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Jellemképáés az iskolában.
*  Irta : Beöthy Zsolt.

Mi, akik immár ősz fejjel gon
dolhatunk jussza a műltökra, bizo
nyára mind tanúskodhatunk arról, 
hogy félsz&ad előtt alig volt egyet
len deák ebben az országban, akinek 
szivében ne éltek és ajkáról ne hang
zottak volna a nagy Eötvös szavai: 
„Vájjon csak a haszonig mérlege tét-, 
temknek? Ha úgy, akkor Leonidás 
dicső haldia balgaság." A széliem, 
mely e szavakat sugallta, — Hala 
istennek -^el még iskoláinkban, tan
rendszerükben és erkölcsf felfogá-, 
sukban, de hogy zav'artalarfnf él-e,; 
a régi lelkesítő, hatással él-e és hogy! 
meddig iog -élni? arról feleljenek! 
azok, akik közoktatásunk reformjára 
törnek. Talán legnagyobb szenvedély- 
lyerfálnadják tanításunknak épen azt 
az ágát, melyet-az erkölcsi, nevelés 
szempontjából — azt hiszem, — egy 
értelemmel* kiyálóan, nélkülözhetet-; 
lenül fontosnak tartunk :-a történél-; 
me'. - Nem keli-mondanom, hogy~er- 
kölcsi és paedagogiai felfogásunk 
egyrészt leszámolt ameröben nyers 
erőt képviselő hóditók'- kultuszával, 
de nem mondhat le azoknak á tanul
ságoknak értékesítéséről, melyeket a 
nemzeti életnek és" vezetőinek küz
delmei a közjó,—közszahadsng 
közhaladás' érdekében nyújtanak. E

tanulmányok kozul nem: zárhatjuk ki valóban megragadóbb és mélyebben 
a hadi életet és annak dicső hőseit, ható minden fegyelmezésénél, minden 
kik a nemzeti közjó érdekében és magyarázatnál, sőt minden olvas- 
védelmében a legnagyobb áldozat- mánynáL — Tehát a kötelességtelje-r 
kézségnek: az élet koczkára vetésé- sitő, feláldozóan munkálkodó, Igaz- 
nek.^sőt’ fenséges feláldozásának ságos, derék tanár példája a növen- 
példai^em szabad, sót nem is lehet dékre való hatásában, még nem oly 
elfelejtenünk, hogy egész szellemi régmúltban, csak a családi, élet pél- 
éllünknek legmagasabra való emelke- dáival osztozott, sőt ezek által tisz
tesekor a leggazdagabb és leghatal- telve támogatott tekintélyével a leg
masabb erkölcsi iskolája: történetünk: els&-̂ orbaH állott. Ez a tekintély Is 
volt. A modern paedagogiai autihis- megváltozott, sőt foszladozóbarj^n, 
torizmusbaH.-öntudato^n. ^gry tu- egyrészt â &gfltei-házaknak idegen- 
datlanul, mindig rejlik tföonyos bőm- kedő bízaTmátlankodása által.melyek 
lasztó elem a nemzeti edzésre nézve, gyakrabban nézik á tanítót gyermé- 
Már pedig ha erkölcsi fte^lésrői és keik-előmenétele-vizsgáztató^s ité- 
jellemképzésről beszélünk, anemzeti4etmondó g^ijánlkf-mint oktató és 
érzésnek á maga történet itolytonös- nevelő jótevőjének.- MÍSTéSZt a 
ságában való sértetlen, szent épsé- sadalmi és~trodalmi támadásoknak 
gét a magyar nemzet szolgálatában szenvedélyesen sértő és igaztalariul 
álló riiagyar iskolának egész leikével általánosító módja miatt, melyeknek 
ápolnia kell. De nem folytathatom a egy-egy rövid sora, vagy röpke szava 
példákat és vonatkozásokat. Azt hr- riagyobb piiszfijtást «végezhet a fiatal 
szem az elősoroltak is elég világos lelkekben, mint á ‘ftfit százlelkes ta- 
és, szamom tanúságot tesznek arról, ¡nár verejtékes, munkája jóvá tehet 
hogy milyen befolyásokkal és nehéz- 'De nem |rről kivánok szólani, hanem 
ségckkel áll szembenJskolánk, mikor inkább a példáknak hihetetlen el~ 
i növendékeiben az erkölcsi nevelés szaporodásáról. A gyermekelíiiekJdo.. 
1 égFélsoEb céljául az érzés* és a karát előtti bebocsátása a felnőttek ■ élet- 
jönzetlenségét igyekszik élő, és Jidtó köreibe, figyelműknek és érdeklődé- 
erővé fejleszteni. süknek divatos és tetszelgo foglalj

A jellemképzés főeszközét te- koztatása érettségüket meghaladó 
kintve nem moshatjuk rózsásabbnak tárgyakkal, de különösen a korai 

iku iskoláink lielyze- ujsiicjolvasás: mindez rendkívüli mér- 
ték^Ez a fő eszköz: az eleven példa tekben növeli a kepz^etökrehaió

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Egy könny.

Szemelvény Undor Lajos verskötetéből.

Hirt jósolt Mkent legszebb ólma,
Üdoöt ¡(fért csalfa remény.
<V mér rém kaczay a zord na/őség': 
¿/■¿éTéthen nincs költemény.

fír/s lelkem tündéi palotája --r»--- -— ■'
Kifosztva, kirabolna éli. ̂
Kivitt onnét a tolvaj éjj't,
/■.'/öled v/ér mindent, Int Int.

*  ¡Jit, büszke négy ragyogd é lőéi!
Sqk fényes kincsem m ind oda.
Kgy könny maradt, egy könny anyémért 
llalél, ezt nem adom oda.

Híven megőrzött kincsemet, e 
. Könyüt magammal viszem én.

Ó adta, haljon szép halállal • *•

Jlz ii"jóságos szent kezén L/

éh

A §zegflik, az őszirózsák.
Irta: Bplyos István.-

Most tudom mi az: szeretni. Boldog 
vagyok; férjem gyöngéd. ahg éjved föl 

1 szivemben a vágy, nifir is teljesiti. Olyan 
édes ott élni távol az cmtiatcktől a csöndes 
házban s olyan boldogság- a hűséges férj 
oldalán végigjárni a kert virágos utjain;-ahol 
annyi szegfű, oly sok őszirózsa nyilik, olyan 
öröm ott. élni. Azok a szegfűk, őszirózsák. 
. . .  Nem tudta tovább szőni a beszédet,

, szemében, könripk csillogtak s olyan fáj
dalmasan nézett a mellette, ölő, még mindig 

Tszép férfi'okos szemeibe, mint ahogyan az 
SŐázi nap utolsó sugára tekint vissza az 
i örökre elmaradt világra. A férfi meghatotta»
I vonta ajkához a hölgy kezétr métyena szc- 
! mébe nézett és nem tudott szólni. Belebá
mult- aiOkba az- ábrándos bnzavirág sze
riekbe hosszan, szenvedélyesen és olyan
I félvejiézte a? asszony beszédes ajkait.
| ’r- Azok a szegfűk, őszirózsák'''./'. Em
lékszik-e Vilma, egy csúf, ködös őszi dél
után á nevelőnöveí sietett az iskolába és 

! én az egyik utcasarkon eléje toppantam 
i sárosán, megtépett ruhában. Két szál virágot 
-j adtam át ; az eggik szegfő volt, a másik

■ ; őszirózsa* Tudja-e, mit mondott akkor? —
! Jaj Jenő’ hol jár? Istenkém milyen sáros.
| Ugyan hol vette ezeket a gyönyörű virá
gokat ? — Ajkához vonta kedve? virágait 

•I s azután nem törődve a nevelőnő szigorú

tekintetével, finom selyem kendócskéjével 
ngy-ahogy Ietörörgette kabátomról a sarat. 
Nem feledte még el, hogy mit mondtam 
akkor ? — Ma festett ki a lopva nevelt két 
szál virág, tudtam, hogy szereti, elhoztam. 
Mit is felelt erre ? Emlékszem. Milyen jó fiú 
maga Jenő s a szivére emelte a piros szeg
fűt, áméíy a ,mi nyelvűnkön azt jelentette: 
nagyon szeretlek. Köszöntem s Kegyed 
visszn-visszanézve elment az iskolába. Én 
ott áltam a sarkon még sokáig, féltem haza- 
mehni, mert, . .  mert, m :gvallom’ bűnömet, 
hiszen ez yolt az első és utolsó; aszegfüt- 
és az őszirózsát úgy loptam. A kerítésen 
átbújva sáfoztam be és téptem el ruhámat.
Mi várt rám otthon, azt hagyjuk. Apám 
szeretett, de szigorú volt hozaám> Boldogan 
viseltem el a büntetést, hiszen akiért szen
vedtem, magáér® édes Vilma akkor még • 
meghalni is édes lett volna.

— Az Is enírt Vilma), kegyed sir; .hi- 
; szén azt mondta, hogy bojdog, hogu_jn®st 
tud csak igazán szeretni, hiszen arról beszélt, 
hogy férje 'milyen jói mennyire gondos.

' ‘ — Igen boldog vágyók • • • nogöPn ' 
bóldog, zokogta szaggatott, siró gangon, 
mert azok a szegfűk, őszirózsák artnyí vá
dat emelnek ellenem. Jenő, ha tudná, milyen 
pgkoli kinok járják át sziveidet, ha egyetlen,, 
szegfűt, öszirórsát látok s mégis mindig és , 
mindenütt csak szegfűt, őszirózsát keresek,, 
mert csak akkor vagyok boldog, -bat szén- . 
védhetek. . . . .  ^
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■ ' példák sorát. Nem olyan nagyságai- patriarkális élet bomldtj, " a tanuló és kétségtelen példát kívánjuk köz
ről szólok a kornak, kiknek fénye mind közelebbi, egyre bensőbb érint- életünk vezetőitől, a maga érdekei- 
mintequ a természet törvényéből, a kezesbe jutott a társadalommal s ime nek e tisztelet által való megbecsü- 
maga fenséges energiájával hat be a külső élS,'sóFszérurmözptmas lésef iársadalmurffitör, a maga jövő- 
nagyok és kicsinyek leikébe egyaránt, és zajos, tiszta és zavaros hullámai- jenek e tisztelet által való védelmét 
mint ahogy a mi fejíö szellemünkbe val, természetesen mind nagyobb nemzetünktől. Nem magunknak kér- 
behatott egykor Kossuth és Deák részt vesz erkölcsi valójának alaki- jük, hanem ügyünknek, mely ép any- - 
alakja, ez csak áldása a tanulónak s fásában s egyre szükebb térre .szorítja nyira j z  ivék, minta miénk. Nézzünk 
mintegy a_gondviseléstöl ajándéko- az iskola hatását. Az idő 1 kerekét körül: az iskola tisztelete mindenfelé 
zott támogatása az iskola erkölcsi nem fordíthatjuk vissza, dif nem is legelső, legszembetűnőbb erkölcsi 
munkájának., De a társálíjók, a hír- akarjuk. A mint nem juthat eszünkbe ¡bizonyítéka a nemzeti műveltségnek, 
lapi újdonságok, az utca hősei is a sem közoktatásunk mai rendjének Csak ez a tisztelet, az igazi közmi- 
vonzó péirifl erejével foglalkoztatják egészében, vagy részeiben ~?aló foirá- veltsétt épségének és erejének ez a 
tanulóinak képzeletét, a balvégzetű lata ellen emelni szót, hiszen magunk bizonysága orvosolhatja meg nálunk 
hírhedtségnek, a könnyű és csábító is buzgó részt veszünk benne, sem is azokat az égő sebekét, melyekre 
sikereknek, a csiHogó léhaságnak és az egyes tágjai működésének bírálata rámutattam, csak ez avathatja az 
üres száfásságnak hősei falán épen "ellen, szóval bármely Iskolánkra vo-élet hatását az iskolára elevenltővé, 
úgy, mint áz igaz érdemekéi. íme a natkozó kritika ellen, amely komoly veszedelem nélkül, csak ez erősítheti 
jellemképzésre törefivőtanárverseny-.’ügyszeretetből és készültségből ered, meg felelőségérzetünket, csak ez ad 
társai a példaadásban. Minél köny- ép oly kevéssé kívánjuk iskolánkat kétségtelen jogot a társadalomnak 
nyebbeh férkőzhetnek ezek a növea.- elzárni ■ az 'élettől, melynek körében arra, hogy az iskola erkölcsi ered- 

jlékek leikéhez s minél jobban no a-s a melynek számira dolgozunk. Nem ményeiért is felelőségre vonjon ben- 
számuk, á tanár példája, a-jeHemkép- is az élet közelsége, megsokasodott nünket. A testi egészség edző leve
résnek ez a leghatásosabb iskotai vonatkozásai, megerösödptt befolyása gője a hegyek és tengerek tiszta 
eszköze, ép, annyit veszít hatásából forrása azoknak a bajoknak, melyekre környéke, hová szemét, por, gőz néni 

-£T ésfjelentőségéből, .. utaltam,- hanem az, hogy életünket, ér;, a léfki erősödésé is ilyen. A mint:
’ De most iffár mindaz, a mit Így mely befolyást keres és gyakorol az S t ember szeretetreméltóvá csak a 

némi fájdalommal, de a sötét színe- iskolára, nem hatja át ennek az is- szeretet levegőjében érhet, tiszteletre- 
zés szándéka nélkül elmondottenH-kolánakrsót talán általában az iskola méltóvá, azaz jellemmé is csak a 
úgy tűnhetik íel', mint az élet fejlő- feladatainak komoly felfogása és tisztelet levegőjében fejlődhetik.'Ezt 

, -désé«ek olyan következése, modern. tisztelete. Mit mondjunk arról a tu- a tiszteletet — az erkölcsi nevelés- 
■l kifejezéssel élve: JzA fllúiiflflak olpn; fomjmios is  társadalmi mozgalom- [nek és jellemképzéshék ezt a Félté- 
1 i, m iIj■ ili nlMnrthnn aiiij luliflfimk rnFmgljkAjajmkljifa'.imk y n litpgps ifli-t — kérjük a magyar iskolának, 

valamit. Az iskolának erkölcsi nevelő reformjának zajos tárgyalásit az em-1 
hatása bizonyára abban a mértékben berbutítás szófamának hangoztatásá-
lesz egyre nehezebbé„küzdelmesetf- val kezdte és folytatta egy éven át? Nagyatád és vidéke gazdakörének 
bé, a.milyenbe;) a növendékeire gya- Halottunk valami ehhez hasonlót a " gyűlése,
korolt erkölcsi'befolyások külső köre müveit világ oktatásügyi történeté- (Saját ludósitoiíktúl.)
tágul. A szerzetek Vendházaiban, a; ben ? Külföldön is bizonyára sürün A mwaXiA ís vWíkc gaz,iutóré,;,,k ( h„ 
protestáns kollégiumok régi interné-. hangzanak ^¡erős támadások* egure 4-éji tartott közgyűlésén a jegyzőkönyv fel
tusaiban a fejlődő lelkeket jóformán másra készülnek és szállanak stkra olvasása és hitelesítése után elsősorban a 
az iskola maga kormányozhatta. Majd radikális, reformtervek-, de ki merem most legaktuálisabb kérdések kerültek napí- 
a családdal kellett osztoznia, de hosz- mondani: ¡sohasem az jsköla -̂ellen Hcsciédíjgyck Az egyes “ rak a m°stani___«... - jf .  U* „„..■ni*' a i i u  i« • l ' i i r r , - ■ cseledvaltuzasokat hoztak*. szoba s többszu időn at csakis niagaval .̂1 csalad- v al(> lygatassal, sohnsem n felr loscg tfiiuem» »cm kaplak
daj, a .patriarkahs, elszigetelt eletet komoly erzete nélkül, sohasem ama .cselédeket Hosszabb ytfíi után, hogy mi 
élő ¿saladdal, mely miveltségi foká- nagy erkölcsi érdekek koczkára ve- lehet ennek oka, elnök ajánlá miszerint egyes 
nak megfelelően, az iskolának bizo- tésével, melyeket — 'a rendszerében csekélységekben, melyekből nem háramlik 
nyos áhítattal és szigorral járt min- elitéit —  iskola kezében tart. S S f f iS  í í f í i  SG? l,s" k 11

__ fonton a teére és fialt, tanuló éveik-. Ezt a tisztaletet kívánjuk mi is ,CTh<.któi felmentve'
alatt, inkább az iskolaeinaK, liítíTt í\ az iskotairak, legalább feladatának gátni s a~ kivándorlás réme kevésbbc fogja 
magáéinak tekintette. Amint ez a és ifjúságának. E  tiszteletre irámjitó kisértenC Ilyen volna a vasár és ünnepna-
......_.......■. ~. "■ , ~ "" Vi' V  pon munkaszflnet, a gyógyszerek fizetése úgy

„ . . ... ...............................  . ' .. . ■ , . , T  a szolgáló cselédnek, mint családjának, vala-Amíg beszelt könnyei végiggyongyoz- nyíre titkolja is érzelmeit, ha.meg telt orom- mint a tandíj fizetés. A mostani áldatlan ese
tek arcan. de azután hirtelen letörölte köny- mel, avagy bánattal, kiönli titkait, mert kü- léd és munkás ügyekre vonatkozó aq szólalt 
nyeit. szive lázasan̂  felp.hegctt, inint a ke- lönben megszakadna a boldogságban, meg- fel ezután Bogyay Emil titkár ajánlva ¿guszö- 
lepcébe kerffll madáré, lyajd eröltetelt. kik_szakadna a fájdalomban így történt most isr vétkezés utján val«»-szervezkedését a qaz- 
zömbös hangon folytatta: Lássa Jenő, milyen . Utitársam közelebb húzódott hozzám, dáknak, mint preventív óvszert a majd ná- 

, gyermekes vagyolc, feledje el ezt a kis. epizó̂  — Ifjjj barátom, tamija volt bcszélgc- lünk is bek ivetkezendő cselédstreik ellen, 
dót; ugy-e milyeni nevetséges. A legkpzelehbi fésűnknek, miért lirkolódzani. még esetleg mert mint felszólaló említi ahová a 

« J W  V- ’ a2t •hinrié- hogy valamelyikünk biiiiős. ó  ár- socialis szervezetek beteszik lábukat, ott an- 
' iaÍ L  n S  ’ keHett sürgősen el- tatlan, az én lelkiismeretem tiszta és mégis, nak igen * áldatlanok a következményei.
,)önm Budapestről, hogy egye^máSt elintéz- £urcsa történet ez. de a mai világban nem Máris több vármegyében létesültek, úgy az

E,m0nod° m ~  l,él‘Cn Pl,cn' minl i,z - «S K r ik  ellen szöveike^lek.í  í r  törféne- _  Szép volt a leány, szebb, mint az melyeknek czélja, az összetartás s egymással 
ten, hiszenjn ^ “ 9 ^gyokX . ég minden angyala. Azok az ábrándos méla- való állandó érintkezés folytán cqy bizo-
mlnthflsHoí S J h ? ] * !  *? 1°  í ;  sa9gal t̂yolozott szernek, melyeknek mirt- nuos összegyüjtendő tökével ollensulyoz-

VO n̂  ■ rfig îmiok. vagy nevetníök kellett, azok a ni cfSeuaíis mozgalmakat és‘ pedig oly 
véfl!9'jselymes éjfürtök. azok a beszédes ajkak- alapon, hogy a birtokos, holdankéni egy 

hon!lokát s nézen, bámult a„sem-J szent őrületbe ragadták lelkemet. Szerettük bizonyos csekély — a gyűlés által megsza- 
"  ' ‘ ‘ j egyniást ftírrón, az ifjú îziv első, tiszta vazótl, de esetről • esetre emelhető kis
Kettpn ültünk a kocsiban. Elnéztem az • szerelmével, de ... de apja gazdag, ősei összeget fizetne. Azonkívül ezen járási szö- 

ablaknál ülő férfi arcát  ̂gondoláiban pedig '-nevére- büszke földesur, apám szegényem- vetkezetek, melyek isméi a birtokosok, azaz 
már az én kis falumban jártam, ahová né- Bér volt, hiszen a regényben js így szokott tagok révén szerzik az informatiokal, állandó 
hány napi vendégségbe mentem. Alvilágért történni. Iskolába jártam, mert; apám inkább összeköttetésben lennének a megyei Kö£- 
sem zavartam volna'meg a templomi haji- nélkülözött, csakhogy fiát, akinek szép jö- ponttal azon czélból, luyjy nyilvántartsák, 
gatást, ha utitársam meg nem jjzólit. Közöí»' vöt jósollak taníttathassa. Ha néhány napra vájjon hol van munkás és c§elédhidny, hol 
séges dolgokról keadtem beszélgetni, bár hazamentem. — hej ! pedig de sokszor tör- pedig munkás felesleg. Ez esetben a köz- 
minden igyekezettél azon voltam, hogy a tént ez — ott vártam Vilmát az utcasarkon, ponthoz, vagy járysi szövetkezethez forduló 
szegfűk, az őszirózsák‘meséjét-megtudjam.- átadtam kedves virágát'a szegfűt s cserébe tag felvilágosítást kapna, liová forduljon 
Beszéltem neki a mi falunkról: elmondtam, érte őszirózsát kaptam. Mennyi boldogságot munkásokért.' I

* hogy milyen-jiok szegfű, őszirózsa van ná- festett le ,előttem ilyenkor az izzó képzelet; Czéjja volna továbbá az egyes járások
iunk, azután elbeszéltem,, hogy milyen édes hittem, hogy Vilma az enyém, bíztam, hogy bán meghatározni a cse’.édfizetés maximumát 

s ott élni, amikor a . sokasok szegfűnek és néhány év múlva virágos-értünkben együtt és minimumát, mely esetleges birság terhe 
őszirózsának kifestik virága.' y , Sajátságos ültetjük, ápoljuk a szegfűt, az őszirózsát. mellett a tagokra-kötelező volna. •
-,«1,*-, a szerelmes szívnek, hpgy bármeny .̂: BplyL köv. Miután a közgyűlés Bogyay Emil tít-

fc *.
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kárnak felolvasásáért kőszeneiét szavaz, a Dr. Szetsey I. 2 k., Krausz Benő, Fodor R.! — Gazdák és kerttulajdonosok flgyel- 
fclolvasás tárgya körül-hosszas vita fejló- Rotter S. Rotter A. Sümegi B. Wimmer I. mébe. A földmivelésügyi minisztérium J«- 
dött ki, melyen részt vettek Ghymessy Krammer A. Stelner B. Klein S<Bienenfeld iratot intézett a közigazgatási"1 hatóságok
i g  7,ló, Dr. Kiszelu László, Fekete Ernő. -11. Dr. Jelinek, Bphggskyiíé, Szmodics Sz.; hoz,*hogy a birtokosokat szigorúan figyel- 

Uto’.jára elnök ajánlja, hogy igems“ StfauszE. 1—I Xauffer 40 filtr- meztesséka herngók, lepketojásokfuvértetö -
védekezni kell úgy az arató, mint' cseléd- — Halálozás. Geoesi László József, m. és, darázsfészek irtására, mert a mulasztók 
streik ellen, de-miután ez a m̂ i napirendre kir. nyugalmazott telekkönyvvezető, 1907. kihágást követnek el s 100 K. pénzbünte- 
kitüzve nem volt, küldessék ki egy négy évi márcztös hó 2-án este 7 órakor, életé-ütéssel sújthatok. A hatóságok kötetesek a 

-tagú bizottság, mely á kővetkező -gyűlésig heTt 70. évében rövid szenvedés után el- rendelet végrehajtását ellenőrizni. "»* 
ezt a kérdést megvitatja, Bogyay Emif által hunyt. A közszeretetben jllö  kedves bácsi: - Berzenczc községben a lórül 
beadott alapszabályokat u gazdaköri áláp- temetése — nagy részvét mellett — f. hó 1907;-február 22-én megszűnvén a köí 
szabályokkal összevetve, kidolgozza. A bi- 4-én d: u. 3 órakor volt. a zárlat alól felolda’ott.
zottság tagjai leltek: Politzer Géza', Bittó — Vörhenyjárvány Kutas községben — Időjárás. Meteor megjósolta, hogy 
Jenő, Lelbách Keresztély, Ghymessy László. megszűnvén, körofvos az iskolák újból való február hó végén szeles idő lesz ; a jóslat 

Szóba került ezután a Nagyatádon lé- megnyitásétikérelmezi®. - ? bevált. A megbízható időjós szerint március
tesitendő dohánybeváltó hivatal kérdése, --- VisszafeQilékezés. Mikor Pesten a . hónap:is._yáltQzatósJ?sz- Lesz szerencsénk
melynek a végeredménye, hogy a gazdakör lánchidat építeni akarták s mikor a hídépítő- a márciusi hairaâ stlOZ is. Márczius eleje 
a kellő lépéseket megfogja tenni a-minisz- bizottság az építés részletéinek megbeszé- csapadékosnak Ígérkezik*, enyhébb jelleggel, 
teriumnál, hogy a beváltóhivatal Nagyatádon lése czéljából összeült, egyik öreg bizottsági de 13.-a körül hidegre fordul az idő s igg
legyen felállítva. ..........*. [tag ellenezte a híd építését mondván: „feles-! marad még április elején is. Ugg látszik aa

A t^conservgyár felállítása valószínű- [leges már erre a pár esztendőre." Úgy lát-; idéd sokáig kell várakoznunk a teljes? ki- 
lég vagy Dombóváron, vagy -Kaposváron | szik mi atádiak is már olyan öregek vagyunk, tavaszodásra. ’ w
lesz, de az 'rt Szobbon is lesz egy tejsüritő i mert mi meg gyalogjáróink gondozását tart- — Útlevelet nyertek-február hóitan: - 
állomás, ha 5-6000 liter tej összehozható le- juk feleslegesnek,.. : Nagyatád: Horváth József, Nagy György, ~
end, ami Gyémánt József „kijelentése után _  összeégett gyermek. F, hó 4-én d. Varga János. Tarany: özv. Rengel Mihály- 
valószinü. u. Pál József simongáti urodalmi faragó né, Horváth Mihály. Györkös Ferenc, Dru-

Igejt érdekes tárgy/Kerűlf ezután vita felesége szappant főzött.'A felforrtzsiradé-: zsin Imcc, Kálóczi Pálné, Druzsip József, 
alá, — Vetsz Arthur kiskorpádi bérlő levelezőt kihűlés czéljából a padlásra vezető létra Druzsjn György, Kiski Imre, Bedenék Ferenc, 
révétr, ki a gazdakörnek ajánlja, hogy. járul- alá helyezvén, egyébb dolgai után nézett. Rengel István, Libentritt István, Rsztkirály: 
jón hoz?á és indítson országos mozgalmad j.Ez-alatt Bognár József urodalmi kocsis fia I ¡fj- Rákóczi István, Nagy Báli István, Verk- 
az állam által kézbe veendő kötelező jég- pálék udvarára ment és a felforrt zsiradék!mán György, Horváth lózsef “balog, Stecher 
biztosítás ügyében, hogy eleje vétessék 3*! körül játszadozott. Majd a létrára mászott,: István. Kuntelep: Samu István, Sóstat Gábor, 
biztositó társaságok kiszipolyozó műríkájá- honnét oly.szcrencsétlenül esett ler  hogy a . Tóth György. Görgeteg: Szijj Mihály, Kind- 
nakj melyek ázT sem tudják már, mTrkTrjé- létra, alatt lévő zsiradékot magára rántván, Jer György. Fsegesd: Hajdú Elek, Hegedűs 
nek biztosítás fejében. Elnök ajánlatára a egész testét összeégette, jnelynek kővetkez- Antal,- Sinjon László, Takács IsTvBn, Béres 
kör ezt jpagáévá teszi s átir a kaposvári (¿ben 5-én reggel meghalt : István. Vízvár: TCoIárovics József, Horváth
gazdasági egyesülethez, hogg indítsa meg _  Érdekes levél érkezet községünk A"drés. Ricza Hcreszn!je: Csovelák
a mozgalmai. el8l|áróságához, melyból látszik, hogy a szó- Mám, Horváth Jánoŝ  Győri Adám Gtavm

Végül Tallián Andor aiailts; hogyJ-i d4l hajtogatok a hÍKékeny s aratási J^os, Drtypoz OgOrgij Mlke: Pucslilózwf,
^___ ¡kör-felesleges pénzét fordítsa ktváfíó - ̂ lu1}<ár,rsW iitó népet miként vezetfk tév- 1 Szabo Sebestyén, Meczker Ferenc. Háromfa:
gazdasagi cselédek ¡utalMazásárar mert ta-'utra ft |eve)et egész terieaelmébeTkőzönBk.í .™í-r-
pasztalta, hogy miig io vért s lelkesedést nlc|„ból látható az arató munkások tévútra János, Rocz Vendel. Bélavár: Pénzár ¡Mset. 
szül a cselédek körében a m. kir. földmi- vez“tése jLábod; Balatincz József. Kanyar István,
velésügyi minisztérium által adott iutalma- Igen tisztelt Biró url Nagyatádon. ! Gálovics Imre, Gergői ózsel 
zások, különösen a pénzdíjak. R gyűlés E |6re bocsánatot kérve fordulok a - biró I ”  *  kisbirtokosok orüigoj.faldhllel- 
ezt elfogadta és elnök a gyűlési inas tárgy! urhű2 miszerint azt hallottam, hogy a Bíró | Intézete f. évi márczius ho 17-én d e. 1° 
hiányában berckoszlette. ,lr 111Cgvan bizva egy amerikai szerződéssel nra*or ivl rcndcs “ Z.9S.014. Í }  ®ud,‘

A kör pártoló tagsági ivét aláírták - mé ucdiq for” 4„ ;  hogy egy Am erikil Pcstc"  j-  “ •> ^
herczeg Ypsilanty Tivadar, herczeg Ypsilanty urasíiI, j 50ü ara|ilsi „unká it akar a orszH<)Q3 Földhitelintézetének ̂ agyatfid nsgy- 
Ernáméi, gróf Széchényi Bertalan, gróf sau t költségén beszá'litaní. S  Ija ez ugy koaág  is reszvemjese levéli, ezen. köz- 
Széchényl Géza. ,  ’z k ira 6 » szíveskedjék eugenret pósla 9 ! l - t e  a község, eloharorfg meghivított

I\ következő gyűlés iiapjául április 9- fonta|taval arról értcsiteni, ha a szerződés A  rcSCTMmt a L* " A"
¡kértek d. e. 10 órája tűzetett ki. Ezután a 
kör tagjai társas ebédre gyűltek össze 
Korona vendéglő éttermében.

Leó.

wéft be nem tellett volna, ugy
: is és a szerződés alá irnék.

Kelt Porrogsztkirály, 1907. feb. 27. 
Kiváló tisztelettel

Dctlóts M t*i*

u - község ajándékba kapta.
Plrnomlókén Rotter Dávid és neje — ^gyams j898. év

ben á kisbirtokosok országos Tóldhltellnté- 
zetének egy 2000 koronás részvényét hagyó

H Í R E K .
PslIkif.llyr i4S»4;17 »* 

Mindezekhez 'csak azt» tesszük hozzá, hogy

mányozta Nagyatád nagyközségre, azzal a 
kikötéssel, hogy ennek évi jutaléka a kőz- 

SomoKrmtKi* scgi szegények között évről-évre osztassék 
ki. Az idén -̂ -mintegy 100 koronát meg-
__________________-én és 16-án, — ha«

gijományozók elhaldlozási napján — osz-'^alázs Istvánt

-  Személyi hír. Tallúll, Andor, fószol- ,»«“ ' naĝ lefífo"ado-
gabiró.f. hó 7->en három napra Budapestre ,zása ís menh.lnletés, liánt a fehclcn lés........................  ■
utazik.

-  £ 'i fW zí 8- Éh" Vilmuskát, özv. Éhti sz„,oklak nkik Mug^rararta,
Lajos erzsébet-pusztai urodalmi intéző, 
(jratulálilnk“!

mpntététett,K'11 llltlttSl irí'nl ‘‘ fclÍcloil,ts m̂ „y0Z5 . m̂ r pedig az ilyen adományozás 
-  Szulokiak és- a pécsi kiállítás. a legszebb mikor egy csomó közs^Fszé- 

leqérté- hó|öval gondol az adományozó nagy
lelkűségére.

pécsi kiállításon részlvenni . szerétnéhek.  ̂
Amint" ók óhajtanak, hogy

— Áthelyezés. Pelrás Jenő mezohegyesi bajOS( ^  cgyártalán lehetetlen. Ok maguk 
méntelepi állatorvos a nagyatádi méntelep- a saját nevük alatt szeretnének dohánut 
hez helyeztetett át. kiállítani. A dohány azonban a kincslát j

— Izraelita népiskola purím-mulatsága. tuIH)dona s Magyarországon dohányt csak 
Kedves estélyen volt részünk imrtHió 28-án. a kincstár állíthat kj. n “* at'ímRaít

Piaczi árjelentés.
Nagyatád: (Rotter Bernát nagyker.es-

________^._.o__m ........ ............................ ........| ............|  A szuloki atyafiak kedőtöl.) Buzar 13‘20—1340. Rozs; £t*20.
A  nagyatádi izr. elemi Iskola növendékei már lépéseket is tettek s a kormány <;lörc- i i-40. Zab: 13’60.—-14‘—. apró tepgeri: 11K- 
¿ártották gyermck-mulolságot. Délután tán- láthatólag ugy fogja megoldani a csomót. Árak helyt raktár.' u.-
czoltak a kis apróságók, esté pedig szülői- hogy a kincstár állítja ki a szulokiak do-:
két és ösinerösciket mulattatták kedves já- háíiyát s hogy a kívánságuk is kielégítést Kaposvár: (Török Gyula terménukeres- 
tékukkal. Színházast játszottak t. I a ItöZa nyerjen, a kiállításon a dohánylevelek alatt kedőtöl.)-Buza: 13‘40—13‘60 Rozs: TO’ŐO—. 
kis poigárai és polgárnői, még’ pedig meg- a termelők neveit jelzi s igya mezőgazda- n ‘00, Uj tenaeri: 9‘6.0—10-— Csöves ten- 
lepő eredménnyel. Olyan üciyesén forgoló- sági termékekkiábitásának bíráló bizottsága geri.: 5‘60—-ÍPOO Zab: U ÎO—14'00 .'Bab:

. y dott minden egyes szereplő* sokat jelentő esetleg kitüntetheti a derék szulokiakat. 2000—210^ Fehér burgonya: 2*60—S’QÍL- 
deszkákon, s olyan értelmbseii mondta eT^-*- Tcnyészállatvásár. Az országos ina- Rózsa burgonya: 400 ’
mindegyik mondókáját, hogy bálrair-áWft^gyár dazdasági Egyesület'XXIV. tenyészök . „  , _  i
hatjuk: az elhangzott tapsok megérdemelt,vásárját 1907. évi március hó 2H. és 25-én Budapest: Búza: 131í5—15'40. Ro^: 
jutalmak voltak a kis apróságok részére. A tartja meg Bpesten a Tattersql-R. T. istálói-ij '̂50—l^JS. Árpa: 12'50—12ö0, Zib: 14‘50 
tulajdonképeni érdem ^zqnban Kraut Gizella'bán (szemben a keleti pályaudvarral.) A vá-í —15‘00. 0-t«ngcri:; U w —1270, Uj tengeri:

' tanítónő kisasszonyt illell meg, ki bizpnyára sár dijazási céljaira a földmivelésügyi mi- QTO—Q’SO. ^
sókat fáradott, inig kis színészeit olyan ügye- niszter 154Ö0 koronát adományozott; e z _______________^ _
'sen alakítani betanította. Hálás köszönetét idén tehát 6400. .koronával nagyobb értékű 

* is mondánk-a kisasszonynak és -reméljük, dijak állanak a bíráló bizottság rendelkezé-, N Tárwzerkcutő: .
hogy többször is részesit bennünket ilyen sére és igy remélhető, hogy a_ tenyésztők ni? NFITRAITFR FFRFNC
kellemes estélyben. A mulalság tiszta jövö- azok elnyeréséért legkiválóbb fcngészuni)a- * ‘ .
delme 103 kor. volt., Felülfizettek: Klein J. golfkai pályázni fognak. A bejelentési határ
ol k., Dr. Kommen E. Rotter B. 3 3 k., idő márczius 10. I ‘ ^
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462 sz.- tkv. 1907. 379 sz<tkv. 1907.

Árverési-hirdetmény kivonat. ArverésLhirdetmény kivonat.
A nagyatádi kir. járásbíróság niint 

.. telekkönyvi' hatóig közhírré teszi, hogy: 
a' nagyatádi járási takarékpénztár r. t. 
végrehajtatnak Sülő János végrehajtást1 
szenvedő elleni ~fi<> kor. és 410 kor. t«'»-| 
kekövetelés éPr|ár. iránti végrehajtási j  
ügyében a Kaposvári kir, törvényszék; 
(a nagyatádi ki^árásbiníság) torul étén; 
levő Heresznyofközségbén -lekvő a hc- 
resznyei t7 sztjkvhen A t  alatt felvett 
462c hrsz. ingatlanra 43 koronában, | 
az'5.i l  <* hjfsz. ingatlanra 22 koronában, 

“ az í  alatt íelyet^nrfeóri birtokra 1744 ' 
koronában megállapított kikiáltási árban j 
az áiverést elrendelte, és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanak az
1907. évi májits tó  22-ik napjá

nak d. e. 10 órakor
Heresznye község' hazánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megjlapitott ki- < 
kiáltási -áron alól is éladatni fognak.

- Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan bocsáránafc lOVátvagyis 4 kor. 
30 fillért. 2 kor/ 20 fillért, 174 kor 
(itrftliéiT készpénzbenj vagy - avi IhmH 
évLLX. t.-c. 42 §-ábán jelzett árfolyam- 
mai számított és az 1HH1. ¿vi uovomUuv 

:j:i33 *z. a. kelt igazüágügymi-
-mszteri rendelet -^-^ábaii__kijelölt óva

dék képes értékpapírban á: kiküldő^ kö
zéhez letenni, avagy az 18N1. évi LX. 
t.-c. 170 S-a Értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiáV 
ütött szabályszerű elismervényt' álszol
gáltatni.

Nagyatáíl, 1907. évi február 12-én. 
A kir. járásbiróság mint tkkvi hatóság.

K fS / .K h T t
_________ tor, iár̂ shiró.

A iiagyatádí^kirr ̂ árásbiróságTnint 
, telekkönyvi, hatóság* közhírré teszi, hogy
I a nagyatádí^rásk takarékpénztár r, t. 
j végrehajtatónak. Pápá János, Andik Ist- 
lyáíi és ."'fíörbás- - József végrehajtást. szeii- 
yfcdó'elleni í>7 kor-; töke követelés és 
jár. iránti-végrelnytasi ügyében á Kapos
vári kir. törvényszék (a nagyatádi kir. 
járásbíróság) területén fot'ő < 'sokonya
.községbőli fekvő a__rsokonyái TQti -sz.
Ijkvhen-A í alatt --fölvett' 2 (Melókból, a 
Pápa János illetőségére ,(>13 koronában, 
az.jigyaiiekeiF tjkvoen .f • alatt, felett 
1155T1. 1155 2. a'hrsz. ingatlanokra 12 
koronában, a 2128b. Jirsz. -ingatlanra 
90 koronában és pedig a fenti .összes 
ingatlanokra azon fel tétel nlatt, hogy az.! 
árvorés által az ezen ingatlanokra i '  18. 
19. 20. alatt özv./i’ápa Józsefné szül. 
Sátonyi Anna Jávává hokebolozeit öz
vegyi joír nem érintetik, ha azonban az' 
1155 l . v 1155 2. a. Iiirsz. ingatlannál 
403950 kor. vételár. • a 212H b. hrsz. 
ingatlaiuiál és. a' 2 0 tolokhöl a l’ápa 
•b'mos itlelöségonél .*>!).*>0. kor. vétől ár 
.el lienFéretHéL az árverés mogsemmi- 
sittetik Jjs  anyoniban megtartandó áné- 
fésen az ingatlanak az-özvegyi. jog foii- 
íiTtása nélkül árvotvzu'l+K'k ol. továbbá 
á csokonyni l 7 szrjkrbrm -A f latt fri
volt úrbéri birtokca 21)0 koronában, a
II alatt (elvett, úrbéri birtokra 039 kő-' 
rónában, a 111 alatt felvett úrbéri bir- 
tokra 573 koronában: a csykonyai 417 
szljkidien A 1 alatt'felvett úrbéri büísö- 
ségre 1180 koronában, megállapított ki
kiáltási árban az; árverést ojrondelte, és 
líogy a feliiébb'íniegjt■ 1 olt ingatlanak az • 
. 1907. évi májas hó 23-ik napján

di e. 10 órakor 
( 'sokoiiya községházánál megtartandó nyil-1

vános árverése;^'a megállapított kikiáltási 
áron alul 1s eladatni fognak.

Árverezni száiut^kozök tartoznak az 
ingatlanok' llecsáráuaL 10  ̂ ^Sr yagyis’ 
ftf  kor. 30 fillért, 1 kor. 20 fillért, 9 
kr 00 fillért,'29 k. 00 fillért, 03 k. 90 
fillért. 57 k. 30 tiIlért U H  koronát Ĵ ókz- 
pérnben. vagy az 1881. évi l;X.t.-<\ 42 
S álján jelzob árfolyainnial számítót és az . 
18-Sl. <*vi novemltor hó 1-én 3333 sz. 
a;-, kelt igazságügy niiniszierr rendelet; ;8 •" 
ij-ában ki ¡élőit oyadékképes - értékpapír
ban: a kiküldött kézéhezjeteni. avagy az 
18X1. érr LX. t.-o. 1 7f» £-.» t*rtelmében . 
a pánatpé űznek a Muságnál. előleges el
helyezéséről kialíitött szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatui.,

Nagyatád, 1907. évi február 12-én.
A kir. járásbiróság mint tkkvi hatóság.

K I .S Z  K L  V
. kir. iárásbiró.

GASPARICS PÉTER ®
épület és bútor asztalos

í^fgyatáclon Kossuth-utca 33 sz.

Elvállal teljes lakásberendezése
ket ii. ni. hálló, ebédlő, szalon, 
iroda, és konyha bármUyjen stíl
ben, a|án Íja saját készítési henge
res rugókkal ellátott, ruha mán- 15»  
gorioját szolid és pontos kiszól- jra 

, gálás mellett
•1« O >J< ^  *5« O ‘5 >í< <í<

1907. márczius 7.

Jó karban levő kovács
— szerszám eladó zr

- hol: 
megmondja a kiadóhivatal.

Alapitiatott 1876.
S E

FEIGLSTOK ZSIGMONQ NAGYATAD.
Nagyatád és vidéke nagyrabecsült vevoközönsóget tisztelettel értesítem, 

hogy már 30 év óta fennálló kékfestő,- rőfös- és divatáru 
raktáramat, a mai kor igényeinek.megfeleld ízléses és divatos szabású

ítész női és gyermek felöltő
(konfektió)

raktárral bővítettem ki.
Midőn ezt az igen tisztelt vevőközönség figyelmébe, ajánlom, eddigi 

szives támogatásukért köszönetét nyilvánítok, kérve, ezt részemre továbbra is 
fenntartani. '    . 

   . c . Teljes tisztelettel ,
• . FEIGLSTOK ZS1GM0ND*

•f

m

: Szolid és pontos kiszolgálás.

w
•1

w
SS1

#
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P L A S IN K A  G Y U L A
: . ÚRI ÉS NŐÍ^ZIPES'Z

N A G Y A T Á D ,  (Szécffényi-tér.)

Ajánlja saját készitményQ lábbeliit,
és Franczia modeil

Elvállalok mindennemű felsőrész ^észitést úgy saját' anyagómból 
valamint d nélkül.* .

A lég jutányosabban: mindennemű tűzések elfogadtatnak.

Javítások gyorsan és 
pontosan eszközöl- 
= =  tetnek. =

lábakra is, Angol

B Z I J U V Á R T Ó  KS N V K R G E S .
"  1 —  N A G Y A T Á D O N .  ---■— :---

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

Gázo aj és gázlámpák gyári ralftára.:

Záborszky Lajos utóda m. kir. Idpor, dohány/ szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

Tisztelettel bátprkodom a n. b. közönség szive« ügyeimét felhivni fJjotian berendezőit

CSEMEGE, FÜSEER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.
Különösen nagy súlyt fektetek csemege különlegességeimre, melyeket szintén ujoiinn 
vezettem In*. Raktáron tartok; friss debreczeni perzselt szalonnát, sonkát,'tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, etftratölteléket, karmonádlit, többféle 
szalámit. Különféle ('onsei v áiuik: ételék és halakban, sajtok» kaviár, fris uradalmi Vaj.

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógyli körök, 
Sósborszesz.

R m itn g y  f r is s  <li4i (O 'í iiiiö Icsh IiIkm i <i. n i.. Maiagg* mozsolya szőlők, maröni, feltört 
magyaró, narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák.

A n. b. közönség szives érdeklődését kórve, biztosítva a, logszolidabb kiszolgálásról,
vagyok kiváló

Nagyatádon.
Föjcr. saját ház.

Gázlámpák gyári árban Gázlámpák gyári árban



lőpor áruda.
Kitűnő minőségű tüttichi vadászfegyverek, 
flobértek, revolverek, az összes fegyvernemüek, - 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati 

•í .. § cikkek nagy választékban. •.,

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

□

— Az építkezési idényre
ajánl complctte kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy 
helybeli raktáráról:

Tíiendü meszet g p SSS1) %f s°" 
Portland és románcementet,

hordókban és zsákokban (a «Beocsini Cementgyári Unió r.
_  képviseletében)

■ <% | C a. c j i  ± elsziget*lőlemezt, kátrányt, carboline-
V a lO Ű I a S Z ia ll iCC lICniCZL stb. (Biehn jános-féle budapesti
, aszfalt-és kátránytermékek gyára képv.)

