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u- küldendők.
—

Előfizetési felhívás. Néhány szó Osztrákok támadásainak szüntelen 
. w . ¡kitéve. : 

A „M agyar védő egyesületről.“  .— a honfoglaló magyarok a *
MearagadjMk*az S S O & t f  ¿ « T  Karácson« előtt..-, hála telt sü v i ~
nyitunk. A kik tehát eddig lapunkra elő nem vei kelt, Rogy megemlékezzünk m e g - ^  9 felfele hatolva,.nyugat

felötis csak az Alpesek — -íjerTn- 
ezéig foglalták- volna el'a raai_ Ka- 
rintiát Rrajnát Staijerországfij,— Alsó 
és Felső Ausztriát, — mi lehetnénk 
Európa leghatalmasabb, — mert a 
természetes határokkal bitó állama.

Mi védt.uk évszázadokon át 
Ausztriát török-tatár ellen.

A míg mi hqrczi tusnkhan —”

fizettek, de még előfizetni rá óhajtanak, a váltónkról
K S f c ? ' ^ v M í é r i ^ n ^  , A felebaráti szeretet hirdetésé
i v é  kor.-ért előfizethetnek. vei az emberised erkölcsi meqneme-- 

Rövid két havi fennállásunk, az a tá- se.dését eszközölte. _ 
mogatás, melylyel vállalkozásunk már érő-' /^mindenhatóról pedig azért,—

- vkt idő alatt, is uga szellemileg, ininLanija- :.mert e<jt|-íiemzet kegyességének tö- 
gilag találkozott,,megmutatta, hogy e.lapra szönheti, — ha lángelméin — mint- ezen vidéknek szükségé van s ha nem is ■
egészen, de annyira, mennyire meg is-telel f9y  ̂ j11es^ e  JOVO^elátOvezerek- 
az általunk szerkesztett és kiadóit lap ezen ij êl bírt, a kik kijelöltek azon utakat,. feláldoztunk equ equ nemzedékünket, 
szükségletnek. — melyeket a késő utódok kö ríve  ők nyugodtan láthatták-leí polgári 

Sziikebb hazánk közérdekeinek szol- — naggyá tehetik nemzetüket teendőiket, és túlszárnyalhattak mO-
gulata, anyagi es szellemi fejlődéséért való Minket északról és keletről a veítségben — vagyonban. • ...... '

Kárpátokbérczei ^gerinczeterm ^ 
programként kitűztünk, vezetett e rövid idő szetalkotta sancz modjara véd,. kül nak . jorekygsflk^ — a császári, ha-_. 
alatt is és fog mindenkor vezetni. És ha ellenséggel szemben — s ezen. irá-! talóhi összes eszközeivel tájniogat- 
szerénŷ  munkánkat egész vidékünk mteHi- nyokból soha ie nem győzettünk ita t ta k , -^mig minket sanyargatták, 
S Î,AÍ B"2° 9ilng.rt ü S 'T l t 9 ’“ 'végképen:- ‘ ; — TTrémetté átggnrnl törekedtek' ~

.  . Déli határunkon. j  Duna -  a Szellemi és anyait gyámságon 
ntán 'csak még mind fokozottabb igények- Szava, __kevessbbe biztosit, a torok igyekeznek megtartani nunket, hogy 
nek is meg fog felelni lapunk- ' 150. évig uralkodva hazánk nagy .ré-. csak riyec^terményeinkkel látassák el

Mindazoknak, kik' vállalataikat már szén — egészben még sem hóditha- magukat olcsón, — gyártmányaikat 
eddig is szellemi vagy anyagi támogatásuk-tolt meg minket * . _ pedig a'külföldi versenu kizárásával,
bán részesítették boldog uj évet kivártunk!'. Nyugat felöl, az alpesek kelet — busás nyereséggel ¿rtékesithessék

— Anyának a közügy ihelíéTováBbta' is ! felé ereszkedő völgyei torkolnak ha- Magyarországon. ~  ~
A kjk peaig még tétováztak/nzok gón- zánkba — Mindannyi, egy egy nyi- ij jpig gózhajók^eni-^ártek-ju 

doljanak munkásságunk önzetleruvoltára és tott kapu,-melyen át ellenségeink be Dunán, — ú rrllg VaSÜták riem'Höz-'
-dobják el «-közönyt i----- '----—-—:-vomtlhatnak.--— ^ ---- ——  tak közelebb ^Bécshez, - -lejlett ipa--

Seriuáh János Ezért voltunk a múltban, Vagyunk rnnk nemcsak á .¿elfogyasztást fe- 
' Kíaáó. a jelenben — és leszünk jövőben az ; dezte, - ssf hanem uralta vSzetbia——Dr. JVeubaurr Fcrcnc

Mxfktnftf »'

'Nagyatádi Hirlap tárcája. ’
Jud ith jhős beszély. j

Irta: OÁL ISTVÁN.
„Milliódon estél aliLai <«ről,'

' 1c Lucifer hajnalnak lia? a lóid- j
. lió*. vcrcIKI-í, ki »ok ntmzclati-

» _ ___;_____ *  ' Mkel erőtlenné lettel vala?
HzsalA* XJV. r. 12. v. j

Hullámos bársony vánkosön 
Ül Holofernesz sátorán.
Túl van az elsá m á m o r o n , • > 
Meglátszik arca bíborán.
Körűié nyolc-tjz glyezér 
S vagy másfélannyi ratleány.
Sokféle faj, sokféle vér, —
Köztük "zsidó is egynehány.

Előttük hosszú asztalon 
Étel s italnak halmaza, '
Mit' szolgáhad nagy gazdagon- 
Bekészitett, felhölipozat'

• A . sok, szolga köröskörül 
Parancsra vár, parancsra les •’
S ha kan'a, korsó kiürül, ,
Szó (nélkül másikát-keres.

Lárnfás kgcájrhalk suttogás, '
- — Vad, durva dal, JeánysiRoly, ' 

Kehely csengés, csók csattanás 
 ̂  Vidám^zsivájba "egybefoly. -

- Csapong-a -kfttty,- toínbol a4<éj -- 
. Holofernesz a legvadabb,
Arca, tartása bár kevély, ; ■ 
Látszik, hogy a vásár szabad.

“ Júdith megáll, amint belép, 1 
Ugtf.vjet^szive, majd megszakad. 
Unszolják: »Meni már közelébb. 
Téged hívott, .neked szabad,« 
Meglátta már —=7 ^  szép Judithl 

~— Kiált fe|é; Erre vagjjok. — 
Neked is pompás hely jut itt«
— »Hivattál únfth, itt vagyok.« —
»Hivattalak, itt a helyed,
Hol ajkam-és karom elér. 
Kjncsa/n, hirem osztom veled, 
Mindent adpk szerelmedén« 
Szegény, leány 1 De hagyjuk őt 
És véle a v̂ád orgiát,.
Mig a vig cimborák, előtt t,,
A  részeg zsarnok így kiált:
Halljátok-e rongy szQlgailép,
Mit mon(fok'éi?^M6st már elég.«

- S-mint -kányától tVitvány- cstbék, 
LJgy. futnak rögtön szerteszét. 
Csak-.pár elgyengült cimbora .. 
Nem JfelL,.a kiíáttrtot,

:.~Kikét -i ggzda jó bora 
Megszéditett, eláztgJótf: , .
Judith- szintéh kés^Qr'télőll,
Bár csak szinteg és hasztalan.

-Szólít Holofernesz' nyájasan.
A vad férfival egyedül,.
Fázik, íeszket á' szép leány,
Nem sejti, hogy éjszak felül 

„ Ki lés a sáTor váŝ pnán.

Nem sejti, hogy hős Akhiór" 
Sok számtalan veszély között’. 
Nem hagyta őt és még mikof • 
Félúton járt, utána jött. ^

. Árnyéka vblt, az njég ma'is, . 
őrzi mini -sólyom a fiát,— - 
Fölötte egy élő paizs,
Ót védi s nem Betúliát

-LItána_jött^holdtt-pedig.
Komoly dolog a. mit csinál,
Ha elleni felismerik,

. Juta ma szörnyű kinhalál.
Ezért sáppadt el'jó Berám 
Meglátva régi hadnagyát.
(Pedig nem gyyékember ám.) 
»Uram« bészéljrte vagy-é háf?«

»Ki volna más V Halld röviden,“ 
Hogy a táborba miért jövéFt, • ' 
■Sátramban • kincsem, fegyverem, 
Elviszem, né legyen, övék.« 
»Sátradba? Sátrád rjem üres, 
Az,~uf: keg*feticnő;;ott lakik.
-Szép nő nagyon s' nagyon\ügyest. 
Ott is-marad harmad napig.«



NAGYATÁDI HIRLAP 1907. január

Bulgária — Románia szükségletét azt tapasztatta, hogy ezzel jetesein- kizárólag nem egyebek,, mint osztrák 
A mikor pedig a cs. és kir. szab. két .akadályozza abban — hogy te- bizományosok.

Duna gőzhájózási társaság megszeg ihetségüket "kizárólag a haza felvírá- Legfőbb ideje^ hogy vezető kö-
veződőtt, — s.a vasutak építését— goztatására kihasználják.____  zéposztályunk, kormányainkat ipar
osztrák társaságok megkezdették, — ; A franczia foradaíom szele, Becs pártoló, a kisemberek jóIétTérdeKeit 
s s e  =——  r-t-t-. népének lelkületét hullámzásba ejtet- előmozdító — hivatalos törekvései-

te —  fellázadt _oraíkodója ellen. ben,' — társadalmilag hathátóssan 
Reánk sem maradhatott befplyás támogassa, 

nélkül, megszüntettük az ósdi • rendi ‘ Szákitsiflk végre valahára azon 
s áttértünk a nép- jogosulatlan, helytelen előítélettel, — 

képVisele éré. hogy csak az lehet jó a mi külföldi.’
Bécs népével elbánt a császári' Mert igenis, — van versenyké

pes iparunk, melynek egyébb nem

iparunk hanyatlásnak indult, ~—
1830-tól 1845rfg, annyira hanyatfott,

. ~ — hogy Kossuth Lajos, Deák Ferenc 
s a velük egykori jeleseink — fel
ismerve:^^ osztrák áruk térfógatá-yalkotmányunkát 
bán rejícTóriási veszélyt, szükséges- 
nek tartották 1845-ben az ez elleni 
védekezés szervéül, meg alakítania hatalom segítség nélkül is.

Reánk nemzetiségeinket is uszit- hiányzik, mint hogy azt nií megbé- 
va, bele fcéngszerifett^szahadság hat-- csüljük, — - támogassuk akkor 
czunk megvívásába.—- .; mennyiségilég is képes lesz -̂  ^zük-
... A mikor iou czélt érái nem tu-.ségleteinket fed^zni^ - ....... / _ .
dott -T- segítségül hívta az Oroszt, Gondoljuk meg, Hogy a mft 

sj>e következett a világosi ka- zai iparczikkekre költünk, — az utol-

,.Magyar védő egyesületet**^-
MkorMnt^ligencziánk, —.hők- 

férfiak, — teljes buzgalommal, — ha- 
_ zafias lelkesedéssel, sorakoztak az 

jp$r pártolás zászlója Rorül.
-- ■ Rövid hfoom éy alatt,. 1848-ig, „  . ....... _ ,____________________

száz ötven uj gyár — hirdette törek- tasztrófa, a rSm és- önkény uralom só garasig hazánkban marad, és to- 
véseik sikerét korszaka^ /vább szolgálja nemzeti» érdekeinket

Belátták, hogy csupán közjogi; Vége szakadt: ezzel — á szép- Az idegen portékáért költött
- védekezésser_caélt érni gém lehet, s j reményekre jogositottan — alig hogy pénznek 4 része — kivándorol az 

hogy nem maradhatunk csak föld- megkezdett Ipar párfolási.'mozgói- országból, — és ellenségeink hatal- 
müvelő állam. . fiiunknak. . * mának öregbítésére szolgál.

. Mert a míg a szántóföld éven-, Vezéreink a csata tereken — a Kellő biztos kereseti források 
-ként csak egy bizonytalan termést j bitófán lehelték ki nemes lelkűket;-- hiányában, népünk java, — évenként 
*4, -  Sértékéni'k nieyfefelű IpfcöfoU'vflqn vehetőinkkel kibujdesva - lton—máris 300000 kivándorol ■ idegenbe, 
tőke csekély jövedelmet "hajt, — az talamiá válltakr - Ez tízszer akkora vérveszteség,
•”  ....... ... ■ ' ' ' ;onl(*>. Mindenkinek megvolt a maga; —  mint a mpnnijit a Ipgypro^hh

_ Jia S á S & u j™ i)o n , — "szüntelen for-j családi gyásza, barátját hazáját siratta, csatákban szenvedhetnénk.
gattatvini"io b bct jövedelmez s ,a j— teák az boldogulhatott e haza-____MégJöbbenJialnak.eilüdQv.ész-
nyerstermékeknek kivitel helyett it-’ ban, a ki megbarátkozhatott a'csá- ben, mert szegénységük miatt, — 
hon valo “teldolgözfafasa', számtalan szári,ház, --az osztrák önkény ura- egészségtelen a lakásuk s nem táp- 
családnak- biztosit az év minden sza- lommal, — vagy a beözönlő idegének, lálkozhatnak kielégítően.

. kában, — állatid# vagy időszaki, — Ekként nem csak á közigazga- - A kivándorlást ipar teremtésével
fő vagy mellék keresetként megél-!tás teréről szorult le teljesen a ma- pártolásával s ezzel bekövetkezhető 
hetest, jólétet — vagyoriosodást. _ '.gyár, de az ipar és különösen á vagyónosodással kötelességünk egy-

' A  k i  -a  If n t i i l f t f f lUlfc---w ó n h a m o i u i  Im r o g l / p r j o l o m  t o l i ö c o n  o l ir A p ^ ln H n  n l n r n  a n a r i f a n !  ___U ___«nk-végbemenő; kereskedelem, triUisen elvesztette előre apasztani később egészben 
közgazdasági jelenségeket figyelem- nemzeti jellegét. megszüntetni,
mel kíséri a jelenben, — és törté- .. Áz 1867-ik* évi kiegyezést meg-_ . Munka erőnket azután belter- 
nelmünkben is járatos, tudja, hogy a előzött 18 évi időközben, — elégjesebb gazdasági üzemekre is for- 
hányszor társadalmunk az ország idejé volt az osztrák iparnak, a dithatjuk.-
anyagi helyzetének előmozdítására császári kormáity pártfogásával, - Megkell nyernünk népünk bizal
masaimat indított, — s a mikor tő- és saját kereskedőink pénzínté- mát, az által, hogy mindennap 
fekvéseit némi siker .kíséri, — hogg zeteink közreműködésével, — meg- érintkezve véle iránta való jó
akkor az osztrák hatalom, — ngom-: vetni a lábát I
bán államiságunkat támadta — és hogy kereskedéseinkben a magyar Tartsuk kezünket folyton a nép

■ támadja. '----- --------- -■—  ~ áru az idegén portékának alig teszi, lélek üterén, hogy -észre vebessük
Három száz éve hasonló harcz néhány százalékát. sziv dobbanásain a bensejében vég

modort folytat az osztrák merf. __Kereskedőink ma is -  majdnem, bemenő változást.

, : / ■

-- »Ha oM mafad, nem árt nekem,
Csak nyílik egyszer alkalom.
A tábort meg jól ismere"m 
S van hol magam meghúzhatom. 
Ne félj. miattam, baj nem. ér. 
Nem is jövök többet feléd.
De mond, ki az uj alvezér? 
Szeretnél  ̂tudni a nevét«

»Jól ismered: .a syr Kehát. .< 
Helyetted ő parancsnokol.«
»Úgy l a vitéz Berám tehát 
Szavaimért- szintén lakói.

----Hofly a tplhflsznlt flkhíor___________
Gyilkolni fog. ha kellene.

A résen át, hogy betekint,
Izzó parázsként ég szeme.
Elárulja a szörnyű kint.
Átok s gyülölséggel tele.
De im lehúzza most . magát 
S elhagyja kúszva leshelyét,
Noha a csendes éjen át 
Nem hallik semmi zaj, beszéd.

Benn a borgózös Sátoron

Bocsáss és holnap mj^Hed. 
A város, máskép nem, soha 
Sőt porba sújt, ki ma hived, 
A nagy, ha'alma  ̂ Jehóva.«

»Mit nekem a tejffehovád, 
Alit a rongyos Betulia! 
Tegyen érte bár száz csodát, 
Mégis el kell pusztulnia.
És lenne, bár száz Istened 
És jönne bár mind ellenem,

Hallottam már, de nem hivém, 
Hogy Holofernesz ily bolond. 
Kiád egyszerre két hivén.
Ej! hogy nem az, nékem ne mondI

Fázik, remeg a szép leány.
Nem is csoda, egész börom. ' 
Bortól, kéjvágytól a pogány. 
—»Ne bánts Urgm! Csak még ma ne.

Elengednélek, azt hiszed? 
Csakhogy egyszer itt vqgy verem.«

A kis madár zord télvizen
„Szegény népem 1 Szegény Moábl 
Hordozhatod az uj igát.
Sorsod megujra mostoháttf>j®
Az én vétkem is te hibád ipF.**- 
Szó. szóra jött s a két vitéz 

t Orákhosszatt elsugdosott,
■—-SHg-a-judSBért halni kesg-

(Óh atyáimnak Istene . . . .
Csak most segits leányodon 1«)

—»Igyál inkább« — »Igyál te isi 
Kostolj belé, úgy édesebb«
— »Ne kívánd...« »Eh az este is

Ngilt ablakon, ha berepül,
Kit vádolhat, hogy rab leszen? 
Önön magát csaK egyedül.
Ép igy Judith. Hogy idejött 

• Bízott az *Urban szertelen, 
Csalatkozott. A vész között - 
Elhagyta ót De mégse. Nem.

Arnyék gyanánt eltávozott.

Három nap és két éjszaka 
Telt el azóta csendesen.
Judith, szegény leány, egymaga 
Van a vezérrel oda benn,

_ se sejt^ hogg mi forr 
ott törni. miatta, “ ellene,

t= Ivás helyett átkapja, ót 
S szilajon, vadul fölnevel,

- ölbe vonja a gyenge nőt--, 
ügy látszik, Judith elveszett.

— »Ne bánfs, ha mondom! Isténem . 
Nem töri azt, mig áldozom.
Vedd el karod f itigyj én nekem,

- Ernyed a kar, hajlik a fő,
" ,  Hiába küzd. A mámor ur. 

Hogy eltaszilja ót a nö, 
A_szónyegen végig borul. 
Felnyitja párszor még szemét, 
Hanyatt fordul, nyög, pislogat 
S az éjbe mjnjtott estebéd 
Ad ajkán szörnyű hangokat.

1

T



NAGYATÁDI h ír l a p .

Nemzetközi social -demokraták Feladata a h á z ia s  ipari közönség áldozatkészségéből, és a befólgó. 
máris kiölik a munkás, az iparosság czikkek forgalomba hozatalában a tandíjakból — továbbra az iskola femítar- 
kebléből a haza iránt tartozó köte- női és ipari szakosztályok támoqatása. t4sa “  lehéttflenné vitt .
lességek tudatát, vallásosságot. A társadalmi szakosztálynak fel- ulA'’

Még; az úri aszályból is akad- adata —  népies előadások tartása- mszteríunnsalj f̂fánt, hogy vagy á i la K !^  
nak isten tagadok ,,szabad gon- magyar vásárok, kiállítások re^c- tassék (az eggcsmcti^gárrífu iskola, vágy ̂  
dolközők“_— pedig tudhatnák^hogijjzése---— áHandó magyar • áru--.raíhtetírt?,iö n a^áflanniragl 'segétgtrtlögg azi - 
a gyarló7emberi léleknek pótolhátlan gyűjtemények réven megismerni, és M ola .íenn!a.rt.Hátó- és fejleszthető . legyen.; 
a túl—világi ^életbe vetett hite, -  ijnegismertetni mind azt a mit- a ■ ^ pualást válas*tó korfliPtnnWmm&mi

%  * ■  -

melynek-révén a végenyészét •• kfi* = 
szöbét azzal lépi át, — hogy ottan, 
a honnan emberfia még soha.-s_em

..——  tért vissza, —  viszont látja szüleit—
teasereit — barátait.- 

~ . Hiszen ők sem bírnak tisztább 
T  fogalmakkal, — a véghetetlen nagy- 

ságu világ ü r ,—- a bfenne mozgö

falast.választó kerületünk közügyéi 
ig; élénken .érdeklődő képviselője'. . i - . _ j  ■ ■ . . . . .  . unni uiiiiuiu eiKimeii .ki ueiuuuu

mi iparunk-maris ar es minőség te~̂ Chemel;Gyula-azzaí~veze$e be, hogy át- 
kinteteben _-versenykepesen előál- nyújtott a közoktatásügyi miniszternek égy 
.Utáni képes. : . .. . _..r\....  , emlékiratot,mely feltárja az iskola helyzetei-

Karácsony kor kedveskedünk sze- í iskolánk buzgó é.s íírad-
retetteinknek^afándékkal~s iqaz szív-í^atlöít-élnökie rralltóii-'Andor^szerlteztette^i 
vei osztozunk ’azok öroméa9en r t i-  , I ^ * S S ! » Í

megoryend^ztettűnk. ..tanfelűgqelfi szákvéleménge által a fcnlfii.«!3>- •
7Uándéközza_m% ; tehát- »skálát . minden vkörifogéiatek-

Htád és járása a magyar hazát 601 landóíiak jelentette ki, és ütasi- —
„Magyar védő egyesület“ járási fiók- S é S é T '1 aZj“s n̂ck 8< ''¿"aban való • r. 
jának megalakitáséyai. ' _ Miután -  ha az államosítás egyelőre

Váljék, nu gondozójává —  -sajátjnenit is, — de. .az ;állami segélyezéskilátás-
Ko nem.akarván a-miniszter— -
áz jdőcől id̂ rê ^akuló, tehát ̂ kezességet 
ségünk képviselő testületé f. é. julmsHői8-* '

milliárdnyi napról, melyek körül ki
tudná hány és miféle életjelenségek
kel biró. a mi földünkhöz hasonló
boltjgóketing; —»- azok rendeltetésé-  ̂ ________
ről — alkotójáról mint a legprimiti- népe javának - SLélőmozditójává^ ja helyeztetett̂  
vebb vad ember; . - ¡haa»;“ “  ‘ . » • « . . .  . - -J— ■ •***&

A ' „magyar vedo egyesületnek" j sának. 
épen az a czÉtja, hogy választmánya, i , Ez lesz a legszebb -  legévé-- é S 'S d ^ S S S t !  -  belátván eme káto 
szakosztályaiban a társadalom minden, kesebb ajandek mellyel ononm^guk-4rális tótézeí rtagy horderejét 
rétegéből alakuljon. Női szakosztátyá--nak kedveskedhetnek. . — .. : hozott határozatával kimondotta, hojjyköz-
nak hivatása a írói házi ipari mun^; ---Európa szivében-á maguar állam, y gi -^polgári fiu-iskfflát,
kék tanulmányozása —  kifejlesztése, [a modern kor igényeinek kielégítésé lsk̂ a fenntartása reá más terheketL a  már-e- célra megszavazott
. . ~-L'—  — « ---j* ,5 -os^ótadótyü^ndottá^ugöártÉdSt«*^-
idomitasa —  es ertekesitese. c%ak akkor lesz kepes előteremteni | is, hogy fenntartja magának a tandíj szedés

így egy család bari tabh.leány ^  n p m  v {ír ^ninfípnt 'A k o r m á n y -  jogát.. -s kiköt, a polgári iskola <>nii»srirgf. 
nem lesz teher Hánéfti' áldás a szü- tói; hanem fia társadalma k^níol-u-ki- részSfö1. ĥ rom -^ven._állévi.lúoo7korön&  ̂
lökre. • —I^-.í'tartá munkához lát -  í .  r , r „ 4„™ „n  hraz? . « ! *  «"«««)«. Ö C te

; . L

Kanrxvvár 1006 l io rv o m h o r  90 í  emcl- Wetékes helyről vett értesülés szerint Kaposvár, l.yuö. deczember 20.  ̂^  aiiamsegély iskoíánk részire b^ositva/

- és- Orszáoman l , ___,.. ........
Erkölcsileg is nemesittetni fog-szerveződve slgan-liatalmassá-fejlő- S l u t  '“mmM “ l &5£. ~

nak s ki rag adtatn l. holmi__lélek dik — hogy aká/ milli4 kormTá^he^fafra; Koou az éóitési tervek ioyáhaquásátói r
kufárok befolyása alól. fektetését kívánó üzemek létesítésé- számitya. ec^jv leforgása alatt a polgári.

Az iparj szakosztálynak feladata hez is erőt gyűjt. : fhi ftkoja/részére uj. ’s megfelelő épületet

körülményeket — elhárítani:  ̂ azo-i H vrnM -Jzp iid  . ■ vág, a m
kát közczélra való munka _gépekkel. r.wr. wagak.- u&c*» a/M. v. E ^ ^ a r ĝjsn'várhqtő..
elláttatni, — a jelesebbeknek tanúi-f . 'Ebbói Wfolyólag időszerűnek tartom
mány útra küldésé, az önhibáján ki- A polgári fiú iskola. az.illetékes ¿örök figyelmét̂  felhívni.arra,

S « r :i1éss1 |ée l S l;J' nCk mÜhC'!‘ fCk Az'elmúlt évben ,öbb o,B aía „ser,

■ ■ fl kereSked^ ’Í|: ^ al^ ^ ég  S a  °  TTítttl több' k^ieskedul| vannak községümc fejlődését iíagy arányban: "■ ^

pinegalaktilása és-a -fiürdőépülel
gása alá helyezzék.

5« nárlfn- ,ne-qataK!lwsa es -pa«to-frIéV5 éprtéŝ ,

meanuerni arra, hogy a M. V. E. i eiömozdítanr Ezek a" következők’: 3 szoopit. ismeri, tisztában van azzal, hogy a 
kirakatHábláiát meq?lttva maqukat!----k..= . . . . . r » .  M yzet artt e ilâ - most««! heltfl-

yplam plsn <nrh»ti ~

f

Judith soká figyelve vár.
A sátorból is kitekint. “

- Az égi jel éjfélre jár.
Csend, némaság'„van idekint. . * 
Nagujiéha _̂ fly-egy harci mén 
Ny érit az éjbfe itt, vagy ott,*» 
Melyet gazdája, a szegény 
Fáradt harcos ,szomjan hagyott. “

A messze, távol őrtözek
Nagy., része csak alig lobog,---
Judith nem nézi a tüzet,
Elfogja lelkét más dolog.
Bemegy. Nerfi reszket már s szeme 
A sátorban fegyvert keres.
Egy villanás' s ön féigyvefé 
Azsarnok vérltöl~wre5f: "

Az ocsmány fej,. hogy elgurul,
Vérsávot hagy maga után. . ____
Meredt szeme oly botorul !
Néz — néz előre nagy bután. 
Hiábat-Félénk nő helyett .
Egy bószulő angyal van o fí-  
Elérte céíjátj a melyet-.
Kitűzött: a vezér halott.

A nagyatádi hírlap megindítása, „¿¡Ipotaári bMJa

- ¡ r r . r 1 a ^ ,áausKözségünknek ácetylen világítással vaíó fi^zíjérulis az eggesület részéríl hivatalo- 
eDátásá, ami remélhetőleg legközelebb k̂ d- , 5811 kimondassek. / , ■ r*
Mad megoldást nuer. * lgen.léngeges további az épület he-

Ü tegutóbb megindult mozgalom egü kének kijelölése. RészeiprőLjiz eguesiUetv- 
dohánybeváltó hivatal megszerzése iránt, Mai e célra lefoglalt területet a szobbi és 
am* ugyan kezdő stádiumban van, de~sze-ötvósi utak összesárkalásánál neiir̂ tartcjm 

Irencsés megoldással kecsegtet, amenyiben imegfelelőnek. Nem pedig, mert teljesen a_ 
azt hiszem ily hivatal szervezésénél a járáál községen kívül esik, és mert hegyes három
központot mellőzni nem lehet. szög alakjánál fogva a terület sem építési,

. Első sorban kellett volna említenem a sem más fhdvar-játszótér) célokra kellőleg 
polgári fiú iskola ügyét, függőbén leVő ügye- ki. nem használható/ Célszerűbbnek tartóm a 
ink kö?t ezt tartom legfontosabbnak, s mai kq?ség területén, ha Nagyobb anyagr̂ áldo- 

\ soraimmal ennek ismertetését,' s megoldásé- zatok árán is egy megfe'élő. terület meg- 
nak előmozdítását célozom. szerzését, s csak ba ez nem volna meg-

Amikor 1903-ban a polgári iskola e- valósítható kényszeriiségból kellene r-Idfe- ̂  
qyesület megalakult, s ugyanazon év szép- j lölt ^oiletre építeni;' • V,_ \

. ’ tember havában az első fiu-és leány 'osztályt Legföntösább azonban á szükséges 
j  megnyitotta: tintában voltak vezetőt azzal, ̂ építési tőké biztosítása olü.* keretben! Iiógy1 
hogy'egyesületi alapon csak-addig lesz le- a képviselőtestület által hozott határozat«-' . 

Ihetséges az jsfctóa fenntartása, míg költség-'telmében az adófizetőkre más teher ne há— -  ̂
v̂etése igen szerlny kereteken belül mozoghat, ruljon mint(az 5 ' -os Jpötadő. Az' építés - 

j  Megnyitotta' az iskolát egyesületünk, céljaira {éndgfkezésére all a községnek az - 
-4 mert4neg-volt-.győzödve annak szükséges-i5 f pntnrin, mpî  m. idi»n

1 ségérŐFés é̂létk’épésségéről azön remenybéri. j— s a tahdijják  ̂melyek a folyó tanévben'  ̂
jbogy idővél az állam vagu végleg* átveszi,j.lTOÖ'koronát tesznek ki. öfren éves tőr- 
j  vagy legalább anyi'yal segelyezi, hogy’fenh- IJesztéséŝ  ̂kölcsönt.5^'í,'-os"kamat !és-tőke -
állása biztosítva legyen. _ _ . itörlesztéssel vévé alapul, a.nyechetó'kölcsárf1“..

■ Minden uj iskolai-W uj, s nehéz ter-:(*9.000 korona, mely összeg után fennti ala- 
heket rótt az egyesületre, s az elmúlt tanév' pon évenként 4071 korona volna fizetendő.

; folyamán elkövetkezett az előre látható idő- 1 Tekintve,7hí>gy valószintflegr aẑ 5 /„'-os pót- 
' pont, hogy t. ¡. segítség nélkül.— csugán a adó is, .de minden esetre a tandijják a tanú-



NAGYATÁDI, h ír l a p . 1907. január 3. 
azoRra kiefegiíési jogot nyertek volna, ezenlók számával arányosan emelkedni fognak. Rózsi és Bézsi. Kotefc s f e J  .V ? f~ .  ' /vi . v 120 S-a.s tekintve hoqu a két helybeli pénzintézet rieder Irénke. stb. Urak a csíkótelep teljes, ?veres az IW U  ev» LA. t. ft 12Ü. § a 

máríHegyesület, részére fz említett alapon tisztikara, LábOd is Nagyatád számos elő- értelmében ezek tavara a  elrendeltetik.
- kölcsönt felajánlott :'a számításnak reálisnak-kelőséqe. íS i’ls.. Kelt Nagyatádon, 1906. évi decejnber

kell lennie. Rendelkezésre áll továbbá az — Judith. Mai tarjánkban kozoljoH ĵai j,ó 26. napján.
egyesek által felajánlott anyag és készpénz, István- kitünó^közölt -és, bclraunkatársunk- - ̂  SZABÓ JÓZSEF J
tudtommal 1QOOO korona összértékben, s az nak Csurgón Vágó ögti akiadasaban meg- kir. bír. végrehajtó,
eóiwsűlet résiéről a község által tókötött jelent hósbeszélyének egyik énekét. Ismeter- __
3000 korona höZzájárulás. Az- összes, épi- ve felhívjuk a műre olvasokozonSegönk ti-
tésre fordítható töke- tefoát 82.000 korona, gyeimét. A ködöft lzf tön̂ P n^ nnn.eJP  ( k r „  „htV-ion*Akár a már meglevő terv szerint; akár fogja hatasat megtagadni. A.mu megrendel- 8 68  sz. vhto. 1906.

- I  Arverési hirdetmény-bad.Tiehogy uj teher háruljon az adófizetőkre, Megrendeléseket szerkesztőségünk is szive- 
De ez nem Is szükséges,- mert meggyőző- s?n közvetít. • '

' désem szerint takarékosan igén is' lehet 
.82000 koronával megfelelő épületét emelni.. 

Polgártársak I Amidőn1 a közoktatás-
, szT whtó. 1906.

— Á rverési hirdetmény’.
künk mindnyájunknak kötelességünk közre- Alulírott bírósági végrehajtó az 1 8 tik^^^ iSfög ía lT ís^^ ltó r 
működni, az alkalmat megtagadni, s a pol- .évi'LX. t.-cz. JQ2 §-a értelmében ezennel vc(kezö inqósjqok u m 1‘ 
gári fiü‘ iskola állaíidósitását biztosítani az közhírré teszi. Itogy a budapesti kir. keres- i o r

. által, hogy részére megfelelő'épületet eme 
lünk. Ügy legyen! :

■. - - --..... •---- —  af

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évr-LX. X.-tz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keres
kedelmi és váltó kir. törvényszéknek 1906: 
évi 104018 szániu„.végzésé" következtében 
Dr.vGrünbaum Náthán ügyvéd jltal képviselt 
Dr. Dolenecz Józsefjavára Sziqyártó Nagy 
Mihály éllen 81 kor. 70̂  f. £ jár. erejéig fo
ganatosított kielégítés végrehajtás utján le-

. ............... .-ra becsült tó-
¡jianinó, bútorok 

1 varrógép, 2  fegyver nyilvános árverésen

H Í R E K .

kedelmi-é-s-válto-ktf. törvényszéknek 1906. e|adatnak
: évi 58827 számú végzése következtében Dr. M . . . ..... . ..

-- S á lg 6 4 W 7ügi)véd :áIfal -képMS5lt^Keréfc árwemík-a mguatédi tar. ja-
kedökésJpaíosSk banktársaTága mint sző- Iaf® ros5? “ •^egzes?

-V vetkezet ¡avara Pesti Jakabné ellen 270 °W an kor- 7?  f' ' ° “ 0Vetel? j L enf  ■ 
-  kor.-s jár. erejét foganatosított kielégítés i  í 906: évl .a.u9us? " s ^.° 3 , J a n i t » 1 )áró 

végrehajtás utjárfle-és felülfoglalt és 1362 6 „k| m" ’,7  k ^  5 ” SSZ‘"kor-ra becsült következő Inúosdaok u. m .sgn 49 kor. 17 fíllerben biroilaq mar meg- 
— Eljegyzés. Férges el|eggzés \’oH vá- kaiöriféRTérff ruhák és ruhaszövetek’ n y í l - ' j r e i e i g 7 ~ F e l s o s e g e s d e n

rosunkban kedden, 1907. január fió 1-én. yános érvéréin plariatnwk __alperes lakásán leendő eszkozlésere.
Öötterficmát nagykereskedő, a udyydtádr Mely árverésnek a nagyatádi, kir. já- 1907. évi január hó 4-ik napjának d. 
járási takarékpénztár r. t. Igazgatójának bá- rásbíróság 1906. évi V. 3464. sz. végzése e. 9 órája
JottJetojHit: ^aaMteíj^ezty Klein jenó. folytón M ak^kekóyetelés ennek 1906., ̂ 4̂ ,  h,,f,z«tik latihoz-a venni szán- 

7 i W  ■■ rPffSi^^ ij^M M PllwAPyW  évi Április.hó Ift- hapjatnl járó.6—̂ kamatai,•ftftkozrtk özeimet ohi'TneQleciuzésscl hivat-
íradíhi/^óiének fi?  'P líVa‘ ■*. ÖS“ ? ' " J S  J T  ” ak me<>' hoM  az érintc ‘ ingóságok az■uradalma berlojenek fia. 80 fillérben biroilag mar megállapított költ- ,001 ¿wj 1 y t-r 107 éc ins 8-ai óhoI-
■ Halálozás. Rpllák Sámuel vendéglős ségek erejéig,, nagyatádon alpéres lakásán mphen készoénzfizetés mellett a Ipntnhhpt

dec 34-én Háromfán meghalh4<tterfedtM- ,CCndó esiközlésére , _______
, 5 élhunytat. jqoj ¿ vj jannj|r hó 8-ik napjának d.

-Cselédgyermekek-megajándékoiása.  ̂ u. 3 órája
ígérőink, szükség esetén becsáron alttl is 
el fognak adatni. _L_ .

NaguleMségüknek követésre méltó példáját ah‘hoz a vcnni
adták a simongáti urada om nemes urasagai, Hóknínif 0, 0nt,Di niu m o n , « « . g o k a t  masok is le es teluitoglaltattak es 
« w .  «  * 4  Karácsodkor Ug9 m jTSá, ^ « é g U é ^  jogot nyertek vo.na.gen,
esztendőkben is az nradaloni^seleAemek 1881_ él| J X !,«.c  107. Wa §-ai'^rtel- árveréS “  
mindennapi .skolaba járó gSei«reke,f; TOkaf mébe„ készpé„zfízetés-mellett, a legtöbbet 
leányokat egyaránt, több mint hatszaz koro- ( j rfinek sz0k5íg Kcté„ b0cSáro„  „Int is 
na árü téli ruhának való szövettel aiande- „| f,.nnau „Hatni 
kozták meg. Az Ypsilanti herczegek hunié- Cl f°^ aW addtm 
nus gondolkodásuknak njár sok esetben ad
tak iíy módon kifejezést, egyáltalában Nagy
atád és környékének állapofti, viszonyai 

eféfilTérdeklődést mutattak.

1881. évi LX. t.-c. 120. §-a 
értélmében ézelc javatá is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1906. évi december 
hó 20. napján.

SZABÓ JÓZSEF 
kir. bir. Végrehajtó.

iránt mindig 
—' Jótékonyság. A -taranyi állami ovoda 

részére~a kisdedek-r'
mánt József nagybérlő 10 koronát ado
mányozott. A szép tettért ez utón is köszö- i 

' netet mond az ovoda feliiguelö bizottsíiqá- 
nak elnöke.

—Caokonya községbenfelállitandó gyógy 
szertár jogát Hajnal József üllői lakosnak; 
adományozta Somogy vármegge közigazga-- i 
tási bizottsága. A gyógyszertárt egy év alatt; 
köteles lesz felállítani.

'-‘ Igen sikerült tánczmulatságot ren- f 
deztek f. hó. 29-én a lábodi cs. és kir. 
csikótelep altisztjei, ' ,9-kor vette kezdetét,) 
mikor is Bercsényi Kálmánné szül. Roszner' 
Carla bárónő a csikótelep parancsnokának 
felesége, ki a bálanya tisztet szíves volt 
fogadni, egy induló hangjai mellett megér 

‘ kezett. A táncz rögtön kezdetét vette s fii 
. rndhatlan btrzgalonntial és jókedvei a reggeli, 
órákig tartott. A rendezőség mindenben ki-

flíagyaíád városi hit elsző veíhezef.
ízn^fiogy szö-Van szerencsénk a t. közönség szívós-tudomására hói 

vetkezetünk

„1907. évi csoportúja

tett magáért úgy ami a terem diszítés.ét il-|l 
letl, mint meglepetésekben̂ melyekkel táncz-! 
közDcn-Molgált.-A mulatságon igenmagi) és ■ 
előkelő közönség vett részt namcsak bábod
ról de a Nagyatádi ¡nteligentiajfcámos tagja, I 
a méntelep altiszti - kara teljeflfeáníban vo
nult ki kartájaik rnulatságárX A négyést 
24 pár. táncZalta. Jelen voltak asszonyok: |
: Bercsénui Kálmánná, Svogetínsky alezredes- j 
né, Rátkáy Józsefné, Horvátha[enóné, Krticka 
Vinczéné, Schô z Jánosné, Jigla JánosnéTT 
Schobl Frigyesné, Kolekné, Löhning Frigyes- 
né, Bruckner Lipótné, Servané,’ Bottyánné,;

- Dinstenberger Consfantinné -stb. Leányok;: 
Svogetínsky Elsa és Adi, - Krticka, Lottus,' 
Rátkay Erzsi, Zigler Annuska és“  Vilma,

. Mititzky GizeitS, Csizmadia Adél, Torba

január 1 -ért megnyílt. *
A tagul belépni kívánók sziveskedíenek szándékukat az ügykezelésünket 

ellátó „Nagyatádi Takarékpénztárinál bejelenteni.
Szövetkezetünkről tájékoztatásul a következőket közöljük: 
ezfen csoporturiTt 3 évre alakul, egy-egy üzretrész értéke 20 fillér.
Minden szövetkezeti t3g jogositva'Wn "5Üzletrész, vagyis heti 1 koronás- 

befizetési alapon 150 korona kölcsönt igénybe vénni.
A ĉölciönök után a jelenlegi drága pénz viszonyok daczára is csak 6 /„ 

I N  kamatot-vagyis minden' 100 korona kölcsön után hetenként 1*> fillért számn 
túlik, s ü 3 év elteltével A tagokat a csoport tiszta nyereségében is részesítjük. 

Szövetkezeti tag fizetéseit bármikor beszüntetheti. a‘  felvett előleget visz-
ŝ szaftzefheti s a csoportból kiléphet, - ■■■Z... __. •• ■ __________

A befizetések minden csütörtökön délután 2—5 óráig a „Nagyatádi

I miák IJl—
el- \ A  
ér- <W- |SJ
nnli | ^  

b
a

, Takarékpénztár** pénztáránál teljeslten'dök.
megszavazott kölcsönök kifizetése minden szombátpn '2—4,órái  ̂ történik. 

Vidéki tagoknak postatakarikpénztári befizetési lápokat küldünk, me
lyekkel befizetéseiket az ottani postahivatalnál költségmentesen teljesithetik.

■ Midőn még kiemeljük azt is," fiogy a tretenkinti .befizetés a legczelszc- 
rrilbb tÓkegyüjtési módok egyike, maradunk

«■ tisztelettel
, NAGYATÁD VÁROSI

i  , . HITELSZÖVETKEZET
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. -------■-= = =  N A G  Y A T Á D O  N. ------ ■4  -  "  =
Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekben,. 

'  a lehető legjobb kiáltásban, jutányo^érpntos kiszolgálással.

5
J L

Pontos és szolid kiszolgálás.
m m m m  br n m w m i m m m m

f i
W m .

s HJS

■ I
&

FŰSZER- É S  C SEM EG E KERESKED ÉSE. D
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát - legfinomabb tea, rum, teaslitemény 

déligyümölcs, czukorka stb.’ különlegességekben.

Különféle halak, sajtok, és husnemek.
Nagy raktár cognac. likőr, pezsgő stb. finoni égetett szeszes italokban.

^  Ásvány és gyógyvizek. 'WT
Minden e szakmába vágó árük a legjobb kivitelben kaphatók.

Fontos és szolid kiszolg Is.

Két jó házból való fiú’ *§
í s  könyvnyomdámban

. tanulóul azonnal felvétetik. 5

Hirdetések jutányos áfon felvétetnek
ss  |  t s  „nagyatádi fiirlap“ sás

kiadóhivatalában. —

CO
£ 5
L .

* c a

'c a

s e  i 
* e a ; 
Q j

• s

S\!
•ca
O

m. klr. lőpor, dohány, Szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

NAGYATÁDON.

Tisztélettel bátorkodom n n, ti. közönség szives ügyeimét -íolliivni Ujunto berendezett

C SEM EG E, FŰ SZER , LISZT , ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEM RE.
Különösen nagy Súlyt fektetek csemege Különlegességeimre, mélyeket szintén ujouan vezettem bfc- 

Káktáron tartok: friss debreczeni perzselt szalonnát, sonkát, tormás virslit, szafoládét, 
mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádlit, többféle szalám it Különféle Consarv áruk : 

- ételek és halakban. Sajtok, kavlar, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, Sósborszesz,
Szintúgy friss déli gyümölesökíwn u.‘. in. Malaga” mozsolya szőlők, maróni, feltört magyaró, 

narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák - 1 ^
' , A a. b. közönség szives érdeklődését kérve/biztosjtva a legszolidabb kiszolgálásról

Nagyatádon.
_Főtér saját ház.

vagyok kiváló tisztelettel”

Záborszky Lajos utóda
csemege- fűszer keresk.

G )
03 ,  

09.
3

s .
35*

(£ 3 .
-<5..
09.

09.
“ l
o r
09

Gázolaj és gázlámpák gyári raktára.

' ¿^saiá.
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□

N a g y a t á d o n .

(Fflrdfr utcza.)

Magyar királyi »lőpor áruda
Kitűnő minőségű lüttichi vadászfegyverek, 

' flobertek, revolvereik,az összes fegyvernem üek,
^  lőszerek: hüvely, fojtás; serét stb., vadászati

.• líli.w  cikkek nagy választékban.

Korcsolyák nagy választékban.

m

□

Szabályozó,- töltő- és szellőző kályhák.
Öntött kályhák és asztaltüzhelyek. 

Takaréktűzhelyek és lemezkályhák.

Biehn János-féle tiszte, természetes aszfalt- bitumenből készült

valódi aszfalt fedlemezek raktára
Nagyatád és vidéke részére. . , .

flszf^í elszigetelőlemezeh - hátrány 
prima carbolineum.

' ■  ■— *— H6S+3*—

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
; ' T  "  - - ,— ^ £ + 2 ^ .  . .. >_

Nyojjirtou Banyák János könyvnyomdájáliau Nagyatádon-1900.
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NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I H ET ILA P JA

Előfizetési árak i  egész évre 8 kor. félévre 4 kor. | 
‘■’Negyedévre 2 kpr. egyes szám ára 20 fillér. 

Megjelenik minden csütörtökön.
Felelős szerkesztő:

dr. NEUBAUER FERENC.
| Szerkesztőség: Nagyatád, Hunyadi-utcza 8|a. 
1. Kiadóhivatalr Nagyatád, Széchényi-tér 23. s
1 Az előfizetési és hirdetési -dijak, a tóadóhhta

lendületnek indult* Minden állami, | ditva ujabb intézmények létesítése 
kívülről jövő nagyobb támogatás I vagy Szerzése iránt ~ ■ j  . 
nélkül, vagy segítséggel ugyan, de* ' Mindez nem engcdj hogH a jö_

Gyarapodunk.
Vidéki városok, melyek kis ősz- 

g fBé“ S e n ^
érik el, a mai érdekfiájhászó viszo- Azóta létesült-a járási takarék-’ G„r£S

rény mivoltukat.
A hatalmasok eltekintenek fejöté 

felett s ítjy oly állomban, imnt aimi- 
énk, melyben itíiriden az~államháta- 
lom emlőin csüng vagy legalább 
szeretne csüngeni, a höl hovatovább

„ Hok között óriási, nehézségekkel, p é n z ^ f ^ e M ^ ^ :  í ö k o S ^ n e r ö n & ' ^ S  íSt® 
küzdve képesek csak fejleszteni sze-

; sár és lett a főtér jó része parki- i . Összetartásban van az erő, kis 
rozva. Azóta létesült a Kun-fére ce-rkePGSSe9ek 1S összefogva sokat ki
mentlemezgyár és kaptunk adóhiva- vihetnek s eddigi sikereinkből, ̂ tna 
taH '  folyó küzdelmeinkből példát merit-

.......... ........... _____________ ______ _  Kulturális téren is sok történt, hetünk az összetartás fontosságánál
az egész közgazdasági élet, főleg az j  -Állapi iskolát szereztünk becsületes belátására. Mert óriásiak a nehézs$~ 
igar és kereskedelem, állami támo-! küzdelemmel s ha Isten megsegít— elénk tornyosulnak^ A  
gatás nélküfsehol nem lesz, ott egy. rövid időív belül kiverekeájük ma- ’. P°*9an rekojajij^te mutatja,Tiogj| 
kis város, csekély ipara, szerény gunknak, a polgári iskolát is,melyet legeszmenyibp és legjogosultabb m- 
kereskedelme kevesebbet vagy sem- nehány éve önfeláldozó m a g á n e m - |~ ™ e n y « é ^  is mim erősen kell 
mit se tud magának a felosztásra! berek létesítettek, de melynek eziitáni! «Ozdenűnk s ha Üyenkor csak egy 
kerülő állami erőforrásokból meg- fenntartása csak állami kezelés, eset- ¡s elmulasztja efejét hozzáadni a tob- 
harcolni. .Jég  segély mellett lesz lehető. . - btéhez, akkor biztos a kudarc. Nem

Ezek a kis városok azok, mely- Legújabban a változott politikai ,s szólva arro 1, miid^va!lami rossz 
ek igazán képviselik még annyira a viszonyok közjegyzőséget is juttattak akarattal is találkozik közöttünk, 
menntfire az önnállósácfot a közéleti ¡nekünk, Lakatosárili'ig^árral is gyara-i Félre kell: UyénkorrteiM a szô  
tényezők közt. Nem erényből esljusz-, podtunk, mely épen nem kejl, hogy rosabb. egyéni érdeket»- mert annak 
keségből hanem kényszerűségből, kisiparunkat agypnsujtsa. Mert az kielégítésével gyakran, csekély ha- 

Am azért nem kell kétségbees- építési, vállalkozás és aiakatosmes- szonért sokkal jelentékenyebb kőz- 
' nünk. Egészséges gazdasági viszo- térség számos ága kizárólag a kis vetett, elonaoket vetünk félre.

nyok közt levő, aránylag vagyonos-iparosoké fog maradni ezentúl is. Persze, a ki. süket, annak hiába
('Vidéken fenn tudjuk tartani magun-! Kisiparunk is sokat fejlődött 4- beszélünk. A kinek nifles meg a 
kát, sőt.— habár — riflhul.Hni|leqkótelebb elmúlt időben, van erős ps^chologikus műveltsége a nemes-
is tudunk. t- csizmadia és asztalos iparunk, kitü-

lme kis városunk. Nem gokkal n6 bőröseink és nyergeseink 
több mint egy évtizede, hogy nagyobb I Szímos mozgalom van meg in

nék, közérdekűnek felfogására, annak ‘ 
fülébe hiába kürtőlünk akármenyit 
az önzetlenség nürnbergi tölcsérén

TvT̂ . ~  j ’ lU íé Í í v «  i Katonakoromban laktam nyolez napigNagyatádi Hírlap tarCája. egy önkéntestársammal, Sörös Jóskával eb-
ben a' padlásszobában, de nem mondhat
nám, hogy mindjárt az elsőjiap benyomásai i 
ilyen kellemesek lettek. volna. Hosszú, fá-. 

: rasztó mars után csöpörgős, esős időben |
Poézls a padlásszobában.

Irta: TONELLI SÁNDOR.

I.
Van^e poézis a padlásszobában?
A legtöbb ember azt hiszi, hogy nincs, i 

vagy ha van, legalább is nagyon sötétnek,! 
komornak tartja. A nyomorgó beteg költő,1 
akit Béranger megénekelt, a tönkrement te
hetség, a szegénységében becsületes árva
leány, aki keserves munkával keresi meg a 
sovány falatokat, -  ezek a padlá*»obák 
legismertebb Irodalmi alakjai. Minél közelebb, 
vannak Istenhez, annál nagyobb a. nyomorú
ságuk. Sötét, komor a kép amely ott fent;

‘ a negyedik, ötödik emeletek felett, elibünk 
Járul.

r Az é|j padlásszobám azonban nem 
ilyen. Nincs is a zajgó, ködös levegőjű nagy
varosban? han<^^y-kic$inyr-folyópartön 
levő felvidéki városkában» melynek kéte
meletes és mégis oly filigrán házacskái mint
ha. szeretetből szorulnának össze egy raká
son._Ném ¿sötét es komor, nincsenek dohos 
falai"," a sarokban nem nyöszörög Mórágyon 
fekvő beteg. Tiszta világos, mint' a nyári 
reggel, minden szögletből mintha mdSBIygó 
leányarcz tűnnék elő, amely mosolygásával, 
szemének csillogásával beragyogja ezt'a 
közvetlen a tető-alatt levő utolsó emeletet.

lásnál ezúttal még a katonabanda sem lel
kesített. Fáradtan emelgettük a ragadós sár
ban á lábunkat és kelletlenül találgattuk, hol 
fogunk este meghálni.-A városka tele volt 
már előttünk odaérkezett katonákkal, minden 
el volt foglalva, nem igen volt valószínű, 
hogy szállásra találunk. 7?^

önkéntesnek ninps szálláscsinálója, mint 
_ jierálisnak, kapitánynak, hadnagynak. 
Ha nem akar szalmán hálni, maga kérésliet
szobát Kerestü ik mi*is. de bizony nem ta
láltunk. Mindenütt voltak már mások. Utol
jára hagytuk a ,,sárga oroszlán" vendéglőt 
a sörház utcában. Bementünk kécdezösködni, 
de bizony ott sem kaptunk szobát. A ven
déglős feleségével beszéltünk. Mosolygó 
képfl -negyvenöt éves asszony lehetett saj  ̂
nálkózott rajtunk, de nem segiffieíetf. Egy- 
szerre megszólalt mellette^egy tiz-tizenkét- 
évcs fiucska: , '  j

— Mama, hisí: a pafllásszoba még üres.
Az asszony feddőleg szŐlt rá:
— Ugyan, hoíjy beszélhetsz ilyet. Re* 

inhold. • • • Oda úgyse ipennek be az arak.'
Da bizony bementünk.-így kerültem .éu 

be a padlásszobába' az én kis Reinhold ba
rátom pártfogása folytán-

ó vezetett íél bennünket á‘ padíássaojjába, 
ó mutatott meg ott "mindent. Bizonu első 
látásra nem volf valami raef 
zoga v
förzat: , .
mindenféle lim-lommal: Estefelé járt qz l( 
borús is volt, a szoba sötét volt él barát
ságtalannak látszott Hanem -jobb hijján sok 
mindenbe belenyugszik az ember.

