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Legyünk résen.
Erősen terjed a kultura Somogy- 

ban. Nyolc évvel zzr előtt az elemi 
iskolákon kívül, két gymnasiuma, 
egy tanítóképzője és egy polgári 
leányiskolája volt vármegyénknek. 
Ma már a két gymnasiumon kivül 
négy polgári fiú és-ugyaricsak négy 
polgári leányiskolában tanítjákp u i y a n  ie a i iy i » A u ia v a u  l a im ja n  a  n u p r p k  m p n h fll

vármegye elemi iskolát végzett gger- g» ” a '
mekeit.. Szép, dicséretes, sőt nem
zeti hála s elösmerés illeti azon 
úttörők munkáját, kik a köznép mű
veltségének fejlesztése céljából el
követnek mindent, hogy ezen most 
már nagyon előnyösen megösmert 
iskolafajt az egyes nagyobb közsé
gekben megalapítani törekszenek.

Nem akarok e rövid cikk kere-

nem törődvén a jövővel, mely 
a kifejlesztést követeli s nem gon
dolván előre a kifejlesztés okozta 
horribilis költségek előteremtésenek 
módozataira, melyek miatt intézr 
ménye sorvadó betegségben szen
vedő gyerekké lesz, melynek megmen
tése miatt kapkod az illető egyesület 
fühöz-fához, községhez, vármegyé
hez,-államhoz svégnH s a sorvadó

helyett ezen megszokott válasz 
kezik a mentést váró. helyekről: 
«Nincs pénz.»

' S a polgári iskola meghal édes 
szülőjével ja  polgári iskolai Egyesü
lettel együtt.

Ez a réndkivüli egyszerűnek lát
szó szerfelett rossz szervezési mód 
az egyetlen oka a polgári iskolák 
mostan, gomba módra való szapo-

tébe reá mutatni azon előnyökre, j  rovásának. Könnyű egy-osztályos
melyekét e fájta iskola az illető köz- iskolát fentartani, hisz az összes ki- 
ségre hoz, hisz azt elég jól tudják; adása alig rúg 2500 koronára, de 
azok, kik birtokában vannak, avagy tessék egy 2000 koronás évi jöve- 
ennek megszerzése után törekszenek. j d e | e m m c |  bíró egyesületnek, egy 

Csak reá mutatok azon módok j 14000 korona évi kiadással bíró 
helytelenségére, mellyel az egyes j  kifejlesztett polgári iskolát fenntar- 
községek polgári iskolát csináltak s| tani. Ugy-e bizony az lehetetlen, 
csinálnak. ' A községnek pedig nincs pénze,

«A kor fejlődése megkívánja, hogy segítséget adjon, a vármegye 
tehát kell!» jelszónál megalakul az pedig nem tartja szükségesnek, hogy 
úgynevezett «Polgári iskolai Egye- minden járás székhelyén legyen pQl- 

sület» s megnyitja iskoláját, nem gári iskola s az állam is épen ezért 
törődvén a talajjal, melyre épit,inem ad segítséget.

Az így szervezett iskola kény
telen nélkülözésekkel küzedni s az 
egyik a másiknak rendbeszedését — 
a tanulók megoszlása miatt — csak 
akadályozza.

Nem mondom, hogy ne legyen 
minden járásnak polgári iskolája, de 
még ne, még korai, majd 20—, 40—, 
50 év múlva, mikor népünk megé
rik reá.

Most, — az egy kaposvári is
kolát kivéve, polgári iskoláinknak 
épen csak annyi tanulój# van, a 
mennyit a törvény megkövetel, sőt 
van a vármegyének olyan iskolája^ 
is, hol a tanulók száma a törvényes 
minimumot sem éri el. S miért? 
Mert népünk még nem érett meg a 
polgári iskolára, a mennyiben, — 
bár hallatlan a mai korban, — van • 
naK még intelligens iparosok és 
kereskedők is, kik fiukat a—négy^
öt, vagy hat elemi osztály elvégzése 
után egyszerűen inasnak adják, azon 
közönséges meggyőződésből, hogy 
az apjával is így tettek, mért legyen 
a fiú külömb ember az apjánál, 
megfeledkezvén az illető arról, hogy 

ima 30 évvel előbbre vagyunk
A földművelő nép pedig hallani 

ísem akar fiának tovább való tanít
tatásáról, pedig azon kevesek, kik 
mégis reá szánták magukat a gyer- 
mektánittatásra, nem bánták meg, 
mert — bár gyermékük az ekeszarva

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

Egy monokli karrierje.
Irta: Fehér Jenő.

Mikor hajnali öt órakor bekopogtat

tam Csorbay Laczi lakására, ő már telje

sen felöltözve fogadóit.

— Rögtön készen vagyok, kedves 

barátom — ?zólt nyugodt eleganciával — 

miközben szemére csapta mónokliját. Né

hány levelet Írtam, arra az esetre, ha neta- 

lári^Valaml bajom esnék—  — -----

Intettem a kezemmel*, mintha ezt ki

zártnak tartanám; de ő folytatta :

— Oh nem vagyok szentimentális. De 

számót vetek a helyzettel. Szentjobi kitűnő 

lövő . . .  A leveleket itt hagyom az aszta

lom fiókjában, kivéve, ezt az egyet, amely 

neked szól. Ezt mindjárt át is adom. - Ha 

élve kerülök haza, leszel oly szives és visz- 

szaadod nekem.

Átvettem a levele*.

— Remélem, hpgy egy óra múlva 

visszaadhatom neked, — mondottam moso

lyogva. *■

A levelet nem adtam vissza.

Reggel hat órakor Csorbay Laczi már 

átlőtt koponyával hevert a Zugliget egy el

hagyott tisztásának a gyöpén.

Harmadnapon temettük a negyven éves 

életerős férfiút, aki szegény sorsból tiz év 

alatt magas társadalmi pozictora küzdötte 

föl magát. Pedig különösebb tehetsége sem

mihez sem volt; Átlagos műveltsége, köze

pes olvasottsága,gy4^ucsöj)ögó szellemes

sége nem jogositottákfeíl arra, hogy hason

ló kaliberű társainál sokkal gyorsabb karri

ert csináljon. És mégis úgy történt. Tudja 

Isten, volt valami a lényében, ami tisztele

tet parancsolt, $őt mondhatnám, félelmet 

gerjesztett. Ha valamit mondott, senki söm 

mert neki ellentmondani. Ha látszott rajta, 

hogy rosszkedvű, senki sem mert - hozzá 

közéledni. Arra meg épen gondolni sem 

merészelt senki, hogy vele vitába bocsát- . 

kozzék. Ha ö beszélt, félelmetes csönd tá

madt köröskffrül. Miért? Azt senki sem 

tudta.

Ezek a gondolatok kóvályogtak a fe

jemben, amikor Csorbay Laci temetése után 

haza értem a lakásomra. A levele ott je- 

üdt ó̂z Író asztalomon. A borítékján a ne- 

vetn alatt az állott:

Csak halálom esetére bontható fel.

A kezembe vettem a levelet Egy da- 

rabig id'e-oda* föígatta^n, végre egy hirtelen 

elhalározással letéptem a boríték' szélét.

TOdöbeteoségek, hurutok, szamár- 
* köhögés, skrofulozis. Influenza

t u d  n im f á in  táoár Im w  Utol náponti »jánrv«.

Motbogy éftéftekn u ifam o loa  h  B iU to k  tóijeo m todflilM  ,

P. H . f u a i - U  H « k «  *  €•. B im I (Srijt)

„ R o e h e "
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mellett maradt, — . vezető-ember lett 
a faluba s eszével' megkétszerezte 
gazdaságét.

Nevelni kell tehát mindenek 
•előtt elemi iskoláinknak a népet arra, 
hogy a tudás kincs s legyen az em
ber bár földműves, vagy egyszerű, 
iparos, — tudás nélkül ma már 
helyét nehezen állhatja meg s ked- 
veltessék meg már ott az elemi* is- 
kólában a tudás-vágyat, hogy a gyer-

nekünk pedig kötelességünk oda hat
ni, hogyaz egyik miénk maradjon.

- R z' államosítás küszöbén állunk, 
ne engedjük elénk állani se Marca
lit, se Barcsot

Szedjük rendben iskolánkat s 
sürgessük államosítását.

Szervezzük az ötödik tanerői 
állást, — mely a miniszteri iskola- 
látogatónak is elengedhetetlen kö
vetelménye. ígérjük be újból az 5°[0-os

r n m  l / ü n i i n l f  á l l a —

követelje továbbtaníttatását.

Akkor igenis szükség lesz min
den járásban egy polgári iskolára, 
addig azonban felesleges s célsze
rűben. Vármegyénkbe három polg. 
fiúiskola kell. Az van is. Többre 
szükség nincs: E  három iskola közül 
kettő rendezett viszonyok között él, 
egy: a miénk a rendezés utján van.i .
E három el képes látni ez idő szerinti t -o.
Somogyvármegye szükségletét. Somogyvármegye közgyűlése.

Mindennek dacára a múlt szép- (Saját tudósítónktól.)

temberben polgári iskolát nyitott .
Marcali is s jövőre tervez egyet f- 1,0 -’-an lartolt varmegge. koz-
BarCS“ ^ “ ___  ___ — -j-ggülésen- szokottnál nagyobb számmal je

niek minden kényszer nélkül maga pótádöt s táTigy sem kapunk álla
mosítást, Ígérjük be a i iskolaépítést, 
hisz áz egész nem Iterül oly roppant 
nagy összegbe, hogy az 5°|o-os adó
ból ki ne fütná. .

Ezt meg kell tennünk, mert félő, 
hogy ilyen erős szomszédság mellett 
még államsegélyünket is elveszt
hetjük.

Résén legyünk! — Úgy hallom í
lentek meg a megyebizottsági tagok. Olyan

hogy mindegyik Község -  bár is- a» k votak napirenden rneigek B
i i -•„ c  „-i *• i • a ivarmegye összes községeinek elenk rész-
kólája Egyesületi alapon indult, ille- ■
tőleg indul meg -  hatalmas összeget;Vclclcl kove,eltcR 
tett le az iskola alapjául, mely ősz- 
szeget államosítás esetén hajlandók 
az államnak átengedni.

tottunk

Tárgyaltatott Andorka Elejt dr. vár

megyei tiszti főügyésznek azon indítványa, 

hogy a vármegye területén árvaház léte-1
........................................  , . sitessék. Andorka dr. .indítványa általános
M i aranylag könnyű utón ju - ) he,aeslísre s a megSeggülés Kacsko-

gári iskolánkhoz s talán;
.......x- « , > . . . . .  , . vics Lajos alispán elnöklete alatt egy elő-

nem is tudjuk elegge meltánHolni il(é3gitó bizott3Ógot. küldött kir-mety Hivatva 

annak működését de m.yenskolánk Mesz az árvah}iz mikéntlccndó ,étesitésének

í111n mmden er0nkb0J. 0da i előmunkálatait végezni. A bizottság az elő-1
kell hatni, hogy meg is maradjon. ;munkálatok crcdményérö, a fcbruari kÖ2.

JÓI gondoljuk meg, hogy isko- | gyűlésen fog beszámolni. . s 

Iánknak még nincs végleges államse-j Majd foglalkoztak Hermán Márknak a 

gélye, S sok kelléke hiányzik olyan,.téknővájó czigányok állandó letelepítéséről 

melyet a rend megkövetel. Kicsi kis teft indítványával, azonban az állandó vá- 

áldozat itt nagy haszonnal járhat,; lasztmány javaslatára, — mivel a várme- 

mig nemtörődömségünk esetleg szom- gye a kóborczigányok letelepítésére már 

Szédaink javára billentheti a mér-raikot0tt szabályrendelet, melyet jóváhagyás 

*e9et- végett a belügyminisztériumhoz terjesztett

Azután a , közigazgatást bizottságból 

kilépett tagok helyét^-töltötték be titkos 

szavazás utján. Közigazgatási bizottsági 

tagokká megválásztattak: Inkey József báró, 

Csorba Ede, Chernél Gyula, Tevely Béla 

dr. és Somssich Miklós. ■ : .

Foglalkoztak továbbá az állandó Vá

lasztmánynak a közúti járművek jelzőtáblák

kal való ellátása tárgyában tervezett sza

bályrendeletével, azonban a közgyűlés a 

szabályrendeletet, hosszas vita után vissza

utasította.

Ez volt a délelőtt, lényege- -összesen 

tizenkét pontját tárgyalták te a tárgysoro

zatnak-
Délután már villámgyorsan haladt a 

tárgyalás. Kevés volt a bizottsági tag s így 

másfél óra alatt a tárgysorozatnak száz- 

kiienczven pontjáyáT végeztek.

A főbb s bennünket is érdeklő pon

tok voltak:

A vármegye és a gyámpénztár pén

zeinek elhelyezése tárgyában elfogadtatott 

az állandó választmány javaslata, mely 

szerint a megyepénzeket a somogymegyei, 

kaposvári, gazdasági és ipari takarékpénztá

raknál, a somogycsurgói, a marcalii, a csur

gói és a nagyatádi takarékpénztáraknál 

helyezik ~cl 4 '/— ő.'/0-os kamatra.

A vármegyei betegápolási alapot a 

közgyűlés - végleg megszüntette. Az alap 

pénzét a somogymegyei kórházak között 

arányosan felosztják.

A törvényhatósági bizottság legtöbb 

adót fizetőinek névsora a bíráló választ

mány javaslata szerint fogadtatott el.

-Ezzel a közgyűlés---—mintegy 20Q~

pontját letárgyalván, — d.' u. fél 5 órakor 

véget ért.

Az államnak érdeke, hogy a 
megyében három polgári isk. legyen,

Sűrűn teleirott négy oldalas papir volt ben

ne. Olvasni Ttezdtem. Szóról szóra ez állott 

a levélben:

Kedves barátom! Most hogy örökre 

lehunytam a szememet, elárulom neked kar- 

riéreiri titkát. Talán valaki még hasznát ve- 

heti. '  -

fel, — mellőzték az indítvány érdemleges 

tárgyalását.

H 1 R E K.
— Személyi hir. Chernel Gyula, főren

diházi tag, volt országgyűlési képviselőnk 

f. hó 3-án községünkben időzött

— A lábodi csikótelep parancsnokának 

távozása. Bercsényi Kálmán, cs. és kir. 

ezeredes, a lábodi ,cs. és kir. csikótelepnek 

8 év óta parancsnoka f. évi november

lem az emberek, az állömásfőnök maga si

etett oda, hogy jegyet adjon nekem, a mál- 

házó k;alaplevéve állott elém. Mikor a kupé

ba száiltam, az utasok ijedten lebbentek szét, 

hogy kényelmes helyet biztosítsanak a szá

momra. ’

— Ohó, — gondoltam magamban, — 
Tiz évvel ezelőtt, közvetlenül mielőtt ;ez az örökség távolról sem megvetendő, 

az apám meghalt, ügyvédi irodát nyitottam i ,

n fővárosban. Az Iroda sehogg sem ment,! Mlalatl a vonat '»^robogott. be-
szédbe elegyedtem a szomszédommal. Jobb 

fájta kereskedő volt. Amikor megtudta, hogy | 

ügyvéd vagyok, engedelmet kért, hogy a ; 

fővárosban felkereshessen, s jogi tanácsot j  
kérhessen-tótem. —1— i— ---- —

Ha bizalma van hozzám, csak keres-! 

sen fel, barátom I Mondottam némi leeresz- j 
kedéssel.

Harmadnapra felkeresett, s azontúl 

megindult az irodám. Egyik kliens a má

siknak adta az ajtót, mert hire ment, hogy 

jól ellátom, amit elválalok. A bíróságoknál, 

ja minisztériumban, a hatóságoknál, s min- 

j  dettütt tekintélyem volt. Bármelyik hivatalba

még a házbérem sem telt ki jövedelméből.

Kétségbeesve gondoltam a jövőre, s már 

azon a ponton .voltam, hogy valamelyik 

ügyvédnél állást keresek, amikor váratlanul 

'sürgönyt kaptam/ hogy 'meghalt az apám.

El kellet utaznom a temetésre, Pusztaszent- 

mártonba. A jó öreget eltemettük. Nem ma

radt utána semmi. Azaz, hogy mégis!. Va

lamelyik ócska szekrény fiókjában rábuk

kantam egy — monoklira. Vékony fekete 

keretes, simára csiszolt üveg volt. Tiszta 

ablak üveg; csak egészséges szemnek való.

Ez volt az örökségem. Magammal vittem 

és karriert csináltam vele.

Mikor a puszíászentmártoni állomásra; benyitottam, hármaa-négyen ugrottak elém, 
kimentem, „hogy viszatérjek a fővárosba, i hogy az ügyemet mielőbb elintézzék. Ugyan- 

a monokli már ott volt a jobb szememen, azok, akik ezelőtt felém se néztek most 

A vasúti pénztárnál udvariasan kitértek elő- távolról megemelték a kalapjukat.

És mindezt ahionokli tette.

A monokli a civilnél ugyanaz, ami az 

uniformis a katonánál: mindakettő félelmes 

tiszteletet gerjeszt

Félévvel utóbb a kaszinó tagja voltam. 

A felvételnél senki sem mert ellenem sza
vazni.

Egy este valami affér támadt a kaszi

nóban. A sértett fél körültekintett a terem

ben, hogy segédek után nézzen, a tekinte- 

tete megakadt — a monoklimon. A monok

li imponált neki. Hozzám lépett és megkért 

hógy legyek az egyik segédje. Örömmel 

vállaltam a begblzatást Másnap megvolt 

a párbaj, harmadnap az újságokban volt a 

nevem. Azontúl minden' hagyob afférban 

párbaj-segéd voltam. Egy évvel később 

púidig a zsolnai kerület bizalma folytán be

kerültem a képviselőházba.

A társadalmi posicióm napról-napra 

emelkedett. A diszelnöki és elnöki tisztes

ségek csak úgy hullottaV&z ölembe.

, Hogy a nőknél is szerencsém volt, azt 

talán mondanom sem kell. Egy férj, aki 

rajta kapott á  feleségével, bocsánatot kért 

tőlem, hogy inkommodált.

MosLazonban, amikor e sorokat írom,
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Írével 40 éves katonai szolgálati idejének < ménye kedvező, amennyiben járásunkban' gyűlés, hogy ezt az utat a legrövidebb idő 

betöltése folytán a jól kiérdemelt nyuga-:az egészségügyi viszonyok a iegkedvezőb-; alatt kiépítteti.

lomba vonull és Kőszegre teszi át iakhe- | bek. j  „ ,  A ki szép, fajtiszta szőlőt akar, bl-

l^ t . Nem mulaszthatjuk el a közkedvelt: -  Tűz. Nagy riadalom keletkezét! f. t t U « *  forduljon az évek óta legjobb 

parancsnok távozása felett élénk sajnálko-„;3;4p, d. u. 5 órakor Felsőségesd ngugalam-j hirnévn<*  örvendö vállalati Szőlötelephez, 

zásunkat kifejezni, a ki barátságos, udva-OawSSSkott-lakosai között: A riadalom oka Billédcn, Torontálmeggé, melg vállalat sző- 

rlas, szives un eggénlségével mindngájunk a harangok kongása voK, mellnél tüzet jc- löoltványainak faj- és árjeguzékét inggen 
tiszteletét és kitűnő parancsnoki működé- leztek. A főutcában kigyuladt ugyanis egy 

sével alárendeltjei igazi becsűlését vivta k iről, mely mellett közvetlenül egy szalmás 

Távozásával társadalmunknak egyik lég- j ház állt. Az éber lakosság azonban gyor- 

szympatékusabb egyéniségét veszítjük el. ! san lokalizálta a -tüzet, úgy hogy . nagyobb 

— Búcsú. E vidékről való eltávozásom { baj nem történt. Az ól elhamvadt, de a 

lakóházban kár nem történt.

A csurgói takarékpénztár betörői.

előtt megragadom az alkalmat, hogy 

utón is búcsút mondjak és köszönetemet 

fejezem ki mindazoknak, a kik 8 éves ¡Emlékezünk még a háromnegyed évvel ez 

lábodi tartózkodásomat szives jóindulatuk- j előtt történt ¿sürgői takarékpénztár kirabo-

kal és barátságukkal oly kedvessé tették Emlékezünk arra is, hogy akkor

nekem. Nagyatád kereskedőinek és iparo-: egy csomó kanizsai czigányt fogtak-el, ki- 

sainak köszönöm, hogy--becsületes munká-, két a kaposvári kir. törvényszék, mivel 

jukkái és igyekezetükkel segítségemre vol-. reájuk bizonyítani semmit sem lehetett,

tak, midőn állásom feladatának teljesítésében 

rajok szorultam. És igaz szeretettel 'búcsú

zom Lábód község és vidéke derék föid- 

mives polgárságától, mert becsületes ma

gyar szivük és lelkűk meleg rokonszen- 

vet keltett bennem irántuk - mindenkor- — 

Isten velők! Bercsényi Kálmán cs. és 

kir. ezredes.

egy virágszálat a szegéiig tüdőbetegeknek’ 

jelmondattal a temetőbe kiállított «József 

főherczeg szanatórium» perselye lakosságunk 

, nemes szivéről tanúskodó meglépő ered

ménnyel gyűjtőit. A gyűjtés összege 65 

kor. 16 fillér volt. Nem mulaszthatom el, 

hogy ez alkalommal s ezkn a helyen ki 

ne fejezzem — a szegény tüdőbetegek ne

vében — hálás köszönetemet mindazoknak, 

kik ezen szerencsétlenek javára gyűjtött szép 

i adományhoz kegyesen hozzájárulni

szívesek voltak. — Tallián Andorné, az község október hó 25-én dr. Piszár Antal 

országos József főherczeg szanatórium vá- j elnöklete alatt .nagy népgyülést tartott, nte- 

lasztmányi tagja.

. — Az ártézi fürdő igazgatóságától vett 

híradás szerint a közösfürdő további intéz

kedésig a közönség részére rendelkezésre 

áll.

— Magyar n év .r Plasinka Pál helybeli 

lakos családi nevének. «Perlakiéra kért 

átváltoztál ását 

gedte.

és bérmentve megküldi.

— A „Vasárnapi Újság“ október 25-iki 

száma képsorozatokat közöl Krasznahorka 

váráról, a rákospalotai Kossuth szobor le

leplezéséről, Szilágyi Dezső' síremlékéről, 

gróf Károlyi Sándor szobráról, az angol 

hadseregről stb. Mikszáth Kálmán uj regé

nye, Krúdy Gyula elbeszélése, Szabolcska 

Mihály és Haraszthy Lajos verse, Lemaitre 

francia regényes bőséges szépirodalmi olvas- 

mánnyar szolgáinak. Bársony István kivált 

vadászok figyelmére számot tartó czikket 

irt. Egyéb közlemények: czikk Szegedy 

Róza albumáról, Szentmíklóssy Zoltán írap 

tárczaczikk -a hétről s a rendes heti 

rovatok: Irodalom és művészet, Sakjáték 

stb. A ^Vasárnapi Újság* előfizetési ára 

negyedévre négy korona, a «Világkróniká»- 

val együtt négy korona 80 fillér. Megren

delhető a «Vasárnapi Újság» kiadóhivata

lában (BudapesV4V., Egyetem-u. ^szám .F  

Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 

a legolcsóbb újság a magyar nép számára, 

félévre két korona 40 fillér. '

. — A József Kir. Herceg Szanatórium 

Egyesület azzal a fölhívással fordul a jó 

szivekhez, hogy a mit a «Csak egy V T  

r ág  s z á la t»  jelige alatt halottak napján 

az élőhalottaknak, a halál jegyeseinek, a 

ütegeknek~ szántak, vagy gyűjtöttek,

— kűjdjék be az eyyesüietnek: Budapest, 

IX., Lónyay-utca 47. szám. Mihelyt az egye

sület az adományokat számba vette, la

punkban ‘közzé fogja tenni a megyében 

befolyt gyűjtés eredmény t és pedig cgijei 
Igen egyhangúlag kimondották, hogg Barcs ¡4r4sok va,amlnt k5zzé teszi a rende-

' Ir/Wcónot iiíinn línvcíinnó n h a lt iá lí alakítani ! .......................

felmentett- — A vizsgálat a segesdi cigá

nyok vallomása alapján most újból megin

dult. Az történt, ugyanis, hogy míg a kani

zsai cigányok a vizsgálati fogságban bús

lakodtak, ide látogattak segesdi rokonaik 

s a gazdátlan maradt cigányságaikat kira

bolták. Emiatt most;a segesdi cigányokat 

vallatja a kaposvári vizsgáló biró s fordula-

Halottak estétye álkaTmávál «Csak tót jelentő vallomást vett-ki tőlük. A

gesdi cigányok adatokkal -igazolják, hogy 

a csurgói takarékpénztárt a nagykanizsai 

Lakatos és Rafael cigánycsaládok rabolták 

ki, akik összekötetésben voltak a takarék- 

pénztár egy Izsák Dezső nevű volt alkalma

zottjával. Ez hívta'. fel őket a betörésre s 

utasításokkal is e? látta el őket. Egyébként 

Izsák Dezső rovott multu -emlper. n 

posvárott már lopásért is szenvedett , fog

ságbüntetést.

- Barcs nagyközséggé lesz. Barcs

bizottság a járásokban december hónaiban 

tartja meg a ménvizsgálatokat az , alábbi 

sorrendben; december9-én Nagyatádon 10- 

belügymíniszter megen-jén Szigetváron, 11-én Barcson, 12-én, 

¡Marcaliban, 14-én Tabon, 15-én Lengyel-

Kolera elleni védekezés. Okt.- hó'tótiban. 16-án Kaposváron, 17-én Igalban, 

29-én fejezte be dr. SchWartz Mihály já-|18-án’ pedig Csurgón.

községet nagyközségi óhajtják alakítani. |zettttmctó, g z é se k  ansagleredmémfíIMs 

t— Ménvizsgálat a vármegyében. A J  a hozzá közvetlenül befolyt adományokat, 

magánmének vizsgálatára kiküldött hármas Örömmel Írjuk, hogg az országos gyűjtés-

ben nem a mi megyénk volt az utolsó az 

országban.

— A Petőfi Ház sorsjátéka. A Petőfi 

Társaság fáradságot nem ismerő buzgó- 

sággal Törekszik megvalósítani azt' a kul- 

Ituralis és kegyeletes célját, hogy a Petőfi 

j Házban összegyűjtse és mielőbb hozzáfér

hetővé tegye a közönségnek Petőfi erek-fásorvos és Tallián Andor főszolgabíró já- _  \z „ j uniformis. A katonai rende- o ______ _______

rÓS?n̂ n " . k° ICra í ' “ 1 A0'0 v‘5dGkez^s , le» közlöny már közli a régi gyalogsági j  lyéit s a2oJat a nemzed kincsévé avassa, 
czéljából előirt vizsgálatot. A vizsgálat ered- iték ruhíik eltörlését. Az üj egyenruha, mint j A petöfi múzeum fentartása — a Petőfi

.........  '»ár megírtuk, csukaszürke lesz. A tisztek, Társaság gondja. A Petőfi Ház meg lesz,

titkos balsejtelem gyötör. A minapugyanis, | nagyrésze már fel is vette az uj egyenrtl-; ha a társaságnak erre a célra rendezett 

ahogy- az utcán sétáltam, egy fess barna hát, amely melleit a már kész régi ruhákat i sorsjátékét a magyar társadalom fölkarolja.

i A  pénzügyminiszter által engedélyezettnő haladt cl mellettem. A szemembe akar- i is szabad elviselni. Hajtóka csak a közru- 

tam csapni a monoklimat, de valahogy ki- j hán lesz, a tábórr ruhán nem. A lovastisz- tárgysorsjáték, melyet a Társaság házi 
kövfezetre hullott, tek csizma helyett kamáslil fognak viselni.; kezelésben rendez, tulajdonképén a közönesett a kezemből

ahol ezer darabra tört. Egy fiatal ember, 

aki épen arra jött, mosolyogni m esze lt a A gyümölcstermelési szempontból igazán 

balesetemen. Rögtön -kérdőre vontam, mire 1 dícsérelre méltó rendelet érkezett a közsé’

ő kezét emelt-.rám. Szentjóbj, volt.

— Hiába „a monokli 

a tekintélynek

A gyümölcs termelés érdekében. ség áldozatkészségének a . megtalálása, 

amennyiben a nyereményekben^ gazdag sors

játék egy koronás sorsjegyei egyáltalán nem

tjóbfc volt. gekhez: A hatóság ugyanis elrendeli; hogy ¡ülniük urihiyban azokkal a nagyértékü
li összetol*. Vége j minden gyömöcsfa enyvezett’ védőgyiirüvel |„yoreménytárgyakkai, amelyek a sorsjegy- 

ellátassék, Ezáltal a, rovaroknak a korona; vásárlók-között kisorsoltalak. A mellett 

Most már hiába reperáltatom meg. Uj,kérge alá buvása, tavasszal pédig annak a-rteliát, hogy a vásárló igen nagy nyerési 

üveget hiába tétetek a vékony fekete . ke- herríyók által való elpusztítása megakadd- esélyekhez jut, — egyúttal egy nemes, ha- 

retbe- Az az ember engem monokli nélkül lyoz’atik. zafias és kulturális célt szolyál, hozzájárul

; — Uj út Somogyban. Riiiyaujlak község a Petőfiház létesítése és fenntartási költsé- 

a" | tó0nkéreleinm«l fordult a tör vén y hatóság- rgeihez__A nyeremények száma: 2010, tehátV 

hoz, hóíjy a csokonya-visontai állomáshoz; — eltérőleg a szokásos tárgysorsjátékoklól^ 

Csorbát/ Lucái. < vezető ultál kapcsolják, össze Rinyaujiakot. — minden sorsjegynek igen nagy_nyerési 

Ennyi volt. A monoklit rpegkaptam és fió- A vármegyei közsgyülésen Szabó István 'esélyétosx£J$z összes nyeremények értéke 

. komba tettéin, öregebb vagyok már, hogy-jorsz. gyűl. képviselő pártoló föjszólamiása 76000, a főnyeremény : 25000 korona. A 

sem karriért kezdjek vele. De talán jó lesz után a rinyaujlakiak kérelmének helyt ad- Petőfi Társaság már szétküldte az ország 

a fiamnak, vagy az unokámnak . . .  tak és határozatilag mondotta ki á köz- minden részébe sorsjegyeit és arra kéri a

látott, és ez az ember nem fél tőlem.

Ha megölne, a monoklimat reád 

gyom. .Isten veled ! -



NAGYATÁDI h ír l a p

közönséget, hogy a sorsjegyek vételével és 

terjesztésével legyen segítségére a némeS 

cél megvalósításában.

Felelős szerkesztő:

SZMODICS SZILÁRD.

Gabona-piacz.
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése. 

Nagyatád, 1908. november 5-én. 

Búza -  K. 20.80 20.40 

Rozs -  „ 17.- 16.40 

Árpa — „ 14.— 15.—

Zab — „ 15-  14.60 

Ó-Tengeri — , „ 17.60 18.—

927 vhtó. 1908.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.~c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény
széknek 1908. évi 8326/p. számú végzése 
következtében Barakonyi Károly ügyvéd 
által képviselt Nagyatádi takarékpénztár r. 
L javára 250 kor. s jár. erejéig foganatosí- 
tott kielégítési végrehajtásukén lefoglalt és 
1310 kor.-ra becsült következő ingóságok, 
u. m: különféle férfi és gyermekruhák 
nyilvános árverésen eíadatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1908. évi V. 458/3. számú végzése 
folytán 250 kor. tőkekövetelés, énnek 1908. 
évi május hő 30. napjától járó 6",, kamatai, 
*/ , "ló váltódig és eddig összesen 96 kor. 
07 fillérben biróilag már.megállapított költ- ; 
ségek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér 
21. sz.) leendő megtartására

1908. évi november hó 9-ik 
i d . e. 9 órája

deffiTes hogy a fentebb megjelölt ingat-

lanok az r _ ....  .......
1908. évi november hó 30-ik 

napján d. e .1 0  órakor.

Csokonya község házánál megtartandó 

nyilvános árverésen a megállapított kiki

áltási áron alul is eladatni fognak.

- Árverezni szándékozók tartoznak az 

ingatlanok becsárának 10"/,.-át vagyis 

39 kor. 60 fillért, 39 kor. (50 fillért, 

85 kor. GO fillért, 58 kor. 40 fillért. 

31 kor. 80 fillért, 19 kor. 60 fillért 

készpénzben vagy az 1881. évi LX. 

t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyammal 

számított“ ^  - az 1881. ovi' november 

hő 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy mi

niszteri rendelet 8 §-ában kijelölt ovadék- 

képes értékpapírban »  kiküldött kezéhez 

letenni, avagy az 1881. évi LX . t.-c. 170 

§-a értőimében a 'bánatpénznek a bíró

ságnál elóleges elhelyezéséről kiállított 

szabályszerű eííhnervónyt átszolgáitatni;

Nagyatád, 1908. "ővT ju lius 5-én.

A kir. ji............................ ................
Szakait kir. jbiró helyett

Dr. K1HZKLY
kir. járásbiró.

kor. 96 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig,; Nagyatádon alperes űz-
letében leendő megtartására — — -----

1908. évi november hó 9-ik napjának
d. e. 11 órája 

határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezérinél öly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogyr az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t-c 107. és 108. §-ai-értel
mében készpénzfizetés mellett, b  legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő.ingósá
gokat' mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna,, ezen 

¡árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi októb. hó 
26. napján.

SZABÓ JÓZSEF
.......  * ' —  kír. bir. végrehajtó.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

m -  67-ik L l  -  -=?• 
számú I I  u  L

: szabadkézből eladó.:

határidőül-kitüzetik 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 értelmében, 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbetjgérónek, | 
szükség esetén becsáron alul is el fognak; 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és , 
azokra kielégítési jogot nyertek yolna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c; 120. §-a .ér
telmében ézek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi október / 
bér hó 26. napján.

____  SZABÓ JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó. ’

2Ü88. sz. tkv. 1908.

Árverési hirdetmény kivonat.

A nagyatádi'kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a nagyatádi takarékpénztár r, t. végre-1 

hajtaténak, Gyura János végrehajtást! 

szenvedő elleni 11638 kor. 89 fillér 

tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási [ 

ügyében a kaposvári kir. törvényszék j 

(a nagyatádi kir. járásbíróság) területén | 

levő Osokónya községben, Jokvó a cső -j 

konyái 963 sz. tjkvben, A f  2149 a.: 

firsz. ingatlanra 396 kor,-bán, a 2149 b 

hrsz. ingatlanra 39(5 kor.-bán, a 2151.: 

hrsz. ingatlanra 856 kor.-ban. a 2152. j 

hrsz. ingatlanra 584 kor.-ban, a csoko- 

konyái 159. sz. tjkvbon Á f  2121 hrsz. 

ingaílanra-;318 kor.-bán, a csokonyaí! 

90. sz. tjkvben A f  376. hrsz. ingat

lanra 196 koronában, Bárány Béláné, j  
Sehwarcz József s társa, a csokonyai 

szobor alap pénztára. Gyura József 

csatlakoztatott végrehajtatok követelése 

behajtása végett is. ezennel 'megállapí

tott kikiáltási árban az árverést elren-

Bővebb felvilágosítást a  községi jegyző ad.

! Házeladás!
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 

nagy kerttel jutányos

f e e l a d ó .
Az érdeklődök — =  
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 

választékban a már,évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Küküllőmenti első .... _
_______ szőllöoltvány telep
tulajdonos: CASPARI FRIGYES, 
"Medgyes 91. sz. (Nagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket k é rn ll

Az árjegyzékben tarálhatók az ország minden 

részéből érkezett-elismerő levelek, ennélfogva 

minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 

előtt az isriierős személyiségektől ugy szó-, mint 

irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

ELADÓ HÁZ!
A Petőfi-utcza 112. számú ház ked

vező fizetési feltételek mellett szabad 

kézből eladó. Közvetítők dijaztatnak. 

Bővebb felvilágosítást ad:

=  STR AUSZ ELEK. =

928 sz. vhtó.. 1908.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó áz 188lJ 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1908. évi 11122 p. számú vég
zése következtében dr. Nagy Sándor ügy
véd által képviselt Grozs Izidor javára 
Lőwinger Samu ellen 270 kor. s jár. ere- | 
jéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 670 koronára becsült kö
vetkező ingóságok, ui m. : “porceláii edé
nyek nyilvános árverésen eladatnak.

“Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1908. évi V. 635/2 számú végzése, 
folytán 270 kor. tőkekövetelés, ennek 19Ó8. 
éyi augusztus hó 31. napjától járó 6 ka
matai, */j7u váltódij és eddig összesen 57

Egy és kétéves

szölö- 
oltványokról,

_  különféle sima és 

gyökeres vadvesszőről

szóló kimutatás megjelent. 

Kívánatra bárkinek ingyen és bér- 

meatve megküldi a

V á lla la ti szoldtelep.
Billéd, Torontúl-megye.
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni hogy SZübafÜtéSrG

kiválóan alkalmas TRIFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron;

a szén kitűnő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 

kályhában egyformán használható. e9ö i° és olcsó tüzelő anyagot szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagy választékú raktárámat mindenféle

kályhákban, takaréktüzlielyekben, úgyszintén revolverek, fegy

verek és flóbertekben, gazdaság ig  varrógépek s az összes 

-— — ------- vasáruezikkeket legjobb minőségben. ------------------
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CZERKON IMRE KÉSZ CIPÓ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsj.- 

.országos ki- 

állijásín elis- _ 

merőoklevél

lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitményü- lábelüt-a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós . lábakra mérték szerint minden alakú cipők el- A

készítését--- Y  : VT

- ^  RAKTÁRON TART: Uri.^oói és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

---------  — ----------

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.
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ĵ vNvoMgjL B E N Y Á K  JÁNOS f
KÖNYVKÖTÉSZET. ■ —

KÖNYV,- PAPÍR,- IRO- 

ÉS RA1ZSZER g e

N A G Y A T Á D . K E R E S K E D É S .

V

S

□ □

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt 1 

Rajzpapirt és karfent egész ivekben 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt l-A-l 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

a

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek éftesítők, gyász

lapok, eljegyzésí és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval, mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és ízléses elké

szítését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák-kifogástalanul a legolcsóbb áron 
Ú tííU líílV ill készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.



NflGVflTAni HÍRLAP

ROHER BERNÂT, NAGYATÁDON. fllapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZARUGYÁR.

Épület vasalások és vasgerendák 

Sziiretelési cikkek. Gazdasági 

vetőmagvak. Gabonazsákok. =

Építkezési anyagok: Mész, ce- 

ment aszfalt és kátrány term. 

Épületfa, deszka minden méretben 

|a felsömagyarországi fazsindely.
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A D L E R  GÉZA
FŰSZER ÉS CSEMEGE KERESKEDÉSE.

Alapi ttatott 1900. N A G Y A T Á D O N ,  Alaplttatott 1900. 
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R közelgő téli évad beáltával ajánlja a következő fris

sen érkezett árukat u. m.

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok, 

t&L Conservhalak, Finomcukorkák stbfíSS
külölegességeket.
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Az összes cikkekből állandóan nagyraktár 
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
______________________fl »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
5—  gyédévre 2 kor., egyes jzám ára 20 fillér. = =  

M e g je le n ik  m inden  c s ü tö r tö k ö n

S Z E R K E S Z T I K ;

Dr. NEUBAUER FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Miizpumnt Snm nnwármp- ts “,di tai 9ü?iteniényszerüleg egy- köveiből és a jelen kifejlődésének 
muzeumOI oomogyvarm e bealhttassanak, megmentessenek az gyökérszálaiból!

gyének. id.0 .átalakító'-és rtíegSTniniisitŐ hatá- Feladatunkká tettük, hogy íár-
u  . . .  • ,, — megyénket  és székvárosunkat eszé- ^
M a , midőn mindinkább tért Vármegyénk és székvárosunk, gyenletes állapotból nemcsak kie- 

foglalt nemzeti múltúnkra való vjsz- amely szerencsés fekvésénél és termeljük, hanem oly kulturális közép- 
szaemlekezes, amikor a múlt dicsősé- jedelménél fogva hivatva lenne a ponttá alakítani igyekezzünk, melyet 
gabol erőt mentünk a jelen s jövő Dunántúlnak ép oly kulturális góc- fekvése, terjedelme és szinmagyar 
nehez küzdelmeihez, megmozdul So- pontjával lenni, akár Kassa a fevi- volta missiójává teszrr~ 
mogyvármegye is, hogy összegyűjtse déknekr e téren eddig tétlen Ismerve vármegyéik minden
dicsoseges múltúnknak vármegyénk-maradt. ”-----: tagjának a szép és jó iránt fogé-
teruleten talalhato emlékeit s lerakja Legértékesebb történeti, legszebb konyságát, -- meg vágyunk róla gyo
mokat mindnyájunk által hozzáfér- természeti és legértékesebb néprajzi ződve, hogy mindegyikökbA önzet- 

heto helyen: s omogyvarmegye szék- s népművészeti tárgyaink nap-napj • és odaadó segítséget fogunfcs. 
házában hogy ezzel megvesse alap- után puS2Íulnak hordatnak találni tervünk kivételére, lelkesedés-
jat a «Somogyvarmegyei muzeum-1 ha; megmentésükről és meg-isel fognak sorakozni közös zászlónk
na őrzésükről\ideje korán nem gondos- ia^  és testvéri kezet nyújtanak közös

A somogymegyei muzeum-egye-; kodunk 9 munkánkhoz,
sülét előkészítő bizottsága nevében { . c . . . .  Midőn a vármegye-székházá-
Kacskovics Lajos, Somogymegyei Körülöttünk Szegzárd,yeszprem, ban márhelyiséget biztosítottunk a 
alispánja és gróf Somssich Géza, sot, a kls Keszthely es Sümeg or- muzeum tárgyai részére, midőn a 
földbirtokom -a soiiio§i}v^rmeíjyei szü9us ^ g s z e g y p m t p s u n k r e muz(?um tárgy aftnaka vármégue Tü- 
muzeum érdekében, az alábbi felhi-,v e s múzeumokkal dicsekesznek mar: iajfronáui való összegyűjtésén fára- 

vással gyüjtőivet bocsájíott ki So- j Sem a kölföldi, sem a hazai dunk, — ismerve Somogyvárrnegye 
mogyvármegye hazafias közönsé-jtouristának, vagy tudósnak, ha kö- közönségének a közmuvelödésterén 
géhez: rünkbe jön, s semmi különlegeset, kifejtett meleg érdeklődését azon

A Dunántúlnak közepén, az semmi történetileg, vagy művelődé- meggyőződésünknek adunk kifejezést, 
ország tengerre vezető egyetlen vi slleg becses gyűjteményt be nem hogy vármegyénk lakossága meg 
1-águtja mentén és a magyar nyelv- mutathatunk; nincs semmink, ami a fog mindent mozdítani, hogy ami 
határ déli szélén fekvő Somogyvár- magyarság kulturális haegemoniájá- csak fellelhető, minden műbecsü tőr- 
megye és székvárosa mindeddig nem nak eszköze és kézzelfogható bízó- téneti, régészeti, néprajzi, szépművé- 
gondoskodoit arról, hogy földjének, nyitéka lenne. Ifjúságunknak sem szeti, földtani, természeti stb. emlék- 
természetvilágának, népének, törté- adhatunk álkaimat, hogy szemléleti- tárgy a somogymegyei muzeumba 
netének, művelődési, művészi és |eg merítsen tudást és lelkesedést a vármegye tulajdonául bekerüljön, 
társadalmi fejlődésének emléktárgyai az elmúlt idők küzdelmeinek emlék-j egyidejűleg mindenki belép az ala- •

Nagyatádi Hírlap tárcája, 

üti vázlatok Olaszországról.
Irta: P. Kiss Arisztid.