Épületet és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiai és magyar (erdélyi) termékek) la felsőmagyarországi fazsindelyt.
Epiiletvasalásokata legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. 

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomárolva.) ■ 1 

Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

a

: \
□ □ □

ifvyomatott Beny^k János köuyynyomdájábau Nagyatádon 1906.
* ^  ‘ ' - - - •



NAGYATÁD ÉS ViDÉKÉNÉK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

Előfizetési ápdr:. egész évre 8 kor., -félévre 4 kot, ne- 
===== gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. ¡Le..' 

M «*J • fenik minden ofitA rtSkön.
Felelős szerkwztö

SZM0D1CS SZILÁRD
Szerkesztőség: Nagyatád, Kossuth-utcza 37. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, ÍSzéchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési éa hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Ünnepeljünk! s a müveit nyugati államok közéi Ledőlt a gát az egyes felekeze- 
emelték. tek között Vallását bárki szabadon 

— Ünnepeljünk 1 Gyuljanak lángra Megteremtettek az egységes; gyakorolhatta, szabadon követhette, 
sziveink s ünnepeljük március idusát !-ncmzrtet J e*>ntot tek a kor-!bántodás zaklatás ezért nem érte. 

Naau nao ez nekünk mert ezen , me'Hek uratís pórt, nemest Mindenki szabadon dicsérhette 
a napon születtünk újjá, m^tó e nap és ^ ^ » » » a k !   ̂ te Urat, saját templomában! 
arra hogy ráirányítsuk figyelmünket Bevettek a port a nemzet ■ ke- t  Valóban kellett valaminek lenni 
s róla megemlékezzünk! t ^ e ,  T !^ z e t  oltalmába Minden-T?zivel(ben, hogy a legnemesebb 

m; .  mnnii»rnfll{ nrörritis IS ?  „ szaba<1 ,maSBar állampolgár. eszmek ily hamar gyökeret verhettek mi a magyarnak március löi< | °n A „ép meijj évszázadokon át azokban. 
napnak ama nnaPDnakHmfdeón a^srt-1 rtak, az '9át huzta' csak szenvedni Szent tűz szállt meg mindenkit, 
badsáa’ f f i ie n S a  testvén J n  tanult B1€8, most mWen í ° P at!^  3 hazafiság szent tüze, mindenki lel- 
mes es'z^? feltámadtak I szeséve teve, szabadságát éívezhelte! kesedett és lelkesitett s lelkesedésük

Nem előzték meg ez-átalakulást nem volt szalmaláng, hShem kl-
nenizfefútnir^fvkéb^ngahooCuetottertkik véres csaták' Möriött kastélyok, fogása az nij eszmék" iránti szere- 
S lóiI'«'perzselt városqfc és faliak. A mi »étiknek, hódolatuknak.
^emesebb^gyümölcsöket '̂ teremlék’ népÜnk„í!!,U9od‘ Ő t í ! " 1* m'voltát Minderiki érezte, hogy valami-napokban sem tagadta meg, midőn nek történnie-kell. s-a társadalom
szabadságunk nlapjat-Vessek meg! Euröpa fürSöif, midőn á bárt valímlnf az alkotmányban régi 

Szent nap ez nekünk! szenvedők ja|kiáltása mihozzánk fs elvek, régi népétek dőlnek romba, 
Tegyük magunkat méltóvá e elhallatszott 1 hogy helyöket ujabb, jobb, nemesebb 

nagy naphoz, e nagy korszakhoz s Nem igy volt ez nálunk! eszméknek adják át! 
emlékezzünk meg azokról, kik a ne- Az uralkodó osztály' önként -  Mindenki meg volt győződve, 
mes eszméket a magyar nép között mondott le jogairól s eme önzetlen hogy a régi rend összedől, hogy az 
elhintették; elterjesztették! téngevd lü mtilió szabad állampol- ujabb kor uj eszméket hordoz mé- 

Hálánk, kegyeletünk irántuk sohse gárt adott a magyar hazának! hében, de nem tudták, hogy kezdjéK- 
szünjék meg,s idézzük Telki szefheink Ekkor vivtuk ki a sajtó szabad- nreg'az alkotmány és társadalom át-: 
elé ama nagyjainkat, kik felrázták a ságot! alakítását, a nemzet felébresztését! 
nemzetet tespedéséből s a haladéi --- Szabaddá lett a gondolat s a -----Az ifjnság lángleikére volt
és kultura ösvényére vezérelték. sajtót misem gátolta, hogy _a szép szükség, hogy a nemzet óhajait ki- 

Emlékezzünk derék ifjainkról, eszméket a nemzet szivébe plántálja, fejezze s az ifjúság gyors êlhatáro-., _ 
kik kezdeményezői voltak a dicső . Felelős minisztériumot kaptunk, zására és tetterejére, hogy e fensé- 
tettek egész sorozatának, kezdetné- Országunk modern állammá lett s ges eszméket megvalósítsa! 
nyezői oly tetteknek, melyek a ma-csaját mafla infezhette sorsát, függet- Dicső márcUisi inaink legszebb 
gyár nemzetet újra megteremtettek I lenül a bécsi kamarillától. !áímainkarmégváíósitotfák, s az uj

Nagyatádi Hirlap tárcája.

De sokat sírtam  utánad. . ..

Ifjú  noltam, .ifjú s holdon • 
j l  sors korínéit, mindent adott.^ 
JJm i jó  egy halandónak 
Juthat, nekem ax mind jutott. 
Hanem egy pár hónap óta 
Úgy megodltoxott a nóta. 
Szomoraaág.Jiróm. bánat - 
Szállta meg azt a kis házat.
Jtz a htylék, hol bánatunk,
Jt  hajlók, hol öröm széke!
Tele már keserűséggel, 
fíeteg nagyok, hetet/, 'fáradt 

i De sókat sirtani utánad ,

Nem tudom én, mi. okozta.
Nem tudom én, mi szél hozta,

' De úgy látom, csak úgy érzem, 
Fájdalom r/y  * tkiziályrészem.
S  az a Áris hely, ahol régen 
fiú és- öröni megfért szé/u'n.
Most csak a hónát tanyája 
Kietlen, szomorú háza. ■— 
Métt is adtam neki lakást? , 
Mért is épcü engem talált ' 
fíeteg nagyok, beteg, fáradt 
Ve sókai-sMam utánad!.______i _

A szegfűk, az őszirózsák.
Irta: Bolyon István.

(Folytat;lás.)

Elvégeztem iskoláimat, miközben szü- 
, leim meghaltak; két sirdomb, meg a Jiüsé-
Ses angyal_szerelme kötött kis' falumhoz, 
lehéz lenne megmondanom, hogy melyik 

: kötelék volt erősebb. Hivatalt kaptam, fő- 
I nökeim megbecsültek, mert gondosan, lelki- 
j ismeretesen végeztem dolgomat. Azon a
■ bizonyos hivatalnok-lépcsőn gyorsan halad
tam fölfelé, mig végre teljesülni láttam ifju- 

i kori álmaimat.
Megkértem Vilma kéiél, dé' apja, fi 

j gőgös földesur hallani sem akart meg- 
i boldogult erdésze fiáról. Hiába volt az 
anya kérése, hiába könyörgőtt Vilma sírva, 
összekulcsolt kezekkel, a büszke apa, aki
nek szeme előtt az ujonan épített gyár ké- I 
ményei füstöltek, aki már közeledni látta a 
báró kérő*, Kiűzött , a házából. Bucsuzáskor 
Vilma biztatott, bátorított. Elmentem kis 
falumból s szivemben a fájdalmas tőire! fo-: 
vább küzdöttem* s kerestem a szertefoszlott' 
remény összekötő szálait, kerestem és le
mondani nem tudtam.

Biztatott a remény s még a szenvedés 
is édes volt nekem. Titkon,.lopva elővettem 
az elfonnyadt őszirózsa leveleket, megcsó
koltam, szivemre tettem azokat s mintha 
éreztem volna Vilmám szivének dobogását. 
Két éve múlt már, Hogy nem láttam, de I 
bájos alakja velem volt trendig, elkísért

mindenhová és bízni, szeretni tanított. Tud
tam, hogy szeret, bár nem irta soha; hittem, 
hogy hü lesz hozzám, bár esküvel sohasem 
fogadta. ,No lám megint milyen messze té
vedtem, hiszen nem erről akartam szólanL 
Menjünk csak rendben.

Úgy husvét táján történt, egyedül ültem 
a hivatalban. Elővettem tfilma fényképét, a 
sárgult őszirózsa szirmokból sok-sok ve- 
sződséggel menyasszony-koszorút fűztem s 
elálmodtara magam messze a jövő szép vi
lágába és mámoritó szavakban lefestettem 
az én Vilmámnak jövendő boldogságunkat 
Egyszer csak különös hangok ütötték meg

A folyosón beszélgetett valaki. Rósz- 
szül számított . . . a gyár megbukott . . . 
a sok részvény ^vesztette értékét, a hite- . 
lezók megunták á huza-vonát, a gazdag ké
rők is elmaradoznak, mert hiába szép a le
ány az jgaz, de eljárj fölötte is az idő. Ki 
hitte volna? A büszke, gazdag Tőlgyessy 
kúrián megütik a dobot. .

v Tévedsz ija/átom; ̂ oklratT-avaszBbtnB: 
öreg. Ügy hallom, egy idő óta ' az az 
üreslelkü bankár, Bányai sokqt jár TAlgyes- 
syékhez s amint beszélik már háromszor 
megkérte Vilma kezét, de eddig az öregur 
hallani sem akart áz ujnemesröl, természe
tesen most nagyón kedves vendég. Ne 
féltsd az öreget. Határozottan merem 
mondani, hogy nem telik bele két hónap,
Tőlgyessy" megint,'büszkén Üldögél-a kúria
lúgosában és leánya, áz a kedves kékszejnü 1
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maqiíar nemzet örömmámorban uszottfTfépesck. És az a főbiró, ki törvényeink ez Mert ha jól összefogunk, ugy .sokat 
Óin cnkat niiprtfmk í> naDon . irányú rendelkezéseire hivatkozva tintán az. tehetünk közö  ̂ erőveL utaink javára, sok 

xl te AHA Ó rt*n <, J " utfentartás javítása* érdekében szigorúan jár anyagi erőt összpontosíthatunk erre a célra
ölg SZabadda lettünk. iiVeltO e nap az ci ^gpos gy^öietct éleszt-járása összes és ezt az érőt jól felhasználhatjuk. Már 
ünneplésre! Ünnepeljünk! polgárnépesség'ében maga iránt pedig midőn egy vidék, §gf járás érdekei-

. .. .... ' Laoiioon. Gyakran halljuk, miként okofjáíílszért nék kielégítéséről van Szo,,akkor az a járás
~ -4 ~- • ________ ■ i polgárságunkat azok, kik tágabb Tgíőfrörük- sokat kaphat, az áHagjtól, a vármegyétől e
" 1 ................  ' " ' == ■ kel ennek a helyzetnek káros következéseit ééiokra, de, érdekéinek teljes és megfelelő

l ifaSnb ifiAnifAcr  '  átlátják. megvalósítását elsősorban csak saját ere|é-
uiainK Kicpiivsc* .Pedig nem egészen jogosan. Polgár- nek felhasználásával érhettél.

Lapunk múlt évi 5-ik számában szóba- ságuijk ezirányu ellenszenvét legyőzhetnek Gondolkozzunk ezen, gondolatainkat 
hoztuk vidékünk legsúlyosabb hátrámját: bizonyos mértékben két körülménnyel. közöljük embertársainkkal s vigyük keresz- 
utaink rosszaságát: Kijelentettük akkor, hogy I 'Az.egyik az, hogy el kellene törölni tül a. valóságban.
nem hagyjuk nyugodni ezt a kérdést, hanem; ajiüzmunkát és —*-8 mai tényleges nap- Nekünk is vannak ez Jráuyugondola- 
folyton hangoztatjuk ezirányu sérelmünk or- számnak megfelelő pénzbeli szolgáltatással taink s alkalmilag, közölni is fogjuk azokat, 
voslását és Jienj nyugszunk, mig javulást — helyettesíteni. A polgár nagyon zokon de felhívunk mindén érdeklődőt, hogy utaink 
nem tudunk e téren kiküzdeni.- veszi; hogy mintegy, robőtra kirendelik s kiépítésére irányuló küzdelmünkben szelle-

Azóta többféle történt *z irányban. minthogy ezt a robotot a maga köréből mlleg, tettleg támogasson.
A vánnegye küldötfségíL__tisztelgctt n választott bíró rendeli ki, hát saját jólesése : - — rf —

m. kir. kereskedelemügyi miniszternél s kérte, szerinti időben vonul ki, a mi azutá» min- ..............
hogy vármegyénk ytaira — a beruházási den tervszerű útjavítást lehetetlenné tesz. _
törvény által útépítésre kijelölt milliók közül Ha meg munkaidőben főbíró  rendeli ki, Meghívó.
— néhányat ezen — csinált utakban ta'án akkor óriási gyűlölettel ugy teljesíti köte-
■egész' Magyarországon legszegényebb, — -lességéf, hogy nincs benne köszönet. Ellen- 59 éve immár, hogy a magyar szabad
megyének juttasson: A kegyéhps ur — a ben a pénzszolgáltatás elcsúszik á- többi ság fehér galambja kiterjeszté szárnyát 
csokonyai pór által az utak javításának állami adó közt és olya« jövedelem, melyre szép hazánk főié. A  magyar nemzet féltve 
szükségességéről meggyőzétve — meg is bármikor biztosan szániitva, avval egy gon- őrzi e nagy nap emlékét, árany betűkkel 
Ígérte ezt dolkodó-ember sokat tud tenni az utak^r- vésvén be történetének évkönyvébe s szélit

A vármegye hozzájárulásával tényleg dekében. Persze nem szabadna a mostani áhítattal gondol vissza azon napok fensé- 
~ ki is folttétiFegész vídékünir égyTk lég- közirfűiikíTmegváltás mértéke szerint meg- gességére, melyekből mostani szabadsága 

rosssabb ut darabja: aFélsósegesd és Alsór állapitani az uj közmunRaadót, hanem — a fakadt. .
segésd között levő útrész1 a segesdi álló- mai valóságos munkabéreket véve számi- Nagy napok voltak ezek akkor
másig. .: — '- n T i tósba — czzcl ftsszefügésben adóemelést 1848-banl

' Ámde ez utöbbt évek hosszú sora ót» is eszközölni. “ ‘ Ezer bilincs hullt le eau nao milliók
ez az első útépítés Járásunkban és ez S ;  . A másik számhajövö körülmény azo'UhivánSáqa teljesült equ 24 óra alatt s a 
csak csekély_ 2-3 kilóméteres. A fentebb sajnálatos tény, hogy falusi intellígentiánk haza SndeM ának érzelme egy testvéri

urainkon, mert körülbelüMOO—200 km. jó Rendszerint csákókkor találkozilfpolgárái- szoloa^k^őtl^az ^ouenlóséo^és
~  utat Jehctiie állami hozzájárul fosul,. vaj. intek«, végett San«!« ar.nUira áthatotta ,

“  T  ; "  l ? '  45 ?."d-t . J  ' -Cle a-,;?z?é9 u.S?ei"ek ("tefesíbe s akkor |c|kekct g ledőltek az elkülönző falak Ábránd, mely sok nehéz küzdelem összeütközésbe kerülve velők, haragszik é „ „ „ *  ,eH minden
csiráját rejti meg m«h«ben. Mert utsóvár; rájok «s megveri’ őket. Iga megrögződik «9gSc mrnaen
megyéi közönségünk mindem járása külöir benne a felfogás, hogyha polgárt felviíágo- t  b 

—harcot fog indítani az iránt, hogy ebből a sitaiii lehetetlen. Holott jóakarattar és'türe- ts  enncK mar o^ éve. 
befektetésből minél többet magának meg-Lemmel oly kérdésekben, melyekben a rusz- De él még bennünk őseink szelleme 
kaparintson s igy nagyon résen kell legyünk tikus bizonyos minden eszköze rendelke- az a szellem nem engedi feledni őseink
annak idején mi is, hogy el'ne kaparássza zésünkre áll, a felvilágosításnak és meg- nagy, nehéz munkáját. Apáink értünk,-«
ezt más elölünk s illő módon részesedjünk gyózésnek müveit és komoly népünknél sí- mi függetlenségünkért, szabadságunkért ál- 
az állami töke áldásaiban. kerülnie kell. ->£s- jf  jó u'ak előnyeinek ■ dozták fel »lapjaikat, életüket, bujdosókká

Nehéz elérni valamit utaink ügyében, bizonyítása vájjon nem ilyen kérdés-e? lettek, nekünk kötelességünk, szent köteles-
Már nagyon magas teher-nehezedik adó-- Fontoljuk tehát metf komolyan, hogy »égünk a-hálar-a-visszaemlékezésre, 
fizetőinkre és a hol lehet oda irányút köz- utaink kiépítése mekkora előny lenne és,-ezt Az 1848 márciusi nagy napok emlékét
népünk első törekvése, hogy könnyítsen felfogva célunkat szolgáljuk oly bensöség- apáink tisztelete, nyert nemzeti}örökségünk
magán. És szűk látkörrel gyakran ott ic|yck- gél, kitartással és körültekintéssel, hogy megköv^tcU^hogy Telkünk mííyéböl ünrie-
szik legjobban kivonni magát kézkőtelezett- eredményt is, tudjunk kivívni, akármilyen peljflk -meg. [

~ségei alól, a hol azután maga sínyli meg a-nehéz akadályokkal is kell megküzdenütik. A nagyatádi polgári fiú és leányiskola
következményeket: Rendelkezésünkre álló intézményeinket ifjúsága szerényen bár, de fiatal lelkének

Közigazgatási - tisztviselőink ezcregtr u-ftymáljtik-ineff a helyes irányban és égé- egész melegével ünnepli meg az 1848 .már-
történeet mesélhetnének azokról a nehéz- s/itstik ki célirányos intézményekkel, nép-.cziusi' nagy napok emlékét, mely czélból 

falusikoiaéqéinktöl nz ünket pedig tegyük éretté a íegmesszcbtr hazafias unti' ' ' ' ' ■■■-■O l . n re tu e K K o r_________
utfentartást csak valamennyire is kicsikarni ■ menő intézkedések megtételére.

■b^lia iimepségét rendez f. hó 15-én d. 
lOórakor Nagyatádon, a „Korona-szálló'*

angyal Bányaj felesége lesz. Vén róka az 
öreg, túljár az mindenkinek az eszén.

Beszéltek azután még másról is. de 
-szemem előtt elborult a világ, nem láttam, 
-nem hallottam semmit, csak azt éreztem, 
hogy a szivem fáj, nagyon fáj. Hazarohan
tam,'kocsiba ültem, hogy meglátogassam 
az,én kis falumat... a két süppedő sir- 
dombot.. .  igen, kis falumat.. . a Jőlgyessy 
kúria kárhozatra szánt angyalát.

Későn mentem. Előtte va)ó napon volt 
az eljegyzés.

A templomban találkoztam •Urnával, 
ott térdelt az gitár legalsó lépcsőjén, mint. 
a halálra ítélt mártír. A templomból már min
denki hazament. Közelebb húzódtam az ol
tárhoz. A zajra fölemelté tekirttelét s ami
kor meglátott fájdalmasan sikóltva rohant 
hozzám, keblemre borult, mint valami letö
rött liliomszál és sjrt, zokogott szótlanul. 
Hiába vigasztaltam, csak annál bánatosab
ban omlottak könnyei. Világos volt élöttem 
minden. — Jenő, .bocsásson meg; néni va-‘ 
l̂yok bűnös, csak magát szeretem most is, 

de meg kell mentenem apám becsületét, ételét, 
ha az én lelkem meg is hal“. Őszinte vagyok,. 
különben ngy is tud már-mindent. Égeti keze
met annak az embernek a. jegygyűrűje, de 
mit tegyek, ha elcjpbom.apára megöli önma
gát, családunk becsületét s a szégyen megöli 
az éri\édes jó anyámat. Jenő mit tegyek I Ó 
ŝ óljor̂  feleljen! Takarja el édes JenőJcöny- 
nyeit, mert azok ugy perzselik á szivemet. |

Nem tudtam szólni, ajkamon elhalt a 
vád. Végre Vlluia suttogva valami érthete!- 
-lent mondott: Látja Jenő. milyen az emheri 
s z í v . N iha megtörik a fájdalomban, máskor 
egy egész pokolnak'kínai égnek benne és 
még sem szakad meg, hanem fáj, sajog s 
azután lassan, édesen elalszik, mintha zárt 
szobában virágillattól halt volna meg. Mini 
á próféla síava, . ugy hangzott cl Vilmt 
hangja a templomban s azután elváltunk. 
Még egyszer fölkerestem első szerelmem 
emlékeztető helyeit, mSg egyszer leborultam 
a két drága sirdombra s azután örökre el
búcsúztam kis falumtól.

A történtek után egy hónapra Töl- 
gyessy büszkén üldögélt a kúria lugasában 
és' leánya Bányai felesége lett. Amint hal
lottam boldogan,élt az ifjupár a kúria szom
szédságában. Eddig szól a »mese«, itéljan 
Ifjú barátom .. . Ajkamra nem jött szó, csak 
halhattam és szótlanul bámultam az el
maradozó tájra..A vonat nem sokára nagyot 
füttyentett^mégállt; utítársam megszorította 
kezemet és elmeut “  __ # - ■' • • - .

A nyáron véletlenül elvelódtem abba 
a»bácskai faluba, ahol á Tőlgyessy kúria 
áll. Különös sirdomb vonta magára figyel
memet. Tele volt ültetve az egész sirdomb' 
szegfüvei, őszirózsával; a szegfűk . éppen 
ĉkót; bontogatták ki vörös szirmaikat. A 

fejfára két szál virág volt tűzve-égy még-' 
száradt őszirózsa és egy elfonnyadt szegfű |

s alatla szép, aranybetükkel egy név: Bá
nyainé Tőlgyessy Vilma. Különös érzés tá
madt főt lelkemben. Ismerősnek tűnt föl a 
név, de a kereszt, a sirdomb érthetetlen 
volt. Végre mindent megtudtam. A  falubeliek 
beszélték cl, hogy az elmúlt ősszel a nagy
ságos Bányai ur, meg az áldott lelkű fele
sége Budapesten jártak. Igaz, hogy a fiatal 
nagyságos asszony mindig bánatos volt, de 
amióta a fővárosból visszajött azóta szem
látomást hervadt, szavát sem IcHetett venni, 
örökké ott járt a virágos' kertben a sok 
szegfű és őszirózsa között. Egy reggel az- 
utáu halva találták az egyik lus szobában. 
Nem tudja senkf, hogy mitől halt meg, de 
azt beszélik, hogu a szoba tele volt sok, 
nagyon sok szegfüvei, őszirózsával.

Különös is az, amikor a sziv fájdalmá
ban meg nem szakadhat, hanem fáj, sajog 
s azután lassan, édesen elalszik, mintha 
zárt-szobában virágillattól halt volna meg.

Még sok&ig elnéztem a virágos sir- 
dombot. még sokáig elmerengtem azon a 
két szál-virágon, amely ott hervadt, fony- 
nyadt a keresztfán. Vájjon ki tűzhette óda 
azt a szegfűt, azt az őszirózsát. Talán az 
én utítársam. Tehát még sem búcsúzott el . 
örökre az ó kis falujától, teháfc visszajött 
még egyszer, hogy' édessé, boldoggá tegye 
Vilmája síri-álmát. Visszajött . . . mert most 
már három sirdomb kötötte kis fatujához...

Vége.
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nagytermében, melyre mindazokat, kik az elismerésiéül — mint biztos forrásból ér- kaptak’á cziflk'i
Ifjúság meleg hazaszeretetében. osztoznî  sülünk — a kaposvári, m. kir. pénzügyigaz-1 vendéglő disznótorára/Vajjoir }ó kedélyük 
kívánnak, lisztelettejjneghivja a polg. iskola gátóság által pénzjutalomban részesittetett nek, vagy nehé2L aranyláncuknak köszön- 
ifjusága. Az ünnepséget 9 órakor kezdődő , A '"tüzrendészeti törvényjavaslat hetik-e ezt a kitüntető szerencsét? ; : ' • 
isteni tisztelet előzi meg. tárgyalása most folyik a beliigyministerum-- — Sorozás. A sorozóbizottság" a nagy-

........ ....... ....  bán. A förvényjaÁ5̂ sIáTba íz önkéntes tüz- atádi sorozójárásbáTT az ujonczállitási szék- ’
Kórolom  oltói intézmény is beleillesztétik,. helyenNagyatádon f. hó J0-án, Jl-én és
l\cl c lc lll. — A nagyatádi polgári olvasókör 22-én a következő sorrendben végzi a

Nagyatád hazafias polgárait 1848 niárcziusi-nagy napok emlékére i. bó. zást-; ... V
tisztelettel k é r j ü k :  s z í v e s k e d j e n e k  15-ért este 8 órakor a .Mátyás Király" Márcz. hó 20-án a nagyatádi, a nagyatáfc
márczius 15-éll házaikat nemzeti vendéglőben nemzeti Ja g fa é m l tart. ;  vidékia felsőse«.»!! és~szob&i köiíegyző- 
c7:nD inhntfAkkal fplilisrifpni hnirv “  Zsebntetsző Nagyatádon. Horváth ségbeh, u. m. Nagyatád, Rudvicza,. Henész, .

w f i l S f  ¿ J S H  József; BucMta kíizscgt Jakos (Zalavármegye.) Kivadár,J<ónyl.. Őtvtis, Felsősegwi. Alsó-külsöképen is kifejezést adjunk a 
ezen flap nagy jelentőségének.

H Í R E K .

márczius 11-iki vásáron, a tolon- segesd, Szobb és Bolhás községhez tartozó 
;ta egy Rigó_pusztai ember zse- 1., II. és III. korosztálybeliek a megvizsgá-
kiemelve erszényét cl akart-tfin- landó apák, vagy. családtagokkal, továbbá 

ni a tolongásban, azonban rajta érték, mire ezen kíteŝ gekben lakó idegen illetőségűkkel; 
megfutamodott, elillannia azonban nem sikerült márcz. hó 21-én a taranyi, vízvári és rí? 
mert az ott cirkáló csendőrjárat karjai közé nyaüzentkirályi körjegy zőségbeli, u. m. Tarany,

— Különleges szinház. A teremem el- szaladt, kik letartóztatták és bekísérték. Hároinfaagarév, Vízvár, Bélávár, .Heresznyé, 
foglalása miatt vasárnap este-tart előadást. -* Nemzeti ünnepély Lábodprv. A „Iá- Rinyaszentkirályt Görgeteg és Kuntelep köz-

— Kinevezés. Kapotsfy~Jenö főispán bodi daloskor“-1907. évi márcziffs hó 17-én séghez tartozó L, II. és III. korosztálybeliek 
Aczél aladártaranyi lakost a taranyi állami Löwy Adolf szállodájában hemzeti ünne- a megvizsgálandó apák, vagy családtagokkal, 
anyakönyvi kerületbe korlátolt, hatáskörű Pé|yf r?ná?z\. melyre Lábod es környékének továbbá ezen községekben lakó idegen ille- 
anuakönyvvezető helyetlessé nevezte ki. ’ hazafias közönségét tisztelettel meghívja a tőségünkkel; • -. - - '

Névváltoztatás. Braun Sándor belegi rendezőség. Belépo-dlj: személyenkint 30 márcz. hó 2J-én 6zabási, csökölyi és lá- 
állomásí felvigyázó a maga és kiskorú le- ; fillér. Kezdete cstq. fél 8 órakor. A tiszta bodi korjegyzöségbeli, u. m. Szabás, Beleg, 

.ánya Erzsébet nevét belügyminiszteri enge- • jövedékin a dalkor-alap javára forditatik, . Ktrtasr îsp ĵoin, Nagykorpád, Csököly. Mike.l 
déllyel ,Barna“-ra'tváltoztatta. miért is fel «fizetések köszönettel fogad- Gige, Kiskovácsi, Lábod, Besenyő és Hosszü-

— A ’nagyatádi-téglagyár Részvény- tatnak. Az ünnepélyt táncz köveli. falu községekhez tartozó í. JI. és III. kor
társaság f. hó tO-én tartotta alakuló ülését — Meghívó.-Folyó hó 15-én, a lábodi osztalybeliek, a megvizsgálandó apák és 
a korona nagytermében. A részvénytársaság cv- rcf- lskola d- e- 10 orakor nemzeti ün- családtagokkal, továbbá ezen községekbéh

- 120000 kor. alaptőkével alakult' m?g. Igaz-: ncRélyt rendez, melyre az «deklódók tiszt. lakó idegen ilktfiségüekkd.. . • . • , 
qatósági tagokul megválasztanak: Rótter meg hivatnak Belépő-díj te széú szerint. ^Ajom^rnáponként-reggel Vr8 órakor*
Bemát, igazgató.; Barakonyi Károly, Her-! _ ~  Vörheny járván^Qigéhez tartozó veszTkezdetét . --- *
mán MárR, Dr, Kommen Elek, Kun János, l £ ! ^ ' kl pus2tan a voriietfy )arványszeruen Megfelvó. A Dunántuli Pénzintézeti 
Tralnei;"Mátyás,UTenénféTd*Izidor, ‘Dr.TJi- feHepett. Miket kóroryos a gyermekeket az Tisztvisílőtr Égyesülete folyó' évi március 
enenfeld Mór Felügyelő b zottsági tagok ■ iskola latogatasatol eltdtot.a.  ̂hó 24-én, délelőtt 9 órakor. Szombathelyen,
lettek: Gffimessy Tászló, Kózma FerenczXT -Hfrtdenfll meghalt. Szegő .Atfiín,- a' városház nagytermében- közgyWésrtirrr 
Stdner Miksa, Kovác^Gyttln. Kertész Adolf: kaposvári ,kereskedő, ki ̂ pitztxi^i^b,arss.LTárgysorozatu..l. .Elnöki megnyitó. 2. Az _ 
A tégla- és zsindelqyár Szabáson állitlatik gabonakereskedőnél rokonlatögatóban volt egyesület céljait Ismerteti DéneS Jó>sef tit- 
fel. Üzembe lép f. évi április hó l-én. , szívszelhüdes következtében hirtelen meghalt, kár, á~c3urgói takarékpénztár főkönyvelője,

— Elfogott ügynök. Szvedics János — A tejsavó értékesítésé. A tejtermelők 3. Nyugdíjügy és szolgálati pragmatika. Elő- 
gólai lakost, a ki egy német hajózási társa-: “ »urókészités alkalmával visszamaradt sa- adja Berényi Pál dr. ügyvéd, ¿1 soproni r 
sáq kivándorlási ügynöke volt és már több vot- legtWibszof îetn értékesítik, pedig eb- korona-takarékszövetkezet ügyvezető-*gaz--i - 
mint 100 somoqmnequei embert csábított el í?°l kl,lino cr*ct készíthető, mely jobb a gatója. H. Nyári találkozások és viták ren- ■ 
Amerikába leendő kivándorlásra a vízvári faecetuél. amennyiben vitriolt nem tartalmaz, dezése iránti ¡avaslat. Előadja Kotzián Emil, 
csendőrök elfoqták és átadták a hatósáqnak Készítési módja nagyon egyszerit. A savót a somogyrnegyei takarékpénztár fökönuve- 
megbüntetcs véqett. italóspapiroson átszűrvén, egy darab, rozs- lője. 5. Az egyesület tanácsának kiegészítéŝ .

At a rt^ i it»f ¿c frirHö fpinívlyagA- kenyeret tegzünk bele és meleg helyen tart- 6. lnditv.inyok. l\ gyiilésen a tisztviseló-kar-
lása. Píizür lstváii liiériiök az orszános va- időnként felkeverjük, hogy a levegővel ‘ örsak, valauiint"a pénzintézetek igazgató-
vizépitési igazgatósán kiküldöttje f hó 9- érintkezzék. Égj) llélcn belől a legjobb1 sági- es-fchiggcló-bizottsági tngjai résztvé-
én községünkben időzött, hoqn az. aítézi cczé,ct njerink. - telét kérjük, flktkhek lakásra lesz szükségük,
■kuta1, valamint az artézi íiirdö körül folyó Hány 48-as honvéd él még? A lehetőleg 3 nappal előbb ¿chcibntr Guula
építkezéseket felülvizsgálfa. Az artézi kút »Hadsereg“ czímll lap hivatalos kimutatást urnái, a vasmegyei takarékpénztár -wkár-
vizmeimyisége megméretvén, kitűnt, hogy közöl .arról, hogy a mült.¿v vegén hány .48r.fóJtöiujve!öj^néJJ—Szombathely, bejelenteni—
perczenkent 11U liter víz folyik, mchinieny- as honvé.f volt még e „„nei,0H.0n»i, a n....iA« oÎ mi «
imiséa — a tavasszal meaeitendő kutmosás szerint egy tá̂ bftrnok.

életben. A kimutatás szíveskedjenek. A gyűlés előtti este ismer- 
nyiség — a tavasszal megejtendő kutmosás szerint egy tá «̂rnok, 17 törzstiszt, 675 fő- kedés a Hungária-szálló külön ten é̂ben. A 
után — fettőtlcnat emettrednr fog. A fürdő "tiszt,' 8715 anrszt és krtzhonyéd élt még 
építési munkálataival kiküldött mérnök »»ült év végén. Az özvegyekkel együtt ma vasút jegyet kapnak., melyért — úgy a 
jesen meg volt tlégedve. Majd ú fürdőnek ̂ >0^2 egyén élvez'még nyugdijat az e g y r e , tágsagi igazolványért -  (parWto-tagox is) 
metángázzal leendő fűtésére és világítására kevesbüló öreg vitézek közül. az egyesület penztárnokahoz Boda József
vonalkozó terveket mutatta be a fürdólgaz- • — Meghívó Czinkotára. Az elmúlt év úrhoz. Kaposvár, fordulni meitoztassanaK. 
gatóságnak, mely szerint az összes fürdő- nyarán községünk nehány derék , polgára *  .r ,,8' “ “ f“ *. J J J f . . “ J Z 
helyiségek fűtésére és viiágitására szolgáló Budapestre u|nzott, hogy ügyes bajos dől-. {“ J j ? "  5  e l s i S  é lvesz itik^& rt 
készülékek beszerzésére és elhelyezésére galt elintézze. Az ügyes bajos dolgok el- n T iZ Í
4««) é í néhány száz korona szükséges. Ne- Intézése után utasaink abból áz elvből *'

J  t

vezett mérnök ajánlatára 25 liter viz külde- indulva, hpgy a munka Után édes a nyuga- n4s v Ü iíÍ hÍ í  b iÍ , 5  
tett az országos vegyészeti hivatalhoz, bogi) lom s még édesebb a kvaterkázással kevert " re * 
megállaplttassék a viz összetétele s hoqy* nyugalom' elhatározták, hogy megnézik a lako’ t f 1? !” .  ̂  kuntelepi 
milyen betegség ellen használható, mint hirel czlnkotai iezét. melyről oltltrn szép f
gyógyvíz. .V,z vin tehát r.ftven; a fürdő regékei regélnek azok. akik Vár egyszer lát- fT“  J S ' , ' ' 9' '"k0S “ S ™1
épülete és rövid Időn belől készen lesz; ták. Az elhatározás és villamosra ülés egy sutyösaoci seoeKei cjk ..l  _
füthetünk is, felhasználván a természetadta pillanat müve volt. Fél óra múlva már Cziu-  ̂ ® ¡ J 1 hI
fűtőanyagot; most már csak az u kérdés, kólán a czlnkota.............  iezéhez czllnzetl ™  gy, i n t e í ^  h ó
hogy milyen betegségek gyógyítására «'kai- vendéglő puhafa padjaiÜ, » czinkotai „icze" S S S S ,  í  -
utas e viz s tcsr-V flirrlovendégünk 1 AzTiul bánalol feledtető sugár alakjában gyft-
eddigi tapasztalatod azt mutálják, hogy pld. nyörkódve. kedélyes beszélgetésbe mélyed- ¡ ̂  “ í  LJ L.
a reumatikus bánlalnlak ellen sikerrel használ' ve találjuk földiemket. kik körűi csakhamar ^ n m
m>g a hordókban szállított a tézl víz Is, egy szép kis -  czlnkotalakból alakult -  ct,d'9 «ICdménytelenül J l  M osalt « 
Világos, hogy a kút mellett levő fürdő, társaság verődött össze. Az élénk beszél- “ f* .
mely tervszerűen rendeztellk be, még gyö- getést ni 'g éléilkebhé tette a czinkotal icze- f , ( p 9
kerekebben gyógyítja nevezclti bajokat. Több csengés, változatossá a baráti ölelések. Mert K0 4  * - .. .¿ jt  P . , ,
vizívótól hallottuk, hogy az. artézi víz a álig múlt el 2 óra, már úgy érezték magú- ~  v“ “ r* h. ^
gyomorra, -  melg a-sokféle bajnak szék-: kai földieink, akár «»k.ilthon. A c z in k o ta i- X ito tM a rv in a rh a á n a m á n ía k

vevői szándék není mutatkozott! Az eladók 
csoportja közt csak itt-ott jelentkezett e$y- 
egy vevő. Ebből is világosan lehet követ
keztetni gazdásági bajainkra. f

f .

helye — jótékonyan hat, előmozdítván az «k sógor — koma lettek s már a rokonság 
emésztést. Reménykedve nézünk tehát az szaluit Is'megtaláltak s talán a közeli atya- 
országos vegyészeti hivatal ítélete elé s fiságot is kisütötték volna, ba nem ĵelzik 
bízunk vidékünk lakosságában, — hogy ¡az utolsó villamosnak indulását. Mit yolt 
saját egézségtik érdekében — i'áfásunkr ille- mit tenni,, hucsut mondani a czinkotai nagy 
tőleg egész vármegyénk egyetlen -gyógy- íczéaek, a czinkotai uj atyafiaknak. fJé ugy 
fürdőjét látogutni fogják. látszik a czínkotaíak nem tudják feledni a

— Jegyzők jutalmazása. A nagyatádi jókedtlgü, arany órás rokonaikat, visüza- 
járás jegyzőinek legnagyobb része az adó- vissza 'kívánják uzokat, mert, aminí ' biztos 
ügyek körül kifejtett tapintatos működésűk1 forrásból érlcsülüuk nevezett urak meghívót

Társszerkeszló:

DR. NEUBAUER FERENC.
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NAGYATÁDI HÍRLAP 
kor' ^0 JiHért. afrtnr. :!(rnilért.\>0 tor

1W7. mdfczhis 14.

Piaczi árjelentés.
. -  . 1 ¿ f f  s d  fillért készpénzben. .vagy az 1881.

Nagyatád: (Rotter Bernét nagy keres- évi LX. t.-<\ 42 S-álmn jelzefMárfolyam- 
kedőtöl.) Búza: 13 20--13 40/ Rozs: 11*20.: „ml számított és áz Í881^vi november 
TF«J. Z a b : IS'ÓO.—14:—. apró tengeri: 11 k. |)(i j^ n ;i;i3;j *sz. a. kelt igazságügytní- 
Arak helyt»rakté* . : ‘ niszteri rendelet S  fiiban kijelölt óva-

Kaposvár: (Török Gyula terménykeres- ik'k képes ertekftapirhaií a kikiil.lött ke- 
kedötöl.) Búza: 1340—1360 Rozs: 1060— zéíiezToTefittj, avagy üz 1881- évi La. 
l i m  Uj tengeri: 96.0—10— Csöves ten- t.j*. 170§-» értelmében a.bánatpénznek 
geri: 5'60—600 Zab: 13'40—1400 Bab : a bíróságnál előleies elhelyezéséről kiál- 
2000— 21 tX) Fehér ̂ Burgonya  ̂ 2*60—300 ¿^hályszerü elismervényt átszol- 
Rózsa burgonya: 4"00 ■

>-Budapest: Búza: 13-95—1540. Ro*s;^ -Nagyatád, J907. évi márexms 1-én 
tengni! Á ki'-. p t i S t o e  u.Ü.t . t ó  h j * *  

9’20—9U0. _  ,  __' ö A A K A L  h

folyamin af számított 
vember hó 1-én 3333

1881. évi no-
kelt igazság

ügy miniszteri rendelet H-ábatt kijelölt 
ovadókképes értékpapírban a kiküldött 

[ kezéliez íeteninT avagy az 1881. évi LX. 
j t.-c/ 170 §-a értelmében á bánatpénz
nek a birőságnál. előlegos elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni..

Nagyatád. ‘1006. évi noveínber 15-én. 
A kir. járásbíróság miiit tkkvi hatóság.

S £ A K A L L
. kir. albiró.

m ,: 
-  -

6 1 3 8 Í .  tkv.

Árverési hirdetmény kivonat
-A n a g ya tá d i k ir . já rá s b író sá g  m in t 

te lek k ö n yvT fra tó sá g  k ö z h írré  teszi, ho g y  
F le ín e r  Ig n á ez  vég reln fjta ,tónak , H o i’Váth 
J á n o é  vö g re lia jtá st szen vedő  e l le n r  4 2  
k o r. tőkekövete lés  és já r .  irán ti vé g re  
ha jtást ü g yében  a K a p o s vá r i k ir. to r 
Vényszék  (a  n ag ya tád i k ir . já rá s b író sá g ) 
te rü le te n  levő  H ere sz n ye  községben  t<-k- 
v ő  a  hereszn.vei 2 1 » . sz tjk vb en  A- l  a la tt

-i /• t 1 •♦'(•) L -n m tis lia ii -  1*

f  GASPARtCS PÉTER
ép&let és bútor asztalos

)£ t Nagyatádon Kossuth-utca 33 sz.3 8 4 i8 z . t k v .J 9 f l « ,

Árverési hirdetmény'kivonat.
A iiag.vat*(li I * .  JSrásbirós%  < U  

Uilokköiiyvi hatóság közW n'éaeszi, hogy
a i;,'unalarfi tadnfátyéffftár r. i. wjrre-.^i reá rugókkal étlátott, ruha mi

Inn/iü. hu Iv tü I *1 _

Elvállal teljes lakásberendezése
ket u. m. hálló, ebédlő, szalon, 
iroda, és konyha'bármily jen stíl-

fe lvett 1 6  te lek re  1 2 3 2  koronában .
a la t t ' fe lvett .‘>2 a  h rsz . m g a l la u n i" 

ko ro ná ban , a  lnvn»sy,ny(«L 5 7  sztjkvl>en 
A  |  5 0 9 ‘ krsz. iu g am m b ó í H o rvá t it  .lá- 
ttös i t icHóségé r ^  4 U íi 4 c<>r tmáJiau... a z.~ á l  .-.
verést ezennel- meirállamtott kikiáltási ár—fented 
bán elrendelte, -és hogŷ tt- fentebb inég^ 
jelölt ingatlanak az 

1907. évi junius hó 8-ik napjá
nak d. e. 10 órakor 

Horesznye község liánnál megtartandó 
nyilvános árverésen a, mogljapított ki
kiáltási art>n alól is el adati ntogn al(

Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlanok beosárának 10*/.,-át vagyis 123

lia jta to n ak  K is  T a m á s  Já n o s  és K is  Ta- .
ittas- U rasé  <»sök ó ly t- la k o s_ v é g reh a jtás t* ! 4  \  ij.m e lle tt, 
szen vedő  e lle n ! 1200 k or. tő k ek ö ve te lés  
m  j á r .  irá n t i"v é g re h a jt« s i ü g yé b e n  a K a 
p o svá r i k ir .  tö rvé n ysz ék  (a  n a g ya tá d i k ir .  
já rá s b iró a a g ) t é r t t é  n “ tm ’o-tJ só ku l v  köz
ség b en  fe k vő  a  c s ö k ó ly f  H Z tjk v Iien  
A- f  a la tt i^ l v e t t  1 8  te lek re  az  á r v e r é s .
7 1 «  koronáhan-eswmnrl megállapított E - 
k iá liá sL jk b an  elrendelte liogy  a.

v  beh, ajánlja saját készítési henge- 
tw rés rugókkal ellátott, ruha mán
iát gorloját szolid és pontos kiszol-

íján
fentebb megjelölt in̂ Ht+annk- 
1907. évi április hó 2-ik 

d. e. 10 órakor.
Csököly községházánál megtartandó nyil- 
vános árverésen aHuegállapitoÚ kikiáltási 
áron alul is eladaini fog. .
. Árverezni szándékozók tartoznak' az 

ingatlanok Ijeesaranak J 0 -át vagyis 71: 
kor. 60 fillért készpénzen vagv- az 
1881. évi LX. ti-er 42 Jvában jelzett ár-

Jó karban levő kovács V

rr ‘ szerszám eladó z:
hol:

megmondja a kiadóhivatal.

ELADÓ HAZ.
A Hunyadi-utcában M O L N Á R  
I G  N Á C-féle ház szabad kézből 
= = = = = =  eladó. “X========

'AlatitiatfltLI876, ÍTJÍxS

FEIGLSTOK ZSIGMOND NAGYATAD.
Nagyatád és vidéte nagyrabecsült vevöközönséget tisztelettel értesitem. 

hogy már 30 év óta fennáll^ kékfestő,- rőfös- és divatáru 
raktáramat, a mai kor igényeinek megfelelő Ízléses és divatos szabású

fész női és gyermek felöltő
(konfektió)

raktárral bővítettem ki.
Midőn ezt az igen tisztelt vevőközönség figyelmébe, ajánlom, eddigi 

szives támogatásukért köszönetét nyilvánítok, kérve, ezt részemre továbbra is 
fenntartani. .

Teljes tisztelettel \
FEIGLSTOK ZSIGMOND.1

: Szolid és pontos -kiszolgálás.



É R T E S ÍT É S .

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

=it=

;Gázoaj és gázlámpák gyári raktára.

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
1 ilen. szesz, szeszes italok stb. árudija.

‘ 1907. márczlus 14. NAGYATÁDI HÍRLAP.

<& ®  ÚJDONSÁG $  «
mindennemű pipere czikkekben.