Akkor este nem is mozdultunk W óa- 
nét. Fáradtak voltunk,. ledőltünk az ágyra, 
úgy beszélgettünk, 'fteínhokp folyton nálunjt 
volt. Mint minden gyérek lelkesedett a kp-., 
tonákért és minthogy a házban bészájlásolt 
Három kapitány nem Igén" állt szóba vele, 
velünk kötött tarlós barátságot Beszélt min
denféléről, hogy ő katona lesz és^még,áz- 
nap este elmondott mindent- ami egy ttóen- 
kétéves gyerek emlékei között fontojsabb 
helyet f<?glal. el. tf-  , ,

JKz ö papája nem volt mfndig a „sárga 
oroszlán“ ;tulajdonosa; (Azelőtt az övé volt 
a kőhíd-üteában lévő Ü̂Srgyár̂  Ütt nâ yon- 
jó volt. lakni a 'kertbe  ̂volt egy kis tavacska 
és halak is Voltak benne, /tó a házat a papa 
eladta és megvette á vendéglőt Mos); ó van 
testvérei közül egyedül itthon, de non 4 az.. 
egyetlen gyerek. *Van egy bátyja, aki Po
zsonyban van és van egy leánutesvére ViJnlaj 
aki a legidősebb köztük. Vilma férjnél van 
egy Orvosnál Pesten, sőt Vilmának van egy 
kis lánya is, akinek azonban ő nem testvére,

•'■fi
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keresztül. .Vannak emberek", kiknek Ennek .képe mint egy utolérhe- 
v a la fa e ly ik  érzékük; hiányzik. • --¡tetlen édes álom lebeg a szegény 

Azért nem kell csüggednünk béresgyerek lelki szemei előtt, midőn 
mer mindig voltak ilyen emberek^ 1 a déli órákban társai áltál magára 
azért mégis gyakran-sikerűit a köz- hagyatva kezében a vele hozott szá
érdeket a mágánérclekkel szemben 
diadalra vezetni. ;

No meg aztán — saját kárukra

ráz kenyér-daratfot szorongatja.
Még sötét volt midőn felkelt, 

egij* kis kenyeret regelizett, Ariiért
:r- vannak emberek, kikkel a nemes;kevés a fa, édes anyja csak délben 
érzés velők született száz csalódás] rák tüzet, s kopott vékony ruháját 
után se tudják maguktól vetni a köz- magára, véve korgó gyomorral indult 
ért való fáradozást. Ezek^. mártyrok | el hazulról, hogy a-messze pusztáról 
megküzdenek gyakran  ̂minden rész- j idejében az iskolába érhessen, 
vétlenséggel is cMadáimasan. Vannak j  Fagyomszélbén„térdig érő hóban 
és lesznek népünk is ilyen- hőseink, j törtet előre, s fázva <'

— f f  — | hidegtől s fáradságtól
vaczogva, 

gyötörvé ér

1907^ január 10.

A  nagyatádi „Napközi Otthon“ 
estélye.

No de itt legalább meleg van, 
! a vidám pajtásók között feledi

Tél apó ugyancsak derekasan szenvedéseket, csak az á dél ne^mint nemesen érző jó sziv?

lása a jótékonyságnak, mint'a már 
kora ifjúságában szenvedésre és nél
külözésre kárhoztatott szegény isko
lás gyermekeket pár kalán * meleg 
étellel boldoggá tenni ?

¡Nagyatád s vidékének minden 
jóért és szépért lelkesülő társadalma 
legelső volt, azok között,Itik ¡fez esz
mét magukévá téve, § napközi ott
hont megteremtették.

Már harmadik éve táplálja a 
mi napközi otthonunk a zord téli 
hónapok alatt mindazokat a vidéki 
és helybeli iskolás gyermekeket, kik
ről 4*ozzátartozóik a távolság vagy 
szegénységük miatt nem gondoskod
hatnak. ..v"7.:__

Nagyatád társadalma,megmutatta, 
hpgy nem kell ehhez semmi más,

megrázta szakáiét, s hófehér ezüst volna, akkor a pajtások haza mén- 
pelyhekkel -boritotta i>e  ̂földet7^éíi nek, az édes jó anyjuk várja őket 
köntösbe-öltözött az egész termé- , ízletes ebéddel, s ő magára marad, 
szét A nemrég még -lombos fákról őt nem várja senki és semmi csak 
jeges zúzmara csüng alá, lakóik az az a- darab száraz kenyér a -taris. 
énekes madarak-rég elköltöztek me- nyában, a_mjt ebédre hozott vele. 
iegebb vidékre, csak a szegény Ez is csakhamar elfogy, hol 
szűrRé veréb csipegeti a száraz kóro -van még az este, milyen messze* 
tetejét, keresve benne egynéhány ott “van még az otthon? 
feledett: magot, a mivel éhségét csil- A pajtások otthon vannak teri- 
lapitja. ; .tett asztal mpllett,“ őt egy kanál me-
r S / M n él iotrt.ar mérgelődik lég leves bofdoggé-teS* de u S ü - ^ S t * .  E ^ ö S é n r Z ű i -  

— Tét-apó, -minél sűrűbbet!" trnttansk a k i göddörs í szegény elhagyatott I f f l T  
hópelyhek, annál jobban örül a gyér-béres gyerelire?
meksereg. Hogy is nel Előkerülnek Senki? De igen: a Jó Sziv. íme - ‘

:— a-fényeS korcsolyák, a csengős szá- kinyílik az ajtó £  a szegény béres j * fészben már ismert prog- 
nok, s csakhamar a komor’ fagyos gyereket kézen fogja a ió sziv s janimnak: egyik legvonzóbb resze 
jég és hó tetején vidám élet Jtez- elvezeti egy jó meleg szobába, a r? „ , Sárika-kisasszonynak, Per- 
dődik. hol terített asztal van, párolgó tál, *í '.ra!9' táblái biró ur le*

A napközi~őtthon. költségei éven-, 
kint egy e czélra rendezett mulatság 
jövedelméből lesznek fedezve.

• Az idén a mulatság f. évi janu- 
" lo n  a Korona 

vendéglő helyiségében megtartatni, 
a mikor is egjf hangversennyel ösz- 
szekötött tánczmulatság fog e czél- 
ból rendeztetni.

A rendezőség azon igyekezett, 
hogn a - jótékony czél szolgálata

ányánák fellépése, a ki már többször 
gyönyörködtette Kaposvar város kö
zönségét bájos énekével s közre
működésével-bő sikerhez juttatta a~

Alig hogy az iskola kapui be- jó meleg leves benne, ott ülnek 
csukódnak, piros arczu gyermekek többiek is, az árvák, az elhagyató^

. nevetve siklanak végig a jég sima tak valamennyien, vége a szenve-
tákrén, mások meleg bundába btrr- désnek, kimondhatatlan boldogság ,
kolya viggn szánkáznak a csillogó költözik-sziveikbe s a gyermeki .aj- jötckonyc^Glu^ mulatságokat. A jó
hótetőn. A mulatság után otthon, me- kakról felhangzik az ima: Isten áldd ^ iye  hozza őt ide mikÖZ)énk. 
lég kávé, édes kalács várja őket, s meg azokat á jő sziveket, a kik ételt »Nem-- szándékoztam nyilváno- 
a.jó meleg szoföBan kipihenik Fá̂  £s italt .adnak az elhagyatottaknak. |san fellépni, mondá <rz őt felkérők-
radalmaikat. , Van-e szebb s nemesebb intéz- nek, de az önök által kitűzött nemes

juk^nézve ez is csak jij és uj örö- napközi otthonánál ? ‘ | Ugyanezzel a kijelentéssel igért
mflk íüirása. r s r r t r - - - - ' Van-e eszményibb megnyilvánu-. meg a közreműködést Pete'Lajos

haneiti nagybátyja. Azelőtt Vilíijáiiak külön. bán. Az\ összes levelek, melyeket mint zár- Lássa a nagy porczellánbabát se törtem el.“ 
V0,:t d G ^ t a YÜH18' J*bajuafeye.kvő kis gyermekleány, mint egy Reinhold, Reinhold, ha tudnád, hogy

holmiját mind felhordták a padlá$ szobába.. felsőbbb leányiskola növendéke, majd mint 
Itt vannak a könyvei is, mind egytől-egyig asszony irt az édesanyjához. Közöttük volt 
a sarokban. Majd ha a mamának egyszer egy napló töredéke, amit otthon irt férjhez- 
sok ideje lesz. féndbeszedi. Aztán elbeszélte, menetele előtt. Mind szépen sorban dátum 

-hogy ö e.\lp .szeret sokáig .fennmaradni, de,5z.«rinL aminta.szerető anyai kéz hosszy |

téged, te eleven kénesö, valamikor a nagy 
porcellánbábával állítottak égy sorba.

Lassan-lassan a betűk formásodnak, 
Emericia nővér aláírása élmarad és egyes 
levelek .másként-is kezsődnák: „Ext a leve
let úgy írtam, hogy idebent meg ne tudják.már kilencz órakor-k? kell feküdnie. Most ívek során összegyűjtötte, megőrizte.

Üuwat flkkol , * *  v0"  Mokban "  l'velekben és a M a jd 'a  Mauér S t a í  (ogia bédoínl, mert ő
M lm é Z  I m S k ' ^ S S i S S f i  M á n  nem is tudnám el- kintiak*." Azután „  ggerekleém; kedves pa-

röqtön fcljötti.níT "s I r f e k ü S c  Jttfnd ™  ™ ond? ni J ?  82 'oltani. a mell, nem naszai Margaréta „ö vé n *  aki mindig nagyon* ii .. ' ĴeKuatunK minden; ,smcri a hajszálvonalakat, nem isr tudná azt sok leckét ad fel és szóról-szóra kivánia
so k á i^ e T tu d tM ^ d n ^ D a d íS fe á ^  a ví fltelCn finomsá9ot. a gyermekleány naiv- Kérések, hogy küldjenek édességet, gyümől- sokáig nemtudtam elaludni a padlálffobábart. ságát, a menyasázoou édes sejtelmeit és az! csőt, de ¿ ruhák között elrejtse, mert a

H nuiA nnk í r ó  fin fn l n tii iú n n b  líoH im e  Im m n ltT . _______________________ . j i t . . i ___ i. : i .___
fl, o Iin-uya.w.uuy cuKb stim m eli es uz csőt, ae
qott a cseréptetőn és S k o d tá  ¿'ablakő" ir°  J»í»l «"a»nok Kedves kMtoig- zárdábâ nem szabad a növendékeknek llges
k«t SfiSvjSka^ iílíSi ?  visszaadni. Telve voltak melegséggel, mii kűHmi. Hogu van Urbanek néni é:
aludta mlkoT én mén poézissel, amelg azonban nem volt mester- mekkora már Reinhold. főként pedig a Mic
Utoljárâ  is nem̂ tudtam̂  ml tőn ' , ' a" ' nl ‘érmészetszerüleg áradt ki Író- cica mit csinál? Folyton lejlődő stílussaluioiiara is nem tudtam mit csinálni, meg- juk eggéniségébői. ielkületéból. - '— ‘ ---------------»rtllnf OS rfllnlnmra Ifllrnttnmgyújtottam a gyertyát és találomra kivettem n, „.ca t
egyet a sarokban Ősszéhalmozbtt' könuvék: n í  vonalozott papiroson,
közül. Hanem nem sokat értem vetÖk. Kate- 3 w  ^  bizonytalan betűkkel
kizmusok, költészettanok, Plöétz-féle francia „  eve.l,ei- f kl k,lenczgrammatikák Marlitt*f egények voltak egy töl m  H koróbai| ® zárdába kefult el hazulról.

b pnntn; Formáttsan kezdte ^  .f.ol»ton »smétlődo mondattal kez-
■. érdekesebb olvasmány után. Utoljára a lég-; “ üa,Lbf vud,i  tsmét.teljesUem

sarokban egy csomó̂ régi elsáiault levélre k  ̂ hogy kedves siüle-
akadtam. Csak azért, högy az olvasás elál- j  jcvelct írjak. Aztán az elmúlt hét 
mosttsoni betűzhettem: Aztán érdekelni kezd-̂ : y bőven tarkítva iskolai események-
tek a levelek é. a szomo™, esős éjszakai 1 2 2  « S “  E,71cricia n6v,éI  alái! l sa' «W *-  
yégig olvastam valafflennuit. .kojbe,a tudatekos guerekész megngilatko-

- zasai: „Tegnapelőtt Urbanek néni irta, hogy
. .... . . — . J 11- ,, ¡kis testvérem van otthon. Ugy-o kedves

Vilmának a kis Reinhold testvémén- mamám, megengedi, ha hazamegyek, hogu 
jétrek levelei voltak összegyűjtve egy csomó- játszam vele. Nagyon fogok rá vigyázni

| apró gyöngybetükkel írva, levelek a felső 
leányiskolából, szerető „meleg hangon van
nak ezek is megírva, dé hiányzik belőlük 
az előzök naivitása, gyermekessége.

Mikor eddig értem, megálltam. A nap
lót vettem kezembe. Körülbelül másfél évvel 
késöbW-dátummal kezdődőt, -mint az utólsó 
levél. Hézagot éreztem, nem találtam meg 
a kapcsolatot. Ezeket a sorokat már nem a 
kis leány, hanem a felserdült hatodon ve
hette papírra. Mulatságok, bálok krónikája 
és az ottani különbén egyhangú élet. Itt-ott 
egy kis kitérés egy. csinos bajusz, egy fess 
hadnagy uniformis felé, amely egy szer-két-;r 
szer miden leányszivet megdobogtat. Azután 
a lassan kifejlődő igazi szerelem elbeszélése
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vármegyei aljegyző, az ismert zon
gora művész és zeneszerződ 

A t i  Pete Latos remek zongora- 
játékát, érzéssel teli darabjait egyszer 
hallotta, nem felejti'el azt soha. Itt 
mindenkinek ma is kedves emléké
ben van az a kellemes élvezet, a 

- mit ő ezelőtt 2 ■ évvel- egy tagyane- 
zen czélból rendezett mulatságon a 
nagyatádiaknak szerzett J.

Fentiekhez méltóan sorakozik a 
jó s z ív  apostolai, közé, ¿ nagyatádi 
intelligenczia tagjaiból alakult dalos- 
kőt, a kik buzgó elnökük Boda Jó
zsef ur vezetésév«! részt vesznek a 
járás minden nemes emberbaráti tö
rekvésében,^ ezúttal Is a hangver- 

S'Seríijen közremüka'dni fognak.
Pi rendezőség tagjai mindent el

követnek, hogy a programmot még 
minden tekintetben az eddigieknek 

j  megfelelően egészíthessék ki.
Hisszük, reméljük, sőt biztosan 

tudjuk, hogy Nagyatád és vidékének 
nemes érzésű közönsége a Napközi 
Otthon ügyét ezúttal is magáévá 
fogja tenni, s úgy mint eddig le 
focija tenni a maga áldozatát a-fó 
s z ív  oltárára.

T allián  £ndor.

Gyémánt József, Lelbach Keresztély, Pplif- 
zer Géza és Suter Ede személyében.'Az ér-, 
tekezletet fényes ebéd követte a vendég
szerető házigazdánál. Az előkészítő bizott
ság f. hó. 6-án ülésezett ismét Simöngáton 
és kibocsátottá az alakuló közgyűlés meg
hívóját, mely következő: Meghívó. Alulírot
tak nagyatád székhelylyel gazdakör létesí
tését határoztuk el; az alakuló közgyűlés f. 
hó 12-én d. e. 10 órakor fog nagyatádon a 
„Korona“ szállodában “megtartatni, melyre 
t  cimet tisztelettel meghívjuk s, b. megjele
nésére bizton számítunk̂  Nem tartjuk szük
ségesnek hangsúlyozni, hogy a mostani sú
lyos gazdasági viszonyok között mennyire 
fontos és indokolt gazdakörök létesítése, a 
lazdaközönség minél gyakoribb érintkezése 
;özös érdekeiknek támogatására stb.- hiszen 

ennek "fontosságától minden gazda egyfor- 
mán át van hatva. Azért meggyőződésünk,

Iné, Fodor Rné, Berger Áné, Fleinerlgné, 
Bokor Lné, Hausner Igné, Kahdel Nné, Ker
tész Ané, Steiner Mné, Czigány nö Hoff- 
mann Mné, Molnár Igné, Berény Vné, Töh- 
szig Lné. Berger Sné, Löwinger Sné, Dani 
Jné, Wollák Jné, Pesti jné, Schwartz Mné 
ötvös, Schwartz Iné, Plchler Gné Berzence, 
Czigány nő Bienenfeld Izidomé, Vágó öné, 
Haysner Ané, Kepés Dné, és még számo-_ 
san kiknek neveit máig feljegyezni nem si
került. Leányok. Feigelstok R. ppsta galamb, 
Rotter Janka szőlő, Tündérek Vágó Bölske, 
Berger Julcsi, Neufgld Irma, Neufeld Gizela 
Czukrász leápy, Iboigák Rechnitzer Berta, 
Günsberger Adél, Milder Szidi napraforgó, 
Berger Elza trafikos leány, Döhm NelH cse
resznye, Berény Olga vadrózsa, RabszkyA. 
Fleischauer Teréz, Éhn VUma, Bohenskí 
Rózsa, Ferenczi GizelaBerzenczéröl, Fekete 
álL főnök leánua Belegröl, Knöpfler Ilonka.

hogy a gazdakör létesítése az érdekeltek Felülfizettek. 20-20 kor. Rotter Bemét* Pv- 
részéről élénk érdeklődéssel fog találkozni.: litzer Géza. 15 kor. dr. Weisz Jakab. 10—10 
Tisztelettel- br. Berg Ottó, Frantsik Gyula,i kor. Ónagyméltósága őzv. gr. Szecheny Pál- 
Ghimessy László. Gyémánt-József, Lelbach né, Dr. Kommen Elek, Lelbach Keresztély.' 
Keresztély, Politzer Géza, Sater Ede. Az 8—8 kor. Klein Dezső, Klein Jénö. 5—5 kor. 
alakuló gyűlés után közös ebéd lesz. A ki Barakonyi Károly, Pichler Gusztáv, W olf 
ezen résztvenhi óhajt, szíveskedjék arról f. Izsó, Kertész Adolf, Pápay Bécs. 4 kor.

'Wollák Gyul^BpesL 3 kor. Dani Jánosáé. 
2—2 kor. Horváth Jenő százados, üteiner 
Miksa, Kuhn János, Hermaun Márk. 1-̂ 1 
kor. ifj. Berger A. Kohn József, Lőw Er
zsébet, Krammer Sándor, Dr. Jelűnek, Rotter

hó 11-ig Ghimessy László uradalmi felügye
lőt Nagyatádon levelező-lapon értesíteni.

— Meghívó. A „nagyatádi £nk. tűzoltó 
testület“  1907. január 12-én a. „Korona" 
vgndéglö nagytermében, saját pénztára ja
vára, zártkörű Tánczestélyt rendez. Belépti- 
díj: személyjegy 1 kot. 20 fill. családjegy 2 
kor. ̂ Kezdete fél 9 ómkor.

— Meghívó. A székesfehéryári m kir. 
állami méntelep nagyatádi IV! osztályának

i altisztjei nedeliczi Horváth Jenáié önagy- 
sága védnöksége alatt 4907. évi január hó 

—  i 19-én a „Korona" vendéglő összes termei-
— Személyi hírek. Frhz Sándor, báró ben Tánczestélyt .rendeznek. Keídete este.8 

Berg Ottó ötvösi intézője f. évi február 1-én órakor.

H ÍR E K .

eltávozik, helyét Székely Gyula foglalja el. 
— Dobó Jenő az esztergomi főkáptalan 
somogyszobbi erdőgondnokává neveztetett
ki.

— Eljegyzés. Hikman Károly kárpitos 
' és nyerges, fiatal iparosnemzedékünk egyik

A. Novacsek István, Tauszig Lajos, Bteneo-
féld Jakabn£ A jelmez estély máig ; 
tiszta, jövedelmet mutat fel de q naponként 
érkező ujabb fizetésekkel a .380 lt megfogja 
haladni, melynek nagyrésze a helybeli s<e- 
^  ekközött felekezeti különbség nélkül 

lesen szét lesz osztva, megjelenteknek 
és felülfizetölmek ez utón mond hálás kö
szönetét a nagyatádi izr. nöegylet elnöksége. 
T  — Névmagyarosítás, kk. Kóftn Ernő és 
Elek nagyatádi lakósok „Kovácsra“-« kért____ ____ ___ D í r  Itmmm-tnncv.-— jelmez estély. A  nagyatádi Izr. nő«' ,

egylet f. hó 5-én este jól sikerült jelmez es-i névmagyarosítása B. M. 1139501111906 M. 
télyt rendezett. A fényesen világilott és di-1 rendeletével engedélyeztetett - , .. . 
szitett terem 9 órára teljesen megtelt,’ a' — Adomány, gróf Széchényi- Bertalan 
védnök-nők Bienenteld Jakabné, dr. Weisz | M*ö«Kesdi ^ d ^  cjeléda-ktat.« ujtv 
jakabné és Rotter Bemétné alig, hogs he-; alkalmiból 1Ö2CI ta .  ̂ omdllatósztotU). 

legderekabb tagja f. hó 9-én eljegyezte Sza- lyeiket az emelvényen elfoglalták,-megjelent A felsősegesdi uradalom cseléd és műn- 
bolek Erzsiké k. a-t. Forró Ferenc vendég-'a'Posta galamb (Feigelstok Rózsika) kürt; kásviszonyaiból ts láttatni. hogy 
lós szeretetreméltó sógómójét — Lauten- szóval jelezte a táncz kezdetét és tártott járással a jó állapotokat még ma is fent 

„ burd Ióz§ef gombgyári raktárnok eljegyezte! legjobb hangulatban klvilágoá kiViradtlg. A 1 lehet-tartant -r. - ■
BárámMuliska k. a-t. Gáláról. ' ^  > $ 8 « !  3 kolonban 80 péí Mnczolla. felen -  V b»«  balett. Ta>s 

n "*'- GazdakOr alakulását határozták el vi-, voltak: Asszonyok. Vizeki Tallián Andorné, péklegény uj év napján Vízvárról ittas álla- 
dékünk inteligens gazdái. E végből összesen Barakonyi Károlyné, Hermann Márkné, Lá- P°|^an Hazaidé, midőn a
22.eii értekezletre gyűltek ös^e f. hó 2 á̂n • * *• — ------ -
Ghimessy László uradalmi felügyelőnél Sl-

rggyóződés újévén, jEkkné. 
a féltihogy a gazdakör atakitása feltétlenül szük

séges; előkészítő bizottságot küldtek ki: br..

bőd, Stertk Zslgmóndní, Czerkon Imrtní, J« 1» "  közlekedő nagykanusai szcmöyrpml 
Boda Jóttetné, Búza vlríg dr. Kommen elülólte Feívelték a vonattt a m lyoaM J*. 
— - - - - “  • • *«' . Berzenczére szállitoMák;

segélyben ~. Schwar z Mór- i rUlt
né, Buclu’iiskyni' S.-Szohb Ncuíeid Armiti- - • . •
né. Horváth Ferencné, Bosnyák nö Wermes zuzódiaokat ízenvtóett. Jelenleg a «Zlíetván

önvallomások formájában. Lehet ennél poé- 
tlkusab témát képzelni? Az utolsó sorok 
kőzyetienfll az esküvő előtt zárultak le. Még 
nia is emlékszem rájuk. Egy baloldali lapon 
legalul volt írva: „Holnapután lesz az esKü- 
vónk: Istenem mily boldog vagyok. Nem 
tudok/ itni: Egy gondolat, egy érzés foglal 
el egéAZéq«.. ■ Szeretem, nagyon szeretem!“ 

A,ityjpty .Itt megszakadt Letettem és 
eígónaolkoztom. A levelek és a napló kö
zöm kapcsolatot akartam kitalálni, a héza
got dkartám gondolatban «tölteni. Ha az 
átmenetet meg tudtam volna találni. Ha be 
tudtam volna hatolni egy virágként .kifejlődő 
Ieányléfek titkaiba, amelyben először 'ébred
nek sejtések, gondolatok. Hinni kezdtem, 
hogy a napló e része nem magától semmisült 
meg. Abban lehettek azok a tapogatózások, 
rózsás leángálmok, amelyek egyet keresnek, 
a bizongost, az igazit. És talán a napló iróia, 
iáikor megtalálta az egyet, akinek odaadta 
egész lelkét, szivét, megsemisitette az előző 
lapokat, erőszakosan akarta kitörölni első 
szerelmeinek kedves, de bohókás emlékét.

Belemerültem gondolataimba. Olyan 
káprázáf féle fogott el és mikor a gyertya 
már utolsót sefcegett, még. mindig a levelek, 
a napló ismeretlen Írójára gondoltam Az eső 

. zuhogása nem volt m*r kellemetlen hanem 
inkább szomorú, mélánkolikus, mintha csak 
azt zúgta volna szüntelenül, hogy tűnnek az 
ábrándok s velük együtt eltűnik majd egy
szer a tavasz, az_ ifjúság.

IV.
Másnapra megváltozóit az Idő. A nap 

fényesen sütött be-az ablakon, ragyogott, 
csillogott minden. Mintha tündérszámyak 
suhogtak volna a kopott, vakolatlan falak, 
vastag karesztgerendák között A rózsaszín 
levelek, az elárvult napló oft hevertek az 
ággam mellett levő székén. Minden mintha 
más, egészen más lett volna. Bármerre te
kintettem mindenünnen egy mosolggó, szőke 
leángarcz, ragyogó kék szemekkel nevetett 
felém s kaczagásának csengése egészen be
töltötte a ml kis szobácskánkat.

Most pedig kedves ismeretlen Vilma 
naggséd, bocsásson meg nekem. Bocsásson 
meg, hogy elolvastam leveleit,, de higgje 
meg derültté, kellemessé tett vei«, ngofcz 
napot. Bocsásson meg, hogg nem tartom 
titokban, amit leveleiben olviwtam, de higgje 
él azt is, hogy soha több naiv, önkénytelen# 
a lélelfr mélyéből fakadó őszinteséggel nem 
találkoztam, mint azokban a nem másoknak 
szánt sorokban. És hlgyje el végül, sehol 
semmiféle költőnél nem találkoztam még 
életemben több poézissel mint abban a lim
lomokkal téli-, manzárd tető alatt rejtőzködő 
kis padlásszobában, melyet a kegyed rózsás 
JCáffyfcorának emlékéi lőfettek' be egészen.

Közgazdaság, v
Néhány szó a „Kivándorlásához.

A „Nagyatádi Hírlap" 7. számában egy 
helyi statisztikai adatból ki indulva részlete
sen foglalkozik egy a közélet minden té
nyezőjét sőt az államhatalmat is élénken 
foglalkoztató ^nemzetünk életében ez idő 
szerint nagy. horderejű kérdéssel — a Id" 
vándorlással.* Foglalkozikva mezőgazdasági 
munkás, a kis gazda kivándorlását előidéző 
okokkal s fejtegetései során oda kô kludál. 
hogy-a kis gazda a törpe birtokos-kiván
dorlását a nagymérvű eladósodás, a- diifa, 
és az ingatlan lebecsült értékének kis..szá
zalékát kitevő jelzálog kölcsönök, továbbá 
a vidéki pénzintézetek nyerészkedő politi
kája idézi elő. v

A czikipó szerint a vidéki pénzintéze
tek évente alaptőkéjük 25—30 /„-át fizetik 
ki osztalék, gyanánt s a mellet̂  még 10—12 
év múlva alaptőkéjükkel egyenlő, összegű 
tartalékalapot is képezhetnek rr tehát le- 
oalább is 30—40 L  évi tisztanuereséflet 
produkálnak. Vidékünkön fokozódj, tíyito- 
dortást yerinte egy iól tájékozott ? tisztán 
föld hitellel foglalkozó helyi pénzintézet aka
dályozhatná—* 4aIáiU— meg, mely a vidék 
kis gazdáit az ingatlan teljes becsértékéig 
felmenő Jelzálogkölcsönnel látná' d.l

NéíStem szerint nemzetgazdasági s 
pénzügyi szaktudás seipmi, csak az életnek
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a maguarbirtokviszongoknak, mezőgazda-' Nagyatádi lakatosgyár. Öziniü 11IX). Uj tengeri : 9*6 O - C s ö v e s  ten- 

állítások könnyen leczáfolhatókrlegyenek. A „Nagyatádi lakatosgyar. ezimu

Rózsa burgonya: 400
Budapest: Búza: I3'95—1540. Rozs: 

12-50—1275. Árpa: 1250—1280. Zab: 14:50 
—Í5t)0. Ó-tengeri : 1250—12'70. Uj tengeri: 
9-20-980.

végtelen - az.
---i-i.x-x— — nincs eladósodva. Két- menyezet fêlé nézve eszre veszik, hogy

iogy-vannak ff polgároknak az megvan repedve, no aztán Omolták
___________ _eîésrè felvett takarékpénztári Jjémulták.'a kísdet.
tartozása*-De kétségtelen az is, hogy ezek már is kitalálta, hogy eh
nem oly súlyosak és terhesek, hogy azok ?  - ___
miatt itt kellene hagyni az édes magyar föl- Ilyen a „szerencse gjermeke gon- 

^ ,det s messze idegenben Ttéresni boldogulást dóltam magamban, még meg sem szülé- 
Nézzük meg a járásbíróság statTszti- tett még sehol sincs már is „Dics —  1 

káját.s abból megláthatjuk, hogy az összes Himnuszokat“ zengenek róla és még 1 
v perek 1 "/„-át sem képezik a tákárékpénz- hölfisessáeet!

tári perek; ez a körülmény fényesen iga- tQbb ~  bölcsességet! 
zolja, hogy a pénzintézetek követelései nem Mily magas fokra képzelik már;'  ̂
terhesek, a nép fizetőképessége kifogástalan, mjnt a vasipar úttörője akar szerepelni 
.* még ilytó-róssz esztendőkben mint az ^- bát erról raár régen —  lekésett! 
idei sem c s ö k k e n i k . :  ... ; r  'r*- , .

A kivándorlás másik fóokául a drága ; Kissé feltűnőnek találtam a., dolgot,
. : és az ingatlan lebecsült értékének kis szá- utána nézve megtudtam hogy a ezikk 

zalékát kitevp, jelzálogkölcsönöket hozza SUgalmaZása honnan eredt; már mosta
^ fe l a aödro. . ■ . közönség Ízlésére bízom helyes-e az : ön~̂ -̂ -; Beszélhetunk-e ott drága felzálogkol-J: J

csönökrői — hol 2 elismert solid helyipénz- ; mcseroi,
intézet sok çok községi hitelszövetkezet Hogy a kis iparososokról sem fe- 

- 5 7» — 6 ‘/»%-os hosszú lejáratú, tetszés ékezett meg igen szép tóle, hogy eze- 
szerinti részletekben}visszafizethető s a je- p̂ ,n) f̂ogja Elnyomni r**- csat azt 
leolegl. forgalmi értéket alapul vett becser- , ¿  \

- : t?k !^70  Vát kitwő jelzálogkölcsönöket Mom b "ek » megnyugtatására 
adnak minden utánjárás nélkül a még 1— 2’ lett ez sugalmazva a nagy közönség vagy 

«V. . holddal rendelkező-kisembereknek is, hogy;az állam, (holmi szuhrenczió elnyerése 
az;állattenyésztéssel mástermészetü gazdái-1 miatt) vagy pedig a kis iparosok végett.

Bennûnket azonban már csak azértnessen maganak egy. Kis otthont —.én azt

HIRDETÉSEK.

GASPARICS PÉTER §
épület és bútor asztalos 

Nagyatádon Kossuth-atca 33 f i ,

1 Elvállal teljes lakásberendezése- $ * ' 
két u. m. hálló, ebédlő, szalon, 
Iroda, és kqpyba bármijén stili- 

; ben, ajánlja saját készítési benge- 
~ rés rugókkal ellátott, ruha mán- \ 

góloját szolid és pontos kiszol
gálás mellett.

3793 sz. tkv. 1906.
Árverési hirdetmény kivonat

...nagyatádi kir. járásbíróság mint

hiszem önzetlenül biíálvaa dolgokat -nem. 8601 nyugtat meg mert mi tudjuk, hogy 
~ :7"THógjj a tikkirő ázon nagy mondását, az egesz gyarkelet kezese eppen a mi 
borik 'Jí vidéki aéazintéaetek 30—40 /' ha- elnyomásunkra lett kezdeményezve. Hogy 
szonf«! dolgoznak kalló értékére szállítsam ■ munkAt kétszeresen akar adni ez leliet lelekbön' î hatósáK'közhírré lioev
2 "/„ üzleti haszonra dolgoznak, arai bi iony:de ho&yan? Mm  *PP«n
a k k o r a  mikor a kölcsöntígénylö kisem-) kPrdeB nnatt lett a gyár megindítva; j felpereseknek Szabó Györgyné szül. Lov- 
ber hiteligényét minden körülmények között, f azt hogy a gyárban adná esetleg azt a „,„«,¡0,  pó)j Kűtop f'erencz s|p6resek 
nem törődve a nemzetközi pénzpiacz súlyos hétszeres- munkát, igen köszönjük de ’elleni tözö88ég megsz0llteté8e iránti ü

m iulln L.hU A l »a«._«.¿—-1—1-1 11-- --1 .-- 1 _____ D . ?  . .
nagybankok tartózkodásával, —mindenmeg- ^ ^ ^ "n S lk ü í'n íeg  lMzünk°ezmán t i * ?  ® 'il>e”  * k»P°svirt tar^tőrvényMét (a 
szorítás nélkül, gyoiyan és előzékenyen elé- ; , . , , . !?■ , ; nagyatádi kir. járásbjfdság) területén
gttlk ki, megadván nekik az elképzelhető I nem Jahet a im erdekunk es életczélunk , levi  Tarany köza&líéii fekvő a Urauyi 
legelőnyösebb visszafizetési módot, sőt ked-_önnallo iparosoknak, de talán az állam- A felveU 304 liniz

egész év*fizetésijnak sem. — T-“  (ingatlanra az árverést 1291 koronában
torgatnl való.

—  ̂vaióban szeréng s nem hány- Ha pedig nem ezért lett sugalmaz-
Tehát a MMndorlés okait nem Itt kell iTa llane,n 08,11 a “ B  közönség meg-

8 kivándorlást sem bank grün- 
nálunk megszüntetni.

nyerésére és azaz állitás is, hogy „drága 
penzeif sennëhëiëtl Tak̂ 'oHiTAnikat kaj>n i “ 
hivatkozom a nagyközönségre és az épKA kivándorlás, amit én a mi szégyen-

letea munkásvlszonyalnk mellett, a nép ¡ólét «^któl h^nj'iitiö't I S S FszemnnntiAhnl. npm tflrfnW nln inon UArnc le,0Kre> tes8eK «zeKW)l llUOrmailOl Szerez-—«oipontjából, nem tartok oly igen káros , . . . .  , ,
jelentésnek, csík akkor fog megszűnni, ha 1,1 megtudtunk e telelni mimleiikor 
a nép földszeretetét kielégítjük, ha a mező- válalt kötelelésségünknek ?! 
gazdasági és ipari termelés átmegy a pa- i Hogy a Botter Bernát ur nem ka- 
rasztbérrá és mesterember hatósköréböl ajp„tt lakatoö íhunkát azt csak az « szűk- 

' S 3 ! n £ i n S !£ S :  ^blaségének ^ n h e u ,  mert a drága 
s hajLgazdag és nagy elméjű férfiaink a : »»egelhetési viszonyok melleti sem akart 
"mezőgazdaság, ipar kereskedelem és köz- magasabb munkabéreket trzfltni. 
gazdaság szolgálatába lépnek. Ha valakinek uénze van és írvárat
' — De amíg gazdag emberejak és nagy- U .ŰQÍ, _ „ nnii i-«n 8355 sz. a. kelt ígazságügyminisz-
iáink közjogászok, ál!amti«|Belók. f& .  ¡ Wtesa seiumi k lfo^a s é m ié t  ellejie ^  ren<ie|et 8 ü-áhan Kijelölt óva,lét- 
pánok, diplomaták és huszártisztekké lesz- senkinek, de ha barmi czelbul valónak MllAa ,uai, „«nirk«,, „

’■-«pék—  addig ne beszéljünkegy -nagy ét-; nem megfelelő, és iparos társaimra 
-lalakulásról s addig ne Is reméljük közgaz- úgy magamra nézve sértő és káros dol-

«zennel mogállapilott kikiáltási .árban el
rendelte, és hogy a fehtebb megjelölt in
gatlan az
1907. évi márczius hó 28-ik nap

jának d  ̂e. 10. órakor
Tarany község háfeánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan beesárának 107.-át, vagyis 129 
kor 10  fillért készpénzben, vagy az-1881. 
évi LX: t.-c. 42 §-ában jelzett áHolyimi- 
inal számított és 1881. évi november íio 
1-én 3333 _sz. a. kelt igazságügyminisz-

képes érték papírban a kiküldötfcjkezé- 
heaHetenni, avagy az 188L évi ¿X. t.n

dasági helyretünkjobbra fordulását értelmében a bánatpénznek a
A nép földszereteténék klelégHése, ■??“  f “ 1 1 ^  ,* ny,l,7 10f ^ .  eloU bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiál-

kötőtt birtok felszabadítása. Ilyenekből be- ? » ' * .  elleno Jelszolali,.. UtouTzabálvszenV elism ervéZiu, 
széim nálunk ma — a midőn a paraszt hit- Szükségesnek találtam, hogy szó
bizomány létesítésének T^éme kisért, a mi-.nélkül ne Jnaradjon részünkről, lakatos
‘iJt“ ............. ■ Iparosok, az általunk kifogásolt cikk. Tisz-

tetettel: P. L  - -
dón törvényhozók egy 60 év előtti állapot 
visszaállításáról beszélnék, ar a midőn egy 
nagy püspöki uradalom jöszágkormányzoja 

amint ez egy dunántuli. gazdagyülésen; 
megtörtént — úgy nyilatkozik, högy nem 
kell a parasztnak földet adni, az is sok ami 
már van neki, legyeit a parasztból urodalmi 
cseléd, majd éltartja az ürodalom —"kárba
veszett fáradság s csak egy két ábrándozó--____
nak való. “ 11‘60.---- ..

De higyjünk azért, Francziaországban Arak belyt raktár, 
felkelt a ttap _s nálunk is dereng már. ^  Kaposvár: (Török Gyula terménykeres-

K. F. kedótöl.) Búza: 1340—1360 Rozs: 10

Piaczi árjelentés.
Nagyatád : (Rotter Bernát nagykeres

kedőtől.) Búza: 1320—1360. Rozs: 11 — 
Zab: 12-—13‘—. llj tengeri: 9*—9*50.

! lított szabályszerű elismervényt átszolg41- 
tatni.

Nagyatád, 1906. évi november 12̂ én. 
A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.

S Z A K A t L
— ■ - f —ferrr----------- kir. alblró.

1907. évi naptárak' kaphatók 
e lap kiadóhivataláiián.
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Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikirekben, 
¿a lehető legjobb kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.
w

bmjm.
ó  FŰSZER- ÉS CÍSEMEGE KERESKEDÉSE.S— — O — •. ^

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát legfinomabb tea, rum, teaslltemény 
déligyümölcs, czukorka stb. különlegességekben.

Különféle halak,-sajtok és husnemék.
£  ■ ' ' * * •

Nagy raktár cognac, likőr, pezsgő stb. finom égetett szeszes italokban.

Ásvány és gyógyvizek.
■ Minden e szakmába vágó áruk a legjobb kivitelben kaphatók.

Két jó házból való fiú , Hirdetések jutányos áron felvétetnek
é s  könyvnyomdámban sss |  s s  „nagyatádi fifrlap“ a s

— ... tanulóul azonnal felvétetik. ■ ff , . kiadóhivatalában...•; ■ ; saassass¡aa__:_______  -_______ --—  —---- -- - 7*0*-------rr»r --¡¡g jg _ . ■ .....
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m. kir. lőper, dohány, szivar, bélyeg,
den. szesz, szeszes italok stb. árudája. 

NAGYATÁDOD <5£B>

Tisztelettel bátorkodom a n. b. közönség szives figyelmét felhívni Ujunan berendezett

C SEM EG E, FŰ SZER , LISZT , ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM Ü Z LET EM R E
Különösen nagy súlyt fektelek Cíemege különlegességeimre, melyeket szintén ujonsn vezettem be. 

Raktáron tartok: friss debreczenl perzselt szalonnát, sonkát, tormás virslit, szafoládét, 
mortandellát, parisért, ettratölteléket,. karmonádllt, többféle szalám it Különfál» Consert irok: 

ételek és halakban. Sajtok, kavlar, frls uradalmi vaj. 'j_J-

Fűszer áruk szortírozott nagy raktára. Cognac és Gyógylikőrök, Sósborszesz, 
Szihtugy friss déli gyümölcsökben u. m. Malaga, mozsolya szőlők, maróni, feltört magyaró, 

narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák
A n. b. közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról, •

 ̂ -r • v "■ ■' ’ tagyok teváló .ősxteléttel -

' _ - - . V  Z borszky Lajos utóda
•• ’ . »csemege- ftltíWr kc-resk.

G\

S
D J.

i
0 2 . 
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Jón.

s~o ázolaj ésgázlámpák gyári raktárra.
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Aiapittatott: 1854.__ Alapittaíott: 1854

ern atti t ver
N'afl y a t adón.

(Fördőnitcza.)

minőségű lüttichi vadászfegyverek,
flobertek, revolver£k,az összes fegyvernem üek, 
lőszerek: hüvely^ fojtás, serét stb., vadászati

: ,-¿£3 cikkek-nagy választékban.
—------------------- —

Korcsolyák nagy választékban. -

Szabályozó,- töltő- és szellőző kályhák. 

TakaréktUzhelyek és lemezkályhák. ^

Biehn János-féle tiszta, természetes aszfalt- bitumenből késiült

valódi aszfalt fedlemezek raktára
- . " C  Nagyatád és. vidéke részére.

flszíalí elszigeíelőlemezeh -  hátrány ~  
príma carbölineum.

'  -  ------- « Í Í+ i« E - ----- — ' %

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
1---- - « í e +s*- ,--------



NAGYATÁD É S  V ID ÉKÉN EK  TÁ RSA D A LM A  GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRO D A LM I H ET ILA PJA .
■-’H őflzetési árak: egész évre-8 kor. félévre 4 kor. 

negyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. 
Megjelenik minden csütörtökön.

Felelős szerkesztő;
dr. N EUBAUER FERENC v .

Szerkesztőség; Nagyatád, HunyaJi-utcza 8!a. azün! 
KiadóliivatafjJJagyatád, Széchéfiyl-tér 23. Máö. 
Az előfizetési és hirdetési dijakba, kiadóhivatalbal/MIrlonHŐL- :-?•••=*küldendők.

Gazdakor.
élet.

A ..Nagyatád ys  Vidéke Gazdaköre“
iő~l 2-én d.;:e.

íték ésteljesen tetszések .szerint bán- [ . ______ . , , ....... .
nak vele. 1 f. hó 12-én ¡L  e. W  örakör á Korona szál-

Küzdelem az élet. Különösen . Er^ek az az eredménye, 
matiap&ag, midőn a „Ihislspz fonrp míg a terjnelesi eszközölt folytono- és a gazdálkodás iránt érdeklődők. Összesen1 
laissez altér“  elvétnek csaknem kor- san drágulnák, a mezőgazda terme- 62-en. És ha a jegyzői kar egy része aka- 
látlan uralma mellett mindenki ke-; keinek ára csak alacsony marad s dáluozva nem lett volna, még többen lettek 
gyetlen önzésétől vezetve arra tö-;‘9y idővel a mezőgazdák helyzete vo ,, '  ̂ '
rekszik. hogy érdekelleneséit legyurja Wttfo. rosszabbodik. •
és kiszipolyozza. iYlost végre belátják a gazdák.jelenteket, örömét fejezte ki, hogy hívásuk-•

Az ipar és-kereskedelem diadal- ,h?9 »  tenpi kell <* ellen, mert a nak a t a n  megfeleltek,  &*•
más előre törésével a múlt század-
bán hatalmaba kerítette a közélet ' vT V ; veszeigeziewe. t\eny- .
döntő té n y e it  .s az emberiség fel- SSé lSSd ekefk  m eavédfcto' ra€tt€tt* tesz elegei. eí-virágoztatása erdekeben sokat es Kea_n®y o:sz™jy erdeikeik megvédésére fog|alta M C|nöW a kör megalakul*- 
nagyot létesített. Egészen átalakítót-,s *orekszenek kipuhatolni azokat a sát kimondta s ezután az alapszabály Hí --..

dést hozott, de a mely rendszer egy- n^'cl'vc Szerint 3 - h " ' '  l ^ ^ ^  s S r t t f f lu í
oldalú. És most, midőn a fejlodes * y9"  ' .  . dár, Kapotsfy jenó főispán, Gyémánt József,•'
első rohamai hazánkban is lefolytak, Ezt a ■törekvést mindenkinek ipoiitzer Géza, báró Berg Ottó, Lelbach Ke-t ■ 
mutatkoznak nálunk is azok az árnu- Csak tisztélni lehet, mert hazánkban 1-esztély, a nagyatádi.ferencwendi zárda és 
oldalai, melyek a nyugati államokban a mezőgazdaság alapja mindennek, Malllner flllKrt: ,Rgnll<g *a9 -^  
már régóta sújtják a mezőgazdaságot.

ftTnezogazdaközgazdaságl-hely- kétségtelenül az elsojogyaszto. Be ftllld4r; a|etaftlt. Ghimm a László. Pottfar 
zetére az uj viszonyok technikailag !e®s®?e í ° . ^ 8?  í  Í-Üa a s Gíz0 ; jcSHz"k; L5*  M°>. steril Zsigmond;
is kevéssé,-anyagilag pedig alig vol- s,1- f l l l J T ó.dot találn' .fellödes,ere “90'“ - Neubaiwr Ferenc; pénztáros: 
tak behatással A  népszaporulatot, a ¿s eloha adásira az ipar es kereske- B„,„„er József. ^  . ■
gazdagodást, a forgalom előnyei, el- ma>d ennek '^nagyobb NaMa“ W “P 8
lensulyozta hatalmas termelési terek ‘ „ . A megválasztott tisztikar nevében gr. ’
feltárása, melyeknek versenye segít-\ , Qrommel üdvözöljük tehát vt- Széchényi Aladár, elnök, a; következő bő
ségével az ipari és kereskedelmi té- dékiink gazdáinak szervezkedését, széddel köszönte meg a bizalmat: 
nyezők a nagytőke utján, melyet ők mert egy szebb jflvö derengését véffuk Tisztelt Gazdatársaim! Úgy X~  
képviselnek, a gazda terményeinek 'ölelni bertne! . magam mint megválasztott kartársaim
árszabályozásét ^wtahwttfcba ke rí tét—' —  L—  —  .— • —  ■— nevében frtyádfflfr1

Mert balga közönnyel azt hittük nem ¿fötel, ]  m i kor nagyapáék, meg MlH, nénlék. kis .Jé- 
Jlktírmilyen őrlő forgatagba jut. > izuskája is rakvajött hozzátok,- aranyos lel- 

| j keim, nem csak a magunké. Még nekem fs*
honyben u&xö szemmel szótok Kgyboi-mdHh. : hozott messzi nagyapától, az én jó apámtól
Vad .»illám cikázik szemükből felém; kedves ajándékot. *’.... , -:1. s'
Ott- melegszik Ivlkök a moh/ minket átkoz. \ ••
. v  ' 1 . j áldó szóval. A két öreg könnycsepp, mely
.V Ti oH Awf a nvmiu't't'xvmgigomdápal. . MÍ|a hullott, elmosta az írást. Nem baj,

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Hangok Erdélyből.

Irta: RÉVAI KÁROLY.

Mint a tékozló k i kincseit elszórja 
A/fisok prédájára, uto/ifutfélen :
Hazám olyan nagy te!  kincsek té koz lója, 
Könnyelműi nagylelkű és eröte/en.
Tele nail pirágyal kerted és a hazád,
S  Te két kéz/, e l téped, s szerte, hajílod; 
S  azok szedik össze, kik téyed gyaláznak. 
íJártüfö bérencek, csalta ámítok,--
Istenem! de méluen belevág szivembe, 
Mikor négig járok egy-egy k isfa lu t! 
Toh/yárdl a kettős kereszt integet, h', 
kV' a harangok nyelne szomorúan búg. •
Hol oan fényes gombja a magyar toronynak? \ 
K i törte szilánkká az Ür asztalát /  i 
Kik idegen szóval most oda tolongnak, j 
Zsoltárköny óéin két szerte szaggatók!
/doyen szó hangzik akármerre Járok. _ 
férfiak alakja daliás <*r ö s -■ ■- . 
Magyaros a ne vök, tetsző a ruhájok,

"'S  nekem mín^gp'̂ d/iy^réyi---$asörQis.
J l  mi kincsünk vpft. ex, de könny< ‘lm/t kézzel 
Dobtuk pusztulásba a magyar falut; ''

, Ideális lelkű híaguar 
\.J/ mi hóboritott bérceinken <ítal 
Nem halljátok néha a harangokat?

, l ’e/petésre bio a harangok énnyelve. 
Temetnek, temetnek sok magyar falut!

•yar honfiak! hogy elmosta, olvasom én azért jobban a 
könnyekből, mint.az irott-szóból:

!  j  -— „Mennyire szeretnék, közöttetek lenni,- 
veletek örülni.. Hiszen ugyis olyan kevés 

1 karácsonyja volt az én szivemnek . . .Jfor.
' • jm ly Z a T t It r  ■ mm lehetak ¡..ott  ̂a M »•;; tatnn . atfMHmt Rt'gyttimt csak ott vagyok, veletek a lelke hu Aldfon
y lin tse  meg ezt a tekoüló fiút. . . . meg az Isten mind,' kicsinytől nagyig. . .

Gondoljatok Tám is, a megtépett, ma- 
i Eg-y arckép. Igános aggjára.“ . . .  -rá

írta: GÁL. ISTVÁN. Előttem a levél, de már nen̂  olvasom.
Este van,“ szép csendes este; aludni i Fátyolos a szemem, néĝ  könnycseppet iá- 

kéne. S én mégis itt ülök az asztalom mel-, tok már a kettő helyén s lehet, hogy jól 
lett s rovok betűket betűk után. Kflnn csen- ^tok fátyolos szemmel is. • 
des a falu, csak a megkésett, télre maradt* Este van, szép csendes este, aludni 
őszies,eső fáradt cseppjeí hullanak-hullanak jkéne! Mondjátok, mily erő költött fel mégis 
csendes Mcsippegés"-sel. jpngem, a megfáradt 'embert,- gondos, édes

Itt benn a - fészek-Is ^aendesr  ̂fi^y ¡ kezek vetette-ptíha -ágyaiinbólr-göwlö̂ -hiBlUr,-- 
fiatskám, inog a kicsi lányom mosolyogva! kormos szemű, kicsi lányom ölelő karjából?- 
alszik-a nagy napok után. Áldott kat'ácsonjj,!Mily erő? E level; Ez egyszerű lévél.. Az 
ékes karácsonyfa, te tes2ed édéSsé, mosoly- J örök szerétet. Az-a.szeretet..mely előtt nincs 
góvá ártatlan álmukat. _ - (idő, nincs messzeség, nincs akadály, melynek

Mert... mert gazdag Jézuskánk, gazdag ! az éjszaka is olyan, miként a fényes nappal, 
iíafácsonyunk volt nekiuik az idén.. Hogyne, - Az' a szeretet;, mely kőzelvalókká teszi a tá-.
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tünket hoqn bizaimuktal beniianket(gazdasági viszonyok vannak, a mint biztatója, tanácsadója, .úgyszólván 
megtisztelni szivesejt voltak. | itt a. mi vármegyénk különböző te- második atyja akar lenni a kornyék

Mi előre iaéretet nem teszünk-,-szeir! is más — más gazdasági _yi-lakoiriak_Haerre törekszünk, ha erre mi előre igeretet nem le s z u » ^ « ^ ^  ^  jndokoihiak a térre fogjuk-terelni működésűnket,
tártom, hogy a gazdatársak — spe- ha azon leszünk, hogy «-hitel sza- 
tíális érdekeik inegvédése céljából j  bályozfassék, “fogyasztási szövetke- 
és hogy a ga-zdasági. életet fejleszt- zetek felállítása által a szegény né- 
ftessék, az adott viszonyokat. meg-;pen segítünk, akkor rövid idő múltán 
beszélhessék — időközönként-más--j ezen áldatlan viszonyoknak végét 
más.helyen is összejöjjenek. így dér;szakítjukI .
céntraíisáivaj a gazdaközajiségiaqk- j. ' Kérem1 önökeiJiogy bennünket 
kal:iritensjvebSén'«rhrtkezhetik egy-jjnülíödésünliben támogassanak . és 
mással. - W v  - akkor el fogjuk érni azt, hogy vidé-

Étt még csak egyre, akarok (ti- ¡Jsflnkön . megelégedés és' jólét fog

csak azon nyilatkozatra szorítkozunk, 
hogy szivünkön fogjuk ^viselni, a" 
gazdakör jólétét és törekedni fogunk, 
hogy a most alakult gazdakör vidé
künknek, járásunknak áldásos intéz
ménye legyen.