Ki ad nekem tollat az égi fiastyuk, 

vagy a fejedelmi páva farkából, hogy mi

ként Juijó rávarázsolta Árgus szemeit, úgy 

én is levará£solhassum néhány iv papiros

ra mindazon gondolatokat, melyeket a köl

tészet és művészet szép hazájának látása 

keltett bennem.!? Mert nem tréfa dolog tol

lat találni annak leírására, melyben már oly 

sokan koptatták tollúkat. Már az js  aggo

dalomba ejtett, hogy minő'címét találjak 

útleírásomnak, hogy a plágium^ gyanújába 

ne essem. „Itália“ „A művészek hónában" 

„Derült ég ala/“ stb. címnek már ellaposodtak; 

•Kenst du das .Land, wo di Zitronen» .

u. s. w., elég szép, volna, ha Göthe meg 

nem fordulna sírjában és talán még több 

világosságot kérne. Nos, némi fejtörés után 

megtaláltam azt is, ha valaki a ciinet nem 

találja eredetinek, vigasztalódjék bölcs Sa

lamon mondásával: „Semmi sem u; a nap 

! alatt.“

Négy év előtt egy negyvenöt tagból 

álló lelkes kis csapat indult az ország fő

városából Olaszországba, vagy ' ahogyan 

Cavalotti olasz képviselő mondta Európa 

csizmájába, melynél nagyobbat mé<j nem 

készített csizmadia, hisien harminc millió 

embernek lába fér el benne. Találó név ez 

az appenini félszigetre, mert ha diplomatia 

szerint Berlin és Szentpétervár Európa 

szeme, Hammerfcfst ,a fejebubja, bízván 

mondhatjuk csizmánafc-ajtűlönösen tagolt 

földrészt.

Mind aféle idegenbe utazót, aki elő-

tször lépi át Magyarország határát, elözön- 

löttek tanácsokkal. Hanem ezek úgy fes

tettek mind a kezdő tarokkisták oktatása : 

huszonegyest kihíni szabad de nem tanácsos; 

de fogott is rajtam a sok tanács, akár a 

németen a magyar ember Miatyánkja, mely

ről tudni való, hogy a vége káromkodássá 

válik s nem szerzi meg a németnek az 

örök üdvösséget. Szerintem az utazónak 

e három szabályt kell szem előtt tartani: 

a szemet nyitva, az erszényt csukva kelt 

tartani, s minden kellemetlenséget humoros 

oldaláról kell felfogni, ha az — pénzbe nem 

kerül. Egyébként legjobb utikaiauz a szem- 

fülesség, ha pedig ennek hijjával van vala

ki, okosan teszi, ha nem áll be globetrotte- 

rek közé legalább nem kell neki sok mér

get és rossz ételt nyelni!

Útirányunk a következő volt Fiume, 

Ancona, Loretó, Assisi, Róma, Firenze, Bo-

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
kühüges, skrofulozls. Influenza

___ ellen számtalan Unár ér orvot által naponta ajánlva*

Mtthop - M C I«

F . H t f f M H i- L t  R ac k a  *  C t, B u c i  (Ilik)



kuloban levő somogyvármegyei mu- 
zeum egyesület tagjai sorába és annak 
részére barátai s ismerősei körében 
tagokat fog gyűjteni.

A tagsági belépés módozatait 
úgy kívántuk megállapítani,. hogy az 
eró-viszonuok kűlömbsége mellett 
is mód és alkalom adassék minden
kinek a segítő munkára.

Alapító tagjává lesz a somogy- 
megyei muzeum egyesületnek, aki 
legalább is egyszersmindenkorra fi
zetendő 50 koronával lép a tagok 
sorába; a rendes tagok 5 éven át 
évenként 2 koronát fizetnek: mig 
pártoló tag az, aki legalább 10 kor. 
készpénz, vagy ily értékű muzeumi 
tárgyat ajándékoz.

R muzeumi tárgyak hova -kül
désére nézve az alakuló közgyüfés 
megtartása után fog az egyesület 
vezetősége intézkedni, amelynek 
határnapjáról a tagok értesítést fog
nak nyerni.

örömmel vettünk tudomást So-' 
mogyvármegye területén megindult 
ezen nagy jelentőségű kulturális 
mozgalomról s mi a magunk részé
ről a legnagyobb készséggel lépünk 
azok-sorába, kik ezen mozgalom
nak testestői-lelkestől támogató hí
vei.

Azt hisszük járásunk ̂ -hazafias 
pólgáraí is -egyet értenek velünk, 
midőn kötelességünknek jelentjük ki 
tőlünk telhetőleg azon lenni, hogy 
Vármegyénk muzéuma a legrövidebb 
idő alatt a legtökéletesebb eredményt 
érje-«k--------—--- ------- —”

Környékünkön már eddig is sok 
s értékes régiségekre bukkantak csak 
úgy véletlenül, keresés nélkül, most 
pedig legyen kötelességünk kutatni 
is s a találtakat nem elkallódni en
gedni, hanem rendeltetési helyére: 
vármegyénk székházába a «Somogy- 
vármegyei muzeum» részéré beszá- 
litani.

A «Somogyvármegyei Muzeum- 
egyesület» tagjai sorába való belé
pésre pedig felkérjük járásunk összes

2 , _______________________________

lógna, Pádua, Velence, Fiume. Ez a prog- 

ramm sokat ígérőnek mutatkozott, és nem 

is csalatkoztunk benne. Vidám kedélyhan- 

gulatban gyülekeztünk a keleti pályaudvar

nál s lázas türelmetlnnséggel vártuk az el

helyezkedés Idejét. Végrfe-azon is túlestünk 

s én szerencsésen olyan kocsiba kerültem, 

mely nem Fiúméig, hanem csak Zágrábig 

vitt De ez engem nem hangolt le, hanem 

társammal egy üt lepihentem, hogy hogy a 

vasúti éjszaka unalmát álommal vetjem el. 

Hanem hát bizonyos oldaláról nem ismer

tem társamat: ő tudniillik álmában „bőr

gyárban szokott dolgozni.“ Lehetetlen volt 

volt aludnom egész hajnalig s önmegadás

sal hallgattam az egészséges magyar han

gokat, melyek képesek lettek volna egy vé- 

konypénzü németet önkívületi állapotba ej

teni.

Az idő egy ideig megemberelte ma

gát, de már Károlyvárosnál szakadni kez

dett az eső s ez az utasnak réme nem ma

radt el tőlünk, hanem hűséges társunkká 

szegődött majdnem egész utazásunk alatt 

Sajnos, ezt a kelletlen és potya utitársat 

el kellett türnünk, hanem azért iparkodtunk 

kifogni rajta. Óh, hol vagytok ti boldog idők, 

midőn ős apáink a csízióból kiolvasták és

lakosságát, mert a nagy czélt csak 
'az erők tömörülésével érhetjük el.

Tagul való felvétel czéljából 
[jelentkezni lehet, akár lapunk szer- 
; kesztőségében, akár pedig Farkas. 
Imre, sómogymegysei takarékpénztár 
. tisztviselőjénék-r-——
| „ Közakarattal, erőnk tömörítésé
vel összegyüjtvén emlékeinket, nem 
lesz üres a múlt, gazdag lesz a je
len s világos a jövő.

___ NAGYATÁDI HÍRLAP___________

A-polgári iskola reformja

R polgári iskola reformját év- 
ről-évre halljuk emlegetni. A kul
tusztárca költségvetésének tárgyalá
sakor a Háznak egy-két tagja év
ről évre felszólal a polgári; iskolák 
érdekében s a miniszter válaszában 
sürgős kötelességének tartja a refor
mot megvalósítani. Aztán hallgat az 
ügy esztendeig, amikor ismétlődik 
az egész ujább felszólás, ujabb vá
lasz és újra hallgatás.

R polgárság pedig lesi-várja, 
hogy a sok ígéretnek már egyszer 
legalább egy részét valósítanák meg, 
nem is említve azt a sok ifjút, aki 
elvégezte a polgárf iskola hat osz
tályát abban-a-botdog reményben, 
hogy a hetediket is módjában lesz 
nemsokára elvégezni. A dolog pedig 
késik múlik.

Azok a faktorok, amelyek hivat
va volnának a polgári iskola - fiaiét. 
kezelni, valljuk be egéiz őszintén, 
vagy elfogultak a középiskolában 
és egyetemen beoltott nézetük miatt, 
melyek a gyakorlati életben való 
boldogulást, a műveltséget a gimná
zium vagy reáliskola elvégzésétől 
teszik függővé, vagy a dolgokat szak- 
szerüleg nem ismerik és informáci
ójukkal, amely sajnos, döntő befo
lyású, ferdén világítják meg az is
kola reformjára vonatkozó kívánsá
gokat.'

Pedig itt nem a bürokratizmus-

csalhatatlanul megjövendelték a jó vagy 

rossz idő járást I? Midőn szentirásnak ve

hették a prognosticának e bölcs mpndásait: 

Ha télen keményen fagy, •

Lesz hideg idő nagy.

Amilyen volt a nyárnak kezdete,

Olyan lesz, ha m eg  nen^ változik, a vége.

"  Ha korán reggel haliig a kakasszó,

Lesz az nap rossz idő, vagy jó.

Ha ősszel szép az első nap,

Némely ember iszik, mint a csap stb. 

Nerií-is csalódtak soha s vittek az 

útra akkora paraplét, hogy egy olasz kö

szörűs egész családjával ellakhatott volna 

alatta. Nekem ez már csak Rómában jutott 

eszembe s hét líra árán megtanultam? hogy 

az ut pc|dgyász mellől az esernyőt ki ne 

felejtsem.

Egyszer csak a magaslatról meglátjuk 

a Qarnero öblöt. Technikai vezetőnk (Kö

vér Viktor) a tenger színéről megjöven

dölte az éjjeli vihart, de megjegyzését ola

szul tette, hogy meg ne riassza gyenge 

idegzetü utitársnóinket. Este nyolcz órakor 

már a «Dániel Ernő» hajón voltunk, mely 

nem sokkal nagyobb mint egy nagyobb 

kaliberű dunai gőzhajó. Elegáns berende

zésű, de gyenge alkotmány a siroccó dü- 

! höngése ellen.

nak száraz jelentése és véleménye 
kellene, hogy a döntő szót kimond
ja, hanem a gyakorlati élet száz és 
száz. oldaláról vett \tapasztalat kel- 
len^ hogy döntsön ebben a fontos 
és a nemzet művelődésére óriási be
folyással biró kérdiésEen.

A  polgári iskola reformja már 
egy évtized óta kisér. Azóta az „il
letékes“ tényezők meghallgattak bol- 
dog-boldogtalant, jogászt,' mérnököt, 
orvost, gyógyszerészt, papot, akik 
cifrábbnál cifrább véleményeket ad
tak olyan dolgokról, amikről legfel
jebb laikus felfogásuk lehetett; csak 
épen egynek a felfogására, vélemé
nyére nem voltak kiváncsiak: a szak
emberére.

A polgári iskolának történelmi 
fejlődésére, a társadalmi élet újjá
születésének szükségessége, az is
kola tantervének jelenlegi tarthatat
lan volta, a magyarosodás és az ez- 
zfel járó művelődési viszonyok, a 
müveit társadalmi osztály megterem
tése vagy kiszélesítése, a két másik 
középiskola tanterve és a más irány
zatú célja, a külföldi müveit államok 

[hasonló mozgalma, a ̂ modern hala
dásnak száz és ezer ágazata mind 

| sürgősen követeiig a polgári iskola 
reformját.

A polgári iskola 1868-ban, mint 
harmadik közép iskola létesitetett a 
gimnázium és reáliskola mellett. Ab
ban az időben a reáliskolának és a 
polgári iskolának hat osztálya volt. 

JV ünd-a- ké t- ísko la-eg^eé fh szo ig á ttr ' 

t. i. olyan pályára kvalifikált, a mely
hez egyetemi végzettség nem kellett.

Mikor aztán 1875-ben a műe
gyetem főiskolai rangot nyert, 
a reálliskolát kifejlesztették a főis
kola előkészítő iskolájává, a polgári 
pedig megmaradt hat osztályúnak, 
amely olyan pályára képesített, a- 
melyhez főiskolai képzettség nem 
kellett. A dolog úgy állott, hogy az 
ókori klassicizmus mellett, amelyek
nek tehát a felsőbb iskolákra való 
nevelés volt a főcéljuk, volt olyan

Megkezdődött az idegen utasokkal 

az ismerkedés. Mily fényes alkalom ez a 

tanulásra, az emberismeretre! Physiognom- 

iai és psychologiai tudásunk miig nagyon 

bővül ez általi Én egy kis svájczi növen

dékpapot foglaltam le, aki a freiburgi egyete

met látogatta sminthogy kitünően birta a latin 

nyelvet, az idői igen kellemesen töltöttük 

el egymás társaságában. Zarándok csapa

tunk tagjain kívül csupa németek voltak, 

akik közül az egyik nagyon magára vonta 

figyelmemet. S ha igaz a közmondás, hogy 

árcz a lélek tüköré, ugg ennek arcáról 

leolvastam életmódját. Ez ma.már különben 

nem is nehéz dolog, hála homéopatha or

vosi tudománynak, mely szememből azt is 

kiolvassa, jiogy~ gyermekkoromban hány 

font vajaskenyeret s hány mázsa medve- 

czukrot ettem meg 1 Annak a német sógor

nak hatalmas orra volt s meglátszott rajta, 

hogy torkával szoros atyafiságot tart fönn. 

Pizonyára a vinográdi egyetemen hallgatja 

a vinosophiát, s tanulmányának eredménye 

orrát, mint a tavaszi hajnalpir körül (bibir) 

| csókolja. Tény az hogy arcunk bármely 

i részén' nem oly feltűnő a természet mos- 

tohasága, mint az orron. Olyan ö az arcon, 

mint az elöljáró az -életben, minden lég?-



iskolája a közoktatásnak, amely á 
gyakorlati életbe vágó dolgokat gya
korlatilag oldotta meg s az életnek 
adott Üész embereket.

Ebben az időben, a dolgokat 
ebből a szempontból tekintve a kul- 
tura sokkal előbb állott, mint most, 
amikor .fizt a harmadik iskolát ahe
lyett, kifejlesztették volna, tökélete
sítették volna, visszasülyesztették, 
osztályainak számát leapasztották 
hatról négyre; tantervét féíszegül 
megcsonkították. .v

A polgári iskolát eredeti céljá
tól tulajdonképen az 1884-ben fel
állított kereskedelmi iskolák térítet
ték el. Ettől az időtől fogva a 
polgári iskola elveszítette yonzó ere
jét. R hatosztályt már kevesen vé
gezték, lasankint csak négyre redu
kálódott az iskola népessége és a 
kereskedelmi is-kola a polgári iskola 
felsőbb osztályait mintegy felszívta. 
Fí jövő azonban fényesen igazolta, 
hogy milyen ferde felfogás ki nem 
fejleszteni az országnak ezen isko
láját feijes egésszé.

H Í R E K .

„ — Artézi fürdőnk vendége. Herczeg 

Ypszilanti Emanuel f. hó 10-én megtekin

tette ártézi fürdőnket, melynek modem be

rendezése, valamint tisztasága nagyon meg

nyerte tetszését, úgy, hogy Ígéretet tett, 

hogy jövőben, mikor ismét simongáti uro- 

dalmára jön, a fürdőt maga és családja is 

használni fogja.

— Virilisek. Nagyatád legtöbb adótfize- 

tő képviselőtestületi 'tagjainak névjegyzéke 

az 1909 évre a következők képen állapita

tott' meg: Leibach Kereazlély, Rotter Ber

nét, Kertész Adolf, Dr. Kommen Elek, Bie- 

nenfeld Izidor, Wimmcr Ignác, Dr. Weisz 

Jakab, Dr. Mike Imre, Boda József, Bara- 

konyi Károly, Burits János, Kun János, Roz- 

man József, Dani János, Dr. Noszlopy Gás

pár, Vasdényey Elemér rendes tagok ,és Dr.

kisebb hibája nagyítva . látszik. A torka 

pedig, no az öntötte a mély bassust, mint 

az eresz csatornája a vizet felhőszaka

dáskor.

Óh emberi torok, hány költő zengett 

már rólad dicshymnusokat!? Engedd, hogy 

én prózában énekeljelek meg. Teéretted 

épülnek a sörházak, korcsmák és pálinka- 

gyárak ! Érted ültette Noé apánk a szőlőt, 

érted gyártják a soha szőlőszemet nem 

látott mádi aszút, a Clipuot pezsgőt az 

ólom-cukros «birkamosót,» a szódavizet 

és — korhely levest. Nincs oly dús örök

ség, nincs az a hétszilvafás fundus, nincs 

oly hét bő esztendő alatt telerakott egypto- 

ttii magtár, mely rövid idő alatt le nem 

járna rajtad( még pedig^ügy, hogy korpa 

sem maradt belőle. A mellett esztergályozó 

géped is vmi: te készíted a legszebb kol

dus botqkat. Hol van azon tűzoltó egylet, 

mely a benned égő poklot el tudná oltani ? . . .

Ezer bocsánatot kérek kedves’ olva

sóinktól, hogy egy német fizimiskája körül 

annyira elkalandoztam, de kedvenc2 thémáfn 

elől nem tudtam kitérni! A németek á~nagy

világ előtt ugyancsak hamis fotográfiában 

mutatnak be bennünket; adjuk vissza a 

kölcsönt úgy, hogy mi hű fotográfiát adunk

■ róluk!

Nyugodtan tértünk pihenőre, nem is 

^gondolván a bekövetkezendő viharra. Égyik 

másik úgy járt kelt a hajón, úgy feltartotta

Grünbaum Náthán, Pauchly János, Dr Bie- 

nenfeld Mór, Dr.'Schvarc Mihály pótta
gok.

— Törvényhatósági bizottsági tag

választás. Boda József a törvényhatóság 

által kiküldött választási elnök a néhai 

Horváth (Takács) István volt törv. hat. biz. 

tag elhalálozásával megüresedett tagsági 

állásra a választást folyó^Ho-26-ára tűzte 

ki. A választás a község háza tanács ter

mében délelőtt 9 ólakor kezdődik s délu

tán 4 órái£ tart.

— Szédelgés a jótékonyság nevében. 

Az országot keresztül kasul járják József 

kir herceg Szanatórium nevében egy kis 

kék 60'filléres füzettel, mely „Védekezés a 

tüdövész ellen“ címet viseli. A füzetet Rá

koscsabán nyomatták. Semmi oka sincs a 

jelzett cimet viselni, mert a fűzetkében a 

védekezésről egy árva szó sincs. De még 

kevesebb oka van bárkinek az egyesület 

nevében azt terjeszteni, mert ezzel az egye

sület senkit meg nem bízott Nevével ille

téktelenül visszaélnek. Kérünk mindenkit, 

hogy a füzet terjesztőit adják át a ható

ságnak.

— Tűz. Mike községhez tartozó alsó 

Gyócs pusztán folyó hó 4-én délután fél 

16 órakor több ottani birtokos kárára mint

egy 1994 korona értékben leéget. A  tüzet 

egy horvátországi illetőségű Piese György 

csavargó okozta gyujtogatási szándékból 

mely tettét__a csendörség előtt beismerte s 

most a bíróságnál élvezi munkája gyümöl-

| csét.

— Szolgálati jutalmazás. Illés Pál szob- 

I bi erdöőrt 36 évi hű állandó szolgálatáért

úgy Szobb község elöljárósága, mint a m. 

kir. erdögondnokság jutalmazásra ajánlotta.

— Dohánybeváltás. Barcson az idei 

dohánytermésnek osztáljjszerinti beváltása

1909. évi janüár hó 4-töl február hó 20-ig

, fog tartani. *

— Uj könyv. Emlékeznek még t. ol

vasóink azon kellemes szórakozásra, me- 

. lyet lapunk nyújtott a múlt évben előfize- 

| zetőinknek P. Kiss Arisztid kitűnő tollú

munkatársunktól megjelent „Szemelvények 

a XVIII. század iskoladrámiból“. czimü tár-
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orrát, mintha a gönczölszekeret akarná fel

dönteni, de bezzeg hajnalban, midőn a sT- 

roccó egy kis keringőre hivta fel őket, úgy 

néztek ki, mintha halottas- kocsit nyeltek 

volna le, de a gyászrojtok még kilátsza

nának szájukból. Hajnali négy órakor óriási 

zajra ébredek fel, a hajó recsegett-ropogott 

s a szél úgy himbálta, mint egy kis köny- 

[ nyü széllel-bélelt gummilapdát. A szomszéd 

kajütökből üvöltés, nyögés kiabálás hallat

szik; u tengeri betegség csikarta ki e két

ségbeesett hangokat, a menazséria orosz

lánja nem bődül akkorát egy véres lóezomb 

láttára, mint a mekkorát bódült az előző 

este oly vitéz .németi Egy darabig még én 

vitézül tartottam magamat, de mert az én 

hálópajtásaim szemem láttára adtak kifeje

zést'belső érzelmeiknek és hívták segítsé

gül szent Ulrikotj biz’ én is kedvet kaptam 

rá. De mert ágyatűBah kezdett kellemetlen, 

lenni - a helyzet, fölkeltem s öltözködni 

kezdtem., Hogy öltözködés közben né

hányszor a hajó oldalához vágódtam’ azt 

mondanom felesleges. Mint az éj sötétjé

ben repkedő cserebogár jutottam fel a fe

délzetre, hogy egy kis friss levegőt szívjak. 

Egy padra ültem s bár az eső teljes erővel 

zuhogott rám, mégis kitartottam egész, An- 

conáig. Alig egy-két ember maradt men

ten a tengeri betegségtől, én riieg csak úgy 

félbeteg számba mentem, mert' előző-' ngp 

péntek lévén, alig ettem valamit s igy a:

casorozatunk által. Ezen nagy gonddal ösz- 

szeálitott mű most olvasóink kívánságár« 

csinos könyvalakbart is megjelent, mely min

den házi könyvtárnak úgy alakjánál, mint 

tartalmánál fogva díszére válik. Jelen «át

vet irója a nagyatádi közs. polg. fiúiskola 

könyvtára javára adta ki s jövedelméből 

a polg. iskola könyvtára, mely Mindenki 

rendelkezésére áll gyarspitatik. Magunknak 

hozunk tehát hasznot, ha ezen értékes köny

vet házi könyvtárunk részére egy koronáért 

megvásároljuk Benyák János papirkercátfe

désében Nagyatádon.

— Ki akar csendőr iemd? A  honvé

delmi miniszter leiratot intézett a kaposvári 

számyparancsnoksághoz, melyben tudatja, 

hdgy azok a csendőrök, akik két év előtt 

léptek ki a testületből és szolgálati idejAk 

alatt jó magaviseltet tanúsítottak, tiabár 

megnősültek is, mint nős csendőrök asokjá» 

lati pótdijaiknak folyósítása mellett újból fel

vétetnek, ha egyébként nősülésük a csen- 

dörségi szabályokba nem ütközik.

A „Népnevelési Egylet," mely több, mint 

negyven éve, hogy fennáll, f. hó í7-én d.

e. 10 órakor tartja évi közgyűlését Csoko- 

nyán a községháza nagytermében. A gyft- 

lés főbb tárgyai lesznek: Efröki megnyi

tót tartja Szabó Kálmán. Titkári jelentést 

tesz Máté Lajos rrf. lelkész a „Népnpmfc- 

sí Egylet titkára 3.) Jelentés a szegény sor

sú iskolások segélyezéséről 4.) Vámberszkg 

Antal ifjú festőművész előadása törökor

szági, perzsiai és indiai tanulmányairól. 5.) 

A rokkant munkások segély egyesületének 

ismertetése. „A népnevelési Egylet“ min

denkit szívesen lát évi közgyűlésén------

— Á megye katonai pótadója. Várme

gyénk közönségének a jövő esztendőben 

negyvenezer koronát kell fizetnie az évi ka

tonai beszállááolási pótadó dmén.

— Az áruló pomádé. Jó izü kis dekűv- 

történetet jelentenek Washingotonból, amely* 

nek az a csattanója, hogy — igaz. Még 

1905-ben történt, egy washingotoni szállo

dából megszökött egy szélhámos, miután 

nagyobb§zerü ékszerlopást követett el s a 

szállodai számlát is elfelejtette kiegyenlíteni. 

A kalandor nyomozása eddigelé eredmény-

'•________________  S

tengeri betegség csak egy kicsit tudott ben

nem megkapaszkodni. Gyönyörű játéka volt 

ez az elemeknek, amit itt láttunk; a habok, 

mind pajkos delfinek játszodoztak, ficzkán- 

j doztak, majd pedig mint hatalmas cethalak 

törtek hajónk fedélzetére, hideg sósvizzel 

hütvén le lázongó érzelmeinket. Egyik utas 

j  kit elkerült a tengeri rém, lelkesülten ki- 

; áltott fel: „Ah, Wunderbarlsdi sehőn !** — 

“nur für sich!“ ordította ró mérgesen szom

szédja, akinek nagyon is nagy oka volt 

a helyzetet szépnek nem látni.

Végre partot értünk, reggel 6 óra vök 

épen, amikor a boa constrictor vastagságú 

kötelek az olasz földön megkapaszkodtak. 

Podgyászaimat kézbe vevén, a többi után 

indulok. Igen ám, de a kabin jegy szolgál

ván igazolásul, én pedig azt valahol el

vesztettem. Hiába mondtam a hajóstisztnek, 

hogy háromszoros árt is adok érte; Szo

rultságomban már odaígértem neki a pápai 

toronyórát is, — kívánva hozzá megfelelő 

mellényzsebet,--r-1 nem eresztett mégésem. 

Úti társaim már mind a parton vojjpk 3 

átkiabáltak: «fötisztelendö ur, jöjjön már!»

— «Nem lehet« — válaszolék. — «Mi^rt 

nem?« — «Mert úgy megszerettek lh  a 

hajón, hogy el sem akarnak ereszteni,» 

Erre már visszajött a technikai rendesó S 
kiszabadított a hajó cerberusának karmai 

közül. A jegyet pedig a nadrágom asebé- 

ben találtam meg Loretóban. ,
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téten maradt, mert a szémélyleirásá- 

ra vonatkozó adatok nem voltak pontosak. 

A nyomozó rendőrség kezében mindössze 

hajpomádé volt, amit az ékszertolvaj szál

lodai szobájában haggott.. Sajátságos, hogy 

épen ez okozta vesztét. Madden dektiv, 

aki a nyomozást, vezette, á pomádé nyö-T 

mán csak azt-tudhatta biztosan, hogy a ka- j  
landor balfelöl szokta elválasztani a haját, j 
mert a porodé mindennapi ̂  használattól 

olyas forma mélyedést mutatott, mint ami- j  
lyen a fejnek a balhajlása volt Minden le^; 

tartóztatott szélhámossal tehát Madden úgy-j 

nevezett pomádé próbát tartott, de hosszú! 

ideig nem volt. fáradozásának semmi ered

ménye. A minap letartóztatak egy Cutter 

nevű embert, akit hamis pénz forgalomba 

hozásán kaptak rajta. Cutter is Madden elé 

került és — csodák csodája, —  a. pornádé j  
pompásan odaillet Cutter fejéhez. Miután j 

igy- a csalóra ráolvasták előbbi bűnét, az 

ékszerlopást isr. Cutter bevallotta egyéb bű

neit is, egész listáját a ravasz szélhámo

soknak. A hajpomádénak a bűnügyi nyo

mozás rendszerébe való ..ötletes beilleszté

séért az ügyes detektívet jnqst úgy ünnep

ük. Washingotonban, mint valami modern 

Sherlok Holmest 

A Petőfi társaság ajándéka a közön

ségnek. A Petőfii Társaság kiadásában 

igen értékes és eredetére fellette érdekes 

diszmü jelenik meg november hó folyamán

müvei, fi hatalmas könyv, mely a nyomda 

" és könyvkötói technika egyik kiváló pro

duktuma, ugyanabban az alakban és ugyan

olyan nyomtatásban jelenik meg, mint az 

1847-es nagy Petőfi-kiadás, a melyet a 

költő maga rendezett sajtó alá s a mely- 

böl a mai nemzedékre csak néhány félt-. 

véJőrzött .péld^na maradt. A Petőfi Társa

ság elhatározta, kogy a Petöfi-kultusz 

fejlesztése érdekében, de egyszersmind há

lája jeléül, mindazoknaak, a kik a most ki- 

bopsájtott egy koronás Petőfi sorsjegyek

nek terjesztésében segítségére lesznek és: 

legalább is 40 darab -sorsjegyet vesznek, 

Vagy ismerőseik körében elhelyeznek, aján

dékképen emlékül".megküldi Petőfi összes 

műveinek ezt az értékes díszkötetét, a mely! 

a könyvpiacon 20 korona bolti árban kerül; 
forgalomba.

— Az én újságom. A beállott hosszú 

té|i es té in  a gyermekeknek a legjobb 

mesemondóját az én újságom, gyönyör- 

ködtetí ¿két szórakoztatja és szórakoztatva 

tanítja. Kedves történetekkel ügyes kis ver

sekkel szolgál, az apró emberkéknek, akik 

őszinte és nagy szeretettel csüngenek a 

szaván, meséit tovább álmodják lelkűkben 

és verseit betéve is megtanulják. És e 

mesékről, apró versekről, kedves rajzokról 

a magyar irók szine-java gondoskodik, 

akik kimeríthetetlen kedéllyel irják . az én 

újságom kis emberkékből álló óriási tábo

rának a kedves olvasmányokat. Hétröl-hétre 

türelmetlenül várják a postát, amely minden 

héten odateszi asztalukra, mint valami kis 

virágb.okrétát, a szebbnél szebb olvasmá

nyokat. Az én újságom előfizetési ára ne

gyed évre 2 korona ¡50 fillér. Mutatvány- 

szám' kérésre ingyen. Kiadóhivatal, Buda

pesten VI. Andrássy-ut 10. szám. .

Gabona-piacz.
Rotter Bem át nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. november 12-én. 
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Noszlopy-féle ház

szabad kézből eladó.

Felvilágosítást és feltételeket a per

laki kir. közjegyző adja meg.

ílői divat terem.
Van szerencsém a n. b. hölgyközönség 

szives tudomására hozni, hogy

női divat termemet
Nagyatádon, Baross-utca 234. számú
. házban (Prunauer-féle uj cukrászda)

helyeztem á t
^IváHalek-a-nőf divat szakba vágó min- 
dennemíMnunkát u. m. Angol és Fran
cia costümöket, tavaszi és téli kabá
tokat, derék,£lj, blouse, reformruhákat 
stb. úgyszintén egyszerű háziruhákat

s átalakításokat.

Vidéki megrendelés gyorsan és pontosan 
eszközöltetik s'lía-a próba nem volna 
lehetséges, .úgy a pontos méret, vagy 
pedig egy-jó állású derék beküldendő. 

Mint eddig is főtörekvésem oda irányul, 
hogy pontos munkám valamint szolid ár- 
számitásom mellett nagyrabecsült megren

delőim bizalmát kiérdemeljem. 

Becses pártfogásukat tisztelettel kér
ve, vagyok

v Pataki József és neje

szállít, fajtisztaságért jó tá llvá legdusabb 

választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Küküllömenti első ..
szőllöoltvány telep

tulajdonos: CASPARI FRIGYES, 
Medgyes 9(1. szí (Nagyküküllő megye^ 

Tessék képes árjegyzéket kérni !

Az árjegyzékben találhatók az .ország minden 

részéből érkezett elismerő levelek, ennélfogva 

minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 

előtt az ismerős személyiségektől úgy sző-, mint 

irásbelileg bizonyságot-szerezhet magának fenti 
szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

67-il
számú

: szabadkézből e ladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

ELADÓ HÁZ!
A Petőfi-utcza 112. számú ház ked- 

I veiő fizetési feltételek mellett szabad 

kézből eladó. Közvetítők díj aztatnak.

Bővebb felvilágosítást ad:

=  STRAUSZ ELEK. = =

I Házeladás!
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kerttel jutányos

=  el adó.
Az érdeklődök = 
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

. Jretelős szerkesztő:

Csinos albumok és emlékkönyvek 

Benyák János könyvkereskedőnél.

Egy és kétéves

szőlő
oltványokról,
különféle sima és 

gyökeres vadvesszőről

szóló kimiüalás megjelent. 

Kívánatra bárkinek ingyen és bér

mentve megküldi a

Válla lati szőlőtelep.
Billéd, Torontál-megye.

IÁ nagyatádi ártézifürdő részvény- 
társaság közhírré teszi, hogy

november 1. után csakis a kabin

fürdők lesznek nyitva a fürdöző 
“ =  közönség használatára.N=  

Egy kabinjegy ára :

Hétköznap
Bérletben
Vasárnap

1 kor. 20 flll.

1 * ~ .  
80 „

A fürdők reggel 8-tól esti 5-ig'1 lesz
nek nyitva.

Megjegyezzük még, hogy úgy a 
kabinok mint a folyosó és előterem 
központi gőzfűtéssel lesznek kel

lemes hőmérsékre 'felmelegitve.

A igazgatóság.
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni hogy SZObaflltéSTfl

kiválóan alkalmas TRIFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron;

a szén kitDnő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 

kályhában eevformán használható, egs i<> és olcsó tüzelő anyagot szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagy választékú raktárámat mindenféle

kályhákban, takaréktüzKelyekben, úgyszintén revolverek, fegy

verek és flóbertekben, gazdasági és varrógépek s az összes 

vasáruezikkflket legjobb minőségben. — . . :
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A pécsi g 

országos ki- j

RKON IMRE K S 2 S :  NAGYAI

AJÁNLJA saját készitményű lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden a|aku cipők el'

__készítését....—— — —— — --- /—— -— —
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| A pécsi 

£  országos ki

merőöklevél-

lelkitüntetve.

RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.
merő oklevél

lel kitüntetve.

V

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
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KÖNYV,- PAPÍR,- IRO- 

ÉS RAIZSZER

N A G Y A T Á D . K E R E S K E D É S .
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RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny- 

veket. Író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt 1 

Rajzpapirt 4s kartont egész ivekben i 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

írókészletek és rajzszereket

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, müvek értesítők, gyász- 

L*-l lapok, eljegyzés! és esketésl meghívók 

a leglzlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

LJr-l a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutáhyos árban.

0
Könyvkötészeti munkák' kifogástalanul a legolcsóbb áron 

" készíttetnek. • • •-
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok,

kfllőlegesscgeket. ......
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Dr. NEUBÁUER FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Polgári iskola reformja.
(Befejező közlemény.)

R kereskedemi iskolák felállttá-j 
sával kapcsolatosan jogosan kérdez-j 
hetjük, vájjon kereskedőink tódulnak 
e ebbe az iskolába? Szét kell néz
ni a-társadalomban s a szomorú fe
leletet megkapjuk. A ki elvégzi a 
kereskedelmi iskolát, az megy köny
velőnek, bankhivatalnoknak s csak 
egy kis hánuada. hoau kereskedőnek. 
Voltakép tehát ott vagyunk a keres
kedelmi iskola, mint szakiskola, ne
vel szakembereket a kereskedőknek, 
de nem kereskedőket. \ft kereskedők 
egy hatalmás százaléka bizony még 
most is csak legfeljebb négy közép
iskolával van és a tanoncbizonyit- 
ványával. Hát miért ne lehetne ezt

reképzés mellett a polgári iskolában 
egyúttal szakszerüleg is kiképezni? 
Mert a kereskedelmi iskoláknak u- 
gyan semmi közük sincs kereskedő 
ink művelődéséhez.

Nézzük az iparos osztályt. M i
ért ne-lehetne nekünk müveit iparos 
osztályunk? Nem fejlődne-e ezzel 
az iparunk és- sikeresen vehetné fel 
a versenyt a külföldi jóval kifejlet
tebb iparral?

Hány ambiciózus iparos ember
rel találkozunk az életben, aki szé

pet, újat produkál s ugyananyiszor 
halljuk a szájábólr mily nehézségek-! 
kel küzdött, amig müvét megalkotta,; 
mert nem ért a számításhoz és csakj 
próbálgatott, illesztgetíétt, amig célját 
elérte, sokszor elég hibásan.

R társadalomnak nem szabad 
féíembereket nevelni, akik ugyan tu-.j 
dalékosak, de műveletlennek, mert 
ez idő szerint nem volt alkalom és 
4dö a kimüvelődésükte az alatt á 
rövid idő alatt, amig isfcólába járhat- 
t ak.—

R tudománynak, művelődésnek,] 
iparművészeinek s egyáltalán minden 

jkulturtörek'vésiiekxsakabbanazeset- 
ben van létjogosultsága a kulturál
tamban, na azt mindenki—élvezheti, 
értheti hozzáférhet, szóval, ha mind
nyájunké1 De ezt a jelen viszonyok 
közöttugyan nem mondhatjuk el, mert ' 
csak a legprimitívebb képzettséget 
tiidjuk jelenleg négy éven át meg
csonkított tantervvel megadni, hogy 

j  az Léuyley^ehben az iramban érvé-1 
j nyesüljön. Ezek a dolgok pedig a 
¡milliók szemében elvesznek, hogy 
csak ezrek élvezhessék.

' Miért van az, hogy nálunk a 
kereskedő, az iparos a társadalom
ban nem tudja helyét elfoglalni hol
ott külföldön a legszámottevőbb té
nyező? vájjon nem az iskoláztatás 
h&nyosságare egyik főoka annak, 
hogy ez az osztály elmaradt s tár

sadalmilag többé-kevésbbé elveszett?
Hozzá tesszük még ehez, hogy 

hány ember, tisztes, jónevü keres
kedő iparos és társadalmunkban ki
sebb nagyobb szerepet vivő ember 
van, aki megfizethetetlen kincsnek 
tartaná, ha ahhoz a műveltséghez 
amelyet gyakorlatilag sajátított el, 
hozzá ragaszthatná azt a műveltsé
get, amelyet sehol, csak az iskolá
ban tanulhatott volna el, —  ha erre 
alkalma lett volna. ^

Nézzük a vasúti Hivatalnokok 
jelenlegi helyzetét. Érettségi v iz^át 
kívánnak tőlük, ezt azonban csak a 
középiskolában szerezhetik meg, 
olyan helyen, ahol felsőbb iskolákra 
készítenek elő, tehát elméleti a ki
képzés és nem gyakorlati. Miért 
kell egy vasutasnak a latin decliná- 
ciót s vele eqúűtt a középkor do-

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

Úti vázlatok Olaszországról.
I r t a : P. Kiss Arisztid.

(Folytatás.)

Partra szálfám tehát szerencsésen, 

ahol a fachinók rendezetlen hadserege rend

szeres támadást intézett csekélységünk, 

. illetve podgyászaink ellqft. De manőverük 

velem szemben nem sikerült, mert én hal

latlanná véve az orditást, kézi táskáimmal 

«törtettem a dogana (vámház) felé. Podgyá- 

szommal csináltam közöttük utat, úgy, hogy 

menetközben a "megvasalt sarkú kofferek

kel fájdalmas ismeretséget kötöttek a 

fachinók térdei. Megeredt a szitkok árja: 

«Per Baccol» «Sapristil» — «Accidente 1» 

A dogánában javában folyt a pod- 

gyász-vizsgálat, mire odaértem. Elísmerés-

hátol szagos, elavult tárgyakat el- 
szavalni azért, hogy jó hivatalnok 
lehessen. Nem lenne-e jobb, ha olyan 
iskolában képezhetné ki magát, ahol 
ilyen dolgokkal nem kötik le a fi
gyelmét, hanem kiképzik az életnek?

R községi jegyzőktől érettségi 
vizsgát kívánnak. Eddig a hat osz
tályú bizonyítvánnyal elérte a célját. 
Miért ne adhatná meg a polgári 
iskola a képesítést ezeknek három 
év alatt, hogy egy évet még á'köz- 
igazgatási tanfolyamon töltsön és 
olyankor érje. el a célját, amikor

sel kell adóznom az olasz .finánczoknak, 

hogy az ellenőrzést udvariasan és nagy 

tapintattal teljesítették. Nem turkálták és 

hányták szét ruháinkat s egyéb utíkészle- 

tünket, hanem csak belenéztek és a vizs

gálat eredményét e szavakkal hirdették ki: 

«va benel» — mehet I

Rz eső szakadt, s mi a dogánából 

kijövet úgy álltunk az atczán, mint az ázott 

ludak, mikor szárnyaikat leeresztik. Űtött- 

kopott bárkák döczögtek felénk, hogy a 

vasútra szállítsák karavánunkat. Csak any- 

nyit láttam a városból, hogy rossz a kö

vezete, s utczái, házai a hagyományos 

olasz piszokban éktelenkednek, «Alia fer

rovial» — adtuk ki az utasítást a -kocsir 

soknak, de aáok ahelyett, hogy a vasúthoz 

vittek volna, egyMetteria (tejcsárnok) előtt 

tettek le. Beszélhettünk nekik egész a sza

kadásig, ^kárbaveszett fáradság^ volt a ka- 

paczítálásí, “akár csak malomban hegedül

tünk volna 1 Végre is megadtuk magunkat 

s kissé lehangolt kedély-állapotban bevo

nultunk a latteriába. A tulajdonos majd 

kiugrott bőréből örömében. Hogy nel eny- 

nyi reggelizőt nem csípett még soha egy 

] csomóban. Azonban nekem és paptársaimnak 

elment a kedve a reggelitől, mert ha egy 

költőnek eszébe jutna valaha a piszokról 

és szennyről ódát irtti, az bátran idejöhet 

tárgyához ihletet meríteni Egy pohár hideg 

vizet kértem csak, de azt is képtelen vol

tam meginni, amint az asztalterijőre néztem, 

melyen még ott díszelegtek a vacsora rom

jai. Egyébként is földrajzi tanulmányokat 

tehettem volna rajta, oly foltos volt.

Álig vártam, hogy ismét szabaduljunk. 

Rz indóház éppen átelenben volt, csak egy 

nagy térség választotta el a lattériától. Zu

hogó esőben, bokáig érő sárban bandukol

tunk át, közben-közben áldással emlegetve 

az olasz hunczutságot. Mihály bff, egy

'TUdöbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozls, Influenza
éllen számtalan tánár és orvos által naponta ajánlva,

•len utánzatokat Is tdnáUak, kérjen mindenkor
Bankul araijai M MUmUlL1-

F . I M a u l - U  Ito ek »  *  C *. B a u l  (Srijt)



egti középiskolái tanu ló  az egyetemre 

kerül ?  ...
R z  adóhivatalok tisztviselőitől 

érettségi v izsgát k ívánnak . M ié rt 

kell ezeknek, az embereknek jelen

leg latinul tanulni, hogy tisztviselők

órájának kora iassága, amely nem  a 

férfit, hanem a serdülő gyermeket 

szálitja a porondra m ind-m ind az 

iskoláztatásra szánt idő beosztásá

nak, felhasználásának reform ját kp- 

vetelik. És ezt a reformot m eg kell

___  NAGYATÁDÉ HÍRLAP
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lehessenek? R polgári iskola sokkal csinálni. hogy égy nagy lépéssel ko- 
jobban megállaná itt is a helyét, I zelebb jussunk a muvelodes teren a 
mint a középiskola, mert szakembe-|nyugati államokhoz, 
reket adna ennek a pályának is. Nekünk a polgári-iskola reform-

Rz egyes minisztériumok szám-1 ja most már életkérdés. Meg kell 
fejtő osztályai, a pénzügyigazgató-¡teremtepűk a nép széles rétegét 
ságok számosztályai, a vármegyék .¡felölelő müveit társadalmat minden 
számszékei mind olyan emberekkel j  halogatás, minden hátsó gondolat nél- 
vannak tele, akik csak érettségit | kül.
tettek, de felsőbb iskolába nem jár- £s harcot kell vívnunk embe 
tak. Nem lehetne-e ezeket a polgári rGkkel, elöitéletekkel, érdekekkel, fa
iskolában hét év alatt jobban kiké- i^n a hatalommal is. Emberekkel, 
pezni, mint ahogy a középiskolai szük látóhatáron túl nem látják 

. kiképezi őket nyolc év alatt? a tömegmüvelés szükségességét s 
R nagyjában felsorolt pályákon tapogató utjukban nem tudnak rá- 

* annyi ember van, hogy ha a pol- bukkanni arra a .biztos talajra, ame- 
gári iskolát igazi rendeltetésének jyen ¿uva meg lehet teremteni a mü- 
átadnók és kiféjlesztenök hétosztá- VGjt Magyarországot.