Kieíhauser-féle ibolya szappan, valódi 
Heider-féle fogpor, Leihner-féle púder, 
Grensil-félc fogviz„ valódi Hoffer-féfe 
dióolaj, továbbá valódi Franczia V. 
Violette brillántin, tojás olaj szappan, 
himevés Máobert-féle franczia szapan, 
brillántolin bajusz idomító. Fésök 

kiváló kidolgozásukért kedveltek.
Hajmunkát: 

sajátkezüleg jutányos. árért elfogadok 
'•diszkrét kiszolgálva.

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

fékben.
Főtörekvésem, hogy pontos szolid 

kisiolgálásról b. vevőimet biztosítsam.
Tisztelettel 

Meller Sándor.fodrán t* illaUztr*».
Nagyatádon.

■ Van szerencsém az. igen tisztelt közöBségnek áldomására .
adni, hoga a Nagyatádi uradalom trappista sajt gyárt- , 

raángának egyedüli (jláfusítását sikerült megszereznem és ezen
kitűnő sajtot a legjutáiiyosabb árban bocsájtoma t  vevő közön
ség részére.
Rendeléseket az uradalom nem fogad el és 'csakis 

hozzám intézendők.
Továbbá pedig üzletemben

állandóan friss élő halak is kaphatók ponty kárász stb. .

— Tisztelettel

. Á d l e r  Gé z a
fűszer és csemege kereskedő 

— Nf l GYATf l OQN.

S Z Í J G Y Á R T Ó  ÉS  N Y E R G E S  
..................  v  » r . v  a  t  A n n w  .

Tisztelettel • bátorkodom a n. b. közönség szives figyelmét. felhívni Ujouan berendezett
CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TÉA, RUM ÜZLETEMRE.
Különösen nagy súlyt fektetek csemege különlegességeimre, melyeket szintén ujonao 
vezettem be. itaktáron tartok: friss debreezeni perzselt! szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádHt, többféle 
szalámit. Különféle Conserv áruk: ételek és halakban, sajtok, kavlar, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, 
Sósborszesz.

Szintúgy friss déli gyümölcsökben u. m. Malaga, mozsolya szőlők, maróni* 
magyaró, narancs, füge, datolya,

A n. b. közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva á legszolidabb kiszolgálásról, 
r' - f  '■r , vagyok kiváló tisztelettel

Nagyatádon.
Főtér salát ház.

Záborszky Lajos utóda
csemege- fűszer keresk.

IS ? * .Gázlámpák gyári árban. w r  Gázlámpák gyári árban.
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Alapittatott: 1854. Alapittatott: 1854.

otter K e r iiá t
N a g y a t á d o n .

“  LAKATOS ÉS LEMEZÁRUQYÁR
(FOrdó utcza.)

Kitűnő minőségű Itíttichi vadászfegyverek, 
flobertek, revolverek, az összes fegyvernemüek, 
lőszereit: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati 

1; r ! cikkek nagy választékban., ^  ^

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Az ópitkezési idényre
ajárri complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy 
helybeli raktáráról:
I rp n r lii m PC 7 P t (a »Dunántuli Egyesült Mészművek, I. IC IIU U  IlIC b Z e i képviseletében.) N

Portland és románcementet,
hordókban és zsákokban (a „Beocsini Cementgyári Unió r. t.“ ; 

képviseletében)
Valódi aszfalt fedlemezt, uniót* stb. (Biehn jános-féle bubapesti
» * aszfalt- és kátránytermékek gyára képv.)

Épület^ és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiai ésnagyar (erdélyi) termékek) I* felsőmagyarországi fazsindelyt.
ÉpÜletvaSaláSQkat a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.,

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomárolva.)

□

»matotLBüíiyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 100?.



II. évfolyam. 1907. márczius hó 21. 12-ik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNÉK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre:4 kor., nc- 
===== gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. —L—- 

M eg jelen ik  minden csüt&rt-ö-k#nr
felelős szerkes/.tö:

SZMODICS SZILÁRD
Szerkesztőség: Nagyatád, Kosautli-utcza 37. szánu 
Kiadóhivátal: Nagyatád,' áiácliényi-tér: 23.'8zátfi. - ’; ; 

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Szunnyadó erők.
Irta: Dr. Wartha Vince-műegyetemi tanár.

takarékosabban éljenek, Azt hiszem, len szén, vagy általában a tüzelő-
■ ez tényleg a szükség nyomása alatt; anyag. A széli és a vas kellő arány- 
meg is történik részben, de ez nem j bán, meg minőségben való elöfordu- 
a kérdésnek rendes természetes meg- lása, valamint olcsó és okszerű 

Mióta Magyarország a kultur- oldása, hanem afféle ostromállapot, termelése, még szállítása valóban 
államok sorába lépett, azóta előtérbe mint azt a franczia-német háború közvetlen mértéke valamely nemzet 
ngomult a megélhetöség kérdése. Már alatt á párisi lakosság is átélte, ami- pqlitihai rangjának. " ’
régen nera érvényes í z o n  száttó igé. kor nemcsak' a lótras, hanem a pat- A feénhiánytTna már adott ked-. 
hogg Extra Hungáriám non est vita, kárfyhus is csemege számba ment, vezö körülmények között igen jutá
mért most Amerika vetto.át Hungária Nem is fog sikerülni á baj orvoslása, nyosan a vízi erővel lehet pótolni, 
szerepet. Nemcsak nálunk, lianenf ha nem sikerül a drágulás igazi okát hiszen a magasabban fekvő heltjék- 
egész Európában általános a panasz, kideritenir-Ha drága a szén, akkor röi leeső vizet már a legrégibb ldő- 
hogy drágul a mindennapi kenyér, törekedjünk arra, hogg azon nélkü-; ben, roioPhajtó erőt hasznáták fel, 
drágul a Tus, drágul*a háztartáshoz lozhefetlen anuagnak-termptésé v-7ál- de minthogy é?gn hfljfflgrfl plflmjMen 
szükséges anyag, a lakás, a. Juha, az litása olcsóbbá váljék; Hönnyitstink csak hcgyes-vidékenérvéi 
élvezeti czikkek stb, szóval minden. Hl és okszerű bánuatörvénnnel. hoou: ott pedig a közlekedés és t 
a mi a megélhetéshez szükséges. Ha, a szén kutatása lehelövé, illetve iö-j ség sdkkáf nehezebb, minta ! 
panaszkodunk, akkhf azzal védeke- vedelmezőbbc váljék, vagg pótoljuk azért a természetnek leghálaTS 
zik a kereskedő, hogy ő is ugyan- a régi rossz szerkezetű kályhákat és erőforrásai parlagon hevertek, mlntU 
abban a helyzetben van, mint mi, tüzelőszerkezeteket helyesen terve- addig, mig az elektrotechnika roha
mért szállítója fölemelté a termék zett szerkezetekkel, ngy hogy oícsób- mos fejlődése lehetővé tette, hogy 
árát, de a gyáros is azzal védekezik, bá váljék a fűtés anélkül, hogy a egy ponton nyert energiát elekíro- 
hogy drágult a munkabér, a tüzelő- fogyasztó a szükséges tüzelőanyag mos-árain alakjában, vékony drót- 
anyag, sztrájk van mindenfelé és a csökkentése által lenne kénytelen a vezetéken, olcsón száz, meg száz 
nép kivándorol Amerikába. A munkás bajon segíteni. Valljuk be, hogy né- kilométerre vezethetjük és ott órtí- 
végre hivatkozva az általános drá- pünk szegény és csak a helyesen kesithetjűk, a hol akarjuk. 
gulásra, a megélhetőség nehézségeire, okadatoit takarékosság mindén téren Mi nem rendelkezünk világhírű 
Szintén kényszerűségből sztrájkba segíthet a bajon, de-'fóleg a nagy vízesésekkel és glecserekkel de ne- . 
lép. Hát ez a circulus yitiosus őrök- foggasztási czikkek gyártása és szál- künk is adott az isten vizet és csak 
ké tarthat, és nincs egyhamar kilátás, litása körül mindent elkövessünk, tőlünk függ annak kihasználásmódját 
hogy jobbra forduljon a dolog. Igaz, hogy az adott anyag olcsóbban és okszerűen megállapítani. Ma már az 
hogy a bajon tetemesen enyhíteni tökéletesebben álíittassék elő. Le- ujabb vízgazdálkodás egy külön tu- 
lehetne az által, ha az érdekelt felek gyünk szerémfek, mert okunk van reá. dománynak mondható, melynek nem- 
részben maguk is segítenének azzal, Ilyen elsőrangú, nagyfontosságu csak fontos szerepe jut az ipari te- 
hogy kiadásaikat redukálják, szóval imyak mindenekelőtt a néfkülözhetet- lepekberv szűkölködő hegyvidékeken,

Nagyatádi Hiriap tárcája.
Ilyenkor márcfius fele ....

Egu kis versnek ez Volt a czime, 
Sokat nem-ért, rossz volt a ríme.
A versre, mondd, emlékszel-e? 
Szivembe cseng, mint messze hangzó 
Édes-kedves, gyöngéd harangszó, 
Ilyenkor márczius feje.

Jól emlékszem, mikor szavaltad,
Tüzes szavad, beszédes ajkad 
Szint, illatot Őntöt bele.
Dicsérted a rimes beszédet,
Szóval tetszett nagyon tenéked 
Ilyenkor márczius fele.*-

A tavaszi nap enyhe fénye 
Reményt önt az ember szivébe,.
S bohó játékot ilz vele.
Bizony, bizony, ez régi nóta,
Megujul már évezrek óta,
Iyenkor márczius fele.

A béreztetö. inég hóbelepte,
Mégis kibu a tarka lepke, ;
Kicsalja a tavasz szele.
S egy biztató szó, egy tekintet

Rabbá teszi már sziveinket 
Ilyenkor márczius fele.

S oszt’ hirtelen hidegre fordul,
Eltűnt a nap, sivit szél zordul: 

-Szeszélyes márczius jól«, 
tejvész a lepke porba fagyva,
S a szív megtör, magám hagyva. 
Ilyenkor márőzius fe le  . . .

Elmúlt tavasznak férnie, bája,
Szép csendben, csendben hull le rája 
A múlás sárga leveli-.
Szétoszlott álom, drága emlék. 
Melytől megdobba i a szivein még 
Iiye.ikor márczius fel«.

Tavasz van újra, ámde néma 
Piros ajkad. Nézd a poéma 
Rossz rimekkej most is Jele l 
Már nem ketl vers, sem- az" írója,
S a sorokat hiába rója . . 
Ilyenkor márczius fele.

. KöKő. vigyázz'tavaszkor egyre:
Ne adj .napfényre, .női kegyre,
Mert könnyen pórul jurttz vele I 
Alig süt a nap, bucsi)!- inthet  ̂ ?
S gyorsan fordul a lány tekintet 
Ilyenkor márczius fele.

Feleki Sándor.

A hű komák.
(Njrclr)áffc >

Elleste : Mültcr Ferencz. ■
A nagyatádi hetivásáron találkozik két 

polgártárs, akik nemcsak jóbaráfok̂  de hü 
komák is.'

Adgyori isten Jó. napot köröszkomáml 
Adgyon isteni —  '
No körösztkomám szömlélódik?
Csupán jjz sörtvés állatokat üzlelem..
No, no! Talán vöpnj szeretne kördszt- 

komám?
Hát izé ... szó ami szó, olianféle-moz-

galom fészkelódik az feiezetömben. __ ‘
Én is majd föl le eszmélök az nemzet 

között és azután társadalmi közlekedésből 
;4>eaffektáiom magamat valamelyik véndég- 
lébe, ahol bevoszök valamit.

fgön helyesen töszl Tî rÖsiStkomám, 
inért hát szömélyébe mondom, hogy hét izé, 
de mög'is töheti.

.Köszönöm jó körösztkomám az sziive'fi 
! szömbeállását, de hát lkább ű is: dominálja 
oda 'magát. * ‘ -

Mögtörténhetik, mögtörténhtftik.
Déttájban csakugyan találkozott' is a 

két koma. Az egyik újságot kér, mei*t trt- 
vasni_akár, de a másik odaszól, hogy hát 
izé>csHk nem fog olvasni? — ., 

Rögvést végeeökaz naP* politikámmal. 
HaUi ked körösztkomám 1? Ne tér&I- 

, gyink mink az'mély politikával, haneiTí tÖ̂ -
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hanem áldását az alföldekre is fogja, A hazánkat félköralaktan övező ségrőL kitóduló gázok. (Községünk 
az által árasztani, hogg a szenet-Kárpátok csapadékvizeikkel egütt e ártézi-kutjából kijövő gázt pedig a 
megtakarító mimkaforrásul az évi tekintetből oly mérhetetlen kincset fürdő fűtésére használjuk fel. Szerk.) 
csapadékok mennyiségét fogja fel- rejtenek, mely helyes elv szerint ki- Minő áldás v l̂na, hoggha si-
használni. 

Hogy
,. használva, leendő iparunknak bő és ¡kerülne a szénben és fában szü

lehulló csapadékban olcsó mozgató erővel szolgálhat. Ab- kűlködö vidékeknek a természetadta
mennyi munka rejlik, annak terouta- bán az időben, mikor Európának ¡energiát kiaknázni! 
tására példaként a Tisza völgyének legfejlettebb ipara a bányaipar volt 

? csapadékvizeire fordítsuk figyelműn- ésfe téren akkor világhírű. Selmecz- H I R E K.
— Személyi hír. Pijtrás Jenő, — a nagy

atádi méntelephez áthelyezett állatorvos, — ~ 
állomását elfoglalta.

— Nemzeti ünnepségek. Az 1848 már- 
cziusi napok emlékét szokatlan fénnyel üiv- 
nepelte az egész ország, — írják anapi 
lapok, A mi helyben szerzett tapasztalataink 
másök. ^"Elmondhatjuk, hogy rossz be
nyomást gyakorolt reánk községünk polgá-

két. A Tisza éslnellékfólyói 157,186 bányai akadémia aegise alatt hazánk 
négyzetkilométernyi vizgyüjtő terű- vezérszerepet vitt, találunk bánya-, 
letének fele, azaz mintegy 80,000 km1; városaink környékén nem egy völgy- 
sSÍriithatóforrásvidéknck,fehátolyan|zárlatot, aminőket a havasokon az 
heggvidéknek, . melyen számtalan erdészet fauszfatásra ma is alkalmaz, 
völgy tagozta lankás hegyeink egyes A zárógátak utján összegyűjtött 

> csúcsai-á-26flO-ir̂ >n4s4efateitteHted-; vizmemtyiségek mozgató erejökkel 
nek és a mely. mintegy 100 vagy 150 ¡ nemcsak'az ;ij)arra fontosak, hanem, 
m. magasságban éri el a magyar'üdvös hatással vannak a mezőgazda'
Nagy Alföld sík mezeiét. Ságra, a folyamszabályzásra, az ár

A  meteorologiai észlelések alap-kvízek elleni védekezésre, a hajózásra,J-ra«tak a márczius !5.-ki ünnepséggel váló
ján a forrisvidék évi csapadékának a városok vízzel való ellátására, ncm törödöimége. Polgártársainknak nem 
átlagát mintegy 1000 mm-nrt lehet- csatornázására stfc. azért ily tered- d s m S “ ' S
jük, azaz folvehetjuk, hogy ott nagy dezeseket mindig együttes hatásuk- az ünnCpség alkalmatlan napon és időben 
átlagban minden négyzetkilométerre bán kell elbírálni es nemzetgazdasági volt, mikor a prosai élet foglalta le az cni- 
événként_ égy mijlió köbméter csápa- fontosságukat ez alapon mérlegelni,¡.béreket, ham»nu,az az elszomorító, hogy 
dék esik. És miveh a csapadéknak'Remélhetjük, hogy nem sokára kor-| k° zŝ günKJP°r9ára' — daczára az e helyen 

» » « te  szj\ ár°3- máris ™nazatunk nemcsak .anyagi támo-, ̂ “ ^küouT IgSíak . ho% 
eolpérotog; vágy másként marad gatas utján fogja az ipart fejlesztem, ^¡„q iubogókkni díszítsék fel. Pedig

ya, ez okból, ha a lefolyásra ke- hanem azon lesg, hogy .az égből Csák két ünnepe van a magyarnak: egy 
rflló vízmennqiséget a lehulTotlnalí hulló , energiát hazánk és népünk szomorú gyásznap: október 6 és egy örom- 

_ öO százaíékában vesszük fel : e fór- jávora foglahozzáférhetóvé tenni. ü<meP : márczius 15.-, melynek megünnep-
ráwirfpk hpniípirnl ~ Van inén két kisphh ténupző a ,ése inmdcn hazafianak erkölcsi kötelességerasviaeK nLgyeirmj ezttflmo vizmeny van m«g Kei kiscdd tenyezq, a és mé is csak HJ ()„  _Icnqclt cgy-cgy

____nyiség szamertekeul olyan tömeget melyet energia szolgaltatasra fe llehet hámm^imi zászló iclezvéu. hoou méais
kapunk, a melyből, ha az egész év hasznáTnl és ez a mozgásban llevo , csak van községünk lakói közölt is nehány 
tartamára egyenletesen éloszolva févegő, a szél és a föld belsejéből hazafias polgár. Szomorú jelenség ez nagyon, 
gondoljuk, mintfen másodperezre kitóduló, gyúlékony jjázok. Az első- valamicske vigaszunkra szolgái, hogy 

—— mintegy 1500jn a viz jut. És ha fel- nek nagy hátránya_az állandóság Íf!us.^ ,nkba" vidékünkön itt—ott egyes 
¡ « “ Dk. h° s u a rendelkezésre álló hiánya, míg a másik niég a kutatás fí°n™ s bLongltékaí S™aiábS feTsó'r ohta»- 
több száz méteres esésből a víz- stádiumában van, ámbár niar megállás ünnepségek: 
mennyiségnek csakis mintegy 200 történtek a szükséges lépések, hogy, -  A nagyatádi polgári iskolák ifjúsága 
nwiyi esés magasságát-iudnók érté- az artézi kutból az Alföldön fakadó szívből fakadó ünneppel ünnepelte meg 
kesitenv akkor is négy millió lóerőd gázforrások ipari vagy mezőgazda-! márczius idusát. A hymnus és az igazgató 
állana rendelkezésünkre. Oly munka- sági czélokra értékesíttessenek; A 17,c?í,yi!óTbc1:“ éí® z**íü f?'!?s ln

mai. 'fOMtön-P^pökladángi pályaudvar földgá-j Majd M o Ú ÍT c ^ v L lT íé -
bo?o IflüTörral dolgozo hazai ipar- zokkal való kivilagitasa volt az első j pc t «^-emelvényre Iciwfaíetes beszédben 
telepeinknek262ezerlóerejétegymaga kísérlet ezen munkaforrások kihasz- méltatta a nagy nap jelentőségét, például 
jdfebszőrösén-meghaladja-és-a me ly ; irálására. Azóta a mpynhpgypsj állami j állítván az ifjúság elé az 1848-as niárcziusi 
négy millió lóerőre becsülhető műn- ■ ménesbirtokon kisebb aránuu beren- 1 : azilt*n a szülőkhöz forduitTkérvén

± r£ Ili,? ?  ra„nl!f,raf rmázsa dezés &  ,Yés>rer 4«vagy 35 millió tonna kőszenmennyi- szeszgyárban 50 loereju gépet \haj-|Gézj ív. és Rutner Andor Hl. osztályú ta- 
ségnek féléi meg! tárták a körülbelül 300 méter méUj-jnuló. Az egyes számok közeit az ifjúsági 

.~gBBBBBssggggílĝ BgMgjj1___...........i, ■ ~1 .......j.—... -............... .....................   ̂énekkar löttötte ki szépen betunitott, —
gyink csak hívségösen az fészkínkben, van Elhagyi csalárdgyál, országát, jó is- á^ünne^élit^sz^^olt í̂iaq'asztos''^ol^s
nekink etten is söpörni valónk. Itt van nz mcrőselt? Szögény embör vagyok, de azért S0Kai mulasztotok azok kik azon réizt
nagy pótadó, az röndörök pótlékának mög-! nem tűnnék ihőgvánl az biroaglmumtul. Hát nem veitek '
fokMái^uatán mög valami eczet világélás.; kigyelmed jó köröszlkomám úgyis mint tüke _  A nagyatádi polgári olvksókör az

. í18. "d9.»a csal<_ számat, hogy mi magyar embor, aztánnék mint vérbeli sógora, |848 márczius! napok emlékére társasvacv>-
mmdont kitalának az szögény ember mög-: nem gátolhat! mög ezen lévelygezésében és ri* roudczcU
zobolázására. Níncs-e igazam? szívós ellétezésébiín? M i? — A naauatadi ídhtos Ank^nrA

Persze, persze körösztkomám csuppán Nem, nemi Nem lőhet néki beszényí, köfC f hó í "-én d ú a í ó S í l h  ^ohnr
és tisztán úgy van. Déhát talán szopnánk halli körösztkomátn. Az minápábun is jeleS- X t  ótla le a neLet nn^mf
is egyet! Isten éltesse köröszlkomám! lég és esetleg nálik vótam. de mentü ikább 225*, "CmZ.C‘ "',g9,BÍ ^  érZC“

Magával összitt. . üz szíivéhöz férkőztem vóna, hát csak azért _  n naauatádi Nemzcli és Gn/flH-
Cyu,esünk raosztánn^AlyUusuk |se vól tágülala az magyar haza eróm,ában k«.r" bHr s m  de^Thonízcrelímtól

ugy-e bár? Gyerek do van, M  ráérünk.' Sz., ami szó edös körösztkomám, nem inon ¿Uiatva euuit ü ̂

í r . ; » , » , , ..^ t g s i t íS S L X ie s i  -  í s í E B E - E í S ssogi>ra crAnydbim hát kOimuen möhcfelt Csakhoqu mindönnek vcae 57nk..li T vlgKMeiyo üundl bacsiok M ütóa

sa tla “ , “"4'" la,09”""m az0" ™" im “mih' v‘- ^ » e T ? ^  .W% a r ' S i t t e t  
há. ....r  „ H' ISSb“ :  “ körósztkomám: t

t  aornrn 'ü l í  J  !  'S ^ |ó' |ó! aj pucsclóíikal, zaszerctelet Ifj. Krivarírj jirnos, a gazda-
Bekutá’nii» J t  «nSliirf * h‘,|.lva?ér™ l,!í J j *  ll,unk 15 ovögellunk is egy kicsikit, de ezl kar eguik buzgó laqja pedlq naqg hévvel
Jel hevííilín í  ^  S JS S S Í Í iF  ■" S '1"  ",0"d01" 4m cl “z banyámnak, mórt is hiiliissal szavalta cl kóltcmíngit. fiz 
M í1’41 ll|dgü» körösztkomapi. M i  «  én pá- cgybegyült ünnepló közgiisígliichámj l.aza-Atnerikaval. Nincs is sehp- romnak heves az lildulatlya. fias dal elírteklése után pihentre tért.

?Z Ismerősi az komaasszoiiyomat. d jrék -  A „Lábodi n»|psk8r"*f hó 17-én 
. ÍU ? “ í." '9B « « » « r ió  gazdasszpny is, de nagy tartól^nemzeti ünnepségei, melyre azonban 

««k y  pal’sast kéue irtkr-Lncfer jár az lábain. az a megjegyzésünk hogy kár belépődíjat 
i l l T Í T Í "  . ,, , Isten áldgya mög körösztkomám! Jó szedni hazafias ünnepségek alkalmával, mert 

' menoe? • ”  No dehal “ W lu_ - csészségot tüvánok. mindiiyíijukilak. Köszón- így nem érvényesülhet a „szabadság, égyen- 
Kj w tetőm az>apro magzattyait is. Jéc^akát adjon • lőség és testvériség" szép elve, a szegény 

---- ------ —j- a nagy és fölségös Úristen mindnyájunknak 1 ember ki lévén zárva az ünnepsc.gen való
*
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részvételből,-pedig ez szegénynek és gaz- egyhangúlag megválasztattak: elnöknek Kun — Sertésvész megszűnés. Szobb köz- 
dagnak egyformán ünnepe. — Reméljük a János, aiehtöknek Pfeifer Imre, jegyzőnek séghez tartozó Szomorú pusztán uralkpdott : 
jövőben nem igy lesz. Máyer István, pénztárnoknak Czerkon Imre., sertésvész megszűnt . '

— Csokonyában esti 5 és ' órakor Ügyésznek újból Dr. Kommen Elek ügyvéd — Vgrhenyjárvápy. Gige községben a 
kezdődött az ünnepély. A Kossuth szobor választatott meg. Kun János elnök abbeli vörheny járványs£?rüen fellépettv á mikéi 
köré csoportosult nagy közönség előtt a da- indítványát, hogy az ipartestület egy' házat körorvos áz összes iskoláknak 4 hétre te- 
lárda elénekelte, Oíbáfi István tanitó pedig 'vegyen^tózgyülés jiagy lelkesedéssel fo- endó lezáratását kérte elrendelni, 
elszavalta a „Talpra magyar"-f tűzzel és gadta és megbízta az elnökséget és a vá-m. —--A’ siketnémák kaposvári intézete i 
hatással. Az ünnepi beszédet az éjiesszóló lasztmányt, hogy saját hatáskörében igye-r osztályába, g^L907—8-ik lanévben tizenkét 
Máté Lajos ev. ref. lelkész tartottá' meg, kezzék ez irányban a lépéseket haladékta- siketnéma növendék vétetik fel. Pályázhat 
szivreható módon, ecsetelvén e nap~jelentö- lanul megtenni és amennyiben az ipartestület nak első sorban Somogy, Zala, Baranya 
ségét s. hangsúlyozván Kossuth s általában vagyona és jöyödghne engedi, ezt keresztül Tolna megyei illetőségű 7—10 éves Jáket- 
a szabadelvű eszmék diadalra juttatására is vigye. Ez pedigTbíztositva van áz által, néma gyermekek. A kérvények f. é. julius hó ' 
vonatkozó teendőinket. Ennek végeztével hogy a~~tágök hozzá ¡áriftkik az 1 k. 60 fillér 20-áig,a kaposvári siketnéma-intézeflgaz- 
Kiss János ifjú földműves szavalta el, saját helyett 2 korona tagsági dij fizetéséhez és gatóságálioz küldendők be. Egyébb föl- 
szerzeményü alkalmi költeményét szép hang- á vezetőség —̂ ügy mint elnök, jegyző és világósitással az intézet igazgatósága szive- 
sulyozással* és nagy hatással. — A dalárda pénztárnok — lemondtak a jövedelmükről sen szolgál.
hazafias nemzeti énekével záródott le az egy veendő ház alapjavára. A többi reHdes — Beszállásolt katonák étkezési- dijOr 
ünnepé ynek a * Kossuth- szobornál tartptt; tárgyon-hamar átestek, mire Stadler Mihály honvédelemügyi miniszter értesítette So- 
részlete..— Innen, a helybeli zenekar által főszolgabíró mint elsőfokú iparhatósági biztos ¡hogy vármegye alispánját, hogy a hadgya- 
játszott Kossuth nóták és Indulók hangjai- J az ülést bezárta. A megválasztottak nevében! korlatok idején átvonuló elszállásolt közös 
val lelkesítve vonult fel a közönség a Mayer István jegyző mondott köszönetét hadseregbeli és honvéd legénység részére, 
„Széchényi-szoborhoz.“ Az.énekkar „Egyen-: megválasztatásukért, ígérvén, hogy a beléjük az őrmesterektől lefelé, kiszolgáltatott egész 
Jön szeressük mindnyájan a hazát- kezdetű helyezett bizalomnak és a vállalt kötelesség- napi étkezésért fizetendő térités összegét a 
szép éneke után, Máté—Tóth Jenő egyetemi nek lölük telhetóleg igyekezni fognak I Dunántúlra 52 fillérben állapította meg. 
hallgató szavalta-gLrir. Sziklay János által megfelelni. Szerencsésnek tartja az ipar- j ' — Rákóczy-Onnep Zágrábban. Rákóczy 
a „Széchényi-sZövetség" márczius 16-ikf testületre nézve;“hogy oly embert válasz.-1 és bujdosó társainak hazahozatala emléke-̂ — 
diszülés re készített eszmedus alkalmi költe- tottak még elnöknek, mint Kun János, kinek! zetére a zágrábi magyar társaskör ctkészit- 
ményét: lelkesedve és lelkesítve. Utána társadalmi állása, tiszta múltja és jelleme az tette a fejedelem aiTképét, a melyet vasár- - 
Marschafl Ferencz egyetemi hallgató ipa:testület minden egyes tagjának garancia j nap avatott föl a zágrábi magyarság. Dél
tartotta/meg szépen kidolgozott és. köztet-^arra nézve, hogy az a testület, melynek ő elót^a magyar.iskola dísztermében ístentisz- 
szesre ̂ elmondott ünnepi beszédét. Mindkét- a vezetését elvállalta, helytelent s az igaz- - telel volt, a nie!ycn Kment llonka-és Kohári 
ten a „Széchényl-szövetség“ kiküldöttjei; ságnak meg nem felöt nem- tesz. nera tehet Margit magyar egyházi énekeket adtak elő. 
voltak (az előbbi a szőv. jegyzője, az utóbbi soha; nem engedi az ő igazság szereteté, Az^entxszteíeTvégén a zágrábi máv. nifl- 
pedig titkárra) s nagu sikerrel rajzolták a hogy a testületnél ilyesmi^megtörténjék. Az hely hazafias munkásai énekeltek a Fohászt. 
JegnagyoWTmagyar ‘ halhatatlan érdemeit ;~filés aj u} elnök gltétésévéT ért-véget. A képavatásdélutánőtópikorvolt a JRa-,— 
kapcsolatosan Kossuth érdemeivel sa nem-. — Artézi kututik tanulmányozása. Dr. gyár Kör helyiségében, melyez alkalommal 
zetközi socialismus túlzásai s veszélyei iránt Héjjas Imre főgimnázíumi f̂^ár éS'Bf^Ehn kuruc zászlókkal, déli növényekkel ésszob- 
való teendőinknek érintésével. — A Szép Ká mán tárásorvos csüryói ldk^olrf hó^- ‘rekkal vulf^HSZltve éü zsufalásiu OfeuWt 11 
Iwszéd után KuirsAr txh^n ifjú földm. sza- án községünkben voltak az ¡irtézi kűllnrása. előkelő magyar és Horváth vendégekéi, 
vatta el Pósa L. „Édes magyar népem" > alkalmával nyert tötdrétegek megvizsgálása Folenta Lajos csurgói tanár tárogatón-ktmic 
czimű költeményét, mely a kivándorlási láz-¡czéljából. . ' nótákat adott elő álta'ános tetszés mellett,
zal szemben á haza földjén megmaradást s — Lopás. f. évi január havában ifj. Som- A fölavató beszédet Sági Ernő, a Magyar 
az ehhez való ragaszkodást fejezi ki költői ssich Andor mikei nagybirtokos kastélyából Kör péríztárositnondta. A mikor beszéaé- 
ihletettséggeL A szavaló lelkes éljenzésben l drb. vadászfegyvert es 2 drb. huszár kara- ben dzt mondotta, hogy a fejedelem emléke 
részesült szép előadásáért. Az ünnepélyt a bolyt e loptak. A csökölyi cseodőrórs a tét- szentélyé avatja a körhelyiséget, fölzugott 
dalárda nemzeti énekei (a „Ki árom reszkető teseket Kovács István mikei lakos asztalos a lelkes taps. Mittenpacher Gusztáv dmba- 
karom" és a „Szittya vitézek" kezdetüek) mester és 1 segédje szcmélycbeoJ{iderítette, lomjátékával nagy elismerést aratott Ütána 
rekesztették be; mire mintegy 50 teritékü akik beismerték, hogy u lopást a kastélyban Haged.xn János, a Magyar kör titkára a 48- 
közvacsora következett Pittiier Oy. jóhírü végzett butonfestések alkalmával követték el. as idők felelevenítésére Tóth Kálmán lelke- 
vendéglójében. A jó ételt — italt szép fel- — TQz. Kuntelep községben f. hó 11-én sitö* költeményét szava la el. 
köszöntők fűszerezték. Többek között ha- Kovács István udvarán a tulajdonát képezett Hangverseny. A somogy-csuígói Ló- 
tásos tbastot mondott: Gr. Széchényi Géza, szénakazal elégett. A tűz valószínűleg gyuj- rántffy-Nóegyesület hirdetett hangversenyét 
Marschall F., Mát : Tóth Jenő, f. Szabó togatásból keletkezett. . f. hó 21-én, csütörtökön d. u. 5 órakor fogja
István biró, Staubcr Albert nagybérlő; Arany — Mozgalom az elhagyott gyermekek megtartani a fógimn. tornacsarnokában. A 
É., Szalóky D. és Váczi A. tanitó stb. — védelme érdekében. Az elhagyott gyerme- műsor átvétele alkalmával adott adományok 
Az egyetemi ifjak Gr. Széchényi G. ur fii- kék védelméről alkotott törvény, amely ez alkalommal belépő dijakul tekintetnek s 
séretében lelkes éljenzések között már 9 óra az állami gyerrpékmenhelijrekbcii gondozott igy az illetők minden további adakozástól 
felé eltávoztak s elu aztak, hogy a másnap gyermekek eltártására 7 í5 éves korukig a fölmentetnek.
Budapesten tartandó „Széchényi-síövetségNközségeket kötelezte, oly súlyos terheket — Megszurkátt korcsmán». Barcsról 
diszülésén végezhessék vállalt szerepüket. raKöH-azokra, melyek maholnap elviselhe- jelentik lapunknak, Irogy vasárnap esté a 
A szövetség köldöttjei kedvenczeivé lettek tétlenekké vállnak. Ebből kindulva szigetvári Csusan csárdában mulatott 4 társával Ma- 
közönségünknek. Elmondhatják dicsekvés község kezdeményezésére vármegyeszerté tos Pál napszámos és miu-án alaposan be- 
nélkcil, hogy: Veni, vidi, vici. — Éljenek! mozgalom indult meg aziránt; hogy felirat rúgtak, Jedl Mátyás korcsmáros nem akart

— Uj honpolgár. Krticzka Vinczc erdő- idéztessék a törvényhozáshoz annak érdé- nekik több bort adni s kituszkolta őket a 
mester henészi lakos a magy. kir. Belügy- kében, miszerint az elhagyottá nyilvánított korcsmából. Eíre Matos előrántotta kését3GS 
miniszter 19037 I-a 1907. sz. a. kelt intéz- *s állami gyermekmenhelyekben elhelyezett a bal . mellén meg szúrta Jedlt,. ki csak .a. 
vényével honosíttatván a honpolgári esküt f. gyermekek eltartásáról a jövőben az állam kahátzsebében lévő számoló papir táblának 
hó 16-án d e . 11 órakor Somogyvmegye az országos betegápolási alap. terhére gon- köszönheti, hogy támadója szivén nem szur-

’ alispánja előtt letette. Végtelen örömünkre fjoskodjék mindaddig, mig csakt5 évesta. Roppant vért veszjett és sulygs sérülést 
szolgál az eddig is jó magyar barátot:porukat elérik. Ezzel az egyes községek jszenvedett a szegény ember. Matost a csen- 
Krticzka Vinczét honfitársaink sorában' óriási tehertől szabadulnának fel, a mi,-— dórok elfogták.
üdvözölni. ___  '  tekintve a ma mér mindenütt'aránytalanul -  Jár a komp. Az államvasutak igaz-

— Pénztáros választás Nagyatádon. A J felszaporodott községi közterheket -  csak gatósága közzéteszi, hogy a gombos ésJEr--
nagyatádi közs. pénztárosi állás f. évi márcz. üdvös’hatással léhetne a községek további dőd között múlt évi december ho í3-án be- 
25:ün választás utján töltetik be. Város- fejlődése es anyagi megerősödésére: szűntetett kompforgalmat 11-e i a 41M. sz.
szerte iugg az érdeklődés az iránt, hogy ki -  Iskola látogatások megyénkben. A Vonattal ismét megnyitották. . 
lesz az uj pénztáros. Amint hírlik legtöbb kir. tanfelügyelóség személyzete a lefolyt — Közbiztonság megyénkben.' A kir. 

c kilátása van ifj. Doleriecz István helybeli február hóban adminisztratív teendők ellátá- Dgyés? felügyelete alatt ájló fogházban az, 
lakosnak. sáli Jdvül helyszíni iskolalátogatásokat tel- elmúlt február hóban ¡ögerejüleg elitéit, fe-

— loartestUlcti élet A helubcli ipartes- jesitett. lebbézés alatt ¡tevő és vizsgálati fogoly ös**.
* tület e W *^ án  tartotta évi rendes k S ^ i Érdekes, hogy a zselickisfaludi róni. szesen .128 volt és pedig 113 férfi és 15 nö. _  

gyűlését. Tekintettel arra, hogy a tárgyso- kath. elemi iskolánál olyan tanító működig, - j ........  m mi wm&i&mm
rozatban egy reridkivüli dolog; á  házvétel akinek oklevele nincsen. ,
ügye is felvétetett, igen-szépvszámban je- j. Dicséretet érdemlő ugybuzgalmat fejt KtRCZI arjeienies.
lentek meg a tagok. -  E helyen már több ki a magyar nyelv tanítása &  terjesztése . . - v

' ízben jelent meg felszólítás ,az iparosság I körül Benicsek' Jenö lakocjai községi elemi. Nagyatád: (Rotter Bernát nagykeres- : 
összetar ásn és tömörülése érdekében és iskolai tanitó, toyábbá Mayar Ignác sztárai kedőtöl.) Búza: 1320—1340. Rofs: ll'^O. 
hogy nem bxába történt, níufafja ö20H kő- ̂ óm. kath. tanitó. Különös elismeréssel- cm- h  ‘HO. Zab: 13*60.--14 —, apró tengeri: 11 k.
 ̂rűlmény, mely szerint az iparosság igyeke- lékezett meg a kir. Tanfelügyelő Sfttő Pál Arak helyt raktár. ..
zett az első alkalmat felhasználni, -hogy a markóci ev. ref. tanító kiváló munkásságáról. ___ _ c •_
haladás és anyagi jobblétük előmozdításának: — Segédjegyzői állások szervezése. A Kaposvár: <Tőrők GyuM terniénukérés- 
alapfeltételét mégszérezzék: egy egészséges m. kir.. Belügyminiszter ¡29606 IV-a 1907. kedőtöl.) Búza: 13'40—1360 Rozs: 10*60-r- 
ipartestülc’.et létesitsenék. Az uj vezetőség számú körrendeletével a segédjegyzői állá- 11 00. Uj tengerid 96.0—10— Cséves tat^ 
megválasztása aTegnagyobb rendben történt; | sok szervezését elrendelte. ; geri: 5'60—-o'OO Zab ̂  13*40—1400 Buta



Nyomdai és könyvkötő munkák ízléses kivitelben 
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^2öröÔ -2tt)O Tetiér burgongar 2‘60—300

1Í50—12-75. Árpa: 12:50-1280. Z:b: 1450 ( ¿  7 " ---=s £&
—1500. Ó-tengeri: 12 50—1270. Uj.tengeilC
9 1 0 - m  M L  U W n  >. Á  I#  I a r a a  ~  n u ..y » iiyu i..u a ja  ■«■ ^

Tátsszcrkesztö—7J=._:_ 
DR. NEUBAUER FERENC.

PÉTEF
s/U ilos

6ASPARICS
épület és bútor asztá 

Nasratáttóif Kossuth:utca 33. sz.

■ Elvállal teljes lakásberendezése- , 
“ kát ur m. halló, ebédlő, szalon, 

iroda, és konyha bármilyjen stíl
ben, ajánlja saját készítési henge
res rugókkal ellátott* ruha mán
gorlóját szolid, és j>ontos kiszol- j

gálás melléit.

Jó karban ievő kovács 
szerszám eladó ~  

hol:
megmondja a kiadóhivatal.

Benyák János $  könyvnyomdája & 
*  könyvkötészete ®

I
papír,- író- és rajzszer kereskedése

NAGYATÁDON. (SOMOGY M.)

r  Jegyzői nyomtatványok raktára. T i
ímakönyvek, üzleti "és Jegyzőkönyvek; író- 

papírok doböz és ivlevélpapirok, Iskolaszerek, 

papir, iró̂  és rajzszerek mindennemű tinták 

* és folyékony ragasztó anyagok 

nagy választékban.

f
' S S Alapittatott 1876. S ^ í í í i í i  £ 5

FEIGLSTOK ZSIGMOND NAGYATAD.
Nagyatád és vidé e nagyrabecsiilt vevöközönséget tisztelettel értesítem, 

hogy már 30 év óta fennálló kékfestő,- rőfös- és divatáru 
raktáramát. a mai kor igényeinek megfelelő ízléses és divatos szabású

kész női és gyermek télöltő
(kónfektió) 

raktárral bővít-ttemk ki.
Midőn ezt az igen tisztelt vevőközönség figyelmébe ajánlom, eddigi 

szives támogatásukért köszönetét nyilvánítok, kérve, ezt részemre továbbra is 
fenntartani. .

V  , ______  Teljes tisztelettel
FEIGLSTOK ZSIGMOND.

Szolid és pontos kiszolgálás.
: Hmm

Két jó házból való fiú =^^5 ? || Hirdetések jutányos áron felvétetnek
könyvnyomdámban ss |  ss „nagyatádi Rirlap“

- .■ tanulóul azonnal felvétetik. kiadóhivatalában. = y:-=-

.Húsvéti levelezőlapok és ajándék tárgyak nagy választékban 
. kaphatók Benyák János könyvkereskedésében, t ji.:-','.



Ajánlja saját kászitményét, mindezen fzakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb kiálitásban, jutányos és pantos kiszolgálással.

P-LASINKA G Y U L A
ÚRI ÉS NŐI CZIPÉSZ =

N A O ; Y A T Á O ,  (Széchényi-tér.)

Ajánlja saját készitményü lábbeliit, ugif fájós lábakra isTHngöT~
és Frariczia modell szerint^

Elvállalok mindennemű felsőrésr^készitést^ tiggr saját anyagorfiból 
v  valamint a nélkül.

A legTfltányosabban: mindennemű tűzések elfogadtatnak.'

Javítások gyorsan és 
pontosan eszközöl-
—  tetnek: =

Gázo aj és gázlámpák gyári raktára.:

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

NAGYATÁDON.
Tisztelettel bátorkodom a u. b- közönség szives figyelmét feltiivni Ujoiián berendezett

CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE
Különösen nagy súlyt fektetek csemege különlegességeimre, melyeket szintit ujonan 
vezettem be. Raktáröli tartok: friss debreczeni perzselt szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádlit, többféle 
szalámit Különféle Cunsurv Hiúk: ételek és halakban, sajtok, kaviar, fris uradalmi va j.

Fűszer áruk. szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök, 
Sósborszesz. T"

Szintúgy friss déli gyümölcsökben .u. m. Malaga, moZSolya szőlők, maróni, 
magyaró, narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák.

A n. b. közönség szives érdeklódósót-kérVe, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról,
vagyok kiváló tisztelettel

Nagyatádon
Főtér saját ház.

Záborszky Lajos utóda
csemege- fűszer kercsk.

Gázlámpák gyári árban. , Gázlámpák gyári árban.

1907. máreztus 21.

Sí-i. jr--

NAGYATÁDI HÍRLAP;



Nyomatott Beiivák János könyvnyomdájában Nagyatádon IVÓT.

í j '-  N A G YA TÁ D I H ÍRLAP 1^7. qtórtízius 2t.

Alapittatott: -1854;

otter ^ e r n á t
N a g y a t á d o n .

LAKAT!)S l:S IJ:M I:ZÁRU (iYÁR
(Fürdő ytcza.)

Kitűnő minőségű lüttichi vadászfegyverek,
revolverek, az összes íegyvernemiiek, 

lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászáíi 
¿ = 5 ^  cikkek nqgy választékban. 7> . 

j  ----- - —

Gazdasági és varrógépek gyári i

ajánl complette kocsirakományokban, 
helybeli raktáráról: ---- < ....  ■ - \ .

I. rendű meszet k S S ÍS S b * * *  
■ « Portland és románcementet,
hordókban és zsákokban (a „Beocsini Cementgyári Unió r. t.“ 

képviseletében.)
4 * p ft p At * elszigetelőlemezt, kátrányt, carboline-valódi aszfalt ledlemezt, »"«ts* bud;rs‘i'  aszfalt-es katranytermekek gyara képv.)

Épiityfát és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
kartritiai és magyar (erdélyi) termékek) la felsőmagyarországi fazsindelyt.
É p Ü  jetvasalásokat a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomárolva.) 

Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
— -a*í+ 3 ís-



NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALM I HETILAPJA.

Szerkesztőség:, Nagyatád, Kossuth-utcza 37. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. «aán^

Az előfizetésiéi hirdetői dijak eJgadóbjyfltaMWIdCTé^ .

Előfizetési á ra k : egész évre 8 kor., félévre,4 kor., ne- 
s = = ’ gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. 1 — j 

M  e g  j  e Le n"i k m i n  d e  n c s fi t  ö r  t ö k ő  a.