R mai megalakuláshoz a főlökést 
a mi szerencsétlen gazdasági vlszo- 

- nyaink adták meg, tudjuk érezzük 
ezt mindannyian, és minthogy min
den gazdatársunTinak léte, eJcisten- 
ciája van* támadásnak kitéve, mint
hogy továbbá minden Jéren látunk és azeinöiú tiszt

S . *a"ffmnkaK[~vaü ¡¿fejtve.. Én annak az á l d a t l a n ! ̂ g a dáyt ^ körjagjai nevében Brodszky 
íóknak is szervezkedni, tömörülni küzdelemnek, annak a jomböJÖTíiJZ- Ezután Bogyag Emil somoguvármeguei 

kell. flzt hiszem, hogy a mai nieg- dejemnek, a mit a sociahzntus vegez. gazdasági egyesületi titkár üdvözölte az uj- 
alakulásnak ez a főlényege és fckíő az országban, i?s annak a nagtf vér-1 onnan alakult gazdakört az általa képviselt

veszteségnek, a ' kivándorlásnak, en~ : egyesület nevében a megjelenésért köször_ 
nek a két óriási nagij^szerencséilen- nclet szavaztak.

porban arra volt szükség, hogy 4 
munkaadók tömörüljenek, szerveẑ - 
kedjenek, és közös érdekeiket meg
védelmezzék :

Ezen tömörülésnek azonban nem 
szabad sémmi agressiv jelleggel bir- 
iila, tisztán csak támadásokkal szem
ben kell megvédénünlc igazunkat, 
igazságtalan támadásokkal izemben. 
De ki kell jeJentenem azt is — én 
ugyan csak a maganT meggyőződé- 

hirdetem, de azt hiszem, hogy

terjeszkédni, a mint az alapszabályok- uralkodni!
bán is nagyon helyesen és szépen A gyönyörű beszédet és

séqnek. melu sújtja ezt az országot, 
ennek orvoslását at "

A gyűlés gr. Széchenyi Aladár éltetér 
sével ért véget, az összegyűlt gazdaközön
ség a közebédre ment, mely a föispáni ban
kettül közösén lett megtartva.

abban látom, hogy 
az intelligencia első sorban a gazda, 
minél többet érintkezzék minél többet 
foglalkozzék a föld népével. Mond
hatom, hogy annak a hatása,- hogy a A főispán Nagyatádon^ 
kabátazintelligenciasürübben érint- KapotefB^nóSomognvámegsí.fabpánja 
kezik a fold nepeval, annak a natasa ! /\ 1U1Q, föispáni titkátés Rónai- Lajos 
kimaradhatatlan. Ennek csak üdvös,; pénzüggigazgaiósági számvizsgáló klsére- 
csák jó-hatása leheti'és ez szerintem ¡tében a járási főszolgabírói hivatal meg- 
; emiedüli ellenszere a .kivándorlásnak.; vizsgálása végett f. hó l l^ n  délelőtt a

A ftifi lwhbt!n hz 1 u. ír~p'girr-jw  ........* ......... I  “úgy érez, hogy a munkásokkálszem-; .. n i ^ « . '  ^  u. »pm. «- vasut állomásnál a tózségi elöljáróság fő
ben el kell mennünk a méltangos-i archahs-tdokben minden videknek gadtai hoi T a I1ian flndór járási főszolgabíró 
ságlegszélső határáig, és csákókkor, meg volLa föIdesura, a ki jóban rossz- üdvözölte. Ezután a főszolgabírói hivatalba 
ha nem tudunk igy sem boldogtflni, bán a föM népiével, községének la-.hajtattak,. hol a hivatal vizsgálat megejtet-

tudnak lenni nélkülők is.
Ki kell emelnem, 

megalakulás nem akar a

. . . . . .  _  . . déggel. Tallián Andor vendégszerető
makrói, nem Lehetett hallani kiván-lban ”volt ebéden, s ugyanaznap este 

.a mardorlásfől; ez a patriarchális viszony | Lábodra hajtatott, hol Gróf Széchényi Aladár 
iomogy- lényegesen hozzájárult az akkori jól vendége volt s onnét 12-érv délelőtt 10 

-I Egyesülettel coj- rendezett viszonyokhoz. M a már e | 
nem- akarunk—parallel fö lé r t  okosok nagy resze nem- talal-, )CgyZói-iű,?^TSzfeigett. kintfk nevében Ha- 

eguesület lenni, mi karöltve és egy-: ható fel. A régi curiák üresen állanak, gyárossy Gyula szabási jegyző üdvözölte, 
mást kölcsönösen támogatva akarunk vagy idegenek lakják. De akárki lak- ! mejy üdvözlő beszédre a főispán hosszabban 
Haladni közös érdekeinket megvédve lék Is benne, leauen az bérlő, lequen Y«,8SZ<>a*.iórósuuk derék karának
« ktfz&á r41 fplél--- a 7  narHati^rt rfak im.i mt>nUi\y !buz9 ° érdemeit méltatva. Ezután városunka Kozoscei reiei az gazdatiszt, csak úgy tud megkuz képviselő testüiete tisztelgett Dr. Nosziopu

tudjuk nagyon )ol, hog^ az or- deni a mostam viszonyokkal, ha to-[Gáspár képviselő testületi tag vezetése 
fésgein /kfllánbozfl fekszik felidézni, a  régi iriftk^Lha Őlalattkíá auányfirü szavaban tolmácsolta

— — ------- — ---rTirin "  ili i' ■ _■____.1. . '*  község ragaszkodását a nemzeti kflzde-
volvaíókat, jelenvalókká az elmúltakat, élőkké nézem édes anyám ma kapott arcképét, szerepet vivő hnraflna fflla  ̂
a megholtakat Hol lesz méltó helyed? Vájjon szivem fölött. Majd a naqaatádi ipartcst&let nagy

im az én szegény, 34 hosszú keserves ho9y ha tesz ek ĵiem halványul-e meg számU küldöttségét fogadta, kiknek nevében 
évet. magános özvegyi sorban eltöltött jó ncn* n1050®'*-2 arcodnak vonása r <\toinor Mik«« n̂ i/AT.Min a Micná.,1 
apám, kinek a múltból a jövendőre nem Ide teszlek, ide a könyvek könyvébe, 
ifiaradt egyebe egykoron egy folyton halvá- Maga a biblia legyen,a kereted. Ha iank.i- 
riyuló arcképnél s egy jó, tehetetlen csecsemő dók, ha bágyadok, ha meghajlok az életgond 
----- ------ -------- xk-i— alatt, ha tépelődőm a jövő felett emlékez

tess, hogy él, él Őrökké s nem szunnyad el 
az örök szeretet.

gyermeknél, szeretetének erejévej életre hî ja 
most a holt anyát, hogy boldogítsa élő gyer
mekét. Avagy nem-e az örök isteni szeretet 
illette e meg öt, sugalta szivébe azt jMondo- 
latot, hogy amaz egyetlen arcMPek hű 
mását vétesse s azt küldje el a szeretet ma
gasztos ünnepén ajándékul immár atyává 
Tett s Idegenben kenyérért küzdő gyermg- a 
kének?

Mondjátok hát t eltagadjam-e, húgy sí
rok, sírok én, a férfi, kinek arcára barázdá
kat szántott a gond, kinek haját megritkitá 
az.életküzdelem. Eltagadjam-e, hogy, lebo
rulva a drága emlékre, anyám arcképére, 
zokogok néqián, hosszan, hangtalan ?

^ Áldott s z ív , áldott kéz, mennyei szere
tet, még a könny is édes, a melyet fa
kasztasz.

\  ■ £bl gazdag Jézuskánk. gazdag kará
csonyunk volt nekünk az idén. Még nekem 
-is hozott az én jó apámtól drága ajándékot.

Este van, szép csendes este, aludni 
kéne. S még mindig itt ülök az asztalom 
előtt s a Jecsavart lámpa halvány világánál

Steíner Miksa üdvözölte a főispánt.
Tisztelegtek még a nagyatádi polgári 

iskola tanári kara, az állami elemi iskola 
tantestülete, a kir. adóhivatal stb.

A főispán a küldöttségeket szívesen 
fogadta  ̂az üdvözlő szavaikra hosszabban 
válaszolt.

Légy ott velem az Űr házában is, bűz- . , . ?  M«‘elg«^k befejeztével a í asinó
góbb lesz az imádságom, te leszesz majd .mcílt a fo,sPán- ho1 a *Nagya-
behne a jegyzék ott, honnét az iqét felve- i . és v,dckc Gazdaköre« alakuló közgyü- 
szem. tartqHgj a jelenlevő összes birtokosok

T T [és-gazdatisztekkel megismerkedvén tOO ko-
bmiekeztess, ne a haragos, bosszús j  róna alapítványi dijjál alupitó tagul belépett.

Délben a Korona szálloda' nagytermé
i g  teritékü társas ebéd volt, hol

Jehovára, hanem a szeretet, irgalom, kegye
lem istenére, kinek gondja van, gondja lesz 
az én kicsinyeimre is.

Aludjatok szépen, .aludjatok édes ma
dárkáim I Megitatlak, betakarlak, aztán alud
jatok, álmodjatok tovább a kis Jézuskáról.
1 Ti is pihenjetek gondos szemek, dol
gos kezek, holnap megint nap lesz, megint 
rád_jzorulunk. ----
— — Én még - várok—kicsinyt . . tele van 
á szivem mint dagály idején a tengernek 
öble . . .

ben
először gróf Széchényi Aladár emelte po
harát a főispánra, örömét fejezvén ki afe
lett, hogy nemzeti küzdelmünkben várme
gyénk dicsőséges vezérét körünben üdvö
zölhetjük. Erre a főispán 44 perczig tartó 
hatalmas beszéddel felelt, melyben gyönyö
rűen kifejtette, hogy közéletünk minden te
rén szigorúan szem előtt kell irtanunk a 
nemzeti önállóság eszméjét és fogy — ha 
az aprólékos politizálást megyei és községi 
életünkben figyelmen kivül ls kell hagynunk ’ 
— .a^ál inkább ragaszkodnunk kell nera- 
zeti létünk nagy követelményeihez és 
könyörtelenül üldözni aki ezeknek akár 
községi vagy társadalmi életünkben sem
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felel meg. Monument Ĵjs beszéde riadó lel- sóttak fe let t  gondolkodni, nem 
kesedést keltett, mely diadalmas bélyegét lehelt az rossz ember, sohasem. 

_&»eretett főispánunk egész látogatására rá * A ki azonban .igazán akar olvasni'an- 
sütötte. álltán Df. Kikelt} László köszön—nak nem szabad egQedüf az események iránt 
tijtte fel Gróf Széchényi Aladárt mint a érdeklődni, hanem KélIiTíbgy^megfesj» az 
gazdakör megválasztott elnökét, lelkesen alakokban elhelyezett gépezetét, mely azo- 
hirdette önzetlen és sokoldalú közéleti kát * mozgásba hozza, le kell, hogy tudja 
munkásságát és kiváló hazafias érdemeit és vonni az eseményekből az erkölcsi morált, 
kívánta, hogy járásunk közönségének e ki- Olvassunk tehát mentöl többet, mert 
váló vezérét nekünk az Isten minél tovább ez széles látkört ád, ismeretekkel gazdagít; 
megőrizz«*. Beszéltek még TalHán Andor olvassunk okosa# és jól, hogy az olvasot- 
főszolgabiró, ki a járásbeli gazdákat ,*kö- taknák hasznát vehessük. 
szöntötte fér, Bogyay Emil, Dr. Noszlopy . És ?z^az, a mi'az. Olvasásnál a leg- 
Gáspár stb. nehezebb; megválasztása a jó könyveknek,

A társas ebéd lelkes hangulatát csak helyes megválasztása az o lvasás  rend- 
az zavarta meg, hogy szeretett főispánunk- szerének.
nak oly gyorsa» már egynegyed 4 órakor Erről m ĵd más alkalommal bóyebben
elkeltett távoznia. Előkelőségeink közül i megemlékezem.
számosán kikisérték az állomásra. ¿upus.

___L . . .  ;
. ; . T J é í t i b á i o k . . . . . . .  H Í R E K ,

Régóta halljuk mindenfelől azt a- pa- • -
naszt, hogy Magyarország müveit közönsége | •
nem érdeklődik kellőleg az irodalom terűié- — Sorshúzás. A nagyatádi járási sors- 
kei iránt, nem pártolja keUöleg az irodalmat. 1 hibást az 1907. évi újoncokra nézve f. hó 

És valóban,- ha irodalmunk termékei- j. 12-én tartotta meg a Korona szálloda ké
nek elterjedését .tekintjük, ha nézzük -a ma- : véházi helyiségében az összes járásbeli 
gyár írók anyagi helyzetét, kénytelenek va-, jegyzők és községi bírák jelenlétében.
gyünk e panasz jogosultságát elismerni. Még 
irodalmunk legremekebb termékei is, „oly 
csekély példánybán forognak a müveit közön
ség kezén, oly kevésre tehető azoknak a 
száma, kik a magyar irodalom termékejt 
ismerik, hogylgen gyakran találkozunk ma-

— Uj ügyvédi Iroda. Dr. Pichler József 1 
ügyvéd Barcson, Országút 58- sz. alatt !
(Szenica-féle ház) ügyvédi irodát nyitott

— Csőd. Kohn Jakab homokszéntgyörgyi 
kereskedő ellen f. hó 11 -éirá csőd meg- 1 
nyitatott — Csődbiztos: Gábor Mátyás „kir.

gukat műveltnek'tartó és társadalmi állásuk |tövszki biró, tömeggondnok: Dr. Neubauer ’ 
után egész jogosan annak mondható egyé- ; Ferenc. Bejelentési határidő: 1907. április J 
nekkel, kik oly müveket is, mint Madách; 15; felszámolási határnap: 1907..májys 10. *
„Ember tragédiája“ csak 'hallomásból. szin-j — Az önkéntes tűzoltó testület f. hó • 
pádról vagy épen a napilapok híréből is-i 12-én tartott tánczestélye nem volt eléggé  ̂
merik. j látogatott. Tűzoltóságunk, mely különösen 1

És ezek az emberek itt jároak;kelnck |a műt évben nagy mértékben kivette ré-* * 
közöttünk él* azt hiszik, hogy társadalmi j szét önzetlen hiyatásáhak gyakorlásában, “ 
állásuknak s a műveltség követelményeinek, nagyobb „pártolást várhat közönsegűnktőL - 
eleget tettel?, ha fejükön a legyjahfe francia Lehet azonban, hogy egymásra halritozodó 
frisura, vagy mellükön a legdivatosabb nyak-! mulatságok s különösen az aznapi bankett 1
kendő ékeskedik. Azt hiszik elég eltanulniok j is befolyással volta közönség meg nem 1 ................
a könnyed társalgási modort, elég tudni jól | jelenésére. — A mulatság a hajnali órákig; pénzügyi bizottság 'fog_ áthelyeztetni.__ ,
táncolni egy kissé zongorázni és franciául j tartott s mindvégig a legszebb hangulat Mindenesetre felhívjuk közönségünk flggef- 
gagyogni, hogy műveltnek tartsák őket. Saj- uralkodott. Felülfizettek: Lejbach Keresztély j errc a hírre, mely ha nem is befejezett 
nos azonban ki ily gondolkozással tö̂ rek- ] 10 k., özv. Sze sey Istvánné, Wimmer lg-: tényt, de ilyen irányú, mozgalmat jelent 
szik a művelődés utón,.az lehet jó ino- nácz 4-4 k., Boda József, Simon Géza;Teljes erőnkből ellen kell jWnunk annak az 
d Or u, lehető g y es ta r saI ej ó dé m fi v e 1 f,:330—3.80 f., Dr. Noszlopy Gáspár 3 k., absurdltáinak, hogy á pénzügyőri biztosság 
a szó igaz értelmében, irodalmi „műveltség Babícs Terus 2.40 f., NovacsekMatild 2.20 tőlünk Csurgóra helyezessék. Wdékflnk . 
nélkül nem lehet- jf„ Pauchly Jánosné, Kovács Gyula, Weísz sokkal gazdagabb Csurgó vidékénél, főbb

tására — Nagyatádon a »Korona« szállód* 
nagytermében — 1907. évi január 26-án 
Percei Sári úrhölgy, Pete Lajos, Gynlay 
István, Angyal Guidó, Németh Sándor urak 
és a. Nagyatádi daloskös közreműködésével 
zártkörű hangversenyt Tendezunk, m^íe. £.1" \ 
czimet (és b. családját) tisztelettel meghív- . 
jut s kérjük, hogy a nemes, .jótékony ezéka 
való tekintettel is szives részvételével a* * 
estély fényét és sjkerét emelni kegyeskedjék;
A rendezőség nevében: vizeki Tallián Andor 
r. b. elnök. A hangverseny kezdete este 8 
és.fél. órákon A  részletes műsor az esti V  
pénztárnál lesz kiosztva. A  hangversenyt ■- 
táncz követi. Helyárak: ülőhely: 3 k Állóhely 
és karzat 2 k Jegyek f. hó 21-től kezdve 
előre válthatók Benyikjános könyvkeres
kedésében. A nemes emberbaráti czélra 
felülfizetéseket és szives adományokat kö
szönettel fogadunk.

— Meghívó. A csokonyal társaskör (ca- -/ 
sino) 1907. évi január hó 23-án, a Plttner-V 
féle nagyvendégjóbeiir a szobor-alap javára 
zártkörű Tánczvlgalfnat rendez, beléptidif— 
személyenként 2 kor. csáTádjegy 5 korona. 
Kezdete este 8  és fél órakor. • ■*—'

— Értekezlet.-A gazdakői re 
sara f. hó 12-én összegyűlt gazt
tárazták, hogy — minthogy magi. _ ,____
kör egyelőre, míg alapszabályai megerősítve 
még nincsenek, nem működhetik — a cse
lédügy megbeszélése végett február hó 2-án 
d. e.1 1  órakof-S korona szálloda nagyter
mében értekez etet tartanak • fc —

Pénzügyőri biztosságunk Csurgóra 
való elhelyezését befejez?«— tényként 
közli a Somogyi Hírlap. 7- AztNnondfa, 
hogy csak az áthelyezés időpontja kérdé
ses még. de tudni véli, hogy az április 1-én 
lesz. — Azt hisszük evvel áprilisi tréfát 
akar csinálni a csurgóiaknak kiknek szív
ből minden jót kívánunk ugyan, de nem 

rílif Xlt __ \ f i '  ; _luluTlK CTVeieSSCK. — ValOSZl-
eg nyomdahiba ugyan, hogy a Somogyi 

Hírlap pénzügyi bizottságot tr pénzőguŐn 
biztosság helyétt, de a hiba valósággá lesz 
és utóbbi nálunk - marad s a nem létező

Szomorú, hogy vannak sokan, kik-el
fogultan a szépirodalom termékeinek olva
sásában nem-látnak egyebet szórakozásnál.

¿pcnsíaacl -n™ foglalkoztak aj irdalom'

AdolfNovKsck iitvin' Sz'íbó ]*nra, Wolf I« dohini)teniielés. szólAmivel*., 
Izsó, Dr. Sdivarc^JttlhálU. Balozsa )íZ5,f, Mokohrtlan leh« az átlrctljczéa. 
Kun János, Fodor Rezső, Rosier Bernát épen most forog szóban, ĥogy 0 
2-2 kor». Suter. Eik. Jíohut^áifi. Kínba-: YÉÜá ílivatsUJV 
uer Ffcrencz. Dr. Bíenenfeld Mór 1.80 1.80! & pénzügyőri

teljesen

kér-
mal, mert ha foglalkoztak yokiá, tudnák azt, f., Fleiner Ignác, Fazekas^ános, Steiner désbcrr?E
hogy azokból a költeményekből, regények- Albert, Steiner Sándor, Czerkorr Imre, k ^ nyfP" 1» , -
bői, mennyit, mily sokat lehet tanulni. Tallián Andor, Horváth Jenó, Domby György, hisszük, hogy ezt járásunk s városunk fne- 

Az a száz és száz iró müveiben annyi Müller Ferenc, Hikman Károly, Forró Fe-*ék^;;. fórumai elmulasztani nem fogják,
élettapasztalattal, s oly sok ismerettel gaz- feje 1—1 k., Lőw Lajos 82 I. Varga Gá- Csak vétkes mulasztással részükről veszt-
dagitja olvasóját, a mennyit közönséges cm- bor, Mezey Géza, ifj. Dolenec István, Bér- hetnök el ezt a hivatalt 
bér egy egész életen át sem szerezhet meg.1 csényi Vilmos, Szmodics Szilárd* Szallós — Városunk forgalma. Tagadhatatlan,

Olyán az iró mint az orvos, ki behatol Aíthur, Steiner Miksa, Mayer István, Dr. hogy városunk az utóbbi évtizedek alatt 
az emberi szervezet titkaiba, hogy szerzett Neubauer Ferenc, Báró Weissenbach Iván, j  nagyott fejlődött. A lakosság szépen felsza-
tapasztalatai alapján a betegségeket gyó- Ángyán Béla, Bíenenfeld Izidor, Bokor Lá
gyíthassa. Az iró az ember lelkét, szenye- jós, Stadler Géza 80—80 f.t Fernbach Fe- 
délyeit veszi bonckés alá, behatol, azoknak I rencz 40 f., Bajcsi István, Szalay Lajos 
rejtckelbe és tapasztalatait a legkülönbözőbb 20—20 f., összesen: 86 k. 42 f. A megje- 
formában ismerteti meg olvasóival. ¡lentek szives pártolásáért s a felülfizetése-

Elővonszolja az emberi szenvedélyeket kért mély köszönetét fejeziki a parancs-
az olvasó elé, és gyakran túlzott clőa'dásá.- 
val a rossznak, erőteljes színezésével a rút
nak, gyűlöletessé teszi azt olvasója előtt. 
És megragadó színekkel festve a szépet, a 
nemeset, vágyat kelt olvasójában anrtak 
kivetésére.

És mikor azokat az életképeket raj- 1 
zolja oda a tapasztalatlan fiatalság elé, mi- j 
kor azt a sok örvényt, azt a sok veszélyt 
irja le történetében, mennyi csalódástól kí
méli meg olvasóját. Vagy mikor tiszta ér
zelmek boldogító voltát, .a rend és megelé
gedett ¿let szükségességét tárja fel előttünk, 
vpjjoji nem nemesit-e bennünket, vájjon 
nem használ-e nekünk? » ~

Nincs komolyan gondolkodó ember, a 
ki ezt tagadná. Az irodalmi termékek olva
sásának haszna oly nagy, hogy bátran el- 
mondha juk: a ki szeret i  a jó köny
veket  olvasni  és szeret  az ölv^a-'

nokság.
— Hangverseny. A napközi otthon javára

porodott, az utczák kiépültek — s hogu 
mihamar elfognak tflnedezni a nagyapáink 
idejéből fenn maradt zsuppos házak arról 
amint látszik házi gyujtogatónk gondosko
dik. Utcáink szépülnek, a rend, csinosság 
és tisztaság is fejlődik, de ezenkívül a ke
reskedelem is nagyot lendült és a forgalom 
is az utóbbi években megkétszereződött.

f. hó 26-án rendezendő nagyszerű hangver- j  folyton több és több embernek adváfi mun- 
seny sikere érdekében f. hó 14-én este fél \ kát és megélhetést. Idevágólag érdekes ;
7 órakor, értekezlet volt a polgári fiúiskola adatokat kaptunlfa helybeli posta és távirda 
helyiségében, melyen a fényes programmot: hivataltól a melyeket a következőkben 
végleg megállapitották és még több határo-1 közlünk: feladott egyszerű levél 1896. év- 
zatot hoztak,- melyek a sikert nagy mérték- ben 85,748 drb, 1906. évben 174*252 irt», 
ben fokozni fogják Egész vidékünk érdek-1 érkezett egyszerű levél 1896. évben 00,492 
lődése most már a hangverseny - felé drb, 1906. évben 87088 drb, érkezett cső- 
irányul, mely kétségtelenül idei farsangnak] mag 1896. évben 8112 drb, 1906. évben... 
legkiválóbb eseménye lesz. A kibocsátott * 17368 drb, érkezett pénzeslevél J896. évben 
meghívó következőleg hangzik: ‘Meghívó. 11560 drb, 1906. évben 1196 drb, feladott 
Immár négy éve -annak, hogy egg telkes! csomag 1896. évben 2704 drb, lyuj>. évfcot 
társaság'megalakította Nagyatádon a sze- 4680 drb, feladott pénzes levél 1896 évbea 
génysQrsu iskolás gyermeken téli »Napközi 1768 drb, 9̂06: évben 1508 drbj feladott 
Otthonát,« mely nemes emberbaráti „intéz- postautalvány és utánvételi/l^p 1896. évben 
mény azóta a téli hónapokban 50 szegény 12307 drb- 617,332 kor. összegben, 1906. 
éhező gyermeket lát el meleg ebéddel és évben 15036 drb 710821 kór. összegbe«, ~  
meleg szobával. A magasztos czél támoga- érkezett postaijtalván és utánvéteiHSp 1896̂



NAGYATÁDI 1907. január \T

Bhhez mérten a tervezet szerint, I mai számított.és 1881. évi november hó 
melyet Koffer Bernét, ' tírenonfeld Izidor, [ l rén JÍ3ü3 rrSz. a. kelt igi 

'■ Dr. fíienenfeld Móri Kun János, (Ír. Kom-f téri rendelet

évbén 8337 drb, 505,855 kor. összegben,
~ 1906. évben 10801 drb 696025 kor. ösz- 

szegben, pösGtakarékpénztári- és chéque 
befizetéseit 1896. évben 3001 drb' 543564 
kór. 1906. évben 7816 drb 1534918
^  alóm 10 év alatt iS* sok ágában i koronában vau megállapiívá: (>00 drb. f i  70,^8 értelmében a bánatpénznek a

. . . - -■ >T-1 .  r- -- oo- * . w . 1______ __Ki

mén Elek, Hermáif M4rk és Harakonyi j képes érték papirbaiw kikü4ptt kézé-' 
qy°a Károly'bofsátojíak’kir az alaptőke 120000 hez leteirflí, avagy az 1881. évi LX. V-C.

Így péMáuIvi^m c^c az ’ ÔO ¿or, névértékű részvényből.
egyszerű-levelek küldése hanem az elküldött f ' A részvenyekTaláirása teljesen-biz-- Jitótt szabályszerű- elismervényt 
nón-r menmttŝ rt is » mult'évben a 10 év , __  _ ........-i........  ~

m

tosltva van, a mennyiben a kibocsátásra 
került részvényeket már -az ídsft napon 
sokszorosan túljegyezték.

bíróságnál előleges elhelyezéséről: kiál-

pénz mennyiség is a mulfévben a 10 év 
előttinek kétszeresére emelkedett. Legérde
kesebb adat azpnban az, hogy a helybeli 
postá távirda hivatal, a múlt:évben közel 29 
ezer korona tiszta jövedelmet hozott a 
kincstárnak.

— Kivándorlás, összeállítva a nagyatádi 
járás1906. évi kivándorlást statisztikáját 
Igen szomorú eredményt érünk el. Mig 19Ö4- 
ben a kivándoroltak száma csak "47 volt.,
1905-ben már 116, és az idei ezt a számot 
mesze maga után hagyva 412-ben állapit- 
ható meg. Havonkint részletezve volt a ki- 
vándorlás: januárban 10, februárban 13, 11'60. Zab: 12'—13'—. Uj tengeri: 9'—9'50.. 
márciusban 13, áprilisban 25, máufusban 20, Arak .helyt raktár.

—. júniusban 7, juliusban 21, augusztusban 50,; Kaposvár: (Török Gyula terménykeres- 
szeptemberben 46, októberben 17, novem- kedőtöL) Buza: 1340-1360 Rozs: 10-60— 
tobra87, dcc(OTberben9 .Csaknem folato.. l i m  Uj tengeri: 9r6jB—l a -  Csöves ten- 

N*gjgUd 5-60-Í-00 -Zab: 13W-1W0 ,Bab:
Henéz 9 Kmtetep.21, Heresznae 28 Bíla- 20-00-2100 Fehér burgonya: 2'60-300
J t o J l 1 S b  1 U 0 / .  b K ,  | I Rózsa ta ^ n a a : 400 *

1 Nagyatád, 1^06. évi íleczember'4-én.

' A Részvénytársaság működését áp- 
rili&Jió elsején fogja megkezdeni.

Piaczi árjelentés.
Nagyatád: (Rotter Bernét nagykeres- 

■ kedőt&IJ-Buza: >1320—1360. Rozs: 11-

‘! A: kir. -jw'ásbiróság, iniut tkkvi
S Z A K A L L

kir. albiró.

Bydapest: Buza: 1395—1540. Rozs: 
12-50—12-75. Árpa: 12-50r-12-80. Zab; 14'50 
—151X1 ó-tengeri : 1^50— 70. Uj. tengeri:

Szerkesztői üzenetek:

_____  , Tarany 153, Háromfa 107, Rinya-
szentkirály 12. December hóban: Háromfa 

—29rHeresznye 22, Tarany 13, Görgeteg 4,
Kuntelep 7, Vtevár 5, Rsztkirály 4, Béla vár f9'20—9*80.
2, Bodvicza 2, Nagyatád — Szabás — Ki-
vadár T—l. . ____'

— Útlevelet váltottak 1906. december:
Háromfa: Fülőp Hnré, Ifj; Lehmann Mátyás 
ífj. Bencsik Adám, Csólig András, Csernela t .  S. Budapest Most roppant el vagyok fog- 
Jstván, Fülőp István, Péntek György, Nagy lalva, legközelebb írok s akkor a gépírás dolgát is 
József, Lovrencsics János, Lakosa János, i eHntézen. Nagyon örülnék, ha «m S küldenél valami 

7 -- -- - —- - -- - \ olyat, mint a múltkori vagy esetleg meg tudományos
,  ;  1: dolgot is.

;_______ _ _  M  István, - B.—J. Pécs. Hol vagy ? Mi van veled ? már
Tratoyek Isván, Viovecz János. Zadravecz i küld hétnél ismét valami szépet.

• Imre, IUa 6uörgu, Csiszár Ferencz, Zavecz , *- J - Ör te unc l  veszem tudumiíul hogy 
flnnmii Díintpk Dál Fehér ÚtvÁn HotonrciJr á,landó munkatársamnak hajlandó szegődni. Bárcsak 
. ^  ,  1 1 a helybeliek közt is többen akadnának, a kik kis la-—jo*se*i-*BV8S tjyörgy, nercsko Ketef, tratrlpom iránt szelfemileférdeklődnének. Calembour-ok- 
nyek János, id. Vucskics Imre. Heresznye: azonban szerény lapunk nem foglalkozik. De lia 
Csordás János, Csovolák Lajos, Glavics Fe-ki,ünó szójátékait nyomtatásban óhajtja értékesíteni, 
renc. w IV in c z e , Győri ,uJ4»Msalt
Imre, uorján György, Krtzsanics Péter, Ne-. ismét nélkülözzük kérjük, hogy legalább két hetente 
meth István, Pankász József, Pankász Adám, megkapnak a jegyzéket
Petrovics Ferenc, Serbet Vincze, Sülé József, .. . h- ,.L- Lf b,xl- Kívánságához képest fogok el- 
Serbet Vendel, Pápics józsef, Pápics* Mihály. i járni' Nöh ,Prbafe circul08 meoé'
Pápics János, Pankász Vince, Rá«&Vendel, •_________  _______
Csordás József, Sülé Imre; Tarany: Zadra- ==
vecz Ferenc, Bognár György, Vlda Ferenc,;
József, Horváth Imre, Druzsin Ferenc, Zelkó I I 1 1\ L J C, I  L l o  L l i \ .
Imre. ZserdáitJinu, Boguár János,, Szerecz ■ —
József, tfjrZsgrdftrGyörgg; OOrgétcg*:JVatdg i 4()80 ^  inná "7 
József, Bencze Illés, Kulcsár József, Rábai ‘ 4UÖU HZ' tKV' ,JUb'
Jánosné; Kuntelep: Hajdú Sándorné, Kpvács : Árverési hlrHptm^nv kivnnnt íános, Horváth Jánosné, Rumi József, Vészeli i A rveresl nlrüetmeny kivonat.
Mihály,^Óh István, Nagy József; Vízvár: a nagyatádi kir. járásbíróság mint

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a nagyatádi járási takarékpénztár r, t.

*  $  ÚJDONSÁG «  «
. mindennemű pipere czlkkekben.

Kielhauser-féle ibolya szappan, valódi 
Heider-féle fogpor, Leihner-féle púder, 
Orensil-féle fogviz, valódi Hoffer-féle 
dióolaj, továbbá valódi Franczia V. 
Vlolette brilíántin, tojás olaj szappan, 
hírneves Máobert-féle franczia szapan, 
brillántolin bajusz idomitó. Fésűk 
"• kiváló kidolgozásukért kedveltek.

" M argit crém minden hó 1-én 
friss szállítás.

Dús választék bajusz kötökben vala
mint , hajkefe, fogkefe és bajuszke-

J : __ — í—. fékben. T —
Főtörekvésem, hogy pontos SZOtid 

kiszolgálásról b. vevőimet biztosítsam.
Tisztelettel 

t ^  Meller Sándor.
Nagyatádon.

Kapics György,, Krajczár György, Muzsek 
Márton, Német József, GerguTás János; 
Rinyaszentkirály: Balog János, Tóth Kele
men, Pap Sebestyén, Balog István; Bélavár: 
Ivánovlcs Mihály,, Csordás András; Bodvica: 
Hegedűs Julianna, Szulimán József; Nagy
atád: Pados József; Szabás: Mátyás József; 
Kivadár: Tokai János.

Közgazdaság.
Nagyatádi téglagyár r. t
A városunkban már több év óta 

müködó Rotter és Bionenfeld-féle- tégla
gyár bej. cég e hó folyamán kimondta 
részvénytársasággá való. átalakulását.

Evvel egyidejűleg a vállalat nagy
szabású kiterjesztése lett elhatározva, 
úgy hogy az uj részvénytársaság. magá- 
ban fogja egyesíteni a fenti «ég gyárán 
kivül még Hermán Márk lábodi tégla
vető telepét és ehhez még Szabáson uj, 
teljesen modernül-berendezett gőz tégla
gyárat fog- létesítem.

yógrehajtatónak Dr. Dolenooz József bu
dapesti lakos végrehajtást szenvedő elleni 
3000 kör. tőkekövetelés és jár. i ni úti 
végrehajtási ügyében a kaposvári, kir, 
törvényszék^ nagyatádi kir. járásbíró
ság) területen leVó Nagyatád községben 
fekvő a nagy és kisatádi 2 sztjkvben 
A f  alatt felvotnttirsz. ingatlanból a Dr. 
Dotenecz József illetőségére az árverést 
1932 koronában -ezennel iiiígállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fön
tebb megjelölt ingatlan az 
1907. évi április hó 10-ik napjá

nak d. e. ÍO órakor 
afulirott tkkvi hatótóg hivatalos lielyi- 
ségüben megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási árőn alól is el- 
adatni fog. .

Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlan becsárának  ̂ lp.l’/̂ -át vagyis 193 
kojv20 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyam-

ebédlő; szalon, 
iroda, és konyha bármijén stil- 

 ̂ ben, ajánlja saját készítési henge-  ̂  ̂
rés rugókkal ellátott, ruha mán- X  
goloját szolid és pontos kiszol- l> t 
gálás mellett. ^

Jó karban levő kovács 
= szerszám eladó =

hol: •- ,
hivatal.



Pontos és szolid kiszolgálás.

S Z 1 J 9 Y A K T 0  ÉiJ K 'Y B B A R S  
N A G Y A T Á D O N .

Ajánlja saját készítményét,̂  mindezen szakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.

“  T - '- ' i " " - ; ;  v it t  t « '1"  — ;

Pontos és szolid kiszolgálás.
tSCSD XTrSO K

1UMJm «AB* «¡*W*?*1>®M
FŰSZER- É S  C SEM EG E KERESKED ÉSE. 

2^ .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 4egfinomabtrtea,-rum, teasütemény 
déligyUmőlcs, czukorka slb. különlegességekben.

/ Különféle halak, sajtok és husnemek.
Nagy raktár Gognac, likőr, pezsgő stb. finom égetett szeszesitalokban.

^ Ásvány és gyógyvizek, .
. '  Minden e szakmába iágó áruk a  legjobb kivitelben kaphatók.

Két jó házból való fiú u Hirdetések jutányos áron felvétetnek,
é s  könyvnyomdámban s s  f  tat „nagyatádi fiirlaj)“ s s

tanulóul azonnal felvétetik.----- & — .= kiadóhivatalában. =======
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Záborszky L a j o s á t ó l w  ,™ t "den. szesz, szeszes italok stb. árudája. 
______________ NAGYATÁDON. <srŝ > m

_  Tisztelettel bátorkodom a n. b. közönség szives figyelmét felhívni Ujuiian berendezett
C SEM EG E, FŰ SZER , LISZT , ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEM RE.

Különösen fiagy suljt rtklcM  csemege különlegességeimre, melyeket szintén ujonan vezettem be. 
Kaktáron tartok: friss debreczenl perzselt szalonnát, sonkát, tormás virslit, szafoládét, 
mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádllt, többféle szalám it Külőhíéle Oonserv Aruk: 

ételek és halakban. Sajtok, kaviar, frls uradalm i vaj.  ̂ •• _.
Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, Sósborszesz,

Szintngy friss dili gyümölcsökben u. rá. M alaga, mozsolya szőlők, maróni, feltört magyaró, 
-narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és czukorkák ----

*A n. b. közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva a légsiolidabb kiszolgálásról, ' ____
vagyok- kiváló tisztelettel

Nagyatádon.
Főtér saját ház. „

Záborszky Lajos utóda
csemege- fűszer kérésit.

g~Gázolaj és gázlámpák gyári raktára.
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minőségű liittichi vadászfegyverek, ,[ 
flobertek, revolverek, az összes fegyvernemüek, 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati 

cikkelr'nagy választékban. S|
----- , • i

Korcsolyák nagy választékban.

Szabályozó,- töltő- és szellőző kályhák.

ED

Öntött kályhák és asztaltüzhelyek. 
Takaréktüzhelyek és lemezkályhák.

Bieíin János-féle tiszta, természetes aszfalt- bitumenből, készült '

valódi aszfalt fedlemezek raktára
Nagyatád és vidéke részére.

Aszfalt elszigetelőlemezeh -- hátrány - 
príma carbolineum.

i. és • varrógépek gyári raktára.

□

----- -

Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon L!)()(>.

L r r J
■ - 1 ■ .• r- _______________ _____________ ..... 1

L .. 1
L jn í- ..r “ — ■— --------- — --------------- 1 . 1 L J



" W .

___II. évfolyam; 1907. január hó 24. 4?ik szám.

NAGYATÁD É S  V ID ÉK ÉN EK  TÁ RSA D A LM I, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRO D A LM I H ET ILA PJA .

Előfizetési árak: egcsz évre 8 'kor, félévre 4 kor. i 
negyeÖévre'í íor. egyes szám ára 20 fillér. j

Megjelenik minden csütörtökön.

Községünk fejlődése.
Községünk rövid pár év alatt 

elvitázhatatlanul igen nagy lépéssel 
haladt előre, rövid idő alatt az ala
csony ósdi házakat kezdik a modern 
épületek felváltani melyek úgy egész
ségi, mint szépttészeti szempontból’ 
kifogástalanok. —  Töbj) uj intézmény 
létesült melyek hivatva vantjak a for
galmat, ezáltal a fejlődést, az ipart, 
és kereskedelmet, a . közös jólétet, 
előmozdítani.

Erre üz évíe,különösen igen sok 
elintézni' valója lesz községünk ve
zetőségének, melyek községünk to
vább fejlődésére okvetlen nagy be- 
folyással lesznek; Donban, tiogy ezt 
elérhessük, erre nézve községünk 
lakóságának, és ezek minden réte
gének, bizonyos átalakuláson ketl,

- hogy átmentének.
Ugyanis folyton hallja az ember 

valahányszor egy uj intézmény léte
sítése kerül napirendre, hogy ezt 
nem lehet keresztül vinni, nem lehet 
létre hozni, mert úgyis sok már a 
pótadónk t

A pótadö már valóságos mu
mussá vált, bár a legtöbbször olya
nok ijesztenek vele a legjobban a. 
kiknek talán nem is esik annyira 
terhére. mint annyi sok másnak, ezt 
megfizetni. — így aztán sokszor oly 
dolgok ellen is felhasználják miből

N l j l d f c  szerkeszti):

dr. NEUBAUER FERENC.
' Szódöíszlöség: Nagyatád, Hmiyaüi-utcza 8 a, szám? - 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23, síim. 1 
Az-' előfizetési és hirdetési-dijak a kiadóhivatalba

• - .T U M M i. -r-T.- .

ha létre jönne, a községre határozót- is mindannyian, de már most ha tij- 
tan csak hasznos lenne.de mivel az' jabb intézményeket- ujjabb adófizető —  
ő érdekük ezt nem kívánja, mégjter elemeket nem hozunk be, mivel tud- 
sem várva hogy és mint lenne,máris juk e magas pótadókat leszállítani? 
ellene vannak. Helytelennek találom az olyan

Különösen így van ez, ha ez a községi politikát, mely azt állíthatja, 
létesítendő ” üf intézmény,-a község, hogy sok a pótadónk, nem lehet .uj 
részéröl anyagi áldozatot igényelintézményeket, m elyekftkőzségnsk 
de ily esetben a vezetőség köteles- pénz —• áldozatába kerülnének 1— 
sége mérlegelni mennyi haszon há- létesiténi.
ramlik a községre* illetve aradó-- l Én ennek éppen az ellenkezőjét 
fizető polgárokra, s ha érdemes létre vallom és á}litooi és pedig azt, hogy 
hozni, kötelességé ezt keresetűi vín-tgenis községünk Jialadásáért, elo- - 
ni, minden ecjyeseljenkezéfc daczára is. mozdításáért még a pénz áldozatok- 

Elég sajnos, ̂  hogy Jlyen meg- tói sem szabad vissza riadnunk.—  
jegyzéseket is hall az ember pl. eb- Láthatjuk ezt a nagyvárosoknál 
b’öj csak a Véndéglfookriek. lehet is kik százezreket 
haszna, hát én minek erőlködjem erfeí■f a  1 a d h a S Sa nak 
nohát kérem a vendéglős nem adó-¡lehet hogy nem is hiába teszik, itt 
fizető polgár? s nem kötelességünk van például megyénk székhelye mely 
egymás boldogulását elősggiteni ? Lkét évtizeddel ezelőtt, egész igény- 
Ha a' vendéglősnek jól megy sora, telen kis. városka v o t t : — 
nem hagy az más kereskedőnek és Mióta nagyobb pénzkölcsönök- 
iparosnak is élni, nem enged az meg kel lendítettek rajta,, a fejődésnek 
többet magának ha üzletviszonyai indult,, és azt hiszem nincs oka sjem 
jól mennek? És nem érdeke a köz- a föld sétil a ház birfokosbkiiák, va
ségnek is hogy-adófizető polgárai jó lamint az iparos és kereskedőknek 
módban legyenek ? ~ a panaszra. Mert bér az adójuk ál-

Egyik kéz. a másikát mossa ! taláhan nagyobb lett, de ennek elle- 
Csak a rövidlátó nem nében, értékesse^b a föld, és na

tesz semmit a másikért, ki nem ké- gyobb a házbérjövedelem, az iparos 
pes felfogni, ha az. egyiknek  ̂van, jut több cs állandó munkát kap, és sok- 
a másiknak.H's . kai nagyobb forgalmat érnek cl ¿T

—  rr-7 4 ^kedöki ! .

Nagyatádi Hirlap tárcája
h't'nert'g (t m agyar nóta.

(l)ankó Pista apotheosroa.) ,
Kidőlt fa a nőtúli fája,
Földön hever tépett lombja.
Dankó Pista ott pihen már 
Szegedet) egy sírba lomba.
Délibábos szülőtája 
Kisiratta, eihmette.
Törjétek el hegedűjét.
Ne keseregjen felette.
Kesereg á magyar nóta,
Siratja az édes apját. .

‘J f  hegedűk, a cimbalmok k 
Szegéha árvát vigasztalják.
Dankó Pista vaj mit érez 
fiiró, hangjak hallatára?
Törjétek el hegedűjét,
Tegyétek a -sirhalnuirii! '

A tűz meséje.
Irta : KOZMA KAROLY. _

Hideg téli délután volt. A nagy; fehér 
cserépkályhábáil vidám pattogással égett a 
tüZy a rácsos kis ajtón kivilágított a kékes 
vörös láng s tánezoiva, röpködve ugrált a 
szőnyegen a falon tovább, néha megvilágí
tott e<jy ;képet, hogy aztág annál nagyobb

Igaz hogy községi pőtadónk na- kereskedők; szóval amit elvesztenék 
gyón felszökött, ennek súlyát érezzük a réven megnyerik a vámon!

sötétségbe borítsa, meri a kígyózó fényvo- 
, nal hamar futotta át a tárgyakat minden 

rendszer nélkül hol itt, hol olt tánczolt. A 
kályha elótt egy asszony ült, a nagy ósdi 
karosszékbe, szinte elveszett finom törékeny 
alakja, piczi lábait felrakta a kályharácsra,:

! vállára nagy, puha gyapjú kendő simult s 
| keskeny kis kezei idegesen játszottak annak 
' rojtjaival.
L ;  -A fejét néha megvilágította egy-egy 
fellobbanó láng, keskeny arcza volt, finom, 

i fehér bőrén átkéklettek az erek, kék szemei 
; csodálatos könnyes fényben égtek és sejtel- 
j mesen borultak fölé hosszú barnás szempil- 
jlái, mintha elakamák rejteni azokat, hogy 
; ne lehessen belőlük, semmit kiolvasni.

Az egész ar,cz finom, bájos, szinte 
j gyermekesen naiv volt, csak keményért össze- 
t szorított ajkai közé vésődött egy fájdalma- 
, sán szigorú vonás. A s >kat tűrni tudó,,Jié- 
mán szenvedő hallgatag emberek jellemzője;

'mozdulatlanul mereven ült a hagy karos- 
I.székben s nézte a tíizet, a lángot, amely 
gyorsan, kíméletlenül fogyasztotta á nagy 

i hasábokat, még pór perez előtt a hatalmas
• fadarab sértetlen épségben feküdt az . Izzó 
parázson, aztán hirtcleuiil körülölelte a láng, 
lágyan, simulékonyan, olyanfélén, mint a fino
man katzér asszonyok' tudjiak testűknek 
egy-egy lágy mozdulatával szemüknek íel- 

! lobbanásávál égető vágyat kelteni, vagy in- 
j kább mint az erős, haialmas ember magá
ihoz öleli az ellenkező, gyöngê  nemakafó 
asszonyt, szinte nejn hozzáillö, gyöngéd 
mozdulattal. Az az asszony úgy iilt ott,

mintegy márványszobor, talán nem is gon
dolkozott, az arcza olyan'nyugodt, hideg ki- 

| fejezésfl volt i  félig behunyt szemel egé- 
! szén belemélyedtek a tűz bámulásába, talán 
már órák óta iilt ion, vacm talán azt várta, ■ 

j hogy egyszer csak csapjon ki a láng, szűk 
kis odújából s nyaldossa körül ót lágyan, 
szerelmesért, melegítse fel dermedő tagjait, 
öntsön szenvedélyt, erőset, merészet kétkedő 

! szivében . . .
Lágy, könnyű mozdulattar dobta hátra 

a nagy kendőt válláról. Lássatv eg^pjr 
kapcsot oldozótt fel a ruháján, hófehér haty- 

I tyu nyakán egy antikjmívű, finom velenczei 
láncz csüngött, melyre «lói égy medalliop 
volt erősítve, lassan lekapcsolta a láocaói, . 
ruháját bezárta, aztán kinyitotta a medgliiom" 

Első látásra üresnek tetszett,,t»kjéM_. 
kis fehér selyem darabka volt az üveg ál«v!.

■ de amint az üveget kivette a selyem kiesett, 
egy,kis kép lett látható, egy férfi'arcz, hagy, 
dmtíbofM homlok' és merész sás ojral, olyan, 
ideálisán erélyes aorzkifejéííésspl és .szerel
mesen diadalmás uiosolylyal az ajaka körül-, 
Az hsszoiíi) keiei megremegtek, ajka tnefl- 
rándiilt. lehajlo.t alaktóü taiteüta  ̂jteis képet,- j  
a tűz fénye megvilágitotta s íté ásszomj 
nézte nézte könnyes-szemekkel, mintha ol
vasni akarta volna abból a* arczb̂ l, a fé 
rném) vonáá lassánkint elsimult a szája kdr l̂ 
á" mosolyogni kezdett, olyan- volt ez a mo- '  
jsoly, mint a csÖhijes nyári esó után. az ég- 
alján oszladozó felhők között megjelenő 
napsugár. Hálrádült Ismét a nagy székben, 
ölébe ejtette a medaliont a kis képpel »



És végijük pl. a nagyvárosinak fel, egyik fővárosi napilapban töbtoskban, és vájjon akadt-e katonatiszt, a ki 
milufen nagu az adójuk, mégis mit között megjelent voiral^aiatt egy növel- j ézét párbajra hívta- volna ki Thuryt,, és 
látunk? azt hogy a nép mind oda Iája Hértsük jóll*uiQg novellája//>, a volt-e katonatiszt baratja, a ki e miatt 
iquekszik.es elhaquja otthonát, hol'mellben egy el kóseredet, -elégedetlen nem. fogott-rolna kezet .'a. szerzővel, 
bár igen csékély vagy tán--smmi! néposztály, -  a béresek —  gondolat- írónknak különben meg van az 
adót íem  jizet;, de mivel ott nincs is világát, lelki állapotát, anyagi helyzetétj elégtétele, hogy ezt a-pereiflaget, ezt 
kereset forrása, nincs jövedelme; igy ,híven, tán kissé erősen és tulszinezve az ^knamunkat onnan delrpl irányítják 
hiába a kevés adó ha nincs kereset visszaadta, mintegy figyelmejdetőleg a feleje, onnan a hol közel 'van Horyát-

____  ___ kérdés hátó niegett] ország- bomirt sötétsége, a hova az iro- T
resetforrás meg van - • JnpjttUft ’ '¿"T iró tehát : reprodukált {fdajiúi. műveltséget és modernséget a

“  nem M  W  ktoiégnék ^«likrTT-.-Köprodueált, ^pirózotiJ'pusztai: szél bizony nem v.s*. 'el .
a köícsöntől félnie, ezt különben Egy képben mutatta be az osztálynyin7 Egyébként megvigasztaljuk írónkat 
a jövő generatio is fizetheti, és fizeti mórt. Igaz, hogy ezf a képet oly élénk?még- azzaL hogy immkájáyrfl a  ̂ lenne 
is szívesen ha látja, hogy elődei is sziliekkel adta'vissza, hogy azok, a kik »a legnagyobb sikere, minél többet be- 
helyes községi politikát folytattak, e helyzet öntudatlan okozói megdöbbenve] szélűének róla, ha ezek a hasbeszélők 
- Nem mondom, hogy ezt oly mó- ismertek magukra, de a figyelmes kri-; nem épen a spácjgaavók közé tar- 
don kell tenni; hogy anyagi 'erőnket tikus rögtön tisztába lehetett azzal, hogy! tozimnak!
teljesen kimerítse; no különben attól ez az iróiiat hem a régi, lejárt bepisz- - - e- . Lupus.
hogy oly fejlődésnek induljon köz- kitott utakon halad, hanem- nj ösvényén | _
¿égünk, mely aztán a reaktiot vonná az egyenes és rövid

a múltban volt, különösen ha az a a-lcílT az életet a maga igazságában -és 
községre és : Iákóságra üdvös. és Ivében-íüásolják, a nélkül, hogy 
hásznot hajtó is, azt hiszem mindenki támadnL akarnának. A lefóbh irodalmi 
joggal kívánhatja. “ — .; ' ^  törvényszék azt uiondaflá erre »̂z rróra:

nerista iróf~~

Irodalmi inquisitió.

Kis dolgok, nagy bajok okozói..
Német ugyan a közmondás; hogy: 

„Zehré wenig, zahle bar“ de ezzel kezdjük, 
mért-szabálynak ismerjük azt, hogy tanulni, 
a jót j>líesni és követn i  jóbarátainktól, 
ellenségeinktől egyaránt: okosság.

Közgazdásági jelentősége van annak 
nálunk ts, és szerte e hazában mindenütt, 
hogy keveset pazarolunk és készpénzei fize
tünk-e?

Nem tagadhatjuk ezt mihelyt magunkba 
szálhink és körül nézünk ismerőseink során,

-bau_

I JÉ é  (ni történt? . . . . Akadt né-l'
-hány spárgáéi, irodalmLparvenu, a H ___________________________ __________ _
nenrtudván, hogy ezt a novellát kés-'ha figyeljük a magunk és a mások életmód-

: ,----- ::.i 1 jait>_szokdsaitr„hát akkor ennek szomorú
.bizonyságait .fogjuk, észlelhetni-. Pedig egy

-A- sNagyatádi Hírlapi - UHdVszámá- villává! koll-e- «m i avagy ujjal, a sz tá lif 
-agy  ̂karcolatot -irtau^-a melynek-cüiuti—Uw M ddst r *  izgatást akar 

tendenciája és következtetése az volt. belém agya rázni e tárcába is a nyomor 
hogy a szépprózának nálunk nincs meg és elégedetlenség Íróját discreditálni

család, több csálád- és igy fokról-fokra fel
jebb képezi a községét, járást, vármegyét, 
országot és ebben, velflhk^gyiitt, a magyar 
társadalmat.a jól riftvwir közönsége, hogy a- szép- »kiírja: 

irodalmi munkákat neui azzal a fellő-, Kiég elszomorító jelenség, hogy Vagyonos család mentül több van egy 
gással olvassák, a jni az iró intentíójá- ennek az íróeiubernek a védelmére ne- községben — bár mindaz lenne — annal 
nak és ezen írások cédának megfelelne, keni kell: síkra szállanom, nekem a ki ]̂a.9y°|Josabb__a község is és vele felfelé 
Vágy. hogy szenilpltet«'. .hasonlatot áiit-.szintén azok közé tarlozom. a kik ellen ,mln “ ¿hát melyek o vaggonosság föltételei? 
nak lel. az olvasó közönséggel ugy ezen írás éle -*• á llító lag ! — irányit- i Kétségtelemll a szorgalom, a munkás- 
vagyunk.— mint—a _féláru müveltaégü va. vau_. ság és ezzel kapcsolatban a takarékosság,

-páhfflilürfiL_a.Já iiein tudjadAJöpárgát. _Nem. vállalkozom felnőttek okUtfá- melynek Ikertestvére a luxust kerülő egy- 
ó finom és különös ételt —- kés- sári», de annyit még is meg kell inon- ^  utóbbinak hlárttjp a magyartársadalomban megvan és tehetjük.villával avagy ujjal kell-e ennie. dánom jo »|,áYg*>v<íknek, hogy hollétre H abét- s ^ ,  u-,óbw hi4fffziki „tt a má- 
- Aos ezen állításom Tényesen beiga- tikai munka sohasem lehet tamadö, sik kettő is ritkán, vagy Egyáltalán nincs

zolöd’ott, egy helybeli ösöttel, mely épen hanem lehet tán csipős, nraró. gúnyos, otthon.
most lélszmeii van. oktató vagy tendeiuriósus. ^ latdlréRössággál ugy állunk, hogy

-  - Arról t an szó, hogy egy helybeli ■ E mlékezzük rsak vis s z a tesz u ^ 0'  
iróembernek, a ki hivahísos iró. s ki az tán Katonák“ rzimü színművére. .Mennyi -500 K_ t hitellel t^mtjük °?lő, “szintezz 

-iFOdatom teren mariit sikereket- mutathat. Unulemna, memtyiligazsag; vulL-C-tkü-aü-. egyedüli expediens, az h - inód, hogî

reszkető hideg kezét végigsimitotta a hőm- lem akkpr? New, igy nem birok továbbélni, 
lokán, mintha borús, szomorú gondolatokat Ha elmegyek a válás eltart egy évig, aztán 
szeretne elűzni agyából, inegrezzent saját Endre elvesz feleségül, mellette tisztességes 
kezének, hidegségétől, aztán körülnézett a asszong leszek, 11, már nem vagyok az már 
Szobában, vagon Igazán-egyedül van? —• nem lenetek azzá. kiáltozta fuldokló, zokogó 

Ügyelve egy levelet húzóit ki a zsebé- hangon, 
bői, sürüen tele volt irva, erélyes vonásu, A közeli toronyóra lassan, kongatva 
egyenletes betűkkel, lekuporodott egészen a kezdett ütni, mint az Ítélet, ugy hangzott a 
földre, hogy a tűz világítása meltett olvassa tompa ütés, uz asszony remegve számolgatta 
azt, pedig már kívülről tudta annak minden egy, kettő, öt, hat, hét Sietnem kell, a vo- 

—betűiét, de azért csak dlvasta. mohóî láza^;nat fél küenczkor India, s Endre nyolezig 
san reszketve, mert annak is mimftJpetüje vár reáni n kbcsival. 
izzott a szenvedélytől, szerelmes forro sza- Menjek! Menjek, folytatta szinte kiáltva 
vaktól. Mire végére ért arcza kipirult s az 5 n könnyek patakként folytak szemeiből, 

tostyhgn Ueh* xibKuributgnt ¿rTTPtt. j—' rémülten elhallgatott mintha a másik szo- 
felállt s elkezdett sétálni n szobában, egy j bábán lépteket hallott volna, apró tipegő 
kép Plött-hlrtelen mggAllt, minihn gyákprpt i gjjermeklépéseket. előre hajolt hajlgatózott.

nagyon felbomladozott nincs idő rendbe 
hozni f ' \_j

Megállt a szoba közepén, mintha bu- 
i csuzna tőle, körülnézett a fejedelmi pompá-
! t / B l á t  Irónnnlortlrnn h n r / n w l ík *  I,:.. 4----: . I. _

vertek volna lábai, a képen két gyermek- .
arcz, egŷ  szőkefürtös kis fiú és egy kis le- ’ san nyomta meg a villamos-lámpa gombját, 
ány volt látható. 111 szobát egyszerre elöntötte a ragyogó.