; lyuvá, ez az iskola egymaga nem is Előítéletekkel, amelyek mindig 
lenne képes mindezeket a palyakat visszasodorjak a gondolkozást a kö-

. ..................- ~zépkor fanitizmusába, s amelyek nem
És jogosan kérdezhetjük, hogy a m&r meglevő kulturalko-

___a-reáliskóla es.A ^ -miiásmm. az tások metté az újak létesítését.
egyetem előkeszito iskolai, mert nem £ r(jekekkel, amelyek kenyéririgység- 
gondoskodtak olyan kozepiskolarol, rc vezetnek a haladás rovására. |

És a hatalommal amely a jkfll- 

Nyilvániuló mindezekből, hogy fold után indul, s csak azt tekint, 

a hétdsztály7 polgári iskola sokkal J°"ak. ‘ mar a kulf°>d kiprobalti 
rjobUan-teljesíthetné hivatását, mint■? s }'0ts??u evekcn at mar
azok a középiskolák, amelyek jelen- c et e ls P^e
lég kiképpzik a rsak— érettségit .--———-------- : - 7— — ------

ról szóló értesítés a napokban érkezett 

| meg vármegyénk aíispáni hivatalához.

Járásunk helységnevei közül megváí- 

toztak:

j  Besenyő helyett . . . Rinyabesenyő 

Háromfa agarév fieluett. Háromfa. 

Hósszufalu helyett . . . Rinyahosszufalu.

A barcsi járásban s. ^ —  

lAracs helyett . . . . Somogyaracs 

| Csoknya helyett . . . Erdőcsokonya 

j Drávaszentmárton h. . Felsőszentmárton 

[ Ujnép helyett . . . .  Rinyaujnép 

Gárdony helyett . . . Drávagárdony- 

Pálfalu « . .J-r Drávapálfalu - 

Szentes « . . . . Drávaszéntes 

Visonta « . . . . Somogyvisonta.

Ezen uj /helyiségnevek helyesírását 

illetőleg elrendeli a miniszter, hogy az ösz- 

szeteít, vagy jelzős elnevezések,-minden 

kötőjel nélkül egy szóba Írandók, hogy az 

illető községnév a maga teljes egészében 

menjen át a közhasználatba; népünk szok- 

ja igy meg.

Ezzel kapcsolatosan elrendeli a mi

niszter azt is, hogy az összes községek, 

még akkor is, ha névük változást nem 

szenvedett, —  uj bélyegzőt tartoznak be

szerezni, az országos törzskönyvbizottság
utján. — ~ -7 --;• ■ --- '

Az eddig .használt bélyegzők és pe- 

csétnyomók érvénytelenek.

H Í R E K .

ig én y lő  embereket.

önként következik ebbői, hogy Helyesbített községnevek.
a. hétoszfcílyu po lgári iskola felállí

tásával kapcsolatban a jelenlegi, Az országos községi törzskönyvbi- 

négy osztályra szóló tantervet is zóttság időszakonként javaslatot terjeszt a 

ggökeresen át beli javítani. Sőt, ha belügyminisztérium elé a magyarországi 

a hétOSZtályu polgári iskola a távo l j helységek neveinek megállapítására, illetö-

■ jövő  zenéje lenne, még akkor is i lég helyesbítésére, — nagyon: természetesen

- reformálni kell a mostani tantervet, | mindenkor figyelembe véve az illető köz

ügy, hogy az egyes tantárgyakból j ségek óhajtását, a történelmi hűséget, az

befejezett egészet nyújtson.

R  mi egész társadalm i életünk, 

az élet fentartására h iv ó  küzdelem

idegen hangzás elkerülését.

Vármegyénk több községének nevét 

megváltoztatta a belügyminiszter, mely-

Személyi hír. Dr. Gulyás Ferencz, 

Sönrogyvármegye^kirrtanfelügyelofe f. hó 

hó 18-án a polgári fiúiskolánál megürese- 

dett rendeá tanári álIámásT -betoltése céljá

ból, — községünkben időzött.

— Tanárválasztás. A  nagyatádi áll. s. 

közs. polg. fiúiskolánál Popíty Károly le

mondásával megüresedett rendes tanári 

államásra, — a f. hó 18-án tartott iskola- 

széki ülés egyhangúlag Kárpáti Ernő, kis

kőrösi polg. fiú- és leányiskola rendes ta

nárt választotta meg.

/- ^- iia lá lo zás . Széki Elemér, Csokonya 

(község református lakosainak 15 éven át 

volt buzgó lelkipásztora, f. hó  16-án, élete 

57. évében elhunyt Csokonyán. Temetése,.

jóképű zemplémi atyafi sörjeszánr pipája 

mellől megvetöleg esettentett s az elkese

redés hangján egyezte meg: «Atkozott egy 

nedves pátria ez a Taliánország!» Erre a 

megjegyzésre mintha csak elvágták volna 

rossz kedvünket, kaczajra fakadtunk; Mi

hály bácsit pedig ette'a lassú méreg, hogy 

mi nevetni való ván-az ö megjegyzésén. U 

Nagy sürgés-forgás volt az indóház- 

nál, carabinierik és katonák töltött fegyver

rel czírkáltak itt s minden idegent gyanak- 

vólag néztek végig. A dolognak magyará

zata abban rejlett, hogy nem rég fojtottak 

el egy óriási szocialista zendülést, de még 

mindig tartottak attól, hogy a hamu alatt 

lappangó parázs ismét lángot kap. A kel

lemetlen társaságtól nem tudtunk mégsza

badulni,' mert Olaszországban addig 

váróterembe senki nem léphet, míg jegyét meg 

nem váltotta, vagy jegyfüzetét le nem bé

lyegeztette. Türnünk kellett tehát a kihívó

durva, neveletlen, holott az idegenek pén

zéből él, s épen ezen körülmény tehetné 

öt az utas iránt udvariasabbá,!

Szinte megkönnyebültünk, midőn je

lezték, hogy a Loretó felé induló vonat 

készen áll. Oly nagy volt a tolongás, hogy 

mire vonatunkhoz értem már minden hely 

zsúfolásig megtelt. Egy kupé volt még c;ak 

üres, de ennek ajtajában egy termetes, ba

juszos donna állott, mint a paradicsom ka

puját őrző kerub' lángoló kard helyett sze

méinek villámaival tartván távol a belépni 

merészkedőket. Hanem én bennem csalódott, 

nem tudott visszariasztani: Elgondoltam 

ugyanis, hogyha Orphaens dalával meg 

tudta szelídíteni a vadállatokat, miért ne be

széljek hozzá én is lágyabb akordokban, 

hogy öt engedékenységre hangoljam?!

Megáltam a feljárat előtt, táskáimat a 

sárba tettem s kalapomat levéve derékszög

ben meghajoltam. „Permesso, mia carissima
viselkedést és a szemtelen megjegyzéseket,: Signorina!“ szólitám meg a termetes ama- 

melyekben az olasz, különösen az idegen-jzont. „Bocsánat, kedves kisasszonyom!“ 

nel szernben,-kiváló szellemességet tanúsít. | A csoda megtörtént. Amint a rozsdás lakat 

Egész utam alatt azt a tapasztalatot sze- ‘ enged a kulcs támadásainak, bár Csikorog 

reztem, hogg az olasz köznép az illemtan a merénylet alatt, ugj engedett ez a Corné- 

és udvariasság abc- és könyvének még az lia Ivadék. „Favorfsca; Entrate Wonslgno- 

elsö bétáiét sem tanulta meg. Erőszakos, re!" válaszolt rozsdás hangján, melyet ipar-

kodott nyájasnak és szívélyesnek feltüntet

ni. Mi volt a kulcs? Hát a „carissima Sig-* 

norína,"  pedig nagyköltőnk erről is eléne- 

j kelte volna l  Sári néni, hej. mikor kendet 

még, húgomnak, Sárikámnak nevezték! 

Előzékenységében annyira ment, hogy ne- 

jhéz táskáimat, mint könnyű -labdákat, ke

zébe vette s a szakaszban elhelyezte. 

¡«Miile grazié!» — ezer köszönet, mondám 

j neki s fáradtaii, kimerülve rogytam az ülésre.

| Csak kelten voltunk, s én 'már örülni kezd- 

| tem, hogy Loretcűq nem zavarnak utasok 

s egy keveset szftdíthatók is. De, óh bal

sors! örömöm csal néhány pillanatig tar- 

tíofff Egy briganti alak toppant be közénk. 

Ruhájáért a zálogházban nem adnának egy 

Wekerle húszast; egyik arcza akkorára vö lt1 
dagadva, mint egy hatosos czípó. A szen

vedő testrészt bizonytalan szirffi kendővel 

kötötte át, mely a fejbubon két hatalmas 

nyutfülben végződött. Szóval, karikatúrába 

i|ló alak volt.

A jövevény ahelyett, hogy csendesen 

helyet foglalt volna, meg állt előttem,, sze

mei .szikrákat hánytak. Nem tudtam elgon

dolni, mit véthettem ennek~ az atyafinak, 

hogy keresztül akar szúrni tekintetével.' 

«Ez a hely le van foglalva!»—  ordít rám
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híveinek nagy részvéte mellett, f. hó 8-án 

d. c. 10 órakor volt Áidás és béke'poraira!

— Vásári tolvaj. Hétfőn tartott vásáron 

Stejner Sándor nagyatádi szabótól egy 16. 

kor. értékű téli kabátot elloptak. A lopást 

Vida lstván kadarkntr lakos követte-el. akí 

igy akart-könnyű szerrel hozzá jutni meleg 

ruhához, hogy a kemény hideg ellen véde

kezzék, de ezzel nemcsak meleg ruhát, ha

nem meleg szobát is kap a bíróságnál, 

ahol nem lesz szüksége a téli kabátra.

— Az Artézi fürdő igazgatósága vég

legesen döntött a téli fürdőzés tekintetében 

és pedig oly képen, hogy a közösfürdő a 

fél idény alatt teljesen zárva maradt, míg 

a ksbinfürdók hetenkint 3 nap nyitva tar

taténak. Vasárnap zónanap 80 fillér leszá- 

litott ár mellet. Hallomás Szerint az igaz

gatóság korcsolyapálya készítését, határoz

ta el a piacz téren. Kérdés, hogy az igaz

gatóságnak ezen szép törekvése különösen 

a fiatalságot megörvendeztető, legegészsé

gesebb télisport sikerülni fog-e.

— A magyar nők a  Petőfi házért. 

Legújabban a magyar hölgyek állottak so

rompóba a Petőfi Társaság segítségére, hogy 

mielőbb megvalósíthassa kegyeletés és kul

turális célját: A Petőfi ház létesiését. Az 

odaadó hitvesi hűség és a játszi szerelem 

halhatatlan dalosa megérdemli ezt az áldo

zatot a magyar nőktől, s bizonyára nem 

akad vármegyénkben sem olyan nö,-aki a 

szabadság, szerelem nagy költőjének, á  ha

zájáért életét áldozó hősnek, a legtünemé

nyesebb magyarnak- templomára meg ne 

hozná áldozatátát. A magyar nők a Petőfi 

ház I koronás sorsjegyeinek terjesztésére 

válalkoznak. A Petőfi Társaság azonkívül," 

hogy értékes nyereménytárgyakkal, viszo

nozza a közönség áldozatkészségét, segítő

társainak legalább is 40 sorsjegy elhelyezé

se esetén, ajándékképen, emlékül küldi meg 

Petőfi összes költeményeinek az 1847-iki 

kiadáshoz hasonló ritka amatőr diszkötetét, 

mely a könyvpiacon 2o korona bolti árban 

kerül forgalomba.

— ..Sertésvész fellépett. Szobb község

hez tartozó Szomorú pusztán a sertésvész 

szórványosan fellépett, tovább terjedése

teljes tüdőből. «Nagyon természetes, —  fele

lém higgadtan — mert én itt ülök!» — 

«De az a hely az enyém volt!» — «Most 

meg az enyém!» — replikáztam vissza. De 

a briganti nem tágított. Hogy a Niagara 

öntözzön meg husvét másnapján, miért 

éheztél meg az én helyemre, gondoltam 

magamban. Végre a donna, ki eddig nyu

godt tanúja volt szóharezunknak, fölvilá

gosított, hogy valamire ráültem. Fölkeltem, 

hogy a «casus belli» tárgyat megnézzem, 

az eredmény: egy lyukas puha kalap és 

egy posztókendő, melyet még a czigány- 

asszony sem venne fel az országúton. 

Persze a homályban nem láthattam jól s 

igy rájok ültem; úgy, hogy most még 

siralmasabb állapotban néztek ki. Az ösz- 

szegyürt dolgokat áttettem a másik ülésre,

. de- helyemet még sem engedtem át s az 

ügyet a lovagiatlanság szabályai szerint 

befejezettnek tekintettem. Más eljárást az 

ilyen fellépés nem érdemek 

Lorctő.
Mintegy másfélórai rázatás után Lo- 

retóba értünk. A donna nyájas és a briganti 

gyilkos tekintetétől kísérve szálltam le. A 

többi kupéból egy lélek sem mozdul, a 

kalauz meg egy szóval sem nógat senkit a 

kiszállásra. «Atyafiak, kiáltom el magamat, 

szálljanak ki, hisz Loretójban vagyunk!»

iránt a - hatósági óvintéákédés rnegfététeff; 

a hatóságilag elrendelt zárlat ideje alatt 

onnét, vagy. azon keresztül sertéseket fel

hajtani tilos.

— Levágott állatok szállítási módja. 

A  m kir. föramüvetésügyt miniszterlunrfr 

tál a hüsvizsgálat tárgyában- kibocsájtott 

rendelet értelmében -a közfogyasztásra le

vágott ' kisebb állatok. fél részekben, a 

szarvasmarhák pedig csakis ötödrészekben 

szállíthatók más községekben. Ez azonban 

csak az ismét eladás czéljából történő hus- 

szállitásra vonatkozik, mig a magánosok 

által más községben vásárolt és kizárólag 

saját házi szükségletre postán, vasúton, 

tengelyen, vagy gyalogosan szállított hús 

kisebb darabokban is bevihető bármely 

községbe. Azonban a kaszárnyák, szállodák 

stb. nem tekinthetők magánosoknak, s igy 

a levágott állatok húsa csakis -fél, illetve

| ötödrészekben szánthatok, 

í — Tűz. Mike községben Somsich Andor 

földbirtokos kárára szérüs kertjében 3368 

kor. értékű takarmány leégett. A tüzet egy 

Kecskeméten állomásozó volt lábodi csikó

telepi huszár idézte elő gondatlanságból.

— Nem fizetik az adót. Ezt panaszolja 

havi jelentésében a kir. .pénzügyigazgató s 

valóban a múlt év hasonló időszakában 

csaknem^ 160 ezer koronával több folyt be, 

mint ezidén. Októberben befolyt egyenes 

adóban ( az igali adóhivatalnál 26649'27, á 

kaposvárinál W156'84, a csurgóinál 21997 

K 63 f, a lengyeltótinál _25664'65,' a mar

calinál 4345701, a nagyatádinál 18441'TjTT 

a szigetvárinál 46778‘25, a tabinál 31882'18 

korona, összesen 259317 kor., 44 fillér.

~  Vármegyénk egészségügye. Somogy 

¡ vármegye általános közegészségügyi állapo

ta — Szaploncay Manó dr. kir. tanácsos, 

tiszti főorvos, jelentése szerint — október 

hóban rosszabbodott az előbbiekhez képest 

de igy is igen jónak' mondható.' Leggyak

rabban a légző, emésztő szervek hur£tos 

bántalmaí, továbbá a Drávavidéken a vál- 

tóíáz fordultak elő.

— A fogház lakói. A kir. ügyészség 

fogházában október végén jogerős ítélet 

alanján 83 férfi,. 13 nő,felebbezésalatt "álló

Erre már felugráltak utitársaim s hálálkodva 

vettek körül. Szegények elaludtak s csak 

az én figyelmeztetésemriek.. köszönhették, 

hogy nem Milanóban ébredtek föl. A ko

csisok persze, hogy megtámadlak bennün-. 

két s öklüket maguk felé hajtogatva »ksz, 

ksz» kutyahivogatással csalogattak bárká

ikba. De már várta csapatunkat az «Albergo 

dei Pelegrinanti» három omnibusza és 

ugyanannyi kocsija. Elhelyezkedtünk tehát 

s a deszkasimaságü országúton < gyorsan 

gördült a kóísi, föl a magasba, Loretóba. 

Narancs és olajfaligetek között visz az ut 

a kis városkába, mely Róma után Olasz-; 

országnak leglátogatottabb búcsújáró helye. 

Nevét a babérerdőktöl vette, melyektől 

valaha körül volt véve, jelenleg alig látni 

mutatóban csak^cgyet is. ~—

Loretonakí panorámába iilö remek vi

déke van. Nem messze van áz adriai ten

gertől egy magaslaton, melynek dísze a 

hatalmas bazilika és a «palazzo apostolico,» 

ahol hájdanta a pápák szoktak megszállni. 

A városlakói, daczára gz istenáldotta szép 

vidéknek, szegények s kegytárgyakkal ke

reskednek, vagy pedig zarándokok ellátá

sából élnek, nagy jésze pedig mellőzve 

minden munkát, a koldulásra adja magát.

Az albergóba (szállodába) érvén, első 

dolgunk volt a gyomorügy rendezése. Elő-

ügyből kifolyólag 2 férfi, vizsgálati fogság

ban 33 férfi, 6 nő volt.

IRODALOM.
Almanach 1909-re

Régi aforizma, hogy a könyv az em

ber legjobb barátja, de ez az igazság örök

re az marad. Igaz voltát különösen ilyenkor 

a tél közeledtével érzi az ember, amikor a 

duruzsoló kályha mellett télies lámpafénynél, 

meghitt csendben magára maradt~~és~an5Ze=~ 

szélyesen változó idő valósággal elzárja a 

világtól és barátaitól. Az ember ilyenkor a 

könyvekhez fordul, leghübb barátaihoz, akik 

érdekes történeteket, szivet és lelket felme- 

legitő meséket mondanak el nekünk. Ilyen 

hü és megbízható barát az Almanach. Tél 

közeledtével minden esztendőben poiütosan 

megjelenik. Hű, pontos és figyelmes. A vi-r 

rágoktól árva asztalra gyöngéden leteszi 

virágcsokrát, amelyet az irodalom legszebb 

és legüdébb virágaiból köttöttek csokorba. 

És aki a magyar irodalom leggyönyörűbb 

virágait igy csokorba fűzte, az nem más, 

mint — Mikszáth Kálmán, ó  volt, már az Al

manach megszületésekor a ^ a k i az iroda

lom kertjéből gyöngéd és figyelmes szem

mel kiválogatta azokat az írókat, akiknek 

müveit e csokorba bélé foglalni kívánta és 

most is, az elbeszélő irodalom évkönyvé

nek tizenötödik évfolyamában, szintén mai 

irodalmunk jeleseinek leggyönyörűbb alko- 

Tásait találjuk. Igazi értékeket kapunk e 

gyűjteményben. De az Almanach értékmé

rője maga a siker is, amely minden eszten- 

"döben e válalkozást koronázza. Ma már 

két évtizedes az Almanach élete, ami már va

lóságos kis jubileum és az olvasó közön

ség minden esztendőben szinte türelmetle

nül várja a téli könyvpiac e pontosan meg

jelenő vendégét, aki nagy kritikai körültekin

téssel gondoskodik legnemesebb szórako

zásáról. Ez a körültekintés pedig abban áll, 

hogy a mai magyar irodalomnak valameny- 

nyi jelese önmagához méltó munkával van 

képviselve ebben az évkönyvben. Különbö

ző irodalmi irányokat képviselő, különböző

került a jó hazai füstölt sonka, és töpör- 

tyűs pogácsa mert azt a kotyvalékot, amit 

Olaszországban kávénak neveznek, nem ve

hette be a gyomrunk a kiállott tengeri be

tegség után. Szállodánk kicsiny volt ugyan, 

de tiszta és kényelmes, az ellátás pedig me

sésen olcsó. Ebéd és vacsoráért, az italt is 

hozzá számítva alig fizettem három lirát 

Nyugodt lelkiismerettel ajánlhatom ezt a 

szállodát bármely toúristának, vagy zarán

doknak. A tulajdonos egyúttal kegytárgyak

kal is kereskedett s mig ő a vendéglőben 

foglalatoskodik, addig neje a boltban árulja 

a kéjeket, -érmeket,- ricordókat (emlékalbu

mokat) stb.

Étkezés után a bazilikába siettünk. 

Minthogy programmunk szerint a másnap 

reggeli vonattal akartunk Anconába, onnét 

Folignóba és Assisibe menni, a napnak 

minden perezét iparkodtuk kiaknázni. Azért 

felkerestem a. bazilika gondnokát, egy né

met származású minorita szerzetest,, hogy 

a misózési és gyóntatási engedélyMőle ki

eszközöljem. A legnagyobb szívességgel tel

jesítette" kérésemet s az engedélyt kiterjesz

tette három paptársamra is. Csak azután 

vettem szemügyré a remek bazilika Selse- 

jét és a casa sancta-t, vagyis a szept há

zat.
(Folyt köv.)
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— hangokat megütór de belső értékben együvé 

tartozók és törekvésben egy utón haladó 

írók kerülnek itt össze, hogy nemes szó
rakozásban gyönyörködtessék azokat, akik 

az Almanachnak már régi hivei és akik 

minden. esztendőben^,, türelmetlenül várják 

ennek az értékes kötetnek megjelenését, 

hoyy azt megvegyék és elolvassák utolsó 

soráig. Ez pedig a könyv szokatlan ol

csósága mellett igen könnyű szerrel elér

hető, mert hiszen az igen szép vaskos 

kötet ára csak 2 korona.

3471. sz; tkv. 1908.

Árverési hirdetmény kivonat.

A nagyatádi kir. járásbíróság m in t  

telekkönyvi hatóság közhírré“ tessii, hogy 

a nagyatádi takarékpénztár r, t. végre- 
Rz idei kötetben a következő, magyar Lhajtatónakr-Pankász-Vincze^-fehsó végrc-
U . I . -------— I l i . . i ™n, haj tist szenvedJ  e|ieni soo kor tóke.

követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-

irók irtak egy-egy novellát: Szikra, Lövik 

Károly, Hevesi József, Ambrus Zoltán, Far

kas Pál, Scossa Dezső, Gárdonyi Géza, 

Krúdy Gyula, Zöldi Márton, -Vértesy Gyula, 

Pékár Gyula, Rákosi Viktor, Lőrinczy György, 

Herczeg Ferenc, Bársony István, Mikszáth 

Kálmán, Bródy Sándor.

Az almanach Singer és Wolfner (Bu

dapest, Andrássy-ut 10.) kiadásában jelent 

meg. Ara 2 kor.

— A „Vasárnapi Újság“ november 15- 

iki száma első helyén. Darányi föidmiv.elésL 

miniszter dunaörsi gazdaságát mutatja be.

Vanírak még ezenkivül képsorozatok Egres- fentebb megjelölt ingattan az
ma kliA -w (Ifi at/ AiifnvfllllÁíá- .sy -Gábor szülletése Századik évfordulójá

nak ünnepéről, a Tabán most lebontott ócs

ka házairól, a király hegyaljai szőlőjéről stb. 

Szépirodalmi olvasmányt ad Mikszáth Kál

mán pompás régénye, Zsoldos László el

beszélése, Lampérth Géza és Sas Ede ver

se Lemaitre franciából fordított regénye, i 

Egyébb közlemények: Seress Imre cikke.a ingatlanok

árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi novemb. 
hó 10. napján.

SZABÓ JÓZSEF
",__  kir. bir. végrehajtó/

ben a kaposvári kir. törvényszék (a 

nagyatádi kir. járásbíróság) területén levő 

Heresznye községben fekvő a heresznyéi 

70 sz. tjkvben 'A t  87 b. hrsz. ingat

lanra, —  a gróf Somssich Inire-féle 

magyarositási-alap, a nagyatádi járási 

takarékpénztár r. trO-a vízvári hitelszö

vetkezet csatlakozott végrehajtatok köve

telése behajtása végett is, —  az árve

rést 810 kor.-ban ezennel megállapított 

kikiáltási árban elrendelte

1908. évi deczember hó 9-ik 
napján d. e. 10 órakor.

Heresznye község házánál megtartandó 

nyilvános árverésen a megállapított kiki

áltási ár felén alul eladatni nem fog. 

Árverezni. szándékozók tartoznak az 

becsárának lO V á t  vagyis

=  Az iskola utczában a 5=

Noszlopy-féle ház

szabad kézből eladó.

Fe lv ilágos ítás t és feltéte leket a  per

lak i k ir. k öz jeg yző  ad ja meg.

testi erőről, szinházi levél, Semmelweis |81 koronát készpénzben vagy az 1881. j  
bécsi szobrának képe, Sardou arcképe és évi LX. t.-c. *42 §-ában jelzett árfolyam mai 

nekrológja, tárcadk a hétről s a rendes heti; számított és az 1881. évi november j 

rovatok: Irodalom és művészet, sakjáték '■ hó 1-én 3333 sz. á. kelt igazságügy ini- 

stb. A «Vasárapi Újság» előfizetési ára ne- j niszteri rendelet 8 g-ában kijelölt ovadék- 

gyedévre négy korona, a «Világkróniká»- képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 

val együtt négy korona 80 fillér. Megren- letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170 

delhető a «Vasárnapi Újság» kiadöhivatalá- ‘ §■* értelmében a bánatpénznek a bíró

ban (Budapest, IV., Egyetm-u. Ugyanitt meg- »ágnál előlegei .elhelyezéséről kiállított 

redelhető a «Képes-Néplap» a legolcsóbb szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

női divat terem.
Van szerencsém a n. b. hölgyközönség 

szives tudomására hozni, hogy

női divat termemet
Nagyatádon, paross-utca 234. számú

házban (Pnmauer-féle uj cukrászda)

helyeztem át.
Elvállalok a női divat szakba vágó min
dennemű munkát u. m. Angol és Fran
cia costümöket, tavaszi és téli kabá
tokat, derék, alj, blouse, reform ruhákat 
stb. úgyszintén egyszerű háziruhákat 

s átalakításokat.

Vidéki megrendelés gyorsan és pontosan 
eszközöltetik s ha a próba nem volna 
lehetséges, úgy a pontos méret, vagy 
pedig egy jó  állású derék beküldendő. 

Mint eddig is főtörekvésem oda irányul, 
hogy pontos munkám valamint szolid ár- 
számitásom mellett nagyrabecsült megren

delőim bizalmát Kiérdemeljem. 

Becses pártfogásukat tisztelettel kér
ve, vagyok

Pataki József és neje

újság a magyar nép számára, félévre két- 

korona negyven fillér.

Felelős szerkesztő:

SZMQDICS SZILÁRD.

Nagyatád, 1908. évi okt. 31-én.

A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.

Dr. K ISZ EL Y
kir. járásbiró.

967 sz. vhtó. 1908.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy az újvidéki kir. járás
bíróságnak ̂ 1908. évi Sp. 111., 566.3. számú 
végzése következtében dr. Adaniovích Ist
ván ügyvéd által képviselt Adamovich 
Sándor javára 261 kor. 49 fill. s jár. ere
jéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 705 koronára becsült kő
vetkező ingóságok, u. m .: 249 liter, bor, 
168 liter pálinka, 1 jégszekrény, bútorok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1908. évi V. 662/2 számú végzése 
folytán 261 kor. 49 fill. tőkekövetelés, en
nek 1907. évi január hó 1. napjától járó 5 /„ 
kamatai, és eddig összesen 70 kor.-ban 
biróilag már megállapított költségek erejéig, 
Felsósegesden leendő megtartására 

1908. évi november hó 23-ik napjának 
d. u. 2 órája 

határidőül kitüzetik 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, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá- i 
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és1 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen :

yatódon a Fürdő-utcában levő

m r 67 ik U »  7
I V  számú I I  Q  L

: szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi Jegyző ad.

Egy és kétéves

-  szölö- 
o ltványokról,
különféle sima és 

gyökeres vadvesszőről 

szóló kimutatás megjelent 

Kívánatra bárkinek ingyen és bér- 

_  mentve megküldi a

V á lla la ti sztílötelep.
B illé d , Torontál-megye.

A nagyatádi ártézifürdő részvény- 
társaság közhírré teszi, hogy

november 1. után csakis a kabin

fürdők lesznek nyitva a fürdöző 
=  (cözönség használatára. =  

Egy kabinjegy ára  :

hétköznap 1 kor. 20 fill. 
Bérletben 1 „ — „ 
Vasárnap 80 „

A fürdők reggel 8-tól esti 5-ig lesz
nek nyitva.

Megjegyezzük még, hogy úgy a 
kabinok mint a folyosó é^előterem 
központi gőzfűtéssel lesznek kel
lemes hőmérsékre felmelegitve.

A igazgatóság.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 

választékban a már év$k óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Küküllömenti első _
_— - szőllooltvány telep
tulajdonos: CASPARI FRIGYES, 
Medgyes 91. sz. (Npgyküküllő megye.); 

Tessék képes árjegyzéket kérni!

Az árjegyzékben találhatók az ország minden 

részéből érkezett elismerő levelek, ennélfogva 

minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 

előtt az ismerös személyiségektől úgy szó-, mint 

irásbclileg bizonyságot szerezhet magának fenti 
szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.



NAGYATÁDI HÍRLAP

kV *J
UJ

a j >

b J O f  *  
-CU 
C/J

CQ
-¡a

C/3 S ' £  
D  g i-

b/0
j y

n

o

:= í

Oá

-J *w,.

o  ^  
Z  O  

OS

<
>
2
o
s¿

Fleiner Ignácz
VAS- és FÜSZER- 

K E R E S K E D É S  E

(Korona szállodában.) *^|

Hagyatádon

Van szerencsém a n. é. közönség k  tudomására adni hogy SZObafŰtésre 

kiválóan alkalmas TRIFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron;

a szén kitűnő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 

kályhában egyformán használható.egy i» és olcsó tüzelő anyagot szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagy választékú raktáramat mindenféle

kályhákban, takaréktüzhélyekben, úgyszintén revolverek, fegy

verek és flóbertekben, gazdasági és varrógépek s az összes 

~----------  vasáruczikkeket legjobb minőségben. .
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CZERKON IMRE KÉSZ CIPÓ RAKTÁRA

t i  ' '

A pécsi m 

országos ki- \

állításon elis— 

- merő oklevél

lel kitüntetve.

■ 'r-r~ ’ ’i i

AJÁNLJA saját készitményü lábcliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

készítését___________ __________/  ______________  • --- -----

_________RAKTÁRON TA3T: Úri, nói és jgennekr kész árut egyszerütől a legfinomabb

kivitelig.

NAGYATÁD 

f

A pécsi 

országos ki-

Rendeléseit és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

merő oklevél

lel kitüntetve.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
B E N Y Á K  JÁ N O S  I

KÖNYV,- PflPIR,- IRÓ- 

ÉS RflJZSZER —

N A G Y A T A D.

B

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű _ és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.

S-0—■'gYS*_a~§

. ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

L*-i lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek/levélpapírok,

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt C 13 a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

szóval mindennemű álaku és kivitelű 

nyomtatványok pontos és ízléses elké

szítését jutányos árban.

v ,  r ___ ___  n -/gygi—Q—?

Könyvkötészeti munkák'kifogástalanul a legolcsóbb áron
•• • f £ i £ £ £ £ T £ £ £ £ készíttetnek. - -; - - - ̂  ^ r-: ? .
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Hírdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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ROTTER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott
1854.

MAGYAR KIR. LŰPORÁRUDA.

Lüttichi és s iM  fegyverek, fló- 
faertek, revorverek és minden- 
nemii vadászati cikkek. — -

Gazdasági és varrógépek.

kályhák. Remek kivitelű kályha
tálcák és kandaló eszköz ik.

Közönséges és nikkel száncsengők.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók. Hg------- ;

Mindennemű takaréktiizhelyek.

=  Valódi Meidinger kályák.

Pinkafői és erdélyi hosszszörii 
-------  : pakróczok.

Háztartási és konyhaberendozési ezik.

Szab. zsirbödönök.

i

JS —

'S’ -S/  SJ 

*1

AD LEK GÉZA
FŰSZER ÉS CSEMEGE KERESKEDÉSE.

Alaplttatott 1900. N A G Y A T Á D O N ,  Alapittatott 1900.

(s  * ’  :---------------- a )

A közelgő téli évad beáltával ajánlja a következő fris- 

sen érkezett árukat u. m.

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok, 

Í S  Conservhalak, Finomcukorkák ,stb. C K
külőlegességeket.

Az összes cikkekből állandóan nagyraktár
—  A L E G J O B B  K I V I T E L B E N .  ±

- - Q B  
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Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.



III. évfolyam 1908. november hó 26. 48-ik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
________  A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., 

J = =  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. =  

M e g je le n ik  m inden  c s ü tö r tö k ö n

SZERKESZTIK;

Dr. NEUBAÜER FERENCZ, 

. SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám- 

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Költözés és kivándorlás.
Irta: Bernét István országgyűlési képviselő.

A hircs Wallenstein idejében, 
akinek táborában nem kevesebb, mint 
négy regiment magyar katona szol
gált s kereste kenyerét nyomorúsá
gával, nem egyszer vére hullásával, 
az a nóta járta:

Szegény embernek olcsó a Vére, 

Két-három krajczár a napi bére.

Ez mutatja azt, hogy szeretett 
hazánkban már hajdanában is ván
doroltak ki elegen azért, hogy oda- 
künn keressék kenyerüket olyan 
munkával,-olyan áldozatokk»l,-ami- 
lyenre a mai kor fia ugyan nem 
adná magát. Azt is láthatjuk, hogy 

. a régi jó ’ időkben gyengén forgott 
a pénz, szűkösen fizették a fárad- 

— ságot, sőt yért "
Mindamellett nem akarjuk azt

hanem azáltal is, högy a kivándor-! szakadnak el szülőhazájuktól, mert 
lókat, hacsak leheteeges vissza akar- szinte bizonyos, hogy ezek az uj 
juk telepiteni, az elhagyott ősi ha- : hazának sem lesznek megbízható 
zába. fiai, mihelyt borús idők s a csapások

A kivándorlási törvényjavaslat bekövetkeznek, 
parlamenti tárgyalása során az a A törvényjavaslat szerkesztői 
nézet domborodott ki, hogy a kiván- nem hitték azt, hoejy ezzel a kiván
dorlástegy vonalra helyezni a szabad dorlás forrásait bedugják, ez hiú 
költözéssel nem helyes, sőt egyene-1 erőlködés lenne. Egyetlen törvénnyel, 
sen veszedelmes próbálkozás. A [ egyetlen intézkedéssel ily eredményt 
költöző, ki az országban egyik hely- elérni lehetetlen. Évek sőt évtizedek 
ről a másikra teszi át lakását, nem gondos munkája, okos nemzeti po

litikája segíthet csak oda bennünket, 
htígy a kivándorlás állandóan metf 
csappanjon, talán meg is szűnjék 
Ne Tirondja nekem senki, hogy ez

is kisérti meg azt, hogy ezután kö
telezettségeitől, melyekkel az állam
nak tartozik, --mentesüljön, ellenben 
a kivándorlásnál, ha nem is mindig, 
de nagyon, sokszor ez az igazi cél. lehetetlen! Előttünk áll a “nemetek 
Reá kellett tehát mutatnunk arra,! példája, amely országból évszázado- 
hogy ha jogilag nem is lehet őket j  kon keresztül tömérdek ember ván- 
arra kényszeríteni, de erkölcsileg a 1 dorolt ki s már dacára annak, hogy 
kivándorlók kötelezve vannak^ -ke^-a néppsség-erősen megszaporodott,-

mondani, hogy a kivándorlás, mely
nek ügyével képviselőházunk a múlt 
napokban gróf Andrássy Gyula be
lügyminiszter törvényjavaslata kap
csán foglalkozott, ne volna közéle
tünknek mélységes sebe, fekete foltja. 
Nagyon is abban a véleményben 
vagyunk, hogy ellene meg kell tenni, 
amit lehet. Próbáljuk is és pedig 
uemcsak az által, hogy igyekszünk 
javítani a szegény nép helyzeten, 
minden rendelkezésre álló eszközzel,

ígyelettel és hálával gondolni az el- több a be, mint a kivándorló. Né-
i hagyott hazára, mert itt szerezték a metországban. A javaslat parlamenti 
'munkabírást, az erőt, a szorgalmat tárgyalásánál nem egy érdekes eszme 
és takarékosságit, ’r-ellyel az uj merült fél. Török Kálmán az erköl- 
hazában jövedelmüket megalopozzák. esi kötelékek megszilárdítását és 

Alden Percy, angol parlamenti azoknak az eseteknek közhírré téte- 
tag aki a Magyar Gazdaszövetség I lét sürgette, amelyek túl az Oceá- 
felkérésére egy naguon érdekes ta- non szerencsétlenné járt honfitársa- 
nulmányt dolgozott ki az Amerikába ink, szomorú sorsáról beszélnek, 
szakadt magyarok helyzetéről e kér- Egy másik szónok ki maga is 
dést érintve, azt az aranyigazságot katholikus pap, érdekes megoldás 
emeli ki, hogy az Egyesült államok- kíséretében azt a javaslatot adta elő, 
nak valami nagy okuk nincs örülni hogy miután a papi javakat anjiak 
olyan polgároknak, akik könnyen idején királyaink közcélok szempont-

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

Úti vázlatok Olaszországról
Irta: P. Kiss Arisztid.

(Folytatás.)

Nincs szándékomban a szentélynek 

történeti hitelességét vitatni, de az tény, 

hogy már a 13. század előtt hires bucsu- 

járó hely volt, melynek kápolnája fölé Neru- 

cd Rainero építész emelte a gyönyörű ba-! 

zltlkát a 16. század elején. Kincstára mű- j  
kincsekben gazdag ugyan, de eltekintve' 

attól, hogy történelmi hírességek adományai,1 

nem sok nézni valót nyújt. Már művészet j  
szempontjából inkább remek számba megy 

a «casa sancta»-a szent ház burkolata. Oly 

gazdag ez a fehér márványburkolat relie

fekben, szobrokban, ornamentikája oly cso

dás, hogy építészek és szobrászok tanul

mány szempontjából tömegesen keresik fel. 

A házikó belsejében nagy értékűek az 

ezüst és aranylámpák, melyek legtöbbnyjre 

fejedelmek ajándékai, de ott van közöttük egy 

szép lámpa, mely a magyar hívek buzgó- 

ságát hirdeti. Igazi nevezetessége tulajdon

képen a «casa sanda«-nak a sz. ..Lukács 

evangélista által faragott Máriá-szobor és 

egy feszület. A bazilika több kápolnára 

oszlik, melyek egy-egy< nemzet kegyeletének 

és bőkezűségének ékesen szóló tanúi. Ép

pen akkor készült a németek kápolnája, de 

tervbe van véve a magyar is, csak közös- 

űgyet ne csináljanak belőle, mint a paduai 

kápolnából, mel^ osztrák-magyar czimen 

szerepel. Pedig oszjtrák-magyar katholikus- 

ság nem létezik.

Ebéd idejére visszatérünk a szállo

dába. Az olasz konyha «rémekei«-t minden

elfogultság nélkül élveztem, de nem úgy 

utitársaim, akikbe alig lehetett bediktálni 

a menestrát, az olajos babot, s az olajba 

sült megnevezhetetlen pecsenyét De a mi

dőn látták, hogy én nem halok meg a 

bagaria illatú ételektől, ók is bátorságot 

kaptak s a jelentkező undort jó fajta fras- 

cati vörös borral nyomták vissza.

Délután a «palazzo apostolico»-t néz

tük meg, mely most az olasz kormánu tu

lajdona. Óriási termekben vázák, gobelinek, 

szobrok, képek, egyházi ruhák, természet

rajzi ritkaságok vannak felhalmozva. A 

pápai lakosztályokban IX. Piusz szobáját 

még a «status qu»-ban láttuk, vagyis abban 

az állapotban, ahogyan azt a nagy pápa 

ott hagyta: az ágy azon mód vettetlen, s 

a többi bútor is úgy áll, mint a hogy szo

kott festeni egy rendezetlen hálószobában.

Másnap kora reggel a «sanda casa»-

Strolin
'Tttdöbetegséfl«k, hurutok, szamár- 

köhögés, skrofulozls. Influenza
Mfc. p ta t i i»  Uth  H ornt « m  «pont» • ¡M » ' , 

H űhó t, tU U d j^Uilta mtadratot
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jából adták át a főpapságnak, he
lyénvaló volna, ha azokat felhasz
nálnák a kivándorlásnak csökkenté
sére. örök bérleteket óhajtana álli- 
tahi a földmivesek részére. Mi csak 
a bérlő társaságok felkarolását akar
juk. Ebben az irányban épen a Ma
gyar Gazdaszövetség kezdeménye
zésére megindult a munka s az első 
kettő épen egy katholikus püspökség 
támogatása mellett jött létre. Miért 
ne követhetnék e példát a többiek,
miért ne vállalközhatriának~~ö nlíén F szeg és az állam háztartásában igen kevés-

olyan nemzeti misszióra, amire ké
sőbb talán törvény, vagy a viszonyok 
nyomása szorítaná őket.

Ez igy sokkal szebb, hazafiasabb, 
nemesebb lenne és hisszük, hogy^az 
illetékesek meg is fogják érteni az 
idők szavát s meghozzák azt az ál
dozatot, amely nekik tulajdonképén 
semmibe sem kerül, sőt talán még 
csak biztosítja jövedelmeiknek sza
porodását.

Téli gondok.
Ilyen télen megsokasodnak a szegény 

ember gondjai. A ziinankos, a hideg tűzhely 

boldogtalan tulajdonosának rendkívüli gond. 

Vájjon hány olvasónk tudja azt és adja Is

ten, hogy egy s<í tudja; hogy mi az : elvi-

• selni a hideget megdermedt végtagokkal, 

éhesen, nyomorban?

____ A téli tüzelófa beszerzése még azok-

nak is .súlyos kérdés, 

dennapi foglalkozásuk van, hát azoknak, 

akik két kézi napszámból Jilnek és csak 

akkor van kenyerük, amikor dolgoznak. 

Télen a iöldmives embernek nincsen rend

szeres munkája s ilyenkor ősszel kell be

szereznie a télire való eleséget, tüzelőfát S 

hány ember tehette ezt minden gond nél

kül ? S hány ember az, alti úgy néz a tel 

elébe, hogy egyáltalában nincs tüzrevalója. 

Szegény embernek ezt a súlyos gond-

tári erdőkben visszahagyott hulladékfát ne 

adják el, hanem ingyen engedjék át a sze

gény népnek; hogy visszaélésre alkalom ne 

adassék, mindenkinek csak annyit adjaftak, 

a fliennyiMélen tüzelőnek felhasználhat.

Már évek óta minden esztendőben 

megismétli a földmivelésügyi miniszter ezt 

a rendeletét és egy öszeállito^t kimutatás

ból tudjuk, hogy tavaly a szegény , népnek 

kiosztott hulladékfa 12000 korona értékű 

volt.

Tizenkétezer korona! Nem nqgy ősz

nek monható. Hiszen a kincstári • erdőgaz

daságok millió számra jövedelmeznek és 

hogy magyarán mondjuk, ez a tizenkétezer | 

korona ott azokban számtételekben meg se 

kottyan, Jrs mégis mily jelentékeny ez az 

összeg a szegény nép jóvoltára, nyomorá

nak oszlatására. Gondoljuk meg, hogy ez a 

hulladékfa, amely az állami háztartás szem

pontjából jóformán semní!}-^- mennyi fa

gyos tűzhelyet melegített föl s mennyi em

bernek téli ínségét enyhitette. Hány meg- 

gémberedett ember áldotta az államkor

mányzat gondozó kezét, amely a téli insé-

celláznak, talajt javítanak, csatornáznak és 

a kulturmunkák egész sorát végzik. Százak

ra megy a háziipari tanítások száma.