A||p||áiof ¡Ne bonczolgassuk a tagadás iifdokait,1 Miért tűrjek mást önmagam fölött?
_ , / RHuja. nc vQjjju  ̂ ej a fátyblt> hisz fájó se- Mire való a rend,- erkölcs? Minek

A rózsaujju hajnal két szót irt Beket takar az, melyet csak a hal- az eskü leüoismeret ? Miért ijeszte- 
fel a menny bolt peremére husvét i hatatlanságba vetett frü és nem a getnek Isten nevével? 
regaelén: halhatatlanság rem ényei megsemmisülés remen^c gyógyíthat íme a kérdések conglome|átumji, 
E két szóra fájdalmas nyomástól, meg! . melyekre csak egy a felelet,' halhar
szabadultak fél a'szivek s húrjaidon; Halhatatlanság! Dicső szó, még tatlanság!
végig, xezgett egy megnevezhetetlen,, dicsőbb valóság; kulcs mely főinyitja % Dé nézzük, vizsgáljuk az embert, 
fölfoghatatlan boldogságot hirdetőr az -éíet Titkainak vasfaját. Nélküle' mint a halhatatlanság bizony ítékát, 
dallam lágy melódiája. , az «let egy óriási kérdőjel,- melyre, Mi az ember  ̂Ne kérdezik Darvint,

Csodálatos esémény ez; pe^g nincs felelet s a tudós szomjától ScKoppenhauert, Hartmant, Volneyt. 
a halhatatlanságba vetett hit egykorú -•***-*■ •• M- - *— 'J-?- - -—
az emberrel: az ószövetség egyik 
nagy

gyötört lélek folyton csak azt az«jy .Ne a tagadásb a scepticizmus sötét 
szót lihegi: miért? Nélküle" megöl-’szemüvígérr'nézzük s ne abban a 
datlan^maradnak az élgQ r̂oblémái s 1 sűrű ködös athmostfoóerában,: meljK-^ 

gánák, szerencséjének romjain a föí-Tönmagam is talány vagyok Ki és mi ben a kétségbeesés látja. Az az alaF^ 
támadásról elmélkedik; a ttggy Ho-, vagyok én, honnan származom, hová nem ember, az a természet tb?z- ’ 
ratitis xe szavakkal hunyja le szemét megyek, ha' küzdelmes életem véget ¡szülötte, vagy ho^y MUfÖhhM .fejéz- 
sfrt álomra: „non önitojs moriar“ . — ér ? Hiába kérdem, hisz1 minden a zem ki -magainat, a teremtés szépség- 
nem halok meg egészen; a hős had- múlandóságról beszél, minden fűszál-! hibája. Ne kérdezzük a természettu- 
vezér Makhabeusi jttUás tizenkét‘ról a halál nevét olvasom. Hiába5 dóst, mert az távolabb viszi Istentől, 
ezer drachmát küld Jeruzsálembe, kérdjük a természetet, az csak'táplál, mint közelébb. Talán mutatvángt a- 
hogy elesett katonái lelkiüdveért ál- de nem szól s működik tovább. Vagy karunk belőle? Okén, aki nem mesz- 
dozatot mutassanak be. tán csak egy öntudatra ébredt por sze állt az állati eredéstől, azt mond-

Ho'nnét van mégis a husvéti_ö- vagyok, porból lelt gondolat, mely- ja: „Az ember a legvérengzőhb raga- 
rőm? Magyarázatát, okát találjuk bői újra por lesz? -dozó, a Jegalázatosabb kérődző," a
Krisztus feltámadásában. Ez a tény „Meghalni! — miért meghalni 9" legsi'mább majom a legrufabb pávián, 
nyomta a megerősítő pecsétet négy kiált fel Gőthe. Hát a lélek csak a legkevélyebb ló, a legtürelmesebb 
évezred hitére, s ez a tény adta tud-jálom és semmi más? A bűn, erény lajhár, a leghöbb kuty^a leghami- 
tul a jövendő századoknak, hogy az csak puszta képzelet volna? Az em-.sabb macska, a legnagylélkübb ele- 
élet nagy kereszhitja s a szenvedés beriség önmagát csalná, ábrándban, fánt, a legéhesebb hiéna, a legszeli- 
gyötrelmes Kálváriája után fián  /W-jőrületben élne? Az emberben csak debb őz, a legszemtélenebb patkány," 
tám adás/ S  két ezer év óta gyön- azért volna az ész és értelem, hogy vagyis- inkább állat, nincs bene sem- 
gült-e ez a h it? Óh nem, csak erős- átgondolja ez^ a  nagy nyomort s mi emberi és isteni vonás. 
btWött^s az annyít hangoztatott NirKkétségbeesve, várja a halált? M i ál- M i azem ber-ahit, a kegyelem, 
vána legalább a szivek mélyén nincs. laj>itia_meg a törvényt Aés. jogot? a lylhatatlailság világánál? Mily bá-

Nagyatádi Hírlap tárcája' A piros szekfü.

JJz éle t esak egy- a ra s z . . .

Ez az étet csak egy arah, 
jUig virult el a tavasz,

"S már a mi jő :
Szürkülő has őszi idő.

liülonM aki sötét hajjal__
Vesződik q föld, bajjal,
Mindig tévő!
Jtz örömök poharától.

Vgyis eljár az ideje,
Lenp/if/atlik délceg feje,
S  mit sem éhe 
fíotlik be á hideg télbe.

És ha koporsója kész, lett: 
fíelé zárnak annyi -éjét,
Mennyi két szem 
Almai hoz* elég lészen.

Sl bölcs pedig arra mén ve, '
Sirjárö l. virágot szed le,
S  vígan vágja 
Bokrétának kalapjába!

Jakab Ödön.

lenne szakítani a ifiegszokottal s kizökken
teni élete .folyását a kiszabott sinekböL Arra

- a hátra levő csekély időre? Oly gyorsan
„ frtirth.iKídrt „nit tar szaladnak a ttlfpok. Rövid, megszálló ven-

, KÓ|*nCp‘X  " 3 E *  CMk " Bldi lí" ‘Ck- ,9nZ‘ "hajszálak. Korán jött rá a dér. jeléül annak, nem. érdemes I
hogy a szép derűs, tavaszi napok és á vér- A  lc9l°*?b, legpuhább karosszek a
forraló nyár tmmár elmultanak. Beköszöntött kávéházban Gábor uré.Jíényelm<?gen helyez-
az ősz, a lassít átmenet a teljes kiHÜlésbe, kedik el benne. Az- egyljí pincér már hozza
a fagyos, örömieleu télbé. Gábor ur nem a kozépbama pikolo kapiloHterL A másik a
fogadta tragitflisnak u változást. Filozóf cl- reggeli lapokat. A harmadik, a fop.ncer már
me volt, tudta hogy tavasz után nyárrmjáf készíti a [ol sz l̂elo finom szivart, gyufáHs

¡lilán ó k  M w lkcjik s hogy^ 'm ir ”  toSSw*|2!LíSitt van, a tel sem maradhat el sokáig. Csak első kékesén szaHO i.isiKHrmaiwt levagaoe 
némlképen csodálkozott, bogy mUidê  ilyen bocsátja, megbékélt, kellemes éizés tölti el. 
gyorsan következik. Ali<r hogy belomelege- Bizonyos családias érzéssel néz körül 
dett a fiatalos, hövérü életbe, Íme már -is a márványasztalak között. Mosolyogva bólint-
letarolódott a szögfeketc haja s a megma- a kassza felé. giatal, alig 18 éves leány tró-, 
radt szálakat szürkére festette a korai dér-^iol ott a kocka ezukrok és a likörös üve-
csipés. Lassan, lassan elmaradoztak tőle a gek társaságában. Hamvas rózsaszínű arczu j
a fiatalos szórakozások, a leányok, az asz- ezukorbaba, széles váll, domboriL-k^el, 
szonyok, akiit eddig megédesHették az életét, karcsú csipök, Szépen fejlett formák. Gtfbor
Észre sem vet e, hogy kopott ki belülök. De ur csettent a nyelvével. Régi jó  időkből
nem kívánta őket vissza. megmaradt az a imlértó szokása, hogy mél-

... Uj éleire rendezkedett be. Komoly lelki lányolju az asszony! szépséget. Egy darabig
emóciók nélkül való, csendes, égyimngti gyönyörködve nézi a leányt, aki kén|jeskedő,
életre. Mint az óraketyego járta még híva- finnyássággal rendeli apró edénykékbe a
tala, szokott korcsmája, rendes kávéháza koczkaczukrokat. Mintha minden mozdula-
és garzonlakása között az utat. Más ember tával azt hirdetné, hogy ez nem az ő szokott 
talán ridegnek és unalmasnak találta volna_reudes foglalkozása, csak azért végzi, mert
ezt az életet s kereste volna a nagy mindent neki is ügy tetszik. A kisasszony a kávés
átformáló változást. Gábor ur nem. Miért? lánya -tudniillik. Gábor ur jól tudja ezt. Azt-
Minden jól van úgy, a hogy van, terhére is tudja, hogy mit jelent az, hogy a kis pót
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"jós, nlfly remek Jelenség! Elég annyit‘terjeszt, repeszt a szellemek világa- feltételeznók-e ezt Istenről, kinek 
IttSSdani: Isten képe, hasonulása Fez"- bán Az észnek végrehajtó hatalma, lénye az örök széretet? Nem- A 
?el meg'van mondva mindenl Meg- mely életet, vagy halált- szefez. És szeretet halhatatlan, mint az Isten, 
látszik rajta, hogy Isten aranykedvé- ez az akarat szabad; önálló. Szabad 4ia nem volna az akkor röpitsük 
ben teremtette. Micsoda ő? Élő temp- a választás! Tenni, a mi tetszik! Az levegőbe a síremlékeket töröljük le 
löiíiírí Teremtőnek, szépségre rfézv#ember mintegy íciralya önmagának!; könnyeinket és vad kétségbeeséssel 

.  szebb a csillagos égboltnál, a para- E két tehetség csalt arra volna adva, töipjunk̂ oitat a- léleknek a semmiség- 
dicsőm minden szemkáprázatánál, az hogy egy rövid földi lét szűk kor- be, hiszen szeretteinkben csak egy 
egész'természetnél. Anyag de a-leg- iátají között vergődjék? marék port szerettünk!
nagyobb remekmű az anyagban; Hogy az ember.ouélyen szivében Szeretetünk igazi tárgyát bírni 
anyag,, tökélyetesitve a szellemiség hordja a halhatatlanság eszméjét, óhajtjuk örökre, de ez csak a hal- 
határáig, anyagban kifejezett képe müvei mutatják. Tartósat, maradan- hatatlanságban lehetséges. Erre köti 
Isten szépségének. Ezt mondja róla dót akar alkotni, hogy késő nemze- le magát a jegyes az ,oltárnál: Téged 
a hit Vájjon melyik vélemény felel dékek bámulják, csodáljákazt. Ezért egyedül és örök re T A*t mondja, Hü- 
meg-jobban az emberi méltóságnak? görnyed Íróasztalánál a tudós, ez Séget kérek, hü szeretetet várok Hü- 
S ha igaznak fogadjuk el B. Eötvös adja kezébe a vésőt a szobrásznak, séged hozzám olyan legyen, mint 
állítását: Az ember külseje egy része ecsetet a festőnek, lánföt a költőnek, oltár előtt azörök fény, mely soha 
sorsának, akkor,.lehetetlen külsejéről Egész lényét beolvasztja, jnüvébe* kLnem alszik, mint az őrzőangyalok 
le nem olvasni, hogy sorsa a.halira- melylyeta halhatatlanságra törekszik, ébersége, mely nem csökkenhet, mint

^i attenság;— ---—*---— —----Zeuxes, ̂ é kor festőj^mondja^ Solté az én szí vem lángjaiméig nem lan-
Az ember lelki tehetségéi ma- festek, mert az örökkévalóságnak kadhat. A kelő nap, a leszálló éj, a 

' gasabb.czélra törnek a köznapinál, festek! ^  ' jég fagya, a nyár heve, “az évek
ez is .halhatatlan voltára vall.. Mily Mi egyéb a család, mint váltó- hosszú járása minkethflindig együtt 
aranybánya e tekintetben az ^mber! zatos, de meg“ nem szűnő folytatása találjanak s az ég angyalai folyton 
A'wlág minden kincse, aranya nyo- a természet legremekebb müvének,; örüljenek szereltünkön, öe mégjob- 
moruít szegénység leiké gazdaságé- az embernek? folytatódik benne nem:bán bizonyítja ezt egy elhunyt hit- 
val összehasonlítva. Az emberben, csak az ember, hanem annak magasra vés sírfelirata: Kegyeletem csak e 
mint csillag ^z éj sötétségében az törekvő tehetségei, eszméi, reményei, múlandóságban emelhet emléket, de 
értelem ragyog fénij ez, mely világos- A családi haquömánuok hová nyúl- szeretetem elkísér a túlvilágra is! 
ságot öníaz elrejtett titokiepte igaz- nak vissza ? Nagy emberekhez, hősi- Végül a “szenvedőnek csak így 
ságok birodalmaira. Nap, mely ragyo- êsr dicső tettekhez, visszanyúllak mondhatjuk: Tűrj és n_e sirj! Elha

gyásával biztonságba helyezi a bolyon- századokra, talán “évezredekre, ami-¡gyatott, elhanyagolt hitves, elfeledett 
gó elmét. Erő és hatalom, mely meg- bol, mint egy darab történelemből • szülő, kitagadott gyermek, kórágy 
teremti a tudást. Mint kiralyhő ül, csak azt olvashatjuk, hogy a család jtövisén hánykolódó beteg, szegény 
trónol az emberben, parancsot,-taná- őse nem kiSebb~dotogra törekedett, | erkölcsi halott, halljátok meg: van 
csőt adva', igazságot oszttfaTS'ha az mint a halhatatlanságra! iföltámadás, van hajhatatlanság! Egy-
értelem nagy müveit látjuk, be kell Az ember arra van teremtve, | szer csak lemeg^az a nehéz kő, 
vallanunk, hogyi ez az örökkévaló- hogy 'szeressen és szeressék. Mi,- a : mely boldogságtok sírját födi, a 

-ságbóL földre világító fénysugár, ki- szeretet.?Egy cseppje, előize az örök í szenvedés, meghurczoltatás kálvária
- rálynő és nem cselédleány! E  melleit boldogságnak. A váau a boldogság jutja után jönni fog a husvét, a mi 

bírói hivatással birphivátva van igaz- után kitépheietlenül bele van oltva'husvéttink is: feltámadunk! Alle luja ! 
Ságot szolgáltatni. Az akarat, mint a kebelbe. De a földi boldogság oly P. K iss Arisztid.
hűséges alattvaló minden ügyét az rövid, s ezt is annyi könny és fáj-.
értelem itélőszéke elé viszi. dalom árán vásároljuk meg. Ugrani— - ■ . \ ~~
- Az akarat. Egq másik hatalmas miért volna akkor a világon a sze-; i p  u p t

tehetség aẑ ember lelkében. Egy d.i- retet, ha nincs halhatatlanság? Vagy - T I I t\ C^TY.
rabkaa mindenhatónak .alkotó, i£r uem kelleije-e kegyetlennek mondani .
remtő erejéből. A tetteknek önállóan a nagy alkotót ki e vágyat belénk ~  A trónörökös Berzencén. Ferenc Fér- 
mozgató, feszitő, ébresztő ereje, fltuiá oltotta, de ki .nem akarná eléqiten i ? i Ü?
a cselekvőnek, s ez által a tevéken« tgy éhező állatnak, húst mutogatni, ^ T as illó  vendégeként A trónörökös tel̂  
eietnek. luz, mely hevít, olvaszt, ki- de oda nem adni, szivtelenseg volna, jesen^kognitóban jött s inkognitóját néhány

_-itt látya. Azt, hogy a másikat, a ki-tegnap ímgol posztó-e vagy brünni posztó? Ha el
őtt ott,a rendes kasszakisasszónyt clkÍJldléK.-lenben feleséget vesz, egy-kettöre készen.
Holnap már más fog ottan íflm. Piros bhiz Tetszik a leány,\pUnktum. Milyen érzések,
helyett sárga blúz. Ejh! az is mindegy! milyen gondolatok laknak henne? Ki töró-

Gábor nr sorra nézi a szomszéd ász- dik azzal.
£ 2 2 ;  y ateT " S |i1h "?i|a”f zok > .,mcr  A leénü féltestével kihajol a kajsziból,szokott arezok. Mfatha távöll .^adagja, cgíszc„ k to | a fér„ ho2 ,gu !usogilak.
volnának. gondolatban udvozi, okét. Elégé- asbor „ r c|lordu| tslQ]i aZzal a szándékká!,

in 1 V ; r  T 3'ábli" ^ gs «¡Ságjaiba temetkezik. JJera sikerül.
i lT S S L f  a í  “  í  CSB izémét visszavonja az a kép. Talán neki

génye. Nagy rtiarékru való _pirosr s 
hoz. Mind a ‘i leánynak adja. Az édes mo-

megismerheti-p egyik ember, mi lakik a má- 
szegtut síkban? Miudonképen lutri. Vagy sikerül,

, vágy nem sikerül. Ennyi az egész.köszöni m̂eg. A pincérek sietve i 
hámozzák le a gazda jövendőbeli vejének A leány diszes vázába rendezi a már- 
kabátját. A vőlegény közvetlenül a kassza j ványpuJton a piros szekfüket. A férfi is, ó 
alatt ül le egy asztalhoz. A leány közelebb j *s> elvesznek Gábor ur szeme elöl a csokor 
húzódik hozzá, Lehajol a márvány trónról,} mögött.
úgy beszélgetnek. -i _ Virágos fal mögött vesznek el s Gábor |

Gábor ur'nézi'őket. KedVencz ¡tanul-jur elszomorodik. Talán azért mert nem látja 
mánya ez a pár ember. A rózsa piros lány.! őket. Vagy egyébért? Az ég tudná meg- 
S a pergament arczu férfin. Nem szép em-¡ mondani, 
ifoer. Az iró szobák megszokott, bétkőz-R , _
napi, örökösen fáradt, hamar elnyűtt férfi- . “  délután történt. Este vacsora utár\ 
tipusa. Regényét Gábor ur jól ismeri. Itt |,cd,9 Gábor, ur minden eddigi rend és szo- 
Játszódott le ebben a kávéházban. Most egy * e|lcné̂  visszament a kávéházba. Úgy 
esztendeje még egysz'erii, közönséges ven- ta n c'v<eszve a piros szeg-
dég volt az az ur? Néhányszor látta a leányt. 
Megismerkedtek. Rövid barátkozás. És ime 
már mátkapór 4ettek. Mily hamar megy né
mely emBerrtél az ilyesmi! Ha nadrágot 
vesz, kiforgatja, beforgatja, megtudakolja

fübokor mögött. Ez a kép vonzotta vissza. 
Látni akarta őket. Az agglegények szeszé
lyesek, mint a vén kisasszonyok. Vannak 
ilyen bogaraik.

A leány még mindig ott ült a kasz-

szában. De a vőlegény hiányzott. Gábor ur 
; elégedetlenül ült le karosszékébe. Mogor
ván rendelte meg pikolóját. Némi családias 
fölmelegédést várt attól, hogy a szerelmes 
párt együtt lássa. -$s most ridegnek, elha
gyatottnak tunt fel előtte a kávéház.

Dé a leány mintha nem unatkoznék s 
nem nagyon érezné a vőlegény-hiányát. 
Mosolygó arcza bibor vörös. Gábor ur a 
régi jó időkből emlékezett rá, hegy-a sze
relmes nők szoktak igy kipirulni, amikor azt 
látják, akinek szivüket ajándékozták. Csil
lámló szeme bi2almas, kedveskedő sunyi- 
tással gyakran száll jobbra mindig ugyan
éhoz aaf̂ asztalhoz.

Gábor ur követi a pillantás Irányát. S 
a tekintetét egyszerre lefogja, leköti lenyű
gözi — egy piros szegfű. Egy piros szekfü, 
mely onnan származik, a márványpulton 
álló nagy csokorból, most pedig hivalkodva 
ékíti egy cslnös huszártiszt attilláját

— Gábor haragosán : sziv ’ egyet a 
szivarján:

— ügy kell neki I I I  Ha ̂ adrágot 
venne, jobban meggondolná. I
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napra terjedő ittlétében is megtartotta. ~A- ~ — Sorozás eredménye. Nagyatádon f: rszedett ievelet-kuláte haza a . , ___
vadászat igen jól sikerült és szép eredmény-j hó 20, 21 és 22-én megejtett sorozás ered- fényes világosságot vet az Amerikába ván^
nyel végződött menye a kővetkező : doroltak sanyarú helyzetére, miért is szóról

— Eljegyzés. Krámmer Sándor, közsé- F. hó 20.-án az I. korosztályból 50. szóra leközöljQJc.'
gimk érdemes kereskedője eljegyezte Gutt-;a II. és III. korosztályból 31; f. hó 21.-én Isten nevében kezdem pár sör írásom,
mánn Kornélkát tolnamegyei Báta község- az I. korosztályból 49, a II. és III. korosz- kívánom az Istentől, hogy a legjobb egész- 
böi — Grafulálünk! — f  t ; tálnbór2fo  ft hó 22rén-az 1. korosztáluból - ségben- találjon benneteket. Ift megírom éle- .

— Pénztárnok választás. TalliáfT Andor 42, a II. és Hl korosztályból 20, összesen (fin rövid versét:
járási föszolgábjró elnöklete alatt f. hó 25- tehát 215 ifjú soroztatott bé. ... Rövid életemnek szomorú napjai; 'v ~
án Nagyatádon megtartott községi pénztáros — Gyermeknap. Az országos gyermek- Vájjon hová lettek sok szép virágai? * N
választás alkalmával egyhangúlag ifi.. Dole- védő liga f. évi április 2-án és 3-án „Gyér- a  szivemet csak a bű-bánat epesztí.
necz István helybeli lakos .választatott meg. mek-napot“ rendez, mely napon a kereske- a  sós tenqeren túl meq is repeszthetr.r. A* . . . ....' ' ,IAI/ kAirAtntnllr hí̂ nnnnc -óf <1 ü/m

X ' Z '

— Gyász. Őszinte részvéttel vettük a \ dók bevételeik bizonyos " ..-át a liga. ezéi- 
ggászhirtrtíögy^jál látván, munkatársunk- ¡iajlf bgcatfi^k.̂  y

Nagyatád község jendőrei a mostani 
leánykája : Erzsiké hosszas-szenvedés után, í aragaság| ._ viszenyok között túl szgijény u 
f. hó 22-én eihungt/Araás és béke Teb'égjéhf fizetésükből Tnegétmtrenr trtdván elhatároz-- 
porai "fölött! ¡ták, hogy sorsukon jav^aiido kivándorolj

nák, rinyaszentkírályi tanítónők í f  éves kis j 
' ája: Erzsiké hosszas szenvedés után, di

— Nemzeti ünnepség Lábodön. Tudó-' 
sitónk.irja, hogy a ,.Lábodi daloskör“  f. hó 
17-én megtartott nemzeti,-ünnepsége nagy 
erkölcsi és anyagi sikerrel folyt lé. Már 
magának a 34Jagot számláló daloskörnek 
az ev. ref. elemi iskolától való felvonulása 
ünnepélyesen díszes és imponáló volt. Midőn 
az esti szürkület ráborult a községre, „Kos
suth Lajos szt sírjára“  c. ének bús akkord
jai reszkették meg a1evegőt, mélyiíek hang- 
jaira az utca benépesült, az öregben is etö 
támadt eljönni ez ünnepélyre, kivenni “

rendezőségnek ugyancsak sok dolgot /-adott 
a sok vendég kalauzolása. 8 órakor már 
zsúfolva yoltg Lövi szállónak 4 tenne. Egy*

; szerű polgárpk űrt közönséggel -végy eStr 
-MHy szépefrösszefértünk az egyenlőség és

ség következőkép-folyt le: Csieskár-József 
ref. tanitó megnyitója v után felharsan ti 

“ Kossuth—Indulór—,,Fet*raj—vitéz daliák!" 
Minden szem megáll, mindep fül Figyel, a 
lelkesedés pirja az arcokon. Riadó taps _a 
jutalom. A tetszés-nyilvánitásök zajában

Mily szerencsétlennek mondhatom magamat,. 
Hogy idegei? ‘földön töltőm napjaimét E  
Ott hagytam hazámat, szép szülőföldemet, 

ne feleségem a kicsi gyermekemet 
Kérlek jp Istenem; légy segítségemre,
Sok szomorúságom fordítsad őrömre, 
Engedd,hogy még egyszer, láthassam hazám. 
J<Tbarátaímat, kicsi családomat.

nak Amerikába, s e végett szolgálatukat 
felmondották, az esetre ha.jobh. fizetésben
nem részesittetnének. A képviselőtestület --  * .. , , . .
méltányolva a jendörök; jogos : kívánságát [Nagyon'hegyes-vo'gyés Amerika-földje, 
fizetésüket a viszonyokhoz mérten emelte, Sok bánatos magyar búslakodik benne. 
■$ igy most mór azok kivándorlási szanÖé- Affierikaföldjét körűi falja tenflflrlT 
kukról lemondottak s továbbra is közbiz- "  -*-• - f  „ | j j  -
tonságunk felett őrködni fognak.

— Tüzrendészetünk ujászervezése. A 
mostani nemzett -kormány többek - közi 
tüzrendészétünk újjászervezését is feladatáui 
tűzte ki s kilátásba helyezte, hogy egy. már

részt ez ünnep méltó megszentelcscbőL A íegKözelebb benyújtandó tűzrendésze« tor-
vény javaslattal segít a jeleni« 
szeti mizériákon, mely hivatva 
bán a mai kor modem-jgényeij

egt tüzréndé- 
1 lesz hazánk- 
inéK megfelelő

Borzadállyal gondol7 arra minden ember. 
Elszorul a szivünk, ha arra gondolunk :
Mit csinálhat otthon kicsi kis családunk ?

férj?, fip. 1-
Kinék jQ bgrátja jut Idegen sírba ?
Kinek nincs senkije e messze világba,
Senki sem borulhat a koporsójára;
A sírhantját senki könnye sem áztatja, - . » 
A fejfáját soha,. senki sem láthatja.
Most láinm-^saiTén is: mire adtam fejem,

,_____ 3 „  lat megvitatása czéljából-az országos tűz-j nP Hisrom a? fotont  ̂nnn̂ nn «afpon
A 7. tinnp p -|  O ltó szövetség értekezletet hívott egybe, Szép hazám földjére haza Vezéreljen.
.............. melyre a somogy rnsgyej-J-̂ zoltó szövetség

részéről Dr. Szetsey István nagyatádi tűz
oltó főparancsnok küldetett ki, KÍ_ÍV áZ 
értekezleteiLYaló résztvéteí végett már a
napokban Budapestre utazott.

,...... ........  ......... ____________  —,____ — Az állattenyésztés emelése s külö-
Szennai János egyszerű polgár a pódiumra, nöseri a hidegvérű lótenyésztés, mint az ál
szökik s a „Talpra magyart“  oly ügyesen! lattenyésztö közönség egyik legfontosabb 
szavalja; hogy egy pár öreg meg sem áll-1 jövödelmi forrása érdekében Felsösegê d 
hatja, miszerint a strófák hozott bele  ̂nem község mozgalmat indított s kérvénynyel

z én dicső ¿ép országom; 
^¿1» pénz, molyát Ígérgetnek,— -

Már tisztán látom, högif azok svindlerek. 
Kedves atyafiak jól megszívleljétek,
Miket itt elmondott egy szemtliíir nektek.
Kéjétek az Istent, h.ogy haza mehéSsek,
Hogy elmondhassak sok iTríndeht tínéktek. 

Ammen:
Egy honfitársunk szive mélyéből fa

kadnak ezen sorok, melyek eleven hirdetői’’ 
azon sanyarú helyzetnek, melyben magyar
jaink —'1 rábeszélhetöségük folytán — ' ké" 
rülnek. — Heinéjük, hogy sokan okulnak 
ezen sorokon. *

— Megszökött halott. A legutóbbi sellei

szóljon: „Bíjon édös öcsém i' volt e 48-ban} fordult somogyvármegye törvényhatóságához 
is." Elhangzik az .utolsó „esküszünk“ . is,. hogy a köiség részére hidegvérű tenyész- 
utánna a daloskör a „Tolpra magyart'* énekli apaállatokat kieszközölni szíveskedjék. A 
tűzzel és lelkesedéssel. .Ezt követte Szabó képviselő testületnek erre vonatkozó hatá- 
József „Imádság“ czimü szavalata, melynek j  rozatát a mozgalomhoz leendő csatlakozás
utolsó strófáját: „És ha vész fenyeget har-1 végett Somogy vármegye összes községei- _  m .T II<MV4W 0 l<yuioulJ
sona megharsan“ oly elragadóan adta, hogy nek megküldötte. Nagyatád község képvi-1 vásár alkalmával nregrugott a ló egys.«— 
bizony még a jóból is sok annyi, a mennyi !selö testülete f. hó 23-án megtartott “ k ö z - 1 cm5ert Az ember ott nyomban ösaze- 
„éljen“-t kapott érte. Utánna:,Tied Vagyok,; gyűlésében ezen határozathoz hozzájárult, s csctt s holtan vitték be a temető mellett- 
tied hazám" c dal következett »Majd Cslcs- a maga részéről is kívánatosnak tartja, hogy I ,cvö községi hullaházba. Azután mindenki 
kár József r̂ f. tanitó lépett a pódiimitavhoqu-te .mozgalom n îfllattenueszto közönség ért ’ ̂  0rv03 után sietett. De az orvost n«n - 
megemlékezék a márciusi nagy napokról,, dekében eredifiényre vezessen. találták. Vidéken volt s csak k*ső este tért
„Csínom Palkó,* Csínom Jankó" kuruc nótá-]^— Jánosmajor-puszta parcellázása. hazfl flraik9r ^  jelentették n?kl az esetet, . 
val felelt rá a daloskor. Taktusaira bizony i LeIbach,.Keresztély nagyatádi nagybirtokos düjta ojag^vi^jqgjd meglátom én ,a*t 
néhány leány és menyecske táncra perdült tu la jd o n á b a  levő Jáitosmajor-puázla, — mint-1 a ha)ottat rCggC| iS7 Reggel aztán " az volt 
De megállottak a tánezosok, mikor Katona egy 600 magyar holdnyi terület — épüle- \QZ e)ŝ  doigg, hogy kinézett a hullaházhoz. 
Ferenc szép bariton hangjával „Márc 15-re" tikkel, malmokkal és belsőségekkel együtt N  j,u||aház ajtaja le volt zárva. Egy-két 
c. költemény elszavalásába kezdett, titánná: a legkisebb részletekben is eladó. Bővebb emt)Cr kdkucskált be a nyitott ablakon.
................. • ••-“- ■ ■ • • felvilágosítást ad ■ Dr. Konttnen Elek ügyvéd . No. hol, a halott ? — kérdezte a

Nagyatádon, továbbá Fleiner Samu és Baiim’ ,
Henrik- Kaposvárott.

-  M é n b i/ to s itá s . A kölcsönös magyar 
állatbiztosító társaság; u magán méneket —
tulajdonosok tömeges jelentkezése esétén — ioiian jm> ,WW1

__ ö’-Tj v.-os kedvezményes díjtétel mellett biz-1 Ezö|'j szökjCm _
tetszés mellett {örtént elszavalásával és a j tosítja. [ magyarázott mindent Tudniillik az történt,
daloskörnek „ós Buda gyermeke fel sza-l — Gazdasági cselédek és munkások. jJ0 gz ¿ju|t ember ¿jje| föleszmélt s--az- 
porán" czimü énekével fejeződött be. Senki Gazdasági tudóiitónk jelenti, bogij a szent-» tán 5je ct[ kjmászni börtönébül s iparkodott 
nem unatkozott a hosszú programm alatt, lászlói gazdaság Szentgotthárdrol (Vasiii.) haza Szerdahelyre.

‘ 90, a bolhás! urodalom Péterhegyröl (Vasm) _  A virilizmua' ellen. A városok és
148, lábodi csikótelep Zalameguéból 48, Vijrmegyék törvényhatósági' bizottságainak 
Austerlitz nagyállás — pusztai bérlete Zala- ¿s szabad működését, 'a kflüzér*
megyéből '-’0, Fekete Ernő, gígei bérlete, dekcl ^kinhrc «̂ a viriIis intézmény biZ0ny0S 
Al»«endváról és Letenyéről 30 arató— mun- foRj feszélyezi, mert a virilisták érdeke 
kást szefóődtetet'. Bolhási -urodalomban,. rendszerint nem azonos a nagyközönség 
Szarvas Lajos belegí bérletében cselédhiány,; ¿^ekével. Győr város törvényhatósága most 
Talllán Gyula kutasi földbirtokosnál arató- J ¿[¡ra*0t intézett ez ügyben Somogyvármé<)y« 
miinkto •— hiányban. közönségéhe? és, kéri, hogy vele együtt in-

-  Kivándorlók figyelmébe. Amerikában t<vzzj „ ck föliratot a képviselóházhozhoz a
n kivándorlási törvény előkészítése óta rend- virj,is illtgzmény eltörlése végett. Az átirat 
kívüli mozgalom, indult meg a magyar műn- ame| tcqnap érkezett meg az alispánhoz,

„Kossuth Lajos szt. sírjára“- szép éneket 
éneklé a daloskör.*Májd Horgas János „Fel
fel veszem a furulyát" c. régi dalt szavalta 
nagy tetszéssel, melyre a daloskor: „Kos
suth Lajos azt izente“ c. énekkel felelt. Az 
ünnepség ifjú Horgas G István által a 
„Ledőlt szobor" czimü költeménynek nagy

doktor. ______ . J P p P H
— Valahol ott les? bent.
Azzal kinyitották a hullaház ajtaját, 

keresték a halottat mindenfelé, dé nem ta
lálták. Az ablak fölött volt valami írás.

Ez aztán meg Is

A gratulációk özönével áraSfctották el C síí:s -  
kár József ref. tanítót, ki felgyújtotta a nagy 
napok emlékezetének fáklyáját ifjú és öreg 
szivéban egyaránt. Há|ával és elösmeréssél 
adózunk ezért Csicskár József tanitó urnák 

*• és e helyütt is köszönetürtket -fejezzük ki e 
szép ünnepségért. Az ünnepséget tánc kö
vette, melűvkivllágos ktvlradtig tartott. Felül-* 
fizettek: Grf. Széchényi Aladár, Balaskó 
Vfeíidel, Nagy Lajos 5—5 k: Hermann Márk 
3 k. Parragi Intéző 1 k. 70 f. Kocti GáUor 

Li_ kt 40 i(..^éi«jAJán«$ fr k. 30 L  Löhjiing

. Fforgas István, Neme* János tanító, Büki 
József, Fistar állatorvos, Bausmámr-tiszt 
helyettes, Kuh K. Mohai N. N. -Iván üzlet
vezető, Patkó István, Ferenc. Bottyángt; 
Dávid S. All. főnök 70—70 f. Summán bor
bély 30 f. Fodor N. 20 f. melyekért ez utón 
mond vhálás köszönetét a rendezőség.

guáritiszt 1 k.. 10 i. Ríca József, Pál Ferenc, kások beözöhlése ellen. Ennek a mozgalom- p^nkivül a várnagyéi önKormányzat W-
nnk az; az eredmény, hogy égj Amerikai visszaállilísát Is üírtlmezt
gyár és mezőgazdasági üzem sem fogadja, 
fel «őket, s nem kevesebh.'-mint négyezer J - 
maggar munkás kénytelen jelenleg elhagyott 
hazájába visszatérni.. - .

— Amerikai levél. Egy Amerikába ki-1 
vándorolt földink az alább közölt, versbe |

Társs2érke8ztő:
DR. NEUBAUER FEftENC.
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Hirdetmény.
A íábodi cs. és kír. csikófelép 
vízimalma részére egy mol
nár mester esetleg bérlő ke
restetik 1907. juniushó 1-ére. 
Bővebbet Lábodon a csikó

telepnél.

Elvállal teljes lakásberendezése- 
_ket _u. m. hálló, g A jjfc szalon, 
r. iroda; és konyha bármllyjen stíl

ben, ajánlja saját készítési henge
res rugókkal ellátott, ruha mán- 

y gorloját szolid -és pontos “kiszol- 
, gálás mellett.

>•
- ELADÓ HAZ._.

A Hunyadi-utcában M O L N Á R
I G N A C-téle" tiAz szabad k&ből = eladó.

É R T E S I T É S.
Van szerencsém ezennel köztudomásra hozni, hogy egyik hazai leg- 

dokctobb̂ intézettinknek az „ Első Magyar Általános Biztosító Tár- | 
saság '-nak képviseletét Nagyatád és vidékére nézve átvettem. -----

Ennek a társaságnak vagyona meghaladja a 120 millió koronát és 
tekintélyes vagyoni erejénél fogva; mifit magyar intézet a világ legkiválóbb 
biztosító intézetei közé méltán sorakozik.

E mellett a legjutányosabb dijakat számítja, a károkat gyorsan és a 
legméltányosabban téríti meg, miért is mindenkinek a legjobb lelkiisme
rettel ajánlható.

A társaság részére elfogadok biztosításokat: ;
a), tűzkár ellen (ha azt gyújtó villám okozza is) épületekre, gyárakra, 

gépekre, gazdasági és iparkészletekre, árukra-butomemQekre, marhaállo
mányra stb. b ) szállitmányi károk eHen, vízen, szárazon és vasúton; 
e ) jégkárok ellen teljes kártérítéssel ; t!) betörés ellen és e ) az em-

Az életbiztosítási módozatok kiterjednek::
__  ' PH _  _____ _____ az elérési és

Jó biztosításokra; ej kiházasitási biztosításokra; J )  
közvetlen̂  vagy bizonyos idő lejáratával kezdődő életjáradékokra; e) 
túlélési életjáradékra fa^Ozv^yi nyugdíjbiztosításokra; f) nevelési

és rokkantsági biztosításokra stb. *  ' ^ ^
A biztosítási ügyekre vonatkozólag készséggel nyújtok felvilágosítá

sokat és bármely irányban kötendő biztosítások felvételénél mindenkinek
szívesen.álíokjendrikezésére;:-- ' ____ = _____________ =L_

Teljes tisztelettel— —
Nagyatádon, 1907. márczius hó

Brunner József
takarékpénztári fökönywezetö.

Alapittatott 1876.

§

cé

FEIGLSTOK ZStGMOND NftGYflTAD.
Nagyatád és vidéke nagyrabecsUlt vevöközönséget tisztelettel értesítem,

' hogy már 30 év óta fennálló kékfestő,- rjőfös- és divatáru • 
raktáramat, a mai kor igényeinek megfelelő jzléses és divatos szabású

:----- kész női és gyermek felöltő ̂
(konfektió)

raktárral bövit ttem ki.
Midőn ez^z igen tisztelt vevőközönség figyelmébe ajánlom, eddigi 

szives támogatásokért köszönetét ayilvánitok, kérve, ezt részemre továbbra is 
fenntartani. . , 'N- 

Teljes tisztelettel
FEIGLSTOK ZSIGMOND.

_ Két jó gázból való fiú || Hirdetések jutányos áron felvétetnek
könyvnyomdámban ss  |  te  „nagyatádi fiirlap“ ö s
r tanulóul azonnal felvétetik.■ ■ ■ |f —  kiadóhivatalában. —:

Szolid és pontos kiszolgálás.



Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cik kekben, 
a lehető legjobb kiálitásban, jűtányo^és pontos kiszolgálással.
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P L A S IN K A  G Y U L A
= = = = =  tJR I ÉS NÖI CZ1PÉSZ - ^rrr^T —

N A G Y A T Á D ,  (Széchéngi-tér.)

Ajánlja saját készítménye lábbeliit, ugg-'fájós lábakra is, Angóf~ 
és Franczia modell szerint»

(  Elváltatok mî Etermemü felsőrész készitgsT tigy saját ungagombót
n „All..". Ivalamint a nélkül. 

A leg jutányosabban: mindennemű tti

Javítások gyorsan és 
pontosaheszkózől- 

té tné l =̂ ==

Gázolaj és gázlámpák gyári raktára.

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

NAGYATÁDON. <35^
Tisztelettel bátorkodom a n. b. köswneóg szives figyelmot felhívni Ujonan berendezőit .

CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.
Kiiiüm’-sfn nagy súlyt foktatok csemege különlegességeimre, melyokot szintén ujonau 
voioitom bo. Baktáron tartok. friss debreczeni perzselt szalonnát, Sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádlit, többféle 
szalámit Különféle Consor? Aruk: ételek és halakban, sajtok, kaviar, fris uradalmi vaj.

Íágyi ___
í Sósborszesz.

Szintúgy friss dili gyümölcsökben u. m. Malaga, mozsolya szőlők, maróni, feltört 
magyaró, narancs, fUge, datolya, friss thea sütemények és czukorkák.

A n. b. közönség Szives érdeklődését kérve, biztosítva' a legszolidabb kiszolgálásról,

Fűszer áruk szortírozott' nágyraktára. Cognac és Gyógylikőrök,

Nagyatádon.
Főtér saját ház.

Záborszky Lajos utóda
csemege- fűszer keresk.

Gázlámpák gyári árban. Gázlámpák gyári árban.-



AlapittatOtt; 1854.

R otfc*r
N a g y a f á d 04.

. LAKA TOS ÉS LÉMEZARUGYAR
(Fflrdő utfza.)

nő minőségű lütticni va
floberték, revolverek, az összes íegyvernemüek, 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati 

ií i- y ^ ''M  cikkek nagy választékban, íBs\' •

Gazdasági és vafrógépek gyári raktára.

Az épitkezesi idényre

□

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy 
helybeli raktáráról:
I rA fiH íi m a c 7 a t (a »Dunántúli Egyesült Mészművek» 
I .  IC I1 U U  l l i c & z e i  képviseletében.)

t j Portland és románcementet,
hordókban és zsákokban (a „Beocsinl Cementgyári Unió r. L“ 

képviseletében.)
Valódi aszfalt íedlemezt, uniót stb. (Biebn János-fele budapesti

■ , aszfalt-és-kátrániitermékek gyárajfépv.)

Épületiét és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiai és magyar (erdélyi) termékek) Ia 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.

H W -

■ g p j
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁG! ÉS SZÉPIRODALM I HETILAPJA.

Előfizetési á ra k ; egész ^évre 8 kor., félévre 4 tor.,
-—  i  gyedévre 2 kor. egye» szám ára 20 fillér. ---

Meg je len ik  ■ 1 nden este tSrt&ltőn.
) szerkesztő:

SZMODICS SZILÁRD

A socializmus egy nemzetgaz
daságiam irány, egy 
már a legrégibb népek életében és 
társadalmában is feltalálható, ha 
mindjárt* más- névT jnás - kifejezések 
leple alatt is rejtőzik. A régebb né
peknél már. meg volt* a , szegényebb 

■ osztályok ama törekvése,“Hogy hely
zetükön javítsanak, azaz anga§iiág 
gyarapodhassanak és maguknak po- 

Hitfkai jogokat biztosítsanak. A soci- 
alizmus-'-fehát aszegényebb néposz-r 

-4ályok helyzetének javítására törek-
szlk s nekik a megéttietésffeöuiiyebljé,- 
s az életüket kellemessebbé akarja 
tenni. Mar a kereszténységben is” 
találkozunk tanaival, eszméivel, mi 
dón az apostolok a híveknek a ja
vak közös megosztását, a terhek,

Szerkesztőség: Nagyatád, Kossuth-utcza 37. szám.
Kiadóhivatal: Nagyatád, Sz é ch é n y it 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kildóhivatalba küldendők.

sem-ismerik«az eszmét, csak elvakit- 
tatva vezéreiktől, üres jelszavakat 
kiabálnak.

lem rokonszenvez, senki 
nem ért- egyet a socializmus eszméi
vel á közép és felsőbb osztályokban.

Ezek tények. S ha ennek okát 
nézzük, hát azt I "  ‘ ' ' --- “ “. , hogt) á veze- 
t'ök a hibásak, azok tették a soci- 
alizmust az ország nagy közönségé 
előtt ellenszenvessé.

S  miért? Mit 
Mit vétettek az igazi

úgy együtt részt vesz az emberiség 
nagy munkájában s céljait előfíf1* 
viszi.

A vallást is lábbal tiporja, 
egyházat, ennek munkásait, a papo
kat ócsárolja s gúnyt fiz az emberi- 
ség legszentebb eszméiből, melyeit 
annyi századon' itjókvoltok.

zászlaja ellen?

A mellett nem. reális. < flheH’et' 
hogy munkásotthonokat alakit. r. 
szegényedett s elagott- 

"részére segélyegyleteket alakita«.. 
anyagilag támogatnák taq:ai-

-gyonosahiL ...osztályok- elleiy_ .sárba, félni vn:

kát, s a helyett, hogy tagjainak Jelki 
épülésére'omiSő köröket alapítana,

tiporták a haza, a Vallás fogalmát, 
sztrájkokat» szerveztek a munkaadók
ellen, s az egész, kűlömben nemes 
és fenköif eszméket hordqzó soci- 

____  alizmust máskép mutátták be nekünk,
együttes viselését s testvériességet i máskép ismertették meg yeiünk, mint 
prédikálják amilyen az a maga' valójában.

Mint egy iljjvíi ~ társadalmi -ijsf

tartaná, alakit. szak-.

nemzetgazdasagtaw .ranwak a soa- (a t e a  ^ f a semmit, vele ne ifrőd- 
alizmusnak nagyófib lértTtelleneTiiz-!jünk s , ön4( nemzetköziek. S  nem 
tositania.kozkedveltségunek, mintegy ,̂ (ja b a2 an!Jagl és szellemi
szinpatikus társaralmi mozgatómnak lha|adás tcr| ni cs3k „ gu tehetünk 
kellene lennie. igazán valamit a nagy emberiségért,

S í  helyett mit látunk? Azt ta-j ha a nemes célc 
pasztaljuk, hogy a socializmussal határok között, 
ugyszóhráir-senki sem rokonazenvez,! haladására,jóflét 
kivéve, a felizgatott, felbujtott alsóbblsitjuk meg. Mindenki ott működjék 

. néposztályokat, akik azonban maguk sikeresen ahova a végzet rendelte,

szervezetiket, melyekben á fennálló 
társadalmi remt "«fenségeivé <( w l  
tagjait, őket utópisztikus eszmékkel 
megismertetve, minők pl. föld és 
vagyon felosztás, amelynek a teljes 
lehetetlenségét, azt hiszem senki előtt 
hangoztatnom nem kell; elhiteti velük, 

' ' meflv alósulh t̂nak 
¡az etetben. S'Ttőgy nem reális, a 
socializmus s hogy nem alkuszik 
még a létező viszonyokkal, hogy 

1 ezek keretén valósítaná meg eszméit, 
oly eszméket, melyek igazán javíta
nának a szegényebb néposztályok

gyobb hibájának.

s munkaszabadságot; különösen’ak- 
kor, midőn a sztrájk idején dolgozni

Nagyatádi Hirlap tárcája.
fis  'még utóbb is.