Sokáig elnézte, könnyek szivárogtak fényes világosság. A tükörhöz ment s végig 
le a szeméből, leroskadt, ajaka megrándult j nézett gyönyörű alakján a mint az a hatal- 
s nyögve, szaggatottan elfojtott hangon kéz-; más velenczeí üvegben visszatükröződött, 
dtett önmagához beszélni. ! Igen, ez az egyszerű, sötét ruha jó lesz,
--nJHmenlek; neme^gk? Hágunk Itt mtnd ngm visz .magával innen semmit, hiszen itt 

dent, mi lesz belőletek? kifogja nektekj minden azé á jóságos, becsületes szivü öreg 
megmondani, hogy hova mentém? !emberé, a,kinek ő meg az a kék szőke

Vagy talán .aua fognak tanítani, hogy förtii gyermek mindene. Gyors, reszkető ke- 
meghaltam, eltemettek s ti imádkozni fogtok i zekkel szedte ki füléből a gyémántos füg- 
értem, anyátokértl Idegesen felugrott s szinte! góket, *z sem az övé. 
futva járta körül a szobát és beszélt tovább Sima fekete kabátot vett magára, kis 

, . fekete prém sapkát tett a fejére s fátyolt 
Ha nem megyek el? Mi, mi lesz belő- kötött reá, a haját jó lesz"veje lesioqtani,'

, val és kényelemme berendezett kis terembe. 
;A kályhában már csak néha-néha lobogotl 
fel a kiafvó tűz s a hamu vastagdn, lomhán 

; feküdt az alján. Mindezt löj)bet soha, soha 
| nem látja viszont Egy hirtelen mozdulatot 
¡tett, mintha ahoz a képhez akarna rohanni, 
még egyszer megnézni azt a két kis angyal- 
arezot, elbúcsúzni töllükl Nem, nem, akkor 
talán nem bima innen elmenni azok a kérő 
gyermek-szemek visszahívnák, itt tartanák ÓH

HalKbtti nesztelenül nyitotta ki az ajtót 
és kilépett a lépcsóházba, tétován, lopva 
mint a tolva! osont le az utczára, a metsző, 
éles, téli levegő hirtelen csapott arczába, 
egy pillanatia habozva állt a kapu alatt mint 
a ki nem tudja, hogy~.hova, merre visz az 
útja.

Aztán gyorsan elindult a nagy sötét
ségbe előre, az utczá végén egy kocsiíémpa 
pislogott, világított szomorúan s ott váíta 

i_őt ajférfi, kiért otthagyott mindent, fényt, 
i pompát, kényelmet, siró gyermekeket s egy 
l tisztességben megőszülő, becsületes öreg 
embert. \

Lihegve, fáradtan, futó léptekkel érte 
el a kocsit, hamar beugrott, az ajtaja be
csapódott és megindult. Rázva, zakatolva- 
vitte őket, messze, messze az elérhetetlen
ből feléjük integető, csalogató boldogság felé.
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eauensulu •billentyűjét, vízszintesen tarthas- j szíveskedjék. Nagyatád, 1907. január 23. ha- j Andorné, -fiarakonyi Kárólyné, Boda József- 
suk. É s1 az ilyenláts'zórag kicsiny dolgok-j zafias üdvözlettel,:_Gróf Széchényi Aladár .né, Krticzka Vinczéhé, ÖZV.Éhn Sándomé, 
bán kezdődik meg követett irányunknak i n êgyebíátotisíági'{ag. ' ' ’ ~
helytelensége. jy  — A „NapKÖzi-otthon1

Nem arra gondolunk, hogy leszállítsuk' hangversenyének műsora :
Modrovics Nándomé, Benyák Jánosné, Bo-

f. hó 26-iki kor Lajosné;T3alozsa Józsefné; Czérkón Im- 
a) Thaisz La- réné, Forró Ferenczné, Berger Antalné.Gyu-

get előre nem látható
sokkal felmerülhető kiadások ” fedezetére 1 Guido ésj'íémeth Sándór urak. 3. a) Káídy j.Lajosné, Krauthacker Emilné, Kandelödőn- N 
tartsuk meg,. hanem; beleindulunk a hitel- Gyula: CsaTöftánydal. b) Farkas Imre: Dal ¡né,. Kaszaniczky Béláné, Maray J&sefhé,.'---;*—.' 
|gazdaságba/'a^défficites , állapotba, átt áll la szalmakalapról Ének zongora kísérettel, j Novacsek jánosné, Mollor Bog- v—~
aztán nuakunkón rimánkodva örökösen, a Előadják: Perczel Sári éS'Talllán Andomé man józsefné, Rabszky Béláné, Rethnitzer

urhölgyek. 4.) Huber K.: Fohász. Kardal zon-, Miksáné, Szinetár Endréné, Szilágyi László- 
gora és harmonium kísérettel. ElőadjárBodajné, dr. Schvarcz Miháyné, Scvédl Károlyné, 
Józsefné urhölgy -és Kutor Antal ur kisérete! Szekeres Pálné, Tubics Miklósné.Záborszkg 
mellett a „Nagyatádi daloskor.". 5) Magyar • Lajosné, Le&iuok: Krticzka ’ Lottus, Arvay 
dalok. Zongorán előadja: Pete Lajös ur. - 1 Margit, Éhri V&miska, ftertelendu Pepsa,
A műsor egy^s számai alatt a terem zárva; Knöpfler Ilonka, Szabolek Erzsiké, Szsbolek 
lesz. A hangverseny befejezte után étkezés! Mariska, Gundy Phike, Gundy Ilonka, Kun

igényeinket, erős kézzel csökkentsük kiadá- r jós: Jelige b) Meder M. : Népdalegyveleg. | lassy Gézáné, Trattner Mátyásáé, Kun János- 
sainkaU olyan fokra, hogy a 20Q0 K—bóH Énekli a^Nagyatádi d^oskÖLÍl^ aj y jJi¥, ! né, Kovács Gyuláné, Gubovics Sándomé, 
csak 1500Jfot.költsünk,' és ézt a felesle- j-Ernst: E léfcjiá. b) -Schuhmark;- Abrándozásjőalitzenstéin Józsefné, Gundy Gézáné, .Hor-;

— i —-• csapá-j Hegedű zongora kísérettel: Előadják: Angyal| váth Ágostonné, Hoffman Györgyné, Horváth 
e] Guida és_Németh Sándor^urak. 3. a\ Káfdy ¡ Lajosné, Krauthacker Emilné, pSnde

y ------------------ — — -------- -, .á
aztán nyakunkon rimánkodva örökösen, 
minden legszükségesebb cikket kiszolgáltató 
kereskedő, mészáros, cipész stb., hogy kint
lévőségeit tőlünk nagy“ könyörgésre meg
kaphassa. ,Ezt lassan annyira megszokjuk, 
hogy aztán ezt természetes állapotnak tart
juk, aminek mindenki! csak mi önmagunk —
becses igényeinkkel —  nem vagyunk az okai. --- P R  UW11 uuuu* m uie, uuiiuy iiu u m  iu u f

De más szempontból is nézve, ha mi a cásiná-helyiségeiben s után na táncz ki-[Ilonka, ftahszkij flmalig,, Mnrlrnuir« üofrto», 
igy teszünk^avarba hozzuk azt a keres- viradtig. ■ . J  Gasparics Irma, Knapp Terus, Knapp Ma-
kedőt, mészárost, cipészt stb. mert el semj — A nagyatádi polgári fiuískolaárfim-J riska, Bajcsi Mariska, Bosnyák Kató, Babay 
gondo juk.-hogy velünk együtt- sokan -tesz- segélyezési ügye mint biztos forrásbóTér-j Ilona, BaWcs Terus, Dombi Jiozika, Güns- 
nek igy és ha az említett kiszolgáltatok tesülunk; Olyan stádiumban vau; mely arad-l beryer Adél.^Galitzenstein Rózsa, Novaátekr-- 
kintlévőségeiket azonnal vagy idején meg- dig'-az -iskola jövőjéért aggódókat teljesen; Matild, Pápa Mariska, Rozman Terus, Rech- 
kapnák könnyen felelnének meg a tőlük is megnyugtathatja. Miniszter ur Ónagyméltó-[nitzer Berta,- Szabó J\\ariska,. Vágó Erzsiké,- 
megkívánt, kötelezettségteljesitésnek. sága 91756/906 sz. a. kelt rendeletével 2000! — A „Napközi otthon" szombaton tar-

Hiszen a? a'hitelező, ha a . kiszolgál- kor ideiglenes államsegélyt utalt ki polgári ;tapdó-hangversenyé iránt szókafltóli;ÁÍeö- :: 
tatott áruinak ériékét megkapná azonnal,; iskolai segéln czimén Nagyatád község ré-« szélesebb körökre kiterjedő érdeklődés tnu-- 
spkkal, desokkal- könnyebben mozoghatna^zére, ,4togy az iskola okozta legszüksége- táfkozik. Már a "meghívók kibocsátása, előtt 
egyenesen a” mi, a fogyasztó közönség,£lő- sebb fizefei valóit. — fizetni tudja. A rendesi keresték a, jegyeket s többen előre gondos- ' 
nyére; mert ennek is megvan a hosszú ősz- ¿yj államsegély pontos összegének megáig I kedtak szállásról. 
szefüggó láncolata. De bizony azért igy lapitása czéljából önagyméltósága bekivánta:
haladunk annyira és olymélyen. hogy „mo- az iskola költségvetését. rokonszenvet mutatja az is, bogi) f  l«g
dern“ életphflosophiánk mellett nem sokára U j tég lagyár. Mint' hírlik, mégltartbtt contractuális gazdák gyűlésén L
a Nemzetgazdaságtan helyébe a Hite'lgazda-. e,ry tÓKtn^var lSesin'^ósnnkT)air^éI-íQyör9y ur lelkesítő szavaira 16 kor. 
ságtap fog beillesztödni. Hogy ^nerni na- K©r©»*télv. liolvheli na^vhirtokns a össze, melyet a „Napközi otthon"sagiao lóg Demesziouni. nuyy ^  iitm na- , ,
gyítás, érdemes lenne általános leltározást ** f  }  . . , - ---- r-rr-
eszközölni és kitűnnék, \iliien kevés azok' tragyataA- n V m t ó o n r s z á n d e -  
száma, kik cselekvő vagyont mutathatnak ko?.ik részvény társasági alapon uj,- tél- 
fel. Ezzel ellentétben szomorú ékességgel 'rjosen- modorn berendezésű téglagyárat t 
emelkednék kia hitel számbeli aránutalansága. lóte.siloiü a vasút mentén“' Ar.' éh iteW  '

Való igaz, hogy a t^sadalom zöme! , - ^  ^  ^  fekv6 Ó8 a k]t^  
nem a vagyonos osztályból áll, de az egyes , .. , .■ >Vi i  ̂ tpemaauus
egyén törekvése az, hogy ezen kisebb̂ ŝzátn- talij. mely rendelkezése re áll kellokepen; ki a rendezőség. . 
beliek helyzetét elérje, éppen ezért fontos biztosítja ezen fiatal vállalat prosperálá-1 _  A iábodi gazdakör meleghangú át* 
e törekvések-módjával és útjainak ferdésé-.sát. Közgazdasági .Szempontból pedig iratban kéri a vidék nag^rtökösait, Tíögy 
geivel is tisztába jönnünk. épen üdvös lenne, ha e vállalat minél járuljanak hozzá abbé« tervök megvalósít-

Bévezelősüfainkhai.nagsiualinossag-i^.^ BÍlMebh j j 6rtiall va]ó hatá.sához hogy ü|, alkalmas hClsiségtf t«t-
bán világítottuk meg azt, hogy, hogy pazar- • 0„i . „ .„..„„„u hassanak fenn, a hol a föld népe menten a
lünk erőinkkel ellentétben és, hogy hogyan hozzajaiulassal ktcbllbie. .Mi _a magunk ..knrr5mHj tivornyázástól keljemesen és hasz- 
fizetünk készpénzben, viszont, hogy a hitelt; részéről szívélyesen üdvözöljük a szeien- „osan tölthesse vasárnap délutánjait. Mint 
mennyire fektetjük be productiv termelési esés eszmét, melynek kiviteléhez sok értesülünk Lelbach Keresztéig, helybeli nagy
apókra, aminek igénybevétele, a sajét̂ '.ér- Lrodrftényt és szereihísét ■ kiválniuk. —  birtokos szívélyes hangon köszönte meg a 
dekünkben tulajdonképen csak ez esetben j _  A ¿ énteicp altisztiéinek tánermu^-gazdakör szives bizalmát és egyben egy 
lehet megengedve. latsága sikere minden várakozást m.ssze kilUflÖ ^erkezéraTSí^ílTTOne^reléWroí

Másfeléi azonban atakaréktftsSgiker-1 fpln|me;i1t A fácĵ f>intnt|;lrl rendezóséa élén gépet bocsátott a lábodl gazdakör rendel-
kClí 10 í f f í í  lS nedeliczi Horváth Jenó kapiíánynyal̂ ménte-”ktaCWÍK'.. Dálha- fflÉBritkán tűnik fel, akárcsak a fehér holló. A ' ' w . ál . u m o AvoUk ¿nnek orvom

befizettek. Ugyancsak szép 
jelét adta a nemes eszme iránti rokonszen- 
vének özv. Záborszky Károlyné úrnő, a ki 
uj otthonában Keszthelyen rendezett e czélrá 

üjtést, s a begyült össeget szintén bekül- 
itte. A Jótevöknek követésre-méltó szép 

példaadásukért, ez utón is hálás., köszönetét

közkedveltséqnek Örvendő pa- példáját n közjó érdekében a felkérteit kö-
«. . .  . . . .  ■ . .  >*iW ini„AI tnKhnn LnuotnAtrdivat a ™ j d  ikdmic. igczi:létl£_líifldQ55 j , riil Itiillél tilhten méllöképtn követnék. 

ti'rfil, nőt- egyformán. Divat uraskodm. kár- "  k vo|( fl mt|t4 |ula|ma p jral.  _  Qycrmek keiébtn fegyver mir lok- 
tUázin. dorbézolm, adosségot csinálni és -|2|íss(.| pa23rs4ggal földiszitetl tér- szór volt baj okozója. F. hó 16.ÍI1 Tarani)- 
nem rizetm a férfinak; szülőket in;gíarcolni j  mej ^  # áafcx  már zimfolásig megtöl- bán Ismét történt «ga m l.
e nagy halalom jelképében az itjoumak;, tstt(, a k9j 5n, íg .„ji,, vÁrosunk és v.dé- következményeivel mindenkit megrendít, fl 
amolt a család éhezhet, itt a szülök győzzek küuk ,egszl,bb |canija‘ibt>l és'asszonyaiból Tarany községhez tartozó Csatirtó pusztán
keresni. --— — —----  -------  -Tmlmm« tfni7«línm vul- A'tHikt-itézfti lalilk ad.. Gelenotr ftuteí uradalmi«rdővód■‘'soTa kozott.

/atosabb ridikitl kalapok, a , mí„dannmukat, káprázat fogta el a szemet.; családjával. Rokonok jöttek hozzá látogatóba 
választékosnál választékosabb ?  e mert hajnalig a-, legderültebb s ezek közül a Ris 4 éves Kovács Józsefet
l'lm .ir .irü l.lt íllljlll (io l(ll)k  lIH'rt . . . . . .  . i .1 ...l  _ .X ‘  ___ ____  u :« k .  .-.-Iti»,,**,. fn ln in n  cir* P lrbn r

mellőzhetetlen _
divatkellékek elmaradhatatlan dolgok, m «ti M ,£ £ T w rt S Ü 5 3  á~wi£'iü i ii|ira, i - f o l y t o n  sírt,' Ekkor 
takarékoskodunk és egyszerűen elünk. Hogy: etaoníhalluk, rég nem volt mulatság Gelencsér 14 éves fiának Józsefnek kitűnő 
mikor fizettük ki az n- további gondunk.,Na^Mat4lj0Ili mc|uben ily jókedv uralkodott1 eszméje támadt: i|«EtésseLakarta a kis flut 
Tudunk-e úgy dolgozni, hogy azl hitelnél- -j, |s , ,u(f14k |1|ig .„ legaggódóbbíelhallgaitaíni. Fogta tehit a falon fflggö go-. 
kúl előteremtsük erre nem is gondolunk̂  A hamar c|haglJni a termel, lyóra töltött. Werndl-féle IcatOMfegyvert.
hl el szent nevében megy ez minden Be- . Kajnalbanis ».iknem teljes szám- édesatyja szolgálati fegyverét és azon hit
elezz Jk. a közmondásnak folytatása is van; „ ^ “óltak méq m.iictaz ik, W' es te  jf beli; hogy ez nincs ineglöltve, a kis Bura 
Rede wéuig, aber war. .mulatozást megkezdték. Ez. legjobb igazo-; fogta. A mint azonban a ravaszt .felpattan-

- -1- **«• lása á'mulatság kitűnő sikerének. Dicséret tani akarta, az kicsúszott, leütött, a fegyver
* • ¿3 hála illeti nieq a nagyatádi ménteleposz- elsült s a 12 mmes golyó közvetién közel--

mD  p l /  ^tály tisztjeit és altisztjeit, hogy-ezt a kitűnődből Kovác  ̂ Jófwt í j l te
I\  L* i\ . mulatságot nékünk megrendezték. De első isméi ki|ött és a kis Hu mögött levő ?zék-

— — '  sorban ki kell emeljük Ismételten, kitűnő: nek, mélyen annak anyja git lábát átfúrva a
— Szeméjyl hírek. Sch>veikovsky Gusz-'ménteleposztály parancsnokunkat, a ki lelke padlóba nyomult. Tisxta szerencse, hogy az 

táv őrnagy, á székesfehlrváii méntelep pa- volt a rendezésnek s semmi fáradságot sem1 anyái, á ki közvetl«rt KÚT f“  mögotr 
rancsnoka a helybeli IV. ménteleposztály i kiméit, hogy-sálretett altisztjeinek a sikert!szintén meg nem sértette. .A kR'nu persze 
ménállományáiiak előbeosztása végett t  hó j biztosi'sa, Meg is éljenezték, a hányszor a j azonnal szörnyet halt; á szerencsétlen tettes 
20-tól 22-lg városunkban Időzött/1 - , táncot szemlélő közönség közé vegyült. Már t pedig látva tette vétlen következményéH,

— Meghívó. Tisztelettetfölkérem a nagy.-.; tele volt a terem-, midőn 9-órakor -taps-rés ̂ szaladt a szobáből s egyenesey Beraenr , 
atádi járás törvényhatósági blzottságfrag-üuss mellett bevonult a terembe e mulatság ezére futott, a.Hol
^aitr hogy Nagyatádon á Korona szállodában; védHöknöje. nedeliczi Horváth Jenőné ur.nő zett, A csendorség a csurgó tar. járásbiró- 
f. é. január hó 23-án d. e. 11 órakor meg- és megkezdődött a tánc, melynél a túrok-j Sághoz kísérte, honnan át kisértetett Nagy- 
tartandó jelölő értekezleten, mely a„vár- jban a párok zsúfoltan egymásba -akadtak, á látódra. ; ' • •. „  .
megyei 'főjegyzői és ezzel kapcsolatban ! négyeseket fjedig ! 40—120 pár táncolta. Jelen ; — Meghívó. A „csokonyai iparoskor 
üresedésbe jövó..állásokfa leendő kijelölés, voltak asszonyok' a bál anyán kivül: Bér- ■ 1907-ik évi február hó 2-án, a. Pittner-fele.> 
végett fog megtartatni okvetlen megjelenni | csényi Kálmánné báró Roszner Garla, TalHáii I nagy vendéglő̂  helyiségeiben, saját könyvtár-
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■^:alapjára: tombolajátékkal és konfetti-dobás- csült* következő ingóságok u. m. különféle 1907. évi ^április hó 12-ik napjá- 
sal egybekötött zártkörű Tánczvigalmat ren- mhanemüek nyilvános árverésen eladatnak. nalr-rl p Ift órakor
dez. Belépti-dij: személyenként 80 f. család- - Mely árverésnek a nagyatádi kir. já̂
jegy 2 kor. Felülfizetések köszönettel fogad- rásbiróság 1905. évi V 63811. sz. végzése 1 árany-koteég hazatial megtartandó nyíl- 
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete folytán 259 kor. 12 fill. tőkekövetelés, ennek vános -árverésen a megállapított kikiáltási 
8 órakor ~ - __ . . ‘1905. évi április hó 3.^napjától  ̂járó 6” ,. áron alól is eladafhi fog.

- Érdekes terv. Következő -levelet kap- kamatai; és összeseii 34 kor. 35 f̂illérben ^î ereznr^száiidékozök tartóznak az- 4ukr-,,A múlt ̂ éV Mutíus—havában érdekes biróilag már^megállapitott költségek erejéig,i ■ • , ... . .. .. .
- beszélgetés-közt tettük meg utunkat a Készt- nágyatádon alperes lakásán leendő megtar- íngatlait becsaranajc 10 vagyis J4
-*etarfonyódtBalaton kikötők közt. Volt köz- tására kor DO üllert készpénzben,-vagy az 1881.
töiik egy mérnök,; ki élénken .érdek'ödölt a Y 1907. évi jannár hó 28-ík napjának d. évi LX. t.-c._42 §-ában jelzett 4rfolyain-
Balaton vízrajzi viszonyai-iránt. Meggyőző • e. 11 örája . mai számított és 1SH1. évi november hó

S g!l -hfrtáridófll kjtúzetik és ahhoz a venni szán- 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyininisz-
^ W h " ebeidk Mti “ í 02»1' “ cnnel oly megjegyzéssel hivat- tori rendelet N S-ában kijelölt ovadék-

« P »  p*pir6a.. a klioldójt kexé-
val visszatérne az anyatóba. EUenvetésemkre, méb4n kés2p4Kflzeté5, mc|lcH> a legtöbbet •«* »»»etu.1. avagy az 1881. évi L i í  t.-c. 

** a vjttalat nem fedezhetné magát, igé,a!lck szükség esetén becsáron alul ís.170 *-a értelmében a bánatpénznek a
S S S S t t T . « » 5 S t T ^ S 6 ^ . S -  “  « -....

-jók M H n E M j C B  S  5 ? E JS 5 r * ? a B S f f l í1 i  szaM-vszeru *»w -
hol amint mondta, a hdyrá^ viszonyokkal ^  kielégítési jogot nyertekvolna, ezen rtatm:. , ,

--4«mer^ s Mjttsa szerűit az.a föiTásisott 4rvcré5 az 188,■ évi LX. t.-c 120. §-a Nagyatád, 1906. evt november 20-an.
| 9c2! S & S ' í K  ^ elmében ezek javéra ^elrendeltetik. _\A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság. 

7 y ton̂ frfé fordulva északnak tárt, s valahol Kelt Nagyatádon, 1907. évi január hó' , S Z A K A L L
Keresztur és fonyód közt a Balatonba szâ J3- napján. " - *. - , i .  . * w,»aih,rA
kád, mintegy visszatérve kiinduló pontjához. • - _LL_. SZABÓ JÓZSEF • _*
S említette, így lehetne a fonyódvidéki vize- kin bír. végrehajtó. ---- -

iá riyős talajt is lecsapolni. Úgy tudom, az illető . . 1 1 V 1 1 .■■■ < ■ j - .—  .
öregur, ki-ezt csak úgy futtában, de még- - ! e , 1Qn#-
győződéssel beszélte, még a múlt évben 12, sz. vhtó. W07. 813 sz v̂htó. 1906.

‘•. De Jíülönben is. rfig beazétt volfla h!n(«iMAnv Árverési hirdetmény.
előtt, mert amint az Árverési hirdetmény.

ilgy hírlapi megbeszélésére kértük fel, keser- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
imáén kezével egyet legyintett: mintha vé- évi LX. t.-cz.TÓ2 §-a értelmében ezennel évi LX. t-cz. 102 §-a értelmében ezénnel 
gének közelségét jelezte volna. Az illető oly közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör- közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás- 
meggyőzö okokkal beszélt, hogi| laikus lé- vényszéknek 1S|06. évi 11196p. számú vég- -bíróságnak 1906. évi V. 5551 számú vég
iemre se tudtam a fejemből kiverni az sszmét. ;zése következtében Dr. Grünhauin _Náthán zése következtében DrT Neubauer Ferenc 
pedig rám ugyancsak nem tartozik, Aki ért ügyvéd által képvise l Lövi Oszkár javára: ÜBtfvW által kepviselt PrónarFéreijc javára 
az ilyenhez, szóljon l)ozzá, én megvallom, Krausz Samu ellen 195 kor 08 f. s jár. ere- Szigyártó és Takács ellen 56 kor. 05 f. s 
jószerint azt sem tudom, hol van az a so- jéig foganatosított kielégítés végrehajtás ul- íir ereiéi3 foganatosított kielégítés végre- 
mogyfajsz, melynek határán ¡ninyitotta az ján le- és felülfoglalt és 615 kor.-ra becsült hajtás utján le- és felülfoglalt és «30 kor,- 
ÍUetí a tó . vízének..körcsatomuLfolyását . következő ingóságok, u. m. 2 ló, 2 kocsi, rH ^ecsiiit következő ingóságok, u. m. I pi- 
Beteg. Kiss Antal, lelkészt r 6 kocsi széna. 1 pár lóravaló szerszám aninó, bútorok I varrógép, 2 fegyver. 2

A, sajnos névleg nem említett öreg ur nyilvános árverésen eladatnak. ™!<ó, 2 borjú nyilvános árverésen eladatnak,
tervének a? érdekejségél tagadásba venni Mel# árverésnek a nagyatádi kir. járás- Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- 
bî onyára nem íehet. Nem vagyunk-saak- biróság 1906. évi-V. 6602 számú végzése rásbirosag 1906. évi V. 5552 sz. végzése 
emberek, de alapos a gyanúnk, hogy ez a folytán 195 kor-08 f. tőkekövetelés ennek folytán 56 kor. 05 f. tökekövetelés, ennak 
szép terv hüajdonképen mégis csak Irivihe- ^gfo, évi szeptember hó 27. napjától járó 1906. évi május hó 30 napjától járó 5’ ., 
tetten ábránd.DrBltmrerköiöltllk azoünn e 6 kamatai, és eddig összesen 64 kor 25: kamatai, és eddig összesen 82 kor. 42 fillér- 
sorokat és köszönettel Viseltetünk beküldő- fillérben biróilag már' megállapított Jtöltsé- bc" biróilag már megállapított költségek 
jOk iránt, mert így közzétéve — tia valami qck erejéig, Hoílok Szl.-óyörqyrm alperes erejéig, Felsöseaesden lewdó foganatositá- 
jo volna a tervben arra szakembereink ¡„kásán leendő megtartására ' - »ára 1907. évi február b i 4-Ik napjának 
agyelmét felkelthetjük. Mindenképeu kitűnő I907 vl j .nu4r hú 25-ík nanlának d .^ -»  órája A.-SegeSden leendő méqtar- 
-dolog lenne, ha kivihetősége nincs kizárva, “  m őíáía tására ugyanazon nlp délelőtt 10 órája
'— »< uty Jzegállg »éuingyénk . ; ' .  ' ' ‘ határtdöül kltázetlk és ahhoz a venni szán-
egy nagy vidékét látná el gazdasági célokra ?  kituzétik és ahhoz a venni szán- dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
«gyon is használható vizanuaggal. dí^ ok Í ^ ” SS »l« megiegyzessel hivat- ,„,k meg. hogy az érínti?1S o o k  az

• '  ̂ ^  , r  1M l -Wt-tX^-c. 107. ^ I t W ^  éfTeT
mében ké^nz^etó j meliéíT J ' l e „ 8? W  m ” ' '

ngéiossv, siüksíg-eséffn béCSSrön atal I S “ “ k^osl íH-beaáron.a lul .B
Ptaczi árjelentés.

Nagyatád: (Rotter Bernát nagykeres- ci fonnak adatni'

i— telmébert ezek javára-Is elrendeltetik. âv r® elrendenelík.

lí'flO. Zab: W —t3- 
Arak helyt raktár. ,

tltX). Uj tengeri: 9‘6.0—ip — Csöves ten
geri: 560-6-00 Zab: 134()-I4t)0 Bab 

-2000—21̂ 00 Fehér burgonya: 2‘6Ö—300, 
Rózsa burgonya: 400 .

Budapest- Búza: 13-95--1540 Ro m :
12-80-1275T Árpa: 1250-12S^ Z .b: 14 50 
— 1500. Ó-tengeri: 1250— Uj tenqerí: 
'9S0-9-80. ”

K?lt Nagyatádon, 1906. évi január hó 21 nnnirin II. napján. ^ l .  napján.
Kelt Nagyatádon. 1907. évi január hó

SZABÓ JÓZSEF
kir. bír,, végrehajtó.

SZABÓ JÓZSEF 
kir. bir. végrehajtó.

HIRDETÉSEK.
t l l .te. vtité. 1907.

Árverési hirdetmény.

300« HZ. tjev. l OOtl.

Árverési hirdetmény kivonat.
j > A nagyatádi kir. - járásbíróság mint 
; telekkönyvi hatóság közliiiré toszi, hogy 
ia nagyatádi járási takarékon/tár rv t.
! végrohajtatónak Ktiisz Imre Taranyi ln- 

- ̂ arVJB^haJlá^ szenvedő ellőni 255 feprr: 
tőlíokövetolés és jár. iránti végrehajtási 1

Alulírott bírósági végrehajtó az i8g|.‘ügyében a Kaposvári kir. törvényszék 
*i?-- ~̂a r̂tglm̂ *>gn ezennel , (a *,agyafó<ii kir. járásbíróság) terilletéH:

’Mzhlrréi leszl hopŷ  ̂ a lorö^éri Wf.. törr.: l«vó Taraiiy községben fekvő a tarauví
*  1 lelvett' ,62 fi.

’által képviseU Nagyatádi takarékpénztfr r t L mgatlania az. -aryerést 04Í) korollá- 
vlavéráPeáti Jakab ellen 259 kor. 12 f. s jár! 1)1,11 Gzen,»el megállapitott kikiáltási árban 

erejéig foganatosított kielégítés végrehajtás eti'endelte, és hogv.a fentebb iiieffjelölt 
’’trtján‘,le-'és felüttogfalt és -820’ korira be- ingatlan az

|-Jj As p a r i c s  Pé t e r  ®
épület és bútor asztalos &

Nagyatádon Kossüth-utca 33 sz. m
---- ;------------ ------- ----  *
Elvállal teljes lakásberendezése- ~Í ̂  

1 *et u* ra. háttó, ebédW, szalon, Y  
íroda, és konyha bármijén stil-.  ̂? 
ben, ajánlja saját készítési henge- %  
re* rugókkal ellátott, ruha rhán- A  
goloját szoHd és polcos kiszól- Íj 3» 
gálás mellett. ' '  . , O
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NAGYATÁDI HÍRLAP

S Z Í J G Y Á R T Ó  É S  N Y E R G E S  
= =  N A G Y A T Á D O N .  = =

íjánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekbenr 
a lehető legjobb kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.

Pontos és szolid kiszolgálás.

km m

Ajánlja, dúsán felszerelt raktárát legfinomabb tea, rum, teasütemény 
déligyilmölcs, czukorka stb. különlegességekben.

Különféle halak, sajtok és husnemek.
Nagy raktár cognac, likőr, pezsgő stb. finom égetett szeszes italokban.

’’̂ ^ Á svá n y  és gyógyvizek.
Minden e Szakmába vágó áruk a legjobb kivitelben kaphatók.

Pontos és szolid kiszolgálás.

Két jó házból való fiú || Hirdetések jutányos áron felvétetnek
könyvnyomdámban sas |  tst „nagyatádi fiirlap“ a*

= =  tanulóul azonnal felvétetik. — .... ff ■: .. , kiadóhivatalában  ̂======

Sr Gáz óla j é s gázlátwpá kgyáriraktá ra.
m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

Tisztelettel bátorkodom a u. b. közönség szives figyelmét felhívni Ujunau berendezett

;g  C SEM EG E, FŰ SZER , LISZT , ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM Ü Z LE tEM R E .
Különösön nagy súlyt fektetőit csemege kfllönlegességeimre, melyeket szintén ujonan »etettem be. 

0 5  Raktáron tártuk: friss debreczeni perzselt szalonnát, sonkát, tormás virslit, szafoládit, 
f t . mortandellát, parisért, extratöltelékei, karmonádlit, többféle, szalám it Különféle Conserv Arukt 
tO  ételek és halakban. Sajtok, kavlar, frls uradalmi vaj. . ' '

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, Sósborszesz,
CO Szin‘u« r friss d<11' (Ö'ill“ i'l08dkben u. m. M alaga, mozsolya szőlők, maróni, feltört magyaró, 
~  narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és czukorkák
CO A n. b. közönség «¡rés érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról.. .

vagyok kiváló tisztelettel

Zaborszky Lajos utódaNagyatádon,
Folcr'saját híz. ~

Gázolaj és gázlámpák gyári raktára,
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Biehn János-féle tiszta, természetes aszfalt- bitumenből készült *

valódi aszfalt fedlemezek raktára
'0  Nagyatád 2s vidéke részére.

Aszfalt elszigetelőlemezek - hátrányt 
prima earbolincum.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
■ — í- m *- 1— i

Nyomatott Kenyák. János könyvnyomdájában Nagyatádon

p 1 ------------------ ____--------- i— TCiL 1 1
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Előfizetési árak.: .egész évre 8 kor, félévre 4 kor.
—  - negyedévre. 2 to>r. ems .asáni ára 20 filkrT~___:

Megjelenik minden csütörtökön.

b'ewös szerkcs/i.i:
dr. NEÜBAÜF.R rr-RKVC.

S?orkcsztÖ8ég: Nagyatádi Húr 
Kiitlnhivtr<ar * c _ .

~\z elAfizetéSi is 1

^v& em‘ngns «tyhányternjelő helyekkel

* A barcsi dohánybeváltó várme- Carnegic-Je, az a mellényzsebéből -hás és Szob termel szám’ba se jöhet • 
gyénk eröseirfejtódött dohánytenne- kivágná azt a millió toniuat, a mivel A dolog most mar azon -fonM-— - 
Msének mér évek óta nehezen' felel- f  *Z? I$ I st k w  lehetue meg, hogy mennyiben hajlandó Nagy-,
vén meg, az idén megérlelődött a ,0f " '  E "?,lk“ 1. az? 'íba" szenvedni átad nagyközség a dohánybeváltó 
dohánytermelők közt i  tény, hogy kcN f L ap fí'" l.g'ert -JiJTöal itteni létesítésének .előnyei
ezt tovább így hagyni neln lehet. >  Hát— mondom— - ez az egg-feieben-atóozatokat-hozni. Mert hfc 
ezen segiteni kell-" akárhogyan is elo<íac ,n?3v an Szobnak. De csak ez mi a kormányhatalomnak készséggé! 
Segíteni pedig ezen -  minthogy q ?i. cf -  , , . . . »legHünk isíébe, úgy a dohánybeváltó
barcsi dohánybeváltó területe m i  . . . ^  “ embed csak azzal er- hivatal itteni felállítása kérdés iár- 
tovább nem teriészihető —"csak űnu vt'lu"k. hoSU ama dotuiiytermetomk,.giiat nem is képezheti, 
lehet és kell, hogy megyei t e r m e ld M *  beváltóhivatalt . -TekmfcfteToly szűkös beltelki
inknek meofílelő heluen eou ui do  ̂ l9™UB‘-’ f°ffjak yenfn, csaSnem mind viszonyainkra, ezen sa|átságos álla- 
hánybeváltó hivatal letesittetik közelebb esnek Naggatadhpz, mint pofunknál fogva meglehetős erős tér- ■ 

•a  u- i - Szobhoz, az a néhány pedig, a kineIrtetTÓ ránk a dohánybeváltó hivatal
föl enu eouetptnmeí 'm* — fTT 'h  Cr s^0b .clőnyöscb.b lenne, sem szenved' ideyonása. Étinek első feltétele lévén 

''rS ixSam tJí i i.'.i ■?!? f  i ^ ^ rá g y ó b b  hátrányt, ha Naqyatádra kellugyaijis, hogy az elsósznkséoléteife-- 
, erVC'  bánáshoz tioznui dohányát. szükséges ingatlan területetá város

“  T mC * * '  pedig ez a szempont a bocsássa, rendelkezésére. Városunk- 
megpendult. Es tekintettel arra, hogy döntő, a dohánytermelőnek teljesen nák azonban nemhogy megfelelő, de 

teszik M o- ^ « - ^ a jd a n - X b e - .: semmiféle .ingatlan, birtokl ninck s
hánytermelő vidéknek, mi is elkezd- váltott dohányt kétféle vasutvona- igy az uradalomtól vagy Rotter Ber-

- tunk mozgolodni annak erdekeben, |on js szállitadí vagy xe.-Neki egye- náttól kell vásárolni s tekintve épen 
linHcáií3 fô ü hivatalt itt dűli érdeke az, hogy nz a hely, hová fent jelzett szűkös beltelki viszo-
állítsak tel. . . .  dohányát 'n beváltáshoz vinnie kell, againkra', melyek a föld árát arány-

Úgy látszik, e helyi kéftfés most minél közelebb essék ieímélési helyé-. tafanúl felszál Irtották, ez tetemes költ- 
már a körül forog, hogy Somogy- hez. Világos tehát, hogy Szabás, seggel fog járni. • 
szobon- vagy Nagyatádon úllrtják-e Nagykorpán, Lábod, Csököly, Miké;— De- számitunk. az érdekeit föld- 
fel a dohánybeváltó hivatalt? Kuntelep, Besenyő, Hosszufalu, Gör- tulajdonosok, fölég uradalmunk tulaj-

o Szomorú, valóság, hogy Szobnak geteg, Rinyaszentkirály és Henész donosának bölcs belátására, hogy a 
meg-van az az előnye, hogy vasúti mind közelebb esnek Naggatádhoz, város arrgagl JíépE$ségeit tekintetbe 
központ. Ha erre gondolunk, nehe- mint Szoblwz ̂ termelőiknek sokkul véve s azt, hogy rájuk kflzyeWe^szln-

mortuis vaial^tt n£fc ~

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Az elfelejtett szó.

Catullv Meiutés.

Egyszer egy tündér, ki szép volt mint 
a virágok, de kegyetlen is, mint az alattuk 

' rejtőző kigyók^lhatározta, hogy bosszút áll 
egy egész ország népességén.

Merre voUaZnrszáq? A hcttuekben 
vagy a síkságon, egy folyó partjait vagy a 
tenger «.»ellett ? ki tudja,. -h-hicsc erről nem 
beszél.

S ugyan micsoda sértés lehetett az, 
ruelylyel a tündért fe böszitetlék ?

Erről se szol .«.mese; bizouynyára el
feledték meghívni valamelyik királykisasz- 
Bzony keresztelésére vagy tán valami hasonló 
szörnyűség; elég az hozzá, hogy biztosit- 
hatlak benneteket, nagyon haragos uoitx _

Azon gondolkodott, hogy vajjön miféle 
büntetéssel sújtsa a népet. Küldjön talán ezer 
kis bolygó lángot rá jók* hogy lángba Uotií,- 
■sák- az egész országot’ y j ^  htrjn rri H vi
rágod szellemeit, hagynák ei'szegfű és ró- 
zsabeli lakjukat, hogy hirtelen elhervadjön 
minden-virág.; vagy esetleg minden ifj.il fa- 
jadont agg anyókává változtasson át?

Végtelen dühöngő viharokat tudott ke!“ ' hogy a legédeseb! 
teni, parancsára a tűzhányó hegyek jzzó megesküdhettek arra, mikép készek egymá- 
lávába fotytották volna' az egész országot, rsért a halálba mertni s hogy „lelkemnek" 
ráparancsolhatott volna a napra, tegyen egy i „boldogságonmak,‘ nevpték egymást, érgza . 
kis kitérőt, hadd uralkodjék örök sötétség ' ték az. ösztönszerü szükséget, hogy ők még 
de jnindez nem vol elég.borzasztó szűmár.i most halliauak,kimOifdjari§k, mást, a ml éde- 

Mit se tett ezek közül, csak egyetlen sebb mint minden más szava a szerelemnek, 
meiuiyel szót vett ki az emberek - a férfiak A bubánatot viszálkodás követte. Miu- 
és nők -— emlékezetéből: szeretlek tán boldogságuk, vigy érezték, nem tökéle-

S  hogy ezt megtette;-pokoli kaczajra tes, a-nélkül, hogy meg tMdták volna .mon- 
fakudt s.eitiiut . v~,. t danúJiogu nÜ is. hiányzik. liekik^jj. szereL: , .

, . liiesek kemény szenirehányásokal illették eggs
most hidegnek, csalfának nevezték egymást,

Az első időben alig vették észre az nem hittek nz édes szavaknak, i 
rck hmm-vatámi Hiántieik-nekik: Csak twtahnazták-̂ azt, a mit Oly for-roti 

Itt ott ugu tétuütt, minllu val«mtt uálkiiliiz- S igu.cliűlt oz.idü, mikor kUlrMck a 
nínÉlf, de Hit nem .tudtak, hogy ugyan mit.; nizsaliigasök, meri Ml» l8l4tli9aalt.TS|)W "

.A szerelmesek mikor esténkint valami ott á szereliijések.Jw.ifju házasok sem.eresz- . 
csendes rórfsalugasban találkoztak s az ifjú tették többé le a fügönuöket, messze öltek
lukasok, kik leeresZtelt fiiggöiiy^k mAgrn[_ eqmnástól, boszankodtak gs asltottflk, ..

'nyájas hajlékukban édelegtek, hirtelen meg- ; Gyász borult az országra; hát lehet
szakították csokolózitwkaf, c s o d á lk o z v a  é g y -  vájjon öröm ott, aJmljimt* ageretcf? ____
másra néztek § vártak valamit. Jól érezték. . *Ha háború pusztittoHa volna el az o/- 
hoqq akartak valamit mondani olyat, mit szágot, ha kdeti vész dühöngött volna végig 
«nmkran kérdés féléiéiként mondtak rajta, akkof sem latszhutott volna szomorúbb- *
eoumásnák s nu»>t4 mn-tud)ák, hogy ugyan nak, sivárab^nak, mmj_.ĵ l j j g a i i^  
ini volt ez. édes s/ó veszte t̂ tte. ..

Ám azért még oly roppantul nem sZen- 3  ̂ , f‘ .
védtek e dniqa s ^ h  amjáért. hiszeti vkia,- -.- r  H—— *7-:-- . *— -1*̂ “
szül volt még, soií édes szavuk. *t)e óh! Az elátkozott országban élt egy költő,
— nem tartott soká, nHabusak lettek. Hiába ez még különösen sajnálandó volt. Nem azért, 

'szerették egymást, hiába nevezték el eííü* mintha azon esett volna kétségbe, hogu 
mást édes. neveken; nem volt elég nekifí, egy szép kedvesnejt pem súghatta oda töbM
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főjegyző! választás és járásunk. , . « » 2 “ ’ “ ;
Még így IS elég nagy teher lesi | Gróf Széchényi Aladár meghívása foly- az, hogy az érdem mindig elnyerje jutalmát. . . 

ennek a telekvetelnek a létrehozatala, fán járásunk megyebizbtsági tagjai f. hó 28- Részéről azokat, akik az alkotmányellenes 
várOSUnkranézve, de ,b3^z^sszes lán értékezletre gi|ültek össze, hogy a megyei; kormány alatt helyt ném^lltak s a nemzet/ 
illetékes tényezők figyelemmel leszr | tisztikarban előállóVáltozásökat megbeszél- nagy többségével ".nem éreztek, soha támo- 
**u-~mrra hftrin a fcfiyprHpk prvpriiip-1 jék- s 9 választásra nézve állást foglaljanak, gatni nenMdbia; > igy Sem Plachner Sándor, 
^nTkaccDn akknr p7 a tphpr oluan ’ ^ma vélet,«n* hQ9i* vármegyénk fóis- sem Bernét Kálmán urakra nem szavaz, s ^Uliressen, akkor ez a tener • piája- -f. .hó 11-én, tehát már a főjegyzői ismételten ajánlja az értekezletnek, hogy a
lesz, melif követve kamatkamatosto 1 j  áflás^egüresedéSirutáti tartott járási szék- mai-jelölések az érdemet jutalmazzák, 
szépen fog jövedelmezni. - helyünkön fágzolgabíroi hivatalunkban hiva^-. Dr Kiszely_Üszló, BarakontífEárolt}»

' , ta’-yizsgálatot; ̂ fcebbgiLfeelevonja jarasiink -g,. Noszlopy' Gáspár, Boda -József és Polit-
príU>kptt 1u»̂ onspript a vá asztasi küzdelem -Eigyelemmel kélllenni arra ugya- -- -t-,------,-t — H  .. ™

nis hoaU-tiatUl—e4Őnuoket is -foíl áfflr“  közönségét a választási küzdelem zer Géza Telszóíalása utan' az értekezlet há- 
. ""-~l . T . l i i i -  norgatagába, mint az ? tény né kul megesett roni szavazat kivételével kimondja, hogy"községünk a „dohánybeváltó hivatal
ból huzni. Nem számítva azt, hogy

~ egyerore csak két,' de később három 
uj intelligens család ¡ön városunkba 
ezen a réven s hogy városunk a 
dohánybeváltás idején, de máskor is,

- midőn dohánutermelőink szemlékre, 
értekezletekre bejönnének, mekkorát

- nuerne forqálmasságában, a miből

volna. •» r-» főjegyzői állásra Plachner Sándor urat~u^
Alávaló rágalmazók t. i. e tenget.io-- alkotmányellenes kormány alatt tanúsított

ispánunknak összetüggésDe noztak a tó- polítiRái magatartása miatt n_em jelöli, 
jegyzői választással s meggyanúsították ay- ' ¡\z esetleg meguresendö kaposvári fő- 
val, hogy veje Svástícs Nándor lengyeltóti sjjolgabirói állásra két szavazat kivételével 
főszolgabíró érdekébefr-jarja be a foszolga- svasticsNándortonggettóti főszolgabíró urat 
bíróságokat hívatalvizsgalat űrügye alatt. jelölte,
--- Ez oluan vád,-melyet ma már felhábo- J  ; .. .. <- , ■ <
rodásSSt is álig itleiünk,Tekintve, hogy köz- J o v . e p  m^resedo lengye - 
életünkben legújabban a hirlap-betyárság g” ' “ Ilösí” a Pete Lajos,
tobzódása szünet nélkül folyik ;  ^  m  már » ¡ f f

mesnek tartja.
Az ilyképen esetleg megüresedő máso-

eminens hasznuk lenne az összes 
“üzletembereknek, de főleg*1 4akpsság 
széniünk isszaporodnartnert a do
hán uhev áttojiivata 1 n aguszám u mun-

ftiamaF- 
gentleman* idegéit is eltompi- 

totta~az- efféle vádaskodásokkal szemben.
Rendkívül sajnáljuk, hogy ez, esetben

hírlapi kapczáskodásbá*mHs bevo- dík-aljegyzői állasra_ Noszlopy Tivadar és
állándoanTá mvelTttídtnnkTigy.-hogtj arra reflektálni is kém,- dr. Kovács Sebestyén Gyula urakat jetöU.

már itt levő. lakosságunk -munkát

idehurczolkodnék.
így duplán,.háromszorosán be- _  __________

venné községünk adóban a — vál- tegyünk a rágalmak “ellen, 
. lalandó teher kamatjait s még ezen 
felül maradna minden haszon, a mit

telenek vagyunk. - ( Dr. Kiszely László ur indítványára vé- 
Am tekintve, hogy, épeh mostr tíivataj^gül az. értekezlet egyhangúlag, kimondta,

. .-. é̂fata alterimábőfís annyira megszerete t hogy megbotránkozással értesült azon légből
főispánunkról van szór«örömmel megragad- kapott hírlapi közleményekről, mintha főispán
juk az alkalmat, hogy fényes bizonyságot ur ő méltósága a járási főszolgabirói hiva-
tegyünk a rágalmak eUen, m kkel illették és talolj: megvizsgálását, veje Svasíics Nándor
épe»-erényeit igazoljuk ezekkel szemben.. i*r érdekében kortes célra használta volna

Mert mindnyájan, flk'Vete'vriftink cikkekel ■■■- - - •• ........ - .............. - ^Igptalan rágalmaknak nyilvánítja s a mpny-
n hirtapt hajsza a vármegyei köz-

,

Nem is kételkedünk, hogy ama né,hü| is s2Óbaa„  f0f0!|hí, vo|„„- _  cg!( Alndar grofot, hogy a járás megyebizottsági 
kiváló előnyökkel-, szem ben, melyek szóval egyőAkkel szembto sem emlékezett-- -la3taJ  neyeben felszólalón. 

-^teháttyb^álfó̂  ̂hivatalnak itt való^^-faispán-^- —  %  értetózkt w  clnok élteté'
létesítése mellett szólnak, egy hang , « f bő 28-án d e. 11 órakor a Korona a '1 Fn-
is ellene sz ó lh a t  vállalandó “f I S n u 'S  S á r "
néKr s r tg r  t is  jöldtulaidonosaink is .oerakottyi Károly, Boda József, Finkei Gyula; Hangverseny.
hozzájárulnak a közérdek megóvása- i Frick Lajos, Horváth István, Ilta Vendel, Idei téli évadunk legfényesebb mulat- 
hoz S ha dohánytermelőink S Váró--Kertész Adolf, Dr. Klszety László, Kovács sága» szombaton lezajlott, 
sunk intézői níeqteszik a szükséges Gyula. Kisiváa János, Lelbach Keresztéin. Oly szépen sikerült, hogy egy tízszer 

-l<inP«íPkí>t iiriu n iAVŐ rinhánuhpvál- Loczi J ()Z-5CÍ* P-r Noszloj î Gáspár. Pittn.fr.. gkkorfl város, miut fl mienk î vbüszke tehe- 
'*• i #• 'u n  T a fm , György. Polítzer.Géaia. Bcngel -Fetenc és tett volna reá. S igy nri rsa^örömrnei és
tasKormarnozzanK S nem Barcsra rog-’ Roznik Imrctörvényhatósági bizottsági tagok. dicsérettcTSzóIflatiink lóla.rf âratian volt úgy 
nak menni vidékünk dohány termelői. Dr. Noszlopy Gáspár megnyitotta uz az erkölcsi mint az angogt stker. Utóbbiról- 

: Ánr Szob csekély, de, tevékeny: értekezletet s felkéri a jelenlevőket hogy nz még be se Számolhatunk, teljesérr: 
intelliqencziája IS  erő?én mozgolódik ’értekezlet vezetésére elnököt s jegyzőkönyv- Réndkivüli ügyességgel és fáradhatat- 
s imi csak azt mondhatiuk hoau vcz6,öt válasszon: elnökül ajánlja gróf Széc- lan buzgalommal munkálkodtak a rendezők 

' hénnl Aladár ő méltóságát, kit az éttckezlct. üz est siketen s ki kell emelnünk Talliáii 
egyhangúlag elnökül megválasztott, jegyzőül Andor ‘föszolgabiránkat igazat adva Gulyás 
pedig frick L&jos If&t. felkérve. ' ' Ferencz tanfelügyelő ama szavainak, mely-

s igy csak azt mondhatjuk, liogy 
„résen Tegyünk“ s hogy „ j

— rf —

v

az elfeledett szót vagy nem hallhatta edes 
aikaifól. Nem volt Itedveae  ̂ám Hrai költő 
volt s igy nem tudta beíéjezin költeményét, 
melyet azon végzetes óra közeledtén kezdett 
meg, melyben a tündér átkát kimondotta. A 
költemény utolsó szaya — szeretlek — lett 
volna; lehetetlen Volt más befejezést találni.

A. költő homlokához csapott, kezei 
közé ragadta fejét, kértlézté magától: „Hát 
megőrültem?“ Hiszen egész, biztos volt
benne, hoau ódájának kezdői még min- 
tosan tudta a ?>zót, m cl y n e kazw jlpoföF"

■ '. . • ' s :iranghajB-yégtghullám»*U rajta majdnem
1 "•— ’ ' i ‘ ~ — -a - V -

Egyszer aztán.mikor a zöldeló lomb- . „ kiáltá a költő s térdre 
koronák alatt álmodozott, megpillantotta őt "V ^ nf ^ycd ? fni után ső- 

j a gonosz, tolvaj tündér s menten beleszere- v^^ ’̂ '^ e g  órömürik boldogságunk kőze
teit. A tündérek nem kényesek, hamárébb ' «*• hiányzik még neked, netted, a ki 

.mintsem a pillangó meg csókolja a rózsát,  ̂ vafly^
rány<ímta ajkait az Övéire s a kőltö, bár- Kezdetben nem felelt soká, de , mik^T
mennyire is belövőit mélyedve befejezetlen jobban kérlelte és könyörgött, felsóhajtott:

¡ódájába, daczára ennek a megzavarást fel- „Óh, hoqy maqunknak kell meqszenvedni^ »mi—wu» f iBiwi i i iHBw ■■■■■■II- ' ■■■■■ w ..... ......... . ■ .i1—, ■ ■ --
kiáltó jelt megelőznie kellett. BizoifPág arra, 
hogy tudta a szót, azlá szerencsétrtn, el
feledett végszavat, erre bizonyság volt, hogy

- a rím, ^melynek pára a befejező szó volt, 
már le volt IrVa, fiogg a tim várt rá. köve- 
telődzött, más szavat megsem engedett, 
csak ?ifln rtiinfr az ajkak, mg^ek csókhoz 
sorakozva, ikerajkakat kivárniuk!