A kisgazdák fiait télen összegyűjtik és 

részükre négyhónapos gyakorlati tanításo- 

kaf rendeznek. Nem mullik el esztendő, hogy 

uj földmives-iskola kertmunkás-iskola ne ál

líttatnék föl és minden évben uj népies min

tagazdaság. Milliókra megy az-az őssáeg, 

a melyet a háziipar utján a mezőgazdasági 

munkások télen keresnek.

Ilyen a kormányzati szellem és ilyen 

gondok vezetik a földmivelési minisztert, 

akinek nemr ak az az óhaja, hogy a kisgaz

dának minden vasárnap tyuk följön a faze-‘ 

kában, amit Frigyes porosz király a népjó

lét jellemzésére mondott, mert a miniszter 

óhajában tovább, megy. Azt akarja, hogy 

kivétel nélkül minden család, tehát a mun

káscsalád, fazekában is följön tyúkhúsleves.

Mindezt készséggel, az igazsághoz hi-. 

ven megírtuk abból az alkalomból, hogy a 

miniszter a szegény nép fája felől gondos

kodott és az emberszeretetnek nemes pél

dáját szolgáltatta. í

gén meleg szívvel segített.

Ez a hulladékfa jellemző tünete annak 

a gondos figyelemnek, amellyel a kormány

zat szociális téren a nép helyzetét javítani 

törekszik. Nem áll magában, nem is a leg- 

naggobb jelentőségű. Amikor szóvá tesz-, 

szűk, inkább azért van, mert a tél közeie- j  
désénék aktualitása figyelmünket felköltöt- j 
te. A földmivelési minisztériumban a kor- \ 
mányzat szellemére -vett világot ez a dolog, j

évben nagyobb akció .indul arra, hogy a : 

földmivelö munkás nép egész télen át ke- j 

ressen és igy jobban élhessen.

A  kisgazdát viszont minden eszköz- j  
zel megakarják nyerni annak az eszmének,! 

hogy földjén okszerű gazdálkodást űzzön 

és ezzel magának több jövedelmet biztosit-1 

són. Ezért alakulnak a mintagazdaságok. Az j 

ezer holdra való gyümölcsfaiskolák, méhe-! 

sek,. kertészetek, ezért lendítik állami erő- j
ját emberszerető szívvel látta meg Darányi ¡vei az állattenyésztést; ezért rendezik min-j 

földmivelésügyi miniszter. Nekünk fölötébb j den télen a sorozatos gazdasági előadásokat; | 

rokonszenves az a rendelete, hogy meghagy- ezért újították a szőlőt, javítják a legelőt,! 

ja a kincstári erdők tisztjeinek, hogy a kincs- j szereztetnek uj területekét, telepitenek, pár-

H I R E K.

Már hetek óta fujdogálnak 
A háborús szélek,
Egy-egy erősebb fuvalomrá 

•A börze megremeg, ~ ~~ ~
Mi úgy teszünk, mint hogyha semmi 
Közünk se vón ehez,
Bennünket csak az érdekelj hogy— 
Uj czigaretta lesz

Egy kis szopókás cigaretta,
— így irják a lapok, —
A melynek kellemes az ize,
És az ára se sok.
A füstje lilaszinü felhő,
A mint gyűrűzve száll,
Már árusítják nemsokára,
És a neve: Király.

E czigarettnek párja nincsen,
—  Mond "a kommüniké, —
És finomabb ám a dohánya,
Mint minden másiké.

bán miséztem, mert az indulás hét órára 

volt tervezve. Nyugtalan voltam, mert a 

sorrend , nem lett betartva s az én órámat 

más foglalta le. Ez ellen erélyesen tiltakoz

tam, s hivatkoztam azon körülményre, 

hogy én más országbóHöttem, akinek talán 

egyszer van alkalma életében itt misézhetni, 

miért engedik át az olasz papnak az 

elsőbbséget, hiszen az úgy is itt lakiki A 

sekrestye igazgató, egy jó lelkű spanyol 

páter lecsititott: «Ne nyugtalankodjál a 

vasút miatt, hiszen az nyolez órára van 

jelezve, már pedig ez Olaszországban fél 

kilenczpt jelent, s mert vasárnap úgy is 

késik még félórát, nem indultok előbb ki- 

léncz óránál 1» Ne/neked zóna-idő, — gon

doltam — neked ugyan befütyül az olasz 

vasúti directiól Nem tréfa a dolog, ngolez 

óra helyett kilenczkor indultunk el Loretóból.

Ügyeinket lebonyolítván a szállodás

sal, kocsikra ültünk, hbgy le ne késsünk a 

vasútról 1 Hasztalan volt aggodalmunk, mert 

majdnem egy órát kellett vesztegelnünk az 

índóházban. Az olasz asszonyok szőlővel, 

gránátalmával és nyers tojással kínáltak 

bennünket s a tojást leszámítva nagy ke- 

lete volt áruczikkeiknek. Pont kilenczkor 

már robogtunk Ancona és Foligno felé,'

ahová délután három órakor érkeztünk meg. 

Innét egy kis viczinális megy Assisi felé, 

mely Folignotól mintegy húsz péreznyi tá

volságra van, azonban az összeköttetés oly 

rossz a fővonallal, hogy csak másfél óra 

múlva indult s igy öt órakor ¡értünk Assisibe.

Jlssisi.

Spellót elhagyva, már messziről fel

tűnt a «Sacro Convento» a hármas bazili

kával. T íz perccel öt óra előtt elkiáltja a 

kalauz: "«Assisi 1» Nem vagyok képes sza

vakba önteni azt az örömet, mely ekkor 

telkemet elfogta . . . könyekbe törtem ki. 

Ha szent a muzulmánnak Mekkája, mert 

prófétájának hamvait örzU még szentebb 

egy ferenezrendi előtt Assisi városa, mely 

az emberiségnek egyik Jegeszményibb alak

ját szülte, melynek falai visszhangozták 

először az egészséges szociális elveket, 

melynek ös bazilikája drága, kincs gyanánt 

őrzi a nagy rendalapitó földi maradványait 

Szóval Assisiben vagyunk, szent Ferencz 

szülőföldjén, ahová szent és kedves emlé

kek ezer szála vonta szivemet 1 A tourista 

társaságnak is kedvencz megszálló helye 

Assisi, mert szent Ferertcz nem csak a 

katholicizmusnak, hanem az egész világnak 

nagy alakja, mert ő volt az első, aki he-

• -• -C  .

lyes irányt adott a társadalmi kérdések 

megoldásának, ő építette fel az aranyhidat 

a szegény és gazdag között Protestáns 

tudások nagy szeretettel foglalkoznak éle

tével, mely világosságot áraszt mai zűrza

varos állapotunkra, mely most is hangoz

tatja a világra szóló elvef: Vissza az egy

szerű életmódhoz!

Az állomásnál omnibuszok várták za

rándok csapatunkat, melyek húsz pereznyi 

idő* alatt röpítettek az ős város falai közé. 

Mindenki sietett az elkelyezkedéssel, hogy 

mielőbb nyakába vehesse a várost, de ne

kem, mint egyik rendezőnek a kapzsi szál

lodással volt egy kis ügyem, mert az egyez

séget nem akarta betartani. Német volt a 

boldogtalan s azért nem vette bűnnek, ha 

minket magyarokat becsaphat. Némi huza

vona után végre én is kimehettem a vá

rosba és legelőször is borbély műhelyt ke

restem, hogy öt napos szakálamat levetes

sem. Mindjárt, a város kapuja mellett 

megláttam himbáló réztányérakat s az ajtó 

felett a táblát, rajta nagy betűkkel: barbiere.

Beléptem az officinába, melyről Sipu- 

lusz is elmondhatta volna, hogy egyszerűen 

ugyan, de elég Ízléstelenül van berendezve. 

Egy falusi borbélynak műhelye, ki szabad



Pompásan ég, akár a rőzse 
És kitünően szelei, ^  
Száz aranyat kap, aki bene 
Egy —f harisnyára lel.

És illatos füstbodra mellett 
Álmodni ĵól lehet,
A lilaszin füstfellegek közt 
Megjő a kedvesed,
És integet feléd az édes,
És integet feléd az édes,
ÉS csókot hint, no lásd,
Ennél nagyobb gyönyörűséget 
Vajon ki tudna mást?

Már hetek óta fujdogálnak 
A háborús szelek,
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zethetö legyen. Úgy haljuk legközelebb eb

ben az ügyben értekezlet is lesz, melyre 

mindazok meghivatnak, kik már a mu!t év

ben sürgették a telefon állomás létesítését. 

Reméljük, hogy ezen értekezlet egyezer már 

eredményesen fog határozni.

— Főúri vadászat. Herczeg Ypszilaoti 

Emanuel simongáti uradalmán a rendes 

őszi vadászatok f. hó 7-én fejeződtek be. 

Vendégek voltak a helybelieken kívül Her

czeg Hohenlohe, Gróf Rex, gróf Somssich 

József, gróf Somssich Géza, gróf Somssich 

Béla. A vadászat eredménye felülmúlta a 

várakozást. Esett összesen 1 róka, 2 őzsu

ta, 2408 jiyul, 180 üregi nyúl, 436 fácán- 

j kakas, 200 fogoly. 14 szalonka négy.külön-

Úgy hírlik, hogy már szemben állnak !féle’ ^ s e n . 3245 drb. 

A harcoló felek.
De minket ez nem érdekel most,
Mert sokkal fontosabb.
Hogy a magyar uj czigarettet 
Ah, nemsokára kap!

lyezte. Ez alkalomra a dohányjövedéki köz

ponti igazgatóság leküldte az építési terve

ke', melyekből arról győződtünk meg, hogy 

a hivatal nemcsak hasznos, de igen díszes 

uj intézménye is lesz városunkban.

— Az analfábéták. Az uj választási 

törvénytervezet kapcsán végzett statisztikai 

kimutatások megállapították a férfi analfa

béták '■számát. A . 24 éven felül levő 

férfinépességnek közel egyharmada, vagyis 

1,270.924 egyén nem tud írni, olvasni A 

választói joggal bíró 24 éven felül levő 

analfabéta egyének száma pedig az 1904. 

általános összeírás eredménye szerint 

190.972. A mostani 24 éven felül levő anal

fabéta választók (291.968) nemzetiség]

dáköre f' évi december 4-én pénteken d. 

e. 10 órakor Nagyatádon a Korona-ven- 

déglö emeleti termében tartandó rendes 

havi közgyűlésre. Tárgysorozat: Legutóbbi 

közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

— Ismét a telefonról. Kétszer szóltunk hítelsitése; két jegyzőkönyv hitele^tő fel- 

e lap hasábjain azon nagy előnyökről, me- kérése. A tervbe vett interurbántelefon 1é- 

lyeket a telefonállomásnak községünkben tesitésére vonatkozó megkeresésre érkezett 

való létesítése nyújtana. Most harmadszor válasz felolvasása és annak tárgyalása, 

is felerrieljük szavunkat, azon reményben, Nagyatádon tervezett tenyészbikavásár 

hogy. az érdekelt tényezők immár elérke- módozatának meg beszélése. Beérkezett 

zettnek vélik az időt, hogy a telefonájla- minisztériumi és egyébb iratok felolvasása, 

más létesítésével komolyan foglalkozzanak.; Egyébb ügyek és indítványok.

A telefonállamásnak községünkbeu leendő j — Az izraelita nöegylet f. hó 24?én 

létesítése elsősorban közérdek; de magán- népes értekfezletet tartott, melyen elhatároz- 

érdek is* amennyiben gyorsítaná az ipari,; tatotC hogy f. évi decz. hó 12-én a sze- 

kereskedói és mezőgazdasági érintkezéseket | gényeket segélyező izraelita nőegylet pénz-

s a személyes ügy?k lebónyolitása is egy-!tára javára bált rendez.---- ■

- szerübb— és gyorsabb-- utón— ■ történnék-): — Az Iparos IfjUság onképzö köre t.
a telefon utján való érintkezés által. A te- hó 29-én teaestélyt rendez a «Weisz«-féle 

mérdek idő s fáradság, valamint a távolra 

való beszélgetés lehetősége folytán megta

karított horribilis költségek jól felszámítása 

hatványozott mértékben felülhaladná azon

megoszlása a következő: magyar 47826, 

— Meghívó a Nagyatád és vidéke gaz- rtémet 8658, tót 2f6007, oláh 68492, rutén 

24389, horvát 2693, szerb 9020, egyéb 

4600..

Az első mulatság. Úgy látszik sze

rencsések leszünk ez idén mulatságainkkal. 

Szerencsések, mert czigányok rendezték az 

elsőt. Bemutatták, hogy mily eredménnyel 

járta zenekarban történt változtatás. Károly,

érdemekben megőszült zenekarvezető 

nyugdíjba menesztetvén, ma már, mint a 

zenekar karmestere, otthon né£) fal között 

szerepel. Tisztán csak tanítója a zenekarnak 

Karmesteri munkássága meg is látszik 

zenekaron. Károly nem volt a legjobb kar- 

vezetör de kitűnő karmesternek bizonyul. 

Utódja Jani erőlteti azt, amire Károly kép

telen volt: a jó kedvet, a mi, ha nem ter

mészetes, épen olyan visszataszító, mint a- 

morózus afez. Egyebekben konstatálhatjuk.

összeget, melyet a telefonállamás létesítése 

érdekében előfizetési díj czimén magáno- 

soknjk, nyilvtffföS' helyeknek, vagy ipari vál

lalatoknak fizetni kellene. Hogy milyen mó

dozatokkal lehetne lehetséges nálunk tele- 

fonállamást létesíteni, azt már a múlt év

ben elléggé Ismertettük. Most csqk utalunk 

azokra, megjegyezvén azt, hogy csak tiz elő-

kávéházban. Egy tea ára 60 fillér.

— Községi közgyűlés volt f. hó 21-én. 

Megállapította a közgyűlés az egyszerűsített 

vásárvám díjszabályzatot. Engedélyezte az 

artézi fürdő részvénytársaságnak, hogy a 

fürdőépülettől északra a piacztér egyrészét 

elrekessze s azon korcsolyapályát állítson 

fel. Ezen kívül több apróbb ügyet is elin

téztek

— A dohány beváltó hivatal építésére 

vonatkozó engedély megadása feletti közi

gazgatási tárgyalás f. 23-án lett megtartva,

fizetőre van szükség, hogy a telefon beve- melyen a főszolgabíró az építést engedé-

fiőgy a zenekarban történt változtatásnak 

ilyetén módon való megoldása a zenekar

nak csak előnyére vállik s remélhetjük, hogy 

téli mulatságinkhoz nem kell idegen czi- 

gányról gondoskodnánk, ha jó zenét aka

runk hallgatni.

öngyilkossági kísérlet. Csokonyáról 

írják lapunknak, hogy ott a napokban Wili 

Antal csizmadia mester felakasztotta magát, 

de hozzátartozói még idejekorán észrevették 

és a kötelet, melyen lógott elvágták s igy az 

önmagával meghasonlott embert megmentet

ték az életnek.

— Bicskás perlekedő. Mint Csokonyá

ról jelentik lapunknak, Kotlát János ottani

idejében rétet4 is borotvál, nem lehet pri

mitívebb. Node nem lehetett válogatni és 

különben is nem a ezégér szokta mutatni 

a portéka jóságát. Keservesen kellett tapasz

talnom, hogy nem az ügyes magyar bor

bély kezei között vagyok, mert hát a kettő 

között óriási a különbség. A magyar bor-' 

bély sokat beszél, híreket hord, erősen 

vakar, csak egyszer szappanyoz, s akkor 

is képünkhöz dörgöl negyed kiló szappant, 

de a száj tájékára lelkiismeretesen ügyel. 

Mihelyt l?surolta a habot, önelégültséggel 

jártatja ujjait a megsimult ábrázaton. Az 

olasz ásítva kel fel, sokáig veri a habot, 

fogja az ecsetet s netp • gondolva meg, 

hogy minden ember orra alatt nyilús van, 

rettenetes nemtörődömséggel kenibe képün

ket. A szájszögletekre figyelme épen nem 

terjed ki, a Urát szó nélkül teszi zsebre. 

Kalapot kézbenyujtani, kabátot felsegíteni, 

az ugyan eszébe nem jut. Megteszi azt a 

gorombaságot is, hogy könnyebb tárgyalás 

végett a szájba is nyúl és onnét domtiőrítja 

ki az arezbórt, hogy tövig lehessen kivágni 

a bajusz gyökereit.

Egy kellemes emlékekben gazdag fél

óra után rendtársam részesült hasonló jók

ban. Mikor fizetésre került a sor, nem lé

vén egy lírása, a borbély a nyitott erszény

ből egyszerűen kikapott egy kétlirásat s

J  nagy hálálkodások között zsebrevágta. 

j Boszankodtunk is, meg nevettünk is e rabló 

modor felett s midőn kint voltunk, égő 

! arezunkat simogatva, keserű N humorral je

gyeztük meg: No minket ugyan duplán 

megborotváltak I

Másnap reggel hat órakor misézni 

mentem szent Ferencz bazilikájába, ahol 

okmányomat előmutatva, a legnagyobb kész

séggel engedték meg, hogy szent Ferencz 

sírjánál misézhetek. A szentnek sirja kata- 

kumbaszerü kápolnában van, mely fölött 

még két egymáson épült templom áll. Erős 

vasráccsal kerített sziklakövek között van 

Assisinek és a Ferenczrendnek drága kin

cse. A' fő istentiszteletet a középső temp

lomban tartják, me(i£nek nagyoltára éppen 

szent Ferencz sirja föíStt épült. Ez a 

lom rám nézve annyiból is nevezetes, hogy  ̂

az olaszok h,agy bámulatára zaráíjdoktár- 

saimnak magyarul prédikáltam. Ki tudja, nem 

most hangzott-e el benne az első és utolsó 

magyar predikáczió? Sötét, ódon gót stylü 

és nehézkes arányú templom ez mint amily 

sötét e helynek emlékezete. Ugyanis a XIII. 

században itt végezték ki és temették el a 

rablógyilkosokat s azért a nép e helyet j 

elnevezte pokolhalmának. Szent Ferencz 

mely alázatosságból itt akart eltemettetni, 

de Assisi polgársága sokkal is nagyobb

tisztelettel és szeretettel. viseltetett nagy 

szülöttje iránt, mintsem ezt a kívánságát 

teljesítette volna. Szent György templomá

ba temették el, de később mégis csak itt 

lön nyughelye. Ettől fogva megszűnt a ki

végzettek temetőhelye lenni s a város ta

nácsa elnevezte paradicsom-halmának.

A legfelső bazilika már művészeti 

szempontból is értékes, mert oldalfalai őr

zik Giotto világhírű frescóit, melyek szent 

Ferenc életének nevezetessebb mozzanatait 

tűntetik fel. Egyébként is oly tiszta gótikát 

alig látni, mint ami itt vari, oltárai pedig a 

legjelesebb szobrászok vésői alól kerültek 

ki.

Kilenc órakor egy csoportba verSdve 

indultunk a város megtekintésére. Ciceronet 

fogadtam egy jó képű suhanc személyében, 

aki, dicséretére legyen mondva, közmegelé- 

gedésre töltötte be hivatalit. Szerény mo

dorú volt s ami a'fő, nem volt erös&i{tos 

és követelődző. A programmot a  követke

zőkben állapítottuk meg: Sf. Ferenc szülő- 

házi, Miijerva templom, San Damíanó, s^t- 

kesegyház és Santa Chíara bazilikája A 

szűk utcákon szamárkordék nyikorgása és 

a csőcselék vihogása kisért benünket No 

de ezen túltettük magunkat, mert a sok lát

ni való csak megérdemelt egy kis önmeg

tagadást! (Folyt, köv.)
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lakos Szommer Konráddal szemben becsü

letsértés! perét elvesztette, e fölött annyira 

megharagudott, hogy Szommert késsel meg

támadta és — Nó most kutya vége az éle

tednek — kiálltással leakarta szúrni, de 

Szommcr a szúrást karjával felfogta és el 

hárította. — Másnap Kollát tettét megbán' 

va, beállított Szommerhez és 100 koronát 

igért jótékony célra, ha öt nem perli be, 

Szommer hajthatatlan maradt és az ügyet 

átadta a bíróságnak.

— Uj szivar és cigaretták. A hivatalos 

lap egyik száma a dohányzók nagy tömegének 

is szolgál újsággal. Jelenti, hogy deczem- 

ber 1-től egy öj szivar ¿s két cigaretta-faj 

kerül a tőzsdékbe. r  Az uj szivar neve 

«Coronas,« ~S~ gyűrűs-fajtábólvaló azzál 

különbséggel, hogg a gyűrűn őfelsége arc

képe lesz s az ára darabonkint 70 fiHéf. 

Az uj cigaretták közül a «Király t«-t 4 fil

lérért, az arany végű «Coronas«t pedig 12 

fillérért fogják árusítani darabonkint.

Akik Amerikában házasodnak. A kiván

dorlás a családi* élet viszonyainak sok vál

tozását vonta maga után. Felszedelőzköd- 

tck az emberek : megalapított családok ma

radtak el Isten nevében s a huzavonából 

nem egyszer sötét regények fejlettek va

gyoni viszályodások pedig sűrűn fordultak 

elő. Mert itthon mással állt össze az ász- 

szony, gondolván ugij is itt hagyta az ura, 

a kint lakó ember ~ is kötött házasságot; 

senkisem tartotta számon a családi ügyeket 

Most e zavarok elejtése végett a belügy

miniszter rendeletet adott Iti, hogy a kűl-

beálló változások, amint az idegen ható- 

ságtól erről értesítés jön, vezettessenek be 

itthon az illető anyakönyvébe.

— A „Vasárnapi Újság“ november 22. 

száma egy sereg képben mutatja be a Mű

csarnok téli kiállításának érdekesebb külföl

di és magyar festményeit. Egy másik kép

sorozat a mária-nosztrai női fegyházat mu- 

m utat ja be, fennállásának ötvenedik évfor

dulója alkalmából. Szépirodalmi olvasmá

nyok : Mikszáth Kálmán fényesen induló 

regénye, Zempléni Árpád és Balázs Béla 

versei, P. Abrahám Ernő novellája, Lemaít- 

re franciából fordított regénye. Gróf Vay 

Péter a most elhunyt khinai császár udva

rában tett látogatását Írja le. Egyéb közle

mények: színházi levél, a Budapesten járt 

bosnyák küldöttség csoportképe, tárcacikk a 

hétről s a rendes heti rovatok: Irodalom 

és művészet. Sakjáfék stb. A «Vasárapi Uj- 

ság»|előfizetésí ára negyedévre négy koro

na, a «Világkrónikáival együtt négy ko

rona 80 fiitér. Megrendelhető a «Vasárnapi 

Újság» kiadóhivatalában (Budapest, IV., 

Egyetm-u. Ugyanitt megredelhető a «Képes- 

Néplap» a legolcsóbb újság a magyar nép 

számára, félévre kétkorona negyven fil

lér.

— Uj Idők. Október elsejével uj évne

gyedben is a szerkesztőség apparátusa 

azon működik, hogy minél váltózaíosabb 

és előkelőbb színvonalú számokat adjon. 

Az induló szezon társadalmi, művészeti éle”  

te mind nyomokat hagy hasábjain, Szépiro

dalmi részét a mai magyar bolletrísták leg

jobbjai irják. A szerkesztő Herczeg Ferencz 

mellet Gárdonyi, Ambrus, Lövik, Bród, Szo- 

maházy, Heltay, Krödy, - Lyka Károly és 

Farkas Pál és mások dolgoznak állandóan 

az Uj Idők-be. Az uj évnegyed Lövik Ká

roly tói kezd eredeti regényt, akinek finom 

tollát, gazdag színű elbeszélő-vénáját régtől 

ismeri és szereti a közönség. Az eredeti

regényen kívül egy fordított is kezdődik, 

amely a külföldi regényirodalom egy érdek

keltő és poétikus terméke. A hét aktuálisai

ról eredeti fényképfelvételekkel és Mühlbeck 

Károly humorus fejlécrajzaival számol be. 

Ezek a kis karikatúrák hamar megszerez

ték a közönség rokonszenvét s immár az 

Uj Idők illusztratív részének külön érdekes

ségei. A / b j  Idők elöfiizetési ára negyed

évre 4 korona Mutatvány szám kérésre in

gyen. Kiadóhivatal Budapesten VI. Andrássá 

ut 10. szám.

Felelős szerkesztő:

s z m o d ic s  s z il á r d .

=  Az iskola íítczában a = ? =

Noszlopy-féle ház

szabad kézből eladó.

Felvilágosítást és feltételeket a per

laki kir. közjegyző adja meg.

női divat terem.
Van szerencsém a fi. b. hölgyközönség 

sziveS tudomására hozni, hogy

női divat termemet
Nagyatádon, B arö s s - u tc a  2 34 rM tim r

házban (Prunauer-féle uj cukrászda)

helyeztem át.
Elvállalok a női divat szakba vágó min
dennemű munkát u. m. Angol és Fran
cia costümöket, tavaszi és téli kabá
tokat, derék, a lj, blouse, reform ruhákat 
stb. úgyszintén - egyszerű háziruhákat 

s átalakításokat.

Vidéki megrendelés gyorsan és pontosan 
eszközöltetik & ha a próba nem volna 
lehetséges, úgy a pontos méret, vagy 
pedig egy jó állású derék beküldendő. 

Mint eddig is főtörekvésem oda irányul, 
hogy-pontos munkám valamint szolid ár- 
számításom mellett nagyrabecsült megren

delőim bizalmát Kiérdemeljem. 

Becses pártfogásukat tisztelettel kér
ve, vagyok

Pataki József és neje

A nagyatádi ártézifürdő részvény- 
társaság közhírré teszi, hogy

november 1. után csakis a kabin

fürdők lesznek nyitva a fürdöző 
= =  közönség használatára. =  

Egy kabinjegy ára :

hétköznap 1 kor. 20 fill. 
Bérletben 1 „ — n 
Vasárnap 80 „

A fürdők reggel 8-tól esti 5-lg lesz- 
 ̂ nek nyitva.

Megjegyezzek méíj, hogy úgy a 
kabinok mint a folyosó és előterem 
központi gőzfűtéssel lesznek kel

lemes hőmérsékre felmelegitve.

A igazgatóság.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

”  “  h á z i !számú

: szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilágosítást * községi jegyző ad.

I Házeladás I
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
jnagy kerttel jutányos

f e l a d ó .
Az érdeklődök ~ r ~ ~  
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Egy és kétéves

szőlő- r -~  
oltványokról,
különféle sima és 

gyökeres vadvesszőről 

szóló kimutatás megjelent. 

K ívánatra bárkinek ingyen és bér

mentve megküldi -a

Vá lla la ti szőtöteiep.
Billéd, Torontál-megye.

szállít, fajtisztaságért jó tá llva  legdusabb 

választékban a már évek óta elsőnek éSv 

legmegbízhatóbbnak ismert:

KUkUllőmenti első
i szöllöoltvány telep

tulajdonos: CASPARI FRIGYES, 
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllő megye.) 

Te—ék képe« Arjegyzékatkéml r

Az árjegyzékben találhatók az ország minden 
részéből érkezett elismerő levelek, ennélfogva 
minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 
előtt az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint 
irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni hogy SZ0bafÜtésr6

kiválóan alkalmas TRIFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron;

a szén kitfinő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 

kályhában egyformán használható.e9ö jó és olcsó tüzelő anyagot szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagy választékú raktárámat mindenféle

kályhákban, takaréktüzhelyekben, úgyszintén revolverek, fegy

verek és flóbertekben, gazdasági és varrógépek s az összes
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vasáruezikkekfit legjobb minőségben. ------------------ F "

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD. 1

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AJÁNLJA’saját készítményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

készítését.______ ________ ______ • /.______  _̂______ -

RAKTÁRON TART: Úri, nqi^és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

— .— :--------............... O - ..................— : -------------

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

L A N D L E R  f lL f lb f lR
fűszer, csemege, játékáru és vegyeskereskedése 

-■ T —  N A G Y A T Á D O N ,  =
Széchényi-tér 23. szám. (Záborszky-félc sarokház.)

A közelgő karácsonyi ünnepekre főképen ajánlom karácsonyi s újévi ajándéktár

gyaimat, u. m. gyermekjátékok, karácsonyfadíszek és ezukorkákat a legkülönfélébb 

• kivitelben. - ■

Állandóan raktáron:

fűszer, csemege, különféle 

felvágottak, különféle kon- 

servált halkülönlegességek, 

friss virsli, thea, theasüte- 

mények, ásványvizek.
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A n Al a m  t a l á l h a t ó  ö s s z e s  

Ar u k b ó l  n a g y v á l a s z t é k . =

Állandóan raktáron:
bőráru különlegességek: 

erszéngek, ridikűlök, szivar 

és czigarettatárczák. Min

dennemű kefeáruk, czipő- 

kenőcsök, szappanok és 

illatszerek, inggombok.

Egy próbavásárlás, mindenkit meggyőz áruim 

kifogástalan kiviteléről, minőségéről és olcsóságáról.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.



Alapittatott 

1854. -
Alapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók. =

Mindennemű takaréktUzhelyek.

Llittichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek, revorverek és minden 
nemii vadászati cikkek.

Gazdasági és varrógépek. = :  alódi Meid inger kályák. 

Pinkafői és erdélyi hosszszőrtlSzabályozó, töltő és szellőző
pakréczok.

tálcák és kandaló eszköz ik. Háztartási és konyhaberendezési czik.

Szab. zsirbödönök.száncsengők.

u v
17

Q□

ADLER
FŰSZER ÉS CSEMEGE KERESKEDÉSE.

Alapittatott 1900. N A G Y A T Á D O N  A>*Plttat0>t 1900.

: @ ~  ' " ’ ~  _ ’ 1 “■«)

A közelgő téli évad beáltával ajánlja a következő fris

sen érkezett árukat u. ra. *

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstőlthusok, Sajtok, 

t a  Conservhalak, Finomcukorkák stb. S S
kiilölegességeket.

NAGYATÁDI HÍRLAP

(®____ , . S)

Az összes cikkekből állandóan nagyraktár 
=  A L E G J O B B  K I V I T E L B E N .  =

JSyoUiatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 19(58.



~lll» év fu ly tiin 1908. detzembtr  hó 3. 49-ik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A .NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
!— a gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. ..■!■ 

M e g je le n ik  m in den  c s ü tö r tö k ö t !

S Z E R K E S Z T I K ;

Dr. NEUBAUER FERENCZ, 
SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám. 

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba kflldend

napszámra selejtesebb Munkát pro- 
Irodalmi tattyunajtaSOK. dukáljon. Nem ítéljük meg érte. Hadd

Az esetet amelu e cikk kiindu- tudJa me9 a raa9Sar közönség, hogy

í M a á S 0™  pertrak- & ^ V S Í ° ^ d ^ ak̂ :
Egy jónevű író,' aki a komoly ^  ^ ‘»“ÍS í

Ilyen körülmények s ilyen okok 
késztetik az irót a pornográfiára. És 
ha az iró egy gyönge pillanatában 
enged a közönség óhajánák, galléron 
ragadják és becsukják érte.

De minden akcióra megjön a 
reakció. Reméljük hogy a közönség 
előbb-utóbb meg fog undorodni ettől 
az irányzattól és vissza fog térni a 
tisztes, komoly litteratura szeretett
hez. R sajtóban vissza fog térni az, , „ u  ;ia  nci m uiau iu im  a u a  a m u iiiu i u i i u . n  aaiiuuau vissza iuu lei m  a í

tanaolás közben rábukkant a — t^n9ré’ ho99 olvasó közönség Ízlése a hang, amely méltó ahhoz, hogy a 
tang.oias KozDen ramiKKant a ki !mjnfi jnhhan plfaiul Hf» hönfis mohó- kulturát és a morált szénáinTi n o! mind jobban elfajul. Ha bűnös mohó-

í r $ s  t f s d s  ̂
mondania a nevét kgt? Kij örödik neves ¡róink" fiHom

Es o megmondta. stilusu iránymunkáival? R lelket
Mindenki elszörnyüködött rajta.! nemesitő versesmunkák ma már csak 
Hogyan ?'Egy nagy tehetségű díszes kötésük kedvéért kellenek s 

fiatal író, aki már a nemzet eláő szín- ott pihennek a családi könyvtár di- 
: kertttt; -Htjen porté—szes könyvszekrényében. Hozzá ttent

kát is árul? Ez szomorú. Ugyanegy nyúlnánk, félünk tőlük, mert nem szó- 
toliból hogyan kerülhet ki irodalom; rakoztatnak.
és pornográfia? Mikép tehetséges,' Színházaink műsorait végig néz- 
hogy valaki a saját múzsáját ily alan- vé, alig találunk egy-egy klaszikus 
tas módon megbecsteleniti ? . darabot, mert nem érdemes előadni,

Mi, akik olykor be-bekukkan- reá fizet a színház a nem pártolás 
tünk az irodalom csábos berkébe, miatt.
sokszor láttuk őt lehorgasztott fővel, R sikamlós kétértelműségek, 
godolatokba mélyedve töprengeni, burkolt célzások tetszenek ma már, 
Mi megértjük és meg is védelmez- vagy talán most még s csak ezeken 
zük az irót, akit a sanyarú kénysze-j tudunk igazán mulatni, kaczagni, csak 
rűség arra csábit, hogy jó pénzért, ezek szórakoztatnak.

■jjgája.

És vissza fog térni az a mes
terkélteién egyszerűség, amely m&tó 
arra, hogy megirassék és hogy el-
nlvactaccób____-_____ 'wi v a^ta jjcn .

Ha ez az idő ismét beköszönt, 
bizonyára nem akad iró, aki vakme
rő nemtörődömséggel szembe helyez
kednék az uralkodó Ízléssel.

Ne feledjük, hogy az írónak kö-

Nagyatádi Hirlap tárcája, 

üti vázlatok Olaszországról
Irta: P. Kiss Arisztid.

(Folytatás.)

A nagy rendalapltó szülőháza helyén 

jelenleg egy zárda és templom áll. A telek 

nagyságából kitűnik mily gazdag lehetett 

az öreg Bernardone Péter, szent Ferencz 

édes atyja, ki Franciaország legnagyobb 

kereskedő házaival volt összeköttetésben, 

s azért fiának Giovanni nevét Francesco- 

ra változtatta és annyira beleöntötte a fran

cia nemzet iránti rokonszenvet, hogy az if

jú szent elragadtatásában és imáiban min

dig a francia nyelvei használta. A család 

ősnemes származású volt, czimerében nyíl

lal átlőtt hattyú d szelgett. A hatalmas épü

lettömb végén egy szűk utczában kicsiny

ke kápolna jelzi a helyet, hol szent Ferenc 

született.

Innét a Minerva templomba mentünk 

mely még külsejében megőrizte régi alakját, 

de belseje keresztény templommá alakult. 

Atellenben van a „Monté della Pietá“ 

tézmény, a szövetkezeti bolt, melynek Ber- 

nárdino da Feltria volt a megteremtője 

XV. században, s célja volt hogy a szegény 

népet az uzsorások körmei közül kiragad 

ja. Természetes, hogy itt ez intézmény zá

logházzal van összekapcsolva, de hogy ez 

a koldusnép mit. vihet zálogba, azt nehéz 

elgondolni.

Assisi lejtőjéről lefelé, a várostól mint

egy húsz percnyi távolságra S. Damjano 

k o lo sto ra  áll, még egészen XIII. századbeli 

köntösébeh. A rfzaFacenok ostromát vitézül 

állottá ki egykoronr-de csak a hitből faka

dó imádság erejével, egyébként a legkisebb

zönségé Ízléséhez kell alkalmazkod- 
nia.

R közönség olyan irodalmat kap, 
amilyet megérdemel.

A legvérzőbb seb.
Andrássy Gyula gróf belügyminiszter

nek a múlt napokban az országgyűlésen 

elhangzott nagyérdekü felvilágosítása, az 

Amerikai kivándorlás ügyében egy interpel

lációra adott válasza, széles köröknek, jnond-

Occasiol

kaliberű ágyúgolyók zápora halomra dönt

hetné az ódon épületet. Szent Ferencrend' 

számos emlékeit órzi ez a zárda, s azért 

a porcinkulai kápolna és zárda után a leg- 

nevezetessebb régisége Assisinek. Miután 

szegről végről mindent megnéztünk s ne

vünket a vendégkönyvbe beírtuk, a kapasz

kodón át visszatértünk a városba.

S. Chiara bazilika és S. Rufino szé

kesegyház tüzetes megtekintése után ebé- ‘ 

delni mentünk. Cireronenknak tíz lírát 

fizettünk, kinek nem annyira magyarázatát, 

mint inkább csak kalauzolását vettük igény

be. Az utcán magyar szemet és tisztasági 

érzéket megbotránkoztató dolgokat lehetett 

látni, s ha a touristák Cadix spanyol város

ról elmondhatták, hogy az olyan tiszta, 

hogy utcáiról asztalkendő nélkül lehet enni, 

akkor Assisiről és a legtöbb olasz város

ról az ellenkezőt vagyunk kénytelenek kons-

A szokásos nagy karácsonyi vásár

F E lö L S T O K  Z S IG n O N D
czégnél

a n r  már megkezdődött, .-gén.

Occasiol
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hatnók az egész magyar közvéleménynek 

.figyelmét odairányitják az ország legvérzóbb 

sebére: a kivándorlásra. Valóban milliárdok- 

ra megy az a nemzeti tőkeveszteség, me

lyet a hazai kivándorlás okoz és koránt sincs 

kiegyenlítve azokkal a pénzekkel, a me

lyeknek a felvidéken csak legendás híre 

van, hogy egy-égy^szerencsésebb kivándor

ló itthon hagyott családjának mennyi pénzt 

küld haza. A hir szárnyán egy kis amerikai 

pénz ezrekre nő és nem csalódunk, ha a 

kivándorlás okát ebben találjuk leginkább.

Ha Amerikában mindenkinek olyan ró

zsásan menne a dolga, akkor miképen tör- 

történhetnék az, hogy a legutóbb is 10,000 

magyar honfitársunk jött haza a duzzadó 

reménység földjéről, Amerikából. 10,000 

magyar akik busán csalódottan azzal a szi

lárd elhatározással jöttek haza, hogy magu

kat mégegyszer lóvá teni nem engedik.

A határszéli rendőrkapitányok és a 

Fiúméból érkezett hivatlos jelentések szerint 

ugyanis rövid négy hét alatt 10,000 ma

gyar munkás jött haza, akik azt beszélik, 

hogy Amerikában az újabban kivándor

lók sorában a legsötétebb reménység két-

a mit előzőleg hirdettek, az uj elnök válasz - 

tás befejezése után gazdasági fellendülés 

be fog következni. A jelek arra mutatnak, 

hogy egyelőre Amerikában nagyobb arányú 

— gazdasági fellendüléstől, az ezer meg

bér, aki lépre megy és épen most, amikor 

rosszabb időt nem választhatna, — Ameri

kába vitorlázik. Mert'azt megtudnók érteni, 

hogy egy-két ember Amerikában se boldo

gul, de mindjárt tízezer ember ? a ki vígan

kifizeti a tetemes hajójegy árát (talán egész “nagyon mulatságosnak ígérkezik. Úgy

életének összes keresményét) s kiutazzék, 

meg megint visszavitorlázzék, -seztJózan 

ésszel senki se fogja gondolni. Bizonnyal 

úgy van, a miről különben az amerikai

jó kivánataihoz hasonló érzelemmel csatol

juk a magunkét
— A nagyatádi izr. nőegylet f. hó 12-én 

tartandó jótékonyczélú mulatsága iránt már 

most nagy az érdeklődés- Az est tényleg

juk, hogy a rendezőség tréfás kotillont is 

tervez. Igazán kiváncsiak vagyunk! Nem 

annyira a mulatságra, mert azt sejtjük, hogy 

kitünően sikerülend, hanem inkább a toálet-

lapok állandóan irnak, hogy a gazdasági, tekre. Ma már nem azé a pálma, aki a 

válság tart, a gyárak csukva vannak, munka 

nincs és Amerikában csak azok a régebben 

kivándorlók tudnak megmaradni, a kik nem 

lévén teljesen; vadidegenek, hitelük van, a 

melyet kihasználnak abban a reményben, 

hogy majd csak viradnak jobb napok.

Vagy azok, maradnak, a Iriknek a hazauta

zásra való pénzűk nincs meg és idehaza 

sincsen olyasvalakijük, a ki küldene szá

mukra pénzt, ezzel kiváltaná őket a sötét 

rabságból, nyomorból.

Még mindig napirenden van Ameri

kában a munkanélküliek tüntetése, az éhe

zők fenyegetőzése, a tömegbe állása és 

részükről az élelmiszerszállitó vonatok

számra heverő munkáskezek foglalkoztatá

sáról szó sem lehet és kétségtelen, hogy 

nem 10,000 számra jönnének a kivándorlók: 

haza, akik túl az Óceánon oly keservesen 

.csalódtak, hanem jóvá) nagyobb számmal,

nek Ígérkezik a hidegebb idők beálltával. 

Munka ? Munkacsoporulat pedig legfeljebb 

csak a legvérmesebb amerikai számítás 

szerint is, legfeljebb abban az arányban 

várható, hogy az Amerikába 'elhelyezett

munkásokat fogják tudni elhelyezni. Uj 

bevándorlókra Amerikának nincs szüksége. 

Azért mondják' oly sűrűn az Amerikába 

vándorolni akaróknak, hogy — v is s z a .!

legdrágább ruhában jelenik meg a bálterem 

fényes parkettjén, hanem azé, ki egyszerű, 

de ízléses öltözékével vonja magára a fi

gyelmet. A nehéz selyem ma már nem hó

d it Hódit a jó ízléssel párosult egysze

rűség. Szeretnők látni, ha báli publiku

munk öltözékével 'maga megdöntené né

melyek azon állítását, hogy a maf korban 

veszedelem bált rendezni, mert a toalett

kérdés sokakat otthon tart.

— Az iparos ifjúság teaestélyével meg

mutatta, hogy az úgynevezett «Weisz» 

kávéházban is lehet táncmulatságot rendezni, 

nemcsak nyáron,- hanem télen is. A kávé

házi helyiség nem tulnagy, de elegendő és

lyzet még kegyetlenebb- azt mondjuk, hogy a kávéházi helyiség

megtelt, azzal nem a kávéház kicsiny vol

tára akarunk reá mutatni, hanem a teaéstély 

szép számú közönségére, kiknek a legnagyobb  ̂

előzékenységgel s figyelemmel szolgálták 

fel a házigazdák maguk a Weisz-féle jó- 

hirü fekete kávét.

— Megyebizottsági tagválasztás. F. hó 

26-án megtartott megyebizottsági tagválasz

tás alkalmával községünk részéről megye

bizottsági tagul Roznik János henészi kis-

~ftn hajójegyre és t i lenne -pénzük. -j -birtokos -választatott meg.

És jól lehet ilyen sötét a helyzet nem 

szünetel az Amerikába való csábítás mun

kája. Az egész ország osztatlanul üdvözöl

heti tehát a belügyminisztert, aki a mainál 

még szigorúbb birsággal kíván lesújtani 

azokra, akik hivatásszerű provízióért az itt- 

honvalókat Amerikába csábítják. Mert annyi 

bizonyos, hogy nagyon érthetik ezek a go

nosz célzatú emberek a maguk dolgát, hogy 

ámbár Amerikát, amelyről ők arany hegyeket 

Ígérnek, tízezrével hagyják el a megcsaló

dott honfitársak, mégis akad olyan vak, o- 

lyan jóhiszemű, olyan csalódni szerető em-

H I R E  K.