Hiúba tor le a’ gond, a muiiRa,
Száz megszáz kérdés forr az agyunkba. 
Megfejtőt) egŷ egy, rejtély még óh sok. 
Előre hőt ti büszke tudások,

. Kem'-ly adósok! ■

Óh fejtsetek meg csupán csak egyet, 
Hogy én is immár megnyug^isi leljek. 
Mert, ha soká tart, borzadna érzem, 
ETfioruTklmém egy kinos éjen.
El-el egészen.

A't'iii * kérden), hogy á csillagoilágok 
Mé/g titka mit rejt s hogy e oílágot 
// gond és bánat mérT lakja bifja, 
Vqgy hagy mit rejt a halottak sírja 
.£ az alkony pírja

vSokat megértek, sejtek e földön- 
S  nem bánt, hogy éltem röoidke kölcsön.
Időm Inéjoe, ha ütoz p ra.. _r_____
A'yt/gton megyek' majd, 'porokv a szóíyí, 
jÍ  ftehípóro;

(%  de- miért, hogy angyali gyermek 
Dánosként sinylik, bűnösként szenved;

Mért hord keresztet a tiszta lélek?
Ex az, mi őrjít, et az mit kérdek,
J J  mifr nem értek.
Én édes szentem !  Drága Martyrom! 
Kínod szemlélni nem soká bírom 
És még. utóbb is koromra oéoe
Eelrmtok nétcd a magas égőn-----
Jlz  Űr elébe. ,

Gál István.

Egy szál rózsa története.
(A bohém fiuk .iligáMl)

Irta : K is s  Feren c.

Annyi szomorú történetet beszéltétek 
fiuk, hogy . szinte beleszédültem. Mondta 
mosolyogva Kovács Géza' asztaltársaságá
nak. No de. hogy eggyel több legyen még 
én Is elmondok egyet.

Halljuk, halljuk Laci, hagyták helyben 
a fiuk. .

Szeszélyes a sors fiuk. Különösen a

Emlékeztek rá, előtte való nap bucsuz- 
tattuk Kun Bélát a legény élettől és a rész
vét fölötte sok pénzembe ketült Már-arra. 
gondoltam, hogy zálogba csapom az óra' 
láncom. Mégis tettem volna, de elnyomott 
az álom és a pamlagon kéjes lustasággal 
végig feküdtem.

Délután úgy háróm óráig tartott a pi
henés — mert felzavartak. Tudni illik Se- 
pessy Józska a kezdő festőművész, jerabek 
zenetanárral — tudva, hogy alszom — nap
pal — éjjeli zenét rendeztek ablakonralatt, 

Előszőj: azt hittem félálomban, hogy a 
tanyán veletek mulatok, azonban hiányos 
öítözetem felvilágosított a valóról, hogy biz 
itthon vagyok. Egyet gondoltam,t és hogy 
kellőkép honoráljam az engem ért tisztes
ségei, elővet^m egy száll gyertyát meg 
gyújtottam, és a rolettát felhuzván-kftettem 
az ablakba.

Természetesen elhallgatott a zene és 
zenészeim nevetve távoztak el ablakom alól.

j líó Végé felé buták és furfangosak a napok. I Mire én visszafeküdtem.
. .. Higyjétek el, hogy igazam van. Külön-! ..T Es látjátok, ha -ezgk a komisz gyerekek,

I be*, maid bebizonyitom.'Hogy a szeszély j békén hagytak voIna, ncm:történflYQlftO«r , 
nagy ur ez is i âz. Például Nagy Gáborék I lem. az, a ml történt. Nyugodtan átaludtam 
szépséges leánya, csupán azért hivatott iqeqi volna a napot és az éjszakát. De iqy él- 
apjával hozzájuk zsúrra,‘mert roppant gö-1, kerülte szememet az álom és ezer gondtói. 
gosnek és elónevemért e'őkelónek tartott.. űzve hánykolódtam. Nem tudom ti is úgy 
Ezt mind utóbb tudtam meg a naplójából, vagytok e mint én? Ha nincs pénzetek flí- 

: mely véletlenül a kezembe került. De a gyobb elegánciával öltözködtök-e? Én iqeq,
i tárgynál maradok. December, 29-ike volt és meri iyy 
‘egy árva garas nélkül álltam a világban, 'világot.

akarom becsapni ezt a 0énzéh$s
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s családját ienrttartani akaró Munkást [kirendeltség ufján,JiQLjpegfelelő szakegyé- 
r.lH/wi C oUrol föladásával vártnlifl nek állanak rendelkezésre, ezek vgzetese üldözi S elvei feladasaval v a l l j a .  méUett naggarányu megrendeléseket vállal- 

Megbontja az allam rémijét, be- ; lak a gazdasági házi iparral foglalkozó 
kéjét, midőn a tőke, a nagybirtok s munkások. 4
a* felsőbb osztálljok ellen izgat. '"*• A hegy vidéki kirendeltség Bereg vár-v

" Z ^ á  iiúcíaz~  igazi.. 1 i zmus. . e? , ”  1i^ . !^ ár/utl!fkáiáT 
helyett ily megrontott e s z m a e t lé f ^ P ^ r  , $ f f 6arab kósarat. a bem,szíjS 

jeszt, szinpattkus, kedvelt soha sem hcĝ 'é k  ¿semegeszőlö értékesítő szövet
lesz senki előtt. kezet vetté meg.

f  nnhnon Egy-egy házi iparos munkás család . kQOROO • 55_60 koronát kereshet a téli hónapokban.
■.■■TzrT̂ rnrrr; . . ^ " . - - ~ M á r m a r o s  és Ugocsa vármegyében az 

f ío T H o cd d 'h ^ ] ¡nof ottani iparfejlesztő Bizottságok buzgó közre-Gazdasagl házi ipar. működése folytán jiiost már közel fél millió
A gazdasági házi Iparral való foglal-: drb. kosarattermclnck a házi iparosok ez 

kozás fejlesztése oéljábóf Í899 évben kéz-j pedig 200.000 korona munkabérnek felel

jpert a' könnyű házi Ipart még a beteg em
beriír végezheti. Kevesebb lenne a korcs
mázó, inért majd — a szalma munka ,pld.
— jobban gyönyörködteti az embereket, 
mint a lőre. Nevelődnék a munkások ízlése, 
fokozódnék munkakedve, könyebbeh élhetne 
s nem izgatná azokat az Amerikába csábi-

Az órszág különböző helyein található 
példák világosan bizonyítják, hogy helyes 
utón járunk, ha a~ga?dasági házi ipar meg
honosításával és fejlesztésével iparkodunk 
a munkaalkalmat szaporítani, minthogy ezen 
gazdasági házi ipari ^gak alkalmasnak bi
zonyultak arra, hogy téli időben tétlenségre 
kárhoztatott mezőgazdasági munkásaink egy 
számottevő részének biztosítsanak keresetet 
nyújtó foglalkozást. • <***

Gyermeknap Nagyatádon.
dette meg a földmivelésügyi miniszter — a meg. - /
nazdatársadalom bevonásával — nagyötb Milyénjo lenne vidékunkoms gondolni 
arányú akcióját. : a gazdasági-BáZtiipar-fejleiiztésére. Hang

A munkásoknak a  g a z d a s á g i h á z i ipar szegény család iuttia ez által kereseti fór- ^  szeretet ieauében indult mea
eoncs áaaibair-való beauakortésa céljából ráshoz. hány családot óvnánk meg ezen ujj.----“  „.1 !
ez idő szerint évenkint. téli'Időben, — á- munka, uj kereslet által a rohamosan tér- j Országszerte az a Tlagy mozgalom,
midőn a külső gazdasági munka szünetel — jedó szocializmus ferde; kinövéseitől mely a szegeny, elhagyott gyerme-
az egész ország területénél«)—200 köz- Tudjuk azt, hogg a szocializmusnak, kék védelmét czélozza. Hány elha-

tanfoiyamokat rendez, melyeken a munka- a teljesen szegény emberek szivében sarjad- ! ¿ ic« .en kiknek méa romlatlan lelkét 
sok díjmentesen vehetnek részt. Földmives zanak legszívesebben m r̂t a nép a mellett, ' meofertözteti a nélkülözés
iskolában, hol a földmlveló nép gyermekei hogg szegeny, munkát sem talal, hogy mm-, ataiaKiqa. jnegrertoztetl a nélkülözés, 
részesülnek 14 éves kortól oktatásban, a dennapi kenyerét megkereshesse; téli idejét: a nyomor S ha Ilyen -a jaVltointeze- 
gazdasági házi ipar gyakorlati tanítását cl- tétlenségben tölti, elégedetlenkedik, elkese- tekben nem talál otthont, a züllés 
rendelte s az iskolákat a tanításhoz szük- r̂edik és nem tud magán segíteni; tétlensé-! utj j ra | jp .s fejnöve a fequházak la^

nvkRznkttvl tolszeiriMe. --- -¡Oében. — fájdalom. —_Lpálinkás boltbanj^ ii^^ , ______
1899 év óta ez ideig közel 2000 gaz- keres menedéket, megnyugvást és feledést. "  > _  __ ■ 1 .

dasági házi ¡jrán tanfolgam tartatott, melye-1 otrpedig ezek sgytkérsem telt fel, lianem—  - cz-egy^ emagyott gyermek fo—  
~ken nrintegy 3Q00Qmezőgazdaságtmunkás; megtalálja az utat az erkölcsísülyedés és » Vld palyaflltasa. Kezdi a nyomort 

vett részt és sajátította el a gazdasági házi-izüllés.felé és a családfővel. egyűtr^elzülllk ~ “
- Ipar egyik, 

-nogg
vagy másik ágának üzését a család is. Milyen lelki megnyugvásunkra

eredményesen dolgozhassanak s így téli 
keresetre tegyenek szert, az e célból alakuló 
gazdasági házi ipari munkások termelő és

ipt végzett-munkások-szolgálria, .ha a gazdasági házi,iparnak fel-

értékesítő szövetkezeteit—is támogatósba  ̂
részesíti. Ezidószerint a földmivelésügyi 
miniszter kezdeményezésére részben már

■ működésben, részben szervezés alatt áll 
több mint 30 ilyen szövetkezet.

Ezen szövetkezetek a gazdasági házi
ipari foglalkozásnak a nép mfoél szélesebb 
rétegében, valcT terjesztése Czéljából tan
folyamok rendezésével is meg lesznek bízva. 
Ezen tanfolyamokon kiképzett munkások 
tagokul a szövetkezetbe beléphetnek.
‘-
ányoznak, ott ti minisztérium által kirendelt 
szakközeg, vágy a községek által támogatott

kiképzett munkások. Ezidószerínt mintegy
10 ilyen munkatclep működik. ̂

igy pld. a hegyvidéki és“ székelyfö'di

karolásával és terjesztésével ezen a téren 
vidékünkön is javulást tudnánk elérni.

Pedig nem sok fáradságunkba kerülne. 
A. házi iparnak sokféle fajtájáfTneg lehetne 
honosítani vidékünkön. A kosárkészitéshez, 
a szalma, a gyékénymunkákhoz szükséges 
nyersanyagot bőven megtaláljuk, csak a 
szövetkezés hiányzik, mely módot nyújt a 
házi ipari munkák tökéletes elkészítésének 
elsajátításához s az ipari termékek értékesí
téséhez. "~ r~  

Iparfejlesztő-bizottságok alakulnak szer
teszét az országban, kik a házi ipar fel
virágoztatását is czéliuku! tűzték ki; miért 
ne tehetnfik meg ttri Is. hogy — különösen 
a gazdasági házi ipar felvirágoztatása ér
dekében szövetkezzünk. A minisztérium szi- 

tHtt-a házi iparral -fog- 
laikozni szándékozókat díjmentesen tanítja.

S ezzel mit érnénk cl ? Kevesebb leni 
ne a községek segítségére szoruló koldus,

nyomorgó szülőinél, kézdi a züllést 
az utcza sarkon, esetleg a korcsmá-
ban, i iová -ŝ nyargó szülői koldulm-- 
küldik; majd a nyomor lopásra kész
teti s lassan-lassan a társadalom 
nyűgévé fejlődik.

És ennek oka a szeretettel telt 
, családi nevelés hiánya. Csak a szer 
1 retet légkörében nevelődik az er
kölcs, fejlődik a jellem. S a kit a 
sors megfosztott a család mindenek 
felett szeretettel telt légkörétől, an
nak részére a társadaky« van hivat
va gondoskodni a Szerető család 
melegét pótoló intézmégyek lét£S«té- 
“ Iről, hogy ezzel az elhagyott gyer

ek lelkét az elpusztulástól meg
mentvén visszadja őt a társadalomnak.

Eíít a netnes czélt tüzté ki maga 
; elé az „Országos Gyermekvédő Liga,"

Mondom, nem tudtam elaludni és úgy Nos — kérdeztem — hát mivel bizo-
hat óra tájt felöltőzködve sétára mentetik nyitsam be állításomat ?

A főúton \Keményékkel találkoztam. Licike elpirult és leplezetlen őszintes-
Kölcsönös üdvözlés után azt kérdezte Ke- seggel mondta:
ménynfc, hogy hova tartok. Tudja mivel? Vegyen nekem egy szál

Céltalanul bolyongom Nagyságos asz- • egyetlen egy szálat
szonyom és ha megengedik, velük tartok.* ‘ akkor elhiszem:

. . . . .. „  , Képzeljétek el zavaromat Szinte két* Igen helyesen tesz,, mondta Kemény ur. sígbe c|1(,lt ,  „ „ „ jo ,, , , .  ,loga ,lincs és „ lncs
Én Lícikével elöresiettem. ami szó! pénzem. Megcsókoltam volna az ördögöt 

fiuk Licíke már nagyon régótíTiPfekelt és egy koronáért és végtelen utálat fogott el 
én felhasználva az alkalmat bókokkal hal- a pénz iránt, mely ostoba jószág még a

• moztam e|. Végre nyilatkoztam előtte, 1̂-’ boldogságomba is befurakodott. És gon- 
mondtam neki, hogy egyeaiil áll a leányok doljátok csak el, hogy hány ember boldog- 
között, akit szeretni tudnék. ságát Zúzza szét ez a nyomorult eszköz, a

Ugyan Kovács, — mondja csak — pén2, 
hánynak mondta el azt, hoqu equedül Nem feeltem — ez nem volna 
maga. . . .  j  áldozat Licike. Mást kívánjon.

Esküszöm Licíke, hogy magán kivül— Nem. Én csak egy szál fehér rózsát 
méĝ  senkinek sém.- . kérek és hi§zek magának.
’ És mivel tl,d»á bizongitani?. *  • I ” ° ' 7  *9!,1 fog kapni bf ' -

~~ Kérdezte ■ __  ̂ holnap elmúlhat, a má még a mienk.
' Mivel?Hát hogy bizonyítsam b emond«+- -:?nSu l ,ja meq rnaqa Szülői, hozzánk érkeztek es én feléjük
-----Én eair kertészhnit értmW..... 1 f?r^ulVa -̂Qndtam ;.Pardon ! Mindjárt jövök.cp egy Kwtészboit elé értünk: gs benyitottam a kertész boltba.

"Licíke visszanézett — aztán hozzám; Mit tehettem volna mást? Elmoodhat- 
. . . . .  ta*n volna-e Licikének, hogy nincs pénzem?
varjuK meg ha elmondtam volna, hiszitek, hogy el- 

+ .. . " thl*le_volna ? Én nem. A  kertész-lány volt
Es a kirakat előtt megálltunk. ,'a boltban", akít âz előtt soha sem láttam.

■:.ri fordulva mondta;
Nagyort előre siettünk, 

apáékat.

Habozásomban 9 kertész után tudakolóztam.
Nincs itt a főnők ur, ma már nem is 

fog visszajönni.
Szép virágai vannak kisasszony. Ezek 

a fehér virágok különösen szépek. Szeret
nék egyét Ellopni belőlük. És eet szivemből 
mondtam.

Hiszen «sak harmincz fillér darabja. 
Mi nekem harmincz fillér? Semmi és akkor 
mily boldoggá tett vőlna?!

Kérem ezekből a virágokból holnapra 
| egy csokrot rendelek. Aztán — leadva név
jegyem, távoztam.

Licike- és szülői a kirakat elölt vártak 
, rám. Hozzájuk csatlakozva most már haza- 
t  felé mentünk. — Ahogy a kellő távolságot
I elértük, azt mondtam Llcinek:

Látja a sors mostoha volt. Kérését 
nem teljesíthettem; a virágok, melyek magá
nak tetszettek, meg voltak rendelve. Holnap 
kap helyette" egy csokrot.

Lici hallgatott. Kérdéseimre nem felelt. 
A szemei fényesebbnek látszottak, úgy, rém
lik előttem, hogy könnyezett.

Másnap elküldtem a csokrot, atnít Ll- 
cike nem fogadott el és azótA kerüljük egy
mást. Bs én-azóta utálom S  drtbátoní a 
pénzt és szeretem a fehér virtgot.

Látjátok milyen szeszélyes a sori*. De 
igyunk fiuk!

A fiukat kissé meghatotta a tőrtenet- 
és részvétük jeléül fenékig ürítették poha
raikat. .
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kebeléibe vonván mindazokat, kik az [áldozatokkal fenntartott iparos tanone»s6ö=.j Kevésbé alkalmasokat is be kelt sorozni 
elhaquott szegény gyermekek vedel- Iánkat. . . .  ‘tényleges katonának, hogy áz ujonczlétszám
...» A.j«(,AK«n m«Sr_ .-— -Meghívó a, ̂ jjagyatad és vidékp"i kiegészíthető legyen.
me erdek ebf  ̂ 9 gazdaköre :f. hó 9̂ én kedden d. e. 10 óra-, — Kopár puszta remetéje. Kopár pufija
ten —- • aiaOzatOT^nozfli najianaoK. . ko? Nagyatádon a-Kprona^cndéglö emeleti tán egy juhákolban él elhagyatva Halban^ ; 

Ha nigggöndel}tuí> hogy sajat termében tartandórendes Havi összejövete- György 48-as honvéd-aggastyán. Í82£-bén
gyermekeink 
kégyö folytán

azr isten^^^lönösi l.ére. Tárgysorozat: Legutóbbi összejövetel-szuletet^Keszthelyen^HarcbltSacnttapiésnái,- 
^Zcrctciüll k- CS íogy^könuvének felolvasása Kél' jegyző- yrtinl >>gy. figyplmptton s “ ' '

felfmiipletünk alatt nevelődnek test- k‘>»yv-hitelesitö választása. Arató-munkásr fejbe vágta-az akkor mé.relugyeieiur K atait neveioaneK test cseUklügyck megbeszélése. A kiküldött szü-, Most is érzi a vágást. Sárospataknál egy'N
ben es leleKDen, azonnal, megei tjük |{ebb kör  ̂ biíH:»ttság megállap(>dásáról szóló.; kartács- a jobb lábán ütött nagy sebet,
az elhagyott gyermekek szomorú jelentés az.esetleges munkás sztrájkok elleni; Egyike volt azoknak, kik elkísérték Kossut-
helyzetét, kiknél, - épen 'az  hiányzik, miként valóvédekezésrőK A létesifeadájdp- i hot túl a hátáron. Nyugdijat nem élvez;
melu miatt auermekeink az élet tér- hánybévalíohivatar.kérdése. A somogybán j kosárfonásból tengeti életét Sebei már be-

A-,;.,. s f , — ♦«* s 'létesítendő í j j ............. J  - ~ "  .............. ........................* “  ''uaj npm érzik- a szülni szprptpt s ' létcsitcndö! tfetonservágír;ügye. __________ I  ........... ...... ......
. .  ■ ' ügyek és indítványok. Teljes számú meg- is, hogy elveszett a magyar szabadság; mert a kinek lelke jó,, ki nemesen •-*---- . ..»* .9on_I jelenést kér az elnökség, f* 

dolkodjk, önkénytqlenül is ezen gyér- —  Exhumálás. Rákóczi József' ötvös! 
mekek megmentésére! gondol. lakosnak ez előtt öt évvel elhunyt Kálmán.

Áz „Országos Gyermekvédő’ Liga“ gyermeke holtestét exhumálták azon

Egyéb.i gyógyultak, csak-azt fájlalja az öreg most 
is, hogy elveszett a magtj 
ö látta, hoguc elveszett

i gyermekét arzénnal mérgezte meg. A* hulla t hány és milyen lakás viín kiátló, mennyi a-
kodo lakosságának josztvusegeben, m̂ r teljesen elporlott; a helyi vizsgálat lakáspénz stb. A Balaton Szövetség felhívja

vWő.Liga“ j 
>n\ondol-

latta, hogy elveszett . • . •->
— A „Balatonparti Szövetség41 felhívást

intézett a Bajaton mellett fekvő községek 
elöljáróságához, azon cZélból,hogy jelentsék

feljelentés alapján, hogy Rákótzi - Józseí be a Szövetségnél, hogy melyik'községben:

—. a -nemes-ezéira való adomanyo-. eredményteleiriévén, miért is a hulla por- egyszersmind á  Balaton* meHett ngáralnfrlcty ■ 
zás megkönyebbitése czéljából —-az'maradványa a mérgezés megállapítása czél- ! vánó fürdövehdégéket,-hogy lakásügyben — 
egész országban „Gyermeknapokat“ ;)^ ^  az országos vegyészeti - hivatalhoz\saját érdekük miatt — ̂  Szövetséghez for-

küldetett.js "nrszán jólplkii, Ku.lflgtett- . ■ : dúljanak, mely készséggel s díjmentesen ad
iparosai és kereskedői az ezen két sz* náb'iy™é5SkfehDVí straLth Andóí -  tíi kivándorlási tarvény. ftodráui) 
napon bevett JOVOaeimeikneK DtZO-, mikei nagybirtokos kastélyából Kovács Ist- i Gyuha gróf belügyminiszter a mind-nagyobb 
nyos részét a „Liga“ czéljaira kész- *án asztalos mestér és egyik segédje 1 drb. mérveket ölWi kivándorlás megakadaiyozá-
ségglzl"itettgedllu-; ~ ..... * *X ÍB É B |" • • - ..................... - “ ’ *

Nagyatádon a „Gyermeknap" 
a trelybeli iparosokkal és kereskedők—

-künk nemesen érző'jakosságát:
- vpgkrirljnnpk pzpn kéf napon méa-

1 — kövéiteV. ó  a lopott beszerezni, mire nézve az intézkedések.!] 
a iiélkül. fwgg-hidoméaQ megtörténtek. A ki vándorlással ,hapfföl 

cTL letTvoina a "lopásról. bán kiegészítést nyer a határrendórség szer-
— Tüzek. Csöküly. közegben mull hó • vezete, azonkívül az utlevélflgy újból fog 
mt utokut tuz-üiuil ki. l^fgeU..^.grVL t̂c:ni AbelüflypyniMtolumMny"^

vásárolni szükségleteiket, hogy a Háncs János‘istállója és pajtája, a bennük(clóttc fönnálló« utlevélosztályt ismét élei 
keFeskedŐk és iparosok mentői na- levő összes takarmánynyal és gazdasági fogják léptetni, úgy hog  ̂a külföldi utteve- 
Qtrobb tjevételeból HÍméV több-mssoti-eszközökkel A-tüz va'ószinüleg qondatlan- • lek_ismél._ .csak.* a-~r't>emgyminjszteriumban : -

Bízunk községünk s vidékünk 8 l)rako' kigyuladt Berna.zki István ottani tavassal szaktanácskozmányt fog összehívni,
nemesen érző, nemesen gondolkodo lakos szalmás fedelü félszere. A félszer a A törvényjavaslatot magát az ősszel fogják
lakossaiban, kik saját gyermekeik bennp levő gazdasági eszközökkel együtt « képviselöbáz
gondos nevelése mellett nem feled- teljesen leégett: A tü? tfia gondatlanság * Pécsi lóveracnyek. Előzetes
kP7nek nipn a szpnénu plhanuott K«r 262 korona 'ap»dás szerint a pécsi lóverseny-egylet Idei
gyermekekről sem elhagyott Tyúklopás. Borbás Fereucz lábodl versenyeit május hó 19-én és 20-án, pünkösd..

H Í R E K .

Tyúklopás. Borbás Fereucz lábodi vei - - , ,
iukost, Lábod község elöljárósága épen egy első és másodnapján kellett volna megtartani;
ívvel ennek clöllc, -  többrendbeli lyukúi- m ¡«»iiImii l»-én 82 országos kiállítás
'pás miatt — a község kebeléből való kitii- spnrtterillctén nogaszabásu torna versenye.
táSsalTenyeaetté meg.Xiíbodön tehát Bor- két tartanak: a ióverseny-egyiti erre vató
bás nem űzhetvén tovább megszokott mes- tekintettel cisa napi. versepét '8-ára, pün-
tefséoét Visoutílí^ s^eoódött koríiisnak hol i kösd vasárnapja előtt Jeyö szombatra tette

-  Személyi hírek. Tallián Andor f ik .,  |ov«kk.l vaUÍbánas agy látszik' at. M végleges megállapodás szerint a pécsi 
szolgabíró ma néhány napra Budapestre "csak mellékfoglalkozása volt, mert 7— mint! lóverseníjek május hó 18-án és-20-án tar 
utazott -  Ifj. Dolenecz István községünk uj tuHősíTÖlíR 'jelenti —  ott Is veszedelmes tatnak meg. •
pénztárosa állását f. Iió 1-én foglalta cl. tyiiktolvajnak bizonyult -  Szőve kezet ifj.' . Milyen időt várhatunk 7 Meteor írja:

-  Áthelyezés...Molnár Béla nagyatádi Samu Józseffel a yisontai tyúkok kiirtása. Aprths .j10 élejc: 3-tól kezdve változatosnak 
járási számvevő Marosludasra helyezteted át. czflfábőK- Úgy IáHzfk. hogy a tél folya- 'gérkezik. erősebben csapadékos, vajMj

- Csendőrség MIkén/ifj. Somssich An- mrtn Vlsontáröl és CSoknnyából elhint 200- M is| csak állandóbban .szeles Wó. 10-ét 
.................................,éré -. amint 5̂0 drb. tyuk hol létéről nevezel! tolva) kovetoleg mel |̂ száraz mely l«>l«9 »■»

Miké község — szövetkezel világos ugyarázptnl tudna h'v“ tv" ipniist főként uraim, t?ak végével 
(sendörséget kap. adni. Valószínükéi szervezett tolvaibandál " llrh” !0 csapadék,~ttmely ha nem "J'OBen

So- sikerül az éber csendnrse-gnek klnqoihozní , ̂ rös «kkor máíû  havJ* " ’^
orvgazdáiknak el- ^<f ^pa^kot hoz és pedig zivataros 
sokonua szoroal- ^soktól eredőt. Ellenben, ha április vége Is 
t-nnmStni száraz szelekkel bővelkedik, úgy ezen jelleg

Tvényesül május havában is, miután a Na-
-  Gyász. Fótisztelendó fttelhard GujIu. nOS. évi ujiunoz* eln. nadasa folytán ki- P»'1 i*!l ¡cHcgO befóMsok^kaetkezteti^és a 

igali egyli.izkerOietr esperes, atlalai plébános vételesen l.-nqtegfs szolgalatra, behivolt pót- bolggok száraz me eg hatását seg Hk elfl̂ az 
Somoggvármegye törvényhatóság, bizotlsá- tartalékosok részére is „ígérkezel! a hús- ég i«  ll“ W ‘>M.E^n^tb«| má|us ĥavá- 
gának lag|a I hó 22-én reggel órakor véli plroslojáa, ama sígelgek a(nk]ában. mir ’“ ¡ ÍK S S Í.f  ^ ö v « S ! i  
rövid szenvedés közben életének 56-ik, ál- két a korinány részükre kilátásba helyezett lö.**c* c,°  lehűléssel, ezt köv ölefl 
dozárságának 32-lk évében meghalt Altalán. Az 1906. évi állami- költ ségvetésbe 1 és fél zivataros jelleggel.

Piáczi árjelentés.
Nagyatád: (Rbtter Bernát nagykeres

kedőtől.) Búza: 13'2Ó-13m Rozs; tiaX- 
IT.flO. Zab: 1360.—14—. apró tengeri: 11 k. 
Arak helyt raktár. - v - ^

Kaposvár: (Török Gyula terménykeres-

dor mikei nagybirtokos kérelmére 
biztos forrásból értesülünk 

dőrséaet kap. - 
KörJegyző-sZékely áthelyezés, 

mogyvárinegye. alispánjának engedélyezésé 
vei a rinyászentklri" * |A |  ‘ É|j
helye Rinyaszentkiri 
tetett át.

yászentkirályi körjegyzőség szék- ! fógása .által Visónta és Csokonya 
yaszentkirfllyról Görget :gré helyez- más, békés lakosságát megnyuatal 

—  ̂ Póttartalékosok kártalanii

A megboldogultat szép számú rokokonsága, liiillió koronát vettek föl e célra s a jogó— 
köztük- Nagyatádon a Berta család is gyá- sulíak részére járó segélyösszegek a hon- 

' szolja. védelmi miniszter által megállapítván, a pénz-
— Husvét vasárnap — a, Ferenczrendiek ügyminisztériumnak most a pénzügyígazgató- 

templumában Nagijátádon • nz-ünnepi nagy szíjhoz leérkezett intézkedése folytán a Icĝ  
misén, p nagyatádi ilaloskör énekeit egyházi közelebbi napokban fognak pz ndóhivatal- 
énekeket. nál kiutalvánkjpzlatni. A kaposvári pénzügy-

-  Ál

m. kir. Miuister

nál kiutnlváníjpzlatni. A kaposv 
ipariskolának. A igazgatóságnál iuár_ ÏQlynak ' 
‘ p H  lisöwi* 

f. évi 14025 számú reiüde-

kiutalásillamsegély a* ipariskolának. A igazgatóságnál már fglyuak ' a kiutalási . . . í av,)2SvAT̂: Ív jS *1 f^U!v o n?nS?Ü.llás is  közoktnlásügiii munkálatok. . • kedotrij Buza; .1340^60' Rozs, ! T60-
évi 14025 számú ren̂ e- -  Amerikába vándorolt hadkötelesek. U  «). V\ teng«tri.; ‘fii5!

.létével az 1906 7-iki tanévre a nagyatádi •'Országszerte megkezdó<itek a sorozások, flcn; 
iiwros tanonczlskola részére 600 "korona mely alkalommaT í iz 'eddigi statisztikai ada- 00 2100 helier burgonya. zou JW
államsegélyt engedélyezett, s ezen összeget tok szerint arra a sajnos tapasztalatra* éb- Rozsa burgonya: *|00 
egyidejűleg a m. kir. adóhivatalnál ki is utal-; redtihik, hogy az áílitásköt’elcsek 50-60 1 * ~  1
ványozta. A ministerium immár harmadizben százaléka Amerikát boldogítja, méh} -körül- Társaíerfiesztő: ,
segélyezi ily utoú a község által nagy anyagi! mérty arra is vezethet, hogy uáluuk még a DR..NEUBAUER FERENC.
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Hirdetmény. felégités végrehajtás utján-le- éirfelülföglálttg^gesd-közsegben fekvő . 
_fés 3580 kor.-ra becsült következő ingóáá- •

kor. 31 f. s jár. erejéig foganatosított W-Tkír. járáshirÓHÚg) területén' levő Felső-i.sIamUAk iiftaiv la. ¿c-'folí»l fnnlalt ! «á_r.,1 n ' .1:

Bővebbet Lábodon a 
- telepnél.

A l ih n H i  •re A j  M r  r« ilfn tp |p n rés K0.rTa “ “ í "  “uv" ““ u “T ““ '  S(i sztjkvben A I I  alatt felvett ír# , 121A laboűi cs. es kir. csikoteiep gDki „  ,g , , „ „ , s'^Mphon 2 fegg- |ire!; ;  fel8fls0),esdi mKÍ A ,
vízimalma reszere egy mól- 12». 12* h™. a r e W '
nár mpítpr psptlpp bérlő ke- «Untatnak. '(¡esdi *19 Sctjkiben A t alatt felvettIjat Jne&tei esgueg uenu tvc Mels.árvcr4Mek „ nBg!frt»di ̂ ¡r. ;<t-| ra^JuA. »Tdi^raili :>H-s/.tjkvlicii 
festetik 1907. jumus hÓ -l=ere. i*Nrósájrl907. évi V. 1442 sz. végzésé A t al.m , , ,¿21, hrsz. ingatlanra

' - foliltán 168 kor. 3í f. .tokekoveteles, ennek i ■■■< . . . .  , . 0 .s,
1907. évi január hó 17 napjától járó 5 /„^együttes arv.cre.st M<-f koroüahai) 
kamatai, és'éddig összesen 59 kor. 97fillér- : ezennel megállapított kikiáltási árban él
ben biróilag már megállapított költségekRendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
erejéig, Felsösegesdén leendő foganatositá-1 ingatlanak az .
Sára 1907. évi április hó 13-ik napjnak: v *
d. e. darája A.-Segesden leendő niegtar- 1907. évi junius hó 19-ik napján 
tására ugyanazon nap délelőtt II órája e. 10 Órakor.
határidőül-kitazetik és ahhoz a venni szán-j . • —
dékozók' ezennel oly megjegyzéssel hivat- 1 Fel&ősegeStf’ '̂ Községházánál megtartandó , 
nak meg, hogy az érintet ingóságok az;nyjjVanos árverésen a megállapított ki-

L é Ín í k ^ ^ e t " ^ « ^ a ^ « U ?b M !kiÍllá»i árrtU nlul is o[“ lla," i fo* ™ k'
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is ! ■ Árverezni szándékozók taitoziiák az 
el fognak adatni. ingatlanok bccsáráuak 10 ’,-át vagyis \i£ -

Amennyiben az elárverezendő ingósá- kor. (>U fillért készpénzben vairy az

JXSSSÍIU  •?•«. s f'Z Ű 'f,lr-árverés az 1881.: évi LX. t.-c. 120. §-a. f«ty»iiinal számított cs S^ TSSÍ. eyi no- 
: értelmében ezek javára is elrendeltetik. j vémber hó 1-én 33SÍ3 áj. a. kelt igazság- 

Kelt ¡Nagyatádon, 1907. évi márcziusj^e$ MŰHtettéri rendelet K-ában kijelölt
“ --- ^yadel^épes értékpapírban ‘a kiküldött '

SZABÓ JÓZSEF -kezéhez letenni, avagy az 1*8-1. évi LX. 
kir. oir. végrehajtó: t.-e< 1.70 ,&-a. értelmében a b^natpénz- 

; nők a • bíróságnál előlege*- elhelyezéséi ül 
847 sz. t k v l  907 ' : kiállított szabályszerű 'T^isniefréiiyt át-
■ ~ ~̂f^zo1gáttatni. k  ••• --- —

Árverési hirdetmény kivonát. ! 7
Nagyatad. 1007 évi máivzius i-en

GASPARICS PÉTER
épület és bútor asztalos 

Nagyatádon Kosauth-utca 33 sz.

Elvállal teljes lakásberendezése
ket u. m. hálló, ebédlő, szalon, 

r iroda, és konyha bármilyjen stil- 
í* ben, ajánlja saját készitésihenge- 
& rés rugókkal ellátott, ruha mán- 

gorloját szolid és pontos kiszol- j 
'lás mellett

ELADÓ HÁZ
A Hunyadi-utcában M O L N Á R  h" 50 “ Pi^ 
IG N ÍC - té le  ház szabad kézből

eladó.
225 sz.. vhtó. 1907.

Árverési hirdetmény.
7lG8FoHTiirósiqi véqrehaitó az TSS1. '  A nagyatMi kir. jitráshirósáff mint .. ............... .

—  ~ ' • ezennel telekkot^vl Imt.«^ köd,írré 18». In,ff A k,r;; tkkvi hatnsag.évi LX/ t.-cz. 102 §-a értelmében 
közhírré teszi, hogy a székelyhídi kir. járás- ¡jj,, Talián Jézsef és társainak. Talián 
^ íWágnak tgOT évi Sp., 64̂ 3 számú vég-' ; Sóínoírvi- Kr/sébeL űiieiil..
zése következtében ür. Jákobovits Emanuel . .. . Z ‘ !■ : , i
ügyvéd által képviselt Rendes és Komlós közösség inegszuntet.-se iránti n^eben 
ezég javára Szigyártó és Takács ellen 168 a Kaposvári kir. tóm-nyszek (a nagyatadi

S Z A K A L L
. kir.a lb iró.----

Alapitlátott 1876.

Nagyatád és vidéke nagyrabecsiilt vevőközönséget tisztelettel értesítem, 
hogy már 30 év óta fennálló kékfestő,- rőfös- és divatáru 

í raktáramat, a mai kor igényeinek megfelelő ízléses és divatos szabású
>■»
s
£
S

V

FEIGLSTOK ZSIGMOND NAGYATÁD.

—   kész női és gyermek felöltő —
-  (konfektió)

raktárral bővítőm ki.
Midőn ezt az igen tisztelt vevőközönség figyelmébe ajánlom, eddigi 

szives támogatásukért köszönetét nyilvánítok, kérve, ezt részemre továbbra is 
fenntartani. 
i  _. Teljes tisztelettel

FEIGLSTOK ZSIGMOND.
: Szolid és pontos kiszolgálás.

m

Két jó házból való fiú || Hirdetések jutányos áron felvétetnek
hönyvnyomdámban ss | íö  „nagyaládi Rirlap“ sa

=  U = = = =  kiadóhivatalában. £= d= =: tantflóul azonnal felvétetik.



Javítások gyorsan és 
pontosan eszközöl- 
=  tétnek. '=

Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb kiálitásban, jutányos és pintos kiszolgálással.

Gazlámpák gyári árban.Gázlámpák gyári árban!

'r .- s

1907. ópröis 4.

P L A S IN K A  G Y U L A
=—  ÚRI-ÉS NÓICZ1PÉSZ .......
N A G Y Á T  Á1D, (Széchényi-tér.)

Ajánlja saját készitményü lábbeliit, úgy fájós lábakra is, Angol 
és Franczia modell szerint^

Elvállalok mindennemű felsőrész készítést ügy saját anyagomból 
valamint a nélkül.

A lég jutányosabban: mindennemű tűzések elfogadtatnak.

Tiaztelettol bátorkodom a ti. b. közönség aziVea tigyelnn't felhívni Ujuttaii berendezett
CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.
Különösen nagy súlyt fektetők csemege különlegességeimre, melyeket szintén ujonan 
vezettem he. Raktáron tartok: friss debreczenl perzselt szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádlit, többféle 
szalámit. Különféle Conaorv áruk: ételek és halakban, sajtok, kaviar, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott'nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök,
Sósborszesz. * ,

I 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. ■>. Zaborszky Lajos Utóda
Főtér M|At ház. caemcge- fűszer keresk.

; Gázolaj és gázlámpák gyári raktára.

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bajyíg,
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.
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Alapittatott: 1854.Alapittatott: 1854

ernatolier

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUQYAR
(Fürdő utcza.)

lloherfek,. revolverek, az összes fegwememüek. 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati 
/&  cikkek nagy választékban.

.1 ’I I Z J ’ --------~  W i n » — -

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
• •

ajánl complette kocsirakomárlyokban, bármely vasútállomásra, vagy
helybeli raktáráról:
I rp n H íi m P C 7 A f (a »Dunántúli Egyesült Mészművek, 1. Ic IlU U  I I lc o Z c l képviseletében.)

Portland és románcementet,
hordókban és zsákokban (á „Beocsini Cementgyári Unió r. t.“ 

képviseletében.)
■ « . . «. r  i i  c j i  í  elszigetelöl'emezt, kátrányt, carboline-valodi aszfalt íedlemezi, u«?tustt ^ n Ján°?rf?ic budaecsti

,  aszfalt-és katránytermekekgyarakepv.)

EpüMfát és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiái és magyar (erdélyi) termékek) Helsőmagyarországi fazsindelyt.
Épületvasalásokata legegyszerilbbtöl a legdíszesebb kivitelig. 

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomárolva.)

Máüthneir-féle konyhakertészeti és virágmagvak.



NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

....Előfizetési árait: egész- évre 8 kör., félévre 4 kor., ne- 
. gyedcvre 2 kor. egyes Mám ára-20 fillér. , 

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

I  szerkesztő:

SZMODTCS S Z ILE D
Szerkesztős«}!: Nagyatád. Kossuth-utcza 37. azáoL 

—- KiadiVhivklai: Nagyatád, Széchényi-tér szám.
Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

M n ilo rn  l íá ró n itó c ’ vetséges divat,legtöbbször kénysze-'ngaraló — heíyszerü jellege.Kis ker- 
ritö szükséglet (pl. oly családokban, tecskék közepén csinos kis házikó, 

»Rcllamu Hertzka Wells Zola 3 ’! ° l, apr° '  va9S Vérszegény gyet- mely'álig látszik ki a kertecskét kö- 
rfh .. „.. Íh I™  _  kik .  niekek v a n n a k ,h o L a  szülők elnyűtt rűtvcvö közép magas növésű, sürfl,
^  H rsalhhw i'és állam rózsás ál ' * 9«  pihenést és felfrissítést sürget- majdnem összenőtt koronája fák 
1 ]?  , h ¿k riáh  t/an f, J k  ncl1 stbl 5 mlndlflkább növekszik lombja közül; bent a kertben, a ház 
r  Ilr í n - M - n l  nM  1 lr' ' 8zök" * k » száma’ a kik Máliák.' körül keltem« illatú, ezerféle szin-

-  E z r o m f f i r s S R ü j f t W
az a tömérdek flrnyek, mely a mai napjában kíméletlenül kitesszük a séges gyermekek kergetik al a tarka
városokra borul; eltűnik a rengeteg, varosok11 séges_ayermckek kergetik < 

körülményei- pitlangóts hangos kaczajjal szaladnak
kohalmaz, mellbe verseny, levegő ^  s tgy  hónap alaUakarjuk^hely-cdcs niatnáiukfiűz, ki- cgyterebélues 
ahg hatol, ^ g ^ a  hatoF >s, porra!, reütni az általuk okozott ^^okat. fa ataH-cibetyezett fehér kerek asz- 
banltissar íeH ^ z ; eltfintk a, mester- • £Zért folyvást szaporának azok, taton csokorba köti azt a sok szép 
kéltség, mrtyboj-az igazi lermtszet akik egész éven át a városok nya-. rozsát, melyet csak az imént szedett 
száműzetett, bot a ja ;  y»rag^ madár ralornequedeiben, kufso szabadabb le a ház inogott levő rozsaligetből,
J â  ember csak csvuiryvS/. ele- perifériám, avagy a határain tijhahr-Tfto§y fekleriree vele-a hivatalból fá- 
tet cL — \  ¿ült,szomszédos telepeken laknak.« radtan épen. most haza téró család-

Hlismert lélektani igazság, hogy * így keletkeznek az ugynevezetf apát. 
eszményeink, cber-álmaink Keletke- tisztviselő telepek, — a melijeknek---. Nem ideális élet-e' ez? S vájjon 
zésére és képzésére is testi-lelki létesítésével ma már; nagy és kis néni érhetné-e el ezt minden tíszt- 
strukturánk nyomós szükségletei, bá- városokban egyaránt találkozunk, viselő? -
jaink, vágyaink e bajokat megszün- Ezekben azután a hivatalos helyisé- Nagyon könnyen s különösen 
tető módok és eszközök iránt, s az gek poros levegőiében élő s a tér- községünkben körrnyen:Nálunk rend- 
öntudatunk küszöbén alul maradó' mészeFüfan vágyó tisztviselő olyan kívüli a lakáshiány s ebből kifolyó- 
ingereink gyakorolják a legnagyobb hajlékot építtet magának s annak lag — nagyon természetesen — őri-. 
hatást. Tagadhatatlan tény már most, környékét-u^y rendezi be, hogij ott ási a lakásbér, — mely mindig eme- 
hogy a modern ember, s különösen a valódr?térmészet igazán érvényé- lődik a lakáshiány növekedésével, 
a város lakója egyre erősebben visz- süljön; lakása védve legyen az utca- Városkánk szépen fejlődik. Agilis 
¿^kívánkozik a természet ölére, a porától, hol családjának tiszta egész- vezető férfíaink mindent elkövetnek,

> természetes életmódhoz.-A nyaraláv-ségesJevegőt biztosítson s hol a nap hogy uj intézményeket létesítsenek, 
amelynek általános elharapódzása fáradságos munkája után, maga IsTnety törekvésrszépen termi ggümöt- 

_a__fHso tízezertől le a víczeházmes- kellemes pihenő* -̂ heluet találjon. 11a cseit. Három rendkívüli fontos uj 
térig kedvenc és olcsó témája a "megnézünk eqii tisztviselő-telepét, Inté/iiiéiiMÜnk V a i;  a-̂ pötqárwlsftolar̂  
Cr.oqujs-iróknak, csak’ ritkábban ne- nyőm&gn szemünkben tiinik annak az artézi fiirdő és — a legújabb —

Nagyatádi Hírlap tárcája.

férfi szerv!mv. .. .
j !  férfi s/v re!ma szinponiptis" ni rúg. 
j/z osszon// szerelme 0 2  egész világ.

.7 férfi ~otigya litini/ rózsát letör,
A  nőnek még o tofiis is gyönyör.

J t  férfi szerelme puszta, iföre rxigy. 
j/z osszon// szerelme mindent adni vágy.

/férfi, ha csal túlik, husii I  és . . . feled, 
‘/uszony, ha csalódik akkor is szeret.

íz egyik érzés, 'a müsik nem az;
Ez a kettő nem lehet tigf/anaz!