És ezt a pontos/ elengedhetetlen 
wyíat elfelejtette, nem birt rá emlékezni, hogy 
"csak valaha tudta volna:
’f" E  mögött okvetlen valami titok lappang, 

shogy miez, ezen töprengett örökösen a
- köno.TAIeg^uIyósabb melancholiába borult, 
, mert hiszen mi sem borzasztóbb a költőre 
nézve, mint mikor az elkezdett' költeményt

elfutott az erdőségek mélyébe, Jeült a csa
csogó patak mellé, éppen arra,-a merre a 
tündérek és- szellemek táncukat járták a 
holdvilágnál.

;séggsnéK‘ rgnma. szivéséii éii^dn-,
¡hogy a tündér .elszöktesse öt aranyos, lep- 
¡.keszárnyit lovakkal vont kocsiján csHIámlŐ 
Jjkék barlangjába s szép karjai közt, elbájolva 
[csókjaitól, mosolyától, elfeledte florfdjait,
; szomorúságát, s h r pgy pillanatra nem néz
tek egymás szemébe; megszakították csókjai- 

: k®LH9M csnit azért tették, hogy hallgassák 
¿» pompás zénít, melyet láthatatlan müvé- 
j  szék szolgáltqltuk vagy, hogy bájos tündé

rek tánczát nézzék, ^agy aranyos koŝ arak- 
i ból illatos gyümölcsöt egyenek, aranysérleg-1 
írből csillogó bort igyanak, vagy hogy a költő1 
| szerelemittasan, tündére csókjaitól megihletve 
yTántot ̂ ragadjon, dalt énekeljen ssípének
i dicséretére; és a tündér őrült, hogy oly 
szépen dalolnak róla.
— -—Boldogsági g  örömük órái-ugy-látszott, 
örökké fognak tartan). S az|án mégis megtör
tént, hogy a tündér néha hirtelen felhagyott 
a leaédesebb kacagással, komoly lett s el- 

; gosctalkozoK»* Karjára támasztottá szép fejét

áfcérr á gorlőszéri, a mit másnak okozunk. 
Oh I én azért vagyok szomorú, mert te még 
sohsern mondtad nekem: „Szeretlek 1“

AOwHtő nem -feleH -e szóval, hanem 
örömujongásba (őrt . ki, mert megtalálta köl
teményének befejezését.

Hiába igyekezett őt mlndenkép vissza
tartani a tündéi a kék barlangban. Oly gyor
san, a hogy csak lehetett, sietett haza, be
fejezte, leirta,“kiadta költeményét és a bá
natos ország lákói végre megtalálták az el
feledett isteni szót.

S a szerelmesek újra találkoztak a 
rózsalugasokban, s az Ifjú "házasok megint 
édesen csóftolőztak nyájas sapbácskájuk- 
ban a leeresztett függönyök mögött.
------  N. F.
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1907. január 31. NAGYATÁDI HÍRLAP,
ékben boldognak mondotta Nagyatádot, hogy sziv és nóta igazi művészei. Gyönyörű já- [saját kömwtára javára zártkörű Tánczéáélyt 
egy oly, minden nemes és könyörületes do- tékát és remekül pointirozoli énekét örökké rendez. Belépti-dij: 1 személyre 80 fillér, 
lóg iránt végtelenül lelkesedő és buzgólkodó szerették volna hallgatni, folyton üjat és újat Kezdete este 8 órakor, 
főbiránk. van, mint ö.* És meg kelheínlékez- követeltek tőle s midón. ezt a végtelenségig — Uj ügyvédi iroda. Dr, Berger Imre 
nünk drrSzetseg Istvánról is, a ki hasonlóan r a )jódiumon el nem érhették, a táncz köz- ügyvéd Marcaliban Berger I. C. fó-utcqi hé- ‘ 
teljes buzgalommal vetette latba "rendezői ben az étteremben kérték rá a zongorázásra ■ zában ügyvédi irodáját ̂ megnyitottyE- '  
tehetségét dacára, hogy két hete rendezői 'és énekre.. - i — Meghívó. A nagyatádi polgári olvasó-
kgrive.próbát állott ki. A hangverseny befejeztével a v3csora»köj; 19J7. évr február lió 9-éii a „Mátyás

Ili^élkes-FeRdezokkél az élén, nem cső- következett  ̂hol Tallián Andor főszolgabíró kiFály“ vendéglő nagytermében saját könyv- 
da, hogy oly kiváló-sikert tudtunk kivívni, qr köszönte meg a rendezőség nevében a tára javára zártkörű Tánczvígalrnat̂ TefidezT1* 

- f̂támj korat-délútáni órákban szokat-“ közremüköflőknek fáradságukat s a szép Bélépti-dij: személyjegy I k. 20¿f. családjegy 
lanul sok fogat robogott végig utcáinkon közönségnek- l̂ögy oly szép számban meg- 2 k. 40 L. Kezdete esti-8 órakor, 
előre jelezve az est sikerét, 1 ..9 órára volt jelenve támogatták a nemes czélt, Gulyás — Járási tűzrendészet! fetOgyelövé a 
tűzve a,rkezdet, de már -7-8 után telni kéz- Fereh<rtánfplügyetó ur pedig a rendezőség- samogyniégyei tűzoltó szövetség az alispán ~ 
dett a terem s 7 9 .órára városunk és vidé- nek, hogy ézt a nemes célt fáradozásával hozzájárulásával ffj. Dolenecz Istvánt ne
künk inteliqen'ciája, mélyét csaknem, teljes ily szépen szolgálja. vezte kij

Aztán megkezdődött a tancz es tartotftszámmal látni lehetett, az utolsó helyig be- 
töltötte a Korcíha szálló nagytermét. kivilágos kiviradtig. A négyeseket'120—140

Megsem kíséreljük elmondani, ki volt. pár tánczolta és a vig kedv reggelig vissza- 
ott mindenkid oly, sok névet kellene felsorol-. tartotta az egész közönséget. 

ah' unit .«¡..Hon ín to í l i n p n s  p n u p n  és Csa- -‘ f t  i ip m e s  r p l  rrrip k p h (> n

-  'A ' í _  „  
küldöttsége tisztelgett -Popovics Sándor 
pénzügyminiszteri államtitkárnál!, hó26-íö- 
A küldöttséget, mely Szunyogh Mihály kép-

ni, ott volt m inden intelligens egyén és Csa- A nemes cél érdekében a rendezőség viselő, báró Berg'Ottó, Politzer Géza. Bőhm
Iád kívévrê  kiket akadályozó körülmények ;^szeállifása jszérínt eddig felülfizettek: Gr. • Ernő és'Weísz Arthur urakból állott Gaál 
tartottak távol. Azonkívül még sok idegen Széchényi Aladár, Le bach Keresztély 50— Gaszton orszgy. képviselő vezette,? felszót, 
Kaposvárrótés máshonnan megtisztelte hang-150 kor. Mauthner Alberf - 20 kór. Dombi: lálására az államtitkár igeit szívélyesen vá»v 
yersenyünket jelenlétcxel. ’ ^ 4 György (az úrbéres gazdák megbízásából) Iaszol t s  megígérte, hogy a barcsi beváltó 

Először a helybeli dalárda "énekelte cl 16 kor. Dr. Gulyás Ferencz, Vasdényei E|e-. körzetben, a dohány osztályozása és beyál-  ̂
Thaísz „Jeligé“-jét és Méder M. Népdal mér, Dr. -Kommen Elek, Szarvas Lajos, |tása ellen felmerült panaszokat a legsürgő- *
eggyelgaét" kitűnő elóadásá^ ftén k  tapso- Lusztgarl̂ n Sairui N. N. 10—ICL kor-, özv. sebben orvosolni fogja^ -  ̂ , __________ ,__
kát, keltve. - "r  Dr. Nöthig Jánosné 7 kor. Dr-Kíszely László,./_ — Állami iskola Kuntelepen. A m. kir.

Második szám volt Angyal Guidó csűr- Bodanszky Tivadar, Fekete Ernő 6—6 kor. közoktatásügyi. miniszter ur értesítette Kun-? 
gói fögymnv tanár hegedüjátéka Németet Dr. lgaz„Béla, Dr. Berkovics Emil, Pados telep községének elöljáróságét, hógy ‘19QTt~' 
Sándor tanító képéz<Mlaftáfl<iséretével. H. János, Szvogetinszky Károly, Kohn Zsig-;év őszétől állami i§Jcolát éngeaélyez a köz- 
W. Ernst. „Elegiá“ -ját és Schuhmann „Trfl- mondné, Dr Schvarcz Mihály, Dr. Weisz ség részére, 
uméréî -ét adta elő. Előbbinek magyaráza- Jakab, N. N., Kun János, Tráttner Mátyaár4~— 
táuMörténetét Szállos Arthur olvasta fel..- Wölf Izsó 5—5 kor. í̂ zántó Péter, Csik.
Utániia foHiángzött Angyal, Guido hegedű- Antal, Simon Géza, Bittó JeuÓ, Borónkay KL.j.... 
játéka, mely abban, a mit műkedvelő szol- Rátkay József, Rozman József, Székely Ár- 
tathat a legkitűnőbb volt: SUü£, elégikus min 4—4 kor. Streda "“Antal, Suter Ede, - ■ “
darabokat Választott, melyekkel nem a tedi- Bosriyák L3S21Ó, MayerCSffi Smidöfr Wurm; j sy tfev. tfHlli:7 » .
nlkájál mülaíía Be. Tláí^ni remek vonását Vilmos .és Kjein Soma 3—3 kor. Kun Endre, . __...........................
és előadását. Különösen Schuhmann Tríiti- Br. Weissenbach Iván, Löw Lajos, Horváth, Árverési hirdetmény kivonat, 
merei-je, mely a hallgatóság egy része előtt Jenő, Weísz Antal, Lukács Lajos, Steiner
is ismeretes volt, kitűnő hatást keltett. A ígiiácz, ifj. B^zsáky János, Dr. Jelűnek Ar- A nagyatádi kir. járásbíróság mint 
„repülj fecském" ráadásával azután a tech- min 2— 2 kor. Kohut Jenő, Oderszky Gyözö, telekkönyvi hatóéig közhírré teszi, hogy 
nikáját is előnyösen mutatta be. Harsányi Antal, Kovács Gyula, Marton Lász- ... .»airvatádi iárási takarókoénztár r t

Ezután Tallián Aídorné urnö kíséreté- ló, Mayer István, Dolenecz István, Boda L ^ , aitfttJ ak E  A  ^
vd Pcrczel Sárika: az est „star“ -|a eseiKj- Ernő, Sümegi Béla, MUtor fw m a, B tck , ¿1 ?- ^ ■

' tette m2ff csillámló énekét előadva KáJ01y Kálrjuin, N. N. 1 — 1 koronát. veíhehajtaot szenvedő ellem 400 kor.
Gyula ,f€salogánydal‘‘-át és utána Farkas A hangverseny fényes sikerének elő- tokokövetpres és jár. iránti TÓgrehajtási 
.Imre „Dal a szalmpkalapréT.' cwmü kudvcs mozdításáért úgy a uemesszivü közremükö-. ügy&wu 4 Kaj«M»vári kir.' tórvéiiyszók (a - 
kupléját. A sikert, a lelkesedést‘telml nem döknek, valamint közőnségflnkflek 'és. ¿2 [ ó^yat^li kh*. járásincoa&) terüleí4tl ]évő
lehet, I e g a l á b ' m vállalkoatmk-rá ak- ttdakozókaak a -szives pártolásáért és-támo- ■ r. . v  . . — .. .. . . .. --
kora gyönyörűség ült az arcokra az ének gn'ásáéjl a „Napközi otthon" nevébeu .ez • f  i i, ! \ + ia a i u 
kiváló élvezetében. A szűnni nem akaró t̂on is hálás köszönetét fejezi ki a render.?40̂ “ A T nf)ÍZ;
folytonos taps kétszeri ujrára is kényszert- zöség ingatlanra“137 koronában, fötsosefjesdi 
tette ff bájos művésznőt, a melynél különös — — :— -— r —rM^-Rztjkvbon A t  2/hrsz. tngathmra 
a Pethe Lajos ur kísérete mclietl-gldalolt,-----—-- — — . m— -̂ ‘20 koron4hqffp~â feT~r v'’ “
magyar dalok az egész est csúcspontjának 
nevezhetot. Azt hiszem az egész közönség 
lelkesedve háTlgáfla volna a vfégtelcft35gig''á> 
gyönyörű kíséret inéllott a bájos, csengő, 
érzésbell éneket.

H I R F . K .  : lcvhnn A f  1214.h. braz. mgátiánral.gflB _
-■ — :— — * koronában, a fdsósogosdi sztjkvhon

J  ■ ■_ A l á .  felvett H4áb. i2M;o, hre» .ü i-
t Felkérjük axm i. t. oidrl'i ehifixeh)- gátiam á*2;i4 koronában, h tiOlir ¡>79- 

Határozottan a siker óriási hatását -I/ikef, kik még e/öfixete^’ dijaikat be nem (¡47 nztjjívefcben fölvett ingatlanokra azon 
szenvedte meg .Jeltétello], ho^V ;«* BOBU.Vák M4--

kiknek eíöfízefésé e /ifi ofigén lejár, hogy halyijé szífti > fcva javára-l^ekohele- 
elöfixeféaiiket a csatot! ulabdnylap fel- zett özvegyi jog, a  ̂ ő i«  8»tjlR’f>eu fel- 
fiasxnálásőtuil megújítanák. vett üigatlanra pedig azon feltétellel is,

Helybeli i. t. előfizetőinknek /"inda- j10̂ y |f08Hyák- Katalin ^zvegy Jakafefy 
két célra bátorkixiunk r/őf/xetes/ javára bekebelezett )aká& axol-

a daloskör adta elő Huber rem$K „Fohász1 
át precis gondoj előadásban úgy, hogy az 
idegen zenekapacitások is teljes elismerés
sel adóztak a lúgoknak s, főleg a fáradha
tatlan karmesternek Molitor Gusztáv p. isfi. 
tanár urnák, hogy e2 t a nehéz darabot oly 
finomul betanította. a lapkihordd utján ■ bemutatni.iI í . - . . . ... „¿-«.«lom' az árverés által nem érintetHc az

GuömSWl. közonsígünk állal már <s: -  .fcnbrosztá». MjirtgepMiMBülitail ^  ....gá«M>itott kitüiiisi
mert, de ép- ezér. általánosan kedvel, es ■ ^  ^r,a.o» ^ , . , , , ^ . ^ . , , ^ ^ , , 1̂ , ^ .

— Qhairott zongirrajmék fe|cgtr ~W  a műsort. 
Pethe Lajos ur játéka külön művészet, a 
zeneköltő és virtuóz egyesített és egyénitett 

nnOyészetcr~melyet-esnk a magyar közönség, 
ám ez" azután úgy becsüli, hogy lelkesedése 
hátást nem ismer. Egyetlen művészünk van 
a ki a versenyt felvehetiiFráter Lóránd, ők 
ketten egyedül állanak és külön cllassisát a 

r zeneművészeknek képviselik. Egeiket h hiá- 
sik-elébe nem tehetjük, ők ketten a magyar

min. tanácsos, gróf Somsích Andor, gróf jelölt ingatlanak az«
Széchén»i Géza, grfflppunijl Géza, Jeszensz- |Qn_ ,,
ki| Ferenc és CsáustSíimlor országgá-kép- .P 'S B  Iy n^í“ n
viselők, Schweikovszka Gusztáv Smags / 0.. B. 10 OfMOr. “  1
méntelepparancsnok és számos községi ki- Itöz8(iizhá2áli51 nioirtórtniidó
küldö.1 keres»" fei. . - nyilvános áptpréson a rnogállapitott ki-

este) a „Korona" vendéglő nagytermében r -. Árverezni szándékozok tartoznak az

«vsvs Február hó 3-án 
a „Kossuth“ kávéházban -

Kolompár Károly teljes zenekara által.



NAGYATÁDI H1RCAP 1907. jaguár 31.

'ingatlanok beésárának 107,.-át vagyis iá  
’fa)K 70 fillért, 32 üforonát, 28 • kor. 60 
fillért 23-kor. 40 fillért készpénzben vágj
am 1881. évi LX. t.-é.-42 §4ban jelzett 
árfolyammal számított é8 az_ 1881., óyi 
november- hó 1-én _3$33<sz; a. kelt igaz- 
éágögy miniszteri rendelet 8-ábaii 'kije
lölt ovádókképes értékpapírban a kikül- 

, d t̂t kezéhez letenni, avagy az Í881. évi 
LX*.t.-e._170 #-a értelinéheu-a-bánat
pénznek a bíróságnál elójgges elhelye

zésé rő l kiáilitűtt szabályszerű elismera^yt: 
- ¿tszolgáltatnf.
, . ’ Nágyatád, 1906. évi december 20-án. 

kir’. járásbkóság niint tkkvi hatóság!
: S Z A K A L L

kir. albiró.

4JWJ3-SZ; tkv. 190«. -
Árverési hirdetmény kivonat 

* A nagyatádi kir. járásbíróság mint 
telékkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy 

,  Bwnenleld Jakab végrehajtatnak Vog- 
ronios Imre végrehajtást szenvedő elleni 

-"903 kor.i 93 'fillér tóke. követelés és jár. 
iránti végrehajtási figyáben a Kaposvári 
kir. törvényszék (a-iiag^fttádi kir. járás- 

.. , hiróság) területen levő Nagyatád község- 
ben fekvő a nagy és kis atádi 71 sztj- 
kvben Á f a  felvett 85 Jirsz. ingatlan- 
bóf a Vogronies hnrc illetőségért ^401 
koronában, á nagy és- kis atádi 784 szti- 
kvben A t  72;b. lírsz. ingatlanra ;nz ár- 
verést 97 koronában ezennel niegálIapP 
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy; 

fentebb jnegjelolt ingatlanak az

ingatlanok beesárának 10 ’..-át vagyis 
140 kor. 10 fillért 9 kor, JO  tilJórt kész
pénzben/ vagy az d881> évi LX.. t.-e: 42

1907. évi április hó 30-ik napján 
d. e. 10_órakór

alolirott tkkvi-hatóság hivatalos helysé
gében inegtartáhdó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltás] áron alul is el-

^ ‘"ÁiTerezni- száiidékoz^ ta^íinat azj a t

I47|b. "1írsz, ingatlanból a BrueKr Mári 
férj. Kajtán" Istvánné illetőségére 2712 
koronában; azon feltétellel, hogy az 'Sri 
verés által az özv. Brucker Mihályné 
szül. Kis Erzsébet Jávára bekebelezett 
holtiglani haszonélvezeti jog nem érin-

sztjkvben A f  alatt felvett 1474a 2|133 
hrsz. ingatlanból a Brucker Mári>fé.rj. 
Rajtán Istvánné illetőségére az az áivc-*

rXbkn jélzotf áWolvammal süAmilott n. az! * *  ríVJ.. koronáKaii ezennel megállapi-
tolt kikkHbki árbair elrendelte; és ~ hogy 
kr fentebb niegjélőlt ingatlanak az 
19Q7. évi május hó 4-ik napjá

nak d. e. 10 órakor

1881. évr iioveuiber , hó lnin_"33:f3 sz.
a. kelt igazságügy. miniszteri rendelet J i , ;
| tj-ában kijelölt óvadékképe* éi-tékpapir- 
ban « kiküldött kezéhez letoni.ayagy a*
1881 évi-lA. -t.-c. 1 7 0  értelmében: alolirott tkkvi hatosag hivatalom Jielyisé- 

pánatpénaiek a bíróságnál clólegos_ei-i ííóben .megtartandó. nyilvános árverésen 
elyezéséről kiállított szabályszerű efis- amegállapitott kikiáltási áron alól is el- 
•rvényt. átszolgáltatni. adatni fognak. -

Nagyatád, 190«. évi deCember 23-án. Árverezni szándékozok tartoznak az 
A tór. járásbíróság .miut tkkvi hatóság, ingatlan ̂ beesárának 10 A-át vagyis 271 

^ . S  7 A K A L L  kor 20 fillért es 20 kor. 30_íillért kész- 
vagy  az 1-881.. .évi. IX -L-c . 42 

14 g-ábau. jelzett árfolyammal számított „és
az 1&81. évi november hó 1-én 3333 sz. 
a. kelt Igazságügy ni í 11 íszte rí rendelet '8

43«2 s?. tkv. 190«.
Árvetési hirdetmény kivo n a l __________________________

A i^^atádi kii. járásbíróság mint §-á1>án kijelelt ovádókképes értékpapir- 
telekkönyvi hatóság közhjrró teszi, hogy bán a kiküldött keiéhez letenni, avagy 
a nagyatádi-járási takarékpénztár r. t. az 1881. évi LX. t.-e. 170 g-a értelmében 
végrehajtatónak Brucker Mári férj. Kaj- a bánatpénznek a bíróságnál elhfllyflzésé- 
Umfitváiuié végí^aj^Tsz«iivedu «H«iH ról kiállított szabályszerű elisniérvényt át- 
920-kor. tőkekövetelés és jár. iráuti vég-^zolgáltatni.
rehajtási ügyében a Kaposvári kir. tör- m Nagyatád, 1906. évi december 23-án. 
vényszek (a nagyatádi kir. járásbíróság) A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság, 
tertiletén levő Nagyatád községben fekvő S Z A K Á L L
a nagy -és kis atádi 755 s'/tjkvben \ f-  - ¿jr. albiró. -

S Z  .1.1 l i v  A H T II K S N Y H I! (j  K S
NAGYATÁDON.

Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekben, 
a. lehető legjobb' kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.
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Gázolaj és gázlámpák gyári raktára.
m. kir, lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája. 

NAGYATÁDON.

'Tisztelettel?ttel-b||OrÍodom a n. 1).; közönség: R/iven tigyalniét fp.llkiviii r^.mün harnn .̂ui,.^- -

fW s z iCSEM EG E, FASZER, LISZT , ÁSVÁNYVÍZ, TEA , RUM Ü Z LE T E M R E
K ülői lőttül i jiayy sulyi lektetolc csemege különlegességeimre, inelvolíot KÍÍ.il..,, ujoiiitn vosetleui be. 

Rakta ion tartok: friss debreczenl perzselt szalonnát, sonkát, tormás virslit, szafoládét, 
mortandellát, parisért, extratOlteléket, karmonádlit, többféle szalám it Különféle Conserv áruk: 

ételek és halakban, ajtók, kaviar, frts uradalm i vaj.-

Füszer áruk szortirozott nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, Sósborszesz,
Síhrtugy friss dóit íyüiuükíaokKen u. m. Malaga, mozsoiya szőlőkv maróni, feltört magyaró, 

narancs, fBge, datolya, friss thea sütemények és czukorkák
; A l, l)' kol'illH!;? énlekl6dpH(»t kírtc, liíztositva a l«gitzuliil>hb kimulgáláwii). * . .

_ \ - —- i — — ■ vagyok kiváló. tisztelettel
Nagyatádon.

• Főtér saját ĥ z. y *  j  - Zaborszky Lajos utóda
. j csemege- íüsízer keresk.

^Gázolaj és gázlámpák gyári raktára.
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Fizetett kamatok: ---
betét kamat — t t , _ V -'- 
folyószámlabetét kamat . 
visszleszámitolt váltó kamat
átruházott jelzálog kamat
lombard kamat
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A NAGYATÁDI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
X X X I H  É V I  .  ' -Cm RENbES KÖZGYŰLÉSÉT

1907. február 17-én délelőtt 10 óraKor az intéietl helyiségben tartja meg, mellre ff részvéngesek tiszte-
- . ^ lettel meghivatnjk. . t i  .

______  AZ IQ flZQ flTÓSrtQ .
lés tárgyai:.,«,. --- . - 1

1. Közgyűlési elnök választás. 2 Az igazgatóság jelentése és a nyereség hovafordilásâ íránti inditványa. 3. A felügyelő-bizottság jelen
tése. 4. Az 1906. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg' megállapítása és a nyereség hovaforditása iránt való határozathozatal. 
r'. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása. 6„ Tisztviselői javadalmazások módosítása. Tr Esetlegeg indítványok.

- Alapszab. 16 §-a. .A szavazat rendben« személyesen njakonjlkató csak. s megkivántatik. bogy a «zárató részvényes ixjykoni i  részvényesi 
minősége a közgyűlést megelőzőleg legalább * )  nappal a társaságnál tgazolva legyen.- - «

MÉ R L E G - S Z ÁMLA KOvErEL'
Vagyon

v& sm zféx-:
Váltó tárcza’ . 
Jelzálog kölcsön: 
. .kamatozó

törlesztésed 
Kézizálog kölcsön . 
Folyószámla követelések 
Kötvény költ “

ÚO.OoO K. n. é. 4 Qjp-os pagy. kor. jár. köt». i! 172710
29.200K n. é. rtv (kpT közp.jelzgb. 4 * 2 ö|ô 5$ile». 1 29200

Intézeti ház 
Felszerelés leirás után . 
Biztosítéki letét.
Készpénz előleg 
Előlegezett óvás költség. 
Előlegezett ügyvédi költség 
Hátralékos kamatok 
Átmeneti tételek

korona Teher

■50730̂ 80 'Részvénytőke' ’̂ 7---
Tartaléktöke .
Nyugdíj alap.
Betétek:
betétkönyvecskékre 
folyószámlája

Visszleszámítolt váltók.  ̂
Átruházott jelzálog kölcsönök 
Lombard kölcsön 
Folyószámla tartozás 
Tiszti biztosíték .
Fél nem vett osztalék. .... 
Hátralékos tőkekamat adó 
Készpénz letétek 
Átmeneti tételek 
fyereség

korona | (IILkorpiia ;

Veszteség

NY E R E S É G- V E S Z T E S É G  S Z Á M IA
ö s s z e g

j fill. || korong lill.

tiszti biztosíték kamat 
Adók: 
tőkekamat adó 
állami adó . 

-pótadó . 
útadó .

Leírások: 
váltótárczából 
felszerelésből 

Költségek:
. üzleti költség. 
házfentartás . 
becslési költség 

Fizetések 
Naöí

II-  Nyereség

Kamat jövedelem:
váltókainat . . .  
jelzálogkamat 
kötvény kamat . . 
kózizálog kamat 
fo yószámla kamat 
értékpapír kamat 

Jutalékok: 
szövetkezet kezeléseért . 
cgjjébb jutalék , .

Leírt követelésből megtérült . 
Lakbér jövedelem .
Árfolyam nyereség*)

F97720 
70728 
19515 

29 
4347 
8067

» t z e-g

Kifizetett nyugdíj . 
Különféle illetékek 
jótékonyczélu adományok 
Nyereség

Gundjr Géza
pénztárnok.

Harsány! Antal
fel. blx. Jegyzi.

•*) ebből adómentes 270 K 50.f.
* Nagyatád,  1906. deczember hó 31. “  '

Dr. W elsz Jakab Boda József
lligizgitó. Igazgató.

Megvizsgálta és helyesnek találta a- felügyelő bizottság.
Stelner M iksa Szalóky Dániel Herfelendy József

lel. biz. tag. 'fel. biz. elnök. . lel. biz. tag.

Kimbauer Ferencz
fókönytelí. f

Krticzka Vincze
fel. biz. la«.
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királyi|§|lőpor áruda.
Kitűnő minőségű liittichi vadászfegyverek, ; “  

É? fIöbefték7revolvere£, az összes íegyverttemüek,
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati -— 

g cikkek nagy választékban. r

:solyák nagy választékban.

Szabályozó.- töltő- és szellőző kályhák.
Öntött kályhák és asztaltüzhelyek. 

TakaréktUzhelyek és lemezkályhák.

Biehn János-féle tiszta, természetes aszfalt- bitumenből készült

valódi aszfalt fedlemezek raktára
M0P ; Nagyatád éSTVÍdíke részére. '

Aszfalt elszjgetelőlemezeh -  hátrány ~  
prima carbolíneunk

! j s - ‘  ,  .

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

“ 1907á január 17.

ernát

.jSjpinatoU Benyák, János könyvnyomdájában Nagyatádon 19UÜ.'
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kiadóhivatalt«

iparteste tétünkről. felkészülve ne legyének a választá- ¡állásait mint elnök, jegyző, pénztár
son súrlódások hanem egyhangúlag inok és betegsegélyző pénztárnok—  

, ... . ¡történjék. Remélem iparos-társaim ingyen ¡.illetve lemondunka iárandő- 
Már e helyen egyszer felhívtam i mCgértve a már jelzett czélokat, át- Ságunkról a fenti időre, egy veendő 

iparos-tarsaimat az összetartasra es látva annak szükségességét, mindenkiiház javárai - . '
az egyesülésre; talán nem lesz^ér- tölctclh«töleq 
dektelen ha az ipartestület közelgő - ■ • —

, rendes -évi kö^gyüíése előtt fsaiét j  
erre'ákarom a figyelmet terelni, mert1

igy.ek«zni fog közős; Én. bizom és hiszem, hogy akad
,  . “  'Pa« cstule.„KM<!|g ° boldogulásunk elérésére, közremü- 20- M d u e lk e s  é r f ik t o S k k lk  rendes -évi közgyűlése előtt ismét ködm hooií ennek alinfeltételét- «111 T , H t«rn Közöttünk kik

erre akarom a figyelmet terelni; mert t<:k!flt1ve a, nemes czél , mely yel egy . f
itt az idő és , alkalom ra tömörülésre..^^ege^sege^ses erős ipartestuletet hoz- 0|g-alap letevését segítik efo. mely-

Egyesülésben rejlik az erő! Legutóbbi czikkemben említést¿¿. x r- ■ — 9~L~jl— 'ju.T-«T5""''iT •........ V  idő alatt meggyőződhetünk, nem te-Ha az « « *  szetvannak forga-»tettem ahazvete Iroljs, mi igen sok kintvc ¡dőtJs fáradságot válJlkoznl 
/a, mindenki könnyen legyőzheti iparos társam helyeslesevel találkö^oanak réá hoc "
ü i G C T n o ll io + ía  ct <7+ m i n  n l ln n K n n  * t a H  ir tu  I n n a  ír  I H 1A/ 1 ■ f n ln l  . :  . .  1 "

csolva,
és kihasználhatja azt, mig eílenben ■ zott, így jónak láttajne dőli 
ha ősszé tudjuk hozni, egy megdönt- értekezni,' megbeszéléseket 
hetetlen erősséget képezünk, és-job-ltunk, volt szó részjegyek kibocsáj'

ngk üdvös és Hasznos voltáról rövid

HKiewtu ciuaseyci ntpwuun, ta juu iwiin, vuit ic^jsyycn niuvjLaaj g leQSZebb rPmPn«lPkjfPl ieJlOmrilr ■
bán me'gvédhgtjük úgy az egyes mint tása által a kellő tőke beszerzéséről,-,övS irán  ̂ különösen ha a személqe- 
az összeség igaz«t\és számot tevő azonban azt hiszem e dologi lejárta j<ct mgq választva oluanokraTu- 
tényezők lehetünk minden tekintet- magát mivel majd minden ipartestület házzuk e feladatokat kik lelkülcörr
ben! Az ipari átalakulás és fejlődés ezen indult ki, miáltal az ipartestü- v jseiik és átérzik az ügy magasztos 
természetes követélményé, hogy az letek teljesen kimerultelj, sót talán t voltát szívvel lélekkel Igyekeznek 
iparos is vele.haladjon; a jövő ipar-jám agunk'is úgy annyira megva- azt megvalósítani, 
testület mint erkölcsi testület lesz guunk a sok jótékony czélu adako- . . '
hivatva meqmutátni az utat ífielyen zással terhelve, hogy nem sok a re- ‘9Ü aztán Jesz egy otthonunk, 
haladnunk kell; viszont rajtunk áll menyem, hogy ez igy sikerüljön. Egyi- hol nemcsak aj kozmuvelodessel de 
most, hogy olu egyéneket válasszunk künk erre azt az egészséges ajánla- f23,111̂ 5 -”1“ - hasznos aoigoKKai is 
oda kik hajlandók a közjóért áldozni tót tette, mely azt lítazem minden¡foglalkozhatunk, hogy aztan a társa- 
idejűkket és fáradozásukkal: Tartsunk egges iparos helyeslésével találkozni ^ lo ^ a Q  ^  mint művelt ipárosQK 
tehát egy elő értekezletet melyen fog, ki csak kicsit is feltudja fogni, foglalhassunk helyet, 
megbeszéljük a tennivalókat és kik hogy mily haszon háramlik mindnyá- Fel a munkáraTiótl hisz tudjuk, 
legyenek azok a vezető férfiak eze- junkra, ha ezt létre tudjuk hozni. hogy a munka nemesit, és ha össze 
két egymásközt felosztva úgy. hogy Inditványozza.hogyálljunkössze tartással küzdőnk' nem is marad d  
minden iparág képviselve legyen iparosok 2^-24-en és mondjuk ki, a siker!
benne, kik annak idején védjék a hogy mi 5—6 évig elválalljuk évről —  u __
maguk érdeküket ipar szerint; és így ? ^ r^  az Jpártestület dijjazással járó!

XT : * kozást. A jóisten a megmondhatója, hány _Nagyatádi Hírlap tárca a. mondottam el m agban az egyszer-,
r  3 egyet s hányszor, szdrtutbttam ki, mertnyit!

A Szép Zlaticza.
Irta t SZÁSZ^ÓZSEF.

Karácsony félé járt az Idő. A meteoro-

lépek egy perez alatt s igy mennyit kell j 
lépnem egy óra alatt, amikor felváltanak.
" '  ̂ Sehoggse í̂kart telni az idő. Az a rossz i 

tulajdonsága meg van. ha tolnád előre: nem 
siet, — ha szeretnéd megállítani: elröppen.

lógusok, mintha csak összebeszéltek volna, Elnézegett?m a szürke semmiséget: «lábrán-1 
kritikus napokat jeleztek s ezúttal nem vajr djMrtytt* Emlékezetein visszakalandozott a | 
lottak szégyent tudományukkal. Kemény hi- múltba, mely szépnek, kedvesnek tönt fel.
degre főidutt az .idő, tiogg 1 csomkPnTgTfljrg;-- — Miért? magam sem tudom.
fágyott az országút göröngye s sziklak«' ... Talán azért, mert elmullott, s a 'hűlt- ! 
ményre a folyó vize., A fákról lepotyog uk »Ók bajait, veszódségeit leghamarabb feledi> 
a verebek ,s százával feküdtek^ ettelenül az a halandó.
országút mentén. A hó csikorgott az embe- Ábrándjaimat zongora s ének hangja ( 
rek lába alatt s dideregtek az égén a hideg-1 zavarta meg. Mélabus akkordjai a dalnak a ■ 
ben a csillagok. ' szemközti földszintes ház egyik ablakán)

Dideregtem én Is.. szűrődtek keresztül. Tompán, mint távoli
Vártán állottam, n Város egyik legné- vihar zugásn és fájdalmasan, mint, a kedve- i 

pesebb utczáján, az adóhivatal előtt, őriztem ' seihet siratóknak halotti éneke, 
az állam pénzét, hogy rossz emberek el ne - Figyelni kezdettem. Fürkésző tekintetem . 
lopják, a pilt â végrehajtók szegéiby.. embe- a kiviláglott ablakra esett. A fehér csipke-: 
Tektöl behajtottak.' függönyön keresztül beláthattam a szobába, i

Az éj ieszálldtt már, d? még messze Madonna arczu, szőke leány Q't a zongörá-! 
az éjfél, amikor felváltanak, örökkévalóság nál. Egyike a legszebb női arezoknak, melye-, 
ilyenkor minden negyed óra- tisénd nyuga-; két,-iletgplben láttám. Könyezett, s könyei 

, lom mindenfelé, mintha' ktíialt volna a,város, leperegtek dlabastrom arczán.
A gázlámpák sápadt fénye rászórórtilr a fe- . Szomorú magyar d«tt játszott és énekelt: 
hér hómezőra, melynek pelyheit, szemcséit j  Kisérj ki rózsám síromig. • 
ezer meg ezer « B ilib e n  villogtatja, csillogtatja,- * Az örök. nyugodalomig.

Fel — í  alá jártam az őrhelyen. AbbaJ Lebilincselve állottam egy helyben :s 
hagytam rheg újból elölről̂  kezdettem az unat- i tekintetem rásxegeződött ■ az igéző tüne

ményre. Kiváncsi érdeklődéssel hallgattam a 
temetési énekek dallamára emlékeztető dalt 
s azon csodálkoztam, hogyan énekel ez a 
leány magyar dalt, hiszen Zágrábban magyar 
szót is alig lehet hallani.

Néhány pillanat mulya elhalgatótt a 
zongora. A leányka dala fuldokló zokogásba 
veszett. Hirtelen kezébe kapott egy arczké- 
pet s csókjainak/őzödével árasztotta el. 
Majd ráborult a zongorára, s ott sírt keser
vesen, mint párját vesztett vadgalamb a je- 
geiiya*»száraz ágán. ^

Mélyen meghatott a leányka szenve
dése. Gyötört a kíváncsiság: ki lehet ez a 
gyerqiek, s mi nagy bánata lehet szivének, 
hogy záporként hullanak könyei? . •

A vártakommandáns káplár sfcólalt meg 
mögöttem. A» őrt vezette fel, aki engem 
felváltott: ? .

Czudar hideg van önkéntes ur. 
Siessünk a vártaszobába, ott majd felmeleg
szik. Szereztünk fát a szomszéd pinczébölT 
tüzelhetünk egész reggelig.

Én'bizony egész megfeledkeztem a, 
hidegről.,-Másutt jártak gondolataim, nem . 
az időjáráson. Csak mikor a várta szobába 
értem, vettem észre, hogy egész tisztessé
gcsen összefagytam. A kezemfejc megder
medt, meg se tudtam mozdítani, a káplár
nak kellett « keztyüt lehúzni róla. Fülemben 
éles, metsző fájdaíom hasogatódzott, mintha 
száz meg száz apró tűvel szurKáltak volna. Á 

A vártán volt velem együtt egy zág-
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_____ ____ i értelmében az ország helység
géinek-^ve ff belüggminister által az érde- 
Jcdt községeké törvényhatóságok meghall
gatása Után végérvényesen les r̂iiegállapitva.

.E törvény végrehajtása a _ vele járó 
nehéz adatgyűjtés folytán, csak lassan halad
előre.— , . ......  -r

Somogy vármegyére- a folyó évfolya
mán került a sor,-és az országos községi 
törzsköriyvbízottság elaboratumát, illetve a 
községek nevét’tnegállapitó javaslatát a na
pokban küldte meg somogyvármegye alis
pánjához, a ki az iratokat az egyes járási 
főszolgabírókhoz ki is adta, hogy 'az érde- 
kelt kóCTégekkeK a töraskényvi- bizottság r  
javaslatát. tárgyaltassa.A nagyatádi járás 
helység nevei is újonnan lesznek ezek sze
rint megállapítva, s a mint megfigyeltük *  
bizottságot két fő szempont vezette a köz
ségek neveinek a megállapításánál, u. m. 
először, hogy több az országban levő—há_-

évi Í V. -tel, hogy hasonló község az országban több
Riayahosszufalu, . _

Kiskovácsi, szujtén'-arra való tekintet-

ván, Rínyaková.csi nevet" kapja.
Szobb, neve a többi hasonló helység

től leendő megkülönböztetés végett Somogy 
praedicatumoiT kapjg, s neve a magyarosabb 
és. a. közép korban is. használt Szob-ra 
(1 b-vel) változik.

Neve lesz Somogyszob.
A többi járásbeli község . neve nem 

változik, nagy részük régi- már a.középkor
ban használtnév. ,

Egyúttal a puszták és önálló lakhelyek 
neve IS meg lesz állapítva.

bfr Weissenhach Íbán.

Coeducation.
Újabban mind gyakrabba« halljuk em

líteni ezt a kifejezet mely alatt akétjiém-
_. . . . . . .  _ beli ifjúságnak együttes" nevelő oktatása

sonló nevű községek .egymástól megkülön- értendő és ínelvben sokan sz sunyira áhito- 
böztethetők legyenek mindegyiknek valami pedagógiai' bölcsek kö^t vélik felfedezuj. 
helyén való praedicatumot ad, a másik pedig,^  »;oeducation-nak hazája Amerikáig ükan- 
hogy az esetleges nemzetiségi befolyás foly- dinávia, ahonnan Augliáuát eljutott Német- 
tán magyar nevét elvesztett községek régi országba „s immár elméletben hozzánk is.
magyar nevüket vissza kapják.-*--- j  Efmek iiz Egvestílt-AlUmokbau bevált és

A Járásban sok változás nem lesz. azon eIierj«dt módszernek Állítólagos előnyt n 
községek nevei, melyek 2 vagy több s*ó; követke/.ők: 1-) csekéivebh kimúlások. 2) visz- 
összetételéból állanak egybeiraodók így: -szatáréy a  bmnii»»!«« leuhszerlioz. *1) köov- 

Aísó-Segesd lesz Alsósegesd, Î első- (iiyebb' fegvéfhíezés, 4) erősebb szellemi 
Segesd lesz Felsősegesd, Kis-Bajom j ösztönzés, 5) helyesebb̂  egyensiily a külöu- 
Kisbajom, Nagy-Atád Nagyatád, Nagy-.j^j tantárgyakban, »¡) jobb modor, 7) mes:- 

Wlnga-Szcnt-Kirátg.' ikmlAlrort'.'' annak, hogy a fflrli és női
—  Rtnljaszenüuraly. . . . .  elemek tultenjrtsT.. JiMMkt » TI'KOI ») a*

Besenyő község neve változni fog, Po lca i .„szélinek kikoaafllwltoe. 
mivel az-«rszégban 7 Besenyő nevii község A caetlac«tióu eKvebbirdut nem uj la
van, mindegylkekap előnevet, a mi járásim*. B mgg rsak amerikai sratmdalom 
Besenyője a Rmya mellett -fekszik .ezért yjl[1 Vallotta unt ai ujabh korban már a
nevének javaslata lesz Rmyabesenyo.____iaéniet JA n Paul k  a ki „« in t: ,U Jak*.

„  * TTiban valii Bliielkedésnak légiói* biztosítékaNeve Idegenszerü sláv befolyás hatása ,  ne01ekllt,k tgnUe,  novd„sl,. Mt 4v
lehet, s mivel eredehleg már a középkorban t iz r a M l M >  t  é j  „ | U I ,  „
Boda volt a neve s mivel a Rmya mellett. _ _ Miu,IUéí „emb«li i jnaágnak k fcST i.. 
fekszik nevének javaslata Rmyaboda .„Uiaíriil <rU.ke«.U Kukker llel«!, k. a ,lr.

. fl_J6rzskonyvl bizottság egglk tagja hil „«mazléban. HaogM.lr.Ml», l„,p, a „a  
ajánlotta a Bodra. nevet; mely név- jo ; i „ „  fliifiban mari, nn|konraiturt kteOs
magyaros . ----  -4flevelésuek ua*y-elüu veit, uz ellenzők olyan

Bolhás neve Jobban hangzik a közép ism «l fcyrkwnek lenmtanr, amelr a coedn- 
korban Is használt Balhás alakban. Nevének ^ o j  elismert tekintélyeinek állítása szerint 
ez a javaslata. éppenséggel nemi jogosult sót a''közönség

Háfomfa-Agaréy névének hosszadat̂ TTOflet-szöl. Ejmbt‘állítólagos érv: az erköl

csak leányok vannak; de feltétlenül kezes
kedem azért, hogy. olyan iskolákban, 

j_iiinel$heiL iinndkéftöjüketegyüttescn'&nitják,-- 
í semmi,erkölesteien dolog elő nem fordul.

•—Á' dolog szélesebb vonatkozásaiban 
j Krafft-Ebiug figyelmét ŝeiü^keríilte .ki.; a két 
; nemnek rideg elszigetelése a társadalomban 
f— mondja ő —-szintén veszélylyel jár:, az 
¡elkülönítés fokozza.az egyesülésnek vágyát. . 
I  Erkőlcsös^eányokkal való érintkezés nem az ’ 
érzékiséget kelti fel, hanem a nemesebb ér-” 
zéseket

A figyelmes olvasó nyomban észreveszi, 
hogy_itfc két kdlönböző dologról vau sió: n 
két iíembeli ifjúságnak együttlétéiól az isko=. 
Iában és majdan a társaságban.- Hogy meg
ítélhessük azt, vájjon a mi viszonyaink között 
helyén ivaló volna-e-^o^lncatioi), élesen - 
külön kell Választani kút állapotot, amelynek 
orvoslása ugyancsak két különböző eljárást 
kivin. Elősször vissza kellene . állítani a' 
félig medd:g normális állapotot, s csak 
azután jöhetnek szóba a normális eszközök 
annak megőrzésé és fejlesztése érdekében. 
Mai viszonyaink között azonban, ahol már 
zseuge korban találkozunk romlott erkölcsi! ' 
gyermekekkel s ahol még a családban is 
nem ritkán erkölcstelen esetek' származnak 
a nevelők, nevelőuők és elienkező'nemü tanít
ványaik között, a coed icntion-mik meghono
sítását veszedelmes kísérletezésnek tartanám, 
Tiiert ez a mételynek gyors térjedését csak 
fokozná. Nálunk még a Krafft-Ebíng éliilitette, 
társas érintkezésben is óvatosságra és éber 
ellenőrzésre van szükség, mert az ö tétele, 
meg is‘fordítható: ei-kölcsös lényeknek̂ érint- 
kezése nemesit, -de erkölcBtel«neké; rombol 
és Jrtisztib

Ha normális gyermekekkel és szülők-. 
kel rendelkeznénk, szóval ha a inai társadat 

S lom erkölcsileg ój» ös eg«s/.sOgos volna, akkor 
¡lehetne az együttes nevelésre-gondolni, he- 
lyesebben akkor néni is volna rá, .szükség.

| Ma azonban se erkölcsrjnvifcásra, se érzéki 
\ e'dzésre aiem alkalmas.

A lelkiismeretes jiedagógtis, dő minden 
komolyan goudolkodó ember előtt a.KOeducar  ̂

| tion meglionositása gyanús vagy'‘legalább is 
j  veszedelmes kísérletnek fog feltűnni már 
¡csak azért is, mert a inai rendszert egy 
csapással, tehát erőszakosan óhajtja megvál
toztatni. ~| ' '

jma5SÓga;éS,etííöyolyÓ~uehézkessége miatt esi veszély, mely tujiusztulatUil rendelkező 
a már-amugy. is a közhasználatba átment nevelök tanúsága ■ szefint éji a közös neve- 
„HAromfá“-ra .változik át. . lésnél redukálódik, a miuiiuumra. E/t vallja

Hosszufalu mivel sok Hössztifalu van az j Jeau l’aul is, mondván: Nem vállalok fele 
országban̂  a földrajzi fekvéslránt Is Tájé-! Iősséget oly iskolának erkölcsiségöért, ámely- 
koztató Rinya előnevet kapja s. lesz belőle i  bon csak liuk ülnek, de olyanért sem nielyhëu

^ H I R E
— Kinevezés. A m. kir. igazságügymi

niszter Dr. Mike Imre budapesti V. kér. kir. 
aljárásbiróf nagyatádi kir. közjegyzővé 
kinevezte.

rabi horvát fiú is. Önkéntes társam, katona; 
pajtásom ĉaendes jó czimbora, aki többnyire ‘ 
velünk magyarpkkal tartott. Azért szolgált' 
magyar ezredbejuJjogy a magyar nyelvet 
megtanulja, a magyar katonát megismerje.

A várta szoba vaskályhájában vidáman ; 
pattogott a tűz. Oda telepedtünk melléje és 
beszélgetni kezdettünk. Elmondot am neki,

rodott é$, rövid szünet után Így' válaszolt
— Elmondom néked e szép leány tör

ténetét. Tudom meg fog hatni sorsagriéged 
Is. Zlaticzának hivják, s leánya "ipszks 
Lázárnak, a hires horvát poIitikusnuk7 Mik- 
szicset híréből bizonyosán ismered. Fanati-, 
kus horvát, a legtulzóbbak közül való, aki | 
ádáz gyűlölettel viseltetik a magyarok iránt. 
Miért? Ennek csak ő a megmondhatója. Az 
azonban bizonyos, hogy a horvát nép min
den bajának, nyonlbruságának okát a magya
rokban látja, s ahol csak ttidja, becsmérli, 
gyalázza Őket.

.Emlékezhetsz a tavaszi nagy magyar-1 
ellenes tüntetésekre, mikor a király Zágráb-! 
Win járt, azokat a tüntetéseket is‘ Mlkszics ! 
Lázár, rendezte. Felesége néhány év előtt el
halt, s igy egyetlen gyermeke Ztaficza e- 
gyedül maradt .vele.

' • * . - A múlt télen 0ide._helyeztelT át a hu
szárokhoz egy főhadnagyok Csinos, barna, 
gavallér, úri ember. Régi magyar nemesi 

. család sarja. Nekem testi lelki jó barátom.
Ezzel megismerkedett Zlaticza. Az is

meretség meglehetősen regénues körűimé- 
tfpk között főtt létre. Elmondom neked azt 
is, talán nem érdektelen.

Egy téli délután korcsolyázni mentünk 
a Száva jegére. A katonabanda valami vi
dám keringőt harsogot. Ott volt a jégen a 
város valamennyi szép asszonya, szép le
ánya. Ott: volt Zlaticza is. A főhadnagynak

al-czu leányka s kíváncsian kérdezősködött 
felőle.

A sima jégtükrön csipős éjszaki szél 
sepert végig pirosra festve a korcsolyázók 
arczait. A magas partról leszakított egy ka- 
tangkórót, s leszaladt vele a jégtükörre. Ott 
megállította,'táiiczoltatni kezdette, hatalma
san megforgatta, majd megint felkapta s ro
hant vale egyenesen Zlaticza fel$.

A leány észrevette 9. veszedelmet, ki 
akart térni a kóró elöl. Szándéka azonban 
nem Rjkerült. A katangkóró egy hirtelen ka
nyarulattal korcsolyája alatt termett. Zlaticza 
elsápadt s megtántorodott. E  pillanatban 
mellette termett a főhadnagy. Erősárjaival 
mfegfogta estében a leányt, á ki pirulva 
mondott köszönetét.

tay ismerkedtek meg,
Ezután naponként találkoztak a.jégen. 

Barátom szemmel láthatólag boldog volt, s 
én láttam azt is, hogy Zlaticza szive szintén 
szerelemre lobbant.

Pár hét múlva közölte velem, hogy 
megkéri Zlaticza kezét. Én helyeseltem el

határozását, de közöltem vele mindjárt ag
godalmamat Is.

— ' Zlaticza atyja fanatikus bolond 
horvát? félék hogy akadályokat gördít a 
házasság elé.

A főhadnagy kinevetett:
Hogyan beszélhetsz ilyen nalvul, 

hát nem tudod hogy Zlaticza és én szeret- 
imádja egyet

len leányát s Így kezét nem tagadhatja meg 
tőlem. De mi kifogása is lehetne ellenem? 
Családom egyike a legtiszteletreitiéltóbbak- 
nak. Vagyonom Van, s az, hogy magyar va
gyok, nerti szégyenen^ de büszkeségem.

— A{jja isten, hogy hitedben ne csa
latkozzál I

A mitől féltem, bekövetkezett. Mikszics 
Lázár nagy haragra gyulladt, ’ mikor meg
tudta a főhadnagy szándékát s a leghatá
rozottabban tiltakozott a Házasság ellen. Ki
jelentette, hogy „Inkább megöli leányát, sem- 

, hogy magyar embernek legyen a felesége. 
[Ez meggyalázásÉt lenne az o egész politikai 
| múltjának. Elhatározását meg nem másította: 
kiadta útját a főhadnagynak. Nem használt 
se könyörgés, se fenyegetődzós. tfiába foly
tak Zlaticza' könnyei. y

Mikor látta, hbgy szándékától nem 
tudja eltántorítani a leányt, hidegviz-gyógy- 
intézetbe vitte s ott tartotta egész" a nuár 
végéig. Barátom mindent elkövetett'minden 

¡ követ megmozgatott a szegény leány ki- 
i szabaditására, de mindeij kísérlete eredmény-



r- Eljegyzés. Ivsjts Imre keszthelyi posta hylen akár vílany,' vagy egyébb más világi- zók közöl Svastics Nándor dr. lengyeltől
és távirda s tiszt f. hó 3-ánJartotta-eljegy- tás hozassék be. -• főszolgabíró választatott meg; az így üre-
zéset Nagyatádon Bu'rits IlönkávaLr-  ̂ i l  képviselő testület belátván a ' mél- sedésbe jött legyeltóti főszolgabírói állásra
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tartotta
T si1l®ry Malvin úrasszonnyal, fog felhasználtatni a község a részvény tár-'gyűlés előtt lemondásukat 'bejelentették. A 

Csillery Kálmánbudgpesh kir. ítélőtáblái saságnák télajánlott 400 kor. világítási dijat j beadott 279 szazazatból Pete Lajos . 195.
bíró és neje leányával. A polgári kötés ngm fogja, fizetni, mégis a fürdő rt kötelezi i Bfodszky Lajos 84 szavazatot nyert s igu 
Titán az oromszülokTakásán volt az egyházi magát alfürdő körül 3—4 gázlámpát saját Pete Lajos 111 szavazattöbbséugel lenquel- 
szertartás, melyet Nagy Ferencz Kálvin-téri költségén fentartani. . .tótifőszolgabifóváválasztatott.GaálGyörgy-
ev. ref. lelkész Végezett, a ki költői szár- Egyben utásittatott a községi elöljáró- re senkiSeni szavazott, A Pété Lajos meg- 
nyalásu .beszétl kíséretében áldotta a frigyet. ság, hogy az acethylgn világítás felállítása választása fdlytán megüresedett I-ső aljegy- 

* A  szertartásnál tanuk voltak Tóth Gero ̂  ¡ránt tegy£_jn$g a szükséges elöleges lé- zői állásra Kovács Sebestyén dr. választa-/'Iirini ftirn -Á tnoiiiincc7nnii nanuhátiiia  6 v Hr !_ x __J .  . . . . . .  . , , r  r. .. r . ..curiai biró á menyasszony nagybátyja és "dr. j péseket. 
Zboray Miklós a marczali kerület ország
gyűlési képviselője. Az esküvőn s az után 
következő magyaros lakomán - jelen voltak 
a fiatal pár rokonai s jó barátai, a kik a 
jó kedvet zamatos felköszöntökkel fűsze
rezték. A lakoma után a fiatal pár Uj’~csa- 
ládi fészkébe utazott.