— Kitüntetés. Belopotoczky Kálmán tá

bori püspök fölterjesztésére* X. Pius pápa 

nedeliczi Horváth; Jenő huszárszázadost, a 

nagyatádi ménteUp derék és rokonszenves 

parancsnokát a legénység vallásos^érzetének 

ápolása körül kifejtett, tevékenységéért 

„Pro Ecclesia et Pontifice" érdemrenddel 

tüntette 10. Vasárnap tisztelgett nála a tisz

tikar és a legénység s igaz örömmel üd

vözölte ót a kitüntetés alkalmából, kiknek

— Szabad lyceum. A szabad tanítás 

mindinkább nagyobb tért hódit a országban; 

nincs egyetlen nagyobb község sem, hol 

szabad iskola ne lenríe, vagy annak léte- 

¡sithetése eszméjével komolyan ne foglal- 

j  koznának. Községünk lakossága is elérke- 

jzettnek látja az időt, hogy magának egy 

| szabad lyceumot teremtsen és ebben az 

ügyben f. hó 3-án (csütörtökön) délután

4 órakor értekezletet is tart a községház, 

tanácstermében, melyen való megjelenést 

mindenkinek kötelességévé teszi ezen köz

művelődési szempontból rendkívüli fontos

tatálni. Az istállók ajtaja az utcára nyílik, 

melyből a trágyát az utcára dobják ki, a 

ház eresze alatt kifeszitett kötélen ruhákat 

szárogatnak s csalhatatlanul kiszámíthatjuk, 

hogy hány tagból álló család végzett nagy

mosást ; az erkélye^ablakokban asszonyok 

és leányok mások s^emeláttára végzik a 

legintimebb toilettezést; az utcán pedig épen 

ők, akiktől a művelt európai ember az illem 

törvényeinek betartását elvárhatná, oly dol

gokat végeznek, melyek láttára még a 

legotrombább pávián is fülig pirulnál Na, 

de eléglegyen e szépséghibákból!

Az ebédet kedélyes diskurzus, külö

nösen a látottak fölött tapasztalt benyo

másaink elmondásával költöttük el. A tár

sasebéd elég jó lett vólna, csak -a kenyérrel 

nem voltunk kibékülve, mely lángos alakú 

peszmeg volt ,s hozzá sótalan és kovász- 

talan. Délutánra szabad programmunk volt,

. mindenki tetszése szerint használhatta fel 

az időt Minthogy sz. Ferencz elöünnepe 

volt, a szent bazilikába mentem, hogy a 

nagy vecsernyét meghallgassam. Nas, ez 

-igazán nagy vecsernye volt, négy órától, 

fél hatig tartott. Az énekesek bámulatos1 

r hangterjedelemmel rendelkeztek, s a teno

rista túltett volna legelső opera nrimadon

nánkon is. Én tényleg hölgynek tartottam, 

mert az est homályában nem láttam az 

énekeseket s csak otthon világosították 

fel, hogy az a hölgy bajuszot és szakáit 

visel. Vacsoráig a boltokat jártam Ke és 

emléktárgyakat vásároltam, azután pedig az 

ismerősöknek képes levelezőlapokat kül

döttem.

Éjjeli tizenkét órakor harangkchtgás 

ébresztett fel, az egész város harangjai 

megszólaltak, hirdetve sz. Ferencz ünnepét. 

Persze, ez-a mi fülünknek szokatlan, kik 

hozzá szoktnnk a harangoknak ütemes 

szólaipához, az olaszok egyszerűen félre

verik a harangokat és nem harangoznak. 

Ez a harangzene tartott hajnali négy óráig, 

ekkor meg trombitások (nálunk trottyosok- 

nak hívják) járták be fülsértő zenéjökkel a 

várost Alvásról szó sem lehetett s így 

kénytelen Voltam hat óra tájban fölkelni. 

Az éjjeli szekrényen egy szál gyufa és egy 

öt milliméternyi gyertya szerénykedett a 

A gyufa csütörtököt mondott, de szerencse, 

hogy hazulról elláttam vele magamat mert 

Olaszországban egy pakli gyufa tiz cente- 

simi, a mi péifóük szerint tiz fillér. Hja, az 

állami monopolium! Különben' ennek kö

szönheti az olasz föld, hogy ott kevés a

gyújtogatás, de annál több az, orgyilkosság! 

Siettem az öltözködéssel, mig gyertyám 

végső lobbot vet, de a gyertya elég ud

variatlan volt, mert mielőtt rendbe jöttem 

volna, egy gúnyos pislogással végbűcsut 

mondott s én koromsötétségben maradtam.

Hét óra után az omnibuszok Porziun- 

kulába szállították társaságunkat. Szakadó 

esöbeu értünk a vasútállomás mellett fekvő 

kis községbe, mely arról nevezetes, hogy 

ittvan szent Ferencz rendjének bölcsője, 

itt volt az első zárda, az első templom, 

tulajdonképen kápolna, mely a nagy arányú 

bazilikába be van építve s itt halt meg 

Szent Ferfencz. Lakosainak száma alig megy 

300 főnyire, de azért külön syndacoja van. 

Postai elnevezési pedig : Santa María degli 

Angeli (Perugia.) A vasúti állomástól néhány 

jsercz alatt a bazilikához érünk s ha az 

ember nem volt még Rómában, egészen 

meglepi a hatalmas nagy épület, mely tu- 

j lajdonképen nem egyéb, mint óriási köpő-' 

nyeg, hogy befödje s királyi méltóságával 

megoltalmazza a kupola alatt szerényen 

meghuzótó kápolnát.

A lwalmas bazilikát V. Pius pápa kezd

te építeni, az építkezésben mintául a római 

I sz. Péter templomot vette s a terv kivitelét



intézmény létesítésének szükséges volta. A 

szabad iskola munkaköre — amint halljuk — 

népszerű tudományos előadások tartása le- 

end. Egy-két útleírás vetített képekkel, iro

dalmi felolvasások, természettudományi, 

csillagászati előadások részben kisérletezé- 

sekket füszerezve,_részben vetített képekkel 

illusztrálva. Az eszme mindenesetre dicsé

retre méltó s szükséges, hogy ezen eszme 

megvalósithatását tőlünk telhetőlég úgy 

anyagilag, mint szellemileg támogassuk.

— Fényes Cabaret estély. A mint érte

sültünk a nagyatádi iparos ifjúság önképző 

egyesülete Karácsony másnapján ismételten 

egy nagyobb s fényes Cabaret estélyt szán

dékozik rendezni, a melyre az előkészületek 

már nagyban folynak. Elvárjuk tehát derék 

törekvő Iparos ifjainktól, hogy ezen alka

lommal is hasonló kedélyes estélybe része

sítsenek bennünket, mint már tóbb izben 

is részesítettek.

— Kirabolták a marcali! takarékpénz

tárt. Mint «S, H.» irja múlt hó 26-ára 

virradóra ismeretlen tettesek betörtek Mar

caliban a takarékpénztárba, megfúrták a 

kasszát s onnan fél millió korona készpénzt 

s értékpapírt raboltak el. Ha a hir Való,

■ úgy iga?án nagy csapás érte a marcalii ta

karékpénztárt Bővebb értesítést a betörés

ről lapunk zártáig nem kaptunk.

— Kecskék vendégszereplése. Múlt hó 

26-án reggel Röznik Vendel simonqáti ven 

déglőshöz beállított két jóképű kecske s 

azóta ott kitűnően érzik magukat, minden

esetre Roznik ur jószivü házigazdái ven

dégszeretetéből. Aki, tulajdoni igényt tart 

ezen két vendégszereplóhöz, kellő igazolás

házigazdától oltalmába veheti.

— Lövöldöző erdőőr. Gige—Cseberki 

pusztán múlt héten Major György Urodalmi 

kovácsot Vachl Kristóf urosLerdöőr lőfegy

verével állítólag szándékosan balkarján úgy 

meglőtte, hogy rajta husznapon felül gyó

gyuló súlyos testi sértést ejtett, méltó bün

tetését a bíróságnál fogja. megkapni.

— Vásári tolvaj. Csököly községben 

múlt hó 25-ín megtartott országos vásáron 

Grűribaüm Ernő toponári kereskedőtől 22 

méter ruha szövetet 13 K- 92 flll. értékben 

elloptak, a tettest azonban hamar nyakon
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csípték és pedig (Tóth) Szolga Istvánné 

szül. Sütő Lidiá kadarkuti lakos, hires vá

sári tolyaj^szeínélyében, aki majd a bíró

ság börtönében fogja élvezni munkája gyü

mölcsét. ^

— A Petőfí-ház. A minap érkezett haza 

a londoni kiállításból a Petöfi-ház és erek- 

lyemuzeum könytárának berendezése. A 

művészi kivitelű'szekrényeket egyenesen a 

Bajza-utcai Petófi-házba vitték, melynek 

belső díszítő munkálatain javában dolgoz

nak Kéry Gyulának, a Petőfi társaság tit

kárának felügyeletével. Az újjáalakítás be

fejezése után Emészt Lajos, a Petöfi-mu- 

zeum igazgatója, nyomban megkezdi a 

berendezést és a nagybecsü ereklyetárgyak 

elhelyezését. A Petőfi muzeum fenntartási 

céljára rendezett sorsjáték 1 koronás sors

jegyeinek terjesztésére megmozdul az egész 

magyar társadalom. Amint értesülünk, vár

megyénkben is erős akció készült. E moz

galom támogatására mi is felhívjuk közön

ségünket, mert a sorsjáték sikerétől függ 

az, hogy a Petőfi-házat a Petőfii Társaság 

mielőbb átadhassa rendeltetésének: Az egy 

koronás sorsjegyek megrendelhetők a Tár- 

~sasagnak Budapest, 1X., Boráros~-tér 2: sz.' 

alatt lévő irodájában..

— ü jitás  a pénzesleveleknél. A pén

zeslevelekre ezentúl öt pecsét helyett csak 

két pecsétet kell tenni, cspán a postán 

: megolvasott pénzesleveleTcre kell ezentúl is 

, öt pecsétet illeszteni. Az uj két pecsétes 

| pénzeslevél-boritékok. á  postahivatalban 3 

fillérért kaphatók.

— Cselédszerzödés és mihtabérlevél. 

Az uj cselédtörvény életbeléptetéséről szóló

belevenni azért, mert a törvény úgy is kö

telező szabályokat állít föl s viszont mi 

mindent nem szabad fölvenni a szerződésbe 

vagy bérlevélbe azért, mert a törvénnyel ' 

ellenkező megállapodások érvénytelenek. E 

kérdések fejtegetésével a szerző az égész 

törvényen átvezeti az olvasót s végűi az 

egész tanulmány .összefoglalásaképen egy 

szerződési és egy bérlevélmintát közöl. A 

gyakorlati szempontból igen értékes munka 

ára 30 fillér. Az érdekelt cselédtartó gaz

dáknak nem eléggé ajánlhatjuk a praktikus 

művecske megvételét.

— Az újpesti bankrablás paródiája. 

Egy vidékünkön levő város torna és vivó- 

egyletének jókedvű tagjai elmés ötletekei 

szokták megtréfálni egymást, ha erre egy-egy 

név vagy születésnap alkalmat nyújt. Most 

hogy az egyesület derék ügyvezetője, aki az 

Osztrák-Magyar Bank ottani fiókintézetének 

is főnöke, a nevenapját ünnepelte, jókedvű 

barátai az újpesti bankrablás utánzásával gra

tuláltak neki. Az Osztrák Magyar Bank hi

vatalnokai, a főnökkel együtt, éppen hivatali 

munkájukat végezték amikor a bankfiók két 

ajtajában megjelent egy-egy álarcos bankrab

ló csokoládé-revolverrel és “papInnasé'KSrret-

sóink nagy részét rendkívül közvetetlenül 

érdekli az uj, a gazdasági cselédekről szóló 

törvény által beállott uj helyzet. A gazda

sági cseléd szerződése és bérlevele cim 

j alatt Szabó Tamás dr. tollából egy gyakor

lati szempontból igen értékes.és hasznos 

tanulmány jelent meg. Az üj 1 cseléd-tövény 

életbe lépte óta minden cseléd változáskor1 

fölmerült az a kérdés, hogy mit kell a 

cselédszerződésbe, vagy a bérlevélbe bele

foglalni? A most megjelent, tanulmány szer

zője megmagyarázza, hogy mi mindent fö

lösleges a szerződésbe, vagy a bérlevélbe

a kezükben s az egyik elálta az ajtót, a 

másik pedig „Hands off“ kiáltásai berohant 

a főnök szobájába és homlokának szege^ 

a csokoládé-revolvert. A bankrablók nyomá- 
han a hajtársak tis/telgö knlriftttsége nyomult 

be á szobába, amikor azután a bankrablók 

Ts letették álarcukat és az egyik rabló szere

tettel gratulálta meg a bankfőnököt, meg

nyugtatván őt az iránt hogy ha sorainkban 

bankigazgatók, bankfőnökök, bankjegyzők,

Vígnolára bízta. 1569. március 25-én tették 

le az alapkövet, de az óriási épitmény csak 

110 évmulva nyert befejezést Hosszúsága 

127, szélessége 67 magassága, a kupolát 

is beleszámítva 87 méter. A  kupola alatt 

van a kts Porcinkula kápolna, melynek ere-' 

dete a 6. századba nyúlik vissza s egykor 

a bencések tulajdona volt akik azután az 

üjszölött rend alapítójának sz. Ferencnek 

ajándékozták a mellette levő kis remeteségi 

gél együtt azon kikötéssel hogy a rend é- 

vente egy korsó olajat s egy kosár halat 

tartozik adni a legközelebbi bencés zárdának.

Nyolcai óra után megkaptam az en

gedélyt, hogy a kápolnában misézhettem. 

Mily ritka szerencse és* kiváltság volt ez, 

fölösleges mondanom I Azojt a régi téglák, 

azok a régi falak, az oltár mily sokat 

mondtak nekem az alatt a félóra alatti 

Mise után barátságos reggelire hivtak meg 

engem és rendtársamat s egyúttal az .ünnepi' 

ebédre is meginvitáltak, amit mi nagy öröm

mel fogadtunk. Ebéd alatt bejártuk a~por- 

ciunkulai zárdát, melynek körülbelül ötven 

szerzetes lakója van. Nevezetessége a zár

dának egy folyosón levő kút, mely szent 

Ferencz idejéből való, sz. Fereiícz rózsás

kertje, a szentnek czellája, mely kápolnává., 

van átalakítva. Részt vettem még az ünrié- *

bankpéngtárosok és más egyébh baiiküsztvi-~ 

selők vannak is, bankrabló közöttük nincs. 

Az eredeti ötlet vidám kacagással töltötte be 

a komoly pénzintézet hivatalszobáit 

I — A hirlapi «kacsa» eredete. A hirla- 

| pi «kacsa» eredetéről a kővetkező történe

ten mondja el egy francia lap. A brűszeli 

| akadémia egyik tagját az újságok különfé

leképen gyanusitották. A derék akadémikus 

boszankodott a dolgon és elirtés módon 

állt boszut az újságokon. Az egyik laphoz 

egy hirt küldött be, amelyikben a kacsák 

óriási falánkságáról számolt be. Azt irta, 

hogy húsz kacsát együvé zárt, azután egyet

pélyes nagy misén, melyet a tartományfő

nök végzett nagy segédlettel, s a mely alatt 

igaz gyönyörűséget találtam a hatalmas 

gregorián énekbeq. *

Ebéd után rövidre fogtuk a társalgás 

fonalát s három órakor Foligno felé indul

tunk, hogy még éjjel 21 és fét órakor Ró

mában legyűnkr Ne csudálkozzál nyájas 

olvasóm ezen időjelzés felett, az olaszok 

már jó régen ott tartanak, ahol mi el 

se kezdettük, hanem csak tervezgetjük, 

tudniillik a napnak huszonnégyórás beosz-. 

tásánál az óraszerkezetekén ls. Hogy mily 

praktikus e beosztás, azt hiszem, nem szo

rul magyarázatra. Nem kell külön kiemelni 

pld. reggel 10 órakor, vagy este 10 órakor, 

mert a tiz órát mindenki délelőtti időnek, 

a huszonkét órát pfe4íg^éjjelinek veszi. Per

sze nálunk-eleinte egy kis felfordulást csi

nálna, mint annak.idejében a kiló, a méter- 

mázsa és a rtéter, s újabban a fillér és 

korona, de» végre is megszoknánk, s még 

a kótyagos kedvű sem jönne ki sodrából, 

ha tizenegy óra helyett huszonhárom óra-* 

kor térne haza egy kis kukli prédikáczióra I 

Folignónál temérdek utas várt a római 

vonatra, be is préseltek engem technikai 

vezetőnkkel egy már túl zsúfolt szakaszba. 

Francia és spanyol papok voltak utitársa-

ink, akik nem valami barátságos ábrázattal 

fogadták az uj jövevényeket. No de mi is 

szívesebben vettünk volna tanyát üresebb 

szakaszban. Társammal beszélgetésbe kezd

tem, melyre az egyik francia abbé különös 

figyelmet látszék fordítani. Megkérdezte tár

sától „Miféle nációk lehetnek ezek?“ „Ma

gyarok" „Úgy ? és micsoda nyelven beszél

nek?“ „Ezeknek mint aféle ázsia hordának 

nincs önnáló nyelvük, hanem szláv keverék

ben beszélnek 1“ Ez tehát a francia alapos

ság, Így tanulnak és igy beszélnek rólunk 

külföldön. Persze mindennek az a vegyes 

házasság az oka, melyben az osztrákokkal 

élünk s a drága hitestárs ily badar fogal

makkal tölti meg a művelt nyugatot rólunk 

és ellenünk.

Utunkat a legjobb akarattal sem mond

hattam kellemesnek, az eső úgy eset, hogy 

a legszebb vidékekből, mint például Spole- 

tó völgyéből mit sem láthattam. Ojtűk az 

időt, amint lehetett: uzsonázással, dohány

zással, beszélgetéssel, de bizony mintha 

csak ólomlábon járt volna, oly lassan telt 

el. Társam szundítaní kezdett, én is kőv^tj 

tem a jó példát s aludtam addig, mig tár

saim ezihelődése é§ lármája nem jelezte, 

hogy egy rövid negyed óra múlva Rómában 

leszünk. (Folyt, köv.)
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levágatott, apróra felvagdaltatott és a ka

csáknak-eledelül adta. , A kacsák jóízűen 

felfalták szerencsétlen társukat, sót jól lak- 

mároztak kővetkező nap a tizennyolcadik 

kacsából, majd a tizenhetedikből és igy 

tavóbb. Mert a még meglevők mindennap 

valamelyik társukat kapták ebédre. Tizen

kilenc nap múlva csak egy kacsa maradt, 

amelyik ilyetén módon, mind a tizenkilenc 

kollégáját megette. E ^  a kis történetke, 

amely igen szellemesen volt megírva, a 

lapoknál nem várt sikert aratott, amely a 

szerző legvérmesebb reményeit is felülmúlta. 

Lassankint végigjárta Európa sajtóját, sőt 

Amerikába is eljutott. Sokat nevettek an

nak idején ezen kacsahistórián és a «kacsa» 

szó uj forgalommá vált a hírlapirodalomban.

— Az egyiptomi hét szűk esztendő. 

Brugsch tanár mint Alexandriából írják nagy

jelentőségű felfedezésre jutott. Sikerült 

ugyanis kibetüznie, illetve megfejtenie azt az 

egyiptomi hieroglifát, mely arról a hét szűk 

esztendőről, amelyet a bibliai József á Pha- ’ 

rao álma után megjósolt. Ez ideig a bibli

án kivül egyébb szavahihető adat nem tá

mogatta ezt az egyiptomi drágaságot Az 

egyetlen^támpon^éHny szökaíIahul hatal

mas magtár nyo^flPvolt, amelyeknek kelet

kezési idejét azonban lehetetlen volt meg-j 

határozni Azokból a hieroglifákból, ame

lyeket most Brugsch tanár kibetüzött, kitű

nik, hogy a  bibliának a hét szűk esztendő

re vonatkozó tudósítása mindenben megfe-j 

lel a való tényeknek. A Nilus tényleg hét 

éven keresztül kilépett medréből és annyira 

elárasztotta Egyiptomot, hogy a vetések a 

víz alá kerültek s hét évig nem volt aratás.

azon működik, hogy minél változatosabb 

és előkelőbb színvonalú számokat adjon. 

Az induló szezon társadalmi, művészeti éle

te mind nyomokat hagy hasábjain, Szépiro

dalmi részét a mai magyar bolletristák leg

jobbjai írják. A szerkesztő Herczeg Ferencz 

mellet Gárdonyi, Ambrus, Lövik,-Bród, Szo- 

maházy, Heitay, Krody, Lyka Károly és 

Farkas Pál és mások dolgoznak állandóan 

az Uj Idók-be. Az uj évnegyed Lövik Ká- 

rolytól kezd eredeti regényt akinek finom 

tollát, gazdag szinü elbeszélő-vénáját régtől 

ismeri és szereti a közönség. Az eredeti 

regényen kivül egy fordított is kezdődik, 

amely a külföldi regényirodalom egy érdek- 

keltő és poétikus terméke^hét aktuálisai

ról eredeti fényképfelvételekkel és Mühlbeck 

Károly humorus fejlécrajzaival számol be. 

Ezek a kis karrikaturák hamar megszerez

ték a közönség rokonszenvét s immár az 

Uj Idők illusztratív részének külön érdekes

ségei. Az Uj Idők effiiizetési ára negyed

évre 4 korona Mutatvány szám kérésre in

gyen. Kiadóhivatal Budapesten VI. Andrássy 

ut 10. szám.

----. - -—---Felelős szerkesztő :---.----

SZJKODICS SZILÁRD.

=  Az iskola utczában a  EZU

Noszlopy-féle ház

szabad kézből eladó.

962 Íz. vhtó. 1908.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t-c. 102^ §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás
bíróságnak 1908. évi V. 344 1. számú vég
zése következtében dr. Turteltaub Adolf 
ügyvéd által képviselt H. Spielman ezég 
javára 293 kor.>37 fill. s jár. erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 1200 kor.-ra becsült következő in
góságok, u, m: 40 vég kanavász, 300 méter 
ruhaszövet nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1908. évi V. 354 5. számú végzése 
folytán 293 kor. 37 fill. tőkekövetelés, ennek
1907. évi novemb. hó 2. napjától járó 6% 
kamatai és eddig összesen 42 kor. 75 fillér
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Nagyatádon a piacztéren leendő 
megtartására ' -

lfl!p8. évi december hó l lr ik  
nap ján d. e. 10 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t-c. 1071 és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. "" -: • -

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

Kelt Nagyatádon, 1908. évi november
-hn ?A napján. _________

SZABÓ IÓZSEF 
kir. bír. végrehajtó.

A bajok borzalmas mérveket öltöttek. Még 

a biblia által megadott időpontok is egyez

nek. Eddig önkényesnek tartották azt a meg

állapítást, hogy a hét szűk esztendő KY. e. 

1700-ban élt véget, de a hieroglifek ada

tai most azt kétségen kivül megerősítik. 

Phárao tényleg 1715, Kr. e. magyaráztatta 

meg álmát Józseffel, akinek aztán felségül 

adta a helipolosí egyetem vicekancellárjá

nak leányát Ugyan ezen esztendőben lát

tak hozzá az óriási magtárnak építéséhez, 

ahol a hét bö termésű esztendő gabonafe

leslegét oda raktározták.

— Az Én Újságom. Apró embereknek 

készül ez az újság, övék minden szava, 

minden sora. Friss üde és vidám, mint ma

ga a gyermeklélek. Mese, vers, történeti el

beszélés, kép, mulattató apróság kedves 

tarkaságában követik egymást lapjain. Szer

kesztője : Pósa Lajos a magyar gyermekvi

lág régóta kedvelt szeretett Pósa bácsija. 

Az én újságomat Singer és Wolfner adja 

ki. Mutatványszám kérésre ingyen. Előfize

tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Ki- 

adóhivatal : Budapesten, VI Andrássy ut 10. 
szám.

— Magyar lányok. Fiatal leányoknak 

való olvasmányokat, regényt ismerfetterjesz- 

tő cikket, novellát, verset hoz hetenkint ez 

a képes lap, amelyet Tutsek Anna szerkeszt 

és Singer és Wolfner ad ki. Java magyar 

Írók, jeles tollú pedagógusok szólnak meg 

itt Egyfelöl, hogy szórakoztassák a magyar 

leányközönséget, másfelől, hogy az othón 

falai J(özt.ájvegyék az iskola nevelő szere

pét. Isríleretterjesztő cikkei a női kézimunka

' körébe vágnak, állandó rovat-van a kézi-

_ munka, kertészet, házi foglalkozások szá

mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő

fizetési ára negyedévre 3 korona Kiadóhi

vatal Budapesten, VI. Andrássy ut 10.
— Uj Idők. pktóbér elsejével uj évne

gyedben is a szerkesztőség apparátusa

Felvilágosítást és feltételeket a per- 

laki kir. közjegyző adja meg. ! Házeladás!

flőí divat terem.
Van szerencsém a n. b. hölgyközönség 

szives tudomására hozni, hogy

női divat termemet
Nagyatádon, Baross-utca 234. számú 

házban (Prunauer-féle uj cukrászda)

helyeztem á t
Elvállalok a női divat szakba vágó min
dennemű munkát u. m. Angol és Fran
cia costümöket, tavaszi és téli kabá
tokat, derék, alj, blouse, reformruhákat 
stb. úgyszintén egyszerű háziruhákat 

s átalakításokat.

Vidéki megrendelés gyorsan és pontosan 
eszközöltetik s ha a próba nem volna 
lehetséges, úgy a pontos méret, vagy 
pedig egy jó  állású derék beküldendő. 

Mint eddig is főtörekvésem oda irányul, 
hogy pontos munkám valamint szolid ár- 
szamitásom mellett nagyrabqcsült megren

delőim bizalmát kiérdemeljem.

Becses pártfogásukat tisztelettel kér
ve, vagyok

Pataki József és neje

A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kerttel jutányos

=  el adó.
Az érdeklődök------------  
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Karácsonyi és Újévi 

képasevelezö-lapok kaphatók:

BENYÁK JÁNOS
könyv- ¿S papirkercskedésében. 1 Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

Egy és kétéves 

;> szőlő- 
o ltványokról,
különféle sima és 

gyökeres vadvesszőröl

szóló kimutatás megjelenj. '• 

K ívánatra bárkinek ingyen és bér- 

mentve megküldi a

V á lla la ti szölötelep.
Billéd, Torontál-megye.

Nagyatádon a Fflrdő-utcában levő

mr 67-ik L  '  
sor számú 11 d  L

szabadkézből eladó.:

\  '
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Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni hogg SZObafÜtéSH)

kiválóan alkalmas TRIFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron;

a szén kitűnő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 

kályhában egyformán használható.«9» jó és olcsó tüzelő anyagot szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagy választékú raktárámat mindenféle

kályhákban, takaréktüzheJyekben, úgyszintén revolverek, fegy

verek és flóbertekben, gazdasági és varrógépek s az összes

-... ■■■■■■ vasáruczikkeket legjobb minőségben.

PO £  »•*
O  Z  »-i

o CD

S .S  C/3 
CO

CZERKON IMRE “ “ *»«»•KÉSZ CÍPÖ r a k t á r a NAGYATÁD.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden ölaku cipók el

készítését . ■ i

RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig. •

A pécsi 

országos ki

állításon elis- - 

’ merő oklevél

lel kitüntetve.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

L f lN b L E R  f iL f lb f lR
fűszer, csemege, játékáru és vegyeskereskedése 

■ . ' -  —  N A G Y A T Á D O N ,  = ?.■
Széchényi-tér 23. szám. (Záborszky-féle sarokház.)

A közelgő karácsonyi ünnepekre főképen ajánlom karácsonyi s újévi ajándéktár

gyaimat, u. m. gyermekjátékok, karácsonyfadíszek és czukorkákat a legkülönfélébb 

kivitelben. —

Állandóan raktáron:

fűszer, csemege, különféle 

felvágottak, különféle kon- 

servált halkülönlegességek, 

friss virsli, thea, theasüte- 

méngek, ásványvizek.
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A n Al a m  t a l á l h a t ó  ö s s z e s  

Ar u k b ó l  n a g y v Al a s z t é k . =

Állandóan raktáron:
bőráru különlegességek: 

erszények, ridikülök, szivar 

és czigarettatárczák. Min

dennemű kefeáruk, czipő-* 

kenőcsök, szappanok és 

illatszerek, inggombök.

Egy próbavásárlás mindenkit meggyőz áruim 

kifogástalan kiviteléről, minőségéről és olcsóságáról.
m i

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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Aiapittatott

1854. ROTTER BERNAT, NAGYATÁDON.
.. J t .

fllapittatott
1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Lüttichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek, revorverek és minden- 
nemű vadászati cikkek.
--------- ------------------ —--;--

=  Gazdasági és varrógépek.

Szabályozó, töltő és szellőző 
kályhák. Remek kivitelű kályha
tálcák és kandaló eszköz ik.

Közönséges és nikkel száncsengők

LAKATOS és LEMEZÀRUGYÀR. 

Halifax és Pelikán korcsolyák,

Mindennemű takaréktlizhelyek.

=  alédi Meidinger kályák.

Pinkafői és erdélyi hosszszőrll 
— -= = _  pakréczok.

Háztartási és konyhaborendezési ezik.-.

Szab. zsirbödönök. ---------:

A D L E R  GÉZA
FŰSZER ÉS CSEMEGE KERESKEDÉSE. 

Ainpitutott 1900. N A G Y A T Á D O N  *mo-

© — :------------ - ---------------------:--------------------

A téli évad beáltával ajánlja a következő frissen érke

zett árukat u. m.

Tea, Rum, Téasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok, 

t a  Conservhalak, Finomcukorkák stb. S S

külölegességeket.

Az összes cikkekből állandóan nagyraktár 
= '= =  A L E G J O B B  K I V I T E L B E N .  =

=zi D — D

Nyöm.atott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.



évfolyam 1908. d. ár hó 10. 50-ik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
_____________________ a  »Na g y a t á d  é s  v id é k e  g a z d a k ö r é n e k ,  h iv a t a l o s  k ö z l ö n y e .

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

M e g je le n ik  m inden  c s ü tö r tö k ö n

S Z E R K E S Z T I K ;

Dr. NEUBAUER FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

Szericesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Az .
megérlclte, hanem sürgősen előtérbe 
állított egy nagy kultur követelményt: 
a nyilvános könytárak kérdését. 
Eötvös József bárónak, a magyar 
nevelésügy úttörőjének teljes diadala

i i  .i » , .. , egymásra uszító, ábrándos ködképek Darányi földmivelésügyi miniszter,
INyiIvanoS KOnyvtaraK. után nyargalázó idegen talajon ser-, mikor ezelőtt mintegy tíz évvel meg- 

, kedt, szociális sajtónak népirodalma kezdte főleg azokban a veszélyez-
uj kor szelleme nemcsak sem kisértett Akkor még Bagó tetett vármegyékben, a hol a szorí
tó a»««, «„..•««ertr, « Márton ur volt a veszedelmes _és alizmus immenneer veszélyes mér- 

mégis hányszor sorompoba álltunk veket öltött, a nyilvános könyvtárak 
a magyar nép lelke tisztaságának fölállításának korszakos kultur mun- 
védelmére, holott kiterjedésre ne- káját És azok a kedvező tapasztala- 

, gyedrész annyi lélek sem volt be- tok, a melyeket Békésben, Csanádbah, 
a mostani idő. A helyzet az, hogy . vonható az irodalmi bogáncsterületre, ̂ Csongrádban és Szabolcsban tett, 
Magyarországon az írni ^s olvasni; mint ma — hiszen mindenki látja,— larra birta a minisztert, hogy foko- 
tudók nyolcvan százaléka szellemi kocsis, sjrakácsné, csősz, bakter, kis- zatosair és tervszerűen tárcsa kere- 
táplálékot kíván és a míg ezelőtt gazda, zsellér szóval az Isten adta^tében a nyilvános könytárak ügyét 
két évtizeddel a nyilvános könyv- nép mindegyike, betű után kapkod, szolgálja; közel háromeáfcr nép- 
tárak kérdését a magyar sajtó úgy mert az iskola e betűk szeretetére könyvtár van már felállítva az o r ^  
tárgyalta, mint a szellemi központok tanította meg. szágban és ezekkel rievezetes ta- 
egyik hiányzó tértijezőjét :, ma pedig Föl lehetne tenni a  kérdést, hogy pasztaiatökat tett a miniszter. Kér- ~ 
úgy áll a dolog, hogy a szellemi örüljünk-e ennek, avagy bánkódjunk-e dőiveket köröztetett. Kérdést^teti 
táplálékra szorulók nagy kontingense rajta? Ne vessük fel ezt a kérdést hogy a nagy magyar Alföldön mit sze- 
immár a falukban, sót a tanyákon isjörüljünk és fejezzük ki örömünket rét olvasni a földmives, kisgazda, és 
nyilvános könyvtárakat áhlt. Eü ha | tartalék nélkül, hogtj-a-magyar kul- munkás? “És a kérdéSré ö i VÖlt ú 
arra-gondolunk. hoqti a kiket a min—tnra pkknra ĥ t?rhrra?; lépést tptt ps*fi
dennapi iskola a szelíemi szórakozás 
gyönyörűséges országába bevezetett, 
mennyire igényli, hogy olvasássze- 
retetét gondosan és körültekintéssel 
elégítsük ki: ez a kulturkérdés ma 
sokkal jelentőségesébb, mint valaha.

Hiszen ezelőtt is harcoltunk 
ponyva ellen, pedig akkor nem is
mertük a Nich Cartereket, a bűnös 
bárónék fertelmes életrajzait és a 
pornografikus irodalom megmételye
ző és gomba mód^a szaporodó ször
nyeit. Még akkor az osztályokat

népmilliókat vont be a kultura szár
nyaiba. m

Nem kell, egy áltáléban, nem kell 
|siránkoznunk azon, hogy minden; 
kritika nélkül mohón falják a betűt, 

¡válogatás nélkül és hogy ezek a 
betűk olykor nagy ártalommal van
nak a nép lélekre. Mert hiszen se
gíthetünk rajta. Sót a magyar intel
ligenciának határozott, elháríthatatlan 

¡feladata, hogy a kultur szükségleté
nek irányt szabjon. Talán a modern 
idők ejjövendő szellemét érezte meg

Vas Gereben és Mikszáth a legked
vencebb magyar irók; melléje sora
kozik olvasottság dolgában Rákosi 
Viktor „Korhadt fakeresztje“ című 
műve," mely állandóan forog és soha 
a könyvtárba vissza nem jön, mióta 
abba elhelyezték. Érdekesen világít
ja meg ez a körülmény a magyar 
nép lelkét* a mely csodás ösztönnel 
érzi meg és fogja fel a művészi 
szépet és nemzett irodalmunk érté
kes kincseit.

Mit bizonyít ez ? Azt bizonyítja,.

Nagyatádi Hirlap tárcája. 

Úti vázlatok Olaszországról
Irta: P. Kiss Arisztid.

(Folytatás.)

ttóma.

Este tiz óra volt már, midőn vonatunk 

bedöcögött a római pálytidvarra. Már fél

órával előbb meglassitolta amúgy is meg 

fontolt lépéseit, mert csak a közel mull na 

pokban játszódott le egy rettenetes karam

bol, melynek borzalmas részletei élénken 

foglalkoztatták olasz utitársainkat. Most már 

nagyon óvatosan haladt a sin-tér (bocsá

nat e szójátékérti) felé.

Egy kis lárma és kapkodás után már 

kocsiban ültünk s az Albergó (Pension) Ali- 

berti-be hajtattunk. Nagyon előkelő szálloda 

ez a „Via Sagna“ egy kis oldalp utcájában

s jól esett az assisii piszok .után egy kis 

tisztaságot és kényelmet élvezhetni.

Másnap első utunk természetesen a 

Vatikán és sz. Péter temploma felé vitt.’ 

Dacára annak, hogy Respighi bibornoktól, 

mint a pápa helyettesétől nem volt meg a 

! misézési engedély, mégis minden nehézség 

; nélkül léphettem az oltárhoz. Ezt Rómában 

¡lakó hazánkfiának Ft. Czaich Gilbertnek 

j köszönhettem, kinek bemutatása után a sek

restye igazgatója készséggel teljesítette ké-

■ résemet. De hátra volt'egy nagy dolog, ami- 

j ért tulajdonképen a Vatikánba fáradtam, t. i.

| ó  szentségétől audienciát kieszközölni. 

Ebben is a mi kedves földink szolgált út

mutatással, fölkalauzolt egyenest Msgr. Bis- 

leti főkamarás mester ö excelenciájához, aki 

egyszersmind a vatikáni háznagy tisztségét 

is viseli. Társul szecjé&Ut hozzám Dobozy 

János dávodi plébános ur is, £ igy hárman

várakoztunk a fókamárás előszobájában ki

hallgatásra. Nagyon tarka volt a publikum,

mely ellepte a várótermet, s a sok idegen 

láttára bizonyos nyomasztó érzés fogott el 

bennünket, vájjon mikor kerül reánk a sor? 

Nyilik a sálon ajtaja s kilép Msgr. Bisleti egy 

vendég kíséretében. Körülnéz, rajtunk akad 

! meg a szeme, ami nagyon természetes volt, 

mert ismerősét Czaich urat látta társasé- 

■gunkban. Mindjárt megtudta, hogy magya

rok vagyunk s a legnagyobb szívélyesség-, 

gél tudakozódott kívánságunk felől. „No de 

hát ne itt beszélgessünk, mondja a nyájas 

főur, hanem menjünk a társalgóba. Engem 

balkarján, a plébános urat jobb karjára ölt

ve, vezetett a salonba, ahol barátságos te- 

re-fere között szóba került, hogy ó  szent

ségénél óhajtanánk tisztelegni, s mert tar

tózkodásunk hat napra van tervezve, kértük 

ót, hogy a tisztelgés mielőbb megtörténjen.

Occasiol
A szokásos nagy karácsonyi vásár

F E K 3 L S T Ö K  Z S I G H O N O  1Occasiot
t b s f  már megkezdődött, - w
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hpgy a hol a művészi szépség kul
tuszát a mivelődés legalacsonyabb 
lépcsőjén igy felfogják és ápolják, 
ott. a népnek kultur szükségletét 
minél nagyobb erővel államilag gyá- 
molitani kell. Minden dicséretünket 
megérdemli Darányinak az a törek
vése, hogy ezt a kultur szükségle
tet icielégiteni siet és a népet gaz
daságilag neveli. Mert az is érdekes 
tünet, hogy a Darányi könyvtárai, 
gazdasági könyvei is rohamosan 
megszerezték a közkedveltséget. Is
meretes dolog, hogy a földmiyelési 
tárca keretében a miniszter minden 
esztendőben 1 SOujabb kÖnyvtár föl
állítására kér megfelelő fedezetet. És 
az is az idők uj és nagy fordulatát 
jelenti, hogy pártokon kívül nincs 
népszerűbb tétel, melyet szívesen ne 
szavazna meg a képviselőház. Mind
ezeket örvendezve elmondván, még 
azt adjuk az érdekeltek tudomására, 
hogy a földmivelésügyi minisztérium 
könyvtáraiért a községek képviselő
testületeinek kell folyamodnia, ezt a 
folyamodást azonban megelőzi

tekintettel az érdekes tárgysorozatra, a ren

desnél látogatottabb és élénkebV lofolyásu 

volt. . .

Mint első pont a Nagyatádon létesí

tendő. interurban távbeszélő kérdése tárgyal* 

tatott A gazdakör elnöksége felkérte Mol

nár Ferencz pécsi posta és távirda főtisz

tet a szükséges felvilágosítások megadásá

ra, ki is egy hosszú, levélben részletesen 

isjnérteti az interurban telefon létesítésének 

módozatait az előfizetési dijakat^tb. Tekin

tettel arra, hogy a megyei telefon felállí

tása úgyis csak idő kérdésé; a külön veze

tékek létesítési költsége és az évi előfize

tési rdijak-tul -magasak, elhatározza a gaz

dakör, hogy e kérdés további megbeszélé

sét elhalasztja arra az időre, a mikor a me

gyei telefon felállítása ítész elhatározott da- ' 

lóg  lesz.

képviselőtestületnek az a határoza
ta, hogy községében nyilvános nép
könyvtárt állít föl és azon szabá
lyokat betartja, melyeket a miniszter 
a nyilvános jcönyvtárak használatá

zó közönséghez és különösen a községek 

figyelmét fogja a tartandó vásárra fel

hívni, mint ~o!y alkalomra, a hol a 

szükséges apaállatokat a legjobban besze

rezhetik. Oly gazdáknak, kik messzebb vi

dékről óhajtanának bikákat a nagyatádi bi

kavásárra hozni, vagy itt vett bikákat mesz- 

szebb vidékrev szállítani, vasúti szállítási 

kedvezményt kapnak.

„  &  r ._

Az uj ipartörvény.
Régi óhajtása az iparosságnak 

egy uj ipartörvény megalkotása. 
Mégis kétségtelen, hogy minden 
érdekelt tényező szívesen vár a két- 
évtizedes várakozás után még égy 
ideig, ha ezzel inkább látja biztosítva 

A második pontot égy Nagyatádon egy oly ipartörvénynek a megalko- 
tartandó tenyészbika vásár módozatainak tását, ajnely a gyakorlatban végre is 
megbeszélése képezte.; Ily tenyészbika vá- hajtható, S amely az életbe átültetve, 
sároknak évenkint egyszer való megtartása üdvös hatással lesz az iparra és ke- 
az egész vidék-gazdaközönségére igen üd- reSkedelemre. Már pedig az uj tör- 
vös hatással lenne, a mea^nyíben ilyenkor vény tervezet oly sok és oly nagy- 

uL,gazdáknak, mintaközségek- fontosságú kérdést Ölel fel,^ a gya-

nai elrendelt, es amelyen abban csú
csosodnak ki, hogy az ingyenes és 
mindenki által használható legyen

rittassék.
Néma gyermeknek az anyja sem 

^érti^a-szavát. Azt iiisszük, cikkünk 
alkalmas lesz arra, hogy a hol a 
nép javával törődnek, ott a kérdést: 
komolyan kézbeveszik és a nyilvá
nos könyvtárért a szükséges Jépé-i 
seket megteszik.

Gazdaköri gyűlés
— Saját tudósitóntól._____ _____

Nagyatád és vidéke gazdaköre f. hó 

4-én tartotta meg e havi közgyűlését, mely

nek is alkalmunk volna nagyobb mennyiségű korlatban m ég ki nem  próbá lt uj 

felhajtott anyagból a nekik megfelelőt kivá- in tézm ényeket k ív án  létesíteni és 

laszthatni. Brokes Rezső állattenyésztési se- á lta lában  any ira tú lterjeszked ik  ipar- 

gédfeiügyeiő, ki a gazdakör meghívására a tö rvényünknek  m egszokott keretein, 

mai közgyűlésen részt vett, ismertette a hogy a gyakorlati* a lk a lm azha tóság  

kedvezményeket, melyeket a kormány szem pon tjábó l 32 a lapos ttiegfonto- 

tenyészbikák beszerzésénél a kisgazdák- lás nagyon  is indokolt, 

nak és községeknek nyújt. Ezután ,hosz- A m i a törvénytervezete t álta lá

i g a módozatok-meg—nosság b án— ille ti,— m inden  érdekelt

_____ ________  _ I s  m indenk inek, aki az

datik, hogy a «Nagyatádi 1. tenyészbíka-vá- ország ipa rának  és kereskedelmének 

sár» jövő év tavaszán 1-2 héttel a budapesti fe jlesztését és v irág o zásá t szivén 

tenyészállat vásár után, március 20 körül lesz v iseli, öröm m e l kell lá tn i, hogy az 

megtartva, díjazással egybekötve. Dijat 1884. évi\4 7 törvényc ikkben  foglalt, 

csak kisgazdák kaphatnak, uradalmak lég- most-. érvényben le v ő  ípartörvé- 

feljebb elismerő oklevelet. A biráló bizottsá- nyünknek a rev íz ió jan agy  lépésseiha- 

got képezné a. vármegyei mezőgazdasági la d t  előre a m egvalósu lás felé. Ám de 

bizottság, kiegészítve a gazdakör tagjaiból, m ás kérdés, v á jjon  kivánatOS-e, hogy 

A gazdakör elnöksége, a ininisterirfm részé- a tervezet je len a lak jában  és főleg 

röl adandó dijak és egy .a vásár megtartá- mostani terjedelmében v á ljé k  tor

sára alkalmas hely kieszközlése iránt a szűk- vénnyé ?  Erre a kérdésre habozás 

séges lépéseket meg fogja tenni, azután nélkül és ha tározo ttan  nemm el kell 

széles körben hirdetésekét fog kibocsátani felelnünk.

a tenyészbikát eladni, vagy venni szándéko -! A  tervezethez k ö tö tt e lő s zó  maga

„És mikora akarjátok ?" „Holnap, kegyelmes 

uram" ..Jól van, még ma estére szállástokra 

küldöm a belépési jegyeket s a tisztelgést 

holnap délután négy órára (16 órára) tűzöm 

ki 1“ Ne csudálkozzanak kedves olvasóim, 

hogy ez a nagy ur tegezett bennünket!, mert 

a külföldön a papok, épugy minta katonák,- 

bajtársaknak tekintik egymást. Csak a ma

gyarok, németek, franciák, és angolok oly 

hidegek egymás iránt, hogy a testvéries te- 

gezést mellőzik. Természetes, hogy a mi is 

tegeztük á kegyelmes urat, akinek magyar 

viszonyok körüli tájékozottságát nem győz

tük bámulni.