Mily szegény is- a"nyelv én 1sfeném>, 
fi kettőre egy sző nan a : szeretem.

Vajda Joliin.

I B I D R E .
Irta: Rákosi Zoltán.

Me$iöc földön híres, nevezete&Jamitin 
volt valamikor a szenterzsébeti s felsőkö- 
rösmezói nemes és ítemzetes üaálíy család. 
Három falu határa, rengeteg őserdők, mesés 
kincsek képezték jogos tulajdonát. Tagjai 
szeretlek is eldicsekedni nagy gtudaságukV 
kairAmde a fény és pompa náluk sem volt 
örökké tarló. Az utolsó..tiusarjadék: «István 
ur* meglehetősen végére járt az óriási va
gyonnak. S amit ó el nem. pazarolt életé
ben,, azt elköltötték halála után özvegy fe-

* lesége és Ifjú ledmja, ugyannyira, trogy ennk 
. egy-két darab föld s az ódon kastélyszerű 
! épület, melyben lakrak, maradt birtokukban.

Ibidkénck Hívták az István ur leányát. 
iSzép leány volt. Hullámos, haja kaceran 
¡omlott alá alabástrom vállára. -Napsilgaras 
i szemei niegig zték volna még a kőszívű
■ embert Is. Tündért termete, beszédes aiaka 
csak vonzóbbá tették isteni lényéi. Édes 

¡anyja, de még inkább a rokonai általa vél
ték felderúlni még egyszer a család egét. 
Bizonyosra vették, bogy szépsége ' bűvös 
varázsának hatalmával sikerül gazdag vő
legényt tpgni számára. Igen ám, ha nem 
lett volna Ibidkénck egy igen-igen' Bagi* 
hibája — a büszkeségi Szépségének tudata, 
büszkévé és válogatóssá tette. Akárhány 
gavallér próbálkozott meg az elhoditásával: 
mind Ikudarczot vallott. Ibidke mindeniket 
lécsufolta, elijesztette, vagy kikosárazta.

Bevehetetlen erősségnek látszott e 
leány. -—

Mentek érte .daliás, ifjak égő szívvel, 
forró szerelemmel, tömötterszényü férfiak 
jólétet, kényelmet kínálva: mind hiába!
II idke rideg maradt és hajthatatlan. Egyik
nek n szeme nem tetszett, másiknak a 
hangja, harmadiknak a modora s így tovább.

Mindenikben talált valami hibát.
Hogy mily csekélységekre kiterjedt a 

figyelme, melyeket aztán fegyveréül hasz
nálhatott. bizonyítja az, hogy midőn a töb
bek közt egy dusgazdug és amellett ügyes 
férfi ment megkénH-kWél,- aa r̂t-utasitotta 
el, merf-az illető — tanút *nem akarván 
vinni az esetleges .»kosáréhoz — maga 
hajtőt a négylovas fogatát. Pedig oh, be 
szépen kérte ez  ̂ férfi Ibidkét. Hógy rjekl . 
nem kell semmi egyéb, csak a lány . . . 
egyedül IbTUke. Még kelengyét, sőt ruhái 
se vígue.h magával, ó  azt is. vesz neki I ...

Hiába. . . I
7\z ányja sírt Ibitekének. Szegény öz

vegy asSfbngí Hogy fájhatott a lélíte, mikor 
ezeket látta. Hisz neki már csak az volt 
egyedüli élet célja, hogy gyermeke fövőjét 
biztosítsa; íbidkéjéf jólétben, boldogságban 
lassa. Megéf/6, hogy a Gaálfy családnak 
no-agról is talán utólsó tagját még egyszer 
a régi fényben szemlélhesse. És íme, ez az 
önfejű, makacs leány mily könnyelműen 
játszik lövőjével. Akárcsak egy kis gyerek 
az ajándékb^bukkal. Mondogatta is gyak-



mgs -■ •
n a g y a tAd í-h ír l a p . 1907. április II.

a dohánybeváltó h iva taM irid  a há-| tájékára rakertre is . Nerife-mükertekre 
ront ^lakosszaporodást jelent; mely

ga után vonja a lakásszápörit ŝt 
is. .c" Hfrom jhtézmény közül még 
egyik sem befejezett egész, tehát' a 
lakáshiány még csak az óriási lak
bérben nyilvánul, de rövid idő múl
távalabban a kényszerhelyzetben 
le&günk, hogy — ha lakás' nélkül

gondolunk, minőket a magasabb ,kui- 
tura eszelt ki, hanem szerényt de 
szívesen gondozott kis kert legyen 
az, -mely a-miftázunkhoz illik. Tüzes 
tarka virágok nyíljanak benne inkább 
érzé$ szerint elegyítve, mini kiszá
mított csoportokra osztva, bár a>ház

__ .... elé, a középre rendesenkerül egy^egy
nem akarunk -maradni, magunknak" rózsaágy. Gazdagabb facsoportokra

• kell építeni. sokszor nem igen jut hely, de egy-
Es hogy ez igy áll, legjobban egy fasorra a ház körül igen, 

bizonyítja előrelátó nagybirtokosutiki melyre szükség is van, de egy-egy 
azon ténykedése, hogy Nagyatád és fának Is kell helyet adnunk, melynek 
Kísatád között levő beltelken uj ut- árnyékában jól esik g,ház végén el- 
czát nyít, a melyen városkánk fejlő- üldögélni s virágzás idején hallgatni 
dését szivén visela nagybirtokosunk a méhek zümmögésétr
— reméljük . jutányosán ad elp„ Hd ezen elvek vezérelnek ben- 
házhelyeket, ^ , nünket, akkor az uj utcát valóságos

így áll a helyzet. Uj városrész ligetté varázsolhatjuk, hol tisztaság 
létesítésére késztet bennünket város- csend és egészségig uralkodni, s 
kánk fejlődése szülte lakáshiány. ezek lakói közül senki sem vágya-
__Már most tiszta* az építtetők- kodik a költséges nyaralás után,

töl függ, vájjon az, uj Nvárosrészünk mert egész esztendőn át nyaralóban 
modern lesz-e, vagy sem. - lakván, nem érzi szükségét, hogy 

Mi tót reméljük, hogy igen. Még idegenben keressen üdülést. 
pedig azon egyszerű okból kifolyólag, s 
hogy a mai kor embere toodem, mely- -----
nek szükségképeni következménye, Törvényjavaslat & községi nfHflimiiiiMi118«»* Mnrfprn ember — r _ 
ha teheti— modern Jakásban lakik,ha orvosoicroi.

rie: ketl,r!il0demür éj$lt“ S ‘éZ j JTndrassy Gyula gróf ’ belügynjiniszter 
helyes is természetes is. Minden I pragrambeszédében és anwlt év végén a 
embernek az a törekvése, hogy csa- ( orvol° k Jtüidöitségc dón ¡s jim- , j , . , . , ., j  iigerte, hogy a községi es kororvosok hely- . 
ladjat boldogítsa. Csaladjanak minden zcténck javítása érdekében törvényjavaslatot 
egyes tagját megvedje a bajoktol, a fog a képviselöház elé terjeszteni, 
betegségektől. S  ha meggondoljuk, A törvényjavaslat előadói tervezete a 
hogy a legtöbb súlyos betegség kút- belügyminisztériumban már elkészült és ha 
forrása az egészségtelen, poros le- i^ n  "cm is cl^iü ki mindenbtri a községi-

- a *„ cs kororvosok kívánságai, mindenesetre al- vego, mely különösen nálunk a ta- kalmas arra, hogf a községi, orvosoknak sok 
vaszi, nyári es ŐSZI hónapokban na- helyen igazán siralmas és szégyenletes hg'y- 
gyon kellemetlenül érgznető, akkor zeten könnyítsen. Az 1876; évi XIV I-ez. 
mindenki örömmel fogadja az eszmét, óta 32 orvosok folyton sürgették helyzetük j 
mely a modern lakások építését sür- £ £ £ *  ™g m°s' »<9« « f««orm annyira 
9éti. olyan lakásokét, mely lakó;a- ¡ S ^ W a t S S S l  rCn,í",' ,OCn 
szeretett otthona legyen. •; , A  javaslat itimrmrija, hogy az egy 

Ehhez nem élegseges, Tiogy a orvossal bíró nagy és kis községekben alkal- 
házat felépítsük és megfelelően be- oiazott községi orvos és körorvos évífize- 

' -• ' Különösen nagy toym UM  krvnuM  «  **•/ 
nondnt kell fordítanunk n hárnalt i  flzoh.ba" a községekben, amelyekben labb gondot Ken fordítanunk a naznak a községi orvosi állás van rendszeresítve, az 
telken való elbelyezesere s a ház ügyvezető__prvos fizetése 1600 koro-

naná, a többi községi orvos fizetése pedig 
1200- koronánál kevesebb nem lehet A  kor- 
pótíékról a:15. •'szakasz intézkedik, amely 
aiközségi ^rÍTjrvosna^ciiiíiőségb® égy- 
folytábán eltöltött szolgálatáé után az állam 
öt évenként 100 korona, -nyugdijbarbe nem 
*ÍZá mi th a tó: korpót' é ko t ad, mely négyszáz 
coronáig eoielltedhetjk. A-16. szakasz a helyi 

jöttékről szól “és pedig olyanformán, hogy 
á belügyminiszter fölhatalmazást nyer árra, 
hogy oly helyen, aho a körorvos fizetéséből 
és esetleges korpótlékából megfelelően meg
élni nem tud, az államkincstár terhére 1200 
koronáig terjedhető hcliji pótlékot engedé- 
lgezhessen.

A rendelés, beteglátogatás és távolság 
dijainak megállapítását, a tervezet a tör
vényhatóságokra bízza, de megállapítja, hogy 
a látogatási d ij nappal egy, éjjel két koro
nánál kisebb nem tehet.

Kötelezi a javaslat a belügyminisztert, 
hogja törvény életbeléptetése után egy év 
alatt a községi és körorvosok számára or
szágos nyugdíjintézet létesítéséről gondos
kodjék.

Kérjük azon tisztelt előfizető
inket, kiknek előfizetése lejárt azt 
a mellékeit postautalványon, ille- 

_  ‘ ‘   ;en — meg
újítani szíveskedjenek.

— Személyi hírek. Dr. Gulyás Ferencz, 
Somogyvármegye kir. tanfelügyelője f. hó 
5-én~ megejtett "községi ovónöválaszlás ah 
kaiméból községünkben időzött, mely alka
lommal meglátogatta *  polgári fiúiskolát és 
az áll. éllemi iskolát is.

— Uray István, kir. tanácsos, felügyelő a 
dohánybeváltó Hivatal létesítésére vonatkozó 
intézkedések megbeszélése czéljából f/ hó 
9-én községünkben időzött

— Kinevezések. Az igazságügyi m. kir. 
min szter Szakad Gyula, nagyatádi kir. al- 
járásbírót a nagyatádi járásbírósághoz járás- 
biróvá nevezte ki. “v

— Scholcz Gyijh kir. mfoaéki tanácsosi 
cimmeP-fCtn*házott kir. főmérnököt, á ka
posvári közúti kerület főfelügyelőjét, a m. 
kir.-kereskedelmi miniszter a VII. fizetési 
osztály 3 fokozatába kir. műszaki taná
csossá neveztej«^ ______._________

—^Hfielyízés. Marosludasra áthelyezett 
Molniir.Béla járási számvevő helyére Nagy
atádra Szentpé{gry Sándor számellenőr he
lyeztetett át Marosludasról.

Mert nem fogadod cl valamelyik' kérődnek 
az ajánlatát? . . .  Nézd. például a Főldváryét. 
Gazdag ember, szép ember s imád téged. 
Vagy a Horváth Adámét? Milyen fényes 
jövő áll előtte. Akár az Erőssyét, .avagy u 
Nádasdy Ernőét! Mindkettőnek nagy jöve
delme van. Nem könnyelmű, uem csapodár 
egyik sem...«

Nem ért semmit az anyai smJ 
Ibidke ilyenkor olyan szit'flPszólóan 

_ tudott beszélni: »Lelkem anyukám, édes 
anyukám, szívem anyukám, ne, ne. erőltess 
engem^Nem megyek én ilyen fiatalon férj
hez. Ráérek erre majd később is. De aztán 
mit is csinálnál te egyedül, ha éri most itt 
hagynálak ? Milyen unalmas lenne az életed 
ebben a nagy szürke épületben! Nem, volna 
senki melletted, akivel elbeszélgess ázabatf 
óráidban. Nem lenne leányod, aki mulattas
son,''; aki öleljen, csókoljon... Nem 7̂ólna 
senki, ̂ aki vigasztaljon, ha szoniorkodol, ha 

^bánatod van... Mondd, mit csinálriárégye- 
dül? .;-. Oh, nem, nem hagylak el drága, 
egyetlen an^kárn! r . r ,

Az anyai ész |*> volt fegyverezve. Fö- 
lébe kerult a ggermekéhezragaszkódő~anyai 
sxio. Zokogva ölelte ét az özvegyasszóny 
lányát: »Édes Ibidkém, aragyos csirkém, 
milyen jó is vagy te 1« ..

így teltek̂ egymásután a hjtek, hóna
pok, míg végre egy szép napon* megmoz-

duIt lWdkének' kebelében is a balfelőli kis 
"liusdarab - a szive. —r r—

Ibidke szerelmes lett.
Egy ábrándosszémfi, barna fíatalember 

hódította meg. Rokonszenves, kedves fiú 
volt. annyi bizonyos. Amellett költeménye
ket is irt. Talán ezért is tetszett meg Ibid- 
kének, ki mind{prajongott a*költőkért?

Mérey Aladárnak hívták. Ügyvédjelölt 
| volt a szomszéd városbari'. Jbidkét egy er- 
; dei majálison ismerte meg s azután gyakran 
; el-elfárógatott a házukhoz. A rokonság elég 
szívesen látta a tehetséges ifjút Ibidke kö
zelében. Hiszen megvolt minden kvallflká- 
-ciója. arra, hogy körükbe fogadják. Jól jö- 
' vedelniezó pályán működött, ősnemes család 
gyermeke volt s a telekkönyvi lapja is szé- 
p̂en biztatott.

p . Ibidke tulboldognak érqzte magát. S 
mikor senki sem látta, elábrándozva, nem 
egyszéK fervezgette ellegtj2ösüket . eskü

vőjüket, sőt már elképzelt asszonyi nevét • 
is próbálgatta irni.

Mindez igen-korainak bizonyult. Csak- 
; hamar kitűnt, hogy a »kedves« Aladár azok 
¡közé tartozik, akiknek jelszavuk: »Élvezd a 
jelent!« Szóval — csapodár volt. ,

Ibidke keserű csalódásra ébredt És e 
csalódás volt életének, boldogságának meg- 
rpntója. E csalódás tette ót örökre szereiT - 
csétlenné.

Farsangon történt. A bálok egymást 
érték. Ceglcedélyesebbnek ígérkezett a »szel
lemi arisztokrácia estélye.« Erre vitte el 
Gaálfy István-özvegye is leányát. Ibidke 
csipkékkel ízléseseit díszített rózsaszín ruhá
jában királynői alak volt. Alig szólált meg 
a zene, egyszerre két fiatalember hajtotta 
meg magát előtte. Mindkettő hosszú orral 
távozott. Ibidke Aladácját látta közeledni s 
nem ment el velők táncolni.

Mérey Aladár azonban ez alkalonimal 
nem Ibidkét, hanem a közelében ülő Telegdy 
Matildot vitte táncra.

Telegdy Matild elókélő család sarja 
J>ájos és gazdag leány volt. Amint Aladáré
nak kollegái. beszélték: »nagyon érdeklő
dött« a poéta üguvédjelölt iránt. Ez kábí
totta el a könnyelmű ifjút, ki egy uj hódítás 
reményében teljesen megfeledkezett az öt 
igazán szerető. Ibidkéröl.*

Ibidkével nagyot fordult a világ. Pil
lanat alatt, összeomlott lelki szetnei előtt 
minden kedves ábrándképe : az eljegyzés... 
az esküvő... az asszonyi név. . . a boldog 
családi tűzhely s. egyszerre olyan sivárrá, 
örömtelenné változott az élete! Táncoláshoz, 
dehogy volt már kedve! Siró lélekkel hagyta 
Qda a vidám mî latókat. Édes anyja kény
telen volt azorinal hazavinni öt Otthon az
tán boszusan jelentette ki: »Most már ha 
maga a Sátán kéri meg a kezemet, ahhoz 
is hozzámegyek! Csak azért is! . . .«

(Folyt köv.)



1907. április-H. NAGYATÁDI HÍRLAP.
— Dalestély, A nagyatádi daloskor 1907. tanácsos kijelentése sze int nemcsak Nagy- ■ -« Útlevelet nyertek márczlus hóban: 

április hó 13-an a Korona »endegioiiagj- olád és vidéke. Hanem úgyszólván egésiuNággatád vidéki jeggzösénból: Sárdinecz 
termeben Dalestem! tart. A dalestelj kezdete felso-somogy, Zalamegge ogyrésze és a Ferenc, Vérbulccz Péter. Grraits Imre, Fábos
*  2,1" szetoélyenkint 1 muraköz egg részének dohánytermelői ide Mihálu. Beleznai Péter, Horváth Vendel
kor. 20 Ml. Elhelgezkedes asztalak korOLfajták szállítani termésüket. Hogg miig fór- Cserenkó József, Gőböiös István, ifi. Dénesi 
Keriufc a megjelenő urakat, hogyha műsor; galmarTs elönyt jelent ez Nagyatád község*József. Pap Imit Szabó János. Vránics 1Ö- 
befeiezteig tje dohányozzanak/ Műsor r1. re nézve, bővebb maSgarázalraTem s iK S lf íz s K  tábodi jeggzóségból Füle Márt Pál 
Jelige. TTiaisz L. 2._Fa,o emlekek Zitnay N. daczára ennek mégjsakadl a képviselő tes- Ferenc, Balaskó Imre, Németh Anna, Gerq* 
3. Szerelmi krach Szentirmag E. t  Hallgas- tületben -r- akHor-amikor az inggenes te- Józsefne. Orbán József, Kuzma Jóísef Né- 
son el a fulmile, Ábrányi K. 5. Nepdalegy- rulet átengedésről volt szó -  számszerint meth lózsef. Kótai Is tván  f i ü n v W  lmr., r » ,»  r  Í   ̂ í- rr— Ji- s ’ -sr szamszennl meth József. Kótai István. Géiovics Imre.veleg. Láng' G. 6. A Veteránok. Szentirmay. neg|y oly rövid gonfolkodasu polgártársunk. Gergó József, Kanyar István, Pados_Guörqu 
E. 7. Élj őseink hazaia. Schumann R. kik indokolatlan ellenzésükkel e fontos in- Bak er János. Fsegesdl jeguzóséqból Henézi

— Ovönfl választás. A helybeli községij tézménu sitrerét koczkáztatni szándékoztak. 1>ét*, Balatincz József, Simon Uszló Béres 
ovoda felügyelő-bizottsága fTno 5-én lártó,t! — Vízbe fylt. Vas János 5 éves fiú, so- Istviin Takács István, Péter József, Farkas 
ovónóválasztó ülésén egyhangúlag Arvay. mQ9üszotbi lakos f. hú 3-án a község met-. József. Vízvári Jeggzöségből: Varga Márton, 
Ilona Margit okleveles óvónőt vá asztoita r létífolyó patak vizébe fűlt. Holttestét még Oszpet István, Haszriies Mihálu, Kovács Is#- 
meg a nagyatádi községi ovodához óvó- nem találták meg. Váni Klaub József. Virovecz János. Lajos 
nőnek. i . . ' ~  p*1hagyott gyermekékért. Újból Isíván, Győri Imre, Kukuruzsnyák Mihály,

— Gazdaköri gyűlési A „nagyatád és, ̂ h'Wuk községünk és vjdéke lakosságának Nagy Sándor, Paudurics Tamás, Csovolyák 
vidéke gazdaköre“ f. hó 9-én látogatott ér-1*!^ JL . - , n és J3-án Nagyatá-.József, Csik János, Pápics István.Rsztkirályi 
tekezletet tartott, melynek főtárgyát a cse- ^ °n tartandó gyermek-napra, — hogy ezen jegtizösegböl: Balog Imre. Csima József,

- lédekről és aratókról folytatottvita képezte.--két napban történendő vasárlasaik által : Borbús József, Tóth • István, Papp. János, — 
Kifogyhatatlan a variátiója annak, hogy a i l9yckezzenek az elhagyott szegény gyér- jJKis Júnos..al5Ó, Hegedűs György, ifj. Kis' 
sodalisták. által fellázilott és félrevezetett mekek ‘helyzeten segíteni. - ; János, Csonka_Ferenc. Taranyi jegyzóség-
munkásember mily utón módon igyekszik - — A gyermekvédő liga pénztárának , bői: êlko György, Tóth Imre, Ruẑ ics Mi-
akadáluokflt nnrriitcni a  h irtnkosnk ók n:i>- SfV a ran itáRj r̂?  ̂ foluó hó 7-ón n M.-ítim«; I háhi. Vucskics lános Horváth / iiinrnu. ifioaauaiijuM ii «a- w h w ih m w  v *  y o * “  o /  ' . I  i iv  r —vii a  iiin iyuo  J I  T |«-L ■—1«-L ■ llp
datisztek útjába. A gyűlés.mint rendesen a Király vendéglőben zene-estély volt* .mely-.1 Gelencsér Imre, FüIŐp~György pintér, Deák-íT 
múltkori jegyzőkönyv felolvasásával kezdő- n'ek tiszta jövedelméből egy bizonyos ¡György, Fuisz Imre, Zadravecz György, ifj. 
dött. Hitelesítésre elnök Lelbach és Kiszelu ezen nemes czélra fórdittatik. ! Rendel Ferencz, Rengel István, Druzsin Fe-
urakat kérte fel. Következett a c&eíédygyeR; — Sertéshlztaló Kaposvárott. Somogy- í r®nc, Kalmár János, Magenheim Józsefné, 
megbeszélése, mely hosszabb~eszmecserére vármegye közgazdasági viszonyát nagyban iBódis Ferenc. ifj. DráveczMlhály.Horváth ' 
adott okot. A dohánybeváltó- hívátal ügye! érintő mozgalmat iiiditott néhái^ vá!lall<o2ó4̂ Üllá}U|,^ ^ ^ nra>cs Imre, Oblozsinszki 
immár a megvalósu!ás legjobb stádiumában szellemi, ember. Kaposvárott ugyanis — ; Ferenc~€sökölyi jegyzőségból: Pampetrics 
van, meli^hírt üray István kir. pénzűqui részvénytársasági alapoif-— sértéshizlalót Györgj. Szabási jegyzöséflből • Hétyel Inwe;<. 
-tanácsos és. -dóhánybéválSsî  ̂ feíQgyeiőfszánléTOznalFIetotem,“ melyrer — amínt lBábái Ferencz, DSri Károly, Döri Ferencz, 
hozott meg. Atád igy egy ujabb nyilvános halljuk’— már a részvényjegyzési felhívást.Patak József.
intézménnyel gyárapod k, mely ̂ hozzájárul ^ kibocsájtották._-A hizlalót a legtökélete- ~  A kivándorlóknak lapunkban minden 
az amúgy is rohamos felvirágozásnak indult sgbbrié̂  -tervezik, melyben állandóan 30001 hónapban közzétett névjegyzéke világosan 
város fejlődéséhez. Nagy köszönettel tár- sértés híznak^ részvény ársaságot 500,000] bizonyi ja a kivándorlási ílgynökök lelketlen 
tozunk ez ügyben Politzer Géza urnák, aki kor. alaptőkével tervezik, mely czétból 2500j munkáját. Vájjon.mire vezet ez? 
magáévá tette az ügyet s minden igyekezé- drb- -00 koronás névre szóló, .de átruház- — Megszorult tolvaj. Bolhóról jelenti 
étével izon volt, hogy ez intézmény Nagy- ható részvényt bocsájlanak ki. j tudósítónk, hogy községükben lakó Kerpelyi
atádrá kerülip»r önfeláldozó fáradozásáért; _  A madárirtós ellen. A kultuszmuiisz-‘János az egyik elmúlt éjjel árra ébredt föl, 
a Közgyűlés neld jegyzőkönyvi köszönetét ter körrendeletben hivja fel a kir. tanfelü- hogy valaki jár a padláson. Rögtön magára 
szavazott. Sajnos nem egészen ily kedvezően ■ gyelöket: utasítsák a kerületükben levő ta- rántott néhány ruhadarabot és_ bátran kiment 
állnak a Szobbon létesítendő tejconscrvgyár nítókat, hogy különösen-a gmnmipuskák és^az udvarra. Amint a padlásföljáróhoz köze- 
ügyéi. F. hó 30-án erról végérvényes hatá- j parittyák használatát és az ezekkel .űzött ledett, akkor látta, hogy egy sötét alak 
rozat fog hozatni. Közgyűlés kéri Politzer I madárirtást..a .legszigorúbban tilalmazzák az . visszaugrott a padlásra, a létra legvégső 
Gézát* "hogy szíveskedjék' továbbra is ez isko.'ás. fiuknál és tegyenek meg mindent az • fokáról. Kerpelyi-gondolt egyet és nem ment 
üggyel foglalkozni'. A közgyűlésen ez al- ésszerű madárvédelem érdekében. A nagy-' föl a padlásra, hanem a . létrát elvette a 
kaloro.mal megjelent gróf Széchényi Géza közönség maga is jól teszi, ha a madárül- nyihástól s- mint aki Jól* végezte dolgát, 
és gróf Széchényi Frigyes is. A legközelebbi dözö gyermökeket szigorúan megfeddi' és nyugodtan újból lefeküdt. A csapdába szo- 
értekezlet május 8-ára lelt kitűzve. okos szavakkal felkelti szivükben á madár- rult tulvaj. egy darabig gondolkozott, hogy

Tűz.. Szabás községben f. hó 5-én kák iránt való szereltet. - mihez kezdjen, aztán a-letigráara szánta cF
délben Vörös Imre s z a b á s i  la k o s  k á r á r a  t ű z | ~  Sertésvész. Somogyszohban. és So- magát. Előbb a lopott holmjkat, (sonkát, 
ütött ki. Leégjek a gazdasági épületek gaz- 'mog^szobbhoz Jgrtozó Szomorú pusztán; szalonnát, kolbászt. d̂obálta le aztán ő maqa • 
daságl eszkőzökkéPeglJüfr.r7V iirzéí tjiki fcHépeinTsertésvész, tnely miatt a kozsíg, is utána ugrott. De efózőleg mjg néhány 
György 5 éves és Horváth • János 6 év^Jllctóleg a puszta zár alá helyeztetvén,: zsákot és ruhafélét is lehaiitott, hogy ne 
gyermekek okozták, kik gyufával játszottak, 'Ícíekből sertéseket kihajtani, vágy ezekbe; legyen neki kemény a föld. Azonban való-

— TUzoltói segélyezés. Nagyatád köz- behajtani nem szabad. szinij, hogy a lába úgy is megrándult, mert 
ség az itteni önkéntes tjizoltó testület évi ~  A híd, mint kotló. Ha ludat ültetünk a ledobált húsnak nagy részét visszahagyta, 
segélyét — arra való tekin éttel, hogy az tojásra, gondoskodjunk részére alkalmas fiir-, Reggel Kerpelyi átHivta a szomszédját s an- 
eddig ily czimeri élvezett összeg a testület dóról is. hogy valahányszor leszál a fesz- ndk a fiát, és fölmentek a padlásra. De
(ÍUiíonn ... Mf. t: J ( - 1.. .1 . II a , líA .A l min! ,» U n  ' n n n ,. MinnlnrtnIAp.llr.n ..1 * mám. mmi.áldásos'működésével semmiféle összhang- kéről enni, mindig megfürödhessék. Ha nincs nagy meglepetésükre o'.t nem találtak egy 
bán nem állott és a szükséges kiadások: közelben viz, akkor tartsunk e czélra a ; élő. léiket sem.. Később vették csak észre a 
fedezésére sem volt elegendő — 200 koro- kotlófésíek közelébe  ̂ egy elég széles, a!a- ledobált zsákokat, valamint az ellopni száh- 
náról 400 koronára felemelte. j-csoriy szélű, vízzel telt edényt A lúd ebben j  déKolt füstöltfélét is megtalálták a kert vé-

— Uj utcza. Nyilvánvaló már, hogy Lel- szívesen fürdik, melyre ép oly szüksége van, j  gében. A káros megtette följelentését a 
bacti Keresztéig nagyatádi nagybirtokos a miut a kotlóstyuknak a purfürdöre. A vízben j  csendőröknél, akik a nyomozást megindi- 
Zrinyi utczából Nagyatád és Kisatád között tollaít telcszcdi nedvességgel, amit aztán a tották. Kerpelyi gyanúja egy napszámos I?* 
levő belső telken át, párhuzamosan a Baross fészekbe Visz, mely a tojás héját- puhítja,! gényre irányul, aki nála vplt régebben, mint 
ulczával uj utczát nyit. A házhelyek -- a porhanyóvá teszi, ami mindenesetre csak a háziszolga. A
mint halljuk — jutányos áron bocsájtatnak keltés előnyére lehet. 
eladás alá. Most már csak épittetökre van — Megfagyott szőlőké A . most folyó 
szükség. Szerkesztőségünk egy bankkal áll szőTometsz.éskor azt tapasztalják, hogy az 
összeköttetésben, jjiely hajlandó lenne kfcd- idei rendkívüli szigorú tél sok kárt tett, a 
vezö fizetési feltételekkel — pld. lak- szőlőveszőkben. A fól el néni takart kényc- 
bér lekötéssel — lakóházakat építtetni, olya- sebb fajták, különösen a fehérmézes, bajor

Kaposvár: (Törők Gyula terménykeres
kedőtől.) Búza: 1340-13-60 Rozs: 1060- 
1100. Uj tengeri : 9'6.0—IOt- Csöves teiv«

1  Piaczi árjelentés.
Nagyatád : (Rojter Bernát^naíjykeres-.

________________ ____ _____ _______ _______  ____ Kiötöl} Búza: 13-20-̂ 1340. Rozs: 1120.
nokat, melyekre vezető czlkkünkbe rámutat-, és kadarka veszői elfágytak, A rizling ellent- 1140. Zab: 13w—14'—. apró tengeri: 11 k". 
tünk. Az érdeklődőknek szerkesztőségünk állt a hidegnek. A kár je entékeny úgy, hogy. Arak helyt raktár.

’ szívesen a'd bőVebb felvilágosítást. '  hátrányos kihatással lesz az Idei szőlóter-
—Dohánybeváltó-állomás Nagyatádon. melésre. . . ' 11

Illetékes helyről azt az értesítést nyertük,- — Megindult a gőzhajózás a Balato-
hogy f. hó 9-én a dohánybevá tó. állomás non. A Bálatontaví Gózhajózási Részvény- _ ¡. «í kn_ínn Znh- n-an—lú-í« R«h- 
ügye Nagyatád javára dőlt el. Ugyanaz nap Társaság folyó évi március hó 24-tól kezdve §000—2100 Fehér buroonua 2‘60—JOC) 
járt itt Uray István kir. tanácsos felügyelő, Siófok — Bafatonfflred (*s Vissza, tövábbá da. , .  a-m ,
s a község által felajánlott, mintegy 5700, Böglár-̂ — Révfülöp és vissza utón megín-i 1,

ölnyi ingyenes területet -  mely a köz- : dltolta. ̂ »íóll. Boglár-és. Révfülöp között1 Budape?t: Búza: 13-9Ö-15-40. Rozs: 
-ség belterületén, az ötvöal ut ment£n .fék- folyó évi március hó 24-től április hó 30̂ -íg 12‘® H ,-12‘75. Árpa: 12U0. Z^b: 14̂ 0
szik, az említett czélra teljesen megfelelő- az alábbi menetrend Iísz  ̂RévfülŐproHnául ~1'I5'00. Orténgeri: \2'50-r\T10. Uj tengeri: 
nek találta, s a kir. kincstár megbízásából naponkint délelőtt *9 ó. 40 pkor és délután 9*20—9‘80. "V

■e fogadta. A szükséges építkezéseket a kir. 5 ó. 15 pkor. Boglárra érkezik délelőtt 10!----------- — i-----r".T  ; .... ..
kincstár a. jövő év tavaszán már megkezdi, ó. 10 pkor. és délután 5 ó. 45 pkor. Bog- j
úgy hogy az 19Ö8 évi dohánytermelés már: lárról Révfülöpre indul naponkint délben 11 ,/ TársMerkesitó:
Nagyatâdçn lesz beváltva. Uray István kir. : ó- 45 pkor. illetőleg 7 ó. 45 pkor. K DR. NEUBAUER FERENC.



Árverési hirdetmény.
. Alulírott birósági végrehajtó az I88f 

évi LX. t-cz. 102 -§-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás- 
biróságnakf9Ö?. évi V. 168xs 169 I szá
mú véqzése következtében Dr. Szeteey Ist-

• - ...................  - * ’ iá S S ’

NAGYATÁDI HÍRLAP 1907. április 11.

ván ügyvéd 'által képviselt Lőrincz János, 
mint a csokonyai szobor bizottság pénztár
noka javára Gyura János ellen 200 kon és 
too-toc. s jár. erejéig foganatosított ki- 
êlégités..végrehajtás utján le- és felülfoglaft 

Tfa 2270 kor.-ra becsült következő ingösa-. 
gok, u. m. 2000 drb. cement-cserép, 2 ló, 
1 tehén, 8 m̂ lacz, gazdasági eszközök, 
saéha-szalma, épületfák, 1 szikyizgép, 120 

. mérő kukorícza, bútorok nyilvános'árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- 
rásbiróság 1907. évi V. 169 2 sz. végzése 
folytán 200 kor, és 100 kor. tőkekövetelés, 
ennek 8 kamatai, és eddig összesen 129 
kor. 41 fillérben biróilag már megállapitott 
költségek erejéig, Csokongában lakásán le 
endő njegtartásá̂ a

1907. évi április hó 17-ik napjának 
d. e. 9 órája 

határidőül Btüzetik é§-ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érinte t ingóságok az 
1881. évi LX, t-c. 107. és 108 §-aí értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet | 

~ igérőnekr szükség esetén becsaron -alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felütfoglaltatták és

árverés ̂ ^188fej3v?* L Ít  * t ^ V°l 20. §-a 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Wagyat^don, 1907. évi április hó 
3. napján.

. SZABÓ JÓZSEF
* -  kir. bir. végrehajtó.

Alulírott birósági végrehajtó az 1881 
.lévi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
(közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás- 
bíróságnak 1907. évi V. 29 és V. 47/1. szá
mú végzése következtében-J)r. Kommen 

- Elek ügyvéd által képviselt FülÖp József 
javára Horváth György ellen 89 kor. 70 fill. 
és 187. kor. 70 fill. s jár. erejéig foganato
sított kielégítés végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 1000 kor.-ra becsült követ
kező ingóságok *u. m. 1 csikó, 1 ló, 2 te
hén, 3 sértés, 60 mé̂ ró kukorícza nyilvános 
árverésen-eladatnak.

1108 BZ.-tky. 1007.
Árverési hirdetmény kivonat

A nagyatádi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi. 4iogy 
a nagyatádi járási takarékpénztár r. t. 

".végreliajtatónak Hrueker Mö^égreliaf-

ben a Kaposvári kir. törvényszék (a 
nagyatádi kir. járásbíróság» területén 

rlevó Nagyatád községben, fekvő a nagy 
és kísatádi 754 sztjkvben A f  14 
hrtu. ingatlanra az áívéré8n»83 IcörtF

255. sz. vhtó. 1907.
Árverési hirdetmény.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1907. évi V, 47 3. sz. végzése 
folytán 89 kor. 70 fill. és 187 kor. 70 fill. 
tőkekövetelés, ennek 5 '.. kamatai, és eddig 

_  71 kor. 27 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, Háromfán 
alperes lakásán leehdő megtartására 

1907. évi április hó 20-ik napjának d.
ü. 3 órája 1----r— —

határidőül kítúzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükscg esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

* ’ ¡ben
is íe- és felülfoglaltatták és 

Szókra TuelégíTésí jogot nyertek volnrf, ezen 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-a 

[ javára ís elrendeltetik;
Kelt Nagyatádon, 1907. évi április hó 

6. napján.
SZABÓ JÓZSEF
kir. bír. végrehajtó.

Nagyatád napközség elöljárósága.

804 szá«!. I  m i.

Árverési hirdetmény.

nábáh ezeiiirel megállapitott kikiáltásfa r- 
ban elrendelte, és hogy a föntebb meg
jelölt ingatlan a z ’

1907. évi május hó 8-ik napjá
nak d. e. 10 órakor 

alolirott tkkvi. hatóság hivatalos helyisé
gében megtartandó nyilván'* árverésen 
a megállapított kikiáltási^Am alól is 
eladatni fognak. - , r 

. Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlanok becsárának lUr,7.,rát vagyis 08 
30 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-c. 4*2 H-ában jelzett árfolyam- 
nial számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy mi*, 
nísZterí rendelőt 8 jj-ában kijelölt óva
dék képes értékpnpirbau a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. évi ÍLX. 
L^vlTUjS-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlege« elhelyezéséről kiál
lított Szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Nagyatád, „1007. évi mározius 31-én. 
A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.

"  S Z A K A L L
._____  '■ .... Wr albiró.

Nagyatád község elöljárósága köz- 
>zi. hogy a- volt úrbéresek, volt 

fontraotuálísták, iskola, szentíerenczrend 
és jegyzői földeken gyakorolható vadá
szati jog 1907. évi augusztus hó 1. 
napjától 1913. évi julius hó 31. napjáig 
Aerjedő^tm időtartamra Nagyatád köz
ségházának 
1907. évi május hó 4-iK napjának 

d.'e. 9 órakor
tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár-BOO korona, melynek 
l(>7o-a bánatpénzül leteendő.

Árverési feltételek Nagyatád község 
jegyzői irodájában a Jiivatalos órák alatt 
lietekinthetők. ‘ "v

Nagyatád. 1907. évi máhjzius hó 28.

Kovács Gyula Knapp László
Wri.

ELADÓ HÁZ.
A Hunyadi-utcában M O L N Á R  
I G  N Á C-féle ház szabad kézből

i el ad

GÁSPARÍCS PÉTER
épfilet és bútor asztalos 

Nagyatádon Kossuth-utfa 33 sz.

Elvállal teljes lakásberendezése- . 
két u. m. bálló; ebédlő, szalon, 
Iroda, és konyltabárm ilyjen stil- } ben, ajánlja saját készítési henge- 

f rés rugókkal ellátott, ruha mán- 
í gorloját szolid és pontos kiszol- \ 
f gálás mellett.

*• *  ÚJDONSÁG *  ft
mindennemű pipere czikkekben.

Kielhauser-féle ibolya szappan, valódi 
Heider-féle fogpor, Leihner-féle púder, 
Grensil-féle fogviz, valódi -Hoffer-féle 
dióolaj, továbbá valódi- Franczía V. 
Violette brillántin, tojás olaj szappan, 
hírneves Máobert-féle franczia szapan, 

idomító. Fésűk 
kiváló kidolgozásukért kedveltek.

Hajmunkát: 7
_.t jntányos árért elfogadok 

diszkrét kiszo'gálva.
Dús választék bajusz kötökben vala
mint hajkefe, .fogkefe és bajuszke

fékben.
Főtörekvésem, hogy pontos szolid 

kiszolgálásról b. vevöipiet biztosítsam.
Tisztelettel 

Meller Sándor.. _ fairén w Mnwwte
Nagyatádon.

256. sz. vhtó. I9D7. 1 ~ . - 
\  Árverési hirdetmény.

r '^Alulírott birósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t,rcz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy budapesti kir. keresk. 
és váltó törvényszéknek 1907. évi 22325 
számú végzése következtében dr. Kommen 
Elek ügyvéd által képviselt Diamant és Ernst 
ezég javára Faragó József és neje Faragó 
Sarolta ellen 243 kor. s jár. erejéig foga
natosított  ̂kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 895 kor.-ra becsült követ
kező ingóságok, u. m. bútorok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1907. évi V. 267 2 számú vé<
folytán 243.kor. tókekövetelés, ennek 1907. 
évi január Tió 1 napjától járó 6 „ kamatai, 
és eddig összesen 70 kor. 92 fillérben birói
lag már megállapitott költségek erejéig, 
Belegben alperesen lakásán leendő 
tartására ^

meg-

1907. évi április hó 22-ik napjának t d. e. 8. órája
határidőül kltfl̂ etlk és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
' lérönek, szükség esetén becsároo alul is 

fognak adatni.
*. Amennyiben az elárverezendő ingósá

gokat mások is le- és fdülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1907. évi április hó 
8. napján.

SZABÓ JÓZSEF
; •-----■* _ kir. bir. végrehajtó. *



Javitásokgyorsanés
pontosan eszközöl

tetnek.

Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandócik <ekben, 
a lehető legjobb kiáltásban, jutányos és pontos kiszolgálással.

Gázolaj és gázlámpák gyári raktára.

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyag, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudija.

"Tisztelettel bátorkodom a n. b. közönség szivos figyelmét /fölhívni Ujoiiaii ’boroiidozott
CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.
Különösen nagy súlyt fektotek csemege különlegességeimre, melyeket ¿tinién tijuna'ii 
vezettem be. Kakiáron lartoli: friss debreczenl perzselt szalonnát, sonkát, tonnás 
virslit, szafoládét, mortanddllát, parisért, extratölteléket, karmonádllt, többféle 
szalámit. Különféle Cuimorv áruk: ételek és halakban, sajtok, kaviar, frls uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és Gyógylikőrök,
' ’ Sosborszesz.

Szintúgy friss deli gyümölcsökben u. ni. Malaga, mozsolya szőlők, maróni, feltört 
magyaró, narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és ezukorkák.

A ii. b. közönig azives érdeklődését kérve, biztosítva a legHzolid:;W> kiszolgálásról,
" v _ _ , vagyok-kiváló ti»/,tulottcr

Nagyatádon.
Főiér saját ház. * .

Záborszky Lajos utóda
csemcgc-N ítlszer kercsk. .

NAGYATÁDI _hirlap.

Ajánlja saját készitményD lábbelüt, ugaH ^ lábakra  is, Angol 
-------- ---- .... .is  Francai» modell aaetin i---- ------- - —

*> • , 
Elvállalok mindennemű felsőrész készítést úgy saját anyagomból 

»  valamint a nélkül.

A lég jutántjosabban: mindennemll (Dzések elfogadtatnak.

1907. Április H.

P L A S IN K A  G Y U L A
ÚRI ÉS NŐI CZIPÉSZ,

N A G Y  A-T Á D, fSzéchéngi-tér.)



NAGYATÁDI-HÍRLAP 19Q7. április 11,~

ernái
N a g y a t i  d o n.

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUOYÁR
(Fürdő utcza.)

□ 1 Magyar királyi
H  - i

-.aJ--

Kitűnő minőségű lüttichi vadászfegyverek, 
flobertek, revolverek, az összes fegyvernemiiek ," 
lőszerek: hüvely, fojtás,-serét stb., vadászati j 
'..lg  ¿£3 cikkek nagy választékban.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Az építkezési idényre

Üti

□

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy 
helybeli raktáráról: ' . . \
I rp n r íii m p c v p f (a »Dunántuli Egyesült Mészművek,
i .  r e n u u  i n e b z e i  k é p v is e le té b e n ) -

- n ..... portland és románcementet,
hordókban és zsákokban (a „Beocsmi Cementgyári Unió r. t.“ 

képviseletében.) '
■ i  * » <• r  r  , elszigetelőlemezt, kátrányt, carboline-vaiodi asztalt íedlemezt, »w-wie, '  aszfalt-eskatránytermekek gyára kepv)

Epületüt és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiai és magyar (erdélyi) termékek) Helsömagyarors ĵgi fazsindelyt.
Epületvasalásokata legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. 

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.) 

Mauthner-féle konyliakertészeti és virágmagvak.

□

\
vowatott Benj-ák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1 uu7.

□



NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZtT55ÁGI-ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

Előfizetési á rak : cgcsz évre 8 kor., .félévre 4 kor., ne-
===== gyedevre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. ------

M e g j e l e n i k  m i i f d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

■*T“ \
Felelős szerkesztő:

SZMODICS S Z l lA m  
— J ____ -__•

Szerkesztőség: Nagyatád, Kossuth-ulc/a 37. szám. 
Kiadóhivalaí: Nagyatád, Széchftiyi-tér 23. szám.

Az dő factésiéa hirdetési dijak a kiadóhivatalba kühleodók. 
.........« "  - 1« i t ■■■, mmmmm

Polgári fiúiskolánk ügye. 1 vaszba is beleléptünk. — Hovatovább tetík el, mely külsejével is inponál.
annál jobban kezdett- bennünket el- Ez az iskolánál tanuló — szaporo- 

Négy évi vajúdás után polgári hagyni a- tápláló réméin), a türelmet- dást jelent, mely a tandíj végössze- 
fiuískolánk ügye végre olyan stadi- lenségnek adván helyet, mig végre gének emelkedésével jár, ami meg a 
umba jutott, mely örömmel tölti el megérkezett az örömhír. Rövid teleg- községpek haszon, mert — amint 
községünk józan gondolkodású la- ram jelenté, hogy a-nagyatádi polg. megbízható forrásból hátfjuk — a * 

okosságát. . _ üuiskQ â 8Q0Q jíQfona^áüami, seflik,K«it|iS7 MinfrflW n tandíjakat épi- ■■
A vallas-es kozoKtötásügyi Mi- ségben részesült. tési czélokra átengedte. De még

niszter — ugyanis — belátván' a A foszladozó remény, a türel- hasznot hoz a községnek az is, hogy 
nagyatádi polgári fiúiskola létjogo--1 metlenség megsemmisült az általános aẑ üj iskolaépület felépítése által egy 
sultságát, — az iskola fenntartása örömben. Egy közérdekű intézmény i eddig használt épülete szabadul fel: 
érdedében mé  ̂ az elmúlt nyáron megszilárdulását jelenté e"rövid té ;̂«  rnosían  ̂polgáriskolaí épület, mely 
tárgyalásba bocsájtkozott községünk; legram, mely Nagyatá^téjlődése iránt forgalmas helyen való volta miatt 
képviselőtestületével, rfielynek ered-' érdeklődőket őszinte örömmel tölté szép iövödelmet biztosítana* Jml űz^_: 
rrjényeképen polgári fiúiskolánk, — el. Mert elvégre mindenki által ac- lethelyiségeknek értékesitenök.