— Szokatlan nagy érdeklődés mellett
tartottak értekezletet február hó 2-án a 
Korona-szálloda nagytermében helybeli és \

Fontos tárgya volt agy ülésnek a köz
ségi kisdedovoda ügye is. Az ovoda ugya
nis“!  é. június hó 1 -ért teljesen elkészül, 3 
igy az éz időtől kezdve községi kisdedovo- 
da lesz. A'kisdedovónő fizetését a képvise
lőtestület évi 840 koronában állapította meg, 
ebből köteles az bvónű? dajkát is tartani, 
mégis az óvónő természetbeni lakást és fű
tést is kap. A törvényben előirt felügyelő 
bizottság tagjául a következők választattak

kinek helyére Kiss Emil dK Il-od

környékbeli gazdáink Az értekezlet élénki me3 : Dr. Kommen Elek, Mayer István,. Stei- 
vita tárgyává tette a- cselédviszonyokat/és | B i S

féld Mőr. Egyben elhatározta a képviselö-áz azok javulását célzó intézmények életbe 
léptetését, magáévá tette, a Nagyatádon
létesítendő dohánybeváltó hivatal felállását 
és.ez utóbbinak keresztülvlhetősége érde
kében saját kebeléből szükebbkörü bizott
ságot küld ki. A Somogyszobbon létesítendő 
tejpor gyár és még néhány fontos gazda
sági kérdés volt még napirenden, ezek le- 
tárgyalása utálí az értekezletet berekesz
tették.

testű .et, hogy egy ovodaköteles gyermek 
után évi 5 kor. tandíj lesz fizetendő a fenti 
fölfigyelő bizottság által megválasztandó 
gondnok kezeire. A szegény gyermekeket a 
bizottság egész vagy részbeni tandíj men
tességben részesíti. Egyben elhatároztatott, 
hogy az ovoda belső berendezése a mai kór 
igényeinek megfelelőleg még június 1 -éig 
eszközöltetni fög s igy végre vaíahára sí-

— Meghívó. A nagyatádi | 
növendékei f.- évi február hó 7-« 
tádon a Korona nagytermében, 1 
szertára javára tánccal egybekötött műked
velő-előadást rendeznek.. Hely árak: „a hat 
első sorban 1 k. 40 f., a többi sorokban 1 
k., állóhely, tanuló jegy 50 f. Kezdetete 
pontban 8 órakor. Szitué kerül »A gyűrű.«. 
Színmű két felvonásban, irta: Móra István. 
Személyek: Mapia. Lővy Teréz, Etelka 
Ilonka, leányai, Szattler Margit Rottér Rózsi 
Nevelónö, Dani Terka, Magda virágárusle- 

Leányok Etelka és Ilonka 
^Margit, Kertész Erzsi, 
Szakácsné, Bencze Erzsi. 

Történik az első ftív. «. húsvéti vakáció 
első. a második felv. az utólsó napján. »Áí 
uj nevelőnő.« Vígjáték egy felvonásban, irta: 

...... "  rlyek: I ‘ '  'Városi közgyűlés .volt. januaílló 28- kerül községünk lakosságának elérni a*. I % £ *  ^ 1 *  T,̂ ’ 
...........................ja  pénztárnoki hogy az évtizedeken át nélkülözött kisded-1

^ n  S t f j ^  A pénztárnok évi ,ovjbbá

tén a pénztárnok jövedelmét fogja képezni, havonkinti részletekben egész évre 1000 kor. Iténik a lel«"*5«0. *9S nevelőintézet termeiben. 
Ezen határozat folytán a község szervezési segély szavaztatott meg. Ezen összegben — A napközi otthon javára újabban be- 
szabályrendelete törvényhatósági ~jóváha- nem fog’altatik ben az aggápoldai szegények érkeztek a kővetkező adományok: Szarkásy 
gy ássál módosíttatni fog. Fontos tárgy volt-és azom szegények tartása kik a községtől! János űrtől 10 kor. Frick Lajes űrtől 5 kor. 
az ártézi fürdő r. t. kérelme, melyben a vele élelmezést, fűtést és ápolást is, kapnak s| továbbá a múltkori jegyzésből tévedésből ki
kötött egyezmény 5 pontjában foglalt gáz- 1907. évre a .községi szegényak havi maradt özv. Nikolícs Demeterné úrnő ado- 
világitásra vonatkozólag, arra kéri a közsé- segélye, élelmezése és gondozása 2900 ko- i mánya 4 kor. Ezzel a mulatság jövödelme 
gét, hogy a gáivilágitjjst ejtse el s m®fr- rónába kerül. -4000 koronán felüli összegre emelkedett A
zödés e pontját szüntesse meg. Dr. Bienen- — Tisztujitás a vármegyén. A folyó: nemes szivü adakozóknak eiúttal is hálás 
féld Mór fürdőigazgató hosszasan fejti a hó 4-én tartott vármegyei közgyűlésen á| köszönetét mond a rendezőség, 
gyűlés előtt, hogy részben azért szükséges megüresedett főjegyzői állásra Pláchner — Kinevezés^ Sőmogyvármegye főispán]« 

• *-a-gázvllágitás elejtése/mert a ktitból kijövő' Sándor kaposvári • főszolgabíró választatott., báró Weissenbach Iván nagyatádi közigiz- 
methan gáz az egész uszoda és fürdő helyi- meg 254 szavazattal, Bernát Kálmán tabi gatási gyakornokot tb. szolgabiróvá nevezte 
ségek melegítése a víz esetleges hevítése főszolgabíró 68 szavazata ellenében. Az j ki. A jól megérdemelt előléptetéshez őszin- 
és a fürdő külső világítására szükséges, deekként megüresedett kaposvári főszolgabi- tén gratulálunk.
viszont á 16 gázláng felállításával utja-vá-¡>ói.állásra Svastics Nándor dr. Perczel Győző; — A nagyatádi iparos és kereskedő 
gatnék annak, hogy a községben akár acét-: dr. Beraáth Kálmán és Gaál György pályá- Ifjak önképző köre a Kossuth kávéházban

telen marad. Mikszic^Lázárnak hatalmasabb 
konnexiói voltak, mint neki-s Így azt is ki- 
Vihétte, hogy egy szép napon elhelyezték 
Zágrábból, valahova Erdélybe, a világ vé-* 
gére.

Könyezve búcsúzott el tőlem. Bucsu- 
zásakor megesküdött, hogy nem mond le 
2laÜUáról. Ez még-íauaszszal történt. Azóta 
hetenkint felkeres soraival, -s ezekből azt 
látom, . hogy szegénu szerencsétlen még 
mindig reménykedik. Bizonyos pedig, hqgy 
hiába. Mikszics nem /og engedni soha 4 igy 
isten tudja csakt mi történik velük. 1 

Ez Zlaticza története.
Most már érteni fogod azokat, amiket 

fáit* és hallottál.
Egyet-mást szerettem volna még kér

dezni barátomtól, a vártakommandáns azon
ban hozzá lépett s figyelmeztette:

— Önkéntes uron van a sor, mindjárt 
” két óra. Készülődjék fel, hogy felváltsa az 

utczán ez őrt.
Engedélmcskedett h parancsnak. Fel

készülődött s miután kezet fogott velem el
távozott. '

Nekem egu ideig még fejemben járt a 
szép Zlaticza históriája, de azután elrfijo- 
mott a buzgóság. Elaludtam a kemény, pa- 
don s csak reggel ébredtem fel, mikor a

vártakommandans felrázott, hogy készülőd
jek ‘fel, mert indulunk a kaszárnyába, vége 
! a vártának.

Azóta hát esztendő telt el. Más város
ban, más emberek, más viszonyok között 
egészen megfeledkeztem ^ szép Zlaticzáről 
s szomorú történetéről. A nyáron aztán vé-

m nn tiM ltgiti a . lő r té l ie t  fo l ll t l t á l á L  _
A  ̂Balaton mellett töltettem -néhány 

i napot. Elnézegettem a nagy tó tengerzöld 
vizét, a tihanyi apátság kéttornyú templo
mát, a Csobánsz romkoszoruzta ormát. Gyö
nyörű nyári este volt. A part fái fürődtek a 
lemenő nap ara^y fényiben.

Itt találkoztam barátommal, egykori 
I katonapajtásommal. Azótp családot alapított 
és ügyvédkedik a fiorvát fővárosban. Meg- 

I örültünk a viszontlátásnak, s felelevenítettük 
j a múltnak emlékeit, a katonaesztendőt. Séta 
közben hirtelen megállott, megragadta karo- 

1 mát s igy szóliott hozzám:
— Emlékszel-e még Zlaticzára ? Mik- 

I szics Lázár leányára ?,
— Hogyne, nogyne I De v mondd, - mj 

¡történt a szegény leányny'al s barátoddal_á
fóhadnagygyal ?

— Különös a folytatása a történetnek, 
válaszolt miközben tovább sétálgattunk: 
Valóságosan regénybe illő. Ha nem tudnám,'

hogy valójában megtörtént, magam Is azt 
hinném, hogy valamelyik regényiró fantázi
ájának szüleménye.

Hogyan történt, hogyan nem, de úgy 
történt, hogy az öreg Mikszics még abban 

tndőbén i cgismerkedett egy özvegy 
fiatal magyar menyecs- 

l egy zalamegyei főkibir-

az esztendő] 
asszonynyal. Szép

tokosnak. Ho&u esett, hogy nem, de meg
esett, hogy Mikszics Lázár beleszeretett az 
özvegybe. Kemény és nagy harezot vlvojt 
önmagával, s az eredmény az lett, hogy
feleségül vette az özvegyet. Szerelme győ- 

jyülölete felett. Nem állott to
vább útjában leánya boldogságának sem.
feleségül adta ahhoz, akiért annyit szenve
dett: a főhadnagyhoz.

Elbeszéléséi hirtelen megszakította t fi
atal pár közeledett felénk. Ragyogó szép
ségű fiatal asszonu, arczárói lefagyogott a 
csendes boldogság. Karját férje karjába 
fűzte. Daliás termetű, energikus arezvonásu* 
barna fiatal ember. Az asszonyka gyengéden 
hozzája simul, s arczába tekintve, moso
lyogva beszélgetett. v'.J.-f* 

Meglepetten megállottam s majdnem 
felkiáltottam: ■......  .

I — Zlaticza, Mikszics Lázár leányai

Két jó házból való fiú
i s  könyvnyomdámban ¡33

tanűlóyl azonnal felvétetik. ...s—

Hirdetések jutányos áron felvétetnek
tst „nagyatádi Rirlap“ ías

-ír- kiadóhivatalában, ,, ■ - -
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Tea ván, Feiglstok Zsigmond, Vörös Elek, ^Hor- Budapest: Búza: 1395—1540. Rozs: 
váth István, Dr. Bienenfeld Mór, Oŝ ternrarin ; 12‘50—12*75, Árpa: 12‘50—12'80. Zab: 1450 
Sándor’ Kerekes Dömötör, Tausztg Lajos, i — 15’OO.̂ Ó-tengeri :12'50—1270-Uj tengeri: 
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ezúttal is köszönetét, fejezi ki a gazdakör.
/^á^t^Okony^Társaskpr < f. Hó 23-án
jó f slterm táncvigalmat rendeze^ szobor̂ ¡HIRDETÉSEK.

„ _ február 42=ép — húsba* 
estélyt “rendez.- Egy jea «

-4- Meghívó. Agörgetegi és- kuntelepi , 
ifjúság 1907. £vi február hó 9 , és 10-ik
napjain/a Tamás-féle vendéglőben műke&- ,
velői sziníélöpdással egybekötött zártkörű 
tártezvigalmat rendez:-Belépti-dij : I. hely

M U : alap'iívárarameSbon á vidék értelmiség,Kradete este. fél 8 prakor. Színre keiül. g keg£ tlm hid(,g idönek -  elég _
-a  taiu rossza. —. , szép számban vett részt. A táncvigalom , a

. — ALábodi fogyasztási és értékes!- j reggeli órákban nyert befejezést. A kedelyek 1907. « * • . :
tésl-szövetkezet január-hó 27-én Széchényi, felett mindvégig derült hangulat uralkodott. ..
Aladár gróf elnöklete alatt mintegy J 10 űz-. Tiszty jövedelem mintegy 70 koröná, mely- Árverési hirdetmény.
letrészes tag jelenlétében megtartotta első.; hez felülfizetéseikkel járultak: Zieger Ferenc,
évi rendes közgyülését. Az igazgatóság be-¡Marton László, Kocsis,Ujo^ Prinke Sándor, Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
jetettti, hogy «» évi TdfgalnniWX) hqrpn»!Prinke Jenő^gr Széchéhyi Géza és Brod- évi tX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel
volt és a „Hangya" föeltenöre által ősszé-[szky Károly urak, kiknek^a-renaezöség Kö- kgzhirré teszi. Tíogy a kaposvári; kir. tör^
állított mérleg szerint a szövetkezet 1906-ki szönetet mond. vényszékfl^kJ906. évi 4130p. számú vég-
»üzletéve 895- kor. 37 fillér iisztanyereséggelj__Kivándorlás. A nagyatádi járásból zése következtében Dr. Kom mén Elek ügyvéd
végződött. A köz^lés megadta az_ igaz- fo( ó év ;anuár havában 60-an vándoroltak által képviselt Filialé -dér Anqló-Oesterreic-
gatóságnak és a fel^yelobizotlsagnak a tel--... puuö] taránui -12: háromfai 11, kuntéle- hische Bank in, Brünn javára Pesti Jákabné
mehttónyt^A  ̂895 kOT. 37 filkr tiszta nye-; ^ nagyatádi 7,' görgeteg} 4, mikéi 4, <$en 250 kor. s jár. erejéig foganatosított
re^gbol 25 /„-ót azazJTókor.w m érta vizvári 4  rinyaszentkirályi 3, -Bodvicai 1, kielégítés.végrehajtás utján le- és felülfog-
tartalékalaphoz csatoltak, 160 kor. 50 híjért bé,avá j j heresznye‘i> K henézi 1, kivadári lalt és 965 kor,-ra becsült következő ingó-
mint 5 7« o ^ ^ o t  a befizetett üzletrészek _  3 , ságok u> m. ruhaszövetek férfi ruhák nyil-
után fizetnék ki, 100 koronát egy a község- 1 '• w  u s ■ wasjsám- 1után fizetnek Ki, 1UU Koronát egy a  nozseg- , ,  mpcrrptidsrahólvozása- ' ván<v> árveréseir eladatnak.ben létesítendő nyárL gyermekmenhelyre — A vadórzók m egrendszabályozasa. árverésnek a naauatádí ki? iá-
szavaztak meg és a hátralévő 411 kor. 06 Gró Andrási) Gyula belügyminiszter rendé- |OM é Jf v  S  s  véozéLmiért ismét a tartalékaláf w gk- m»l,.h„„ rasWl#ság 1W*. évi V. .¡505. sz. végzésé

' tolták. Az igazgatósági 
Széchenyi A^dár grófot 
Dávkt jtesefet és Lovy 
bjzotlpágitagok lettek Tö költségek erejéig, nagyatádon alperes üzle

tében leendő megtartására,, _ ...__ _•/_.
1907. évi február hó 15-ik napjnak d. 

f e - ' u .  3 órája
ĥatáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 

dékozók=4izeimcl. oly megjegyzéssel hiv.at- 
nálT meg, "hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
-tgérónekí-szökség-esetén becsáron alul is . 
el fognak' adatni.

Amennyiben az'elárverezendő ingósá-
______________  ..... gokat -mások is le- és felülfoglaltatták és

tavaszi, étfy nyári és egy őszi fegyvergya- a romlandó áruk, amelyeket kézbesítenek.-azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
korlat iesz. A-tartalékosokat első izben már- Ezen rendelet .egyrészt a postásoknak ad árverés az 1881.‘■évi LX. t.-c. 120. §-a

végével a tagok sz 
zetett üzletrészek 

- tettek ki,. *■»—
— A tartalékos katonák behívása.

Idén, Mint a kaposvári 44. gyalogezred, 
értesítették, a tartalékos katonákat négy íz- kézbesítését T9QL évi január 15-étőI kezdve 
ben hívják fie a fegyvergyakorlatca. Két vasárnapokon beszüntette. Kivételt képeznek

rásbíróság 1906. évi V. 2505. sz. végzése 
folytán 250 kór. tőkekövetelés, ennek 1906. 
évi márciys hó 15. napjától járó 6 ka
matai, '/ 7,,' váltódíj és eddig összeséé 79

flliérT ismét á t̂artalékaláp növelésére fordi- letett adott W JrVadórzók ellen, melyben 
' tották. Az igazgatóságba beválasztották kimondotta, hógy aki fegyverrel idegen

'■ "  Ó“ u S 9« - . — ' vő ln a 'l'te tt^

-József, Jfiiklóŝ  Mihály és lakab jstván ko- be is fejezte; , ennélfogva a vadórzók 
Vá'cs. Végöl^áz elnök inditványffra élfiátáröz- nem védekezhetnek azzal a szokásos kifo- 
ták. hogy fl-második ;üzletévre behozzák a ; gássat, hogy vadat nem lőtték mert a ha- 
vfoárlásl visszatérítést, melq-a szetvénurend- tósáo a szigorú bírságot minden körűimé-’ 
szer áltaT IfeSZ fOqánatoSHya: Az ' 1W6- év nyék között kirója-tgájuk. v

‘‘ szám a™  volt és a befí- _  Megszűnik a vasárnapi postakéz- 
3210 korona összeget 5 esjtcs. a  kereskedelmi miniszter régi és

___- méltánuos kívánságot teljesít most trfbocsáj-
. Pd totf rendeletével̂  amely~szertnt-a postakiil- 

: deményeknek és utalványoknak házhoz való-

m, 1907. évi 

/^SZABÓ
Atíí. hir.

JÓZSEF 
ír. bír. vögreliajtó.

dús 20-án, majd április 15-én, ¡ulius dere- méltányos pihenőt, más részt elősegíti nyerteimében ezek javára is elrendeltetik. 
kar*r»ngnsztm-í8-»ii-hivük .be tjzenhi- . SzJeU élet leljes vasárnapi mnnkaszunclét. Kc|[ m- w  4vi (cbru4r M
rom napi fegyvergyokortatra. -Atartalékos „O flevé let Tiltottak |mraár hónapban :■ 3. napién, 
tisztekrfe és tartalékos hndtiprodokrti, yala- Hácomla: Barbarics- Mária, Dénes Imre. _

ÜHnTa-vólr"jg^éves “önkéirtesekre-vomrt^p îifc(t ¡ftjsef, Tratmiek József, Horvátb. 
kozótag külön rendeletet Jog  kibocsátani a Mihály, Cservék István. Znndravecz Ferenc.
hadöggl vezetőség. -..• -------  ¡Németh Lajos, Bukáca Pál, kl Znclriivcc/ _ _ _ _ _ _

-  A nagyatádi gazdakör í. hó 2-én j  József. Lakosa Imre. Kuntelep: Bakos Er- -------
kltllnöcn sikerült tánczmulatságot rendezeti a zsébet, Gergyc Jinos Ggarmafl József Ne- 
Korona szállodában a nagytermet zsúfolásig j ¡P.c  ̂ Mária, Pomozi György, Zsinko Antal, 
meglöltölte a tirsadalom minden rétegéből! P'ro József, Horváth Imre, Bach Peter. 
vaió közönség. A mulatság a hajnali órákig Vízvár: Kápics József, Kutnyuk Mihály,

. tartott s mindvégig a legszebb hangulat ural- Babics János. Görgeteg : Kardos József, 
kodott, Feltllfizetteí: Rotter Bernát 10 k. ¿0 f. Berlalun-Fcrenc, Naszlady Ferenc, Kertesz 
Kertész Adolf, Lelbaeli Kéresztéiy 10-10 k. Ferenc. Tarnw): Bauer Imre, Gelencsér Mî
Dx. Kommen Elek, Somogyi Imre 4—4 k. báli), Cenk Simon. Zsupek Mihály, id. Győri
WoH Izsó 2 k. 20 f. Bienenfclil Izidor, Özv. József, Vlda Imre, Fnjsz György, Klskó Fe- 

lé. Kun lános 2—2 'k. Müller renc- Fuisz Mihály, Szabó György. Horváth 
Jánosné, Fiilöp István pali. Mike:-Ökör Já-

épület és butor asztalos 
Nagyatádon Kossuth-utca 33 sz.

Î5- ‘ ^  _Fazekas Ferenc, Dr. Szetsejk.
• Imre. Paulovícs Imre 1—1. k.TEányi 
Horváth Vendel 80- 80 f, Roznik János 60 f.

Szétsey Istvánné, Kun János 2—2 'k. Müller 1 
Ferenc I k. 40 f. Csere János; Széli (jyula,
Steiner Miksa, Rottér Andor, Dombi György, " os- Nok Ferenc, V«kerli Miklós, Bauer 
Boda József; Kovács GynUi, Maycr fstván, György. Nauuaüiü. I<ónai József né, Bre- 
Tallián Andor 1.20—1.'20 ft Farkas József, zoczky János, Závoczki Sftndor, Olvasó Jó- 

. Angyal Pál, Angyal Pálit«/. Vida István, zsef. Odabasics György. Víg István. Wolf 
~  r* »ejt^B'án, Polgár. ízsó, Csököly: Kis Mihály. Kivadár . Bucsi 

I. k.Tranyí Ferenc,! János. Rinuaszeutkirály: Baumgartner József, |
)  f’ j Mike András,-Balatiuec Lajos. Hercsznye; *5 

ValcsicB József, Molnár Ignác 50—50 f. ifi.,Lakosa István. Heuész: Bozsóki .József. 
Csere Jánps, Csordás Imre, Krivarics József, i Bclavár: Csordás György. Bodvica: Mezősi , 
Dombi Györgyné, Steiner István, Gáspárics 1)1,1 
Péter, ifj. Berta Gábor,» Márkovics Mihály,;
Frányó Györgyné, Balózsa,'József, Fleiner •
Ignác, Galitzensteinné, Fazekas János, Roz- 
mann József, Vágó Lajos, Tauszig Dezső,
Steiner Albert 40—40 f. Csere József, Hor
váth Ferenc m. Horváth György m. Símo- 
nfcs.Lásíló, ifj. Krivarics József, Krivarics ,
Gvörgy her. Horváth János bir. Lukács Ist
ván, Balog János, Horváth Imre, b. Bajcsi 
István, Csatos György, Sárdinecz György,!
Bérényi Vilmos, özv. Zanyi Ferenczné, Siino-j 
nics János, 6 Vass lózséfj Brezoczky lánoi ___
Fernbach Ferencz, Sterk Zsigmond, Máyer! 1100. Új téngöfi: 9'6.0—10— Csöves tcu- 
Zoltátj, Bodó Jenöy Varga Gábor, Knapp geri: 560—600 Zab: 1340—1400 Bab: 
László,7Strausz Elek, Grelier József Mészá-,2&00—21'0Ö Fehér burgonya: 2'60—300 
ros Vilmos, ifj. Krammer, ifj. Dolenecz Ist-I Rózsa burgonya: 400

Elvállal teljes lakásberendezése- v
két u. m. hálló, ebédlő, szalon, f
iroda, és konyha bármijén stil-  ̂?
bén, ajánlja-saját készítési henge-  ̂^
rés rugókkal'ellátott, ruha tjiáa- Á  
gojoját szolid és pontos kiszól- 

" gálás mellett,

Piaczi árjelentés.
Nagyatád : (Rotter Bernát nagykeres-1 

kedőtöl.) Btiza: 13‘20—13‘60. Rozs: \V-\ 
1160. Zab: 12 —13*—. Uj tengeri: 9 -950. 
Arak helyt raktár.

• Kaposvár: (Török Gyula tertqénykeres- 
Brezoczky lános,, kedőtöl.) Búza: 1340—1360 Rozs: 1060- 

■’sigmond, Máyer, 1100. Uj tengeri: 96.0—1 
i Gábor, Knapp | geri : 5 60—600 Zab : 1340-

Jó karban levő kovács 
=: szerszám eladó :

hol: A 
ja a klaaómegmondja a kiadóhivatal.



Nyomdai és könyvkötő munkák ízléses kivitelben 
jutányos áron készítetnek.

Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.

1907. február 7.

© ®  ÚJDONSÁG $  $
mindennemű pipere czikkekben.

Kielfiauser-féle ibolya szappan, yalódî  
.Hei9er-féle fogpor, Léihner-féjg púder, 
Grensil-féje fogvizj valódT Hoffer-féle 
díóoaj, továbbá valódi Fráiiczia V. . 
Violette brlUántin, tojás olajszappan, 

"hírneves Máobért-félc franczia szapan, 
brillántolin bajusz Idomító. Fésűk 

kiváló kidolgozásukért kedveltek. ̂  • - 
•M argit crém minden hó 1-én 

friss szállítás.
Dús választék bajusz kötőkben vala
mint hajkefe, fogkefe és bajuszke- 

fékben.
Fötörekvésem, hogy pontos szolid 

kiszolgálásról b. vevőimet biztosítsam.
*’ Tisztelettel

Meller Sándor.
~ —___ fodrász is ¡IlatszoWji.,

Nagyatádon.

N A G Y A T Á D I H ÍRLA P .

& könyvnyomdája *  
$  könyvkötészete 9  

papír.- iró- és rajztér kereskedése
NAGYATÁDON. (SOMOGY M.)

r  Jegyzői nyomtatványok raktára.
Imakönuvek, üzleti és Jeggzőkönyvek; író- ■ 

papírok doboz és ivievélpapirok, Iskolaszerek, 

papir, iró, és "rajzszerek mindennemű tinták 

és. .folyékony ragasztó anyagok
- irn ___ __________________. _ - ■ ’ - ' _ • í

nagy választékban.

Gázo aj és gázlámpák gyári raktára.:

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

NAGYATÁDON.
Tisztelettől bátorkodom a u. b. közönség szives tígyeüm't felhívni Ijonan berendezett

.CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.
K íi1üiiiísí!u . Jiagy... súlyt lüktetek csemege--különlegességeimre, 
vezoitom be. Kaktároii tártuk: friss debreczeni perzselt szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádllt, többféle 
szalámit. Különféle Cuiisorv »mk í ¿telek és halakban, sajtok, kaviar, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott'nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, 
y  . Sósborszesz. . ~

Szintúgy friss déli gyümölcsökben u. m Malaga, mozsolya szőlők, maróni, feltört 
magyaró, narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák.

A n. b. közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról,
vagyok kiváló tisztelettel

Nagyatádon.
Főtér saját ház.

Záborszky Lajos utóda
- csemege- fűszer kereski*

 ̂ Gázlámpák gyári árban. OF~ Gázlámpák gyári



NAGYATÁD?'HÍRLAP

tosós c m e z a ru g v a r

Aíapittatott: 1854

oiter
N a g y a t á d  o n.

(Fürdő utcza.)

1907. fejjruár 7.

Aíapittatott: 1854.s

(krnát

lőpor áruda.
Kilünő jninőségü lüttichi vadászfegyverek, 
flobertek, revolverek, az összes fegyvernemüek, 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb.. vadászati 
,¿§1, ̂  cikkek nagy választékban.

1 Korcsolyák nagy választékban.

Szabályozó,- töltő- és szellőző kályhák.
Öntött kályhák és asztaltiizhelyek. 

Takaréktlizhelyek és lemezkályhák.

BietíiT János-féle tiszta, természetes aszfalt- bitumenből készült

valódi aszfalt fedlemezek raktára
'0  Nagyatád és vidéke részére. v

Fiszfalt elszigetelqlemezeh -  hátrány -  
príma carbolineum.

- '<• ' --------'-£ í+ 23 ^-x

Gazdasági és varrógépék gyári raktára.

kőiiytfnyomdájábau Nagyatádoii'1906.



II. évfolyam.

^  ■ ■ ; 1 -.j----- -

1907. február hó 14. 7"-l6 Szám. '

• V*

NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK ÉN EK  TÁRSAD ALM I, GAZDASÁGI É S  SZÉPIRO D A LM I H ET ILA PJA .

Előfizetési árak: egész évre 8- kor., félévre 4 kor., nc- 
===== gyedévre 2 korr e^yes özáiii ára 20 fillér. ■ ....

■ M e g je le n ik  m i n de n c s ü t ö r t ö k ö n.

— ----------------- -----
FeteJös szerkesztő: t í ’  -

S Z M O D I C S  S Z I L Á R D
rSzcrke«tö8ég: Nagyatád, Kossutft-ufcza 37. szim. 

KuulóliivaUI: NagyaUd. Széchényi-lér 23. tzáin..
Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Nyilatkozat."
Alulírott —  tekintettel azon kő-

Nyilatkozat • . _ Búcsúzó.
n Sajnálattal vettük tudomásul.<L

rülwényre. hogy Nagyatádról a közbe N rü"  S * ze”  ura hogy lapunk eddigi szerkesztője: Dr.
jött okok miatt távoznom kell, a szer- Mrnuatádi HirlaD* szwkesLté^t Te Neubauer Ferenc, — átvéve Sümegen 
kesztésem alatt eddig megjelent l<» 'orgalmu ü g y v é d i™ » , -
„Nagyatádi Hirjaptó.- *  ^ ő d é s e ^ f  ̂

Eddigi működésem Kötelességünknek tartjuk, hogu
ízben voit alkalmam meggyőződést rau^Xa^híp ra e lap íiasábjáin, mint leglIíetékesebS
szerezni arról, hogy ezen újságra. eauesek közérdek panaszaival hcl!)en — megemlékezzünk arró! az 
Nagyatádon feltétlenül szükség van emberről, kit csak fél év óta ismert«*
s talán nem hizelgem magamnak^a » “ Irta  közo zdt á a f w H ^  s “ •** m ir is emlékek fűznek, 
bevallom, hogy bizonyos átalakító Kreskcdeíml esefleq tudüniálos' flli9 "'ü lt fél éve, hogy egy u) 
hatását már is tapasztaltam. Leghőb- f ^ e k k T t e r ie s S  s h Sá llan d ó  °9Svéd letelepülésének hire járta b i
bén óhajtort vágyom lenne e lapot N<g9obb jelentőséget
továbbra is megtartani hoggezéjo- K |^ °uön Jd r iS ^ s e n  T - ‘ T Íb d  nem . W . 0"'.*®**.!. dolognak senki, 
mát, a már megkezdett utón, ntegje- .A i j ,  vni, v „uom ¿ „  _ HaHottujlk kritikát, pro és contrs 
lölt ¡Ványban haladva,'férhessem  3 azon munkálkodom, C“ fuhaN™ "[

ÍSf Sé n M T Í “C"emi
tője kívánok maradni továbbra is., 12 I ük é. ti f I dat éíT~ M odernnek _a^szó legteljesebb
SzmodicT**Sz ílárd pol^ísk. Igazgató képen'a közintézmények fejlesztését, előítéletektől, nem esik kétségbe a
urnák adom át, kérvén öt arra, hogy reparálását ezélzó felszólalásoknak skeptikusok felhozta esetleges aka-
e lap további szerkesztésénél azon szívesen helyt adok, de a személyes- dályok miatt; elve az, hogy az erős
irányelvek -vezéreljék, melyek engem kedésekért nem vállalom a felelősé- akarat mindent legyőz, még a lég—
irányítottak get, mert ilyeneknek közérdekű hasz- gátlóbbnak látszó akadályokat is.

A t. olvasó közönséghez pedig nuk nincs Személyes kérdéseknek a Alig fél éves Ittlé te  alatt meg-
az a kérésem, hogy Ííirtsíik meg e nyílt térben a hetyök. Azt hiszem az győzött mindenkit arról, ilogy az-erős
lappal szemben továbbra is eddig igen t, olvasóközönség méltányolja akarattal párosulOitartó muiikálkó-
tapasztalt szives jóindulatukat, mely vállalkozásomat s e lap szerkeszté- dás kétségkívül eredményre vezet 
talán a legfőbb ok lesz arra, hogy évesen  tiim m jnt m ert ^  A  mjbe bele kezdeti., ment is. —
Nagyatádra kellemes emlékekkel gon- ez az újság nyii az én újságom, ha- Sajnos rövid volt az ideje hogy köz-

Az ég áldását kérem e lap ol- í 
vasóira.

Nagyatád, 1907. fel}. 8-án.
Vr. A vriham 'r Frrcn c\

.nem m
Nagyatád, 1907. feb. 8-án.

SzmodiCH S z í/íM /

érdekli czéljait 
volna. Egy csomó skiccé volt, mely 
megvalósításra várt. Más embernek 
egy fél év kel! a terveZgetéSfe, ö 
már egy kész egésszel dicsekedhetik.IKilK- l>k. in<u|iató,

■ ,Nw.ui, u.kp U K  oommk fl „Nagyatádi fltrlop” fa  6 jzOWMr

Nagyatádi Hírlap tárcája.
KIpsSzöny — asszony.

Ir<a: Zöldi Márton.

Sárdíj Péter a nagy ambltusos dupla 
traktusa,ház udvarán éppen áttérésekkel 
perelt, mikor a-)yégzetcs táuirat érkezett. A 
budapesti törvényszéki orvosi intézet tudutta 
vele bántó egyszerűséggel, hogy fia, Tibor 
átlőtt szívvel, holtan fekszik ax intézetben.

A távirat még csak azt sem tudakolta 
tőle, hogy kivánre a temetés iránt rendel
kezni. A? erős, hajlott vállu, tüskés szakáiu 
ember eqy pillanatra megtántorodotk Kese
rűen, csüggedten meredt niaqa elé. A cse- 
lédek nem tudták, mire vélni a dolgot. So
hase látták Ilyen megzavartnak ezt a ke
mény embert.
‘ Most se soltá látták. Zsebre ■ tette; a 
táviratot s odaszólt az öreg botos ispánnak: 

•— A szarka, rétről hordássá be"H szé
nát, nézzen utálja mindennek, én Pestre 
megyek, alighanem csak a jövő -hétTköze- 
pén kerülök haza. ’

Azzal bemerita házba, a két óra múlva

! már a Budapest felé robogó vasúti kocsi
ban ült. Ott bőven tellett ideje gondolkozni, 
keseregni. A fia, az egyetlen fia, a" Tibor 
agyonlőtte magát.:. Borzasztó dolog mln- 

-deHképpen  ̂lga», -Itogy ueui-̂ olt sikerültfiu.. 
Mig a jogi tanulmányait-elvégezte, három
szor kellett az adósságait kifizetni. “ Nagy 
összeget, több mint tizenötezer forintot. Utol
jára. mikor a képviselő protekciójával a bel- 
Ügyininistcriumb'an sec/édfogalpiazó lett. 
négyezer forintot kellett mindenfélére adni. 
Akkor erős szóváltása volt a szerencsétlen 
fiúval. Emlékezett a szavakra, a miket a fiú
nak mondott: — Édes fiam, az ilyen ember- 

! nek néni is érdemes élni. A ki huszonnyolc 
iéves korában nem tud a maga emberségé
ből megélni,.-5..

Igen, ezeket mondotta a fiának, s az 
!öreg most, mikor a katasztrófa bekövetke
zett, nem tudta megbánni, hogy mondotta. 
Nem mintha kéj&es lelkű, szívtelen apa lett 
volna, de niert tudta; hogy igazat mondott. 
Ennek az öreg embernek minden gondolata, 
cselekedete érős, makacs logikával kapcsd-. 

llódott egymáshoz. , -
A temétés előtt, mely a halottasházból 

történt, átadták neki fiának búcsúlevelét. 
¡Zavart, kusza, alig tizenöt sorból álló levél

volt, melybenr a boldogtalan ifjú bocsánatot 
kér apjától, hogy Így megsztfmoritja, s csak 
arra kéri, hogy Déncsy Arankának, aki me
nyasszonya volt, s akinek Budán trafikja 
van, fizesse jiieg az ötszáz, forintot, amit 
tóié apránként kölcsön vett. Ne sajnáljon— 
hangzott a levél utolsó sora ^  édesapám a 
pénzhez néhány jó szót Is adni. Az a sze
gény áldott léleK, úgy szeretett engem, mint
ha édes testvérem lett volna.

Az apa arcza még jobban elborult Az 
ö fin a menyasszonyától kért köicsög pénzt. 
Micsoda puhaság, micsoda férfiatianságl 
Most gördült ki&iz első köny a szeméből...

A temetésen, melyen alig harminc «m- 
ber jelent meg, nagyrészük az elhunyt hiva- 
talbéii kollegái,‘az öreg keményen tartotta 
magát Csak kevesen tudták, hogtf 6 az apa.
A diszes koporsón néhány obiigát koszorún 
kívül egy nagy ibolyacsokör volt kék sza
laggal. A szalagon csak ennyi felirat voltt 
Isten veled Tibor I .

Az Öreg látta, hogy a csokrot egy sá
padt arcú, vézna leányka helyezte a kopor* 
sóra, ki aztán «söndesen félreállt egy oszlop 
mögó, s halkan észrevétlenül sirdogált.

Sárdu Péter még az' este felkereste . 
szerencsétlen fiának szállásadónőjét, egy
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Sajátságos egyénisége, talán az oka, 
hogy a közvéleményt, — mely egyéb
ként fél az újságok ftyiivánps_ kritt- 

-káitól, ez eszme keresztülviteléhez 
megnyerni tudta. Sok helyen ez eszme 
felvejése-alkirimával elhidegitő elő
ítéletekre táléit, de ez nem csüg- 
gesztette el, hanem inkább fokoita 
ambícióját s nemes makacssággal 
csak azért Is keresztül vitte tervét.

Azon helyek’kivételével, helyek meg-j tünk keresetet, ezt a fent említett hiányok 
rendelésekre dolgoznak, a háziiparraL fog.-¡mutatják meg.
lalkozók a termplésné**mlnden rendszer néí-1  Szerveznünk keH a termelést ‘ olyan 
kül járnak el s legtöbb esetben még a,hejy- alapon, hogy a gazdasági iparral foglalkozó 
béli piac igényéihez sem alkalmazkodnak. 1 munkások ólcső hitellel Iktassanak el, oly 

Már pedig a* fogyasztottak igenis meg célból, hogy a munkához szükséges jobb 
van az igényé s-ha valamiért pénzt ad, an-.; kézi eszközöket, nyers anyagot beszerez
nél megkívánja* hogy az; általa kivánt és hessék, nagyobb megrendelések teljesítésére 
használható formában légyen az elkészítve, vállalkozhassanak, s hogy,, munkadijukat az- 

-> A gazdásági1iáziip»ri foglalkozás egyik ónnal, télt Időben, midőn dolgoznák, heten- 
léhyeges nehézségét képezi az is, hogy a kint kapják meg a kész, tárgyakért, 
munkás a legtöbb esetben meg a legkez- . - A termelés ilyetén való tervezését

Saináliuk is távoztát. Sokat veszített detlcgcsebb eszközt 15 nélkülözi s ügenfor- szövetkezés utján vélem elerhelt.
.  fiirlaD"- de veszítettmin «»«Hét» tárgyak amellett, hogi) sok Sziivetkezes utján a munkások pénz-
a „Nagyatádi m riap .^  ae vew irem ^d b igga i készülnek, formátlanok s igu É M É Ü  M É R

. -  - -
forráshoz jutnak a szükséges nyers anyag
nak nagyobb mennyiségű, és igy olcsóbb 
beszerzésére jobb kézi gépekkel való be
rendezkedésre, meg van adva a mód egy
öntetű, tömeges termelésre s tömeges áruk- 
iiárRedvezóbb értékesítésére, rendelkezésre 
álf olcsó hitel, munkadíj-élőlegre, sőt az ér
tékesítésnél a kereskedőnek nyújtandó 'hi-

Nagyatád is. Veszített egy agilis ie- kOT5letnVk ncm 8rV(,„d(,nck 
hetséges, hatalmas munkakadvel mro, De meg a tömeges termelés |obb esz-

- minden nemeséit, szépért, jóért lel- közök nélkül el sem képzelhető, fl házíipar- 
kesülni tudó,1(itart(3 férfiút, milyenekre iral foglalkozók legnagyobb része az üzleti
Nagyatádnak nagyon szüksége van. ¿ E  L ^ u S a  é'í-

Fájdalommal veszünki búcsút _a télttsJ f  b|® „aBaz B „gakán vész. Legjobb -----
„Nagyatádi Hírlap*1 volt szerkesztő- esetben valami Igen élelmes vállalkozó-zsák- telre is. 
jétől. Fáj, tiogu távozik körünkből,'mányává lesz, ki értekén jóyál aluli árban A szövetkezet megrendeléseket és vál- 
de jól esik; tudnunk hoqu távozása egész vidék készítményét összeharácsolja sjtalatokat szerez tagjainak, felkeresi a piá- 
rpá nézve előnuös Fái hoau-tehet- busás haszonnal ér&kcslti. . cekat, segélyt nyújt anyag beszerzésre olyreá nezve eionuo% raj, nogirrenex , a  fogyasztóba legritkább esetben áH j egyéneknek, kik versenyképes árukat tud- 
segevel, rnunkakedyevel nern. a | összeköttetésbe .̂a termelővel, de legtöbb nak előállítaui, de tömejjes termelésre ez 

V Jn á r  szőnyegen levő es leendő ügye- [esetben még az első vásárlóval sem, hanem: Ideig tőké- hiánya miatt képtelenek voltak, 
ink"kérésztől vitelében segédkezik,ja harmadik-negyedik kézből szegezheti bej A szövetkezettel, biztosítva van a tér
de lói- esik gondolnunk, hogy _ e z e n  i f̂cségíetét.

¡d1 lluen ér
mélés és az ¿értékesítés, niég vari a kellő

előnuös tulaidonsáaai folután ott is nMen értékesítés mellett, midőn ennyi ellenorzes és szervezés az országos köz-
W i r J T J ? S Í S ü i d i ,  közvetítő dlja_ terheli a csekély értékű házi-; ponti hitelszövetkezet által, mely működési
OieiO KaroKKai rogaajaK. 17~~~ - ipert kéMitménát. képzelhető, hogy mi., jut< kriréhp ezen szövetkezetek létesítését__is_

Az isten áldása vezérelje mun- a kéMitónek. llgen értékesítés mellett '  ■
kálkodásában! u--- - „...„u.

közvetítő dljajerheli a csek< 
iipari héogitménMti képzelhető, , .
’a készitőnek. Ilyen értékesítés mellett a !felvette. 
a múnkadi} olya« csekély,' hogyha munkás- j A foglalkoztatási _ terek kiszélesítése, 
nak tényleg nem érdemeshez iparággal fog- ilyen céluHntézmények létesítése az egyet-
lalkozrri. - -■ _____ 'len módja a munkáskérdés helyes megoldá-

A háziipar fellendülését nagyon hátrál- sának.

detr előfeltétele meg van hazánban; mind 
ennek dacára, mért nem jutott ahhoz asze- 
rephez. g melyre.hivatva_y_aiL

A háziipari foglalkozásnál a termelés

Gazdasági Házi ipar.
lodésének iiiiii-|tatjg- az -is jiogy^a'ternieló kész munkájának 

órát azonnal akarja.
Nálunk azonban a kereskedők legna- 

csak hitelre vásárolnak, már pe- H ÍR E K .
„, «.¡j a' háziipari termelő hitelt nem nyújtanak, / -

legnagyobbrészt teljesen szervezetlen Sl_ ez ¡hiszen úgy szólva napról-napra él, igy soká — Dr. Neubauer Ferenc ügyvéd, lapunk
az oka annak, hogy nagy csemegeszólóter-j nem várhat készítményeinek árára, .kűlöfiö- eddigi felelős szerkesztője átvéve Bárdió
meló-gazdák kosár szükségletüket még ez j sen> ha a-nyers anyagot Is kézpénzért kell dr. sümegi ügyvéd irodáját Sümegre költö-
idö szerint is legnagyobb részt külföldről ! vásárolnia. - zött.
kénytelenek fedezni, minthogy itteni munká- A kereskedő igy tehát nem lesz a ha- — Telefon állomás Nagyatádon. A

- sok nem képesek a tömeges megrendelést í zai házi ipari termelő megrendelője, hanem nagyatádi járási takarékpénztár részvény
tel jesitenir nincsének berendezve a tömeges' megy á külföldre, hol bőséges hitelt élvez társaság, a nagyatádi takarékpénztár rész- 
termelésre. ,r~------ ■---aránylag Bosszú időre... '■------------------— — vénytórsaságr^“ ,Nagyatádi ̂ tflöp"

Magyarországnak. pl: számos községé
ben régi idők óta fizik a kosárfonást, mégis 
500 dr. kosár beszerzésénél legtöbb esetbetv 

. már külföldre kell fordulni,

E baj elhárítása fegyik leglényegesebb- kesztősége, Rófler Bemát nagykereskedő,
föltétele a házi ipar fejlesztésének. Bíenenfeídjíidor bőrkereskéáő, Kertész A-

Ezen felsorolt bajokon kell segítenünk, dolf szállodás, Lelbach K/íresztély nagybir-
hogy jnezőgazdasógi munkásaink legalább tokos, Wiinmer Ignác nagykereskedő, Dr.

Nagyobbrészt ilyen szervezetlen a tér- egy részének téji munkát s ezzel keresetet Grünbaum Náthán ügyvéd, Barakonyi Károly
biztosíthassunk.  ̂ ügyvéd, Dr. Kommen Elek ügyvéd és Dr.

Hógy milyen intézkedéáélT szükségesek TíöszTöpy Gáspár úgy véd n pécsi m. kir.
ahhoz, hogy a'gazdasági háziipari foglal- posta és táVIrda-hlvatal Igazgatóságához
hozással több ezer munkáskéznek futtatha- kérvényt adtak bé, hogy a nagyatádi m. kir.

jnelés másnemű háziipari ágaknál ís.
A keresett cikkek nem állanak a meg-“ 

kivánt fórmában és. kellő mennyiségben a 
fogyasztó rendelkezésére.

bőbeszédű, idős budai asszonyságot, ki erői- zott felelni, de gg3fíű8''válvonogatása azt 
tetett sopánkodások között beszélte-el, hogy látszott kifejezni,' hogy ö olyasfélét sejt. I\ 
mennyire meg v̂olt Ijedve, mikora szomorú tovább íaagatás â meg/lS mondtör^ 
eset történt. O hallotta meg a pisztolydur- —‘.Tetszik tudni, két é\fig-ismerték 
ranást. í egymást. Az igaz hogy nagyon tisztésséges

— Jaj alig- tudtam u lábamon megái- leány ő, azt mindenki tudja itt a környék- 
lani, még most is reszket a térgyem. Tét- ben, Ahhoz szó sem fér, de tetsaik tudni,: 
szik tudni a nélkül is ijedős vágyqk, ._̂ Hát két év alatt.. . nagyon szerették egymást.
jnég mikQf bementem .̂...— ___^ . -.. Ritkán mentem- el--a -trafik előtt, hog# ott ne ■
,  Elkezdett zokogni. Az első roham el- láttam volna Tibor urfit... ki tudja nii volt, 
múltával Sárdy azt kérdezte: mi nem....  Ámbár én sohóse szeretek rosz-

Nem tetszik östnerni valjyjifcDénesy Szat gondolni, csak éppen ha muszáj... 
Aranka nevű leányt,? < • Másnap reggel kilencz órakor Sárdy

Dehogy nem. Itt lakik a harmadik; Péter megjelent a trafikban. Mikor meglátta 
házban, a sarkon Trafikája vau, abból tartja q sápadt leánynak vörösre" sírt szemét és 
az anyát, nieg magát. Nagyon tisztességes | vértelen ajkát, olyan meghatottság kerítette 
népek... Az apjuk katona volt, honvédőr-1 hatalmába, hogy önkénytelenül szivéhez ka
nagy. .. Azt is ösmertem... á férjem a szó- pott.
zadában szolgált. A Tibor urfl nagyon sjíe-l — Parancsol valamit? kérdezte Aranka, 
rette azt a kis trafikos leányt. Szentül hí-- — Köszönöm kisasszony, ön ugyebár
szem, ha nem történt volna ez a szeren-¡.Dét̂ esy Aranka? . __
oétlenség, el is vette volna féleségül. Száz- — Igen.
M ^  ls mondta.̂  . ph édesJó Istenem, mi-j — Én Sárdy Péter vagyok, Tibornak

. riek is tette azt? Most tessék, nemcsak -nia-1 az édesapja, 
gát, de azt a finom kisasszonyt Is szeren-; A leány még jobban elhalványodott, a
---  ... , . — -jhíMfláftíos ibolyakék szempárból féíelem, rl-

Az^öreg Sárdy össz r̂ánczolta a hóm-:; adtság áradt, 
logát. ; _ ■ "  ' - -r Mi tetszik? kérdezte alig hallhatóan.

— Szerencsétlenné? kerde/te, hogy" — Önhöz jöttem kísasszonu. 
érti ezt? -  Hozzám?

— Hát csak úgy. . — Igen kötelességem volt eljönhi. Fl- 
t "  hogy a « " W  volt? levelet hagyott hátra, melyben tudatja,

_jft*^ss2onyságnák nem. Igen akaród- hogy öntől,“ a menyasszonyától, Dénesy

csétlenné tette.

Aranka kisasszonytól ezerötszáz forintot 
kért kölcsön.

A halvány leány élénk tiltakozó moz
dulatot tett.~. "

fr  Az ném igaz, <;sak ötszázat.
A levél, mondotta csöndes Barát

ságos hangon, ezerötszáz forintot említ. Ha 
tetszik, megmutathatom.
——És kivette a levelet olíalzsebébői. Egy 
órával előbb Irt az ötszáz forint elé egu 
egyest.
• — Mindegy, mondotta a leány egyre 
energikilsabban. Itt tévedés van. Be tudom 
bizonyítani a takarékpénztári könyvvel. Ne
kem n^mis volt több, mint ezerkétszáz fo:* 
rintom. Néni Is adhattam volna ezerötszázat. 
Esküszöm önnek uram, esküszöm a mama 
is tudja.

Az öreg a kezét nyújtotta.
Elhiszem önnek kisasszony, legyen te

hát ötszáz forint. Természetesnek fogja ta
lálni, hogy én ezt köszönettel és hálával 
visszatérítem. <

— Igen, hangzott a nyílt válasz. ,
Az öreg kivette a pénzt és letette az

asztalra. Egy Ideig rajta tartotta a kezét.
— Megvallom, mondotta,\ nem. csupón 

azért jöttem. Ön menyaszonya vóy a fiamnak?
- -r- Igen.

— ön, szerette a fiamat?
— Szerettem.
Aztán csüggedt, .fővel, végtelen .szo

morúsággal hozzátette:
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postahivatal távbeszélő kapcsoló állotíiással 
szereltessék-feh^A közs: képviselő-testület 
3511907 sz. a. kelt határozatával e;kérvényt 
pártolólag terjesztette illetékes helyére. Köz-

ffli 'A ííó v fi ó rrío lfóh o n  fo lo rto  lín ránatn *

— A nagyatádi polgári leányiskola | által uj keresetforráshoz jutnának. Minden-
niukedvetői előadása f. hó 7-én fényes a- 'képpen kívánatos lenne ennek a kőzgazda- 
nyagi és erkölcsi sikerrel, zajlott le. Az ér- sági szempontból nagyfontosságu kérdésrfek 

________ _______________ ______________ deklódés nagy volt nemcsak a szülök, de: ilyen irányú rendezése. •
ségi'ink fejlődése érdekében felette kívánatos városkánk egész lakossága részéről. A te-1 — A Kaposvári 'Zenekedvelők Egye- 
lenne, ha ezeri tényleges kögRSSznu intéz- rém már 8 órakor tömve volt.» Feszült ér- sülete 1907. évi február hó 16-án Kapos- 
mény megvalósíttatnék. , ; IdeRI&léssel várták a függöny felgördülését. várott a „Korona“ vendéglő nagytermében

— Adomány. A nagyatádi járási takarék- ; S azt hisszülTvafakozásában senki sem cm-. Kelen Ida úrnő, zongoraművésznő, Grünfeld 
pénztár a nagyatádi polgári leányiskola czél- lödott. A kis lánykák a jcgprecizebben ál- Vilmos ur, hegedűművész ju; Országos Zene-

akadémia tanára, Danczincjaira -¿50 koronát adományozott. A polg. ták meg helyüket. Kedves volt mítfdenmoz- zinger Aiftal m, he-
leányiskolát fenntartó nagyatádi polg. isk. dulatuk s egy egg jelenet után szűnni nem gedűmüvész. Berkovits Lajos ur. hege^- 
Egyesület ez úton is Hálás köszönetét mond akaró tapssal jutalmazta a szép számú pub- művész, Bürger Zsígmond jir, gordonkamű- 
köségünk, kulturális fejlődését elömozditói likutn a kis lánykák ügyességét. Csokor is vész, a ni. kir. Operaház tagjai közremü- 
ezéff intézetünk kegwis támogatásáért.̂  volt-ét^ Majd minden-lánykának jutott egy.. ködésével Művész Estélyt rendez. Műsor :

— öngyilkossági kísérlet. Nebeháj Mi- De lagnögyobb örömet a czukor-csomagok j. Beethoven: tfreútzer sonata. Előadják 
hály nagyatádi méneskatona f. hó 13-án; szereztek ?r~kis szereplőknek. Azt hitteaz Kdén Ida ürhöIg'y^Grűnfeld Vilmos ur. 
hajnalban a laktanya istállóban öngyilkos- ember, hogy ilyen nagyobb czukorcsomag- 2. Schubert? A.‘ moll.. Vonós négyes. Előad- 
sági kísérletet követett el. A megejtett vizs-1 csata után — a kis lánykáknak a ezukor ják Grtinfeld Vilmos/Danczíger AnfairBer- 
gálát megállapította, hogy a nevezett szol- iránti különös vonzalma -» megakasztja a kovits Lajos és Bürger Zsigmond urak. 3,. 
gálati fegyverével mellbe lőtte magát azon darabot. De nem jöttek zavarba. Bár fél a) Chopin: Poloinase. Öp. 26. L szám. b)

.okból mivel bevonulása óta most már 5-öd szemmel a ezukorkákat s csokrokat .nézték, Liszt: Magyar rapszódia! VIH^Zoilfloré» 
ízben helyezték át. de másik szemükkel . egymásra ügyeltek. előadja Kelen Ida urhölgy. 4. Volkmann: G.