Az egész délelőtti idött a Vatikánban 

töltöttük. A fökamarástól elbúcsúzva a Six- 

tini kápolnába mentünk, hogy megcsodáljuk 

Rafael remekművét: „az utolsó ítéletet.“ 

Sajnos, telve volt álvánnyal s igy nem so

kat láttunk belőle, de egyes alakok, vagy 

részletek elárulták a hatalmas teremtő elmét, 

és megértettem, miért fakadt könnyekre 

Guidó Reni aki Rafaellel az elsőségért ver

senyzett, midőn e képeket meglátta I A kép

tárban pedig, gyönyörködtünk Rafael Ma

donnáiban, Delsarto, Reni, Dolie, Veronese, 

Tlzlan, és Ttntoretto remekeiben. Rafael 

Reni és Tizian képei előtt festő-álványok

voltak s a különböző nemzetbeli művészek 

másolással voltak elfoglalva,, de annyira, 

hogy a sokádalomról nem is látszottak tu

domást venni. Sorba jártuk a múzeumokat, 

melyek leírásába nem is bocsátkozom, hi

szen csak azt ismételné^, amit a Bedecke- 

-rek és touristák már régen megírtak. Majd 

a vatikáni kertet jártuk be, melynek rende

zősége mintául szolgálhatna bármely angol 

kertnek. Nevezetessége a luordesi barlang 

utánzat s egy szökö kút, mely mesterséges 

j  sziklarakásokból jön elő, és phantasztikus ala- 

j kokat produkál. A kertben van a gazdasági 

udvar is, hol az apró majorság zsibong, 

lármáz, de különösen az állatvilág szocia

listái a récék» melyek itt is magyarul há

pogják: „hány z:ák árpád van gazda?“ 

Még a kocsiszínbe kukkantottunk be, hol a 

j pápai diszhintók álltak, melyek a kocsiipar 

j  valóságos csudái; de hát ritkán vannak 

I használatban, mert a pápa szívesebben vég- 

végzL sétáit ggalog a vatikáni kertben, mint 

kocsin.

Délután három csoportra oszoltunk. 

Rendtársamnak és nekem rendünk generá

lisához kellett menni, hogy tisztelegjünk s 

az engedély levelet bemutassuk és visszad

juk. A „Piazza dél popolo‘‘-n megalkud

tam egy fiakkeressel, aki azután alaposan 

becsapott, három lírát kérvén a sz. Antal 

kollégiumig, mely a „Via Merulana“-n „a 

Maria Maggiore“ és a Láterán bazilika kö

zött áll. Katonás rövidséggel végeztünk, 

mért hát nem nagyon tartóztattak benünket, 

amin nem lehet csodálkozni hiszen ily né- 

!'pes és Yiagyforgalmu zárdában sok vendég 

fordul meg. Bízouy ilyen helyeken senkit 

sem vesznek ölbe, hanem kap egy cellát, 

meg ételt, mi kell több? Rozsnyai Barna

bás honfi és rendtársunkat látogattuk meg ’ 

a kollégiumban, ki felsőbb tanulmányait vé

gezte itt, akinek kíséretében folytattuk szem

lénket e rómmai nevezetességek körül.

Sorba vettük a már fent említett Ma

ria Maggiore'7'é s  Laterán bazilikát, a „Sca- 

la Sartta“-t, «Santa Croce di Gerusalemme» 

templomokat. Annyi volt a nézni való, hogy 

öreg este lett, mire • szállodánkba jutottunk. 

A bőséges ebéd után hangos volt a tár

salgó ; egyik utitársunk a pianinón szóra

koztatott bennünket jeles játékával s becső- 

ditette az összes szállóbeli vendégeket, kik 

viharos bravó kiáltással, s tapsokkal adtak 

kifejezést elragadtatásuknak. Igy ment ez 

minden este, dacára annak, hogy holt fá

radtan érkeztünk haza szemle-utunkból.
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is elismeri, hogy sok szó fér ahhoz, jtézm ényeknek a fenntartása ugyanis 

hogy az egész anyag égy - törvény | óriási költségeket igényel, amely 

legyen-e? M elle tte  fe lhozza azt, költségeknek nagyobb részét járulék 

hogy az egybefoglalt részek ig y k o k  és tagsági dijait alakjában köz

s z o r o s  kapősolatba kerülnek; hogy vetlenöl és k izáró lag , másik ^részét 

egy törvénybe foglaltatván kü lön fé le !ped ig  közvetve, adó a lak jában job-  

rend4lkezések, az eljárás egyszerű- bára szintén az iparos- és kereske- 

sittetik és e lkerülhetőkké-válnak az dőosztály  fizetné s amely költségek 

ismétlések és más törvényre va ló  oly nagy terhet hárítanának egy- 

Tiivatkozások. | szerre az iparosokra és kereskedőkre,

Ezek az  érvek azonban  nem hogy azt ez az osztály  exisztenci- 

eleg fontosak és semmiesetre sem Iá jának  veszélyeztetése nélkül meg 

elegendők arra, hogy az uj ipartör-¡nem  birná. De nem birná meg a 

vénynek a tervbe vett k iterjedésében ¡terhek áthárítását a fogyasztó ko

v á ié  m egalkotása mellett fo g la lju n k ! zönség sem, amelyet a m á r is . ural- 

állást, azokkal a sokkal nagyobb (kodó általános drágaság eléggé sújt. 

szám ú és sokkal fontosabb indokok- ; Ily körülmények között, bármeny- 

kal szemben, amelyek ellene szólnak, nyire inponá ló  is az a nagy anyag,

Ezek közö tt a tervezet e lőszava is amelyhez hasonló terjedelmű tör- 

fe lhozza azt, hogy a törvény nagy^ vényalkotás kevés van , a melleit kell 

terjedelme m egnehezíti annak  kezel- j állást fogla lnunk, “hogy az uj ipar- 

hetöségét, speciális törvények köny- törvény m aradjon körülbe lül aZon 

nyebben mennek át az egyes érdé- keretek között, amelyekben a mostani 

keltségi körök  vérébe, tehát álkai- ipartö rvény  m ozog, pótolva a hiá- 

m azásuk egyszerűbb és könnyebb, nyokát és jav ítva a z  elavult intéz- 

V annak  azonban ezeknél sulyo- kedéseket. Ellenben a tervezet egyéb 

sabb indokok  is. M indeneke lő tt az,- részeiben felölelt -kérdések--csak a z  

hogy a  tervezetből mostani terjedel- uj ipartörvény megalkotása után, 

mében és a lak jában lehet egy tör- fokozatosan, kü lön  ^törvényekben 

vény, de egységes törvény soha. R  nyerjenek megoldást, 

törvénytervezetnek egyes részéit 

annyira k ü lönbö ző  felfogás lengi áJL

m intha azok nem is egy ko rszakban , \ » 1  1 p  p  1/
készültek vo lna. T I  r j \  l , 1\.

De ettől eltekintve, lehetetlen, . v ■ -.

hogg~ ipari éfetttnk a legnagyobb^ —* A „S zabadL ycéum  egyesület' 

zavarok és legsúlyosabb rázkódtatá-  megalakítása végett egybehívott értekezlet , 

sok nélkül megbirja annyi" uj intéz- t. hó—3-an kimo 

m énynek az életbe egyszerre va ló  Hogy az egylet az engedélyezés biztos 

átültetését, sőt a meglevő és meg- jreményében azonnal megkezdhesse műkö- 

m aradó intézm ények keretén belül dését, rögtön meg is választották a jelen-

is ann«ira  uj intézkedésnek egg idő- levők közül a tisztikart és választmányt. mának bogáti intézőiévé kinevezte, 

ben va ló  keresztülVltelet, m in t a Elnök Tallián Andor főszolgabíró, alelnök — Kassza betörés. F. hó . 5-éről 

mennyit a törvénytervezet m agában jSzmodics Szilárd polg. isk. igazgutó, tit- éjjel három ismeretlen egyén be akart törr

fog la l. ....................... kár dr. Neubauer Ferenc Ügyvéd, pénztá- j ni Felsösegésd községházába, nyilván hogy

rc^. Katona Géza polg. isk. tanár lett, vá- onnan Tarany példájára elvigyék a kassza 

lasitmányi tagok egyelőre Ghimessy László, [ tartalmát. De az épen abban az időben arra 

dr. Schwarcz Mihály, dr. Borsodi József, menő községi bakter-és kisbíró észre vet-

men Elek lettek, a választmángkiegészitödik

azokkal,, kik aktive is közreműködnek ;a 

tagok közül. A tagsági díj évi 4 korom, 

mely egyszersmind az előadások látogatá

sára is feljogosít. A taggyüjtö ivet mér 

kibocsátották. Ez évadban fi előadás .tar

tása van tervezve, melyet elseje lehetőleg 

még ez- évben lesz megtartva. A tisztikar 

és választmány f. hó 10-én d. u. 4 órakor 

a polg. iskola tanári szobájában ülést tart 

az alapszabályok kidolgozása, égy Vetítő—  

gép beszerzése és az előadások idejének 

megjelölése tárgyában.

Halálozás. Lőw Ignácz, Lőw Lajos, 

erzsébef-pusztai gazdasági intézőnek, lapunk 

munkatársának édes atyja múlt hó 26-án 

élete 73 évében elhunyt. Béke lengjen ham

vai felett

— Petőfi-ereklyék. A Bajza-utca sarkán 

befejezéséhez közeledik a Petöfi-háj átala

kításának munkája. Az érdekes muzeumban 

Petőfi ereklyéink kivül Jókai Mórnak és a 

költő, több kartársának einléktágyait is ki- 

álltják. A muzeum ünnepies megnyitása 1909 

március 15-én lesz, tehát a tárgysorsjáték 

húzásának megejtése után egy héttel. A

hogy a Petőfi-ház létesítése fentartási 

költségeire rendezett 1 koronás sorsjegyei

nek vetelével és terjesztésével támog^ua 

a kulturális és hazafias törekvését A gaz

sorsjegyei meg rendelhetők'a Petőfi Társa

ság irodájában: Budapest, IX., Boráros-tér

2 szám .alatt__________
Eljegyzés. Landler Aladár 1908 év 

december hó 6-án eljegyezte Berger Sámu- 

el kedves leányát Juliskát Nagyatádon.

— Uj gazdatiszt gróf Széchenyi Berta

lan Schlggatter Mátyás apari Uradalmi se

gédtisztet felsősegesdi hitbizományi urodal

6-ra

Még egy, nem kevésbbé lénye
ges szempont szól az ellen, hogy a 
teryezett réformok mind egy időben 
lépjenek életbe. Ezeknek az uj in- P. Kiss Arisztid, Nemes Gyula és dr. Kom-1 ték a hátsó ajtónál munkában levő etrtbe-

Másnap délelőtt sz. Péter templomának 

kincstárát néztük meg, délután pedig'’ már 

négy óra -előtt—a Vatikán terén gyültünk 

össze. Zöld szjnü belépti jegyeinket mar

kunkban szorongatva vonultunk a «Sala 

Mantuana»-ba, -egy gyönyörű terembe, s 

ott vártuk a szent atyát. «Vive,» «evvivq,» 

«hoch» kiáltások jelezték, hogy jön a pápa. 

Bár a francziák, ^vájtziak és németek hat- 

szorta többen voltak, mégis mi magyarok 

részesültünk ama kitüntetésben, hogy elő

ször minket fogadolt. Egyszer csak az 

ajtóban Msgr. Bisleti es egy világi kamarás 

kíséretében, megjelenik egy szép öreg pap, 

hófehér talárban, fején a kis fehér kerek 

sapkával, előttünk állott X. Pius. Oly meg

nyerő, kedves alakja van, hogy azonnal 

megnyeri azok szivét,'akik csak egszer is 

reá tekintenek. Közép termet, fehér haja 

ragyog, mint az ezüst, nagy fekete szemei 

csillognak, mint a drágakő, fejét kissé fél

rehajtva hordja. Hatalmas «éljen»-nel fo

gadjuk, mire barátságosan mosolyog, hiszen 

nem ismeretlen ez a magyar, szó előtte. 

Sorka térdelünk, ö csókra nyújtja-kezét 

mindegylknék, nekünk papoknak, meg ke

zűnket is megszorítja s a hatalmas tenyér

ben eltűnt a kezemfeje, hogy kisem látszott 

belőle. Ezután jött a bemutatás; Msgr. 

Bisleti végezte ezt a tisztet, akit azonban

erdélyi rendtársamnál emlékezőtehetségé 

cserben hagyott. Én másodiknak lettem I 

bemutatva. Midőn előttem állott a kérész-! 

ténység közös atyja, mint mondhattam volna ? 

Áldását kértem, ő pedig jóságos szemeit j 

rajtam pihentetve igy szólt: «Megáldalak 

j  édes fiam téged s otthon lévő testvéreidet, 

j egyúttal félhatalmazlak, hogy áldásomat 

| kioszthasd a híveknek is!» Ismét egy kézszo- 

ritás és-tovább m?gy.

j - A bemutatás szertartása után a pápa 

a terem közepére állt s a kamarás intett,! 

¡hogy a szentatya köré gyülekezzünk, mert! 

beszélni akar. Körülvettük őt, s a szerencse 

annyira kedvezett nekem, hogy jobbjára 

kerültem melléje, mig balfelére Czaich hon- | 

fitársunk került. Kissé fátyolozott hangon 

olasz- beszédet intézett hozzánk, de oly 

tiszta olaszsággal.f hogy még az autodidakta 

is teljesen megérthette. Beszédébén nagy 

örömének adott kifejezést, hogy az öjted- 

ves magijarjait maga körül láthatja, azon 

hős és dérék nemzet fiait, kik vallásbssá- 

gukkal, törhetetlen hűségükkel elévülhetet

len érdemeket szereztek sz. Péter széke 

-előtt, Czaich ur tolmácsolta a szentatya 

beszédét azoknak, kik olaszul semmit sem 

¡értettek. Végül áldását adta ránk s kisére- 

j tével a szomszéd terembe ment, (ahol a 

'francziák vártáké Még nem ért a nagy üveg

ajtóig, lelkesült éljeji reszkedtette meg a 

termet, mire a pápa visszafordult s kedves 

mosolyra derült, kezével többször búcsút 

intett felénk.

Az audiencia után a fényképészhez 

mentünk, hogy megörökítsük kis csapatun

kat. Már homályos volt az idő, de azért 

a felvétel elég jól sikerült háromszori próba 

után. Jót nevettünk azon, hogy az első fel

vételnél egy vingai bolgár asszonynak két 

feje volt. A fényképeket természetesen csak 

ide haza kaphattuk meg.

Ennek végeztevei villanyosra ültünk, 

s a „Piazza Scossa Cavalli“-n, a Tiberis 

hídján és a „Piazza dél popolo“-n át meg

tértünk szállásunkra, ebéd idejéig sürgöny- 

fogalmazással, képes levelező lapok írásá

val szórakoztunk. De egy meglepetésben is 

volf részünk: a  szent atya mindegyikünknek 

egy érmet küldött, melyet az „Immaculata" 

jubileum alkalmából veretett, s azonfelül 

azon-értesítést is vettük a Vatikánból, hogy 

a zarándok csapat papi tagjai másnap sz. 

Péter sirja fölöt misézhetnek I Ezt áng y é t 

nem is mertük kérni, és ime, a szentmyá- 

nak a magyarok iránt érzett különös rokon- 

szenve kérés nélkül is megadta azt, ági- 

ben ritka halandónak van csak része.
‘ —- (Folyt, köv.)

1
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reket, ;kik aaonbarr~futásnak eredtek. Fábián 

GyőrgyJkisbiró utánuk lőtt, de nem találta 

el őket s elmenekültek. Az előtte való na

pokban több idegen ember kóborgott a fa

luban és azt hiszik, hogy azok lehettek 

a tettesék, kiknek egész rombolásuk különb

ben csak a külső ajtó vasalásának szétron- 

csolásáig ért. A nyomozás erősen folyik. 

Nagy a remény, hogy siker esetén a tara- 

nyi rablásra is, melyet még mindig teljeáj 

homály takar, világosságot fog vetni.

— Kaposvár önálló kerület. Mint a ka

posvári lapok irják, a választókerületek uj 

beosztásával Kaposvár is önálló Bprület lesz.

— A tuberkulózis pusztítása Somogy- 

ban. A belügyminiszter által kibocsájtótt j 

statisztikai kimutatás szerint folyó év julius 

havában Somogy megyében 112 egyén halt 

el fudővészbén. Ez az ijesztően nagy szám 

nem szorul kommentálásra.

— A barcsi Cátó. Barcson a hatóság 

Hoch József mészárostól húst koboztatótt

el. Ennek a húsnak további sorsa szerfelett 

érdekelte Hérczog Andor barcsi lakost, aki 

panamát gyanított a dologban. A kíváncsi

ság nem engedte nyugodni, s hogy a dolog 

végére Járjon, kérdői 

dórt. A rendőr meg is mondta neki, hogy, 

az elkobzott húst bizony az elöljáróság el- 

ásatta az elkobzás utén-azonnatrA dolog

nak ez a természetes és törvényes rendje

ki is jelentette a rendőrnek, hogy ó azt nem 

hiszi; nem a földbe, hanem valakinek a 

gyomrába letielásga a hús.— mondta ki

a szentenciát a barcsi közerkölcsre féltéke- 

nyen őrködő Herczog. Azonban ab-
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Magyar Általános Köszénbánya 
Részvénytársulat

Budapest, V., Erzsébettér 19.

így csinos kiállítású, elég jó  

• karban levő

H Z 0_N G O R A
I nagyon olcsón eladó

' Ágostonnál Henészen.

! Házeladás I
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és

női divat terem.
Van szerencsém ,a n. b. hölgyközönség 

szives tudotnására hozni; hogy

női divat termemet
Nagyatádon, Baross-utca 234. számú

házban (Prunauer-féle uj cukrászda)

helyeztem át.
Elvállalok a női divat szakba vágó min
dennemű munkát u. m. Angol és Fran
cia costQmÖket, tavaszi és téli kabá
tokat, derék, alj, blouse,reformruhákat 
stb. úgyszintén egyszerű háziruhákat 
— ----- s átalakításokat__________

bán a kijelentésben benne rejlik az a gya

nú, hogy a hatóság közegei az .elkobzás 

és az elkobzott hús körül visszaélést kö

vettek el. A  barcsi Cátót följelentették a 

bíróságnál. -

— Fiatal útonálló. Múlt hó 27-én d. e. 

11 óra tájban Glávics Adám heresznyei la- 

kós 13 éves fiú, midőn a babócsai gyógy

szertárból orvosságot vittaz édesanyj&nak, 

a bolhói határban a’ régi temető melletti' 

utón Berkics István 16 éves bolhói lakos 

kinyitott késsel Glávics elé állt azon kijelen

téssel, hogyha most pénzt nem adsz, meg

öllek, de miután GlávicsnáL pénz nem volt, 

Berkics annak zsebeit mind megnézte s az 

után a nála volt orvosságos üveget köve

tetne, mit Glávics oda is adott s akkor fu

tásnak eredve, Berkics hazafelé szaladt; 

ezen .esetet távolról Babics Ferenc bolhói 

lakós látva, a káros fiúval Berkics után sza

ladtak, de azt nem'érték el, Berkicset a 

szülei házánál a kertben á kukoricaszár kö

zé elbújva megtalálták, s attól az édesany

ja az elrabolt orvosságot elvette és a ká

ros fiúnak visszaadta. Berkics oda nyilatko

zott, hogy pénzre volt szüksége, ezen cse

lekményt azért követte el. Nevezett a ka

posvári kir. Ügyészségnek feljelentetett.

— Milyen idő lesz decemberben? A 

«Meteor* jóslásai szerint december hó cso

mópontjai 2, 7, 14, 15, 20, 24, 26, 29, és 

30-ra esnek, melyek közül a legerősebb ha

tásúak a 2, 15, és 29 erősen hideg jelleg

gel, míg a 23—26 csapadékkal, esetleg 

hóval. Havazást a 29 csomópont hatáskö

rében is várhatunk.

nagy kerttel jutányos

=  e I a d ó.
Az érdeklődök ~ " 
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Vidéki megrendelés gyorsan és pontosan 
eszközöltetik s ha a próba nem volna 
lehetséges; úgy a pontos méret, vagy 
pedig egy jó  állású derék beküldendő. 

Mint eddig is főtörekvésem oda irányul, 
hogy pontos munkám valamint szolid ár- 
számításom mellett nagyrabecsült megren

delőim bizalmát «érdemeljem. 

Becses pártfogásukat tisztelettel kér-' 
ve, vagyok

Pataki József és neje

Nagyatádon a FBrdö-utcában levő

m r  67-ik L  '  t  -5 2  
í g y  számú I I  &  L

Ü ZZH  szabadkézből eladó.

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

Felelős szerkesztő:

SZMODICS SZILÁRD.

Egy és kétéves 

SZÖIÖ-

oltványokról,
kOIOnféle sima és 

gyökeres vadvesszőröl 

, ■ • „  szóló kimutatás megjelent.' 

Kivánatra bárkinek ingyen és bér- 

mentve megküldi a

Válla lati szölötelep.
Billéd, Torontál-megye.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 

választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

KükUllómenti első -
-  szöilöoltvány telep

tulajdonos: CASPARI FRIGYE, 
Medgyes AJ. sz. (Nagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni!

Az árjegyzékben találhatók az ország minden 

részéből érkezett elismerő levelek, ennélfogva 

minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 

előtt az ismerős személyiségektől úgy sző-, mint 

irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 
szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
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Van- szerencsém a n. é. közönség b. tudomására, adni .hagy SZObafÜtéSTB 

kiválóan alkaini&S THSFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron; 
a -szén - kitűnő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 

kályhában egyformán használható,G9y jó és olcsó tüzelő anyagot szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagy választékú raktárámat mindenféle

kályhákban, takaréktüzhelyekben, úgyszintén revolverek, fegy

verek és flóbertekben, gazdasági és varrógépek s az összes 

— — --- vasáruezikkeket legjobb minőségben. -------
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CZERKON IMRE
ÚRI ÉS NŐI CIPÉSZ + 

KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA

A pécsi 

országos ki- 

-állitáson-etia-

meroöklevél- 

lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitinényü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben^ 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint mlttden áíáku cipők el

készítését., /

NAGYATÁD. 

I
kivitelig.

RAKTARON TART: Úri, noi^es gyermek kész árut eauszerutól a legfinomabb

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

L f lN b L E R  f lL f lb f lK
fűszer, csemege, játékáru és vegyeskereskedése 

______^  N A G Y A T Á D O N ,  ~
Széchényi-tér 23. szám. ^ Z Z Z Z I (Záborszky-féfiTsarokház.)

---'• ■ '  "  Vl :

A közelgő karácsonyi ünnepekre főképen ajánlom karácsonyi s újévi ajándéktár

gyaimat, u. m. gyermekjátékok, karácsonyfadíszek és ezukorkákat a legkülönfélébb

.kivitelben.

Állandóan raktáron:

fűszer, csemege, különféle 

felvágottak, különféle kon- 

servált halkülönlegességek, 

friss virsli, thea, theasflte- 

mények, ásványvizek;

Ar u k b ó l  na g a s z t é k . =

Állandóan raktáron:
bőráru különlegességek: 

erszények, ridikülök, szivar 

és czigarettatárczák. Min

dennemű^, kefeáruk, czipő- 

kenőcsök, szappanok és 

illatszerek, inggombok.

Egy próbavásárlás mindenkit meggyőz áruim 

kifogástalan kiviteléről, minőségéről és olcsóságáról.

V

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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Alakíttatott

1854. ROHER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapjttatott

1854.

MAGYAR KIB. LÖPOBÁRUDA.

Liittichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek, revorverek és minden
nemű vadászati cikkek.

= =  Gazdasági és varrógépek.

T E P "

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. 

Halifax és Pelikán korcsolyák,

Mindennemű takaréktiizhelyek.

= :  alódi Meidinger kályák.

Pinkafői és erdélyi hosszszőrU 
pakróczok.

Háztartási m konyhaber indczcci ezik.

Szab. z s i r b ö d S n ö k . J.
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ADLE R GÉZA
FŰSZER ÉS CSEMEGE KERESKEDÉSE. ~

Alapi Halott 1900. N A G Y A T Á D O N  Alapjttatott 1900.

A téli évad beáltával ajánlja a következő frissen érke-

zett árukat u. m.

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstölthusok, Rajtok, 

ist Conservhalak, Finomcukorkák stb. £ä3
külölegességeket.

JS)-

Az összes cikkekből állandóan nagyraktár 
- A  L E G J O B B  K I V I T E L B E N .  =
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» Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor.,' félévre 4 kor., i 
===== gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. =  

M e g j e l e n i k  mi nden  c s f i t ö r lOkőn

SZERKESZTIK;
Dr. NEUBAUER FERÇNCZ, 

SZMODICS SZILARD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényj-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Háború.
R szkeptikusok azt mondják, 

hogy az örök béke eszméje soha
sem fog megvalósulni. Amig embe
rek sokasitják be a földi téreket, 
amig kapzsiság túlhajtott önérzet, 
hiúság és egyéb hajlamok dirigálják 
a halandókat, az örök béke eszmé
je csak álom, a legjobb esetben jám
bor óhajtás marad.

Lehet, hogy nekik van igazuk.
De nem kevésbé lehet igazsá

gunk nekünk, amikor ennek az elér
hetetlen ideálnak megközelitését hir
detjük. _ £ ______ _

Ha törvények és intézmények 
készültek arra, hogy az egyes em
ber vad indulatait féken tartsák, mi

dért ne létesülhetnének törvények és 
intézmények arra, hogy az egész

mérsékeljék, szenvedélyeit gúzsba 
késsék, önzésének gátat vessenek ?

Nem akarunk arról szóíani, hogy 
a háború egy nemzet java erejét 
dönti a korai sírba. Arról sem, hogy 
a borzalmasságig tökéletesitett fegy
verek mily rettenetes tömegmészár
lást visznek véghez, s hogy anyák, 
hitvesek, és árvák szivettépő jajga
tása kisér minden kardcsapást, min
dfen tovasüvöltő golyót.

Nem ezekről szóluuk most

R huszadik század a közgaz-: 
daság jegyében indult meg. És en
nek szemüvegén áTkell néznünk 5 
háború rombolásait.

Maga a hadba szállás, lázas j 
Ikészülődés megakaszt minden gaz-! 
dásági munkásságot Mindenkinek 
aggodó szeme ott csügg a csataté-; 

! ren és mint vihar előtt ijesztő csend 
bontja szét félelmetes szárnyait. Az 
üzleti élet pang, a kereskedelem 

! megszűnik.
Aztán megdördülnek az első; 

j ágyuk. Kiki iparkodik vagyonkáját 
biztonságba helyezni.

R vállalkozási kedv szarnyasze- 
gett, a  drágaság fokozódik, az érté
kek esnek. Sivárság, apathia, kedv- 

jtelenség mindenütt.
Azután véget ér a hadakozás. 

Győző és legyőzött egyképen meg
sínyli.

tar vé-
gül egy kis területet kap, mikor 

¡vállait zsibasztóan nyomják le a 
¡háború százmilliókraftigó kéltségei?

S a legyőzött? Annak még az 
erkölcsi elégtétele sincsen meg, es 
vérző szívvel kénytelen hajlékának 
üszkös romjai között megvonulni. 
Évtizedekre szóló visszaesést jelent 
a háború győzőre és legyőzöttre 
egyaránt.

De nem vagyunk szkeptikusok. 
Remélve várjuk a világbéke elérkez

té l mely meghozza az országok 
nyugalmát R mikor a figyelemjiem 
a csatatérre, hanem *az országok 
közgazdasági megerősítésére irányul.

Ez lesz az a kor, melynek zász
laján büszkén ékeskedhetik a fejlő
dés és haladás jelszava.

Magyar birtokpolitika.
Magyarország területén, a legutóbbi 

évek, sót mondhatnók évtizedek óta szo

katlan forrongás észlelhető, mely forron

gást nemzetgazdasági szempontból értve és^N 

vizsgáivá lehetetlen valamely komoly, irié- 

lyenfekvö közgazdasági baj jelenlétét ész

re nem venni, mely kóros közgazdasági je

lenség következményeiként mutatkozik a 

kivándorlás veszedelmének mérhetetlen kö

vetkezményű elfajulása, a nemzetközi tanok 

iés felfogások rohamos terjedése. ~

- höleg ez utóbbi körülmény, nem mint 

megdönthetetlen erő, csupán mint szSmotté- 

vö jelenség és mint valamely mély gyöke

rű: káros jelenség következménye, készteti 

£  kutató elmét az eredő feltárására, vagy 

legalább is kutatására, melyre vonatkozólag 

végzett kutatások s a szerzett tapasztalatok 

egybevetése után aligha csalódik a figyel

mes kutató, ha a m i szép hazánkban dúló 

és pusztító bajoknak kutforrásait a földnél 

s a földdel és a földbirtoklással összefüg

gő kérdések megoldásánál keresi.

A magyar közvélemény megszokta a

Nagyatádi Hirlap tárcája. 

Úti vázlatok Olaszországról.
Irta: P. Kiss Arisztid.

(Folytatás.)

Másnap kora reggel sz. Péter temp

lomába siettünk, hogy a szent atya kegyét 

igénybe vegyük- De már egy svájci pap 

megelőzött bennünket a sorrendben, de csal- 

faság árán, mert az őrtáiló sekrestyés előtt 

magyarnak mondta (magyarul hazudta) ma

gát. Elvégezvén ájtatosságalnkat, teljes erő

vel vetettük magunkat az örök városra. Kü

lönösen érdekes volt az egyjft délutáni ki

rándulásunk, melyben útban ejtettük S. Onof- 

rio zárdát. Olaszország két nagy fia alussza 

itt siri álmát: Tasso Torquato, a„ Gerusa- 

lemme liberata“ halhatatlan költője, sMez- 

zofanti bibornók a kitűnő nyelvtudós, ki

hetvenkét élő nyelven beszélt, a többi kö

zött magyarul is, még pedig folyékonyan. 

Egymás mellett pihen a költő és a nyelvész, 

siremlékük egyszerű, falba épített márvány- 

tábla, .pedig a nagyságot legalább poraiban 

kellene elismerni. A zárda udvaráról remek 

kilátás nyílik a városra de maga'a hely is 

bájos és vonzó, méltó nyughelye Itália 

epikusának I

Majd sz. Pál' bazilikát ejtettük útba, 

melyen miután jól kibámultuk magunkat a 

„Tre fontan-trappista apátsághoz hajtattunk. 

Itt fejezték le s?. Pál apostolt, 5 a hagyo

mányok szerint, amerre feje gurult, ott há

rom forrás fakadt, innét kapta „ Tre fontán" 

nevét is. Az apátság egy eucalyptus liget

ben van; aminek oka abban rejlik hogy az 

eucalyytus cserjfe ellensúlyozza a mocsárláz 

mérgét. Erre a trappisfaifjöitek rá, s most az 

egész vidék igy védekezik a malária ejlen.

| A zárda patikájában meg is kóstoltuk az 

j  eucalyptus likőrt, melyet nem ártana Nagy- 

tatádon is meghonosítani.

A „Monté Gianicolo“-n a Garibaldi 

szobrot s a berlini Siegesalle utánzatot 

néztük meg, végül a Flavia Domitiíla és 

CalixtuS katakombákban tévelyegtünk. Ha

todik napra már mindenki belefáradt a néz

ni valóba, csak én nem. Minthogy senki sem 

akart velem jönni, magam fogadtam kocsit, 

hogy megnézzem a hires sz. Agnes bazili

kát, a „Quo vadis" kápolnát és sz. Sebes

tyén katakombát. Nem is bántam meg vál

lalkozásomat, mert "kedves emlékekkel ju

talmazott meg.

Másnap reggel útra készültünk Fló- 

rencz (Firenze) felé. Szerettem volna még 

néhány hétre ott maradni, hiszen aránylag 

oly keveset láttam. Zarándokcsapatunk két

felé oszlott, aZ egyik rész á rendes utón

Sirolin
IMb O  a *— ItoV ■»**>'

' *a a-MMfMl «fiadat*. « 0  kate t

'TMöbeteaségek, hurutok, szamár- 
'  hBHgis, skrofulozls. Influenza

MM uimUUj ttoir OfYO* t lUJ mi*»U «JinlVt, 

Mhftop M rtfcfc. m W h »

P. H t ( u n - U  lU cfc* *  C .. Bmarl (Srijt)



hangzatos jelszavakat! Ezek a jelszavak 

az ipar a kereskedelem boldogitásánakL-je

gyében — amint a tények igazolják, alig 

haladták meg, az -elsősorban bol

dogítandó székes főváros merkantilis igé

nyeit és határait. Évtizedeknek kellett elmúl

ni, mig a magyar föld érdekeinek leghiva- 

tottabb őre és gondozója székébe oly éles- 

látásu férfiút sikerült találni, ki az ország 

széles rétegeit lázba éjto közgazdasági for

ro n g á s  indító okait nem a bársonyszék köz

vetlen közelében, de künn a pusztán, künn a 

. szabad természet ölén kutatta fei s a leg

jobb meggyőződés hangján állíthatjuk, hogy ' 

meg is találta.

Örömmel vehet róla tudomást min

den magyar gazda, hogy a közeljövő kér

dése, a helyes magyar birtokpolitika inau- 

gurálása tekintetében megindult a munka, 

melynek első és igen számottévó jelensége 

az a körülmény is, hogy a magyar földmi- 

velésügyi tárcza jövő évi költségvetésében 

már szankczionáltatott az a 10 milliós tétel 

mely az országos telepítési aTap támoga

tásának első részletét képezi, ahhoz a 100 

jnilliós előirányzathoz, mely a' legközelebb

m á r;; - elé kerülő telepítési

személyek birtoka. Eszerint az összes ma

gánbirtok 59'Vo százholdon alul* kisbirtoko

sokra esik és csk 41 "/„ jut á 100 holdon 

felüli birtokokra. Ez az arányszám igy 

ugyan ne;rf tűnik fel: kedvezőtlennek, csak 

az a haji— hogy a fenti 15 milliós tétel 

egyáltalán nem a magyar középosztály ke

zén van, az 59"/„-os eloszlás is nagyon 

nagy tulajdonos számot mutat, úgy hogy 

az eloszlás maga, mindkét kategóriában a 

leglehctetlenebb. Túlsúlyban vannak ugyanis 

az olyan birtokegységek, melyek nem ele

gendők egy család eltartására, de még arra 

sem, hogy azokon okszerűen gazdálkodni 

lehessen. Bűnös.dolog volt tehát a legu

tolsó évtized^okszerütlen parcellázási lázá

nak üzletszerű kihasználása, mely csak az 

ilyen törpebirtokok számát szaporította ak

ként, hogg azok tulajdonosai, máig is 

reménynélkül kOzködnelC még a tényleges 

és teljes tulajdonjog megszerzése tekinte

tében.

Az egészségesebb birtok megoszlás 

érdekében pedig a kisebb üzemek alapítá

sára kell törekedni, akként azonban, hogy 

a földhöz juttatandó kisembereket fel kell 

vértezni a - tudásnak ■ azzal—a—fegyverével.

NAGYATÁDI HÍRLAP _ ___

fejezetten a magyar kisbirtok szaporodását 

és terjeszkedését mozdítsa elő, nehogy a 

túlhajtott kedvezés és kedveskedés a nem

zetiségi vidékek megbízhatatlan elemeinek 

terjeszkedését tegye lehetővé a magyar

ság rovására í Gt.

H Í R E K .

j — „Nagyatád és vidéke Lyceum- 
egyesfileteí* a múlt hét végén bo
csátotta ki taggyüjtő iveit s amint

1 halljuk mindenütt a legszivesebb fo
gadtatásra talált, oly annyira, hogy 
| az egyesületnek már ez idő szerint 
| mintegy nyolcvan jegyzett tagja van, 
j melyből azt a következtetést von- 
; hatjuk le, hogy nevezett egyesület 
nagyon szimpatikus intézmény leend.

..A „Szabad Lyceum Egyesület“
vezető tisztikarának, —  amint a ter
vezetből olvassuk, — az is a törek
vése, — hogy minden tekintetben 
megfeleljen a közönség várakozásá- ' 
nak.

törvény megalkotásával, a magyar földbir- amely nélkül ma már az életharczát meg- 

tok-politika helyes és czéltudatos fejleszté-j  küzdeni nem lehet. Mikor tehát a helyes és 

sére nyit ösvényt . okszerű magyar birtokpolitika művelésére

Vázlatosan érintve e kérdést, valóban j a kisgazda népgazdasági intelligencziájának 

k a z  utolsó órához.meluben ten^ emeléseleheta kiinduló pont, az ebben

--ni és cselekedni kell a - birtokpolitika tér énjeiért előrehaladás mérvéhez képest haladjon

Cselekedni kell pedig, az immár rendelke

zésre álló statisztika és tapasztalatok fi

gyelembe vételével oly irányban, mely

Előadók részben helyből, rész
ben vidékről jelentkeztek, sőt egy 
elsőrangú egyetemi professor is igért 
egy előadást.

Az előadások vetitett képekkel

törekvés is a birtokkomplexumok meg

osztásának előmozdítására, addig a határig 

azonban, hogy ez a feldarabolás részletei-

helyes birtok-megoszlás felé haladva, és : ben a iövö~ fejlődést szolgálhassa és^ne

az üzletszerűen kihasznált birtokfeldarabo 

lási törekvéseket mai formájában vissza

szorítva, intézkedése^tétessenek a magyar

ság és a magyar közgazdasági élet gerin- 

czét alkotó kisebb birtokok alakulására.

A kultura alatt álló 49 millió hold 

földterületből kerekszámban 20 millió hold

- föld van ezidőszerint kisgazdák kezében. 

Ez a 20 millió hold főid körülbelül 2 mil-

gyis egy-egy kisgazdára átlagban 8 hold 

föld esik 15 millió-hold föld van a 100 

holdon felüli birtokosok kefében és kerek

számban 14 millió holdat tesz ki a jogi

csak felszecskázása legyen ez a magyar 

földnek.

Nemzetgazdasági igazságként állítható 

fel tehát a tétel/ hogy ez ország sorsának 

jobbrafordulása a kisbirtok megerősítésétől, 

a földbirtok helyes megosztásának előmoz

dításától függ, de e probléma megoldásá

nál egyrészről a fejlődésképes kisbirtok 

határvonalának megállapítása, másrészről

lió 600,000 kisgazda közt oszlik meg, va~-kérlelhetetlen szigor a jóindulatú cselekvés

mezejére betolakodó parcellázási üzérkedés 

visszaszorítására, légióként pedig a terv

szerű és évtizedekre terjedő akczió oly 

körültekintő vezetése szükséges, mely ki

illusztráltatnak s a vetítésre szolgáló 
diápözitivek az ország legelső mű
intézetétől szereztetnek be. Kívána
tos volna, hogy az egyesületnek 
kézségünk minden—egyes polgára 
tagja legyen, mert mindnyájunknak 
egyformán érdeke, hogy szabad is
kolánk tényleg olyan helyünk legyen, 
hová szívesen megyünk, s hol nem 
csak tanüfunkr hanem gyönyörkö
dünk is.

A tagsági dij egy évre 4 koro
na, mely az előadások látogatására 
feljogosít.

A nem tag egy előadásra 20 
fillért fizet. A belépő dijat azért szab
ta ilyen csekélyre a tisztikar, hogy 
az előadásokat a legszegényebb pol
gártársunk is látogathassa, ki 4 kor.

tért vissza .Fiúméba, a másik rész pedig 

Flórencz, Bologna, Pádova és Vel.ence érin

tésével. És az utóbbiakhoz csatlakoztam; 

minthogy pedig technikai vezetőnk a kisebb 

csapattal tartott Fiume felé (heten voltak,) 

a társaság azon /kellemetlen bizalommal 

tisztelt meg, hogy a pénztárosi tisztséget 

rám ruházta. Ezzel égy csapásra vége lett 

az én gondtalan, nyugodt életemnek. Hány

szor tapogattam meg napjában, hogy meg 

van-e az öreg bugyelláris? De hát addig 

’ érveltek, hízelegtek és simogattak mig kö

télnek nem álltam.

Az ut Flórencz felé-nagyon unalmas 

volt, amihez hozzájárult az a körülmény is, 

hogy koszt dolgában csak egy rúd szalámi

ra voltunk utalva, mert hát Olaszországban 

nem akadtunk restaurációkra, ahol az ember 

éhségéből, sorvadásából kigyógyulhat Ke

nyérnek nevezett peszmeget, meg bort vet

tünk útközben, hogy azt a szaláminak ne

vezett sziklát megehessük. Mikor. Arezzó- 

hoz értünk kísérletbe estem, hogy kiszállok,, 

s Bibienáig vicinálison, onnét pedig kocsin 

Alvernora megyek. Rendünknek hires zár

dája áll a hegy tetején, melyről páratlan 

perspektíva nyílik a vadregényes etruszk 

vidékre. De hát „qui sociura ^íabet domi-

num habét“ vagyis, akinek társai vannak, 

i az nem a maga ura, kénytelen voitanTinij- 

gamat megadni kelletlen sorsomnak.

Este nyolcz órakor Firenzében, a vi- 

j rágok városában gyönyörködhetünk volna, 

ha szünet nélkül nem qpik az eső. Sajnos 

, útitervünk nem engedte, hogy három órá

n á l többét' töltsünk benne, mert akkor a 

I hajó nélkülünk ment volna el Velenczéböl. 

¡Ez pedig három napi veszteglést és költe- 

j kezést jelent Velencében. Hogy mit jelent 

I ez olyan utasoknak, kik jóakaratban s min- 

i den egyébben bővelkednek, csak pénzben 

| nem, kiki elgondolhatja. Sokan kikoptak már 

a pénzből, és azon óhajúknak adtak kife

jezést, hogy Mauthner ne csak répa és tök

magról küldene árjegyzéket, hanem pénz

magról is. Hej! hányt méter mázsát rendel

nénk belőle I Pedig mily sok gyönyörűségtől 

estünk el, az Uffizi és Pitti képtár, S, Marco 

a hires Savonarolla szobájával, fcg Aoge(ico 

és fra Bartholomeo remekeivel, a Cértdsa, 

Fiesole, a dóm, melyről I. Károly azt mon

dotta, hogy olyan szép, hogy tokot kelle

ne rá csináltatni.

Az időt a buffétben ütöttük agyon. 

Vacsorám menüje a következő: menestra 

(leves) nyers sárgarépával, még, keményebb

rizskásával, élig hidegen betálalva, hogy 

gyomorrákot ne kapjak; a pecsenye, mely

nek gombostümódra á!ló szőrszálai alól 

valami vízözön előtti szárnyas áílatnak 

roppant lábszára kandikál ki. Az étlapon, 

mint csirke szerepéit. Tűnődtem, hogyan 

fogjak hozzá, egyszercsak hoppl az aszta

lon terem a Vendéglős óriási kandúrja és 

tányéramból a pecsenyét, az asztal alá vo-̂  

nult «élvezni,» amelyben égy világért sem 

zavartam volna me,g még hálás is voltam 

iránta, hogy a vacsora kérdést ily tünemé

nyes gyorsasággal megoldotta. Egy kis 

sajttal és fekete kávéval, iparkodtam elverni 

| éhségemet.

