek e 
I III UKIGOUIX |ap kiadóhivatalában. =

Nyomatait LaWasaan B. könyvnyomdájában