-  A nagyatádi iparos és kereskedő EltnondhaJiuk, hogy az est nagyon szép és moll. Vonós négues. Előadják Grünfeld Vil- 
Ifjak önképző köre folyó évi február 12- kedves voll. Méltó dicséret és elösmerés m0s, Dancziger Antal, Berkovits Lajos és 
én a „Kossuth" kávéházban, szavalattal és., illeti meg Novacsek Maliid polg. isk. tani- Bürger Zsigmood urak. Heíyárak: l-líl. sor- 
táncZczal egybekötött tea-estélyt rendezett, tónőt, kf sem ¿dót, sem fáradságodéra- ki- bán 5 kor. IV—VII sorban 4 fcor. VIII—XII 
Sajnos, hogy az egyébként jól sikerült mu--< mélt a dijrab betanításánál, melyhez bízóig sorban 3 kor. állóhely kor. Jegyek előre 
latságot nagyban megzavarta- azon körűi--nagy türelemre és kitartásra volt szüksége, válthatók: Lów Móf és testvérei czégnél, 
míny,.hogy a szavalatok során—feltételezzük Nagyon természetesen hálás köszönetét mon- valamint este a pénztárnál. Kezdete pontban 
az elnökség és rendezőség tudtán kivüL^; dünk a kedves kis lánykáknak i^jjogy ne- 8 /, órakor. A műsor egyes számainak elő- 
oly kupiék kerültek előadásra, mélyek i^m künk oly igazán kedves estét szereztek. Apadásánál a terem zárva lesz. 
önképzőkört mulatságra, hanem éjfél utáni mulatság tiszta jövedelme 207 k 26 távolt.: -=rx^*azdasá*l munkásokhoz alább 
orfeumba valók. Visszatetszést szült az is Felülfizettek: Rotter Bernát 5~k. ítt. Nöthigiközö|t az*ördekeltek által iaazán measzivle-

nohány, önkepzóköri tag .sikerült tréfá-yjáiinsné,—SaL lewl&Jeftilvást buisálja anak tartotta  ̂hogy a vallási szertartást ke- j Dombi Márk, Benyák'JfiKfc.-Szallos Arthur, ministcr. orszáq naou részében a (. 
pezó havazást utánozva, Bence József, D e m e le ^ tt í- .é ,  ,  g a z d a s ö g i  munkásoí az aratási Üe7-
gyek egy. reszel hamuva behintettek.. Fe -. neUftátyas Kun János, Staner István, 2 ,!k. za<féSeket „ár rendesen megkötötték, »éiiwl* 
hívjuk az elnökség, figyeta^ezen korul- JaWan Ajldor l- k. 60 . Rptte-Al^r D r ^ y ^ ^  „ bjn a mint értesJttOTi ,  m„„ . 
ményre es kérjük szíveskedjék inlezkednt, Bienenfedl Mór, Dr. Jelmek Karok), f o g á s o k  niíg most sem akarnak izerzódni. 
hogy jövőben ellhez\hasonlo dolgok elő ne Erntf, Dr..Szetsey István 1.50-150 k. Sutot Nyilvánvaló dolog hoqn ha a helitbeli mun- 
fordulhassanak, melyek legkevésbbé sem Ede, Lövy Adolf, Katona Géza, Knapp Jó- k4sflk s gazdákk5i ne"  equcz„ck 
alkalmassak arra, hog^a^ eddigelé a n̂agy- zsejné̂  Harsán^^Aqta^Mayer^s^n'. Heber idejében nem kötik meg

köréről táplált jó véleményt megszilárdítsák. Vargha Miklósi Berény Vilmos, Horváth"munkásokat fogadni, aratógépekről gondos-
— Eladta az urát. A „Somogyvármé- Károly, Rotter Sándor, Krammer, Greller, kodni csc:,eg 0lyüiLgazdálkodási módokra 

gyé‘‘-ben olvassuk az alábbi jóizü históriát. Vágó Ódon, lauszig 50 -50 f. Ghimessy attémi a nielyeknél kevesebb munkásra van 
A napokban történt Nagybajomban, hogy László, Dombi György, Fodor Rezső, Krticka szükség. a mikor azután a helybeli munká- 
egy 45 esztendős szücsmestert, ki 20 évig Vince 40—40 f. melyért fogadják a- szives sok nemcSfli( Bz idén, de taláfl több esz
élt együtt feleségével és az utóbbt-Wöben fcliilfizetók a polg. leányiskola igázgatosa- tandön ^eset nélkül maradnak. Nehogy 
a háziasszonyával kacérkodott, felesége gátiak hálás köszönetét. „ .ez a sajnálatos dolög bekövetkezzék, jóin-
megunván ezt a dolgot t3QQ koronáért el-/ — Acethylen világítás Nagyatádon. A Hnlnttal fjgypimp7tpfpm « gnyrfiwiigi mnnk̂ - 
adta a férjét a víg özvegy házlulajdoiiös- múlt .•ízámunkbaii közöltük, hogy Nagyatád arrai hogy -iparkodjanak az aratási
nőnek. A sziiesmester felesége a kapott nagyközség képviselő testületé a nagyatádi szedéseket mielőbb, megkötni a gazdák- 
pénzzel rokonaihoz utazott. Otthagyva két ártézi fürdő részvénytársaságot felmentette ka| Szükségesnek tartom a munkásokat 
fiát és férjét, aki ellen megindítja a válópört. a már kötött szerződésben foglalt azon kö- _trre figyelmeztetni, mert többfelől hallottam, 
A férjvásárló özvegy életkoráról nem szól tetezettség alő[, hogy a piac-teret .a kutból h ’ mindenfele hamis hirek járnak a mun- 
a krónika. A drága pénzen megvett 45 esz- kijövő méfán-gazza vltágttsa' Tette-ezt ^- TTíi^k'Rozőn Y-ilyenékkéT závárják meg a 
tendős szütsnek most juái jó .  ÚSM£ feeJl ért, hogy p^trvbea levő acfithulfia  vilogi- twlHkHs józan eszét, Az ilyen hirek után 
szedni magát és szeretnie kell a vig^zve- tásnak az 'egész községbe való bevezetése nc ¡„dúljon senki, mert nem igaz.-hogy a 
gyet, aki anyagi áldozatoktól sem riadt vt&zr kevesebb akadályba ütközzék. A mint meg- kormii„y megszabta vokia, hogy mi legyen 
sza, hogy eaészen az övé lehessen az imáíj%«ható forrásból értesülünk a község kép- a munkabér, az sem igaz, hogy a kormány 
dott férfi. viselótestülete meg is kezdette u tárgyjjlá- kirendelte volna, hogy a munkások most n«

- Uj pénzintézet-Kaposvárott. Egu'uj, sokat egy karbittul világitó rcszvénytársa- szerződjenek s halogassák a szerzödéskó- 
bank-és taloirékpcnztác alapítása folyik Ka- snggal. mely tárgyalások reméljük credmé- ^ . az sc ¡g0Z) hogy a kormány megpa- 
posvárott. Az uj intézet átvenné a Schap- nyesen végződnek. Mindeneseire gyors cse- ranc ó̂lta volna, hogy a munkások, gazda- 
rlnger, féle bánkfiókat és 500.000. korona lekvésre van szükség, mert ha még mindig cséiédek szövetségeket, helyi csopor- 
alaptőkévcl alakulnak meg. Az alppitás azt a bizonyos mozgatható napot várjuk. t0|{at a|akítsanak s tagsági dijat fizessenek; 
erősen folyik. mely láncon minden este községünk fölé fel-j ̂  se igaz, hogy a gazdák kötelesek a hely-

i ■ ...............  . ,— i-hozzható leend, akkor még sokáig kell vár- j |)C|j munkásokkal szerződni s azoknak annyi
mink a tökéletes világifásra. —- ■*_ _ munkabért adni, a mennyit a munkások kér-

g.. nek. Mind-i “  ‘ 11 ‘  M  Ém_____ ,_________________ kkel a j iun-
isszes kásokat csak bolonddá tartják I Az aíMaz- 

ság, hogy a hatóság, a gazda, a munkás

* N«m is tudom’ ho9y __ -  Vőrheny-Járvány. Kutas községitúlélni. Még ma egy he^ ott^étáttamvele vörj;eH« járványszerüíegTeirépvéii. az o:
^bástyán. Akkor beszéltem vele utoljára ¡skoiö/háróm hétre bezárattak. Az alÍLr _ a B yajluat „  ,nuunaa
Várta, hogy kinevezik fogalmazónak. . Akr hivatal az ovóintézkedés megtétele czéljából ncm lehetnek ellenségek, a kölcsőnés tisz- 
kor azt mondta, haza níegy, s kikéri atyja rendelkezett. telet, az emberszeretet, a becsületes jó szán-

^  hónapban mc9 -  Ujmajor helyett Pál major. Nagy- dék s a biẑ ,0IT1 ke„ hogg .kapocs legyen
S í i  fr.rfoM hfszélni - SArH.. atód közsé9 Képviselő testületed 907 számú közöttük A ki nem ezt mondja, hanem mástNem tudott tovább* beszélni. Sárdy határozatával -  az országos község} törzs-; mond> a ki fo|ylon csak agyQlölködést szítja 

Péter megsimogatta a np|át. kőnyvblzottság megkeresésére az urodalom|a ki á munkások előtt folyton "csak a ható-
— Édes leányom. mondotto, ^v«flyg tulajdonosának hozzájárulásával — kimon- ságokat éŝ a gazdákat ócsárolja, a kinek se 

úgy, mintha megadta volna a beleegyezést, do^a hogy Nagyatád község közvetlen kö- í ¡sterlc se nazája, az akárhogyan bizonyko- 
mlrttha elvette és özvegyen hagyta volna... zc|(Hjen Möfmajor- hevét Pál m ajorra,^*; ¡ ¡ J  ^ 'barátja  a munkásoknál s

m m A.tnm v̂áltoztatja. n | előbb-utóbb csak bajba keveri az embere-
— Nem értem. f -  Rabipar szabályozása. A rabipar kct. Reményiem, hogy a munkások belátják
— Pedig egyszerű, tekintsen engem j  szabályozása kérdéséről nagyértékü cikk je-: nündenütt, hogy csak úgy boldogulhatunk, 

apósának, vagy inkább második apjának. | lent meg Rickl Gyula Igazságügy minisz-; ha hBi|gatva sammiféle mesékre, a
— Óh uraml... téri tanácsostól, a börtönügyi osztály veze-1 mû kóg a gazdával jó egyetértésben él> s
— Mondja: apám, mondja, szükségem tőĵ tóL A cIKk a rabiparból a szabadiparo-1 megbecsülve egymást békességben dolgoz

ván reá... Én is sokat szenvedek. ^kra háryló hátrányokat azáltal véli meg- „ ak a hazai földön.
- .W »  kTn d 0 H . - W a U M '  ,9° 7' ia" " Ír  h° ^ s *

megcsókolta a kezéL . . vige,( uggawan Jmlli mclijcii eddtg Is ér- n S í t a i '\ JL t.
Az öreg keblére szorította. tékesittettek. így az igazságügyi kincstár, - . .
— Leángbm, még ezen a héten el jövedelme nem csorbulna. Nagy előnye en-] — Febfuár hóban vásárok lesrqek: 

viszlek benneteket haza... oda, ahol Tibor nek a rendezésnek, hogy az a verseny, mely j 16-án Büssü, Miké.' 17-én Daruvár. 18-án 
született, ahol nevelkedett, ahol annyi örö- a rabipar -és a szabadiparosok közt most: Harkány, Mernye. 24-én Belatinc, Görcsös, 
möt és keserűséget szerzef nekem. Eljösz-e? fenáll: megszűnnék, sőt ezenfelül a szabad-! Szakos, Csokopa. 25-éri Ihárosberény, S«-

— El. iparosok a rabipar termékeinek értékesítése lye (Baranyam.) ,  -y*. ^
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_tJag ja if, a Nagyatádon,a Nagyatádi járási takarékpénztár helyiségében 1907. évi február hó 23-án 
* délelőtt 11' órakor tartandó

XII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSRE
ezennel egybehívjuk. Az osztalék a_tagsági könyvecske visszaadása mellett f. hó~23-án, és. 25-éri délután 

' t . '  '••• 2—4 óráig a szövetkezet pénztáránál felvehető. ... . ■ •
J- :.„ Nagyatádon, 1507. évi február hó 7-én- - — A Z  IGAZGATÓSÁG.

A-KÖZGYŰLÉS TÁRGYSOROZATA>
1. Közgyűlési elnök választása." 2.~Két jegyzókőnyv-hitelesitó választása. 3. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés a lefolyt 
üzletévröl, ezzel kapcsolatban a számadások megvizsgálásává mérleg megállapítása és a nyereség felosztására Vonatkozó intézkedés.

: A'szövetkezetbe az 1906. év folyamán belépet} 444 tag 10143 üzletrészszel. és kilépett 450 tag 8698 üzlet
részszel, mely kilépések közt a lejárt csoport 403 taggal és 7704 üzletrészszel szerepel.

M É R L E G  SZ Á M L A
• V . 1906. december 31. ___

T  « I* à 0 » ■ r t
koroi 1 flflfrj korona fiflér

Felszerelések . 
Hátralékosok . . 
Kötelezvények: (1451 drb.) 
a kitörölt tagoké -2; „

az 1905. 
az 1906. „

«  .504 
„  345

l e í r v a  » Intézvények . . . /.
1S745 44 Kitörölt tagok üzletrészei . .

1904. évi csoport Qzletrészei:
°\  9716 drb. üzletrész után esedékes 

102 -  -r V  5l8iag
ni nnpQ—m—---- — :—  “—e csopoft 1904 7 évi iiupreséoc

"  és 1905. „  ' „
216855 — i 1905. évi csoport üzletrészei:

-183185 .— 648411 20 - 8911 drb. üzletrész után esedékes
----------- -----------  453 UK .

e csoport 1905. évi nyeresége.
1906. évi csoport üzletrészei:
9114 drb.. üzletrész jttán esedékes
429 1*.- ----------- —

Folyó számla '
 ̂ 1906. évi nyereség .

Korona fillér korona fillér

44000 -  
119 20

^ 8 5  - 4 5  |  j---------
6435 | 21 311759 86

185348 80 

1888 71 187237 5!

94785 60

4011 04 
25243 43

667156 64

V e s z t e s é g
Jutalékok 
KOI

VESZTESÉG ÉS NYERESÉG SZÁMLA.
, N y e r e s é g

Múlt évi nyereségáthozat 23 654846 51
NajllbUrtMidijak 2?2 — Belép., felszólít és kölcsönelöj. dijak 1461 58
Folyó számlái kamatok . |j 9662 17 15245 52 Kölcsönkamatok . . 35808 88 ■■

| 1904. évi csoport javára 147Ő3 18 Késedelmi kötbérek ^ 3194 84 40465 30
Nyereség | ,, 1905. ,, .j,.. ,, 7914 14 —
— “  I 1906.............. „  2626 11 ‘ 25243 43 *

;
'40488 09 " Ï  “  ■ t  40488: 95

Rotter Bemát s. k.
Nagyatádon, 1906. évi december hó 31-én.

Fodor Rezső j. k. - 2 ---- . Brunner József k. Szflcs János s k.

Ezen mérleg,- valamint veszteség és nyereség-számlát megvizsgáltuk. és az Intézeti könyvekkel, vslaimnt a felvett leltárral megegyezőnek találtuk.
Nagyatádon, 1907. évi fetruér hó 7-én. 

egyed Jen« s. k. Stelner Ignácz s. k. Bokor Lajos n. k. Po lltie r Adoll s k
' tklw < : I ku ,

r  -  NYERESÉGFELOSZTASI JAVASLAT: -
Indítványozzuk, hogy az 1905. és 1906. évi csoportokra jutó nyereség az illető csoportok javára 

írassanak, az 1904. évi csoportnak járó 14703 K 18 I pedig ugyanezen csoportnak az előző évekből járó 
nyereségeivel együtt az ezen csoportbeli üzletrészek arányában felosztassék' és az üzletrészekkel! együtt a 
tagoknak, tartozásaik levonásával kifizettessék. Ily módon egy-egy 1004. évi csoportbeli üzletrészre 2 K 40 
f osztalék jut, mely a befizetések 5.14%-os hozadékának felel meg.
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GASPARICS PÉTER
épület és botor asztalos 

Nagyatádon Kossuth-utca 33 sz.

Elvállal fefjes lakásberendezése- V  
két u. m. hátló, ebédlő, szalon, 
iroda, és konyha bármt|en stíl* 
ben, ajánlja-saját készítési henge
res rugókkal ellátott, ruha mán- 
goloját szolid, és pontos kiszol
gálás mellett. '  .— r...

Jó karban levő kovács 
—• szerszám eladó 

hol: "  ’ 
megmondja a kiadóhivatal.

Benyák János 9  könyvnyomdája & 
9  köny vkötfeszete *  

papír,- iró- és rajzszer kereskedése
NAGYATÁDON. (SOMOGY M.)

■ W  Jegyzői nyomtatványok raktára.
Imakőnijvek, üzleti és Jeggzókönyvék; tó#--’; 

papírok doboz és ivlevélpapirok, Iskolaszerek, *' 

papir, iró, és rajzszerek mindennemű tinták 

és folyékony ragasztó anyagok 

nagy választékban.

■

f

Nyomdai és könyvkötő munkák ízléses kivitelben 
jutányos áron készítetnek.

S Z Í J G Y Á R T Ó  É S  N Y E R G E S  
—  N A G Y A T Á D O N .

Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.

Gázoaj és gázlámpáK nyári raktára.

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

Tisztelettel bátorkodom a n. közönség szives ügyeimét felhívni Ujonan berendezett
CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEÁ, RUM ÜZLETEMRE. :
KOISnöaen nagy súlyt főttetek csemege különlegességeimre, melyeket szintóu iijonjn 
vezettem He. Raktáron tanok: friss debreczeni perzselt szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádllt, többféle 
szalám it Különféle Conserr Aruk: ¿telek és halakban, sajtok, kavlar, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott' nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, 
Sósborszesz.

Szintúgy friss déli gyümölcsökben u. m. Malaga, mozsolya szólök, maróni, fe ltö ri 
magyaró, narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák.

A n. lí. közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról,
—  vagyok" kivátó tisztelettel

Záborszky Lajos utóda
csemege- fűszer keresk.

Nagyatádon,
Főtér Baját ház.

Gázlámpák gyári árban, m  WW ‘Gázlámpák gyári árban.



Alapittat'ott: 1854.

NAGYATADI HÍRLAP 1907. február 44.

Alapittatott: 1854

ernatotter
N a g y a frá d o n.

(Fürdő utcza.)

; Kitűnő minőségű Itittichi vadászfegyverek, 
flobertek, revolverek, azösszes fegyvernemüek, 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati 

,<??1 cikkek nagy választékban.

Korcsolyák nagy választékban.

Szabályozó,- töltő- és szellőző kályhák.
Öntött kályhák és asztaltiizhelyek. 

TakaréfctUzhelyek és lemezkályhák.

Biehn János-féle tiszta, természetes kszfali- bitumenből készült

aszfalt fedlemezek raktára
'0  Nagyatád és vidéke részére.

Aszfalt elszigetelőlemezeh -- hátrány - 
príma carbolineum.

. ' * i'ii-rjfTit Ittrn i, -  ̂ i « r  • *

Gazdasági1 és varrógépek gyári raktára.
-------- -

.yvuiatott Bjnyák János könyvnyomdájában Nagyatálón 1939.



NAGYATÁD É S  V ID ÉK ÉN EK  TÁ RSA D A LM I, GAZDASÁGI É S  SZÉPIRO D A LM I H ET ILA PJA .

Előfizetési árak: eg&z évre 8 kor., félévre 4 kör., ne- 
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Hubka Venczel.
— ’ Nagyatádnak ismét gyásza van. 
A ml kis társadalmunknak egy_köz- 
szeretetben álló tagja, Hubka Venczel, 
elköltözött iközfllünk. A nagyatádi 
métitelep-osztály. tisztikara egy érde
mes ~ tagját, Nagyatád község egy 
hasznos és tevékeny polgárát vesz
tette el benne, _ "  

1847; ~évben-szfiietettfiusti-
rdn.Cseh országban; miir hóra ifju- 
ságában a -katonai állatorvosi pályára 
lépett, csakhamar Magyarországba 
helyeztetett át s az államj méntelep- 
hez osztatváji be, itt mint állatorvos, 
utóbb, mint föállatoVvos a lótenyész
tés ügyének igen hasznos és becses 
szolgálatokat tett.

A nagyatádi méntelep-osztály 
felállításakor 1886, évben, mint tel
jesen idegen jött közibénk, azóta 
köztünk vglt, költünk élt, idegenből 
jó baráttá, testvérré lén; mi megsze
rettük őt, ő pedig meszerette ezt a 
főidet, a mely második hazájává lett.

Ha nyugdíjba megyek,^szöklá 
volt baráti körben mondani, itt tele
pedem le Nagyatádon; megszerettem 
ezt a helyet, nem akarok elválni tő
letek.

íme a gondviselés úgy akarta, itt 
telepedett fe köztünk végleg, őrökre, 
az általa megszeretett édes uj haza

---------------T I .  --- ----- - . •' '• ---- ---------- . ' , "  "
földje fogadta őt keblébe, itt maradt gyötört test végre is kifáradt a küz- 
köztünk, itt alussza őrök álmait delemben, á ő kiszenvedett 

Katona volt a szó szoros értei- Halála nemcsak nálunk, de a; 
mében, szigorú kötelességtudó katona, legszélesebb körben őszinte és igaz' 
¡avatásának élt, de tia bezárult mö- részvétérzetét kelti. J 
götte a laktanya ajtaja, akkor polgár ‘ Nyugodjál csendesen. Teljesedett 
lett, ennek a községnek hűséges jó>» te akaratod. Itt pihensz meg az 
polgára, a ki tevékeny részt vett a édes haza szentelt földiben, ide ve- 
községi társadalom beléletében, a hol zérelt a sors, megszeretted ezt a he- 
az ő nyájas-modorával, jó leikével lyjt, ide fűzött szive^mmden érzése, 
csakhamar általános tiszteletet s sze- s míg elszóló lelked búcsú csókot 
retetet szerzett magának, ö lett min- visz az elhagyott régi hazába, te itt 
-denkinek, kicsinynek, nagynak a ked- maradsz köztünk, s mi szivünkbe 
vés Hubka bácsija. - ■ • zárjuk, megőrizzük a te emlékedet 

Ez a szeretet és ragaszkodás a síron túli viszontlátásig. . 
méltóan nyilvánult meg múlt év fo- r 
lyamán a megboldogultnak akor~ó-~ ^ %nitcw- 
nás arany érdemkereszttel történt “   . . . . . .  
kitüntetése alkalmából, midőn az e- G va lop iá ró in k
gész vidék intelligencziája egybe- 
gyülve, a t'
sas ebéden lelkesen ünnepelte a ka- be, jön vagy mi egy idegen községben 
tonai és polgári erényekkel egyaránt megfordulunk..bizonyára első dol- 
ékeskedő férfiút gunk az illető községről képet al-

K1 hitte volna, hogy ez ünnep- kötni, s arról tetszésünknek, vagy 
lés egyúttal az ő bucsuzója is, ki nemtetszésünknek kifejezést jutni. A 
gondolta volna, hogy a szeretet ngp-AJií'p megalkotásánál nem csat -arra 
ja, mely akkor Ily Igaz melegséggel vagyunk tekintettel,-hogy palotákat, 
vette őt körül, egy lealkonyodni ké- csinos házakat, vagy szalmafedeles 
szülő életre hinti bucsu sugarát viskókat találunk-e ott, hanem na- 

Fájdalom, csakhamar sorvasztó gyón tekintetté-' 
kór támadta meg az életerős férfiút, az utcán a járás kényelmes-e, nem 
a benne élj^őtelességérzetdaczelt botlunk-e lépten nyomon, esőzések, 
még egy ideig a kórral, betegen is vagy olvadások idejében nem va- 
végezte kötelességét, ámde a meg- gyünk e kénytelenek utunk felét a

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Jínyám. -j

./ín imádott, édes anyám!
Ha szived nem tiszta arany,
Ha oly jó  nem lettél oolna,
Nem no/né/t ily  boldogtalan.
Fuoa.lomtól is moyoédMt 
Gyöngéd szintűt szeretető;
Nem kimét meg most az étet—  
Haragos, zord förgetege.

Varsányi Gyula.

odaforditottam. Kerestem az ..Oktatás" ez. a hirdetést, ó megvetően mosolyog. Azt 
rovatot Végig olvpstaríj valamennyit, de j mondja, bolondság az egész. Különben pró- 
nekem való correpetitori állás n̂ m kínál- báld meg.
kozott. Oka ennek az lehetett, hogy kora, Vásároltam egy rózsaszinü, finom le- 
ősz volt és igy a tanév elején még nem vélpapirt borítékkal együtt és menten hoz- 
volt elég bukott nebuló. záfegtam az íráshoz, nehogy valaki elhor-

Az „Oktatás" rovat után. szórakozás-, gássza előlem a molett conditiót. Remek 
ból áttértem az érdekes apróhirdetésekre, a calligrafíkus Írással ezt írtam:
„Levelezés“-re. Főleg azért olvastam el ezé- ’ „Nagyságos Asszonyom I A „Friss uj- 
ket, hogy belőtflk következtetést vonjak ko- i s£g" mai számában olvastam aprőftfrdeté- 
runk, vagy jobban mondva Budapésfr er-- sét. Miután a hirdetésben foglalt tárgyak 
köleseire. tanítására képesnek érzem magamat, tátor

Olvastam sorba^Legeiül a jelzett le- ; vagyok kérni : szíveskedjék csekélységemet _  
vcleket, utána szőkék és barnák kívánságait. ‘ elfogadni és én Tgérem. hogy minden tékEZ I 
kik ez Utón óhajtanak ismeretséget kötni, tetben meg fogok felelni. Abban a remény- 

! Már a közepe felé jártam, mikor a követ- ben, hogy ajánlatom elfogadást,, úuerend,
• kezó, rtaquon érdekes apróhirdetés vonta becses- válaszát várva-maradok kézcsókolő

Apróhirdetés.. „Főltétlenöl gavallér úriember, haj
landó volna-c szőke, molett termetű ajt- 
szonykát .Magyar nyelvre," .Iráfytanra,“ 
.Történelemre* és .Rajzra" tanítani. Ki 
ajánlatomat elfogadja, .Tanulni vágyó 
asszony" jelige ilatt irjon a kiadóba.

Na, gondoltam, ez az. Remek corre-

Mikor Pesten jártam iskolába, az volt 
a szokásom, hogy minden vasárnap reggel
kimentem a Városligetbe. Kimentem, hogu ; . 
a hat napi szobamunka és rossz levegő
után felQdülhessek. Mialatt végigmentem az . ___________________  ____
Andrássy-uton. megvettem 9 „Friss újság" petítori állás. Csak azt nem értettem meg,
egy példányát. A „Friss újság" vasárnapi hogy miért kell „föltétlenül gavallér uriem-
számáról tudni kell, hogy tele van.jjpró- bernek" lenni. Továbbá, hogy miközfc a ,_______  - ____wr
hirdetésekkel. Főleg azért vettem meg, mert tanítandó tantárgyaknak ahhoz, hogy-a le- nagyon Ösmert mezei vlrágalakjánoz. Resz-
ezidóben correpetitori állást kerestem. endő tanítvány, szőke és moleti termetű.. . kető kezekkel bontottam fel. Ez állott benne:

Mikor már eleget sétáltam, leültem egy Sokáig évődtem magamban, hogy mit „Tisztelt Uram I Levelét vettem. Mlu- 
padra. Elővettem újságomat és ntivel légin-; tegyek. Irjak-e, ne írjak-e? Közben h m  j tán az ajánlatok közül az önét találtam el-
kább az apróhirdetések érdekeltek, minajárt értem lakásomra. Mutatom lakótársamnak' fogadhatónak, kérem szíveskedjék szénién

tisztelője: CsjGy."
Megczimeztem és elvittem a kiadóba. 

Aztán vártam.
Vártam öt napig. Semmi válasz. Végre 

a hatópik napon, mikor az intézetbe bemen
tem, -nevemre levelet találtam a közös levél
szekrényben. Mód. nélkül megörülted. Bát\ 
a külseje nem igen volt bíztató, mert a 
koverta közönséges üzleti levélbbrlték volt 
Az írás azonban női kéztől származótokért 
a betűk nqgyon hasonlítottak, égu bizonyos



NAGYATÁDI HÍRLAP

‘ naqu _nocs6fijaE niiaft ug'raltfirrnég- 1 világítás indtett is egész bátran jár-- galtatvsp-s 
tenni, szólal — milyenek a gyalog-- hatnánk,-# kézilámpás esupán a po- 
iérók. Bővelkedhetik valamely köz- csólyák W teritpere  .poIgal,-meg 
ség palotákkal és szép házakkal még mielőtt azokról ‘hallas es erzes at|ati
s e  f ő ö  t é S z e n V  h a  járásunk benne a  vennénk tucjomást. ; * - - •
laonagiiobb vigyázatot igénylvha a Akik ezen Jelsorolt temekben 
qualogjárök rosszak. Viszont könnyű sgm látnak elégséges okot; hóm 

.. . .. , — j -—  4;—** -^".nyire fontos dolog a gyalogjárókbelátni, hogy jó és gondosan tiszti- mennyire fontos dolog a g 
tott—gyalogjárók mennyire emelik-gofidozása, azokat jöalom

. ‘

• tott gyalogjárók mennyire -........
egy község kOl'stf=T*épét. hézsegekre es akadályokra, .melyek

Hoquan állunk itthon ezen dől- egy uj gyalogjaro elkészítésénél fel- 
gokkal?  * merülnek. Bővebben nem akarok r.o-
4  Palotáink ugyáf Wncsenek, de Műk írni, csupán fölemlítem: mily nagy 
a z t  mondhatjuk, hogg "a házak lég- anyagi áldozatot kiván úgy a község, 
többié, különösen a forgalmas helye- mint az egyes háztulajdonosok ré- 

^  ken elég csinosak és .tetszetős kuk széről. Merem állítani, hogy egy tég- 
sejöck Iából készített gyalogjáró, Ka azt

Hát a gyalogjárók? kellőleg gondozzák, kétszer annyi
Azokról elmondhatjuk, hogy he- ideig tart el. Állításomat igazoljak 

lyenként jók, helyenként türhetők, azon egyszeriúérmészeti tünemények, 
heluenkéht pedig, rosszak. Ennek egy- melyek Sj/iz és hideg romboló ha-

• szerű oka az, hogy a bot—jék ott fásaként nyilvánulnak. Ha havazások, 
gondozzák, a hol türhetőfclott már olvadások alkalmával gyalogjáróin- 
kevesebb gondot fordítanak rá és a jkon hagyjuk a vizet, az beszivja ma- 
hol rosszak, ott meg egyáltalában Igét részint a téglák, részint a téglá- 
ném is törődnek velők. Gyalogjáró- kát összekötő anyagok közé, miáltal 
inkát csakis keHő gondozással hoz- már Js  veszítenek állandóságukból, 
hatnók némi ̂ összhangba községünk lly_Jllap.otban találja azután az éjjeli 
külső kepével. Oly állapotban,rrninő- fagy, melg a téglákban a vizet meg- 
ben az»k most vannak, kögségünjLfagyasztja, miáltalazokatszétrepészti,

^ képét nagyon lerontják'. ‘ elporlasztjá. ismeret esJiöTogrhügy a 
~— •— Sokan vannak « háztulajdonosok-viz, ha megfagy-t érfogatát megna- 

között, kik bizonyára nincsenek te-, gyobbitja. Ezen térfogatváltozásban 
kintettel arra, hogy emelik-e a koz- rejlik a természet azon nagy ereje, 
ség külsejét a jó és tiszta ‘gyalogja- mely által hatalmas sziklákat, erős 
tők vagy
ajánlom azt a-kényelmet, — mert a igy mily csekély munkájába kerö) ; 
kényelmet mindenki szereti, — melyet nem nagy gllenállóképességü téglá- 
egy jól gondozott gyalogjáró járás- kát és azokból készített gyalogjáró-

--- koiMiyujL Olvadások, havazások és inkát a tönkremenésben hathatósan
esőzések alkalmával helyenkéntValó- .elősegíteni. Egyik napról a másikig 
ságos sár és vizfengerek vannak oly- nem is vesszük észre a változást, de 
anmjira, hngy a sárripn v í<p !psp  k  annál szembetünőbbcjn észlehétjük 
teljesen fölösleges dolog, mert azok- egyik évtől a másikig. Legjobban 
kai ép ugy^mint azok nélkül fél szenvednek gyalogjáróink a tél kez- 
utunkat ugrálva és nagy kerülgető- detén és annak végén, midőn a nap- 
sekkel kell megtennünk. Vájjon cs- pali olvadásokat nz éjjeli -fagyok

járóink nincsenek gondozva. Sokszor 
tükörsima jég, borítja azokat, oly 
annyira, hogy j-ajta«*-» járás a légna- 
gy óbb vigyázattal is. veszély és.

Vájjon az esetleges lábtörések 
és egijébb testi sérülésekért kit tér
ié i  ne a felelőség?

"Vagy ; plg fáradságos dolog-e 
ilyenkor gyalogjáróinkat egy kis ho
mokkal vagy fürészpórral behinteni?

Azt hiszem községünk lakosai
nak közóhajtása, hogy jó gyalogjá
róink legyenek. S hogy ezt elérhes
sük, minden háztulajdonos megtehet
né, hogy háza előtt a gyalogjárót 
kellőleg gondoztassa. Ezzel tartozunk- 
önmagunknak" ésJ embertársainknak, 
mert-egyrészről elejét vesszük a já
rók sikós volta miatt beáilhatóieset- 
leges baleseteknek, másrészt meg
gátoljuk óvintézkedéseinkkel gyalog
járóink gyors elpusztulását. Jól gon
doljuk njeg tehát, hogy mostad 
mulasztásunk miatt, — ha tovább fog 
tartani — gyalogjáróink oly állapotba 
jutnak, hogy azoknak ujjal való 
helyettesítése az egész községben 
elkerülhetetlenné válik.

— rg —

Búcsú. Színes jóakaróimnak 
és kednos 'ismerőseimnek ez ' utón 
mondok szívélyes Istenbozzddot, 
fizikai lehetetlenség lé bén ram néz- 
Tw, Ü Ü  Ü  
lehessem. Kérem bocsássák ezt 
meg nekem és ¿fontsonak meg to
vábbra is barátságukban és emlé
kezetükben. Nagyatádon, Í907. évi 
feb. 16-án. Dr. ¡Veuhauer Férenc.

H ÍR ? K .

ténként miért látunk annyi embernél váltják fel.
kézilámpátV Igaz. hogy községünk» Helyén valónak tartom azon veszt'- 
világitása nem valami fényes, de kel- delmekről is megemlékezni, melyek- 
lőleg gondozott gyalogjárón olyan.nek valamennyien ki vagyunk szol-

Felkérjfik azon tisztelt előfi
zetőinkéi. kiknek előfizetésük lejárt, 
azt a mellékelt utalványon még- 
íjitani szíveskedjenek.

M- ~aj • -

J t ;  
l t  -

este 7—8 óra között hozzám az ügy rész- tudni, vajjöii ini rejtözhetik a különös hír- 
léteinek megbeszélése czéljából felfáradni, detés mögött?

,_jdLakom Váczi-utcza 221. sz. II. e. 13 ajtó. Elhatároztam, hogy / mégis elmegyek 
Tisztelettel: — olvashatatlan aláirts.“ — és végére járok a dolognak:

Elolvastam a' levelet újra és újra. Még Fölvettem egyetlen ünneplő ruhámat, 
a sorok- között is kerestem valamit. • • A kikötöttem alig serkedö bajuszomat és el- 
hangja elég hideg. De mégis csak határozott indultam.'
Ígéret. A melegség, gondoltam, majd megjő Menten« le. az Andrássy-uton, le a 

“  a tantárgyak tanítása közbéW. Itt nem Ts Deák Ferencz-utczán. mig a Váczirutcához 
habozhatom. Rohantam tevelemmel lakótér- értem. A sarkon szinte ösztönszerüleg körül- 
samhoz. ö megint csak egykéjükért moso-. néztem, hogy nem Iátok-e valami gyanúsat, 
Igog és szól: ^  Iami.még idejében visszafordulásra késztet-

—- Vigyázz ,v-mort-vatami csalóbnnda' no. Nem láttam semmit, csak a meredek 
. kezei közé juthatsz. Tudod, mennyit, irnak I palotákat és egy csomó járókelő embert, 

ilyenről az újságok. [Befordultam. Végig olvastam a házszámo-
-------Három nap tetett él folytonos töpren- -kát Hamar megtaláltam a 221-est. Be akar-

gések között. Képzeletemben egymást űzték tflm 'aenni a kapun/de e pillanatban oly 
a képtelennél képtelenebb gondolatok. Még rémesnek tüirt fd előttem a nyitott kapuszitt; 
éjjel is vele foglalkoztam. Hát ha tényleg; "tint egy óriási*szörnyeteg szája, mely el- 
balul üt ki vállalkozásom ?v Mert megvallva mfélésSeJ fenyeget. Eszembe jutóit lakótár
as Igazat, én is kezdtem gyanakodni a do- sam jóslata! Nem mentem be. 
lóg őszinteségében. A tanítandó tantárgyak Végig .mentem a. Váczirutczán. Majd 

p- képzeletemben mindinkább háttérbe-szorul-1 visszatérve a ház kapujáig értem s hirtelen 
tak és az egész históriából igézóen dóm-! elhatározással befordultam. Mentem föl a 
borodott ki a molett,. vszóke asszony alakja. | lépcsőkön. Lábaiin ólonisulylyal huztak le- 

Töprengésem és szorongásom tető-! felé, a sziv-em pedig őrült sebességgel do- 
pontját érte el az elkövetkezett szerda|pRkJ bogott. örültem is, mikor az I.-sö emeletre 
pon. Soha nem érzett különös érzelmek vet-] értem, mert már valósággal szédültem és jól 
tek .rajtam eröt^Kezdtem analizálni a dől- iesetf niegfogóznom az erkély vaskorlátjába, 
got és lassanként arra az elhatározásra ' Mikor egy kissé kipihentenunagamat, 
jutottam, hogy — lemtmdok. nekitfSjtam a H.-ik emeletnek.'A középkor

Máj estefelé járt az idő, mikor újra lovagjai aligha jutottak nehezebben fel a 
tíemi erővel fogott el a kíváncsiság meg- fellegvárba, mely szivük bálványozott hol

lét rejté magába, mint én a Il.-ik emeletre. 
Megkerestem a 15-as számot. Az aj~- 

tón egy „Önsegélyző pénztár" alapszabályai 
voltak kifüggesztve.

önsegélyző pénztár és szőke molett 
asszony? Érthetetlen, — gondolám.

De azért csengettem •. .. semmi nesz. 
Már már szökésre gondoltam, mikor,<:söJ - 
szogó lépteket hallék. Az ajtó kinyílt. Egy 
sötét pongyolás alak jelent meg. Én bemu
tatkoztam; előadván jövetelem czélját bc-
bocsájtattanu és. rögtön mögöttem-uz - ajtó...
becsukódott.
* f̂cgy "teljesen sötét elószobaszejühelyi- 

ségbea voltamr honnét csakhamar « jy  gyér -- 
világitásu szobácskába vezettettem.

A hölgy, aki fogadott, helylyel kínált j  
meg. Leültem, azaz jobban mondva belees- , 
tem a kínált karosszékbe és mozdulatlanul 
ültem, mint“egy memnon szobor. Torkom a 
kiáltott izgalmaktól összeszorult, nem birtam 
szóhoz jutni.

A Hölgy velem szemben ült háttal az 
egyetlen égő gyertyának. Én kényelmesen 
vizsgálhattam arcát. Vizsgálódásom eredmé
nye reám lesújtó volt. A höl^y prezán háJ 
rom jól-táplált, duzzadt szemóles ült. Eze
ket lehetetlen volt meg nem látni. Egy a 
bal szeme alatt, egy a jobb arezön ott, ahol 
a szépséggödörnek kellene lennie, egy meg 
a bal ajáka alatt 2. centimétemyire. A, haj*

, nagyön: bizonytalan szinü volt, szőke és
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- —“ ’Oyíst. fföbtffl Vencze!, cs. és kir. ka- ¡ lés éjjeli10 óráig meg van engedve ; e-ven4és a-i____ ____
toúai T óézX. főóBátorvco,- a koronás arany jdéglác és kávéházak iisak' : ;é)jeli 10 ó&ig, viselését rendelte eL________
¿rdemkéréSZta 40 éves szolgálati érem stb., tarthatók nyitva, s ezekben a zenélés csak! tisztelőkét ívta vteeftetki-^ í 
tulaj<Jo*oe* éléte SKik évében f,. hó j^án 9 faiig  szabad. A  kávéfaázakbari sem pin-’* ¿%_ Mazealom i 
déli Í2 órakor jobb Tétre szenderült Teme- ezéri szolgálatra, sem pénzkezelésre nők nerá i jgL-. 
tése f. hó 20-án d. u. 3 órakor volt alkalmazhatók. A fogadókban a beszálló tj-9- -

— Ügyvédi iroda átadás. Dr. Neubauer; vendégekről könyv vezetendő s a -vendégek 
Ferenc.volt nagyatádi ügyvéd'ügyvédi, jro- a helni hatóságpa&^gentendők;.á.. tó ily l* 
dáját Dr. 'Noizfopy Gáspár nagyatádi ügy- ngilvárttartási kőnkét nem,vezet, vdgy—Jx* 
védnek adta át. ...—^ t  l£st,ad annéUtüU-’&EWtkázt ideiéja bejei

— Fösorozás. ^T^éviifeófo^és^en^^^Vagy^ aki-acfó»bl^ó«sági«ozegGkBefca 
keltetett, mely Napatádon f. évi március hó vendégköntjyet_ ■betekintésre át ném 1 a<Üa;f
20. 21. és 22-én fog megejtetni. Polgári eM.az 

ita alispán,esetleg helyettese:polgári óivosriTüzíétébcn ei 
. Schvarcz Mihály járásorvos.

A simongáti urodalomhoz 
t  eraoDen egy nataimas,

—.3-,fa — varósztnifleg a. jj 
rakott tűz miatt*— meggyuladt

- A Balaton tneHM.
.ős, fogadós, kávéházas, aki rendkívüli « 1 1  , -akI£1.

--------- ¡ölcsteleifegyéneket alkalmaz, j melyen egyhangúlag elhatórozlákriiegfc-a
a helyiségeit, az ágyneiroieRct s egyébb ru- i «nagyér gazdák eUátó szövetkezetei áiMtanak

— Póttartalékosok 1

:ó hanemüeket tisztán nem tartja, főszolgabíróiul Almádiban, mely n§ipcsak s-mrdStiény 
1z által 100 koronáig terjedhető pénzbírsággal' alatt, de az egész éven át füszér-'és g
ok sújtható, a ki üzletében az1 előirt idón túl! matárukkal, hús és egyéb életaT"13-10 
hó tovább zenéltet.,vagy üztetét engedély fcél-ilátja el a.közönséget E  * S  
fa kül tovább nyitva tartja 100 koronáig, visz- * zán 5 helyiséget átengedtek • s r i______

! B Ü Ü P ^ P ! P  mflunek szaesés esetében 40Q koronáig: terjedhető nek. Bizonyára ez Is Vonza a ngárriókftén- 
r pór száz méterre lehetett birsággal sújtható. Ezen szabályrendeletet; séget Almádiba, Veszprém vmgge e kies 
k#r nem történt az érdekellek figyelmébe ajánljuk s remél- falucskájába.
osok behívása. Cs. és k. jük, hogu büntetésre nem szolgáltatnak okot.' — A gazdasági munkások segélyezése

44. Hadkiegészítő parancsnokság értesítése 
szerint az 1906.'évben besorozott és pót- 
fártalékba helyezett hadkötelesek £ év ápri
lis 4-én fognak 8 heti Időtartamra kiképez- i r~ • ^ j | | _ >

— Itw t. Még az elmúlt ősszel történt,
- hogy Takács György ötvösi lakos meggyil
kolta rokonát -Darab; József tómJWrbtot

esKuuHMiTJsagevezeti- gyiiKosi a szanaenos 
. .. hünösnek mondta -k" 
házra ítélte. A vádlott fel

-TCereakedelmi M. Kir. Minister 2804
907 sz. a. kelt leiratával megengedte, hogy 
Ihárosberényben f. évi február hó 24-ére 
eső országos Vásár ez évbe» kivételesen1 f: 
évi feb. 25-én tartassák mea .. '

— Uj szabályrendelet. Erdéké^és fón- 
tos szabáljjrendeletet huzott Somogy-vár-1 
megye törvényhatósága, melyet a m. kir.i i*!,- — - ■ - u U  á£ -

r — rgp-TTr:’" ——.— A gazdasági munkások segélyezése.
I-  Mulatság v é p . Androsics lsXván fl munkástörvény elrendelte, boa» minden
esztegnyci cseléd f. ho 18-án az esteli) község munkássegélyalapot létesjtsess ab- 

vonattal .>omogyszobbrol Tarnoczara atart adjon kamatnétküli segélyt a  inejpzprult 
Ü Í S i dt t.díC!,*CSí C?  állapotban nagaatádl jóravaTó munkásoknak. £ wnkáuegSUla- 
áhomason kiszált A temetó sánczaban levő p ^ t  1898 óta a kormány a költségvetési

^  t  J L Í ? ' - ^  Pál m s io r b iS  JÖ V Ő ;t 8 r T ín g  a la p j á „  a r í n j o s m  M m o g rt ia . Mo»t
■cselédek vették észre, honnét este 9 órrior BBrtnal fOWmfvrfésOSj,« mlntetó «M « ig i 

rcndoröraiCTirael sikert« mégis «létre mimkifcserjitó ílapok t tm o g ^ n S ó ÍM f .
G000-30001t- AI -

i u ---- .74

‘ r — Héntéayseprésl szabályrendelet a 1 Sm S^ ély?'SaH k?1
' 1 ^ ^ !  “  A magyar varrógép-és leérékpir

kereskedők országos egjre—Nttt figue-
Terhbe véve a varrógépekre eszközön meg- 
rendelés-gyaftés nyomán a vevőköeftnség 
között egyes esetekben felhan̂ étftt |(tna- 
szokat, ide vonatkozólag a következő hatá
rozatot hozta: „A községi Elöljáróságok 
Egyesületünk áltál értesittefiiek' árról, hogy

'' foglaikázó.
varrógép

is; a dologgal, de határozatot nem 
hanem kijelentette, hogy a 
•ró! csak̂ i igy adhat határoz'
előbb az egyes kéményseprő mestei

és most lepett életbe. Ezen szabályrendelet [ megbízható 
leginkább a vendéglősökét és korcsmára- megye a rendelkezésére: 
sokat érdekli, miért b annak főbb pontjait — Elejtett vadkan. Márffy Emil főr^n-,

4

te ^vá^hagyván, az jogerős ¡lenlegi jövedeliiiéfől eK.öjlptt^Wadi 

leginkább á vendéglősökét
sokat érdekli, miért is annak io d d  pontján ______

! Itt ísmertetjOk. Szállodákban az ott alkal-! diházi tag, a mezőgazdasági ipái ___ 
mázott- nőiT- személyit i erköfcstelen élelet! társaság • kaposvári^ bérletének Igazgat 
nem élhetnek s-ha gunnu -̂támad vizsgálat Babochay Kálmán kaposvári qgóquszln 
indítandó. Ezen üzletek állandóan rendőr-j szél a nádasdt erdőben cserkészett és »zen- 
hatósági ellenőrzés és vizsgálat alatt álla-1 közben egy remek vadkant ejtett el. fi lég- 
nak. Vendéglőkben s szállodákban a hasz-1 naggobb ritkaságok rközé tartozik nta már 
náit fehérnemű, agnmiwd ágtitef̂ d», -törül-iq wádasdi trdébtn air ilii vBrláiTTiî kBtfcü, 
kősó. asztalkendő minden egges haunálat • — A  hoavédjlaztek egyenruhája. Az 
után kimosandó, azoknak csüpán vízzel * összes fiomr 

- —befecskendezése és_Icprésclésc_után rendelet erkt
újból való használata tilos. Fogadók éjjeli^miniszter azt közli, hogy a honvédtisztek uj 

. 12 óráig nyitva tarthatók, ezekben a zené-, egyenruhájáról kiadott rendelet megvág

„¿ J í kereskedők, valamint azoknak ügynökei"az 
^ .Egyese ié t által kuUlitott és s * .......  *

merülne fel, úgy 
hajlandó az Egyesület 
gálni és a panasz beii 

:cndel<

ügyet megvizs- 
•t*beiaazolása w»**« a oa- 

delüknek orvoslást a#ui-
slvónnyal ellátott üzlet-

barna keverék- Termete Inkább nagynak, mát puhatolta, anjlből titkon arra k« 
volt mondható. ; . következleM, hogy talán utóbb még

. ' kell fizetnem azért,'hogy egy szőke, njqlettArczárt! tekintetem keiére s]kht . : , tsnithatok. _  ez aztán szép
NuomlMin láttam, hogy 13-es keszMt visel. kb k03ndlcW |e II, gondolom mnonmísn. 
Lftrtrít I t i í  szólhatok, mert »zoknt ügye- ^CVÍJ id4 múlva elbúcsúztam, miutín elíbb 
sen a szék alá húzta. j kilátásban helyeztetett, hogy szombaton este

Zavart és csalódott voltam. Zavaromat megismerem a szép szóke molett asszonykát 
még ¿«vélte, hooa egaszerre Urom Jól ne- ; Kétsíg és reména kdzöll bandukoltam 
v . r 1"?. ?” *?. hom*f«os hazafelé. Az eddigi eredméni|ngel «ímga
a*v!l^)mra telepedett é s ^ z S t e k '^ r ^ , Mm V0" " m 

■ gosan dorombolni. A jó kondícióra va’ó ki- ‘ Szombat este megint felkerestem * is- 
íátás nilatt tűrtem őket. A beszélgetést ő mérósömet, aki rövid beszélgetés után kije

lentette, hogy barátnőjét legnagyobb sajná-
| * 1 _______ . I atli i,., ..MUfA UáúA^.latara most nem möiatnaga dc, men wti*
vei külföldre utazott Ha szükség lesz,rám.—' Kölcsönös félreértések kíkeiUIése 

végett mindenek előtt kltelentem, hogy az a ¡¡Jk T Ü SST  
,;hö®g, akfhek öflre szüksége te»—  nem m« a «ne«. 
’ én taggóK. >

Mázsányl súly esett le szivemről.
— Ugyani — szóttath hebegve, csak

hogy szóljak valamit , : r
— Barátnőm engem bizott meg, hogg j 

önnel Járgyalják. Ha megegyezünk, kész va
gyok önt legközelebb bemutatni- 7! '

— Én a íégéggszcrübb feltételeket is 
hajlandó vagyok elfogadni. ‘
V.' . 3DBHBS Tsrfl?-
rősöm egyéni, de főleg pénzbeli viszonyai-

De hiába vártam. . . / -- 

•
Azután is gyakran elolvastam az „Adró- 

hirdetéseket“ melyben szőke, molett asszo
nyok ismeretséget kerestek, de a válását, a, 
kalandot és «y. vele jáfó dicsőséget mosnak 
engedtem. < 1 *

épűn«

enlő példányban é 
— aláírásával ell 
visszahagyja.

— Apró jószág tartása i$
Ezzel a czimmel Krolopp Alfirérf Cl 

'szerű könyvecskét irt érről á, 1, 
tágról, a mely ma már hazánkban a öarvas- 
marha tenyésztés lítán á legfbiifosabtí és 
legjövedelmezőbb. Behatóan teátttf» h ba
romfi fajtáit, tenyésztésüket, néniesítésfiket, 
tartásukat, az azokat fenyegető betegsége
ket, termékeik értékesítését s végüf az ér
tékesítés szervezeteit: a különböző szövet
kezeteket E hasznos könyvecske a helybeli 
könyvkereskedő révén raegrénmlhcnff 

_  Altattgézségagyí í la iu s a i  a raga
dós állatbetegségek állásáról 1907. , február 
hó 13-án Somogy vármegyében; Ivarszervi 
hólyagos kiütés igali Kisbér*I^n|ór; 
DrávaszentmáWon, Lakócsa* csurgói Ber- 
zencze, kaposvári Kaposméró, tabi Són».— 
Sertésorbáiicz: Lengyeltóti Túr. Sertéavész: 

¡csurgói BíikkÖsd, Porrogszeatkirály, S«rd, 
Zákány, igali Gőlle,- Sícntgáloskéí, kapos
vári Cserénfa, Fejs ŝzéplak, Hencse, Homok, 
Kadarkút, Szllvásszentmárton, Vísnye, mar- 

Hczali Mcsztcgnyó, nagya‘ádi Görgeteg, Szobb 
ül szigetvári Nagydóbsza.

TársueriteutA;
DR. NEUBAUEB FERENC
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ASPARICS PÉTER
épület é# bütor astWfMf 

Nagyatádon Kossath-utca 33 a*.

Elvállal teljes lakásberendezése
ket «. nr. hálló, ebédlő, szalon, 
iroda, és konyha bármilyjen stíl
ben, ajánlja saját készítés! henger 

-rés rugókkal ellátott, ruha mán
gorlóját szolid és pontos kiszol
gálás mellett.

MEpHiVÓ.
„nagyatádi téglagyár részvénytársaság“

LAKULÓ KÖ ZG YŰLÉSE

Károly, Kun 
rnmen Elek,*'

1. Közgyűlési elnök és két jeggzőkőnyvhltelesitő választása. 2. Az alaptőkének 
kellő aláírás és befizetés által történt biztosításáról meggyőződés szerzése. 3. 
Az alapszabályok megállapítása s ezzel kapcsolatban Rotter Bernát, Dr, Bie
nenfeld Mór Bienenfeld Izidor alapítókkal mint a „nagyatádi téglagyár Rotter 
és Bienenfeld" közkereseti társaság tulajdonosaival az ezen ezég alatt működő 
vállalatnak átvétele tárgyában, — továbbá Hermáit Márkusa alapítóval a lábodi 
téglagyár átvételele tárgyában létesített megállapodások iránti határozat-hozatal. 
Meghatározása annak, hogy a fentnevezett alapítók által az alakuló részvény
társaságnak átadandó fentkörűlirt vállalatok mint nem készpénzbeni betétetek 
minő értékben és árban vétetnek át a részvénytársaság állal, — ezzel kap
csolatban megállapítása annak, hogy az átvett tárgyak ára fejében mennyi rész
vény adatik az illető alapítóknak. 4. A társaság megalakulása irántlv határozat 
hozatal. 3. Az alapítók a társaság első igazgatóságát 3 évre kinevezvén, ennek 
bejelentése és tudomásul vétele, továbbá a felügyelő bizottság választása egy 

évre, 6. Az alapítóknak a keresk. 152. §-ban megállapított 
—  -*■ ; felelőssége iránti intézkedés. yv.

m m m

1907. február Zl.