Tizenegy órakor éjjel a bolognai vo- 

; natba szálltunk s mert el voltunk fáradva 

talpat talp ellen fordítva aludtunk — vol

na.. Alig, hogy lehunytuk szempillánkat, 

mintha egy rezes banda akart volna sze

renádot adni, úgy jött ki rendtársam ajkai 

közül a borzalmas hang. mely még a leg- 

higgadtabb kuvaszt is az idegességbe 

¡-kergetné. Hajnali "öt óráig vértanúi iiyuga-

i lommal tűrtük ezt a csodálatos 'éjjeli zenét, 

janiikor is jött a megváltás: Bolognában 

¡voltunk. Az esör csak'úgy szakad, szurok 

sötétség van, honá menjünk, Mintegy más
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tagsági dijat megfizetni nem tudja.; 
A rendes tagok tehát szolgálatot tesz-' 
nek a kultúrának, az által is, hogy 
tagsági dijaikkal módot nyújtanak, 
arra, hogy a szegény ember olcsó 
pénzért nemesen szórakozhassék.

Az első előadás az újév első 
hetében tartatik meg, melynek pon
tos ideje, valamint tárgya falraga
szokon hirdettetik.

Ez utón is felkéri a „Nagyatádi 
Szabad Lyceum Egyesület“ vezető
sége azon i. t. hölgyeket és urakat, 
kik még nem jelentkeztek a „Szabad 
LyceuriT tagjául, szíveskedjenek a 
tagok sorába belépni.

Magánvizsgálatok a 'nagyatádi áll 

s. közs. polg. fiuskolában f. hó 23-án d.ü.

2 órától kezdödöleg tartatnak meg. ~

— A „nagyatádi izr. nőegylet" f, hó 

12-én a „Korona szálló" nagytermében bált 

rendezett. Úgy látszott, hogy sokan meg

ijedtek a meghívón jelzett „Bár-tói, mert 

aránylag kevesen veitek azon részt. De a 

jelen levők fényesen mulattak és a legjobb 

hangulatban csak a reggeli órákban távoz- 

-Jak^A, mulatságba legfényesebh anyagi si

kerrel járt s — tekintettel a jótékony czélra 

a felülfizétésekből szép összeg folyt be-a 

nöegylet pénztárába. Felülfizettek: dr. Weisz 

Jakab 14 kor., dr. Kommen Elek, Rotter. 

Bernát 10— 10 kor., Klein Jenő 8 kor., 

Reich Jenő (Bpest) 6 kqr. őü fül., Vizeki 

Tallián Andor, Molnár Ignácz, Lusztgarten 

Sámuel (Bolhás), Ádler Géza, Fleiner Ig

nácz, dr. Grünbaum Náthániel, Berger Samu, 

Hermán Márkusz 6—6 kor., Martos Viktor 

(B pest^ .^an iire rW a í^^z^G yüra ; Vas-' 

dényey Elemér 5—5 kor., Klein Jakab, 

Hódos Vilmos, Kertész Adolf, Bienenféld 

Izidor, Fodor Rezső, Suter Ede 4—4 kor., 

Zanyi Ferencz, Buzsákij János, Steiner 

Alfréd, Kun János, László Vilmos, Klein 

Lajos, Lőwiék (Gsokonya) 3—3 kor., Csere 

János, Müller Izsó, Rotter Andor, Rotter 

Sándor, Teuchner Gyula, Ghimessy László, 

Krammer Sándor, Steiner Miksa, Pitlner 

György 2—2 kor., Spiegel Gyula 1 kor. 50 

fill., Földes Géza, Dani —János, Schwartz

Mór 1—1 kor., Nedeliczi-Horváth Jenő 7 
kor., dr. Biénenfeld Mór 5 kor., Dolenecz 

István, Krausz Benő 3—3 kor., Politzer 

Adolf 60 fill. A felülfizétésekért, valamint I 

a jelenlevők szives részvételéért a „Nagy

atádi izr. nőegylet,“ valamint a nöegylet 

által segélyezendő szegények nevében hálás- 

köszönetét -mond ez utón is a rendezőség*

— Karácsonyi ünnepély. Arvai Ilona 

Margit^ nagyatádi,, közs. kisdedovónö az 

óvódás gyerekek közreműködésével f. hó 

24-én d. u. egy negyed 3 órakor az ovo- 

da helyiségében karácsonyi ünnepséget ren

dez, melyen szívesen látnak mindenkit, ki 

a kis gyermekek űnneyélye iránt érdeklő
dik.

— Felolvasás. Folyó hó 21-én délután 

6 órakor a nagyatádi gazdakörben felolva

sást tart Mülíer Ferenc áll. isk. tanító, elnök, 

melyre a tagok és érdekeltek tisztelettel 

meghivatnak.

— Tombola estély. A nagyatádi iparos 

ifjúság önképző-köre folyó évi- december 

hó 26-án (Karácsony másnapján) a «Mátyás 

Király» szálloda helyiségében tánccal egy

bekötött tombolya estélyt tart.

» A  következő sorok közlésére kértek 

fel bennünket: Mindazon,nemes szivü ada

kozóknak, kik a szegény óvódás gyerekek 

¡karácsonyfájához, illetőleg felruházásához 

kegyes adományaikkal hozzájárulni szívesek 

voltak, a nagyatádi közs. ovoda felügyelő- 

bizottsága nevében ez utón is hálás köszö- 

netemet fejezem- k i: Árvái Ilona Margit, közs. 

óvónő. ~ ~  . ~

— A Nagyatádi községi képviselőtes

tületnek ezelőtt 6  évvel választott-tagjat- 

”éF'á~pőttagok megbízatása az 1886. évi 

XXII. t.-c. 41. §-a értelmében a folyó év

j  végével lejár s igy 8 rendes és 2 póttag 

választandó. A választás 1908. évi decem

ber hó 22-én délelőtt 9 órától délután 4 

óráig a községháza tanácstermében tartatik 

meg. A választás szavazat lapokkal történik.

— Virtuskodó legények. F. hó 13-án 

éjjel Bagyari János nagyatádi lakos pityóko- 

I san kijővén Szabó János vendéglőjéből, ösz-

szetüzött Miókovics Imrével; majd a vere- 

Ikedö kedvében levő Bagyari a BWeisz“-féle

kávéházba ment, hol Horváth Imrével, inajd 

Tolnai Károllyal és Józseffel kezdet harcot.

A közbelépő Kosztrics rendőr akadályozta 

meg a hevesebb jeleneteket, azonban bele 

belekötöttek, szidalmazták, hivatásában 

sértegették és gúnyolták. Nagyon üdvös len 

ne, ha az ilyen bortól felhevült hetvenkedőkét 

szigorú büntetéssel leszoktatnák virtuskodó 

kedvteléseikről.

Lelkész-választás Csokonyán. A 

csokonyai ref. gyülekezet Halka Sándor 

zselickisfaludi lelkészt meghívás utján lel

készévé választotta.

— A barcsi Cátó cimü múlt számunk

ban közölt hírünkre, melyet a „Délsomogy“- 

tól vettünk át a „Barcs és vidéke“ cimü 

hetilap azt írja, hogy Herczog Andor a ne

vezett ügyben semmi néven nevezendő meg- . 

jegyzést nem tett, s igy fel nem jelentetett “  

a bíróságnál.

— Vadorzó boszuja. Felsősegesdről 

jelenti tudósítónk, hogy ott Gróf Széchényi 

Bertalan tulajdonát képező erdőben f. hó 

8-án éjjel 1 órakor egy eddig ismeretlen 

tettes meglőtte Bebics István erdóórt. Az 

eset a következő képen történt: Bebics Ist

ván és Pintér János-erdőőrök-cgyütt-mentek— 1 

ki este az erdőre; amidőn egymást mintegy

háromnegyed kilóméterre elhagyok .Bebics---

erós „halt“ kiáltást hallott, mely után nyom-^ 

bán lövés dördült el, mely őt jobb oldalárrá 

és karján erősen megsebesítette. A lövésre 

oda sietett őrtársa: Pintér János s a meg

sebesített Bebiccsel a lövés irányában a 

tettes kikutatására siettek, A tettes azonban 

elmenekült, de Bebics az illető hangjából

lakos, veszedel----

mes orvadásztTvélte-íelismerni. Az erdőőr 

gyanúja mellett bizonyít az is, hogy Bebics 

Takácsot már régebben orvadászaton érte 

s már akkoF -megfogadta Takács, hogy Be- 

bicset lelövi. A boszuálló vadorzó feljelen

tetett a bíróságnál,

— Szabó Istvánt igazolták. Szabó Ist

ván nagyatádi képviselő mandátumát a kép- 

viselóház állandó igazoló bizottsága végleg 

igazolta.

— Az alkohol hatása. Gásparics József 

kisatádi lakos betért f. hó 15-én az ötvősi

fél óráig ott dideregtünk a váróteremekben. síkságon keresztül Pádovába. (Pádua.) öreg: tottaktól. Nagy szomorúságunkra a Campó-

azután neki vágtunk a városnak. Bologna este volt már, midőn-az omnibuszok 

nagyon csinos város, ellentétben a délolasz- «Croce d’ore» szállodába vittek. Milyen 

országi városokkal, melyek mintha a pi- jól esett az álmatlan éjszaké' után a pihe- 

szokból és rendetlenségből kaptak volna nés, persze most hiányzott á zenekiséret 1 

kiváltságot NeveZetésségei: a székesegy- Természetes, hogy másnap sz. Antal bazi- 

ház, melyben állítólag 28 ezer ember fér. kája vonzott bennünket, bár a külseje ép

ei ; külsőleg mit sem mutat, de annál meg- pen nem mondható vonzónak. Teteje izlés- 

kapóbb a belseje. Sehol sem láttam még Itelen kupola csoport, belseje is üres paj- 

ilyen styl-keveredést, mint ebben a dómban, | tához volna hasonló, ha az egy sz. Antal 

de ügyesen, művészettel vannak párosítva, [kápolnája és sírja nem vinne életet a szürke 

úgy, hogy nem esnek az izlés rovására. A egyhangúságba. Az engedélyt sikerült tneg- 

templom ajtaján vörös boklók csüngnek, {nyernem, hogy a csodatevő szent sírja 

jeléül annak, hogy a székesegyház püspöke; fölött misézhettem. A kápolna már művészi 

egyúttal bibornok is. Nagyszerű a donion- {szempontból is nagyértékü, faijait karrarai 

kosok temploma sz. Domonkos sírjával; fehér márvány reliefek díszítik, melyek 

hófehér falai, fehér márvány oltárai derűs szent Antalnak életét és csodáit tüntetik 

hangulatot keltők. Megemlitendö még bo-1 fel; oltára is hasonló márványból készült, 

lognai sz. Katalin zárdája és kápolnája, hol j melynek felszerelése vert ezüstből van. Az 

a szentnek holtteteme évszázadok óta tel- j  oltár háta mögött (mádkozó csoportokat 

jes épségben egy diszes trónon ül s kar- j  látunk, kik fejőket a szent sírjára hajtva 

jait ép úgy meg lehet hajlítani, mint egy {végzik ájtatosságukat. Érdemes m ég^T 

élő emberét. Meghatva mentünk el az j  megemlítésre az óriási orgona, és a kifics- 

egyetem ódon épülete mellett, hisz valami-; tár sz. Antal^ereklyéivel. 

kor magyar emberek is taposták küszöbét;; Délután három órakor már a lagúnák 

ez volt valaha a világnak leghiressebb jogi, városában voltunk. Az állomástói vapörettó 

fakultása, s az utcái fronton márványtábla röpített bennünket a Canale gránde-n, egé-

i a Hotef Sandwirthig, amelyben rövidőrzi azok neveit, akik mint ezen alma szén 

maternek fiai hírnévre vergődtek. fél napra fölütöttük főhadi szállásunkaH-hdyef~'bizfösitani, hanem dobják kedves-

Az indóház éttermében megebédeltünk Késő estig rotuk a vízi és szárazföldi "uta- olvasóim emlékezetük lomtárába I 

s égy órakor a vonat röpített a lombardi kát és szemünk nem győzött betelni a lá-i (Végé.)

nile még romokban hevert s igy Velencé

nek e ritkaságában nem gyönyörködhettünk. 

Este a hajó agenziába mentem s megvál

tottam a hajójegyeket, végül öt gondolát 

fogadtam, hogy másnap reggel 6 órakor a 

hajóra szállítsák csapatunkat. Megjegyzem 

még, hogy a velencei nép, amint megtudta, 

hogy magyarok vagyunk, a szent Márk 

téren «evviva Ungheria!» kiáltásokkal fo

gadott.

A vacsoránál a szálloda pinezére meg 

akart lepni. Nagy triumfussal mutatott az 

étlap egyik tételére hol ez a szó állott: 

«kollasch.» Épen ,netg voltam meghatva, 

s a Ganimedes nagy bámulatára bécsi szele

tet kértem azon egyszerű okból, mert a 

német gulyás, a magyarnak csak parodája. 

Egye meg a német magal

Szép csillagos hajnalban ültünk a 

gondolákra, hét órakor pedig útnak indul

tunk Fiume felé, hol őt órakor partot ér

tünk. Minthogy pedig a gondoláitoktól nem 

vesznek vámot, szerencsésen átvergődtem 

a finánezok között. Nem tudom, vajjog 

gondolataim nem ósdiak-e ? érdemes volt-e 

áthozni ókét a tengeren túlról. Mert ha ugu 

ütne ki a dolog, ne tessék nekik előkelő^
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Schwartz féle vendéglőbe s ott iddogált. Mi- 

' kor már jócskán beszedett a viílanyozó uj 

borból megtámadta Schwartzot, a vendég

lőst. Schwartz segítségére sietett Lénár Já

nos ugyancsak kisatádi lakos, de vesztére 

mert Gáspárics dühében egy kapukulccsal 

öt mély sebet ütött a fején. Gáspárics most 

már kijózanodva várja büntetését

— A kísfcirtőküsok szervezkedése 

Csökölyben. A somogymegyei kisbirtoko

sok egyesülete f. hó 20-án, vasárnap nép- 

gyülést tart Csökölyben, hogy az ottani 

kisgazdákat is bevonja szervezetébe. A 

szervezkedő-gyülés szónoka Szabó István, a 

nagyatádi kerület országgyűlési képviselője 

lesz.

— A l uj megyebizottsági tagok iga

zolása. Rz állandó igazoló választmány 

Kaposváron e hó lő-én délelőt 11 órakor

^tartott ülést, melyen a november hó 26.27. 

és 28-án tartott pót-megyebizottsági tag- 

választásokat vizsgálta felül és igazolta.

— Vármegyénk állategészségügyét 

Hajnal József törvényhatósági m. kir. állat

orvos havi jelentése kedvezőnek mondja. 

Ragályos betegség a múlt hóban alig tor

nyosán lépett fel.

-n Közegészségügy. Szaplonczay Manó 

dr. kir- tanácsos tiszti főorvos jelentése sze

r in t— az elmúlt november hóban várme-

qijénk egészségügye kielégítő volt R fer-

j — Az Én Újságom, Apró' embereknek 

készül ez az újság, övék minden szava, 

minden sora. Friss üde és vidám, mint ma

ga a gyermeklélek. Mese, vers, történeti el

beszélés, kép, mulattató apróság kedves 

tarkaságában követik egymást lapjain. Szer

kesztője : Pósa Lajos a magyar gyermekvi

lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija. 

Rz én újságomat Singér és Wolfner adja 

ki. Mutatványszám kérésre ingyen. Előfize

tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Ki- 

adóhivataf: ¡Budapesten, VI Andrássy ut 10. 

szám.

Felelős szerkesztő: (f 
SZMODICS SZILÁRD.

tőzö járványok közül a roncsoló toroklobb 

és gyík, nemkülönben a vörheny szórvá

nyosan fordult elő.

— A képviselőválasztók névjegyzéké-

hatóságának központi választmánya e hó 

15 délelőtt 9 órakor ülést tartott, melyen 

a képviselő választók 1909. évi névjegyzé

két hitelesítette.

— Figyelmeztetés a  postát igénybe 

vevő közönség érdekében. Postacsomag 

forgalom fokozott mérvben veszi igénybe 

a postaalkalmazottak tevékenységét s oly 

rendkívüli mérveket szokott ölteni, hogy ha 

a fennálló posta szabályok a közönség

• által szorosan nem tartatnak be, a kir. 

posta a legkiterjedtebb intézkedések és a 

-legnagyobb erőmegfeszités daczára sem 

, volna ftépls a közönség minden igényének 

eleget tenni, minek következtében a közön

ség maga szenved kárt, ha a küldemények 

vagy nem érkeznek meg rendeltetésök he

lyére, vagy ha megérkeznek, nem kézbe

síthetők, vagy végre, ha kézbesíthetők is, 

a tartalom meg van sérülve, romolva; stb. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szabá

lyoknak a közönség részéről való pontos 

betartása a csomag sorsát biztosijta, ennél
fogva a postát igénybevevő közönség fi
gyelmébe ajánljuk, hogy a postai szabá
lyokat a csomagolásnál lehető legszigorúb
ban tartsa be.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 

választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbizhatóbbnak ismert:

Kiikiillómenti elsír — . - . : =
szöliöoltvány telep

tulajdonos: CASPARI FRIGYES,
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllő megye.)

_T«tsék képet árjegyxéket k á r n l T 1

Az árjegyzékben találhatók az ország minden 

részéből érkezett elismerő levelek, ennélfogva 

minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 

előtt az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint 

irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 
szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

csinos kiállítású, elég jó  

karban levő
n *

1 fe

H Z O N G O R A
nagyon olcsón eladó 

Ffizessy Ágostonnál Henészen.

I Házeladás I
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kerttel jutányos

= e l a d ó .
Az érdeklődök
Banyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

W  67-ik L j . m  
m ar számú II U  L

: szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilgjslt st a községi jegyző ad.

Hirdetések jutányos áron 

e lap kiadóhivatalában.

cn  2  
kl> Q-

JS' 

o N
CJ QJ

T A T A I  B R I K E T T
k i t ű n ő  s z o b a f ü t é s i  s z é n

jutányos árban

azonnal szállítja:

Magyar Általános Köszénbánya 
Részvénytársulat

Budapest, V., Erzsébettér 19.

CZERKON IMRE ÚRI ÉS NŐI 

KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

*
AJÁNLJA saját készltményü lábelilt a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el
készítését.

kivitelig.
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut eggszerütöl a legfinomabb

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

--------  ---""" '

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.
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L f lN b L E R  f lL f lb f lR
fűszer, csempe, játékáru és vegyeskereskedése 

N A G Y A T Á D O N ,
J  Széchényi-tér 23. szám. (Záborszky-féle sarokház.)

A közelgő karácsonyi ünnepekre főképen ajánlom karácsonyi s újévi ajándéktár

gyaimat, u. m. gyermekjátékok, karácsonyfadíszek és czukorkákat a legkülönfélébb

• kivitelben.

Állandóan raktáron:

fűszer, csemege, különféle 

felvágottak, különféle kon- 

servált halkülönlege$ségek, 

friss virsli, thea, theasüte- 

mények,-ásványvizek.
A n Al a m  t a l á l h a t ó  ö s s z e s

'ARUKBÓL n a g y v á l a s z t é k . =

Állandóan raktáron:
bőráru különlegességek: 

erszények, ridikülök, szivar 

és czigarettatárczák. Min

dennemű kefeáruk, czipő- 

kenöcsök. szappanok és 

illatszerek, inggombot

Egy próbavásárlás mindenkit meggy 

kifogástalan kiviteléről, minőségéről és olcsóságáról.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
B E N Y Á K  JÁ N O S  ?

N A G Y_A T A D.

KÖNYV,- PAPÍR.- IRÓ- 

—  ES RAI2SZER =  

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpápirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 1 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

^-*-1 lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

Q P a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron
. . . . . .  .li.. . készíttetnek. .

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban:
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53

ROHER BERNAT, NAGYATADON. Älapittatott

1854.

f f  
CO |

* 1  
«■« 
c a>

*2 *  
a.

ADLER GÉZA
FŰSZER ÉS CSEMEGE KERESKEDÉSE.

Állíttatott 1900. N A G Y A T Á D O N ,  AI«p|tt>lott 190°-

* --------------------a)

fl téli évad beáltával ajánlja a következő frissen érke

zett árukat u. m.

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok, 

S S  Conservhalak, Finomcukorkák stb.
kűlölegességeket.

© - _ §

Az összes cik< ékből állandóan nagyraktár 
—  A L E G J O B B  K I V I T E L B E N .  =

<  ■< 

B S 

11

l*
Sff
£  3. r  &

Nyomatott Bnnyáb János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908. '



III. évfolyam 1908. deczember hó 24. 52-lk szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
_____________________ A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE. t

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., i 

=  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. =  

M e g je le n ik  m inden  c s ü tö r tö k ö n

* SZERKESZT rK;
Dr. NEUBAUER FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A szeretet ünnepe.
Az élet legtisztább örömeit 

nyújtó karácsony újból itt van a 
maga fényességével, kedves mele
gével, bántó hangulatot kizáró szelíd, 
jóságos hangulatával, ünnepi áhíta
tával.

A karácsony, melyet lázas* tü
relmetlenséggel vártunk gyermek
korunkban, mert az ajándékok meg- 
számlálhatlan mennyiségét jelentette 
s melyet örömmel üdvözölünk fel
nőtt korunkban is, mert a gondos 
anyai kezek által feldíszített csillogó 

_ karácsonyfa alatt.szeretteink őrömé 
ben gyönyörködhetünk.

Nincs szebb, nincs lélekemelőbb 
ünnep a karácsonynál, a mely az 
érző szív  legmélyebben fekvő érzé
seit is felszínre hozva, sajátságos
hatást gyakorol az emberekre.

Csudálatos hangulat szállja meg 
a lelkeket.

Az apa, kit az ünnep estélyen 
sugárzó arczu, örömtől ujongó 
gyermekcsapat vesz körül, az anya, 
ki csecsemő gyermekét a szeretet 
féktelen rajongásával ölel keblére, 
az agglegény, ki rideg legénylaká
sában, lakása néma csendjétől körül
véve hajtja ' tenyerébe kopaszodó 
fejét, a katona, ki talán az, ágyuk 
bömbölő zenéje mellett tölti a ka

rácsonyi szent éjszakát, a hajléktalan \ 
koldus, ki fogvaczogva tekint a 
néptelen utcáról a gazdagok palo
táinak jég virágos'ablakaira, mind
mind, szegény, gazdag egyaránt érzi 
e nap sajátságos, csodás hangulatát.

Senki sem tud szabadulni e bű
vös varázs alól, melyet egy fenyő- 
galy s néhány viaszgyertya hint 
szét maga körül. - -

Valami édes melancholia lesz 
úrrá a sziveken.És valamint egy 
rég hallott bűvös-bájos nóta az 
események egész légióját időzi fel 
emlékezetűnkben, akként egy viasz
gyertyákkal, tele rakott fenyőgaly 
szézmeg ézáz rég elmúlt kedves 
eseményről W}él nekünk. Eszünkbe 
juttatja a szülői háznál. eltöltött 
karácsonyestéket, melyeket nem is 
annyira a karácsonyfa, mint inkább 

mindnyájunkat átölelő szeretet

Van-e szebb, meghatóbb, elra- 
gadóbb, eszményibb kép annál, mint 
a mely a karácsonyfa alatt minden 
esztendőben megismétlődik? Ott áll 
a családapa, homlokáról szinte el
tűnnek az életküzdelem véste baráz
dák; gyengéden vállára hajtja fejét 
szerető hitvese, s ketten együttgyö- 
nyörködnek a körülöttük zsibongó 
gyermekseregben, kik ujjongva tár
ják kicsinyke kezüket a karácsony^ 
fán csillogó apróságok felé.

Feiejtheletlen kép mindenkinek, 
kinek csak egyszer is volt ben*^ 
része és.százszorta boldogabb az, k i ^  
ennek a képnek keretébe tartozik.

Valóban ez alkalmas arra, hogy 
megaczélozza a férfi erejét, lankadó 
önbizalmát, a nőben pedig nevelje 
a mindennél legszebb nőiességet. 
Ebből az életadó forrásból meríteni
senki el ne mulassza, mert önmaga 
ellen való bűnt követ el. Egyesül
jenek ezen a szent estén az egy
másért dobbanó szivek; az ünnep 
enyhe melegében olvadjon le rólunk, 
minden ellentét, harag, gyűlölet Szo
rítsuk meg egymás kezét, mert csakis 
igy, meleg szeretettel mehetünk belé 
abba az örvénylő áradatba, amit 
reánk ró az élet.

tett kedvessé.
Ezért a karácsony mindenek 

felett a szeretet ünnepe; a meleg 
családi szereteté. Az élet forgataga 
csak mint távoli zúgás hallik fülünk
be, de nem mer behatolni a szere
tettől megszentelt hajlékba. S legyen 
bár a karácsonyfa kicsinyke, sze
gényes fenyőgaly, vagy padmalyig 
érő dúsan megrakott fenyő, egyké- 
pen szimbóluma a legnemesebb ér
zésnek: a családi együvetartozás 
hatalmas erejének.

Nagyatádi Hirlap tárcája.

J i fenyőfa meséje.

J l hólepett erdő ölében 

J I fejsze sújt, hull a Fenyő,
Közéig már a karácsonyi ünnep,

És számuk egyre-egyre nő.

Ott fekszenek nagy garmadában,
Óh mennyi pompás, karcsú szál, 
Távolból nézi rongyos asszony 

És sóhaja magasba szál:

„Édes jó  Isten, hány fenyőfa,
S  egyik sem ju t majd énnekem,
Pedig a kis kuni) hóban ott bon 
Hogy Párja apró gyermekem.

fíiin a lopás, de most az egyszer,
Uram nézd el, ha vétkezem,

J ! más jószága után eddig 
Sohase nyúlt még két kezem."

Oda~lopózott a fenyőkhöz,
JS. az egyiket elemeié,
Ismétlődik a régi nóta:
Lopál, á llj a biró elé!

Paragrafust idéz a biró,
S az arca komor, ünnepi,
S kihirdeti, hogy a fenyőért - ' ?  ~- 
Három nap fogság ju t neki.

Zokog az asszony a bírónak:
J I büntetést nem bánom én,_

De ja j. fenyő nem lesz fiamnak 
Karácsony szentelt ünnepén.

JI bírót, mintha megse hatná,

Jlz asszony mily könyörögne kér, 
„Jogerős az itélet‘*Vfry szól,

S a tárgyalás im véget ér.

S  hogy elsiet az asszony mellett, 
Körülnéz: nem látják-e őt,
S  pénzt csúsztat kiosztott kezébe 
„ Vegyen jó  asszony, szebb fenyőt!44

Feleki Sándor.

Karácsony a postán.
,  Ir t« : Vértesy Gyula.

Egy kis törékeny, fehér lelkű leány- 

! káról szól ez az irás, egy leánykáról, aki 

az ünnepek tiszta, szent hangulatában el-

S ment erről a fekete világról a többi fehér 

; lélek közé.

Mint a hópehely! Egy darabig lebeg- 

libeg a szürkeségben s aztán szinte.észre- 

; vétlen beleolvad a nagy fehérségbe.

Milcsikétöl lesz itt szó, a kis póstás- 

i leányról, aki, mint a tavalyi ünneputáni la

pok megírták, ünnep estélyén megmérgez- 

1 te magát.

Siroffn
itaMIA-acgutt*

Tttdttbeteasépk, hurutok, szamár 
-  köhögés, skrofulozls. Influenza

«Ben számtalan ttoár és orvos által HápOdta ajánlva.

F. M a u » U  iU eh * *  < •■ B * » l (Srtje)
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Síremlék felavatás.
A nagyatádi izr. hitközség f. 

hó 20-án avatta lel-volt szeretett 
rabbijának: Dr. Lőwinger Salamon- 
nalr síremlék ét, mely ünnepségen a 
felavató beszédet Dr. Borsodi József
jelenlegi naggatádi rabbi tartotta. ^  ̂ ^  ^  ____ ____ _______
_  __E Jiagu hatású, minden izében dicsőséges hadvezérnek győzelmi jele ez,
költői szármjalásu beszéd kéziratát; nem, hanem vesztett csatának gyászemléke,

. . . .  . ■ I ......i __AÍt

meked atyátlan árva# mert te, édes apjuk, 
sötét sirba zárva.

Emlékszem 1 Sirtam a sirókkafevjyá- 
szoltam a gyászolókkal, midőn a röpke hirt_ 1 . - -.. I n . n r » c

hegyen hangzott feléd az isteni szózat: 
«Miméged tire esz hóorec vesomó lau szó- 
vau.» «Csak messziről fogod látni áz Ígéret 
országát, de oda bé nem mehetsz.» Ha-

olvasám mely múlásod hirdeté, sirtam és 'sonló volt életed a folyam-folyásához, mely 
könyeztem, mert «keréa, keoch li» barátom kis csermelyből indulva, hatalmas hömpglu-
v a l#  te, mi több: testiérem, m ertkozos 
vala a mi pályánk, a szenvedés vala a mi 
édes, jó  nevelő-anyánk!

Áll tehát az oszlop! Nem hadatverő,

gésseí indul neki, sziklákat repeszt, medret 
váj magának s im egyszerre elakad. Nap 
valál, mely keleten indul fényes_ragyögás- 
sal, de szelid alkonyra nem érkezik. Madár 
valál, mely hatalmas, kiterjesztett szárnnyal 
szelte a léget, s im egyszerre aláhullott,

cikpriilvén menszerezni annak eaues mert vesztett cSátát, lángjával lefordított i mert á magasban vadász ijja érte. 
SiKerUlven megszerezni, annaK e g y ^  fáwyát h .ny. napsugara* ¿őntáp,áIti de| Lobogó tűz valál, mely kihamvadt
részeit a következőkben közöljük:

Barátom, kartársam, szenvedésekben 
bajtársam! Fogadd im tehát tőlem egy évi 
szendergésed után szomorú, bánatos üd
vözletem f „Ani hagever.“ Én valék, én va
gyok az, ki felvettem a te gémberedett 
kezedből kihullott pásztori pálcát, hogy

be nem valósult reményekefflfiTtet ez, mely időnek előtte, 
hirdeti, hogy: «Sár vegodaul nofaí bejisz-1 Házat építettél, enyhe fészket raktál; 
róél" szellemi hadvezér, szellemi fejedelem j alig hogy felavattad, rommá lett a házad, 
hullott alá Izrael egéről. j üres lett a fészked. Vala néked szölösker-

És olvassuk Királyok könyvének II . , ted, de nem soká vincellérkedtél benne.. . .  
részében, 23. fejezetének 17. versében,! A tanulás, faradozás jutalma: az

• ............. ' pUS2tán érdem, az elismeres, — mondja a talmud.
. .--..i e „ sorsod barátomba mi közös

hogy Josijahu király egy kietlen p u s z ia n j

------ - r-r-r------ « - - r . - .  •. -r- egy magányosan áll<*sirkövet látott s kérdé: ^  . . . . .
lennék elárvult nyájadnak hűséges őrzője, kísérőit: Moh hacijon haloz, aser ami róeh, sorsunk: semmi, avagy vajmi kevés elis- 
hűséges sáfára! Oh milyen ¿''sors! Milyen | vajomru é!oV ansé hoir, hakewer is hoe- mérés mellett, félreismerés, megszólás, ádáz,— ---- „ _ vajomru élov ansé hoir, hakewer is hoe-
kiszámithatatlan, jelen esetben mily végte- |auhjm, aser bó mijehudó.» «Mit jelent, kit 
lenül szomorúi. : fedez eme sirhant^S felelék neki: Isten-

. Itt és így kelle tehát találkoznunk.? nek férfja nyugszik itt alant,' ki Júdából 
Emlékszem I Oh- minő fájdalmas eme jgve » 

emlék, szinte belevonaglik egész valóm! jgenj isteni férfiút, papot fedez eme 
örömtől sugárzott arcod, midőn utoljára i ^  nemrégiben Júdából jőve, a magyar 
láttalak ott fenn a főváros zsivajgó árada-j jzrae| ama várából hol megvívta a harcot, 
tában t  szívbéli frigyedet megkotendo indul-. . , hudo aud rod im Él» a tudomány, az 

Iái- . . ' _ _ élet harcát és noha erős volt a lélek, de
Tele volt szived örömmel, ma mórral.' qngnqe volt á test s letürte ót az élet.

Al/hvnm t r\Vt m lnA nrAmm nl omlitöH ! A . . .

kíméletlen bírálat és gáncs, mert hiszen 
hivatottságot erre miudenki érez magában, 
elfeledve n  zsoltáros költő eme intelmét. 
«Al tigu bunsichoj', uvinvioj, al toréu.» «Ne 
nyúljatok szentségtörö kézzel az én fel
kentjeimhez, s prófétáimmal ne bánjatok 
rosszul.» Beh sokszor elmondhatjuk mi is 
magunkról a talmudnak eme sententiáját >- 
«Au li im aumar, au li, imlau aumar.»

,• xj ás«*»- u .« »  - .mu, . ,  v,. .. ........., «Jaj nekem, ha szólok, jaj nekem, ha nem
Emlékszem! Oh minő örömmel emlitéd, - Ám a legenda szerint mig ama sírkő j szólok.» Megkívánják a paptól, hogy olyan 
hogy révbe érkeztél, *meg lesz enyhe j egyik oldala be vala futtatva tövissel bó- \ legyen. «Kmalach Adonaj, Zebaot,» mint 
ked, turbékoló párod, szivbéli hitvesed, gánccsal, a másik fele rózsával, illatos vi-i az Úristen angyala, szelíd, béketürö, még 
hogy „uszehi nafsi élni, élni fogsz ezentúl, raggal addig a te emléked csupáncsak tő- akkor is, ha bántalmazás éri. Ily körűimé- 

Jrart a eddigi .-éteted aem vala éltí, _ csak visse[> ^  _  -„„picsák- tövissel— ínért, • nijek megfosztják nappiHDÍkcssé-
küzdés, szenvedés. Megértettelek! Szivem- ^0gy mily nehéz, mily tövises, mily rögös - gétöl, éjji nyugalmától. Ne vegyétek tőlem 
bol beszélte^, mert hisz a mi sorsunk egy a pálya melyen te haladtál, azt oly táv- zokon s bocsássatok meg1 nékem, ha ily 
vala és közös, éjji virrasztás, nappali gond, {3(55^ 0|y .szemmel, minővel azt a nagy, zokszóra nyílik ma az ajkam, de tudom, 
bőséges szenvedés, kínos nélkülözés s v£- közönség nézi, azt meg nem ítélheti, arról hogyha szóra nyílna ma az ajkad, te elné- 
gül sovány, osztovér reménynek vékonyka, csaR annak ,ehet {ogalma és tjszta képc múlt barátom, te is ily panaszra fakadnál.

kis szála.. . .  _ ,, , ,  ______  ki egu ifiu küzdelmeit, évek hosszú -során-l— Xe_jnggdksóull— barátom,— te -hiven—
- t A szenvedésből "néked baráföttrvelem át való nélkülözéseit, testet, lelketölö vir-! leróttad tartozásod az élettel szemben, te 
-együtt busásan kijutott. rasztásait láthatja és figyelemmel kisé rheti, nem maradtál néki semmivel sem adósa, az

Nos tehát, mi lett a reménnyel?. . .  de az ifjú kibírja mind ezf, mig boltom ifjú1 bizonyult veled szemben zsarnoknak, fukar- 
Kinyiltak, virágzottak, gyümölcsöt hoz- a lélek'; a remény feledtet és elviselhetővérnak, rossz hitelezőnek, mert sokat ígért s 

tak ezek? Rövid és fájdalmas erre a vá- tesz mindent. vajmi keveset váltott be. Busásan adott a
lasz: Nem! Ilyfen reménnyel telt volt a te ifjn rosszból, keveset a jóból.

Elfagytak, miként tavasznak idején a életed. Tűntek, múltak a szolgálati évek, Te is elmondhatod magadról, miként 
hóleple alól korán kikandikáló rügyek:, hegynek indultál erdőn, bozóton, csaliton Jákob ősatyánk: «Kamo jmé sné Chajechó ? 
elfonnyadtak, elperzselődtek, miként nyár-, által és ha itt-ott egy-egy tüske tépett, • ••• üné sné mguraj. . .  mát verőim hoju.» 
nak idején a virágnak érzékeny, gyenge\ vadvenyige vérzett, mi volt az néked!.  .«Vándor-élet éveimnek-száma kevesek és 
szirmai; lehullottak zizegő avarként, miként Munkádat siker koronázta! Felértél a rosszak valának.» 
ősznek idején a sárguló falevelek, özve-- hegyre soh jaj, mikoron már fennvalál a Igen, vándorok vagyunk mi itt e földi 
gyen hagyva ifjú hitvesed, bánatba, mély- hegynek ormán, akkor bukál le onnan, téreken, járunk, kelünk az élet kies, avagy 
séges gyászba borítva agg szülédet, kiknek, «Éch nófaltó min hasomajim, hélél ben kietlen pusztáján, mig végre le kell tennünk 
te valál aggságuk vigasza, őszülő évüknek j sochar» leszálltál onnan, mélyen estél, mi- a vádorbotot és hazahivatunk, 
tündöklő hajnala és lón két kis apró gyér- kéntha földre hull a hajnali csillag. Fenn a Álmodtál, terveztél ábrándoztál mi-

„Karácsonyi öngyilkos“ „Karácsonyfa 

áldozata" s más efféle hangzatos cimek 

alatt jutott nyilvánosságra a kis sápadt le

ány sorsa.

„Bizonyára reménytelen szerelem ker

gette sírba a testi bájakban nem igen ékes

kedő kis vén leányt" irta valamelyik im- 

pertinens riporter cinikusan, komiszul.

Pedig nem az! Szegény Milcsíké be

esett szeméből igézó, forro pillantások he

lyet csak efféle szomorú, csendes, őszi ál

modozásra hajló tekintetek szálltak ki.

Szomorúak, nagyon szomorúak, aminök 

azokból a szemekből szoktak kiszállni, me

lyek megszokták a sirást, a szürke borút, 

az élet vigasztalanságát.

Az öltözetével sem sokat törődött. 

Nem úgy, mint a többi vén leány, aki an

nál több férfiúnak szeretne tetszeni, men

nél kevesebben kezdenek érdeklődni iránta, j 

Milcsike nem akart tetszeni senkinek. ! 

Kinek is akart volna? Talán a főnök 

urnák ? A  vörös orrú, rekedt hangú 

vén majomnak, aki csak ki^ákogni, meg 

köpködni tudott? Vagy a feleknek, akik a 

postára jártak? Ezeket jóformán nem is. 

látta. Elvette, amit hoztak. ^odaadta, amit

kértek, punktum. Csak egyszer elegyedett j 

beszédbe eggyel.

•Ezért a beszédért bűnhődött meg. AJ 

jóságáért! Mert ezen a világon bűn jónak 

és tisztességesnek lenni.

Rideg, szomorú hivatal volt, ahol M il

csike dolgozott. De azért mégis inkább sze

retett a hivatalban lenni, mint odahaza, mert 

itt legalább lekötötte a lelkét a munka, de 

odahaza iszonyú volt lenni._Az egyedüllét 

ridegsége ott ölte a lelkét, itt legalább nem 

volt egyedül.

így ünnepek táján különösen nem! Ha

nem azért ezeket az ünnepeket mégsem 

szerette, ó  teljesen nélkülözte a szeretetet, 

ilyenkor pedig minden a szeretet nevében 

kél útra. Mindenki küldöz szeretteinek s ő 

nem küldhet senkinek, neki nem küld senki! 
Senki semmit! ^

Eszébe jutott a rég elmúlt évek emléke! [ 

Mikor még ő is ünnepelt, mikor még öt is 

szerették. A Jézuska róla sem feledkezett 

meg s a karácsonfa gyertyácskái neki is 
lobogtak!

Régen volt, talán igaz sem volt, csak 

olyan álom, ragyogó fényes álom volt!

Nézi a csomagokat, melyeket az em

berek ott szorongatnak a hónuk alatt; a le

veleket, melyek bizonyára tele vannak forró 

jó kívánságokkal; az ajándékokat, melyek 

szívből jönnek s szívhez szállnak, s mig 

mindezeket végig nézi, végig' gondolja, 

belepi lelkét a szeretet után való forró 

vágyakozás hangulata.

Eszébe jutnak az 6 egykori otthoni*'' 

pakolásai. Odahaza, a tornáczos, fehérre 

meszelt vén házban, a zagyvaparti kis fa

luban! Mikor még az édesanyjával együt 

pakkoltak Lacikának', a ki fent tanult Pes

ten a Ludoviceumban. Milyen óriási ládákat 

küldtek neki! Óriási diók, meg mákos pat

kókkal, rengeteg sonkákkal . . .

Hogy szerették azt a  fiút, ő is meg 

az anyja is. S  meghalt, legszebb férfikorá- 

ban, boldogsága küszöbén, a házassága el
ső' évében. r-

Ha élne! Most együtt laknának, csa

ládja lenne, karácsonyfát készítene'a Laci 
gyermekeinek!

De vége, mindennek vége! Az édes 

anyja is, a testvére is itt hagyták őrökre!

Leteszi a tollat, nem tud tovább dol

gozni. A mellét mintha vaskapoccsal szorí

taná össze az elkeseredes. Szeme telesza-
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ként József, de mig Józsefnek álmai valóra 
váltak, addig a te álmaid meghiúsultak.

Eme föjdi siralomvölgyben átélt ál
maidat. most követi egy végnélkőlthosszü 
álom, melyből nincs többé felebredés.
A ludj-^ bará.om, aludj én testvérem I Tied 
a pihenés, mienk a munka, tied a nyuga
lom, mienk az Izgalom.. . .  ^

« » A ,  *** «2 esu ka-
set clt, de sokat szenvedett, keveset élt, zos konyhán élnek s a fozes egy emberü-

dolgozik, m indjük a maga szakállára. Ha [ — Meghívó. A nagyatádi iparos ifjúság 

a bolgár kertészetben összehasonlítjuk a önképző egyesülete f. évi deczember hó 

bolgár és a magyar mivelési rendszert, a 25-én (Karácsony elsönapján) a «Mátyás 

következő különbséget látjuk: példának Király» szálloda selyiségében zártkörű torn

ákéért 20 holdon tíz magyar család tiz kü- bola-estélyt tart. Belépőjegy: t drb. töm

lőn kertgazdaságot kezd. Ugyanezt tíz bol- bola jeggyel ?gyütt személyenként 1 köí., 

gár család együtt műveli. Amazok tiz kony- családjegy 2 kor. Kezdete este .8 órakor.

Karácsonyi tyuk lopás. Kónyi pusz-

de sokat álmodott, keveset élt s sokat 
csalódott. Isten veled barátom. Isten veled I

A bolgár kertészetről.
A földmivelésügyi tárca költségveté

sének tárgyalása során többen szóvá tették, 

Ijogy a magyar kisgazdákat, akár állami 

támogatással is szoktatni kellene a bolgár 

rendszerű kertészkedésre. >

Ismeretesek hazánkban a bolgár ker

tészek, akik városok közelében valamely 

folyó, vagy tó partján, kezdetleges vizemeló-

ket vonja el a vállalat közös munkájátóf. 

Tíz magyar húsz lovat, tiz kocsit tart, ezek 

két kocsit és hét lovat és igy toVább. A 

tiz magyar tiz piacra megy, csekélyebb 

mennyiségű termékkel. A tiz bolgár legföl

jebb két piacra megy, természetesen na- 

gyobbmertnyiségü termékkel. De ne . hígy- 

jünk, hogy ez a kertészkedés csakis á 

bolgár szövetkezés módjára lehet jövedel
mező.