—mely 1906» év saep t r HPolg. »c itá lható, tény, hog# a cultwalis  ̂ ' De ínség az iskolaépületnek fel* - 
isk,-Egyesület által\{artatott fenn,— fejlettség alapfeltétele minden község, építését sürgőssé teszi azon igére- 
•községi kezelésbe- vetetett ..annak.,a~ illetőleg, varas fejlődésének fl metft.tttnk »srmolyeta\MinÍQgteriunwak tet-y- 
kijelentésével, hogy az iskola fenn- község a kulturális intézmények még- tünk azon képviselőtestületi ülésen, 
tartási költségei a községi pénztárt szerzése elöl elzárkózik, a meglevő- melynek jegyzőkönyve az állami se- 
—: tekintettel amúgy is nagyon meg- n.ek megszilárdításához nem ragasz- qitséqet kérő, kérvényünk mellé csa- 

. terhelt voltára — nem terhelheti, ha- kodik, az tanujelét adja annak, hogy toltatott. Azt ígértük ugyanis, hogy 
nem az — az államkincstárból — ál- fejlődésre-nem alkalmas, nem érett, az uj iskolaépület terveinek jóvá- 
lami segély czimén* fedeztessék. Községünk polgárairól e téren hagyásától számított egy éven belöl

Iskolánk ezen. az alapon — a elösmeroleg kell nyilatkozni, mert fel ép itjiik 80000 koronás-épületüjijtet 
folyó iskolaév szeptemberével ruhát megtettek mindent ez iskola meg- * • A Minisztérium- teljesítette ki
cserélt, — nagy állami'segítség re- szerzése s megszilárdítása érdekében, résünket, illő, hogy njL ís_ieljesitsük 
ményében —^községi jellegűvé lett. Egy tennivaló azonban még van Ígéretünket. '

Megkezdődött az iskolaév. Ktöz- és ez rendkívüli fontos s nagyon A tervek — csekély módositás- 
ségünk lakói nyugodt lelkiismerettel sürgős, is — t. i. az iskolaépítés.— sál — még 1906. május 4.-én jóvá- 
néztek a bekövetkezendő tél elé, Fontos és sürgős úgy az iskola, mint hagyattak, tehát majdnem egy e l 
mert az iskola biztosítása érdekében a község érdekében; tendeje. — —1—  --- ..
megtettek mindent, melyet a község Az iskrifa iránt a szülők részé—---Ntncs tdőnk a várakozásra, nincs
megterhelt anyagi ereje megengedett, ̂ rőlsokkal nagyobb lesz a bizalom, okunk a késlekedésre. Álljunk talpra 

Azóta már, » tér is flmult, a ta-*ha a2 iskola olyan épületben helyez- s ha volt erőnk megszerezni eíen

Nagyatádi Hírlap tárcája
E ls ő  / ¡(¡rm a t.

Mikor ez első harmat leesik,
. Fa, cserje, gyep észre alig iteszik.

Még nincs tapasz, kopárok a tetők, 
Dermedt álmukból most ébrednek ők.
De sejti mar a bársonyj$zőrü gyep. 
Megérzik az alvó picziny rügyek.
Hogy a tapasz, az ébredés közéig,
A  nap a télnek nu\r a Irt tűz élt. ...«**,■
Midőn a gyermekszív fölébredett,
És ejt szerelmes, vágyó könnyeket 
Első szereimé tiszta harmatát:

, Már sejti eljövendő tavaszát.
Zempléni Árpád.

I B I D  KE.
Irta : Rákosi Zoltán.

. (FolytaiAh.)

Ibidkc határozott kijelentése szoba-
- lányuk, révén gyorsan szárnyra kelt. S alig 

telt el néhány nap, már cs§ngös szán zaja 
verte fel roskadozó kastélyuk néma csend
jét. A szánból elegánsan öltözött férfi ugrott 
ki, nyomban utána két aranyos fiucska. Egy 
özvegy füszerkereskedő volt két gyermeké
vel. Kun .Gézának hívták. -*

Leánykéróbe jött s nem távozott ko
párral, mint a többiek. ; / .'

Ibidke, ki annyi kérőnek adta ki az 
útját, nem utasította el. Látszott raita, hogy 
nagyon* meg van törve. Nem a régi- gőgös, 
büszke leány voU már többé. Az e só nagy 
csalódás Wölfr belőle minden életörömét. 
Nem törődött semmivel. Mindegy volt most 

.iifikí: fiatal, vagy Özvegyemben gazdag, 
avagy szegény; hivatalnok, vagy kereskedő. 
Csakhogy menjen, qieuekilljön a,»hízelgők« 
serege alól. (így nevezte udvaríóit közös 
néven.)

De bezzeg asm.volt mindegy a roko
nainak ! Ezek sebzel' vadként támadtak reéi 
»Hogy tehet Ilyet! Hozzámenhi egy két 
gyerekes özvegy kereskedőhöz, mikor kap
hatott .volna magasállásu hivatalnokot isi1 

' Behozni égy ilyen jöttment fűszerest a fa
míliába I Még csak nem is nemes emberi«

Oh, ézt nem lehet tűrni!
Kérték, fenyegették Ibidkét. Megpró

báltak mindent a házasság megakadályozá
sára — nem sikerült. Ibidke nem volt haj
landó szavával “Tátszani. Három hét' múlva 
tehát megtörtént az esküvő.

* Szomorú mennyegzö volt - az igaz: 
Mintha mindenki érezte volna, hogy egy 
ifjú lánynak a boldogságát teme'Ht, A halotti 
éneket a rokonok álka zengte hozzá. Ezek 
mind elfordultak tőle. Megtagadták tulajdon 
vérüket.

f- - Csak egyedül * édes anyja maradt mel

lette.. ó  nem szidalmazta lányát, .nem kára- 
jnolta pz Eget. S bár szintén óhajtotta volna, 
hogy Ibidke előkelőbb, gazdagabb férfinak 
legyen nejévét mégis megnyugodott az Űr 
rendelésében. Sőt anyai szeretetének meleg
ségével jelentette ki: »Ha nem lennél meg
elégedve a sorsoddal édes Ibidkém, ha bol
dogtalanság költöznék sziyedbe — édes 
anyád öle ó karjai mindig szivesen fogadnak!  ̂

Am az E(j jó anyját is elvette tőle'. 
Egy esztendő múlva a szegény özvegy-' 
asszony künnfeküdt a csöndes temetőben.

Ibidke egyidelg békében élt férjével.
, Kun Géza elhahnoz^fekségét mhtderuóvál.

: logtót. Óvta még a széltől 1$. ' “
] "  Röviddel*azonban az esküvő után vá-
raüan fordular történt.

Telegdy Matild férjhez ment. Mércy 
Aladár faképnél maradt. A kollegák beszéde 
csak faültetés volt. Ekkor megint Ibidke 
jutott eszébe. S egy szép napon gondolt 
merészét és nagyot — elment, .felkereste 
Ibidkét: élvezni a jelent.. , ^

Ibidke éppen otthon volt,r olvasott. 
Mérey Aladár. behizelgő. hyiigján. csábitó 
szónoktatba kezdett.

Különösnek találja ugy-e, édes 
Ibidke, — há szabad még igy szólítanom 
hogy ide. nierészkedtem jönni családi szeo- 
té'yébe? .. . Pedig, látja, nincsen abban 
semmi rendkívüli. Az ész talán tiltakozbatik 
az ellen, hogy legényember, elmenjen egy



„kulturális intézményieket s volt ki
tartásunk bevárni annak, megerősö
déséi, akkor — azt hiszem — néfii ;

NAGYATÁDI HÍRLAP. - ■ _  - ^ 1907. április 18.
a.) a lehető legrövidebb idő alatt ősz-j.zetgt Trivijfamegszűntetni. de amellett eló- 

, szegyüjteni, tanulmányozni és közzétenni a i mözditani azt is, hogy mindazok.a dolgok, 
statisz.tikai, tefchnjkai, mezőgazdasági érté-3 amelyek valamélj}' államban a mezőgazda- 
súléseket melyek a földmívelésre. az állat- sáqra hasznosaknak hizonimltak. világszerte——

__________  . r tengésztésre-és_nö vény termelésre, a. mező- r ajkaimazhatók és kiprófiálhatóklegyenekés
Van szó, hogy ezen nagy gonddal gazdásági Jerméfcek kereskedésére és d ku-Hgtépen a mezőgazdaság fejlődése világ- 
ápolt csecsemőt kiemeljük a bölcső- lönbözó piacokon j<?*gyzett árakra vonatkoz- szerié kapcsolatba hozassék. Nagy ered-

*** r^ 8 f ^ U a  n mflT ^  b.jjjasonló gyorsasággal közölni az gazdaságot károsító állati és növényi beteg- ^  ruhába, melyet ajanaeKDan KapunK, érdekéitekkel minden fennebb említett érte- ségek ellen való védekezés terén is, mert 
: ’ de melynek díszeiben gyönyörködni.} sij|gst; , ; j  ennek a védekezésnek első feltétele a gyors '

mi fogunk. c.) nyilvántartani a mezőgazdasági értesülés, mielőtt a nemzetközi forgalom a
munkabéreket, betegséget világszerte el ¡erjesztené. D^nagy.

’"VT--*' . d.) ismertetni az uj növényi betegség*?-' eredményeket, várhatunk u ; hitelügynek a
A nPtM7P*tf«7 Í o-íiyHaoAo-L faté7fet. ket> melyek á fö ld . b á r m e ly  pontján fellép-1 mezőgazdasági igényekhez való alkalmazá- A  nemzeiKOZl gazaasagnniezei. ^  a fcrtőzött terürc eknckt a betegségek sa tekintetűben is.JVlert a.tőke a maga na-

eszme felvetője LubínDávid kaliforniai i™  e ) tanulmányozni a szövetkezeti ügyre, ( pia kel', ha nemztetközileg mutatkozó köv?- 
letöséqü qazda volt ki saját jószántából a biztosítási ügyre és a mezőgazdasági hitel kelésekkel áll szemben, 
tárgyalásokba bocsátkozott az egyes kor- ügyére vonatkozó kérdéseket; összegyűjteni: ; Az intézet működését, gyakorlati rész- 
mányokkal,- melynek következményeképen és közzétenni azokat az értesüléseket, mglyglc | teteit csak akkor lehet megállapítani, ha
1905 évi íumuY 7-én Rómában nemzetközi a különböző országokban a szövetkezeti, ¡a közgyűlése összejön és állandó bizottsága
értekezlet tartatott, melyen 39 állam kép- biztosítási és a mezőgazdasági hitelügy-megkezdi a működését. Remélhetjük, hogy

részt és ezen az értekezleten szevezésére-JösZonnaHárhatnak. - az intézetszervezése még fog felelni a ki-
a nemzetközi mezőgazdasági .szükség esetén javaslatokat terjesz- tűzött nagu céloknak. ---

Az egyezmények főbb határoznrtnyai a kö- gazdák.kozos érddteuiek vedelme. és hely- ■
Te*liĈ tintézel székhelye Róma. Állami in- ' nemzetközi vágyjtiás mezőgazdasági kong-. Ha2ili iPlari beszerzési források.

. tézmény lesz, melybe mindegyik csatlakozó resszusok, a gazdasagi egyesületek, akadé- : Kossuth Ferencz ken&kedelemüggi miniszter 
állam külön kiküldöttei által képviselteti miák és tudós társasagok stb. körében nyíl- utasította á m. klr. Kereskedelmi Muzeumot, 
magát Az intézet közgyűlésből és egy ál- vánitott kívánságok felöl kimerítő értesülé- hogy a hazai ipari beszerzési forrásokról a 
landó bizottságból áll. A közgyűlést a csat- seket szerzettébe. Czimtárt állítsa össze és bocsássa közzé. Ez
lnkn*iS állaiímirk^nvisplnt Ar-jn- Az egyezmény utolsa pontjában kötetia~cinitác fel főqja ölelni ------ ----

jóvá i lezettséget Vállaltak az állami képviselők, gyártelepek, továbbá a nem I
• -farig» wr. egyezményt aauj---""--- i.......  ........... ■ • ■ -----

szervezésére és benső működésére vonat- *ól elóbb̂  iD£flJoqjaki:iu>ittamr-» inwjiwsntV-spqpxp; Keszno kézmü és müíoari telepekT
a lehető legrövidebb idő allatt ki_a házi ipari vállalatok, végül az ipart tor- * 

a Költségvetést, ellenőrzi és fovahagyja a fognak cseréltetni és az olasz kormánynál meló' szövetkezetek pontos névjegyzékét, 
zárszámadásokat. A csatlakozó kormányok *c fognak tétetni. összes készítményeik pontos felsorolásával
jóváhagyása alá terjeszt—mindennemű—má---- A fontosabb államok közül az észak- a szállító képeségükre votlatkozó adatok-
dositásokat, melyek a~ kiadások emelését amerikai Egyesült Allamok^Anfll^j—Q^szzlJtal-A tárgymutató .közölni fogja a lehető 

" VáQy at IritéZet hatáskörének tágítását czé-~ urszág és Francziaország már megerösitet- legaprólékosabb részletezéssel az országban 
lózzákT—Megállapítja az ülésszakók idejét. Jék az egyezményt és nálunk is már rövid készülő összes iparcikkek betüsoros jegu- 
Kidolgozza az alapszabályokat. Határozatai- idő kérdése, trogy űzt országgyűlés beczik- zekét utalással a könyvben felsorolt mind- 
nak érvényességéhez a csatlakozó áljamok kelyezze. j^on telepekre, amelyékben~az illető árut

: szavazatainak kétharmad részét képviselő A fenti rövid ismertetésből világosan nagyban állítják elő. A Cinífár lOtXX) pél-
meghatalmazottak jefenféte szükséges-----látható, hogy a római intézet a mezőgazda- dányban fog megjelenni és díjtalanul külde-

Az intézet végrehajtó szerve az állandó ságnak széles hatáskörű érdekképviseleti tik meg az állami hatóságoknak és közin- 
bízottság, inely a közgyűlés vezetése és szerve akar lenni: Nyilvánvaló ugyanis, hogy tézeteknek. A m. kir. Kereskedelmi Muzeum 
ellenőrzése mellett hajtja végre a közgyűlési a kereskedelem namptközi érintkezése rend- a „Címtár szerkesztésével ĵáro előkészítő 
határozatokat s héSZitLelő a közgyűlés elé kívül nagy előnyben van a kevésbbé moz- munkáhí!oRaf már megkezdte s legközelebb 
tartozó javaslatokat. Az állandó bizottságot gékony mezőgazdasággal szemben. Tudjuk, szétküldi a kérdőíveket. De ez »tón is fel- 

— az—0ssz«s~1C0Ztcke ŝi  thlézmények hrv̂ a az érdekett Iparosoka!, hogy amenyi- 
tag alkotja. Az állandó bizottság 3 évre egy úgyszólván kilenc tized részben a keres- ben telepüket a Címtárba felvétetni óhajtják, 
elnököt és egy alelnököt választ tágjai közé, kedelem szolgálatában állanak. ^  ^ „  telep címének pontos
akik újra vaiasztnatok. Ez alkalmazza az váfl nemzetközi egységgé avatják. A római megjelölésével a m. kir. Kereskedelmi Mu- 
intézet összes tisztyíselőitV' Az intézet fel- nemzetközi mezőgazdasági intézet a íneZp- zeumnál (Budapest V. Akadémia mi
adata némzetközi téren a kóv. lenne > gazdasági termelésnek ezt a hátrányos helM| hamarább jelentsék be.

fiatal asszony lakására akkor,.midőn tudja, — Jól van, nevessen, kacagjon. Talán 
-hogy a férj ^ivol Vön, de' a sziy . a szív vdn is oka reá ? Tudom, Telegdy Maliidra 

nagyon természetesnek látfa ezt, valahány- gondol. Azt fiis?ii hogy őt szerettem, mert 
szór önző jogairól van sző. Az én szivem kicsinyes okokból Ítél. De ha megengedi, 
jogait követeli. S tudja, mi a szívnek a hogy felvilágosítsartí.,.  
joga?... Megparancsolni az ajkaknak, hogy Nem folytathatta tovább. Egy erős 
érzelemvilágát engedelmesen tolmácsolják! kéz t̂eremtette az ajtón. A férj volt, ki 

-r De Aladár, gondolja meg I .. . * véletlen éppen akkor érkezett haza.
— Oh, meggondoltam, nagyon meg- Ámde e páctól kezdve felütötte fejét 

gondoltam drága Jbidkerniindent. Csalniz "Kun Gézá 'csaladjában a békétlenség. Az 
a .baj,-hogy talán kissé későn?J. ._^£j, de asszony ábrándozóvá' lett. A férj féltékennyé, 
ami késik, nem muljk. Ha tu d ^  hogy, Nem engedte feleségét sehová. Ezért néha 
mennyit szenvedtem, amióta a tertípTomban • ossze-összöveztek s ilyenkor napokig sem 
egy másik embernek elrebegte érzés nélkül, szóltak egymáshoz. ’

•úgy, úgy érzés néMwH az *gcn«-t, amigén Ibtdke csak most írezTé'Igazán bol- 
édes atyám ravatalánál zokogtam.— Hisz dogtalannak magát. Lelke nyugalma teljesen 
talán hallhatta Is azóta; még a farsangi bál, fel volt Zavarva s nem volt senki, kinek 
éjszakáján kaptam az akkor még. betegen;clpanaszolhatta volna bánatát Édes amila 
fekvő atyám ágyáhbz hívó sürgönyt. S míg a sir ölében, rokonai régen meghaltak reá 
én távol voltam, addig Ibidke másé lett. - j nézve . . .  Azt gondol a sokszor, hoqn meq 
Ha tudná: mennyi könnycseppet hullattam kell "őrülnie.
egy megsárgult őszirózsára, mennyi csókkal | S hogy keserűsége még nagyobb le- 

kék batiszt zsebkendőt, melyet gyen: a férje gyermekei, kiket pedig ó 
Ujidkétol azon a véghefeflenül kedves erdei | a(nnyi szeretettel, odaadással qondozott, 
majálison kaptam, akkor . . . -akkor nem ¡amint nőttek, úgy hidegültek el tőle sőt 
rázná kétkedéssel n fejé^nem1 mosolyogna • végül még gorombáskodtak is vele. 
inA^-fZaVaiímat' ,^líI’tor elhinné . esküdözés Hájh, de sokszor visszasírta most a 

, né kul is, -hogy én Ibidkét mily véghetetle- {tégi jó időket I Amikor anndi kérőt utasított 
nül szeretem .. . imádom I el, amikor ót annyian szerették. Most kezdte

Ibidke hangosan felkacagott. Olyan jól esak belátn:, hogy mégis igazuk volt a ro-1 
esett kacagni e hízelgő szavakraJ Nem tudta'" konainak... mégis...! 
visszafojtani nevetését, Aladár megértette Szenvedéssel tele folytak éltének nap- 
a nevetés mögött rejlő gondolatot. Remegő jal. Nem volt egy nyugodt, örömteljes pil- 
hangon folytatta beszédét: ,lanata se'. Folyton üldözték' a gondolatai;

Háiha csakugyan igaza volt Aladárnak? 
Nem Telégdy Matildot szerette, hanem őt? 
Ha tényleg nem értesült esküvőjéről? . . .  
Miért is hamarkodta el a dolgot?! . . .

Lelkét emésztette a bú* és a bánat. 
Hajnalarcára barázdát vont a gond. Szemé
ből sötét pesszimizmus sugárzott ki... Meg
törve hordta-az életnek fájdalmas keresztjét.
-S gyakran «szébe jutottak most édes any- 
j jának szavai nem-lennél rHetjeí̂ gedve 
■; a sorsoddal édes Ibidkém, ha boldogtalan
ság költöznék szivedbe — édes anyád ölelő 
karjai mindig szívesen fogadnak!»

Édes anyja ölelő karjai mindig szí
vesen ftígadják! De hol vannak már azok ? • 
Egy szebb, egy jobb világban! De hátha ő 
is olmehetne oda? . . . Fölkeresné édes 
anyját s zokogva kebelére borulna ? . . .  Ott 
túl a másvilágon, ahol a szenvedők fájdal
mai megenyhülnek?!. . .

Napönké'rft mind többet foglalkozott e 
gondolattal s végre annyira beleélte magát 
ebbe, hogy szinte ez volt. egyedüli boldog
sága. Nem látták már mosolyogni se az 
emberek.. Vidámsága mindörökre eltűnt. Ko
rai hervadásnak. indult gyöngéd Kabtermetc. 
Mikor egy napon nem kelt Vei többé 
ágyából, hiába volt a lcgjelesebtr orvosok
nak is minden igyekezete. Nem segíthetett - 
rajta emberi tudomány.

Hiszen - édes anyjának ölelő karjai
várták.

Vége.
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j907-ápriÜs 18. NAGYATÁDI HÍRLAP,

H Í R E K . Betörés és lopás. Levelezőnk irja, annyira eiszaporodnak, hogy éveken Jie-
hogy f. hó 4.-én az alsósegesdi szőlőhegy- resztül megérezzük — a gyűmölcs-ter-

_  ben több gazda zárt présházaii,-i hy^rt?k A més megapadásábon____a hernuók 'qaréz-—
yi Iiii. Talllán.Audor roszotga-ivizsgálatJdderitette, hogy a tettes Sóla Jó- i dálkodásánakíszomoru következményét. Sa- 

biró Budapestről -visszaérkezvén, hivatalos“ nos alsósegesdi lakos volt, ki már lopásért ját érdekünk kívánja tehát, hogy gyümölcs-*
> "működését .újból megkezdette. büntetteteit^kit azonban még ez ideig el- fáinkat a tavasz leqeleién a veszedelmesen— Az április 11-íki hivatalos ünnep *— ---- a ------------.. — • • -. i

elég csenden folyt le községünkben. Az ' -  Időjárás. Az időjósló „Meteor" cső- takarítsuk. Ez erkölcsi kötelességünk, 
idő bús volt, az emberek hasonlóképen, mópontjai pontosan bekövetkeztek és — meg a törvény is késztet reá bennünket 
Vájjon miért? — Bizonyosan okuk volt reál sajnos — mind esős jellegű. Az időjárás — Osztrák szédelgés denaturált s*esz

— Adótárgyalások. Az ideUH^osztályu 1—2 napi megszakítóssal állandóan hűvös, árusításával. A vidéken valami osztrák 
kereseti adó kivetését tárgyaló bizottság f. sokszöt szinte hidegnekmondható. E  hónap cég utazója sajátos denaturált szeszt sóz a 
hó [5-én működését Nagyatádon megkez- 12-vel rem?Ttük, hogy azr idő majd talán tapasztalatlan kiskereskedők nyakára. Ez ró- 
dette. Tárgyalások minden nap d. e. 8—12 csak jobbra Változik, és ismét csalódtunk.; zsaszipü kemény kockaalaku áru, szóval 
óráig tartatnak. Kincstári előadó SzentmihályL Most egy hét alatt nem kevesebb mint 68‘i-töméngitett denaturólt szesz, melyet az uta- 
Endre kir. pénzügyi számellenőr. Az érdé- mm: csapadékunk volt; az abnormís időjárás zó azzal a kikötéssel ácTel. hogyha a pénz-
bizottság előtt megjelenítek. rz<̂ áho1 nck b ó rá ra  v a ^ A z ^ S S ? ' vidékünkönS^relle^z^^a^ég*^íru^mfhden^d-

— Nagyidők tanúja. St^er János volt jól kiteleltek, de most a hűvös időjárás kő- lenyetés nélkül vissza vesz^Hát persze hogy 
1848-as honvéd, korcsmáros 77 éves korá- vetkeztében visszamaradlak fejlődésükben, ellenzi, mert hiszen minden tőrvénylsnierő
bán folyó hó 16-án este 7 órákor Nagy- nem erősödnek; nem bokrosodhatnak. ¿rp- eml)pr tudj«, hhgij i«,
atádon meghalt:? sükkeseflesz. így a tavaszi kalászos is. galabb félliteres, zárt üvegekben órusitható

A nagyatádi daloskör f. hó~~13.-án Vetésüket a sok eső hiíaft későn lehetett és csak a bejelentett forrásból szerezhető be. 
tartotta meg a farsangról külömbözó okok. megkezdeni, sokszor félbe szakadt. Lassan, j De most jön a jáva . a bécsi cég nem akar- 
miatt elmaradt, hangversenyét. A jól szer- szinte f l̂yé mernek-csak kikelni, pedig mi-; ja visszavenni az árut, mellet árusítani nem
vezeti daloskor, finoman betanult- énekeivel lyen veté C más cséteodókben már
mulattatta "csekofa «¡átnurde Hlustris _ __ ____ ^
kumát'A jelen v̂ bltak jól mulattak â  hang- kilátásai ezidö^szermt nem" a legjobbak,

r«ü?sga£>ona termés
verseny alatt is, de még azatán 4̂ . A táncz mert a kcSei, csak 3—4 nappal is megké-

szabad és az uqi+ most majd 
az osztrák bíróság elé I 5 Á t illető̂  kis- 

| kereskedők megérdemlik ugyan, hogy pórul 
jártak, a pénzügyi híaioság azonban helye- 

jsen-tenné, ha kinyomozná a kérdéses oszt
rák céget és jövedéki IdhiBgf

|______ fi varinak; aJjndittatná ellenezz eljárást- ¡H H I JH i
Rotter Sándor 2—2 kor., Lőw- Lajos 1'40 hosszutél következtében a takarmánykész- í — ^ giflfügg, A vármegye
kor.r Szallos Artúr, Dr. SchwartZ Mihá y letek már nagyrészt e||ogytok^a hideg idő-' alispánja rendeltet intézett a járások fó- 
1—1 kor., Di^Szetséy István, Martéin L szló.' járás késleltpti n i ^gjj ar gykfidtK̂ pgs egyének

élt Ármin, AngynnBéts legelőkön, kaszálóban a fii netíHiö, á lapos; Í908. évi alapTajstrőmáf készíttessék "el. Az
■ JO—080 kor Bodó Ernó. Salzmutm Rm- helyeket vi7 hnritja Mát iuiju«n* mijm w w*.;—
ÓMP, $tginer Miksa n~4n—(140 knr_ A f. tül- p|JÖrpynapjón mrir kihajtották a marhái .».rnc- «int a k4piri—tafttgtflTn*Aiu»k_
izetöknek

datoskör
ez utón rnötid köszönetét a legelőre és az jdén- — poriig már 4»qkfr̂ >hh:ópn»<̂ n«p w ^ ig  még nia^kaü

r pl 94-fnl món hiri/a crtin la- stlakitnnin A-r ntcíoim hivAHeán áltnl nhét‘választ el 24-töl. még a birka sem la- 
Az országos gyermekvédő liga jár kik jól a legelőn. Burgonya, répa vetését 1 

ira Nagyatádon, befolyt a két filléres jó- Hátráltatja a sok * eső; a kerttulajdi. « «  ___________ . ................. ___________________________ - _________________ __ ______________________________
tékonysági bélyegekből Kertész Adolftól 9 panaszkodnak; hogy elromlik, az , elvetett! zortsagnak az alaplajstromot még május hó- 
kyí. Weisz A. és fiától 6 kor. Forró Ferenc- mag: Mindenki hőmérőt, légsulyméröt, eget, nap folyamán el kell készítenie két.példány
tól 3 kor. Zanyi Ferehcztöl 1 kor. Szabó szelet figyel és tele van aggodalommal, mert bán. A községekben az alaplajstromokat ju- 
Jónostól 1 kor. — A megtartóit gyermek- ne adj Isten Somogynak még egy oly gjjengej tius hónap 15-élg be kell mutatni az illeté- 
nap jövedelméből .adomónyokat adtak: We- esztendőt, mint a tavalyi. „Meteor"szárazj kés főszolgabírónak. A főszolgabírók a lajst- 
isz A. és fia, Verber és Kohn ezég 5—5. mó.ust jósol; bár a sok esőnek egy; romokat szeptember hó 1-éré terjesztik be 
kör. Burits Lukács. Benyók János, Rotter része akkorra maradt volna, különben ta- a kaposvári kir. törvényszék elnökéhez.
Bernét.4—4 kor. Steiner Sándor 3 kor. karmóny-szük esztendőitek nézünk eléje. ________- _____
Forró Ferenc, Sáfrán Péter, Krammer Sán- —Hitelszövetkezet Rinyaszentklrályoo. —  1 ‘ *. ' ,
dór, Mayer István, Burits János 2—2 kor. Tudósítónk irja, hogy Rinyaszentkirály köz- 
Berger Sámuel 120 kor. Politzer Adolf, Ad- ségben f. hó 12.-én az 1898. XXIII.. t.-cz.: 
ler Géza, Fleiner Ignácz, Berény Vilmos alapján alakult hitelszövetkezet, — miután j

mány 60 kor. 70 fill. A szives adományo- vényszéknél 420 907. sz. a. bevezettetett, f.
zóknak az országos gyermekvédő liga ne -hó 12.-én müködépét 
vében ez utón mond Köszönetét Tallíón An- ̂  — Betörés a/esurgói takarékpénztár-

CSARNOK.
Teknős békák a háborúban.—

v  «na.v.ípvni.un- Ai; ember Születése és halála között el-
‘̂ • Csurgóröl kapjuk a hirt, hogy a csurgói múló idő elég alkalmas és változatos arra,dór főszolgabíró. . .. , . ,  . . . __—

— A nagyatádi ártézi kútra vonatkozó takarékpénztár részvcnytórsulat üzlethelyi- hogy olyan dolgokat hozzon létre, melyeknek 
jótállási határ - idő f.-hó 14-én letelt. Alispán! ségébe folyó hó 10-ére kövcfltezö éjjel is- emléke mélyen Devésődik lelkűnkbe, 
intézkedés történt, hogy a kút az országos meretlen tettesek betörtek. A Werthcim- Az életben nagyon sokfélé körülmények 
vtzepitészeti osztály kiküldöttje által ujb<>i szekrényt fel feszi tették és abból az ott talált játszanak knzre ahhoz, högy beflOOuk emlé- 
felülvizsgáltassék, hogy a netán szüséges 10099 K 78. f.-éri ellopták. A tárcában volt kek ébredjenek és életünknek nem egy kedr 
pótlások̂  és javítások befejeztével a kút váltókat és értékpapírokat teljesen érintet- vés epizódja ujuljon fel lelki szemeinTt elbtt. 
Végleges átvétele megtörténhessék. lenül hagyták. A betörést egy 8—10 tagból Nagyon jól érezzük mindnyájan azt a

— A nagyatádi ipartestület a legutóbb álló banda követhette el, kiket a csendőr- bóditóan kellemes illatot, mely tavasszal az 
tartott* rendkívüli közgyűlésen hozott egy- ség erélyesen nyomoz. Miután a pénzszek- első ibolya csokorról felénk árad, daczára, 
hangú határozata alapján feliratot intézet a rény tartalma betörés ellen a „Trieszti álta- j hogy már ekkor az egész levegő úgyszólván 
Kereskedelemügyi Minisztériumhoz az önálló lános Biztositó-társaság"-nál biztosítva volt,! balzsammal van tele
vámterület és a magyar nemzeti bank sür- a takarékpénztár kára meg fog térülni Én jó magam is ilyen fajta Ígéretnek
gőa életbeléptetése kánt. Hasonló tartalmú ~  A magyar oktatásügy számokban.1 estem. ¿Idrcratául  és ennek hatása-alatt -ironv 
kérelmet intézett a várm”gye törvényható-* A statisztika adatai szerint Magyarország ^  alábbiakat: ^
ságához is és egyúttal felkérte a vármegye területén ez idő szerint népoktatással hiva- j Az Umak 1878-ík esztendeiében ami- 
területén IevŐ összes ipartestületeket, hogy tásszerüleg foglalkozik: Elemi népiskolai tar kora 44-ik gyalog.ezredet mozgósították, én 
ezen kérelmet a maguk részéröl is tániö- nitó 28756, kisdedovó: 1858. A középiskó-. is megkaptam a belúvót s- mint twuUielyettes 
gassák. . ' Iái  tanárok szama: 2749. A polgári iskolai, egy 200 emberből álló transportot ̂  vezettem

— Tüzek. F_ hó 11.-én Kisbajom köz-. tanároké: 1487. A főiskolákban pedig-mind- le Herczegovinába Hán Qománovicstó, hol 
ségben tűz ütött ki. Leégett Patak József össze 446 tanár tart eöladósokat az ezred tábororott.
és ifj. Patak. Fcrencz kisbajom! lakosok ká- — Uj legelőrendtartás. A földművelésügyi: Utunk elég vígan folyt — a katonai 
/ára egy pajta a benne levő szénával, gaz- miniszter arra való Jekintcttel, hogy az or- fegyelmet fenntartva és bajtársi szeretettel 
jd&ságí eszközökkel és. cséplőgéppel együtt, szág legtöbb helyén a közös legelte és nem övezve, minden baj nélkül érkeztünk N«gy- 
Az összes kár 1536 gór. A tűz oka — való- az 1894. évi XIL t. ez-ben körülírt feltéte- kanizsán-Csáktornyán-Pettáun-Prágerhof-Lai- 
szinűleg — vigyázatlanság. lek betartása mellett gyakoroltatik, elrendelte,

— Szabás községben f. hó 5-én Vörös hogy országszerte az egyes közbirtokossá-
Imre szabási lakos kárára leégett egy sertés1 gok uj legelőrendtartást alkossanak. Állat- ... ...... ....... r---  ---  .....
ól és egy kamara a beime lévő gazdasági tenyésztésünk emelvse érdekében fontos a sziklás utakon Fort Opuszba meneteztünk,
eszközökkel. A kár 170 kor.. A~tűzet gyuj- miníszter-ezen-rehaélete. -  * --
tóval játszó gyermekek okozták. { — Hernyóirtás. T(Jbb helyről érkezik a

—  Vizbcfulás. F. hó 9.-én Szabás -köz- panasz, hogy egyes községek lakossága 
ségben Handik József 5 éves fiú játszás semmi intézkedést sem tesz, hogy gyümölcs
közben a községen keresztül folyó csator- fáikat megmentsék a .hernyók veszedelmes 
nába esett és megfult. A szülők ellen —  i pusztításaitól. Már pedig nyilvánvaló tény, 
gondatlanság miatt. — az eljárás megindít- hogy ha csak egy éven át nem gondozzuk 

. tatott. j gyümölcsfáinkat az azokon elösködő.hemyók

A menázsi elfogyasztása , után este 7- 
órakor indultunk MetKovicsba, hova éjjeli 11 
óra körül érkeztünk, ,

Miután a légénység mind tartalékosok
ból állott, sok szigorú és jóindulatú biztatás 
kellett, hogy senki cl ne maradjon a csapat
ból. Az elővigyázat daczárá egynek.kivételé
vel ,199-en a Neranta folyón túl Han Domá-
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Gundy Géza.

novicsban el is értük az ezredik A legény-! tanyánje; inna állíttattak ki a több pontokra utcán ebből eredő fe^ző _betegségtőí jmeg- 
séeet’ az. ezredparancsnok és tisztikar jéTéhífaz őrszemek. - oltalmaztak. - ........ ....

lépjenek elő és mondják meg. -• . én azonWan, •min! íirparancsnok nem igen ki- előtt — érezve_ott bizonyos illatot.
Senki „em jeientkezvén, “  " jg|

von“  . u ,ett figyelmessé. Egy árpk felöl . h o v a  a’ Én a 2-ik századhoz vonultam táborozó ]egénvség és azok szakácsai azétel 
i vull Kapiünyuin alU&Alek & i - i ) huíladékoF es mosogató vTzékbl'lzÖT^al^F 
Itak és jól megvendégeltek. A kopár ko- önícni _  Jött ez a meglepő ze/lgr: 
ik, az égő tábori tttzek között egész uj Kíváncsiságból 2 legényt magartTriretlé

ismeretlen érzés szállta meg telkemet; az első a je|zclt ¡ranyba elindultunk — nem is 
v--éjt,— valamint a legtöbbét, — szabad ég sok fáradságba került, míg a helyhez elcitünk. 

alatt töltöttük. Csak a füttyöt hallottuk jobban, de
Két napi pifienő után'már útban volt az látni ném láttunk senkit — hanem mikor, 

ezred Mosztát- feSLlfiizoav mondom, hogy! az árokparthoz közel- 4rtünk, vettük készre

TársszerkeöztS:
DR. NEUBAUER FERENC

ltregész szabályos ‘rajvonalban előre nyomuló 
‘ -»békákat. , T

______________ az itthon m«„
bizonyos félelem egészen ismeretlen volt, : tekenős 
daczára, hogy naponta hallottuk az előttünk Kisebb-nagyobb alakokban vonultak az 
folyó kisebb,s nagyobb csatározások mora- árok felé; — mint a zsebórám fedele akko- 
ját —̂ ágyuk dörgését is.  ̂ rák is voltak közöttük. ^

Végré Mosztár alá értünk, melyei törő- A tekenőjnk sem volt egyforma; — 
kök, — óhitü görögök, — zsidók és jóm..: tiszta fekete — és^a saktáblához hasonlók 
kath. bosnyákok laknak vegyest; — több is voltak.
mecset — egy görög templom -és a városon . F.pt-s?pn mpgî pptt f-ngpm pt a Játyá- 
TdvüT ĵ  ̂ kaW templom voít látható. . nyosság a tiszta fényes holdvilágnak. ’de 
— • Itt táborba szálltunk és a város ^eve-'r™égÍobbi»n-meglepődted‘. midőn az egyik 
zetesebb részeit a katonaság elfoglalta. ka ??jLcS ' Jö níP  példányt a kenyerö & & • . zsakjaba bujtatott és azt mondta, hogy ő
----A m p  a Narenta partján levő tábori tu d ja a  husát elkészíteni. v
kőrhizhoz voltam szakaszommal ̂ n y e lv e  E közben i  törők tábori zsandár je-. 
ő^olgálatra. Itt láttam, hogy mtlyen tévcly- (cntkezett(-kiknek szabályszerű igazolványait 
géiben varinak azok az egyének akik a ¡»t- betekinlyérn _  le,pjhentem Rachael Lövi sir- 

lekiést iyhk ^  US2ie>et ̂  ttlvc,et'  iköve men<f,tfaynpTr feliratát Egy GoldTfeel

Elvállal teljes lakásbcrendezése-
® ket u. m. hálló, ebédlő, szalon, 

iroda, és konyha bármilyjei^stil- 
ben* ajánlja saját készítési henge

r e s  rugókkal ellátott, ruha" mán
gorlóját szolid ésr pöntos kiszol- 

. gálás mellétt. ^

ELADÓ HÁZ.
Alig hogy áz egyes őrszemeit felállítva 

jöttek .........................sebesült*
velem levő csurgói altiszt olvasott le.

Midőn a nap felkelt, hírmondója sem 
a k t ' T ------  -----. .---s---=---—y-.- volt'á  iek«w «békák fíiir

Később tudtam csak meg, hogy a te- 
15 ^  békákat azo.n a vidéken bizonyos ba-

bona vette védelembe, mert a/, ottani • lakók 
A sebesültek megtttjytntéae bizony le- arrtartották, hogy aki közülük egyet is megöl,

A Hunyadi-utcában M<
TG NÁC'-féle ház szabad kéjből

e l a d ó .

hangolta a velem lévő legénységet is — a- ragályos betegségben fog elpusztulni, 
zonban egy jó magyaros vigasztaló szó, melyet 
hozzájuk intéztem a katona magasztos "hiva
tásáról— s a kulacsomban tartalékban icvn 
rum --̂  helyre állította lelkűnkben az egyen
súlyi és vígan kiki pipára gyújtott.

Egy hét múlva már a Scrajevóba vezető 
útvonal megszállására lett szakaszom kircn-

Elmélkedve e mondás felett, csakhamar" 
reá jöttem ji magyarázatra. Nevezetesen a 

. tekenős békák Jontqs hivatást töltöttek be 
-azzal, hogy azt a sok étel hulladékot, melyet

Jó  házból való 14—16 éves 
Ogyes fiú kiszolgálónak úri ház

a hadsereg utjábaU-'visszaTiagyott, szépen fel- hoz felvételik. Czim a szerkesztő
Ez által megvédtek áz egész tájat a 

kellemetlen illattól — a lakosságot pedig a/. ségnél.

Alapitiatott 1876.

FEIGLSTOK ZSIGMOND NflGYflTflD.
Nagyatád és vidé ie nagyrabecsült vevöközönséget tisztelettel értesítem, 

hogy n iá f  30 év óta fennálló kékfestő,- rőfös- és divatáru 
raktáramat, a mai kor igényeinek megfelelő Ízléses és divatos szabású

= * fás7 női és
:r v  (konfektió) 

raktárral bövit .ttem ki.
Midőn ezt az igén tiszteit vevőközönség figyelmébe ajánlom, eddigi 

szives támogatásukért, köszönetét nyilvánítok, kérve, ezt részemre továbbra is 
fenntartani. 

Teljes tisztelettel \
* • FEIGLSTOK ZSIGMOND.

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

Különösen iiû y súlyt lüktetek csemege különlegességeimre, melyeket «tintán Iilnimn 
vozotiom In'. Enktóíoü tártuké friss debreczenl perzselt Szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratöltclóket, karmonádlit, többféle 
szalámit Különféle Couscrv áruk: ételekés halakban, sajtok, kaviár, fris uradalmi vaj.

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Cognac és. Oyógylikőrök, 
Sósborszesz. ,

Szintúgy friss déli gyümölcsökben u. in. Malaga, mozsolya szőlők, maróni, feltőrt 
magyaró, narancs, füge, datolya, friss thea sütemények és czukerkák.

A- 11. b. Jtőzönsóg szives érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról,
___, ____  vagyok kiváló tiszielottul

Nagyatádon.
'Főtér saját “ház.

Zaborszky Lajos utóda
- csemege- fűszer keresk.

Gázlámpák gyári árban Gázlámpák .gyári árban.

1907. április 18- WGYATAD1 HIKLÜP.

P L A S IN K A  G Y L l iA
ÚRI ÉS NŐI CzI p ÉSZ

Ajánlja saját készítményt! lábbeliit, ugg fájósjábakra is, Angol 
és Franczia’modell szerinf.

Elvállalok mindennemű felsőrész készítést saját angágo.mból 
valamint a nélkül.

A lég jutányosabban; mindennemű tűzések elfogadtatnak.

: Gázolaj és gázlágpák: gyári raktára.
m. kir. lőpor, dohány,, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

NAGYATÁDON.
Tisztelettel «bátorkodom a 11. b. közoííség szívós figyelmét fólhivni Ujoiian berendezett

CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.

Jfcvitások gyorsan és
pontosan esz-közöl- 

tetnak. =±=.
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AtepittfitottHAlapittatott:

N a g y a t á d o n.

LAKATOS l:S (.HMIiZÁRlKiYÁR
(Fürdő utcza.)

lőpor áruda. | n
Kitűnő minőségű lüttichi - vadászfegyverek,
flobcrtek, revolverek, az összes- 
lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., va3ászatj ' -

| cikkek nagy választékban.
-- .. - • --------------------- -----

Gazdasági és varrógépek gyári raktára*

Az építkezési idényre^
ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy
tlflfvtinli 1*5 bfj fő pnl * '

t  rendű meszel ÍV « “ .) * * * *  
\Portland és románcementet,

hordókban és zsákokban (a „Beocsini Cementgyári Unió r. t.“ 
képviseletében)

Valódi aszfalt íedlemezí, umot* stb. (Biehn János-féle budapesti
, aszfalt- és kátrángtermékek güára képv.)

Epül^fát és deszkát minden méretben (Stájerországi, 
karintiai és magyar (erdélyi) tcrmékek)l*felsömagyarországi fazsindelyt.
Épületvasalásokat a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. 

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.) 

Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

Nyomatott Benyit János könyvnyomdájában Nagyatádon 19U7.-
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NAGYATÁD É S  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI. GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALM I HETILAPJA.

, Előfizetési árak : egész évre & kor.,"télévre 4 kor:, ne-
-  ■■■>= gyedévre 2  kor.' egyes'szám ára 20 fillér. _  

M e f j f l a n l k  " » • « < *  *n 5 c s ö t ö r  t ö k ö n .

....".'’’"v'-Ö lcIös szérkesMó; • ; -

SZMODICS SZILÁRD
Szerkesztőség: Nagyatád, Kossuth-utcza 37. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tft 23. szám.

Ar  clöfizetésĵ Jiirdetési .dijak a kiadóhivatalba küldendők.