- Bútoraimat és egyéb házi 
bergn^zésera^ elköltözésem 
miatt eladom,--- i— ---

Placzl árjelentés.
Nagyatád; (Rotter Bernát nagykeres

kedőtől.) Buzá: 1,3*20-—13'40. Rozs: H 20. 
11-40. Zab: I3-60.-141- . apró tengeri: 11 k. 
Arak helyt raktár? '

Kaposvár: (Tőrök Gyula terménykeres
kedőtől.) Buza: 1340—13*60 Rozs: 1060— 
M'OO. Uj tengeri: 9-őJOr-lO-— Csöves ten
geri: 560-000 Zab: 1340-1400 Bab: 
2000-21-00 Fehér burgonya: 2*60—3-00 
Rózsa burgonya: 4*00

: Búza : 1395—1540.
1250—*1275. Árpa: 1250-12 80. Zab: 1450

m o -9-«». •

özv. Gyarmathy Józsefné.

1

Jó  karban levő kovács
— szerszám-eladó =

hol: ÉK -
megmondja a kiadóhivatal. c -

Pályázati hirdetmény.
A  nagyatádi községi kiMfedovodához az órán«

Illetmények: 600 korona fizetés, 240 
korona dajka tartás, szabad lakás, ovoda 

~ "helyiségek fűtésére fa Kellékek; óvónői ok
levél, magyar honosság igazolása, esetlege? 
előző szolgálat biíonyitása, születési anya
könyvi kivonat.

*-~r.oizonsagi efnoxnoz Nagyatád czimezve 1907, 
márezius 15-ig adandó be, ■ i,

Az állás legkésőbb 1907. junifli 1-éig 
elfoglalandó, de megválasztott erről külön &  
értesítve tesz.

50 és 81 s*. vhtó. 1907,
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t-cz. |02 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pécsi klr. jbiróság 
1906 Sp. III. 1290,4. s a bpesti klr. keresk. 
és váltó törvényszéknek 1907. évi 6730 p. 
számú végzése következtében dr. Deutseh 
Zqlgmond és dr. Sós Béla ügyvéd által kép
viselt Auber Gyula és Welsz Lajos javára 
St̂ iner Soma ellen 22 fül. és 149 kor. 47 
f. s jár. erejéig foganatosított kielégítés vég
rehajtás utján le- és felülfoglalt és 1535 kor. 
ra becsült kővetkező IngóságdB u. m. kü
lönféle bolti czikkek, bolti álÎ Ruok, buto-

Melu árvetésnek a nagyatádi idr. járás
bíróság 1906. évi V. 6782 és'V. 55907 szá
mú végzése tólytán hátr 22 fHf. tőkeköve
telés, és 149 kor. 77 f. tőke ennek 5" „ ka
matai, ' / váltódij és pedig összesen 106 
kor. 46 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Csokonyában alperes la
kásán leendő megtartására.

<907. jfcví február hó 25-ik napjának 
d. e. ®. órája i

határidőül kitüzetlk é? Hhhqj a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett Ingóságok az 
1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értei 
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén beCsáron alul Is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat tjiások is le- és~felülfoglaltatták és

'ÉR T ES ÍT ÉS .
Van szerencsém az igen tisztelt közönségnek tudomására

adni, hogy a Nagyatádi uradalom ‘trappista sajt gyárt
mányának egyed á ru s ítá s á t  sikerült megszereznem és ezen 

sajtot a legjutünyosabb árban bocs&jtom a t. vevő közön
ség részére.

Rendeléseit az uradalom nem fogad el és csakis 
hozzám intézendők.

Továbbá pedig üzletemben
állandóan friss éle halak iskaphatók ponty Kárász stb.

Tisztelettel

e r  G é z a

tm

r\ :'  ̂ -^00^ és esenMgr kereskedő
^ T T ; .  n a g y/Ctá d o n .

ALAKUL
f. évi márezius hó l(Pén déL-előtt 11 órakor lesz a nagyatádi 
járást takarékpénztár flzlgti helyiségében, melyre a t  részvény- 

aláírókat ezennel meghívjuk.
Nagyatádon, 1907. évi február hóban. 

fto tter fíerndt, Dr. fiienenfe/d Mór, fíarakonyi 
Jáno s, Bienenfeld Izidor, Hermán Márk, i)r.

a l ap í t ók .
Á KÖZGYŰLÉS TARG)^OROZATA:

1. Közgyűlési elnök és két 
kellő aláírás és befizetés 
Az

és
vállalatnak

hozatal. 5. Az alapítók a 
bejelentése és tudomásul vétele,

évre, 6. Az alapítóknak a keresk.
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PLA S IN K A  G YU LA

Ajánlja saját készítményét, mindezert szakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.

Gázo'aj és gázjámpák gyári raktára.

NAGYATÁDI h ír la p.

ÚRI ÉS NÖ1 CZIPÉSZ
N A-b Y A T  A D, (Széchényi-tér.)

Ajánljaiíja saját készítményü lábbeliit, úgy fájós lábakra is, Angol 
.és Franczia modell szerint 

^ "E lvá lla lok  mindennemű felsőrész készítést úgy saját anyagomból 
:l valamint a nélkül: 

A légjutányosabban: mindennemű tűzések elfogadtatnak.

Javítások gyorsan és 
pontosan eszkpzöl- 
= =  tetnek. = =

jós utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar.
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

*ée* NAGYATÁDON. «gssv
Tisztelettel bátorkodom a ti. b. közönspgBzives’íigyolríiot felhívni rjonanberdnde’zetr

PS^M EGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.
Különösen nagy siílyt foktötök csemege különlegességeimre, molyokot. szintén ujőnan 
vezettem tye. fiftkláron tartok: friss debreczeni perzselt szalonnát/sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádlit, többféle 
Szalámit. Különféle t'oiraorv áruk: ételek és halakban, sajtok, kaviar, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott nágyraktára. Cognac és Gyógyljkőrök,
- ' Sosborszesz. 1 t

Szintúgy friss déli gyümőlosökbcu u. m. Malaga, mozsolya szőlők, maróni, feltört 
magyaró, narancs, füge, datolya, frjss thea sütemények és czukorkák.
• ,A- n.,b. közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról,

-. vagyok kiváló tisztelettel
Nagyatádon.

Főtér saját ház.
Záborszky Lajos utóda

cseíncge- fűszer keresk.

 ̂ fiázlámpák gyári árban. gyári árban.



- Alapittatott: 1854. . .■ - -  AlapitUtott: «54 .

P otfer ^ fr n á t
N ag y a t á cf o n

LAKATOS ÉS LEMEZÁRÜGYÁR
(Fürdő utcza.)

h

n vadászfegyverek, 
flobertek, revolverek, az összes fegyvernemüek, 

4 lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati- 
: cikkek nágy választékban.-

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

reAz építkezési
i, bármely vasútállomásra, vagy 

helybéli raktáráról:
I. rendű meszet Eg>̂ “  Mészm“ -

Portland és románcemehtet,
hordókban és zsákokban (a „Beocsini Cementgyári Unió r. t “ 

képviseletében.)
■ r  t  , ,  , elszigetelőlemezt, kátrányt, carboline-
valodi aszfalt icdlcmczt, u,!,ot„s'b je?" .,áno?;fíle íud;?esti„ 1 aszfalt- és kátránytermékek gyára képv.)

Epülefát és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiai és magyar (erdélyi) termékek) I* felsőmagyarországi fazsindelyt.
É p ü le t v a s a lá s o k a t  a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomárolva.) 

Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

' ^  - v  ■ — ^

□

Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1906.
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NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSAD ALM I. GAZDASÁGI É S  SZÉPIRO D A LM I H ET ILA PJA .

Előfizetési árak: egész ívre 8 kor., félévre 4 kor., ne-
===== gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. .-----

M e g je le n ik  m in d é n  x  s fl t ö r t  ölt TTn.

l eJejö* szerkesztő:

SZM ODtCS SZILÁRD
Szerkesztőség: Nagyatád, Kossuth-uteza.37:-azáin. 
Kiadóhivatal ; Nagyatád, Széchéhyi-tér 23. szám. 

Az előfizetési és-hirdetési dijak^ciadóhivatalba

I ecrvpn-p telefonállomásunk ? R harmadik csoporthoz a híva- nyezö községek valamelyikében vanLegyen-e telefonállomásunk/ (alok bfróságok tartoznának évi hivatalos, vagy üzleti dolgunk; ügyes
Községünk fejlődésére nagyfon- 120 korona bér fizetíse mellett. bajos dolgoknál nem kell hivatalról 

tosságu telfifonkapcsotó-állomásnak A  telefonállomás előnyeiről alig hivatalra 'szaladgálnunk, egyszerűen 
Nagyatádra való bevezetését illető kell szólanunk, Mindenki érzi, hogy a telefonhoz megyünk, elintézzük dol- 
feltételek a pécsi m. kir. posta- és a XX. század a gyorsmunka százada, gainkat annélkül, hogy munkánkat 
táviróhivatal igazgatóságától ide ér- melyben minden perez pénzt ér. fl hosszabb időre félbe kellene jhágy- 
kezvén, községünk és vidéke lakos- gépek sokfélesége egyszerűsíti, ggor- nunk. S ez óriási előny, miti csak 
ságának figyelmét ezen közhasznú sitja a munkát Az emberek sokszor akkor értünk meg, ha telefonunk lesz, 
intézményre felhívni el ném mjilaszt- a gyors munkát akadályozó távol- — mikor szabadon röpíthetjük gon- 
hatjuk. ságot is szeretnék legyűrni, hogy az dolatainkat az egész vármegye drót-

A pécsi posta- és láviróhlvatál elhatározást azonnal tett-követhesse. hálózatán díjmentesen s csekél« pót- 
igazgatósága kilátásba helyezi a nagy- Az üzleti világ százszorosán érzi az dij fejében-Bpestre és azon túlra is. 
atádi telefonállomás létesítését, vég- egyes üzletek között tevő távolság: Ragadjuk meg tehát az alkalmat 
leges döntést — nagyon természe- akadályozó voltát. A kereskedők és most, midőn csak tőlünk függ, hogy 
tesen — a kereskedelemügyi tninisz- iparosok, illetőleg nyerstermelők fakó- légyén telefóháBöinSsihST röittol-
ternek tartván fent: 7 ---- helye között levő távolság a-vevő- juk meg annak előnyeit jól, tartsunk

Épen ezért, hogtt a miniszter közönség sürgős kívánalmai teljesité- : össze, hogy így hamarosan nyélbe 
ezen intézmény létesítésének szüksé- sének sokszor megakadályozója, mely üthessük ezen — most már minden 
gességét a közóhaj által való támo- legtöbbször a kereskedők, illetőleg nagyobbacska helyen meglevő— te- 
gatásban is lássa, már most kellene iparosok részéről hatalmas jövödelem lefonállomást. Bízunk községünk la
tudnunk a telefonállomást bevezetni csonkítással is jár. kóinak a közhasznú intézmények 
szándékozók számát. Igaz, hogy a táviró az írásbeli szervezése körül eddig is tapasztalt 

Előfizetést illetőleg a tervezet érintkezéseket gyorsitja, de ez még erős akaratában, kitartásában; mert 
három csoportot különböztet meg, nem elég gyors s nem közvetlen ha most nem pártoljuk \ez eszmét, 

Az első csoportba tartoznának érintkezés. De meg drága is, killönö- akkor egyszersmindenkorhi elesünk 
a nyilvános helyiségekben (kávéhá- sen a fontosabb megrendeléseknél, tője.. \ 
zak, vendéglők) emelt állomások elő- mikor nem elégséges a távírói rövid- Lépjünk  ̂ az elófizetókj sorába, 
fizetői, kik három éven keresztül évi ség, nehogy értelemzavar álljon elő. S i gyüjtsünk előfizetőket, hogy egy rö~ 
300 koronát fizetnének. ha még mindezekhez hozzávesszük"Vid fél év leteltével a sürgős munka 

fl második csoport a rendes azt a kényelmet, melyet a helybeliek- egyforma hangja közé belevegyüljön 
elofizét5kH7m^áhosok^I íparösökat, neR s a Ve!ölr^Sszeköttetésben levfrl a telefon gyofsaságr&biudttd  csiliíK  
kereskedőket foglalná magában — há- vidékieknek a ^telefon nyújt, mikor gelése. 
rom évig kötelező — évi 240 korona, nem kell még'a szomszédba se át- wm*— —  
előfizetési itteqnj, nem kell irocskélni, ha a kör*

................................................ . l-  iir-Tirfwwm-mMl W  _ |
\ T o rrx ro M H i H ir lo - r»  t á r n á id  emelkedni kezdett és egy óra alatt oda sző-, uram, nyugalom, különben semmiről sem
iN d g y d ld U I  n i í l d p  I d l l d j d .  köt», n hol a tudomány már megcsóválja a állok jót.

m. , .. felhúzza a szemöldökét, egy elevenen; . 1 Szerencsére felnyilt az ajtó s bejött,
I p á n v ló lp k  'kérdőjellé változik át és Ilyen forma han- mamájától vezetve, az édes Wjs Gizik«.

J  ' got ád: Hm! Hntl ~0g«J nézett ki hófehér ruhájában, mint
y ,,tv4n- A méltóságos asszony arcza egyszerre.a hulló hópehely sötét éjszakában. Hamvas 

A méltóságos és valóságos belső titkos elborult, felhőt vont rá a szerető anyai ag-1szép 0rczáján ragyogott a.hinipor, sötétkék > 
tanácsos úr körúti lakásában lábujjhegyen! gődalom. Némettől félt, hogy árvaságra jut szcrnéÖört fénylett a menyország, bársonyos
jár-kel a fényes libériába bujtatott cselédség. » kis Giziké, mindkettőjük ẑemefénye, — sze,köldöke, miként a szivárvány, ivet rajzolt
Orczáikon ott Ül a jól begyakorlott szomorú ki gondolna erre? de sajnálja aranyos _ kis Q k(,k mcnnyboltozat felett. Félénken köze- 
aggodalom, mögötte pedig elbujva a titkolt leányát, mert éz a hirtelen váUozás a lég- |cdett ^  apja ágyához, szája szegletén le-
káröröm. — Mi közük nekik ahhoz, hogy a édesebb örömtol fosztha ja meg. néni mehet ónyos s^pegés, szeme mély tflzében egy
méltóságos nr lázbetege i fetreng puha ván- el *-t»élb \ az ebö rég várt bálra, bz tol- cititkoÍt érzés, mely ki-ki szökött onnan,
kosain ? Uj helyről f|ondosködiU: iiié(] vfln tötte d aggodalommal az 4 anyai uagy sztvéL . maj<} j3mét visszabujt, de mikor kiszökött, -
idő, az Orvos szerini egy kis meghűlés az • A be eg lassan felemelkedett, lázas te- 0|y bántolnq hatott, úgy meghazudtolta, ezt 
egész, valahol az isten háta mögött, az er-: kTutetével keresni látszott valakit, s mikor a gyermc|«,rcQt, kékló menyországot és a
d'élyi határszélen fázhatott meg. hol a magas nem találta meg, szólott az ó lassú vonla-, fej,ér ruhát, az ártatlanságnak örök szép ,
kormányt képviselte eqy vicinális ünnepélyes tótt nagyúri orrhangján— merre van ü zi-1 jC|vénuét. Á ' • • •'
megnyitásánál. ke, látni, akarom, jól néz e ki a báli ruhában? _  Sz^  öagy Us ,cán{J0tni uebb>

r ' A nagy ernyős lámpa kéken hulló su- A méltósígos.as^ffM szemében meg- m̂||( m̂ s ragy0gásoddal elho-
garai misztikus fénynyel vonják be a szobát villant nz aiUm ^ “ êség ” *? ai - .!?!#■ mályositod az egész fényes bált.
s a falakon szeszélyes árnyékot játszanak elblzakodott. mosoly _  Ho$y mehetnék el a bálba papus-
az Ide-oda mozgó alakok, a termetes mél- körflI és ez ff mosoly¡Ml mondtn Szép-c, - .
tóságos asszony, a száraz hosszú o rvostanár ój á||,e Gizikenek a báli ruha ? Flménu kis leánuom készüli fel ha-
ét az orvossáoosfiveciet tartó inas *c,|ek erre, hisz az oly természetes dolog, Elmégy kis leányom, készülj “el na

Az orv^ fontoskodó kOmolwágqal « mi kérdés tárgya sem lehet. Nem is vála- mar nem vagyok én olyáTTnagy beteg, hogy 
csóválja a fejét és tapogatja a méltóságos szolt rá. csak ennyit: Ide hozom. s " ” áía • kisteányom ártatlan "rohiét m^varjaiTr 
beteg ütereit. A bcteqséq hirtelen fordult körüli mosoly azt is hozzátette hang nélkül. Kt egy köhogési roham félbeszakítod
rosszra. Ezelőtt egy órával még scmmi"ve- de érthetően: -  aztán báűtulf! a méltóságos ur beszédét s a> a köhöaés
szélű nem látszott, a beteq vígan bcsíélgc- A méltóságos ̂ >eteg szeme mphó vágy- mindig erősebb, kínosabb lett. D« Ojzlkc
tett a méltóságos asszonnyal, a ki ép uj gyal tapadt rá az ajtóra, a melyen az asz- már_ nem. hallottq. Orömmel kipirqtt »■'iO f l
teilettjét mutatta be, a mit a mai bálra esi- szony eltűnt. A tudomány embpre rosszalo- szökdécselt be a hálószobájába, abba a fehér

| náltatott. Hogy-hogynem á láz egyszerre lag csóválta a fejét* Nyugalom, méltóságos szentélybe, a mit férfi szem még nem érin-
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'  Á gazdasági helyzet. kében munkába 411, mert a munkááok szinte mivelésügyi minister a visszayándorlás ügyé-
-v i ■/ ; hihetetlen'¿hagy tömege/kivándorolJlmeri-: beír indított s a melytől munkásviszonyaink

*. - Akik régebben cés élesebb szemmel. kába. A Szóban levő befolyás tehát az jelentékeny könnyítését keU-vámynk. A nem 
flgydjék gazdasági viszonyaink • fejlóriését,;amerilaiwrsényr a me-1̂  4ígyan—egiszen -boldoguló emberek nem igenJudnak vissza- 
már egy évtized efttt megmondták azt • a j más alakban, de 4pen olyan jiuomasztóan j jönni,- már maga *  nagycsapatoknak vissza- 

-néreSRet, hogüj ^ unk|fekérdés-a--má g ^  *hatásáti<ö?gazdaságimkkái, hozatala is legalább azzal az eredménynyel
gazdának a'közeljövőben igen nagy gondot mint a 8Q?as éVekben, amikor Európa és fog járni. hogy á .csábító levelekkel szemben 
fog okozi!v.;Kifejtették, ho ŷ a munkabér [ természetesen Magyarország mezőgazdasága fog.állni egy; csomó keserű tapasztalatokban 
mind'nagyÖKTÍésZv_ a közterhek mind eró- ;js a legsúlyosabb válságba került: 'Kiábrándult ''ember. Ezek beszéde hatásos
sebben gyarapodni fognak és a közép, meg, *-v Naponként nagy tömegekben jönnek a ellenmérge lesz á kivándorlásra Való csábi-

levele'-a nagy á̂zdasági-üzerá-helyzete mmd ne-; tejelek Magyarországbaaz odáváüdoroltak-. tásnak. Mindenesetre szükséges ez az akció 
hezebbé válik. Erre támaszkodott több ja- tói, a mely levelekben az amerikai nagy ahhoz is, hogy a földmivelésűgyi miniszteri- 
vaslat, a mely a  mellett foglalt állást, hogy qiunkabérek csábitó színeit csillogtatják, umnak Hz a sok irányú és szélesen ható 
az országnak különösen azokon a részein, J Mellékes, hogy a munkabéreket nem mező-, cselekvése eredményesebbé tétessék, a mely 
a hóisok a kötött nagybirtok, parcellázás-'gazdaságban, hanem ipari vállalatoktól kap- a munkásházak épi ése* a cselédek lakás- 

r vétessék foganatba, s*a közép és nagy.üzem {ák véreink s mellékes, hogy Amerikában a; viszonyai javítása, a parcellázások és telepi- 
kisebb bérletek'utján mind -szfikebb térre dollár vásárló értéke jóformán egyenlő ami tések képében már megindult s az "itthoni 
szoruljon. . . forintunkéval. A magyar munkás az ameri- boldogulás bizonyossága üres álomképekké

----- Az-emlitett jövendölés olyan gyorsan ! kai doííártöt koronában számítja és ha-ai;«adassa az amerikai állapotok csábitó ál-
és olyan méretekben következett be, amint egyes vidékeken fölállított munkabér-köve- fényét.
azt táján maguk a jövendölök sem hitték. ] teléseket megvizsgáljuk, arra a tapasztalatra b-...........; .
A gazdasági helyzet mai súlypontja már jutunk, hogy a_jni munkásaink az amerikai __  _ ̂ _
nem a termés jóvoltán, az értékesítés síké- munkabéreket követelik. _  . . ' I I  i  I \  t ,  IY . —
rén fordul meg, mint előbb rendesen szokott 
lenni, hanem a munkáskérdésen. Nincs, ina 

/ .Magyarország gazdasági helyzetének su- 
lyosabb természetű kérdése, mint a  njnkás- 

. kérdés. A gazdákat agy- otthonukban, m nt

Ez !á dol og úgy áll, hogtf Amerikában ______
aL, magyar kivándorlók a legrosszabbul fize- j
íétt munkások közé tártoznak. Az amerikai — Köszönet nyilvánítás. Mindazok kik 
viszontjükhoz tartozik, hogy a ' tossz bér forrón szeretett, férjem halála alkalmából

_____ , .. g______ _______________ _ ___  nincs alatta a napi egy dolfernak.Ez a mi í részvétükkel é6 a temetésen való megjele-
a közélet terein a munkáskérdés foglalkoz- aénzü,,k szerint* havi 150 korona, munkabért nésükkel mérhetlen fájdalmamat enyhíteni 
tatja s azt hisszük a munkáskérdés mâ  a ' jelentene egy ember .részére. Tehát olyan igyekeztek*, fogadják' ez° utón is hálás kö- 
legsulyosabb .pröbléinája a mezőgazdasági jövedelmet, aminek a művelt osztályok szönetemét
kormányzásnak is. által, a műveltebb ipari szakerók által élve- özv. Hubka Venczelné.

A helyzetet a következő tények jel- zott jövedelem ánaga is alatta van: Ameri- _  Személyi hir. F. hó "20- án és 21-én 
lemzik. A múlt esztendőben a szocialista íz- kában is csak az ipar. még pedig a renge- Hubka Vencel cs. és kir. katonai főállator- 
gatás bejárta az egész országot, hozzáfér-í ̂ S. vámmal védett és óriási fogyasztási te- vos temetése alkalmával Schweikovszky 
között a népnekeddiĝ  mégérintetfen-föme*IffifetteL biro iparkepes g. beteket megadni. .Gusztáv őrnagy, méntelepparancsnok köz- 
geihezis ésa legvérmesebb sziliekkel écse- j ^ mezőgazdasági munkaberek ̂ Amerikában Egünkben időzött.
-telvén- a - munkások szerveszkedésében rejlő sQh-nly magasak.Es^üz^egy dolláros napi —  Áthelyezés. Báró Weissenbacfi Iván.. 
erőt, olyan követelésekre biztatta fel a műn- bér Amerikában az áflafldo munkásoknál is nagyatádi tb. szolgabiró és Jeszenszky Dezső 
kásokat, amelyeket a magyarországi műn- csak 6—7 hónapig tart, merj; a téindószak-j barcsi szolgabiró kölcsönösen áthelyeztettek, 
kások életviszonyai szükségesekké nem tét- ra a gazdák az állandó munkások kilenc- j — Kinevezés. A vallás és közoktatás- 
tek _és a melyeket á munkaadók a magyar tizedét elbocSájtják. .^űgyi Miniszter Papp-János felsösegesdi róm.
föld jelenleg való jövedelmi Viszonyai kő- Mindezeket a ddlgokat a magyar muri-̂ líafh; tanítót a kaposvári áll. el. iskolához 
zött megadni képtelenek. A munkások szer- kás nem tudja figyelembe Verni. Előtte csak nevezte ki. ~r~f'
vezkedésével szemben talpra állottak a gaz- az a lévél van, amelyből a? tűnik ki, hogy —. Névváltoztatás. Kirnbauer Ferencz 
dák is és minden vármegyében összefogta  ̂ az Amerikában levő sógor,- koma vagy cím- nagyatádi lakos főkönyvelő nevét belügy- 
hogy .a munkások tulköveteléseit, ha más- bora havonként 150—200 koronát keres. ministeri engedélylyel „Kozma" ra változtatta, 
képen nőm lehet, idegén munkások szer- Mindenesetre erös és intenzív felvllá- — Halálozás. Fötisztelendö Ujlaky Jó-̂  
ződtetésével is legyőzzék és a munkásszük- gosító munkájába fog kerülni a hatóságok- zsef szentszéki ülnök; aranymisés- ál.dozár, 
c"^let csökkentése céljából a gépek hasz- nak, a szaktestűletekiiek, és az egyes gaz- Sómoguvármegue közig, bizottságának tagja

" ’ sáf eller- ........................ ...
ségh

Tnáíai ♦ alkatma- dáknak,maratacnagpbb é r t ekben \
■ zásba.

.. .Ebben a háborúban, amelyben mindfen 
véreség és minden győzelem csak akkor 
lehet hasznos“, ha teljesen kielégítő béke- 
köttetéssel végződik, van egy befolyás, 
amellyel. a nggy . nyilvánosság nem szá- 

r molt eléggé s a melyre csak az ufább 
vizsgálatok vezettek rá; Kitűnt ugyanis, 
hogy Magyarországon akkor sincs elegendő 
muimaerő, ha mindeií niünkás teljesen bé-

. a míg e csábRás hatásár“ el|ensti-: Csökölyben f. évi február hó 24-cn este 7 
Jupzní^jüR. Szinté érdemes lenne Slatisz- .¿fakor, élefínek 77-ik, áldSsárságának 53- 
tikát vezetni azokról a kivándorlókról, á Kik ik évében rövid szenvedé^tán elhunyt. 
Amerikában elpusztulnak, dologházakbári, -Ann^pközl otthoirjavára hg. Ipsy- 
fogházakban és hitvángah-fiietett rabszolga- lanti Emanuel. simongáíi nagybirtokos 50 
munkákon sinylódnek. Mert 8z"ilyen esetek koronát, gróf Somsich Adolf kivadári lakos 
némák, az ilyen súrsba jutott emberek leve- nagybirtokos pedig 20 kor. t. adományozott. 
M JifltirteMk. A  mostani gazdafcáfli helyzet .A  rendezőség ez nton is hálás köszönetét 
orvoslásának kulcsa egyroszt Amerikában mond‘ a szives adományokért. 
van. Ezért vet nagy súlyt a magíjar gazda-í a- Adomány. A nagyatádi takarékpénz- 
közónség arra az akcióira, a melyét a Kg- t̂ ár rész vény társaság” a 'nagyatádi polgári

vöroski — ■—
tett, a hová csak lopva jár a képzelet és 
imádkozni a vágyakozás.

: Giziké hirtelen magára kapta a könnyű 
báli'belépőt, s a mily gyorsan jött, úgy akart 
távozni, mikor tekintete ráesett az ágya 
melletti aranyozott, mahagóni fából faragott 
kis asztalkára, azon feküdt egy kék könyv.

Kék bársony a táblája, arányból kivert 
czlmcr rajta, fehér a ‘papírja s fekete betűk* 
kel Van irva belé egy .fiatal leány-minden 
gőndolata, szive vágyódása, lelk^ óhajtása, 
szóval ez a kicsi jószág az átLflóság szí
nébe burkolva volt az ó egész v̂ilága. Oda 
.lepett hozzá, ajkához emelte és rálelielte 
csókját, azt a szűzi lehellctet, melynek per
zselő hevét még nem érezte más, rs;i1< ; 
papa-maifla, megaz á Rícsrj(önyv.

Felnyitotta, aztán írni kezdett, ott t 
hol elhagyta, szapora betpkkel, görbe dőlt 

. sorokkal.
"-^Február 12-én este 10 órukor. Nincs 

a világon; aranyosabb pájjája-senkinek, mint 
nekem. Szegény papa'beteg, és mégis el
enged a bálba, nem akarja mégröiitani az 
ő kicsi lánya nagy örömét. Ez az ¿|ső bálom, 

..ma., leszek nagy leány, én léázek a iegszebb, 
én tánczólok-legtöbbet és a papa oly jó, 
hogy ki sem moiidhatom. Pá édes kiŝ nap- 
lóm,_.niajd ha liáza jöVök, elmesélem ne
ked, hogy mulattam. — Aztáji felszökött, 

^ürgén.fugaiujos lépéssel, pihegö kebellel sie
tett ki a menyprszágból, a siralom völ-gyébe.

Az történt ugyanig.hogy mig Giziké 
naplóját megírta, a méltoságos ur egy na-

’• leányiskolának 150 k., a vöröskereszt egy- 
gyot talált .csuklaiii, de olU Magnót, húg« a 20 , ^  nöegB^tnek 20 k a
lélek abba a minutába. clröpült belúle uda. 1|Íd lm  k ^ í í Z"
• hol párducios. kuczagáiigo« ójel mllr L “ V
századok óta vér|Ak a rnonoklls utAdókat. i  “ « 1 ?
n hogg Gizlkc megtudta, mi történt, fekete f  ¡Z  55 k-
lett előtte a kékbe buíkolt szoba, megtán- “  M n ^ n m  m .

! torodott. fl gondos marna, u ki c szörnyű t  ^  1
pillanatban is csak roskadozó kis leány«! tek^óltak .'K fra i (ÖMolaablrA-

' látta, gyöngéden átkarolta és visszavezette S Í Ü S S K Í j i  xszobádba ' 1 menyét szóról szóra, betűről betűre. — Tet- 
n ......... tűk ezt azétL, hogy'olvasóinknak világos

lett a vlWo sdtrtMobáiinakfch^ ta Jtá t  !t ípe' "diunk ’ moIg»lomr'>1 “ ' 1 i u i. .V I  barcsi löszolgabirósághoz tartozó járásimk-' oipkivel borított íehér ágy füg- b<,n közséqciiet is élénken foqtalkoztat|a. Mi
gönyelt összetartó kaczago ámorkák j-  „ .„„ikszáu.uukbnn nem tehettük ki vélc- 
"  "dr 7 , " S  • . ií s'-rt" k.“  m é n jé t  részben a hely szűke miatt, rész-mig Gizikéből Ja  kitort az elfujtott görcsös ben pedig azért, hogy dVasóink béfolyáso- 
zokofláa. Lehaltolta le,« patyohrt kanéra s lalhuml bcszélqetéVtJrqyává tegyék e iZ -  

rtnJlill.ll? c."l?.t0.s.l<al0-. P»1“11 oltf' galm.it. Dafzára annak, hogy e hírt beküldő 
qz arcén, s a mint fehzártla csipke kendője- vidéki levelezőnk érdekeit is szolgálja c lap.

kicsi,1!f ',aP"),lára' j  | mégsem értünk vele egyet. Még pedig azért 
mibe idáig csdk oroiu és boldogság volt nem, mert Somogymegye -délnyugati csiics- 

iirva. Még reszketet, lelke, fázósan burkolta kében — ezen aránylag kicsiny területen— 
„  r ,,!,ébC; ,elsz“J?dl "  h" le9 felesleges két középpont létesítése. Valamely 

« « w S - iS tó S - l l lS  2 vidék lakosságénak közös czélja az' kell.
h i m “ k'nos hogy legyen, Sogy teremtsenek közakarattal

.. K .^   ̂ • ^Kezébe vette-a cgy olyan köíéppontol, mély a környék 
l í l h A  r S f  i! . C f r I összes lakosainak bárminévYi nevezendő

í»i»i , í  i u |r, °  .k,!Z!:C , “ flk^9l« '« kielégítse. Azt hiisziik a nagy- 
líi. 1 3',lldt>lalb» ;atádi járás minden egyes lakosa egi, J l í-

egraz leányleikét. „ ményen van>elüuk. ha azt mondjuk, hogy
En édes. istenem — ezt írta Giziké — _erre Nagyatád nagyon alkalmas. Nagyalád- 

van-e boldogtalanabb lány ezen a világon, nak már van járásbírósága, közjeqi|i‘ösége,- 
rnlftt en, hogy épen ma kellett a papának ártézi fürdője, polg. iskolája, jó ipara, för- 
méghalnial . . . . í galinas . kereskedései/ kitűnő pénzintézetei,
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figyelem motivot, 900 szcm^aszállitó vaggoat'és 4000 -'alatt felvett—558 hrsz.-ingatlanra 33?
’ fí lé ir4nUuljon. Csodálkozni,  ̂ hogg a járá- tehertósit fognak repetái. kofonitall, a Illa  hrítt. ingatlaonr S a 
sunkhoz tartozó kozsegek között akad egg -  Ut-k&ijiv^Most leirat meg Lmder
is, mely az elszakadast .e.onyosnck tartja, Lajos: „Szomorúság czímü verskötete A " oro,ia*ai’ «ennél megaijapitotrKiKiaitasi 
holott közös akarattal Nagyatád felvirágoz-, csinos kiállítású könyvecske tartalma fiatal árban az árverest éirenaejtö, <?8 h,0gy a 
tatására kellene törekedniük. Azt hisszük írójának mélyen , érezni'tudó költői lelkére fentebb-megjelölt ingatlanak a£ 
levelezőnk is osztja véleményünket! •-vali:-E-verskötetröl' RákosiJenö-tQbbek kö- 1 1907. évi május hó 18-ik napján
• — Meghívó a nagyatád és vidéke gaz- zötra következőket írja: „Egyszerűség. #- g# jq  órakor *
daköre f. évi márczius hó 4-én d. e. 10 óra- színteség, természetesség, ez a ritka háróirt»; . . . . . . __
kór a nagyatádi Kqrona vendéglő emeleti ság_a fiatalságban, máris kedvesen"jellemzik 1 *> községházánál megtartandó mű
termében̂  tartandó rendes-havi összejö.vctc- . Linder Lajos verseit -Meg mikór a nggy': V.Hnt)s.aFVére8.gii•a nicgallajntott kikiáltási 
lére. Tárgysorozat. Előbbi összejövetel >egy--német mesterekből: Göthéböl,\$chillberból, áron'alul is eladatni fognalT 
zókönyvének felolvasása^Két jegyzőkönyv- Uhlandböí fordít: akkor és veszödség nélkül, Árverezni szándékozók tartótnak 
hitelesítő választása. Arató-munkás- és cse- fplyáfnatosaii. a maga -nyelvén Szól, mintha ; ingatlanok beosárának 10,J -át ''VáirviS 
lédügyek megbeszélése. Boggay Emil me- masunnanSumi a verset, csak a serkentést ..or • - , . uA.
gyei gazd. egyesületi titkár ur előadása az vette yolna. Könyve, csekély pajkosság híján, • fillért KÖSZ-
esetleges aratósztrájkok ellen való védeke- tiszta, mint egy imádságos könyv." E vér
zés czéljából terémtendő alap létesítéséről, secskék elolvasásával kedves órákat szerez
A Nagyatádon létesítendő dohánybeváltó magának az o vasó. Megrendelhető a szer-;488+i'évi november -hfli 1-éli 3333 
hivatal kérdésének ügye. A Somogy bán-lé- zönél Igalban. Ara 3 kor. \ "la^H
tesítesdő tejconsérvgyár ügye* Ese.leges —. Vásárok lesznek márczius hóban: •

pó|*faeii. vagyrM 1881. évi $X. t.-c. 42 
ában jelzett árfolyammal számított és az

a. kelt igazságügy 'miniszteri rendelet 8 
;  ?,-ál)un kijelölt óvadékképp értékpapir-inditványok. Kéretnek .a kör-t. tagjai,- hogy 4-én Hetes, 5-én Kadarkút, 9-én Darány, U-í;--. . , -rr V Î  -

az összejövetelen teljes számban megjelenni én ivtagy.rtád, 12-én Nagybajom, Karád, 18- an a ^*KUlüolt kezéhez letem, avagy az
szíveskedjenek. Nagyatád, 1907. február író án Berzencze;*49-én Babócsa, Böhönye, ¿ 1-11881.-évr-LX. t.-c. Ir70 értelmiben
24-én. Tisztelettel az-elnökség. ‘ én Nemesvid. Szőllősgyörökr25-én Szülök, a pánatpénznek a'Btrös^gnál élóleges el-

. .. -  Talált pénz. F. hó 23-án-d. u. Rotter Nagykanizsa, ¿6-án AUczali. Kaposvár, 28- he|v»»«ifíFTíSnilfl« œabslyazerü «lin-
Bernât nagykereskedő tizlete előtt,a gyere- an Csokoly_3Q-an Felsoseqesd. 
keli 60 koronát találtak. Jogos tulajdonosa
a pénzt a községházán átveheti.

— Meghívó.'A nagyatádi izraelita elemi 
iskola, folyó hó 28-án saját’könyvtára javára 
a „Koröna" szálloda nággtermében,-müked- 
velö előadással egybekötött Ptirimi ünne
pélyt rendez. Helyárak: széhfélyeukint 1 - k. 
családjégu,2k._ gyermekjegy 50 fillér. Az 
előadás-kezdete 7 órakor-.-Előadás-után tánc.. 96 sz.*̂ htö. 1907.

Társszcrkesztt):
DR. NEUBAUER FERENC. -

HIRDETÉSEK.

mgrvényt átszolgáltatni.
“  Nagyatád, 1907. évi február 12-én. 

A jiir. jáíásbiróság^iniut tkkvi hatóság.
K I S Z E E Y

= - kir. ji

— A vasutasok jutalmazása. Kossulh 
Ferencz kereskedelemügyi miniszter méltá
nyolván à m. kir. állahivasutak személyze 

éiHj tétének a lefolyt kemény té ben végzett ön-

i w m  fív . I« i7 , - _
Árverési hirdetmény kivonat—

: - A nagyatádi kir. járásbiró^g mint
Alulirött bitósági végrehajtó az 1881. tóioLkönjpri hatóság közhírré t«szi, hogy 

évi LX. t.\cz. 102 §-a értelmében ezennel f ÖK -Kommen Elek -mittfr-Kotter Uernát-

Árverésí hirdetmény.

feláldozó munkáját, felhatalmazást kért a közhírré teszi, hogg budapesti kir. keresk.jnak Varasdi János elleni ügyében ki- 
minisztertanácstól arra nézve, hogy a sze- és váltó törvényszéknek 1907. é v i-16611 rendelt ögygoudnok végrebajtatónak Ho-
mélyzet jutalmazásara az évi rendes össze- szamu végzésé következtében dr Schwarcz linnann uwmviwlA
gén felül ez évben rendkívüli jutalmazás Kálmán ügyvéd által képviselt Schwarcz * “ u va r̂dialtást szenvedő olleni
■gyanánt félmillió koronát fordíthasson. A József és Társa javára Gyura János ellen M’0 kor- toke követeles- es jár. iránti 
minisztertanács hozzájárul ehhez és igy a 500 kor. s jár. erejéig foganatosított kielé- végrefiájtási ügyébe» a Kaposvári kir. 
Máv személyzete ez évben külön félmillió, gitési végrehajtás utján |e- és felülfoglalt és törvényszék (a nagyatádi kir. járásbiró-
korona jutalmazásban részesül. i -‘m m M m Sm * - ’............

— TÜz. Lábod község lakóit nagy ria
2202 kór.-ra becsült .következő Ingóságok, jgjurj területén levő SomogysZobb község-
k0S '.V c- s/ p , S .  f ? W '«  * » * «  :!74 tdalom verte fel f. hó 21-én éjjjjli 2 ófakor. k9£5‘v 1 cséplőgép. 1 szikvizgép, 50 drb.j 

Kigyüladt Patkó Ferencz háza, mely teljesen épulélfa, T20 tfíérő” kukoricza, i varrógép, | a
leégett, fl kár tevés, fl, tűz 
lég gnujtogatás.

ihgatlanra
árvpréspn | árverést MM koronában ezennnl

lapitott kikiáltási árban elrendelte, és
I— öngyilkosság. Levelezőnk táviratozza, Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-[ }10,ry a fentebb megjelölt ingatlan az-^ 

hogy Kollár István görqetégi lakos, molnár bíróság, 1907. évi V. 203 számú végzése; iQn7  ¿v J málue h<S 44-ilr nanMn 
öngyilkossá lett. folytán 500 kor. tőkekövetelés, ennek 1906. IW / * h in  a Ti!« naPJan 

-- Lopás. A-h4t folyamán.Mauthner Al- évi deczember hó 20 napjától járó 6 ka- e* ! , 
bért bérlő, bolhási lakos kárára, a nagyki- matat, és pejttgösszesen 116 kor. 91 fillér- Somog)-szobb közst>gliázáii|I megtartandó 
moviczai erdőből nagyobb menynyiségiHü“ - ;......  ' ÉgÉ .....................
zlfát loptak. A berzenczei csendőrőrs a tettig, erejéig, Csokonyábau alperes lakásán le-1 kiáltási áron alul ia eladatni fog- 
seket Boda lstván~és-fia Boda |ános, ~to- etido--megtartásárai ---- -------------- 1—-— Á->*>t.ii’zrarrf—crvA'n7híb7Rr/\iJr*_t¡»-wa®" seket Boda István éy fia Boda Jánoy, ~to 
vábbá Takács István szentaí lakosok sze 

' mélyében kinyomozta,
1907. fvl márczius M  2-lk napjának ' ATV.OTÜtlt l*rWtn*l£ *1

d. e. 9. órája [ ingatlan beesarának 1,0 „-át vagyis 84
— Verekedés. Tóth Ferencz és Veszeti határidőül̂  kitüzetik és ahhoz a venni szán-1 kor. 30 lillért készpénzben vagy itt 1881. 

Mihály, kuntelepi lakosok f. hó 18-án Sár- dékozók ezennel-oly megjegyzéssel hivat-j évi I^X, t.-o. 42 §-ában jelzett árfolyam- 
dinecz József görgetegi yasuti vendéglős ^ak meg, hogy az érintett ingóságok hz j ,„a] ^ámitott és az 1881. évi noveuilwr 
korcsmájában iddogáltak:, Estefelé betért á 1881. évi LX. t.-c. 107. és Ĵ08. §-aí értelv:. , • ha-ra sr n ufli» ¡,r»-/Hái/ütrv 
korcsmába ifj. Bau^z István, görgetegi lakos méhen készpénzfizetés mellett, á legtöbbet °
is több társával, Bausz rövid szóváltás után ígérőnek, szükség esclén hecsáron alul is S -
a már megíthisodott kél ember a korcsma- fognak adatni. - i dekkepes ortekpapirban a kiküldött ke-
bólc kihajigálta és később u’ánok menvén, - Amennyiben az elárverezendő ingósá-̂ zjéhez leteiHÚ avagy az 1881: évi LX. 
mindkettőt fejéu és arczán összeszurkálta. . n«>kat m̂ sok is le- és felülfoglaltatták és k-c^no ^-értiilmébeii a biínatpénznek

- Sertésvisz. Taraiig községhez tartozó azokra kielégítési Jognt ngerlek volnn, ezen „ biros*,!»! elóleite» «Um lraM rfl ki- 
alsugola pusziim és 1 líraim küzségben n ser- árverés az l«KI. évi I.X. t.-c. 120. §-a ér- H^hálvsznrfl'|,|i«mnii«nvt-Juanl 
tésvész megállápIHutváu, a puszta, illelfileg telméhen ezek javára is elrendeltetik. ,ii . ■ ■ ÜíflíflTOWJÖ fltaol- 
község zár alá vétetetL minélfogva tjjns - Kelt Nagyatádon. 1907,. évi február hó. gáltat l̂lL

• ezbn pusztából, illetőleg községből s e r t é s e ^  1*16. papján, 
két hetivásárokra hajtani. • . _T SZABÓ JÓZSEF

Haszonállatok összeírása, fl föld- ______________  Mr. i.ir ««nrcMto.
ínlvelésügyl. miniszter leiratot intézett So- (
niogyvármegye alispánjához, hogy -q vár- sz- *aVi Utf7. 
megye területén a lemiész és haszonüíla- i _ ,  - i. ,
tokát írassa össae.. A rendelet értelmébe .̂ Árverési hirdetmény kivonat.
Ü?JzelIa,"dó1; » “ »;v»8'"arWlk. még pkíg a \ '„„¡-vatádi kir. jánialiinwii- mini bika, ökör, tehén, üsző és tinó, valamint a , ■ i , • - i.x i ,• • * • i
többi haszonállatok, igy a ló. szamár, ősz- f * * ? « « * !  Iiatus«« kozluiTe lem , buKJT

Nagyatád, IÖÖ7. évi febriiár I2-én. 
A kir járásbiróság mint tkkvi Tiatoság.

j f lK Z B t iY
y  . '  '\Sf, járásbiró.

278 sz. tkv* 190(5. .
Árverési hirdetmény kivonat

A Hagyatádi kir.- járásbiróság mint
vér, sertés, juh és kecske faj, kor és ivar *>r Komtíien Klek nagyatádi lakos vég-! telekkönyvi liatósj^közhirfé' teszi,, hogy 
szerint. • ■ r«*hajtat.íiiaic • ifjabb Mátyás József Sza- Singer Antal végreliajtatónalf Dávid Já-

— 4000 (u| teherkocsi. A NAV. vo- bási lakos végrehajtást szenvedő .elleni!nos végrehajtást szenvodö elleni 22 kor. 
salain hónapok óta uralkodó forgailqinzavart is kor.>92 lillér tőkekövetelés és jár. .93 fillér tőkekövetelés és járj iránti vóg- 
>Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter egy iránti végrehajtási üt>yáben a Kaposvári ívhajtasj ügyében a Kaposvári kir. tör-
s s r :  « í m K w t r  v « . , .  ^ « 1 * .
zott meg az államvasutaknak vadonok - ésE*,,M*ösag) tórujoten levő Suba* község- területén levő Utvös kozsegben lekvóaz 
Iokomoíívok ¿iirgös beszerzésére, 129 loko- bon fekvő a szabási 338 sztjkvbeii A f  I ötvösi:-2T sztjkvben A I alatt /elvett



f i -4 rdsz. úrbéri' -birtokra .445; koro- 
¡Sbaii::A-f alatt felvett 303 b. 1 a. hrsz. 
ingatlanra 233 koronáhán, az árverést 
elrendelte, és hogy a fentebb jnegjelölt 

^wgatimk

kikiáltási árban’ elrendelte, és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlan az 
1907. évi május hó 16-ik napjá

nak d. e< 10 órakor
Háromig községházánál megtartandó nyil- 

1907/év! március hó 23-ik náján ; yánö^ái-veréseu-^^egállapitott kikiáltási 
d. e. ÍO órakor. fóron alól is eladauú fog.

Ötvös községházánál megtartandó nyil-| Árverezni szándékozók tartoznak az 
vanos árverésen a t megállapított kikiáltásiingatlan becsárának 10 ' -át vagyis 129 i
áron aluLj^-cUíUtoi-fog- ....kor 60 íillértfeéazpéiizben, vagy a/ 18877 i

V Árvorföníszándékozók tartoznak az{ évi LX . t.-r. 42 g-ában jdzqtt árfolyam- 
ingatlanok becsáíának 10 7.7£át vagyis 44 Jnial számitott és az 1881 .Tévi november ’• 
kor. ft0^j|értr-^»-23-korona 30 fillért, hó 1-én 3333 sz. a. keit igazságügymi-; i 
készpénzljéiy' vagy az 1881. évi X X . t'.-c.; niszteri Vendelét 8 S-á̂ Min kijelölt ova- 
42l S-ábaii jelzett árfolyammal számitott rjjók képes órtékpáfftfSan a kiküldött ke-jj 
és astl881. óyi Jiovenibw lió 3333xzéhez letenni, avagy az 1881. évi 7LX. 
sz. a. kelt igazságügy niiniszteri rendoletTt.-e. j  70j$-a értelmében a bánatpénznek, 

'“Sábán kijelölt ovadfckképesértékpapírban a bíróságnál előleges^elhelyezéséről kiál- 
a k[küídött kezéhez letenni, avagy a r . . .  — ~~~ ... .. ■
1881- évi LX. t.-e. 170_J-a értelmében 
a bánatpénznek a 1 bicó.ságnál elójeges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű eljs- 
uiervsuyt átszolgáltatni.

Nagyatád.1-907. évi január 2*-án.
A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.

Szaka» kir. albiró helyett:
~ K 1 S Z K L Y

kir. járásWrt.

_ WOT. február 28.
litott szabályszerű nyugtát átszolgáltatni.

Nagyatád, 1907. évi január 16-án. 
Á kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság. 

' ' • _  Szakait kir. albiró helyett:
v l . . ..  ^  K I S Z É L T

"■ . ~ — ... -kit jArásbiró.

(tASPARICS PÉTER
épület és bútor asztalos 

Nagyatádoiv-Kossuth-utca 33 sz.

E lvá lla lte ljes ' lakásberendezése- 
¿P  két u. m. hállÖ, ebédlő, szalon, 
3?  iroda, és konyha bórmilyjen stü- ’ 
v  ben, ajánlja saját készítési henge- 
m  rés rugókkal ellátott, ruha mán
iát gorloját szolid' és pontos kiszol- \ 
a  gálás mellett.

— -434 sz. tkv. 1907.

Árverési hirdetmény kivonat.
: ; - rj  ̂ iiagyatád^ttrr^á^ lHs^n íiInr

, telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a nagyatádi járási takarékpénztár r , , t. 
Végrehajtatónak Lovrenosies János llá- 

:^niteí-lakos-végrehajtást-szenve<14̂ 41eni 
59 kor. tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a Kaposvári kir. tör
vényszék (a nagyatádi kir. járásbíróság) 
területén levő Három fa községben fekvő 

ni fai 67 “S! 
vett 3— 11 r^sz., 7< telekre az ái verést 
1296 koronában- ezennel megállapított

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém az igen tisztelt közönségnek tudomására 

adni, hogy a Nagyatádi uradalom trappista sajt gyárt
mányának egyedüli elárusitását sikerűit megszereznem és ezen 
kitűnő sajtot a Icpjutánynsahh árban bocsájtom a t. vevő közön
ség részére. r• ~ . . ■

Rendeléseket az uradalom nem fogad él és csakis 
hozzám intézendők.

Továbbá pedig üzletemben
állandóan friss ölő halak is kaphatók  ponty kárász stb.

Tisztelettel

Á d l e r G é z a
ftlszer"gs csemege kereskedő 

NAGYATÁDON.

£

.
cd
£

1
>»
S

Alapittatott IB76. m

1LST0K ZSIGMOND NAGYATAD.
Nagyatád és vidéke nagyrabecsült vevöközönséget tisztelettel értesítem. 

** hogy már 30 év óta fennálló kékféstő,- rőfös- és divatáru 
raktáramat, a mai kor igényeinek megfelelő Ízléses és divatos szabású

# kész női és gyermek felöltő —
(konfektió)

raktárral bővitottem ki.
Midőn ezt az igen tisztelt vevőközönség figyelmébe ajánlom, eddigi 

szives támogatásukért köszönetét nyilvánítok, kérve, ezt részemre továbbra- is 
fenntartani.

■ ■ ■ - Teljes tisztelettel \
FEIGLSTOK ZSIGMOND.

; Szolid és pontos kiszolgálás. ~ B a a a o a o a



. . . .

1907. február, 28. NAGYATÁDI HÍRLAP.

P tA S iN K A  UYU I.A
1 ÚRI ÉS NŐI CZIPÉSZ "

, N A G Y A T Á D ,  (Széchényi-tér.)

Ajánlja saját kéiszitményfl lábbeliit, úgy fájós lábakra is, Angol 
és. Franczia modell szerint. •

Elvállalok mindennemű felsőrész készítést úgy saját angagomból
. valamint a nélkül.

■* ’ . : —— . . ' ' • '• .• • - 
A lég jutányosabban: mindennemű tűzések elfogadtatnak.

favitások 'gyorspn és 
pontosan eszkőzöl- 
=  Jetnek. =^=

í«l, ®emra mk
S Z I J U Y A K T O  Éti N Y É K  W E S 

N A G Y A T Á D O N . —

Aj nlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb ki llitásban, jutányos és pontos kiszolgálással.

: Gázolaj és gáz lámpák gyári raktára. •
___ m.- kir. lópor, doíiány, szivar, bélyeg, 

den. szesz, szeszes italok stb. árudája.
NAGYATÁDON.

•Tisztelettel bátorkodom a -n. b. "közönség szives figyelmei fölhívni Ujoiuut berendező« .
C S E M E G E , F Ű S Z E R , L IS Z T , Á S V Á N Y V ÍZ , T E A , R U M  Ü Z L E T E M R E .
Különösért nagy sülyt fektetek csemege különlegességeimre, melyeket szintén ujonaii 
vezettem be. Raktáron tartok: friss debreczeni perzselt szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandeliát, parisért, extratölteléket,, karmoriádlit, többféle 
szalám it Különféle (Amserv áruk: ételek és halakban, sájtok, kaviar, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógylíkőrök, 
Sósborszesz. . ~

Szintúgy friss déft gyümölesökben t i .  m. Malaga, mozsolya sZőlők,m arónl, feltört 
magyaró, narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák.

A n,,b, közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról;
vagyok kiváló tis/4oletteI

Nagyatádon.
Főtér saját ház.

Záborszky Lajos utóda
csemege- fűszer keresk.

4 ^ ^ ^ ^ lá m p á k  gyári árban. T I  w tT Gázlámpák gyári árban..



w u r i . h ( ‘ I* S B S l f
N a g y a t á d o n .

(Fürdő utcza.)
LAKATOS ÉS LEMEZARUGYÁR

r áruda.
i tfttíchi vadászfegyverek,- ; 

IJötiffíéRTrevokverek, az összes tegyverriemüek, 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati 

. ; : cikkek nagy választékban. ~
— -a» •

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Az ópitkezcsi idényre
ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy

____hnltAai; nalft i^níiiAl .neiyueii raKiararoi.

I. rendű meszet SpvSSS!) Ê ü,t Mészművek” 
Portland és románcementet,

hordókban és zsákokban (a „Beocsini Cementgyári Unió r. t.“ ' 
képviseletében.)

Valódi aszfalt íedlemezt, uniót stb."(Biehn János-féle budapesti
,  aszfalt- és kátrángtermékek gyára képv.)

Épületet és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiai ésLagyar (erdélyi) termékek) I*felsőmagyarországi fazsindelyt.

Épületvasalásokat a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. 

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomárolvá.) 

Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

-H U + 3 Í- *

^¿Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 19ÖB.