In W - ta n u ló k  házi rievplése ' í he?£  n«S>?s?1' "  testi N'ödést a- nem egyenget, W h °g y  méltán &- Iparos TduUiUK I ld i i nevuesL. kasztja meg, hanem a gyermek ke- mondhatták magokról: „Oly nevelés
„ __. .  _____ . . .  délyallapotát is megzavarja és ha után, melyben mi részesültünk, még 
Rz embert ep úgy kell mu- ¿|lezlI| kénytelen, akkoi elégedetten- köszönetét érdemiünk, hogy tigrisek- 

veni mint a fo M d JU  ember foko-^; makacscsá, durczássii 4 , ik. |ké Ilem lettünk." 
zatos müvelesetiek helyei. a csalad. Továbbá az iparos-tanulónak is Ma már azonban az iparos pá-

• iskola és az élet; l  l^án is  épcu uqu . tanulni teli, azer-
Nemcsak sorra, de fontosságra szüksége van pihenésre. Ha a műn- kőícsi műveltségre épen ügy szük- 

nézve is a család áll első helyen, ka-a tanuló erejét meghaladja, vagy-&<*g van és~arízellemi erő csak. úgy 
Ennek körében tötti az erhber a lég- eáf pihenés álfal föl ntnr frissítheti, érté^itheto, mint más pályán; A mai 
forróbb szeretet ápoló és óvó kayfffi akkor testben?**-lélekben knnerül, el- kor «iegkivánja,hogy maguk az ipa- 
közf, legfogékonyabb életszakának: satnyui. Nagy befolyással ,/ván ^z r̂oscik__^e!k^djenek fői képzettségük 
a gyermekkornak nappalait s éjjeleit, egészség ^enntartá^rá'jniydenben a fokozásaT '̂wrsadalmt műveltségűk 
Ennek‘talajából veszi lelki táplálékát tisztaság. Ne nézze el s'zónélkül a fejlesztése, szokásaik finomítása s 
a környezetével való folytonos és mester, ha tanulója akár testének,; erkölcseik nemesítése áftal azotTélfés 
szoros érintkezés1 utján.— >- akar ruházatának-tisztántertását- ~í ‘ —

-Piüuáia „hanyagnlná.-
késztilnek lépni, sokszor elhagyják Az iparos“pályára ezelőtt nagyon; és biztosit, 
családjuk fészkét s idegen házhoz sokszor a rossz fiukat szorították,-; Ezt a czélt munkálhatják az 
kerülnek még mielőtt á" családi ne- a kikkel az iskolában nemtboldogul-’Íf>árosmesterek akkor, ha tanulóik _ 
velés jótéteményeit nélkülözhetnék, tak és viseletükön az erkölcsi ki-, erkölcsi neveléséről gondoskodnak, 
Ilyenkor a családi nevelés munkája növések nagyobb fokban s majdnem “ vagyis ha jellemöket fejlesztik érzel" 
az-iparosrtanuló mesterére Jiátul; ő. legyőzhetleiuzilajsággalnyílvánu^aíc. meiketinemesítik szóval és példával 
tartozik tanulóját nevelni azon vi- Az iparos pályával ijesztették őkef^egyaránt. Az. iparos tanuló az oly 
szony és szerződés alapján, melynek s egy neme "Volt ráj^k nézve a ¡ mester házinál nyerhet erkölcsi ne- 
értelmében a tanulót házához, csa- büntetésnek. velést, ott szerezhet jellemet, hói
ládi körébe fogadja s iparossá ké- Ezen eljárásnak volt is némi minden, a mire a szeme esik, minden 
peziv j alapja, tekintve ama mostoha sorsot, j szó, mely fülét megüti, minden, amit

S miben áll ez a nevelés? -melybe az ilyenek mint inasok-jutót-] leikébe szedhet, tiszta ’és fedhetlen. 
flz iparos-tanuló egészségének tak. Senki nem gondozta, nem ne- A tapasztalás bizonyltja: hogy a 

bffndozömbun. és orkölcsrnvk fej- velte őket; csak Nevelődtek a nyo- - példa vonz, a példa szoktatés nevel. 
leszlésébe/r u kllém képzése,az ér- mór szenvedély ¿s erőszak hatalma 'Tehát az iparos-tanulók házi neve-

. ver?! K
isiben u jelié in  képzé.-----  _  . ... .

zelem nemesítése, s az akarat /¿'- alatt, utés-veréíközi; u y g i l l ő i t e k , . .
gge/mezése á lla l. Kapjoij az iparos- többnyire, mint az erdei tak, melye; jo példája adja. E nélkül p«-
s re le g e n d ő  iáplálékot mert az K k l  sem öntöz, nem nyeseget, i rancsolás, kényszerítés és büntetés

töröknek bm«t fatalizmusával fogadta az — Mi a 'neved? — minlha nem (l«l-
Nagyatádi Hirlap tárcája, gg} n»« sáp

 ̂ csiak naqi| tömege s bírói várták. a szokásos török üdvözléssel felelt, melyet
. . , ,,  . _ . ! a müezzin naponta ötször ordít le a mlna-
IZ IS  országában. A hivatalos helyiség fő helyól n kádi rc, karzatáról:

- uti omtókS - • foglalta ti két törvémibiróvpl. kik magukI _  ^  A||ah, ¡| Allah; Mohammed
irtf p Kiss Arisztid alá szedett lábakkal ültek a szőnyegen esi- raschou| Allah!

V  bakozva és fekete kávét szörpölgetve. Ke-( , Neveletlenség és tiszfelétlenség számba .
Hogy .miért Iáinak úti- emlékeim nap- reini- CZen ne tessék ám megboíránkozni. j mcnt Vüí,iat |ia erre egy igaz fiivő föl nem 

világot’indokoljn helyettem ¿ következő kis inCfrm?m cstk a hivataios tekintély rovására, ^  ^  ̂nem̂  hajol meg. A kádHr kársaival 
történet. lévén a csjbuk és fekete kávé szükséges J fQ|kejt kényelmes ölésébó|.'mélyeri'meghajolf,

Masszáinak, a drinápolyi foltozó var- médiuma a törölTlöiTcn*íhQzásnak., Tudni- és pctjjg ^nylra, hogy középső ujja hegye 
gnnak a törvénnyel gyűlt meg a baja. ?ulyos va)  ̂ dolog, hogy a török lássu gondolko- c^rtc papucsa orrát. Ezt bevezetésnek tart- 
vólt a vád. Nem kevesebbről volt szó, min-t 
hogy egu jámbor utast úgy helybe talált 
hágyttl; hogy majdnem az igazhivők paradi- 
csómába’lüMatta.

Óriási volt a szeitéáczió, niikor ez a 
Mr szárnyra kelt s csodálkozásában ö.;sze- 
esaptíi kezét az egész szandsákság. Lehet
séges ez? Hasszán tette ezt? Hasszán, aki 
oly szelíd, mint a «szopós bárány? Hasszán; 
akinek nézése olyan, mint a galambé, mely
től viaszként olvadna el a Spitibergák leg- 
magastíbb léghegye Hpzzá még, hü gyaur
ra] bánt volna igy, aki • úgyse jő ' ember- 
saánil^ar líancm egy igaz 'niüZülmáíinaH No 
de ilyet I' -

y Szóval, nagy volt az érdeklődés 
esemény és annak- részletei iránt. A törvény 
is kiváncsi volt erre s a kádi megidézte öt 
maga? szine elé, hogy számot adjon isten- 
telenségúről̂  Hasszán egész nyugodtan, a

médiuma u miun  ̂ ' Ka ptruiy aiiuyuu, nuyy ••»so*
való dolog, hogy a török lassú gondolko- eíértc papUCsa orrát Ezt bevezetésnek tart- 
díVsü.'uz esze csak cgi] kerckü targoticzón váú, visszanitelí S újra kérdézte"a kádt: Mi 
jár, azért hót dohány é.i fekete kávé kell a nevc(j ? A vádlott ugyanazon köszőatéssel - j a- (e]eH| m|re i8métdt«n ******** *• 

meghajoltak a bitók-

jár, azért hót dohány és fekete kávé Ken a ncvc(j?  A vádlott ugyanazpn kö»öatéssel 
neki, h o g y  meglökje a lomha fantáziát A  feléit, mire ismételten telkeitek és mélyen
birói testületet kicgészitwe az imám, akt meghaioltak a bWk. 
térdén nijugtat.'a a szent könyvet, a Korán*, igy mcnt ez hét Ízben. A kádi arcza 
s. ájtatosan forgatta Jeveiéit hogy erre. a ^  ötödik méghajlásnöl elvörösödött, a ha- 

: bűn ényre megtatálja a megfelelő szukaszt.; a szemei szikráztak, a hetedikre
! Mert hát az is tudnivaló, hogy az igazhivők | pcdig j,cnl kclt föl, hanem levonta papucsát 
országában nem a kacskaringós paragra-i^s arcul-dobta a vádlotlat. Hásszán nldeg- 
phusok, hanem a Korán szurál őrködnek azj vérre| yette föl a papucsot, s mély tisztelet- 
alattvalók testi és lelki java és épsége fő- ,cj a(jja vissza a kádinak. .
lőtt, s netij. ó felsége a padlsalf nevében, j . Lásdj óh ^¿nusMiidségü kádl- 
hauem a „könyörülő, irgalmas I:̂ cn. szólalt meg most a vádlott — te indulatba
beuV sújt le az igazsagosság pallosa a bű-1 ¿¿¿rt, hogy hétszer dicsértem Álla hot 
nős fejér*! "  kinek neve legyen szent és áldottIOe most
• ' HasszAef szertartás»*san és mélyen meg-, ebből itéld meg az te 
haiolt birén előtt, jobb kezét mellére, majd mentem haza a vásárról é hónap holdtöRé- 
homlolalra! és ismét mellére téve. Most kö-, nek második napján s fütyörészgettem iŝ az 

í vetkeztek volna az általános kérdések. J Hton, ha arra gondoltam, hogy mily jó yá-

mm



NAGYATÁDI HÍRLAP. 1907. április 25,:

V  Pmhorfűlun hánásmóddaí! takéval együtt" mintegy fél milliót tesz ki. A rokkantságot okozó baleseteknél azonlkeveset er. Embertelen banasmoddai . J sJorában következett balesetek | első helyen a gazdasági gébek által oko;
nevelni, engedelmesseg es tlSZTCS- száma a mu[t évben közel hetedfélezer volt, ; balesetek állanak. A szállítás es közieket 
ségte, becsület  és önérzetre v e z e t m ^ ^  mjn(jen~TO.OQO bjztosltotregyén kö- valamint a s/eren esetlen «sés és á házi 
nem Lehet. A büntetésnek van ugyan |zű| i2áe-raO-iembcVt. ért baleset, ami két-;lal_ok által okozott sérülések a rokkant: „ 
hplup sőt alkalmazása néha elkerül- ségkivül tekintélyéi százalék. , előidézésénél csak másodsorban-szerepelnek.
hotoUon a7onhan a büntetéssel is Ha vizsgáljuk a pénztár segélyezési A tapasztalat azi-mutatjay hogy az < 

f  K h l n k  rzélt ha azia- statisztikáját, mindenekelőtt- k«staUtaui*,41W-pkozotL.5milések, melgek naggobl 
csak akkor ernetunK ezen, na dZJ5  kell tiogy a segélynyújtás cél jábólbejelert telt ittések. es zuzodások, vagy oly sulyo: 
Vitó, ggógyitó termeszetu S a öun bal ŝétek száma'az intézmény hat évi fenn- hogy az illetők azonnal belehalnak, v 
természetének megfelel; ha nem . J l ; állása óta óvrólévfe tetemesen emelkedett, pedig nem súlyosak, s ekkor az illetők
. . .  . . . . » f i  .. _ i_____ c .. „ t  i t/n  • i . i . i .............. i________ nlrlíiitif n'TfSnmilnalf líi h rfékvesztett indulat rohamával, hariem; Kétségtelen ugyan, hogyabelterjesebb gaz- sérüléseikből akként gyógyulnak ki, hogy 
hinnadt mérséklettel és ió~"akarattal! dálkodásro-való áttéréssérssaporodó.^az: azoknak^n-in marad hilra karos utókövet-

nak tudnia S éreznie kell, nogy a]bafJ a mely a segélynyújtás áljából beje- bán való eloszlását vizsgáljuk, akkor azt 
büntetéssel javítani akarjuk, & akkor |pntptt balesetek szamában a -lefolyt hat év- tapasztaljuk, hogy mig a léli időben nagyon 
iS S^eretiük, ha büntetéssel Sujtjuk. alatt cónsfatál»^ volt,'«leni annyira a bal- szerepelnek az apró balesetek, mrnő pl. a 

Há a tanuló mesterét szereli, esetek számának tényleges szaporodását, szálkaszurás, vagy szögbe való lépés, addig 
m lrnncyonwt ár0 7  hanem'inkább azt jelenti, hogy a . pénztár nyáron ilyen kisebb balhetek úgyszólván hozza bizalmat rokonszenvet erez fcnnáUá..a óta u  é̂ ,ek<Htek ffiapas^ak. alig fordulnak dó.

akkor módfelett könnyű a neveies: hog!í ^ |y alaíwn |ehet a töPVéng érteimé- Ebből valami rosszmájú statisztikus 
-munkája. . :ben segélyt követelni és' kártérítést kapni,;talán.nem.valami dicséretes consequentiát

Az ipariskolák a törvény és és az' ujabb időben munkaképtelenséget jé- tudna levonni, 
fcnrmánurendeletek által kijelölt fel- lentetrek amolyan apróblHjalesetek álkalmá- Miután mi is alig hihetjük, hogy nyá- 
E  w  inarn^ m/tálu művelését 1,01 is,: »-milyeneket az Intézmény létesítése ron jobban tudnának vigyázni az emberek adatot: az íparos-oggtjlj)^ .W ^ ^ l^ l^flH-^inb/sgitrvettek, S aminö u ekéfTm m rtéfénrlfógrtM  ezúton az ilyen apró 
nemzetünk javára sikerrel csak u99 ¡ sérülésekkel azelót vigan dolgoztak. balesetek nyáron egyáltalán elő ne fordul- 
végezhetikí ha az iparos tanulók ne- Amidőn tehát konstatáltuk, hogy a nának, valószínűnek kell tartanunk, hogy
velésén —  a családi körben —_az . szóban forgó balesetek közül nem mindeníkj előfordulnak ezek nyáron is, de. bizonyára
inaros-mesterek is Járadoznak. S ta- jelenti a kereső kéz örökre való elveszté- nem áll'másként a dolog, mint hogyha az 
S L r ^ ó v a l  K  t X l  ís a z o n h a n e m  azok között igen csekély jelen-jillető nagy kárát Tátja a munkamulasztás- nuloikat szóval JS, tettel is^azo tőJ _ Q sérülések is szerepelnek, nézzük,-bán, akkor a betegeskedésen is jobban erőt 
irány kővetesere serkentik, melyet bogy miféle további következtetéseket von- tud venni.

hatunk fnlrimivplnink halpseii statisztikájából. Elégiaz iskola- előttük kijelöl. 
  -kUMer Fe ren ci.

hatunk főldmivelóink baleseti statisztikájából. 
A statisztika azt muta 

nem a t

___ ,____.____ Elégedjünk i
hogy a ba’- sequentiával, hogy jó fajtából való 
ipéic a lég- gyár földmivesnép, mely nagy munkaidőben 

________ ______ ioág tekinte- a baleseti atatisatikét tekineveü, s figye
l i  i «  i aue « ta  lében eteö helyen azok a balesetek állanak,| lembe sem véve a* apróbb sérüléseket, a 
baleseti StailSZUKH. amelyeket az illetők gondjaira bízott állatok, betegeskedést hagyja tél idejére, amikor erre 

Amid a me2öqázdasáfii baleseti statisz- okoznak. Természetes, hogy ebből nem le- szotgos munkájától úgyis ;ei ír.
tikára nézve írott adataink nem voltak, ug9 l“ t • raHequmlii» levonni, hogg <|---- „■■■*■*-. ....
ment át a köztudatba, hogg Igenis számba- gép;* a gazdasággal foglalkozókra nezve | U  | D  C  [/
veendő tényező a baleset az ipari ne lennének olg veszedelmesek, mint má- "  I  1\ L ,  l\ .
munkások körében, ahol a-munkás sohasem »'’kra, hanem faelembe kell venni hogg a -
tudja, mikor kapja el a gép kereke, de 'a gazdasági foglalkozások nem oly tulnyomo, — Házasságok. Klein Dezső urodalombérló 
földmi velőt, akinek ásóxkapaa kenyere, o'y részben történnek gépek segélyével,, mint május hó 4-én délután 4 órákor tartja Nagy
ritkán éri baleset. hogy abból nem teliké; a gyári vagy ipari munkák, lehát itt: a atádon. az izr. tömpomban házassági ün- 
statisztika. -v 9 P̂̂ k áltaT okozott balesetek azért ritkáb- nepélyét Rotter Bernát és neje kedves leá-

Mióta azonban az országos gazdasági bak, mert a gazdasággal foglalkozók a cjé-, nyával: Jankával. — Araimncr Sándor hely
munkás' és Cselédsegélypénztár létesítésével Pck veszélyének csekélyebb arányban és; beli kereskedő f. évi május lift. élsején d. 
Magyarországon az összes gazdasági cselé- általában csak időszakonként vannak kitéve, j  u. 4 órakor köt házasságot Gaftmann Kor- 
dekíe, valamint a gazdasági gépek melleit Ami a veszedelmességet illeti, á halált j nélkávaHSUtán (Tohramj f  
a legveszélyesebb pontokon alkalmazott okozó balesetek között első helyen szere- —' Nagyatád községe á népnevelésért, 
munkásokra nézve a kötelező balesetbizto- pelnek a szállítás és közlekedés közben A népiievelés érdekében egyes községek 
sitás hozatott be, az ezzel kapcsolatban ve- szenvedettek,, második helyen a házi állatok mily nagy agyagi áldozatokat hoznak, arra 
?otptt statisztika adatai ennek ellenkező,ét által okozott baleseteké amelyek.„aránylag pi , J X — 1 * *T LA-*
bizonyítják. többször halálosak, mint rokkantságot oko- örömmel kell hogy e töltsön mindenkit, a ki

A kötelező balesetbiztosítás alá eső zók, végű! harmadik helyen jönnek a gazda- a népnevelés érdekeit ;zivén viseli, ha hirt
gazdasággal foglalkozók száma ugyanis az sági gépek s utánuk a jiem csoportosítható! kap arról, hogy oly község, mely amúgy s
említett pénztárnál önkéntesen biztositot- különböző bale.eteki súlyos anyagi viszonyokkal kénytelen küz-

sárt csináltam. Ugyanis tizenhárom kariért pitányi hivatal útlevél-osztályában. Soron.még franczia-arab társalgási szótár is 
sikérűIT'egy egész birkát veniiem, mefy bő- kívül, még az nap elintéztetett s a török Tehát néni keltett félnem, liogu ela< 
réből kifejtve, botra kötözve hátamon fitye- konzul által látamoatatott. Szólott pedig az Legtöbb hasznát vettem mégis olasz ni 
gett. Ez a birka az oka annak, hogy most útlevél az európai, áfrikai és ázsiai kikötőkre, t idományomnak, mert úgy Egyptomban: 
szilied előtt állok. Aki csak meglátta, mind s a Palesztinában és Egyptomban való tar- Palesztinában elterjedt és az angol ni 
megcsodálta s megkérdezte, hogy hol és tózkodásra, franczia és magyar nyelven ki- kivül hivatalos nyely. 
mennyiért vettem ? Le kellett vállamról Ven- állítva; A török konzul még néhány pók- Má,us hó 3-án a trieszti gyorsvon«!- 
nem, ekkpr összetapogatták » irigykedve lábat .is rajzolt hozzá. Látni kellett volna, tón Ausztrián, Steieren, Karinthián és Kraj- 
oda nyilatkoztak,̂  hogy nagyon olcsón jutót- hogy e pól^baknak mily nagy volt a Je- nán- keresztül este fél tfez órakor megérkez-

*' ' ' ' ”  ' tem Trieszlbe. Nem Uom le a vid Ĵtek szép
ségét, me'yeken vasparípánk átszáguldott. 
Kedves olvasóim közül bizonyára többen 
látták Semmeringet, Krajna és Kartnthia

t  ,̂ ----- . -- - - i-M-i—  —  vaáregé< «̂9 vidékét, fenyveseit és viz
hogy a tizenharmadikat elpáholom, ha bír- veiemet — illetve könyvemet, mert úgy né- seit. A „Hotel De|orme“-ba szálltam.

tant hozzá.-Eleinte hizelgctt az érdeklődés, jkintélye a török vámtisztek előtt! Szalutál- 
de később mind jobban kijötlem«u»e|em- tak neki s gyaur nyelven fejezték ki elis- 
böl s feleleteim élesebbek, idegeseinek lő- mérésüket:'AH rightl 
nck- A tizenketlediket már boltal fenyeget- j\ menetjegy irodában lefizetvén a vas
fém,-ha nem takarodik el, s megfogadtam, út;.és hajójegyek árát, a jegyeket és utle

kám Iránt érdeklődni mer. És jStt a tizen- zett ki, mint egg lakarékpénzlári betétkönyv 
harmadik, akit rossz órákban hozott elém a _  bőrtokba téve, Bécsnck vettem utamat 
balszerencse. fllig kezd beszédébe, elsötétült hogg a május hó 4-én Triesztből Alexand- 
előttem a világ, a birka lábal közül kihúz- Hiba induló hajóról le ne késsem. 'A  csá- 
tam a botot és . . . a többit úgy is tudjá- szárVárpsban két napig időztem, ahol az ily 
tok . ..Ítéljetek 1 A hosszú útra s nagyon Is szükséges tanácsok- 

A hallgatóság lélelizetfojtva hallgatta ban bőven volt részem. De meg kell je- 
Hasázán beszédét, a bírák csibukjábol sü- gyeznem, hogy egyetlen tanácsnak sem ve- 
rübben száll fel a füstgpmoly, az imám be- hettem hasznát s teljesen a magam eszére 
csukta a szent könyvet. Nem volt szükség és szemfülességemre volíum utalva. Nem 
a szurara, csak egyetértő szempillantásuk csodálkoztam rajta, hisz osztrákok adták a 
ítélt: a vádlottat fölmentették. tanácsot, nekem, magyar embernek. Nem is

- -•^Tiogy tehat talamikép-Hasszán sorsára könnyű dolog ez idegen világrészekbe men
ne jussak, újságba, teszem úti élményeimet. ni fogyatékos autodidakta nyelvismerettel.

* * Egy kis német, olasz és franczia zagyvalék
Ott kezdem tehát, ahol minden utazó volt a szellemi töke, melylyel az anyagi 

kezdi f  áz útlevélen. A legnagyobb̂  előzék tőkén, kivül útnak indultam, meg egy három
kenységgel találkoztam a budapesti fóka- kötetes „Iudicateur," jnelyben szerencsémre

Bécsbeu ezt ajánlották leginkább. Elsó dol
gom volt gyomromat, ezt a morgolódó 
szocialistát lecsititani, mert a gráczi table 
d* haüt ki nem elégítette. Már iiz óra is el
múlt, mikor az? étkezőbe kerültem és vacso
rához ülhettem. Az étkezőierem tul fényes, 
tulolegáns volt, de üres, és csak két came- 
riere unatkozott benne.

Nos, fö kérdés volt az, hogy mit 
egyem ? Olaszok között vagyoki s mull évi 
olaszországi utamból legkellemetlenebb em
lékeim közév sorozhatom az olasi konyhát. 
Nem volt nagy választék: menestra és egy 
félkar hosszúságú tengeri hal capri szósz- 
szall Óh kedves olasz emlékek siete ben- 
venutil Odaképzeltem magámat a florenczi 
pályaudvar buffetjébe, ahol hasonló zagy
valékot adtak fel -leves gyanánt, benne'
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cleni, a népriévelés érdejcébet) soha áldözat-j strájk u-jári véli rrnegval.QSjtháthi, a nagy-TFcvokToffék "Be. múlt héten $ csurgói laka- 
tól vissza nem riad. ilyen közséy Nagyatád- atádi mosónők is-« korsj-elleméiöl áthatva, rékpénztárba. -
községe: Az 1906. évi zárszámadás szerint | időszerűnek tartják stráj^a lépni. Nagy ai — Seiyémgubők beváltása.'A ra. kir. 
mintegy 47 000 korotiáFfevő összeg kiadá- panasz minden hájban, -hógg az eddig 1 országos s ' 
sálból pusztán népnevelési czélokra 10.225 j k. 20 f. és 1 k. 60 f. napszám Tfhjltett dől- űetmény ul
kor. 36 fillért fordított. E számok maguk gozó mosónők szervézke^ek és kölcsönös hogy a selgemárak folytonos emelkedése 
beszélnek, ehhez megjegyzést füzuifelésleges.umegálapo4á3 szerjht 2 korona uapibért kő- [következtében V  m. -kit földmivelésügyi

— Közgyűlés. A nagyatádi „Casinó“ f. i vetélnek.- Megszorult háa asszonyainknak 1 minisztérium a selyemgubók beváltási áfát 
évi április'hó"21. napján, saját helyiségében nem marad most más/mint vágy:e követer : ujábbau a következőkben állapította meg:N 
tartotta meo-éví rendes közgyűlését. lést szomorú szívvel teljesíteni, vagy pedig L_osztály'u ,gubók kilogramja 2 k. 30 f. ü. *-

fláljMpzás. Csalókalános-*vármeqyei kénytelenek-lesznek még szomorúbb szívvel Ioszt JL k. 60-f ílf. Oszt. 20 fillér 
utbiztos nagyatádiJákos, -̂f—évi ápnjis .háj maguk inosni. Iyen/a világ, kiváncsiak‘va--4 — Pályázat ipari ösztöndíjra. A kül- 
lfrrán_délután, életépek'45 évében szivszél-! gyünk,-hogy, legközelebb kik fognak már1 földi ipari viszonyok tanulmányozása s tü 
fíődésben hirtelen elhunyt, temetése'e-hójmost strájkoUn. _ ,  jött tapasztaltak itthon leendő értékesítése
20-án ment végbe. - - t*- Tűz. F. hó 2Í-én Ki)ntelep közsáqben! céljából fiatal-iparosok részére n

— Artézi fürdő megnyitás. A nagyatádi,tűz 'volt Leégett Pfeifer Benő kuiitoleol;W  600 koronás állami utazást
ártézi Jürdő, — melynek Tszerződésszerűkg i korcsmáros jégverme. A tüzet Vajról ]*tio* .f. é. május hó IQ-lq lehet páltiáznl. Kénré> 
fqlyp évi május hó 30-álg Tiellett -volna-el- fRanfélepi lákoső éves József nevű fia okozta. «0** a pécsi keresk. és iparkamarához nyüjI. X ̂  U n f  m iílff r>V I - 1.. ' f ' ........  .......... • ■ ■ "  • ‘ . . .  . .. itandók be, hol a pályázatra vonatkozó 

bővebb értesítés is nyerhető.
, — Gyorsvonat május 1-től kezdve ren-

készűlnie — közbejött akadályok miatt ez ki.a korcsma udvarán talált duuitóval á 1 
időpontig el nem készülhet. Mint hírük egy-1 jégverem körül játszott A' kár 80 kor. ' 
részt a rossz időjárás; másrészt azon körül- _  ¿s fák naniának mi.ntar.
möu, hogy a megrendelt gépektí a ezégek! tását a közoktatásűqyl m kir miniszter az desen mc9 {o9’áUani Csurgón, ami annyit 
a kikötött időre npm szállíthatják, okozta ; = iskolákban norilis 26 r<?*?7 ónTen jelent hogy rendes levélpostát hoz és visz, 
ezen késedelmet. A fürdő igazgatóság ezekre deUc meatartani ezenkívül pedig a szomszédi állomásokra
való tekintettel a vállalkozónak ,f. évi-július • i.i«- l. í. IcsalT I Ror. 20 fill. lesz a menetd)j az ed-
hó 1-éig terjedő ujabbi hátáridót engedélye.- ,  - ' Mc9ycs P«spok. d!gj 4 korona he'yett. , K  ;

lgu.k»fa.ii csak majd juliu.’v—hájiapiytn. csoköliĵ  pletjama javiidalinat Szentes j — Bicskázó gyerrhek.' Mint tudósítónk 
leszünk azon helyzetben, hogy -az ártézi Isíyan íoponárT pTebanosnak adományozta. jclenü< f ^  13.án este 9 óra lájban Sár
víz gyógnbatását önmagunkon, kípróbálhas- • , ^ * -í? * >deki kom íves- a f5ispán fogadtatásáról hazamenet 
suk és á fúrdó kellemességeit élvezhessük. Z"25, •ief lte ẑ J-“"  használata miatt HoHer György 15 éves fiú találkozott az 

fe lh a g y o tt gyermekek Védetnie.. , . ■ n ^ ^ l^ ^  ̂ iu tcán  JErnhatt ^n(lQr 13 éves és Emhan 
Lapunk egyik legutóbb számában hirt ad- ha^Mlata m.at; pénzbírsággal ,*ujtott. A ; j j éves fiukkal, kikkel ősszevereke- 
tunk arról, hogy Szigetvár község megke- kereskedelemügyi miniszter. rni^legfelsőt^.^t s -a' 1 Rezsőt arcul, ütötte, űrire 
resést intézett az összes Somogy vármegyei ionban a két also.Jbfokj» ítélet fel- bátyja-Ernhaft Sándor előrántotta' zsebké- 
köséoeWtt^öly irányú mozgalom megindi- ^dáf  « panam át Jehnentette: M "¿s'Hoffert há.ba tóyrta. " 
lásá éraé^en/ l.agy :! hatöságnag ~elha- azzalu 32 »ndokolássa , hoc,,, - az. „építesz ;fiu Hatátían a kés bent mara< 
gyottá ngüvánitott gyermekekről a jövőben cuü h^ualata szabályozva mixseii. . - fjajve futottltazá. Höl’ a “

: A azzTil. Iiooü 'Osszeégett^ltls' leányizpló |8höS^sszecsödnit ŝzomszédok ;— 
azok 7-től 15 éves korokig illetőségi köz-' kuntelepi lakos 3 éve's Mátyás'nevtTfla; 1 7ífészrevette, hogy a kés a fiú hátára 
ségük terhére cs költségén tartatnak d, éves Margit lievü leány lest vér jének ruháját i szúrva cs kirántotta a sebből a vér« ble»- : 
majdnem élvlsclhefetlén anyagi terheket rót-. — a könnyen hozzáfédiető helyen tortötf jkát — Bizony nagyon is jellenuStonSÖa 
tak n legtöbb am;igy is nehéz anyagi viszo- gyújt »val;— meggyujtotta A kis leány su-^ézve és szomorú do og ez a nfygféshiáoy 
nyokkal küzdő községekre. Hogy mennyire lyos, éle veszéTyes se6eket szenvedett Gon-[okozta brutalitás a guermekekitél. 
jogosult és Indokolt ezen kérelem, fényesén datlanság miatt a szülök ellen #z .eljárás j —  Rablókkal.cimboráló rendőr. A Vlz- 
bizonyitja Nagyatád községnek most elké- megindittatott. ¡ vár községgel s z o m s z é d o s  Góla községben

' szült 1906.-.«¿jíí községi zárszámadása. Ki- — Országos vásár. Zalaszántó község az utóbbi időben egymást érték á betörések, 
tünik-abból, hogy.egymaga Nagyatád köz- elö járósága hildctinéiiyben tudatja, hogy az 'A,mult hetekben a falu egyik legvagyooo- 
ség az elrrtuíl évbe:i- c czíméii 600 koroiui- .J.907. ^vi országos vásárait, folyó évi május sabb polgárának, Sárics Mátyásnak házát 
nál naáyóhb összeget fizetett ki. á mi .a ho 21-én Pünkösd utáni kedden» és Július ; rabolták ki, amikor annak felesége éjszaká- 
községi háztartás összes kiadásainak majd- hó 23-án Illés nap utáni kejden fogja meg- nak'idején egyedül'volt otthon. A .rablók 
nem 15 ,-üt teszí ki; súlyosbítja a helyzc- tartani. 400Í) korona készpénzt raboltak el Sáfics
tét még az is, hogy ezen-kiadások évről- r— Meghiúsult betörés. Npmcsvidról házából. A csend őrség ékkor nyomozást 
évre fokozatosam enielkedjliJógaalt Natiijo» kapjuk a hirt, hogy f< h‘> 17-eii éjfélkor indítót! s a mull hit végén több gólai lakost 
is indokoll-tehát n községeknek ama kérel- három ember be akart törni 'az'önü' ii taka- letartóztatott, őket gyanúsítva' a rablás el
me, hogy a kormány ez irányban sürgősen rékpénztárba. Az éjjeli őr. észrevette Szán-' követésével., A letartóztatás napján m í k  
intézkedjék, hogy a nagy pótadóval sújtott dékukat és el akarta ökeí riasztani, mire a váratlanul eltűnt a faluból Jonlcs Gábor^kői-

■ községek ezen teher a'ól mielőbb fclsza- gonosztevők töbjaször rálőttek és könnyeb- ségi rendőr, kit azután hétfőn reggel vízvár
! ‘ -ĝ tysnen~‘ ~ ~~ • *•bon . meg is im. A !OVfŝ rrí<T(\l>Wri körtében.egy.fAui fölakasztva.holi

— Mosónő strájk Nagyatádon. Ma nu^összgyerödlek é»rüldözni kezdték a betörő- tak meg. Amikor Jonics rendőrnek ny0'[na 
dőu minden reudil és raugti muíikás és al- ket>-ajiiknek lizonban sikerült elmenekülniök. | veszett, senki sem hitte volna, hogy eltűnése 
kalma'.ott sérelmeinek orvoslását egyedül. Azt hiszik7 hogy a most elriasztott gonosz*-, összefüggésben áll azzal a nyomozással,

1 ____________  ~ ________  ___  _________  nmphipt a csendórség a Sáriqs-félc háznál
•■''J elkövetett rablás ügyében folytat. A rendőr
nyers sárgarépa, zöldség és néhány szem a-hosszú ulra. Alinaim k <zé szűrődött Egypr I fin jyiikrwsrign qgonĥ n nam. fqrdal«tt>f Idé- 
főtelen rtsotlovai. Csakhogy . tJtt^r^alar a töiíiiiak, aniiak a síépörsrögiuik a . képe, }ZCtt é̂lő a nyomozásban- Az öngyilkos ren- 
pollo pótolta, amit azonban a vendéglős melyről annyit hallottam és olvastam, s a dejj zsebében ugyailis egy levelet találtak, 
szemfüles kandúrja egy vigyázatlan pillanat- mélytiek kőbe vésett hat’ezercyes kullurája; ameiyct a rablással gyanusitott egyik letar- 
bau kikapott a lány romból s én hoppon oda csalja a müveit világi, Európának szel* i tóztatolt ember irt Jortlcsnak és ebben cél
maradtam! A halat azonbun meg kél| di- íemi,:születésl és péuz-arísztokraczÍájít. ^_ ;zöst tesz arra, hogy Sárics nagy összeg-
csérnem, de egy e^ész napi utazás után Máius4-énTeqgel az álom hatása alatt! Pénzt kapott a napokban, jó volna ezt.jneg-
bizony sovány kis vacsora volt ez. Egy kis a |eqjob£ kedvvel keltein föl s némi reqqeli! keríteni. Amikor a letartóztatott emberek 
“ It. «9» b'rtfllia bor is savanyú. víz volt „  viros indultain. Nem jmegtudlök, hogy Jonlcj M l M «
míg arra hivalvj. logg "éimksp clite. m m  rejutdKett!ltmt. Wsíílltsnn* vílnmennyi vallom l«aWt
homjojiomrol o frugálts flk«és..oko2B  bo- j u ^  ha;ó„ ke|lel, E a2, állit)«. hogy a rablisl Jonic. Gábortö-
rus fílhikí (dchj.,^ verlcm (a| íd>,5 álrnábol egyik ut- vette el. Az eídjgi vusgilat megíUapitottt.

Paguf. l kioltok n entnírierenek Éstcuarknn s araiak klau^Msa mtllett ¡írtam'hogti |onici remWr volr« rabWbsodil fe|e. 
most bámulj kedves olvasóin a--hüllnHttn; B£̂ ;a várost. Araidliatni,.vip ^ n  fővárosias';Mikor társait letartoztattákr ato va?o reiei- 
olcsóságon! Mindezért h csekélységért nem L,j|eqe van Triesztnek, veikének maqasz-: mében, hogy ezek most. élénigák, ¿negsző- 
kellett többet fizetnem, mint 9 kor. 45 «•- ‘ tatásáru pedig nem találok eptthetont, mert kött és ongyilkosságot-követett el.
•ért. Hidegvérrel nyúltam erszényembe és uz csak C|„jütt frázis lehetne. Hatiem azért; ~  J ,z , í. ?y, 5 ü í
fizettem s csak egy szerény megjegyzéssel a külvárosokban rajta van a hamisítatlan Kiss Arisztid, helybeli szént fefenczrendQ 
to|dottam meg a borravalót: Barátom, ha 0|aáz je||e£í,- vaqyís a piszok amint a „Viaiáldozópap, lapunk munkatársa égy C^no» 

_  . .. pajjkában ¿gj flUoutĝ -n az undorodéiig tapasztaltam, 1 kiállítású imádságos könyvet szerws t̂ett
.. _ I....... . H 1 ... .. . .. . . . .  n  IrfitUnlibne hlirAI/ cTÚmnri] í

"még egyszer Triesztbe jövök, | |  t ........................ . ______ I
fogok vacsoráin!. A camerlere elnevette pcdig ez ^ég a központhoz közel- esíR. De 
magát. Monslgnore, hiszen ennél olcsóbban czt a,  ¿idozatot megérte az a remek tájkép, 
nem is étkezhetett volna^csak a bort kell j yncly  ̂ a hegijtetőn, a kapucinusok zárdája 
drágán fizetni, azt pedig a legeslegjobbat mc„ó| szemléitetn. Gyönyörű kilátás nyílt 
hoztam 1 Mit volt mit tenni, belenyugodtam innét a tengerre,' a város nagy részére és 
a megváltozhatatlanba, ihert hát én Is hibás Miramare felé. .,VJ •;

, voltam, nem möndván meg, milyen bort j 
hozzon, fez a számla a béê i Sacher szálló j 
számlájára figyelmeztet, ahol miniszterek i 
szállnak meg, de hát azok tárczája tflegbirja. j 
Nekem pedig sé igy, se úgy nincs „míniszr;. 
téri tárczám." ‘ 1

Ezután pihenni tértem, erőt gyűjtendő

. Folyt, köy.'

katholikus hívők számára egy ismeretlen 
szerző latin munkája nypmán. JE kis köny
vecske, mely Krisztus keresztiéhez tiz napi 
ájtatosságra szólítja olvasóját — valóban 
lelki - vigaszára szolgál minden Sathollkus 
hívőnek, legyen annák élete szent vagy 
akár bűntől roskadozó. Lelki vigaszt, meg-* 
nyugvást keresőknek e könyvecskét mele
gen ajánljuk. Megrendelhető a szerzőnél 
Nagyatádon. Ara: 76 fillér.

— Ki akar csendőr lenni? A belűgymi-: 
hiszter május 1-ére Q10 főrtyl legénységgel 
szaporítja a csondőrséget. A létszámemelés.

_

• i



raktárral bövit ttem ki, - ------- ■
Midőn az ige)i tisztelt v.evőközönség figyelmébe ajánlom, eddigi 

szives támogatásukért köSzönetet nyilvánítok, kérve, ezt -részemre továbbra is 
fenntartani.
•.v--  • " V --- ; Teljes tisztelettel

-  ̂ * F E IG L ST O K  ZS1GM OND.

■ L — ^  ■ - a ^  ~  NAfiYATADI HÍRLAP 1907. április 25.

■  folytán 810 főnyi katonaviselt ember kap ELADÓ HÁZ. . 
■ É r '*  biztos állást. Az őrmester napi fizetése 3 kor. A D 

39 őrsvezetőé 2 kor. 74 fii., a csen- A HUnyad 1-U t e á b a n ^ K é z b ő l

■ Ft ahol- fő! keir mutatni a kaionakonyvet. ------- - 6 1 3 d Ő. --->=----
F  > ... — Ki akar tengerész lenni ? A honvé-

Jó  házból való 14— 16 éves
ügyes fiú kiszolgálónak úri ház- 
hoz felvétetik. Ciim  a szerkesztő
ségnél.

‘x tsw m m m m ím m B m m em m & m m sm *haditengerészeti^akadémiába való felvélel fa — -
tárgyában- A jövő. iskolai évben, az akadé- ■— 
mián 35 ingyenes és féldijmentes hely lesz 
betöltendő. A középiskola négy osztályának ki 
végzettségét igazoló ifjak julius 31-ig nyújt
hatják be kérvényeikét felvételük végett. [  g j

Táraszerkesztő ̂ __■ r í$

Nyilttér.*)
Azon rágafinaC a mellyel az utóbbi 

időben N. N. kisasszonyt vádoltam, ezennel: 
visszavonom. ' r '-

____ ---------------~-B. - L - — 4
*) E  rovatban közlöttekért nem vállal felelőpé- j 

get a szerkesztő. .*-“ -  '

GASPARICS PÉTER
épület és botor asztalos 

Nagyatádon Kosaath-utca 33 sí.

ti,

I
&

6, szalon,

___
ellátott, ruha mán- I 

és pontos kiszol*

®  könyvnyomdája & 
& könyvkötészete

f
papír,- iró- és rajzszer kereskedése

NAGYATÁDON. (SOMOGY M .)'

V  Jegyzői nyom látványok raktára. ~1
;  ss.
dmakönyvek, üzleti és Jegyzőkönyvek; írór 

' v " -  . .
p̂apírok doboz és ivlevélpapinjík, iskolaszerek,

~s....
papir, iró, és fajzszerek mindennemű tinták 

«*- —  és. folyékony ragasztó-anyagok
* - 'i1—: ' nagy vdlaszlíkBan?

f
Nyomdai és könyvkötő munkák Ízléses k.v tefben 

jutányos áron készítetnek.

Alapiitatott 1876.

IK ZSIGMOND NAGYATAD.
Nagyatád és vidéte nagyrabecsíllt vevőközoriseget tisztelettel értesítem, 

„.hogy már 30 év óta fennálló kékfestő,- rőfös- és divatáru 
raktáramat, a mai kor igényeinek megfeleld ízléses és divatos szabá u

kész női ésgyermek felöltő -—
. (konfektió) 

figyelmébe ajánlom, eddigi

Két jó házból való f i ú | |  Hirdetések jutányos áron felvétetnek

í s  könyvnyomdámban ss  ̂  „nagyatádi fiirlap“ ss
:-----tanulóul azonnal felvétetik. : ■ |f ■ '' kiadóhivatalában. ~ ~  'v
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P L A S IN K A  G Y U L A
ÚRI ÉS NŐI CZ1PÉSZ
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■ N A G Y.A T Á D, (Széchényi-tér.)
< i TT • - • -• V-

Ajánlja saját készítményt! lábbelin, úgy fájós lábakra is, Angol 
és Franczia modell szerint f

í
Elvállalok mindennemű- felsőrész készítést úgy saját anyagomból 

valamint anélkülr

A lég jutányosadban: mindennemű tűzések elfogadtatnak.

/  ’ ---
Javítások gyorsan és 
pontosan eszközöl- 
=  tétnek. =
- r '

19 ffe lt|. 1 IP I
S Z r J t í Y Á R T Ö  É S . N Y K R U E S

■

1 Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozandó cikkekben, 
a lehető legjobb kiá litásban. jutányos és pjntos kiszolgálással.

•í----- :---- . ■ ■■ ■ ■ : . . ■ .i — ■ ■
: Gázolaj é3 názlámnák óvári raktára. —

Záborszky Lajos utóda m. kir. lőpor, dohány, szivar, bélyeg, 
den. szesz, szeszes italok stb. árudája.

NAGYATÁDON.
Tisztelettől bátorkodom a n. b. közöívsóg szives figyelmét felhjvni Ujunan berendezett

CSEMEGE, FŰSZER, LISZT, ÁSVÁNYVÍZ, TEA, RUM ÜZLETEMRE.
Ktilimiiscn nngy súlyt foktatéit csemege különlegességeimre, molyokét szintén ujonan 
vózettein bo. Knktáimi tartok: friss dcbreczeni perzselt szalonnát, sonkát, tormás 
virslit, szafoládét, mortandellát, parisért, extratölteléket, karmonádllt, többféle 
szalámit. Különféle llougerv Aruk: ételek és halakban, sajtok, kaviar, fris uradalmi vaj. 

Fűszer áruk szortírozott nagyraktára. Coghac és Gyógylikőrök, 
ír. Sosborszesz.

Szintúgy friss déli gyümölcsökben u. n». Malaga, mozsolya szőlőit; marónl, feltört 
magyaró, narancs, füge, datolya, frisé thea sütemények és ezukorkák.

~r~ A’ n. b. közönség szives érdeklődését kérve, biztosítva a legszolidabb kiszolgálásról,
■ • d vagyok kiváló tisztelettel

Nagyatádon.
Főtér saját-ház.

Záborszky Lajos ytóda
csemege- fűszer keresk.

 ̂ Gázlámpák gyári árban. Gázlámpák avári árban,
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LAKATOS ÉSÍLEM EZÁRUG YÁR'.
(Ffirdö utcza.)

- _ •

lőpor áruda. □
Kitűnő minőségű lüttichi vadászfegyverek, :

i. flobertek̂  fevolverek, az összes fegyvernemiek,
^  lőszerek: hüvely, fojtás, serét stb., vadászati k- 

'2ÉH-2ÉQ cikkek nágy választékban.

*\ és varrógépek gyári raktár̂ .

Az építkezési idényre ^
ajánl complettl̂ öcsirakománvokban, bármely vasútállomásra, vagy 
helybeli raktáráról:
I ro t iH it  m a c 7 P t (a »Dunántúli Egyesült MészmítfeR;, • 1. I c I lU U  IIIcb Z ,t,l képviseletében.)

Portland és románcementet,
hordókban és. zsákokban (a „Beocsini Cementgyári Unió r. t.“ 

képviseletében.) .
• «  < > »  r  i í  t  j i  . elszigetelölemezt, kátrányt, carbolinc-V/aloai aszfalt fedlemezt, um?*8,b <“«**" <ánô ie *>“«aszfalt-es kátrány tmnekek gyára keRv.)
EpületfáR és deszkát minden méretben1 (Stájerországi, 
kariiitiai és magyar (erdélyi) termékek) I'felsőmagyarors á̂gi-fazsiridelyl.

., Épületvasalásokat a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. 

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzár.olva.) 

Mauthner-féle konyhakertészeti: és virágmagvak.
—  : ' ■' --J----- .-«£+3!^.- ■ " \