Érdemes ebbe a vállalkozásba kez

detben egyesenkint is belemenni. Mert ha 

ez csak szövetkezet keretében volna le-

hetséges, úgy csakugyan sohasem fogunk 
kerekeikkel 10 20, sőt 100 kataszteri hold-, bele, aminthogy máig is parlagon hagyták 

nyi területen kis csoportokban dolgozva,i ezt a vállalkozást. Előbb egyes vállalkozó

tavasztól őszig ellátják a Városi és falusi j kát kell nevelnünk s azután a kormány a 

piacot kertitermékekkel. .őszi leszámolás szövetkezésben is segítse ókét, mint ahogy ^ ¡ «  nagyságában a szegények közt a z 

után pedig szépen hazaviszik a százezre-1 most a termelés méginditásában segíti, A ' 

két. Ezt mindenki tudja, arról azonban nemímár működő magyar öntöző-kertészeink 

tudunk, hogy hány magyar ember akarta, legfőbb baja a járatlanság ebben a speciá- 

már ezt a csendes és biztos keresetmódot | iis kertézkedés fogásaiban. Ez az oka, 

eltanulni és utánozni. A föIdmivHis'iggi hogu többéi abbahaquták.. másnak adták 
kormány buzdításával és támogatásával é- j ¿t telepeiket.lliuuy UUCUIHIÚUVUI t i j LUIIlUJJUlUOIlyUI C

gyes kincstári telepesek megpróbálkoztak!

már a bolgár-rendszerű kertészkedéssel, 1 i  r>  c  \r
de ez csak a kezdet kezdete. 11 1 K  t i  IA.

tán Horváth György cseléd kárára folyó hó 

18-án virradóra 18 drb. tyúkot és kacsát 27 

kor. értékben elloptak; a tetteseket elfogni 

ez ideig még nem sikerült.

— Uj községi képviselők. A f. hó 22. 

megejtett nagyatádi községi képviselőtestü

leti tagválasztás alkalmával Nagyatád köz

ség képviselőtestületének rendes tagjai Stei

ner Miksa, Dr. Bienenfeld Mór, Berger An

tal, Horváth József takács, Szalai István, 

Selmeci Sándor, Gáspárics József, Horváth 

Ferencz mándó, póttagjai: Dr. Grünbaum 

Náthán és Balatinecz János nagyatádi lako

sok lettek.

— A nagyatádi izr. nőegylet f. hó 12.

tartott mulatságának tiszta jövödelmi 247*22 

korona volt, mely összeget amint halljuk

— Lopás. Bolhás községb«#f. hó 15-én 

éjj^l, Mautner Albert bérlő pajtájából le v^  

les dohányt, sót és több tárgyat elloptak: 

A nyomozás kiderítette, hogy a tettes Há

nyó Sándor bolhás! cseléd volt. ö t  letar

tóztatták, azonban a kár nem térült meg, 

mert a lopott holmikat már eladta s az 

árát elköltötte.

— Csendőreink tevékenysége. A ka-Az embereknek nincs még gyakorlati j 

. jártasságuk s amit tudnak, azt csak—lopva i- 

lesték el a bolgároktól, akik titkolják tudá- tiak  a legboldogabb és legkelleme- I tén működő csendőröket a múlt hóban 393 

suk fogásait. A vállalkozási hajlandóságot • sebb karácsonyi Ünneplést kívánjuk, j  eset foglalkoztatta, melyből 377-et felderített 

növelni fogja a gyakorlati útmutatások, a k  — A „Vörös Kereszt“ egylet nagyatádi Ezen ügyekből kifolyólag elfogtak 73, felje- 

legszükségesebb eszközök (vizemelő-kere- j fiókja f. hó 22-én tartotta választmány ülé- lentef tek 297 egyént, 

kék, melegágyi berendezések stb.) adása, sét, mely alkalommal 205 koronának a sze- — Jövő évi fösorozás Somogyban. 

által. így remélhető, hogy a nép érdeklő- gények közt most karácsonykor leendő ki- Az alispán, a 44. hadkiegészítő parancsnok- 

dése mohón fordul majd ezen uj kereseti osztását határozta el. „Vörös Kereszt" Egy- ság és a honvédkiegészitó parancsnokság 

forrás felé. I , létünk évről évre nagyobb összegeket oszt együttesen már megállapították a sorozóbi-

A közös vállalkozás és kitartó, társés; ki a szegények között s mégis - csudálatos - zottság működésének jövő évi tervét Esze- 

munkálkodás volt a bolgárok sikereinek akadnak tagok, kik zúgolódva fizetik meg rínt a fősorozások napjai lesznek Kaposvá- 

egyik főtitka. A bolgár, tízféle faluból való, a csekély 1, vagy 2 kor. tagsági dijat, sőt ron a városi március 1 és 2, a járási 3, 4, 

egyénekből is megcsinálja a szövetkezetet ; vannak olyanok is kik ezen csekélyke tag- j 5, 6, 8, és 9. — Igal 11, 12, 13 és 15. — 

ami népünk, ha egy faluból való is, tizfelé | sági díj miatt perelni engedik magukat. Tab 17, 18, 19 és 20. — Marcali 22, 23,

........................... - - -  i ' 24. 26, 27 és 29. -  Szigetvár március 30.

lad könnyel s lehajtja fejét, ott ül elkese-, köpködő főnök úrhoz is elhallatszott a lárma. ^Pr*l*s * 2- Barcson április 5, 6 7,

redve, munkára képtelenül, a fájdalmas han-iÉs kérdőre vonja. és 8. Nagyatádon 14, 15, 16, 17, és49,

gulatoknak és szomnru visszaemlékezések- J  Milcsi kisasszony nem szól semmit. — Csurgón 21, 22, 23. 24 és 26 és végül 

nek szinte öntudatlan állapotában. Lehajtja fejét és dolgozik tovább. Este tá- Lengyeltótiban 28, 29 és 30-án. Ezen mü-

A várakozó tömeg pedig azalatt tű- i vozás előtt a főnök ur még egyszer leszid- ködési tervezett jóváhagyás végett fölterjesz- 

relmetlenkedik. ja. Arra sem szol semmit. Valami megnyug- tették ■ hadügyminisztériumhoz.

Zugnak, dobognak és őt szidják,* de tató és vigasztaló gondolái előre veti fényét — Értékes régi sírok felfedezése. A 
ő nem hall a szidalmakból semmit, csak néz a lc,kébcn- Valami u9« súgja -neki, hogy napokban néhány görög régiségbuvár ása- 

a tömegben egy alakra, egy öreg asszony- tö*)bé ncm ke" vé9ÍQ hallgatnia a főnök ur tásokat folytatott a görögországi Kefaionia- 

ra, aki egyszerű fekete kendőjébe burkol- durva kifakadásait és hogy nem sokáig kell sziget Nazarata nevű kis falujában, amely 

tan szerényen, csendes¿n álldogál ott, hó- 1 iri99clnic azokat- akiknck van valakijük. alkalommal több száz régi sírra bukkantak, 
na alatt csomagot szorongatva. | Úgy érzi, hogy minden rendbe fog jönni I A sírok, melyek még a mykeni korszakból

M. • , . .. „ rolto„ A ! S mikor odahaza beveszi az egész kis ; valók, feltűnő épségben maradtak meg. Úgy-

bői, utat csinál az öreg asszonynak s ma- üveg morfiumo1’ amit az orvos idegcsillapi-| líta lk . aíatatlan kezek sohasem zavarták 

ga veszi el a csomagját.:
tóul rendelt neki, egyszerre csak behálózza | meg a holtak nyugalmát. Az ásatások, ame- 

, a lelkét az a végtelen boldog gondolat, hogy I *9«k hozzáértő férfiak gondos vezetése alatt
— Ugy-e patkok vannak benne, má-; mllycn ^  ,Csz ne||. |nnen. aho, scnkye sincs folynak, sok uj ismeretlen adatot fognak—  , I uu iu t ii ju  i«:.-

kosak is  diósak ? És egg nagg sonka meg elmenni oda aho| Wwak reá, az édesangja 

apró sütemények? Ugg-e Lacinak küldi? meg a testvére >

Az öreg asszóng nem érti az égiszét. s  az őrök álomra készüli vén' leáng 

Miféle Laczinak ? S miért Olgán szives hoz-1 „jjkára, a |ó szelid halál elóhhiiökekcpen 

zá a postáskisasszong ? hanem csak megkö-10daszállt a.megvigasztaló, boldog mosolg- 

szőni: _  aás . . .  .
Aldjá meg az Isten kisasszony, vagy 

asszonyság; nem tudom minek tisztelhetem?

Többet nem mondhatott. Elsodorta a 

tömeg, mely most már szitkozódni kezdett.

A főnök úrhoz, a vörös orrú, egyre

felszínre hozni a mykeni-korszak műveltsé

gi viszonyairól és fényt fognak deríteni egy 

olyan kor embereinek életére és szokásaira, 

akik legalább is háromezer évvel ezelőtt 

éltek. 'N '

— Parcellázás. Mint a „Főv. É rtó í a 

kormányhoz közel álló helyről értesül, a 

földmivelésügyi miniszter ismét nagyobb 

birtok területeket szándékozik megszerezni 

kisbirtokosok között leendő felosztás céljá

ból.



NAGYATADr HÍRLAP

— Mikor kell uj mezei utat nyitn i? 

Ez. a kérdés ugyancsak érdekli a magyar 

embert. Van is emmiatl pörlekedés garma

dában. A  földmivelésügyi miniszter most 

egy felmerült eset: alkalmával elvi jelentősé

gű-határozatban kimondotta, hogy a közös 

uj mezei dülőutról gondoskodnia a község 

csak akkor tartozik, ha a birtokhoz való 

hozzájárás másként teljesen lehetetlen és 

ilyen esetben is csak akkor, ha az ingatlant, 

nem a tagosítás után alakították át magán

jogi alapon külün birtokra.

evők, az elszórt tövisek meg, ne sértsék. Az; siktól .nem tudott szabadulni, elment, s a 
élet sivatagán pihenj meg rajta, mint egy hű, odaadó feleséget egy rövid levélben ér
kedves oázon, s miután a jelen oly vigasz- tesitette, hogy ö,elmegy . . mohaim , mert 
taian rideg, melegedjél fel legalább a múlt; becstelenül élni nem akar. Tudatta vele, 
emlékein. ' h°gy' a jólétnek egyszer s mindenkorra vége,

Miért is tűnik el a gyermekkor bol-: anyai szeretetébe s gondjaiba ajánlja szerel- 
dogsága? Miért nem lehet azt lekötve tár- műk zálogát, a kis Jenőt, 
tani és átvinni arra a korra, amidőn az élet' A feleség e levél'vétele óta özvegynek 
terhei között arra legnagyobb szükségünk; tartotta magát. Siratta a holt férjet s még 
volna ? Ez a gondolat foglalkoztat engem | az a szomorú vigasztalása sem volt meg
szobám magányában, midőn lelki szemeim J neki, hogy . a temetőben, férje sirhalmánál 
előtt elvonul egy kép, melynek láttára ki-1 kiönthette volna szivének keservét. Szive, 
csordulnak könnyeim: Ott vagyok a kis csa-1 lelke vérzett, s az amúgy is gyenge testal- 
ládi fészekben, légalább odaképzelem mgga- katu nő a hosszas bánattól megtörve, bete- 

, mát azok társaságába, akik engem ügyeskedni kezdett. . . De a becstelen ember
—  Vasutasok díszruhája. Régi vágya: szerettek, s megosrtották örömemet, melvet | nejével és gyermekével nem törődött senki, 

a vasutasoknak, hogy mostani egyenruhájuk]^ karácsonyfa fénye, szépsége okozott. Ok Hét év múlt el azóta, keserűségben, gyötre-
már nem élnek . . .  nem örülhetnek, nem j  lemben. Az özvegy gyermekével a legnagyobb 

de mert a szív- j nyomorban, padlósszobában fázik és éhezik,
helyett ozélszerűbbet kapjanak. Az uj egyen- , __

. ^ ¡ Z S T l T e K w r a  ™  « S k ^ e ,  úgy teszek min, sW r  mindakettő közel van ahhoz, hogy a 
körökben beszélik, legközelebb életbelép., a kö|tö ¿|ta| megénekelt gólyamadár: kép- • halál magváltsa őket szenvedéseiktől.. 
Eszerint a mostani továbbra is megmarad aj^elettel táplálkozom!

.........  "  ..........................  Körüljártam a karácsonyfát. A sok szépszolgálatban, amellett azonban díszruha isj — v ~......... — — r , _  Me„

lesz. A különböző rangok jelzése a vállon  ajándék között fölfüggesztve láttam a Tveletek éde 

és az arany válhőzsákon fog kifejezésre jutni. \ J  <2jáS & l js ¿desej6: E szavak

Különböző funkciókat végző hivatalnokok, aggasztotta rájáU . . szerető kéz tette összeaszott kis teste megmerevedik. A közel
mérnökök, fogalmazók, altisztek és szolgák rája Akkor mosolyogtam fölötte, mert a vir-; levő templomban épen éjfélt harangoznak s 

‘ megkülönböztetést kapnak. A z uj egyen- gácsnak tréfás színezetet adott a karácsony i midőn a hivek egy szivvel-szájjal énekelik:
« .. .. . » i- . i ' i  'i _____h.it-....i--  u: i 'nii'cAcwr m pnnvhAn nv IcÍAtinAlr“ __

Egyszer csak a kis fiú-félrebeszél.

— Megyek már . . .  szívesen játszom
:des anyám fulladok . . . segíts! 

édes jól E szavak után szemei megüvegesednek,

ruhához osztrák mintára kard is járul.

A,répaetetés és a tej zsírtartalma.

elgondolkodom . h i -  i  ¿.'Dicsőség mennyben az Istennek“ — oda-
szén nekünk felnőtteknek is kijut a virgács fönn egy ártatlan lelket fogadnak örömho- 
az Isten atyai kezéből, s lehet, hogy éppen zsannával az angyalok, s az a kis lélek velük■ '  , cu, 1011.11 u t ja i iwnvi, q j ' ' r r  .

Régi tapasztalat igazolta már, hogy haaré- i szent karácsony ünnepén suhogtatja rajtunk j  zengi 
pát levelestül etetjük fel, a tej zsírtartalma . . . arra a láthatatlan harácsonyfára ráteszi

a kisded Jézus dicséretét. 

Már nem fázik, nem éhezik!
növekedik. Ha-csak répa levelet etetünk, ak- ő is haragjának büntető eszközét . . .  ne- A faggyugyertya utolsót lobban, s az

künk sokszor nincs más karácsonyi ajándé-; anya szivszaggató zokogással borul kis fiá- 
kunk!!

-De, hogy ez a virgács mily kegyelem,

kor oly zsirdus lesz a tej, hogy hasonló zsír

tartalmat még fiatal lóhereetetéskor sem ész

lelhetünk. Ha kevés levelet nagyobb_m£gnyj- j mily - hecscB ajándák,— á követke^ő ̂ afi ^yq^-ny nnyárfof ,-r ,' fcfon . . . oh Isten !

^  . vedd hozzád az én telkemet is . . . hi-

nak holt tetemére. _=
— Fiam ! drága gyermekem ! itt hagy-

ségü szénával- és szalmával, esetlég egy erő- j életképekből, 

takarmánnyal keverünk, a tej zsírtartalma \ *
mindig növekszik, ami akkor lesz leginkább M. Nyomorult padlasszobaban vagyunk.

, • ,J . , . Nincsenek benne őrömtől áradozó gyermekek,
cvpmhpHinA na pnlrArrontif ic aHnnlr hA773 , . . .  .

igény asszony, tíz eves fiacska- 
'étnezünk,

szembetűnő, ha cukorrépát is adunk hozzá. csaj{ 

Ezért is célszerű a cukorrépát tisztításkor a jával.

szén már nincs kiért élni! . . . Végy el en
gem is . . . ha az a te szent végzésed! Óh 
lelkem . . . gyermekem !!

így siratja a haldokló a holtat. . . nem 
látunk semmit, az éj egészen ráborította a 

sötét szárnyát, hogy a halál rette-

ott látjuk igazán
P P I P P I P  H l l l i  H H H ^ | | | H ^ P ^ | h é s - tT is é g  t r o r z a tn L ^ m H Ü P m ilP m  

répaszeletekkel értékesebbé és emészthetőbbé j kiMfészétét. A szobából már hiányzanak a netes munkáját meg ne láthassuk.
lesznek. Tiszte levelet naponta 20 kgr.-nál ¡egszakségesebb bútorok, a falakat vastagon---------

..--T-c • bevonta a penesz, s egy szál faggyugyertya n..
nagyobb mennyiségben nem etethetünk, míg vnágná| 0,y kép táru, elénk, melyet nem 

ha répaszeletek is vannak rajta, 50 klgr.-t is festhetne . le a festő ecsetje másképén, lia

Ez alatt az éjjeli vonaton égy halvány- 
arcu- férfi közeleg ¿-főváros felé. Izgatottan 
számlálja a perczeket, melyek közélebb vi-

adhat minden káros hatás nélkül az állatoknak, csak einberiesen érző szivét kődarabbal nem s z elhagyott családjához. Gazdagon tér 
n ____ • cserélné fel! i---—• t_____________ .

— A „Vasárnapi Újság“ december 20
cserélné fel

, , . , .. . x , , . . .  A fiucska haldoklik a hideg szobában
száma a premontreiek jaszovan es leleszi ¿ jes anyjának egy viseltes, kopott ken- 
prépostságról, közöl szép képsorozatot ezen- • ' • - . . .

kívül Pataky László egy szép népies rajza,

vissza . . . nevét, becsületét tisztázni fogja; 
jólétet, fényt, boldogságot visz szerettei közé. 

Megérkezik a pályaudvarba, rohan egy 
. minél hamarább ölelhesse 

Odahajtat a régi lakás-

dőjével letakarva fekszik a szalmán. Az egész; bérkocsihoz, hogy minél
. ..r _____. varosban, az egész házban örvendeznek, hi-1 nejét és fiacskáját. Odah

képek Gerstfer Károly festményeinek kiálli- s?en karácsony esfe van! Mindenütt vigaszhoz. .-, bár tudta, hogy családja nem lakik 

tásáról, a tabáni búcsúról, az olaszorsza^qi ^  eYan’ J  w me^ züntette ott, de onnét várt útbaigazítást, hogy hol

owtrákellenes tüntetésekről, saison-képeka n "  ^ “Lért d S S I  a £  "uzta meg magát. A iószivü kapus meg,

hétről. Szépirodalmi olvasmányok: Mikszáth emberek, szivei sebesebben !! — Ide még

Kálmán regénye, Jakab Ödön és Lampérh csak az örömzaj sem hallatszik föl . . . ma- sebesen

Géza verse, Erdós Renee tárcza cikke, Zöl- gasan, vannak’ a fiucska .még magasabbra
di Márton elbeszélése, Lemaitre regénye. ké mentr. . . föl . . . Istenig*

Égyébb közlemények: tárcacikk a hétről

húzta meg magát. A jószivü kapus megmon
dotta, kinek kezébe busás borravalót nyom

visszaült a bérkocsira és hajtatott. . .

Útközben elgondolkodott, hogy mit,
á  - j -. | csinálhat neje s kis fiacskája ?

cgacDD Közlemények: tárcacikk a hétről s a , any. "1: ~  ny^ zör?8  » J j *  — Édes Jolánom, d r4a  kis fiam, nem

» l T r rodr és :ür et “  « » A s  dsu- "ss»:Sakjáték stb. A «Vasarapi Újság» elofizetesi nem éhezünk . . . majd ott adnak kenyeret osztályrészetek!
ára negyedévre négy korona, a «Világkró- - én már úgy szeretnék ott 5 ----
niká»-val együtt négy korona 80 fillér, ^ázom . -^éhes vagyok!

Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» kiadó- ,

Végre odaér. Sietve száll le, a kocsist 
; kifizetve becsönget. A kapus beereszti és

. . . .  , - cuc tc i, t-satv icgy lu íc ic iu ii ic i, iiiú ju  a

mvataiaban (Budapest, IV., Egyetm-u. tenkénél kapsz-mindent, ami csak kell. 
Ugyanitt megrendelhető ^«Képes-Néplap» a ‘ ‘

Úgy' van kis fiam, ott főn nem „ Í T  o wP,- oeeresztl , es
sak légy türelemmel, majd. a. jő !s- S . Ö

legolcsóbb újság j  maggyat-nép számára, | Szenieí. 8 
félévre kétkorona nenven fillér

A haldokló fiucskának. felcsillannak |

j  az ősz portás részvéttel tekint a jövevényre. 
— Ugyan jókor jön ám uraságod, mert

félévre kétkorona negyven fillér.

CSARNOK. 

Virgácsok a karácsonyfán.
— Életképek.

Ir ta : P. Kiss Arisztid.

öröm repesve mondja: | a szegény asszonyt egy nap óta nem i
1. El is

l — v/ii de jó volna, ha ma esté~lnár d —
.¡ott lehetnék, először Is karácsonyfát kérnék: ^  felkü döm nőmpt, hogy hívja 
: a kis lézuskától! ¡hozzánk ebédre, legalább ne koplalj;

láttam.

a kis Jézuskától!
a , , L , ,, , • . . ; ezen a szent ünnepen!
Az anyának -szivét kínosan érintettek e A ¡övevénv m a r t in

határoztam, hogy ma, karácsony ho([y hjvja flkc( 

né koplaljanak

g y e rm e k^m ár ^ ^ £ ^ 3 2 ^ 1  ̂  ‘ 

i hez. .Amint ott lesi a kis haldoklónak mm- 1 „í, ' 1í  * L ^  a kaP.us ¥ “
tarja a gyertyát, hogy jobban lássanak. Ott

........  .................... ..... _ feküdt az édes anya holt gyermeke fölé bo- •

amikor még a szívnek nagyobb köze volt az estét azokkal a boldog estékkeT^amTkor i ' '  ‘ mereven' mozdulatlanul. Nem kelL

.......................... -a- r°*mt
szűnik minden szenvedés, fájdalom, ahol ,

Szállj vissza lelkem az édes emléke- dulatait, felidézi emlékezetében a múltat 
zet himes szárnyain abba á boldog korba,' összehasonlítja a mai . .síomoru karácsony
amikor még a szívnek nagyobb köze volt az estét azokkal a-boldog estékkel, amiko. 
élethez,' mint az észnek! Szállj vissza gyér- még férje oldala mellett jólétben,’ boldog-!' 
mekkorom tündérvilágába, melyet nem hoz- ságban várta a kis Jézus születését 
hat vissza egy hosszú élet siralma; ahol az Azóta- . .  férje'eltűnt--- nvor.
édes szülői kezek v rágokat szórtak életuta- Becsiíletheli ^  y ; ,“,a,‘‘u,‘ ,aic"  IIIIIIUt:n Könnyet letöröl! Az, aki eljött
imra, hogy gyenge lábaimat a ,á „ ó  görön-



esznek a kis Jézuskával, 
ritenek.“

A férfi szemeiben nem jelenik meg egy 
könycsep'p, csak odatérdel azokhoz, akiket ö ' 
maga taszitott a iiyömor karjaiba, most bol-1 
dogitani akarta őket. Nevükön szólítja . . A 
beczézgetö szavakkal keltegeti őket. . ,  késő 
. . .  hiába minden!! A holt feleség *és a ' 
gyermek arczán, szemeik körül a kék, zöld! 
foltok, mint az éhhalálnak jelei, a,penészes 
szalma, a hideg, piszkos szoba láttára lelki
ismerete könyörtelenül kiáltja: „te ölted 
meg őket!“

Ez a vád egészen leroskasztja, leborul, 
öleli, csókolja őket; a kapus pedig egyre 
törülgetí előtörő könnyeit; Egyszer csak azt 
veszi észre, hogy a férj szivéhez kap és 
hátra hanyatlik. . . Odaugrik, hogy? felfogja 
: . . de inár csak halottat szorongat karjai I 
között,

Megkondul a hajnali harangszó. A hi
vő nép megy^a pásztorok miséjére, üdvözölni 

. a szent Szüzet, ki e világrá szülte azt, aki 
megenyhiti az élet küzdelmeiben elfáradtakat, | 
s boszuló birája azoknak, akik miatt mások 
simák és szenvednek.

Két fohász tör az égbe: „Dicsőség aj 
magasságban Istennek;“ és „Adj Uram örök’ 
nyugodalmat nekik!“

Most megyünk egy tábori kórházba.
A karácsony előnapja van, de örömről nincs 
szó . . .  csak a háborúban megsebesült kato-í

4 nák nyögése, jajgatása hallik. Odakünn pus- 
karopogások, ágyudördülések hirdetik, hogy 
nincs békesség az emberek között r á z  or- 1 
szág lángban áll! .

"Szomorú karácsony! _ _ _ _ _ _
A kórház egyik elrekesztett fülkéjében j 

fiatal pap fekszik súlyos betegen : a tábor-.! vőlegényemet??! . . . Öh jaj nekem,. . .  oda . .. holtom után megtudhatja”— igy suttog 
nak egyik lelkésze. Hivatásának áldozata ő, az én boldogságom!! ...-  Istenem! miért tét- a beteg. Óh édes kis Jézus, sóhajtja tovább, 
mert a megsebesültek összeszedésében erő- ted ezt! köszönöm neked, hogy egy boldog tudattal
sen meghütötte magát, s-most élet-halál kö- — Margit! édes leányom, csillapulj! halhatok 
-zfltt lebeg. . . Az -orvos—veszedeknesnekr szól.anya. Ne gyötör] bánatoddal engem is, karácsön: 
válságosnak mondotta baját, megjegyezvén, Hiszen az én reméuyem is oda. van, mert j Nyugodtan távózom 
hogy-*egy erősebb izgalom megölheti a fiatal csak ő vele óhajtottalak boldognak látni s vele . . .  d l! 
papot, föltétlen nyugalmat parancsolt a be- most. . . Mind ezt úgy susogta a haldokló, hogy
tegnék, s távol tartani minden hirt, ami a! De már ő sem tudta megállni, egymás;az apáca már csak az utolsó szavakat hal
harctérről, vagy családjáról jöhetne. nyakába borultak és sírtak keservesen . . . | lotta . . . elcsendesedik, s a búcsúzó nap

A beteg pedig gyakran fantaziál s egy A faluból pedig vidám kürtölés, ostorpattogás j dicsfényt von a kiszenvedett szerzetes pap 
nevet emleget. Mintha kinos emlékek fűznék hallik be. A béres gyerekek meg vágyakoz-[fejére. Beata nővér pedig amint ezt észre- 
e névhez, mintha aggódnék valakinek sorsa Va néznek a kastély ablakaira, ahol oly bol- veszi, térdre hull a halott mellett, imádkozik 
felől, oly nyugtalanul forgolódik ágyában, dogan, urasan élnek, a karácsony nagyobb 
Hogy megtudjuk nyugtalanságának okát, te- örömeket hoz 
kintsünk vissza a betegnek múltjába!

hol angyalok" te- másikkal, fogta a levelet, m e ly  fö ld i boldog-1 —  Ismétlem^-boldog uagynk, —

ságát törte össze, szö lá ragyogó szemekkel a nővér, —  mert
A levél tartalma ez v o l t : ' Isten és az emberek szeretete tölti be egé-

£hp<i M anrit i ~;szén lelkemet. M inden betegben egy kedves
. £  , , ' , , , . I rokonom at, testvéremet» látom, és úgy ápolom 

„ I v e d ^ S j  ^ t T é ^ / T M U  ¡ W  m intha családom hoz t a r t o z r , ^  £ $ > -  

egymáséi! Régóta küzdők ezen gondolattal, de kent Ped|g  meghaltam  a világnak, melyben, 
nem tudtam-elhatározni inagamat. Visszatartott nem  jó  az élet, mely telve van nyugtalanság- 
irántam való nagy szerelmed, a hála énele re- gal. Hogy m ily ham ar jutottam erre I  m eg . 
veloszüloim -  a te szüleid iránt, kiknek ho vá- , avö 7rW c r p  m iitatia ar a lrftrülm«W  hnm , 
gya volt a mi egybekelésünk. Hogy mi vitt erre? zooesre, mutatja az a Körülmény, hogy 
-  elmondom röviden. Egyik vasárnap bevetőd-; egy kedves halottam at csak egy éjjel gyászol- 
tem a templomba és.kíváncsiságból meghallgattam i tam . .
a szónoklatot. Ez a bészéd ma is fülemben és; _  Hogyan ?  hát o ly  kevéssé szerettet» ?  
szivemben hangzik s oly hatalmasan ösztönöz _  Fllpnkp/nlpcr ¿npn ay M  mert c t* .
arra, hogy szakítsak a világgal és Isten lángsze- „  CJienKezOleg, Épen azért-mert Sze
relmében keressem boldogságomat. Elhatároztam I rettem, nem gyászoltam  soká. Egy végrende- 
hogy papszerzetes leszek! [letet hagyott hátra nekem, melyben maga

Szinte hallom szived jajkiáltását, midőn i helyet egy szebb, kedvesebb, ideált ajánl, 
levelemet olvasod s talán azt mondod, hogy el- k in i i .  c,prpMi*hpn ttcwpfnrianalr lolkoinir 
pártolásomat nem éled t ú l! Ne hidd I ! Az a szó-! ,  szereteteoen összerorjanak leikeink. ts  
moruság, amit Isten reánk bocsát, nem öl, hanem; en napról-napra érzem, hogy azt a1 ideált, 
gyógyít . . .  ezt hallottam, és mélyen szivembe j Istent, lángo lóbban  szeretem, im ádom . Érzem, 
véstem; csak a világfájdalom öl, de ennek semmi hogy aki számomra és a világnak meghalt, 

« o s a ^ á i k o z i k  vaem  o A n .  S S  

csomat. A mai naptól kezdve meghalunk egymás- j hatom  hogy a V ilágból, annak bajaiból és 
nak s csak lélekben élünk. Azért megérted-e azt, j szom orúságbó l semm i sincs bennem! 
amit tőled kérek, én, a  hakM M . kinek utolsó A  beteg arczán e szavakra kinyillottak
kivánsaga szent szokott lenni ? Válaszd te is azt vnu - i , u „ t  n :me rA7Bá lr .a  ha
az ideált, akit én válaszoltam, annak imádásában, „  . ' " F  P ',r0S „
szeretetében egyesüljenek telkeink. Nem írok vi- Iá inak előhírnökei. Az apáca aggódva nézett 
lágosabban, határozottabban, mert azt hiszem,; rá, egészen gyanútlanul, hisz m ég nem is 
megértettélr Azért ne sírj . . ha megértettél tudta nevét, nem  ismerte ő t !  De a fiatal pap 
köszönet érte. Majd találkozunk odafonn, annak ; « « t á h a n  vnlt ánnlrtia k ilM vp l • ay arr? a 
országában, kinek szeretetében egyesültek leikeink. lisztanan V0lt apOIOja D W n ve t. 32 a r a ,  «  

Isten veled: A szent karácsony ünnepén hang oly ismerős, Szavai pedig kétségtelenül 
öltöm fel a szerzetesi ruhát s midőn a te szived j igazo lják , hogy a  nővér az ő M arg it unoka- 

leginkább sajog, én már élvezem, a békét, melyet húga , volt m enyasszonya! 
a világ nem adhat! ' • „ ■ ■ , .. M ,  ,* .

A viszontlátásra odafenn! üdvözöl szeretői K üzdött önm agáva l, vajio^fe lfedezze-e 

unokabátyád: a  nővérnek, hogy kicsoda ő ?  de egy betaő

Kardy Imre. hang azt m ondta n e k i; hogy ne tegye, iw  

Az utolsó szavaknál M arg it m int e g y ! tud ja  hogy a gyönge nőnek szive igazán oly 

őrült emelte ég felé vőlegénye levelét, s fül- erősen "van-e fölvértezve a hit erejével, hogy 

dokolva k iál|á: / "  ‘ |a lelki m egrázkódtatást k iá ll ja ?

Is ten ! Isten! m iért raboltad el tőlem  j — Nem . . .  haljak meg ismeretlenül

.-oá* nciiany unco vau .''““f-i A beteg a világosság felé fordul s egy 
¿ « e n ,  ngy szeretne szivét is egészen ismeretlen irgalmas nővért lát feléje 

ebbe a kis kézimunkába, mert köaelední. Fehér fej disze úgy lebegett mint
nak 9 7  n  uAlpfrpnupnplr lfPCTtti I 0  .

Az' egész este, az egész éjjel tépelődés- 
—'.. — .. — ~ r— bért, siralomban telt el. Margit sokszor vet- 

Qyimóthy Marg.t szorgalmasan hímez te kezé5e vőlegénye levelét; addig-adig for- 
f?y kellemes illatú szobácskában, előtte  ̂gatta ¿s 0jvasta, mig a levél ereje legyőzte. . ‘ . 
kis asztalkán a hímző selyemszálak nagy § ¡s határozott
választéka tarkálik. A kézimunka nemsokára | .*_ _  __ _
befejeződik, csak néhány öltés van hátra.
Aroza kipirul, hiszen ..................
belehimezni ebbe a

unokabátyjának, az-ő vőlegényének készíti, j egy SZeráf szárnya. Nagyon "kedves, fiatal 
aki a szent, estére megérkezik. . . . .  ¡alak volt. Lábujjhegyen közeledik áz ágy fe-
* i • ■* au0 Pe*yhekben esik a hó, ki- ^  megtudandó, van-e a betegnek valamire 
tekint néha-néfia a szállmgózj hópelyhekre, (szükX e? Egészcn ismeretlen még itt, a tar- 
s boldog ábrándozásba merül milyen >s lesz tajnányfönöknó csak a napokban küldötte a 
majd az együttlét, ha a jövő karácsonyt az „¿sz szinkelyére, hogy kötözzön, gyógyítson, 
uj otthonban fogják töltem? Sok mindent'mert ¡ ^ an kidft„ck már a betegek ápolásá- 
összegondolt, amit egy boldog menyasszony i ^an

buzgón és meghatott sziwel az ismeretlenért 
. . . épen csak úgy, mintha .. . testvére, vagy 
rokona volna

Csillagos hideg karácsonyi"éjszaka van, 
a fagyos hó erősen csikorog egy őrségen le
vő katonának léptei alatt. Másképen csend 
van, csak nagy ritkán zavarja meg a tábor 
nyugalmát az őrváltás rövid, szaggatott ve
zényszava.

A katona szomorúan járkál, mert a hol
napi napi napon szent karácsony ünnepén 
kemény ütközetre van kilátás, özvegy édes 
anyjára gondol, akit egyedül hagyott otthon, 
aki otthon aggódik fiáért, öregségének egyet
len támaszáért. Mi lesz vele, ha elesik az 
ütközetben, azzal a szegény öregasszonnyal ? 
Találkozik-e részvevő sziv, mely hőn szere- 

j tett szülőjét pártfogásába veszi ?
összegondolhat, ,. I — Kiván-e valamit fötiáztelendő ur?! E gondolatnál nehéz könnyek peregtek

Ábrándozásában anyja belépte zavarta kérdi szelid hangíán. íalá a kemény katona sürü szakállára s átél
meg. Arcza nyugodt nak látszott, pedig éle- E hangra a pap figyelmessé lesz mere- hidegében ezek mind megannyi fényes gyé- 
sebbi megfigyelés nagy leik. vihart olvas- ven néz a növérre s rekedt hangon felel : 1 * ^  7
hatott volna ki belőle. • |. _  Nincs szükségem semmi. . .   ̂ .  . . . | 0z.u1iii1.51.111 ovimul• egyébre,

i?S’ ^  vaey! kedves nővér, csak egy időre kérem, legyen
. munkáddal t ■ 1 mellettem, enyhítse meg jelenlétével egy hal-

-  Nemsokára készen leszek anyám, dok|ónak utolsó perceit, 
csak néhány öltés van hátra. Ah, úgy várom • A nővér készségesen ült ágya mellé, s 
azt az estét! , rózsafüzért ‘övéből kioldva, imádkozni kezdett.

—-Es ha nem jöhetne el Imre, mit — Elfelejtettem , névé: kérdezni, .kedves 
szólnál hozzá? . .  . s fürkészve nézett lánya j nővér, szakittá félbe áz"lmádságot a beteg, 
arczára. • . .  — Nevem Beata, s hét éve viselem a

Az lehetetlen, hiszen ez az este híva- szerzetes ruhát. ■ .
talos eljegyzésünk estéje; nem tehetem félj — S ily'ifjan, ily hősiességre szánta 
róla, hogy ez alkalomból elmaradjon. Hisz\tí magát? ^z sztkp áldozat öntöl! 
ez annyi volna, mint rólam lemondani! j _  óh  ez nem áldozat részemről, mert 

, , volna? —̂  íme j szeretem Istent, mert megértettem hivó szó
levelet kaptál vőlegényedtől. Isten adjon erőt, zatát, s most boldog vagyok, 
édes leányom, annak elolvasásához! — óh  ön boldog nővér, mert talán rtem

Margit halotthalványan, egész testében j hagyott a világban senkit akiért aggódnia 
reszketve vette át a levelet.'. Egyik kezével kellene, akinek boldogságát belefoglalja min- 
az asztalba fogódzott, hogy el pe essék, a dennapi imáiba. '

-- o---  — — —o— j - — j — gyé
mánttá fagytak, mintha jelezni akarnák érté
küket Isten .előtt, ki számba veszi , gyémánt?- 
nál is drágábbra becsülj az édes anyáért hul
latott könnyöket!

Egyszer csak nehézséget érez lábaiban. 
Azt gondolja, hogy néhány perez múlva el- . 
múlik, ha a fagyos hóra leül s kipiheni ma
gát. Amint leül, egész testében fáradságot 
érez, szemei — daczára minden, erőködésé- 
nek — álomra csukódnak. . .

Oly édesen szunnyad . . .  nem tudva, 
hogy halál vár reát Ha az őrjárat ébreszti 
föl, akkor holnap főbelövik, ha nem ébreszti 
fel, akkor a fagy veszi ki belőle az életót. 
Mindezt nem tudja! mily megbecsülhetetlen 
adománya Istennek az álom: az árva, az 
üldözött, a nyomorék nem érzi baját s S* 
élet, ha egyébkor nem is, de álmában igaz-, 
ságot szolgáltat neki! Ha az észak fenyője 
pálmának álmodta magát, midőn a hó líra- .
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kódott ágaira, miért ébresszük fel azt, akit 
az élet terhe nyom ? Szivtelenség_felébreszr_ 
teni a koftfost is, ki éhségtőtiaaszőttkezébe 

kenyeret álmodik.
A hadfi álma a szép: hazamegy érdem- 

kereszttel a mellén. Még a lépéseket is 
számlálja, melyek közelebb viszik -szeretett 
fajúja felé. A hegykatlanban feltűnik az édes 
szülőföld... épen delet harangoznak... 
leveszi sapkáját. . . megitasult lélekkel szív
ja magába a rég nem hallott hangokat. Már 
messziről látja a szülői hajlékot. . . siet... 
szárnyakat ád neki a fiúi szeretet. . . már- 
már benyitja az utczajtót. . .  rohanni akar 
^szobába . . .  de valami -visszatartja, s az 
alvó katonát vállánál fogva Tölrázza.

Ijedten kap fegyveréhez . . .  de azonnal 
elejti. Káprázat ez, vagy valóság?

Édes anyja állott előtte.. .
Óh édes óh szent Ha számkiüznek
Anyai szereteti A világ végére
Hova Írjam én fel Híremet sem hallod:
Forró szerelmemnek Aranyfélhő gyanánt

Lebeg ott sóhajod.
Léptemet kisérve.Á te szép nevedet?

A kikeletnek 
Virág mezejébe? 
Hajnali csillagba, 
Piroskeló napba ? 
Hova lilénél be?

Nyiittér*)

özv . Welsz Mina szeretett anyánk 

gyászos elhunyta alkalmával ez utón 

fejezzük ki,, köszönetünket, ania rész

vétért, melyet irántunk tanúsítottak.

A gyászoló család.

' Csaták tűiében 
Ember rohanatban, 
A te imádságod, 
Kihallik a zajból 
Nevemet kiáltod.

- Sirt lelked ott van.

! Édes anyám — rebegi megindultan 
a katona; s megfeledkezve a szigorú tör
vényről, fiúi érzelmeinek árjában at akarja 

—ölelni édes anyját. Az pedig hátrahuzódik, 
ujjával egy bizonyos irányba mutat és . . .  
eltűnik.

Alig tér magához ámulatából, egy gya
nús alakotlát közeledni.__________ , _______

— Állj, ki vagy? M_i a jelszó?
. Semmi válasz. Az alak ahelyett, hogy 

megállna, a magasra hányt hósánezok mögé 
igyekezik elbújni. Még kétszer szólítja hiába 
. . .  egy durranás . . .  felriad az egész tábor 
. .  . dobok peregnek . .  . vezényszavak har- 

tttrtént? - ...............................sognak: Mi Elfogták az ellenfél nalr

*) E  rovatban ¡közlőttekért nem vállal felelős
séget a szerkesztőség.

971 sz. vhtó. 1908.

- Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. §-á értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti IV. kerületi 
kir. járásbíróságnak 1908. évi Sp. II. 2265/3 
számú végzése következtében dr. Szetsey 
István ügyvéd áltál képviselt Goldberger 
Sam. F. és fiai javára "239 kor. 49 fill. s 

: jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 860 kor.-ra becsült 
következő ingóságok, u. m : 100 drb. abrosz 
100 drb selyemkendő, 200 drb. szalvéta 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-; 
bíróság 1908. évi V. 625.2. számú végzése: 
folytán 239 kor. 49 fill. tőkekövetelés, en-! 
nek 1907. évi november hó 1. napjától járó | 
5% kamatai, és eddig összesen 69 kor. 40 j 
fill.-bcn biróilag már megállapított költ
ségek erejéig. Nagyatádon jSzéchéngi-tér 
18.) leendömegtartására

1908. évi december hó 28-ik 
napján d. e. 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- j 

dékozók ezennel- oly megjegyzéssel hivat-

szállít, fajtísztaságért jőtáUváTégdusabb 

választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Kükiillömenti első ..
.. szöllöoltvány telep

tulajdonos: CASPARI FRIGYES, 
Medgyes 91. sz. (NagyküküllŐ megye.), 

Tessék képes árjegyzéket kérn i I . •

Az árjegyzékben találhatók az ország minden 

részéből érkezett elismerő levelek, ennélfogva 

minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 

előtt az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint 

irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 

szőlőtelep feltétlen m egbízhatóságáról.

.......így csinos klállitásu, elég jó  

' karban levő

4 Z O N O O R A
nagyon olcsón eladó 

FOzessy Ágostonnál Henészen.U
legveszedelmesebb spionját, akire oly régóta 
lestek.

Két hét múlva győzelmi ünnepet ü l: a 
tábor, leverte az ellenséget. Hősünk tiszti 
rangra emelve, a katonai ércjemkereszttel 
lett kitüntetve, s az egész hadsereg előtt 
legfelsőbb parancsban megdicsérve. Ugyan
azon a napon kapott egy másik keresztet is 
. . .  nem ugyan a mellére, hanem a szivé
re:, a teljés árvaság keresztjét. A tábori pos
táról levelet kap onnan hazulról, melyben 
röviden tudatják vele, hogy édes anyja, rö
vid betegség után k a rá c so n y  é jje lé n  
meghalt . . . . *

íme a virgácsok a kárácsonyfán, me
lyeket Isten áldott keze rak föl számunkra^ 
Ugyanazon szerető kéz, mely elhalmoz ben-' 
nünket jóságának számtalan . ajándékaival, 
érezteti velünk az atyai szeretet szigorát is.

Bármily alakban küldje is tehát ne
künk, felnőtteknek, Isten a karácsonyfát, 
örömteljes, vagy könnyező szemekkel, ujongva, 
vagy sírva nézünk reá, fizzunk és reméljünk 
olyan karácsonyfát, mely az életben kapott 
összes virgácsokért bőven kárpótol bennünket.

mey, hogy a? érintett ingóságok az 1881.! 
évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében! 
készpénzfizetés fellett, a legtöbbet Ígérőnek, I 
szükség esetén flecsárön alul is el fognak] 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő iiigósá- j 
gokat mások is te- -és felülfoglaltatták és ! 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen | 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi december 
hó .14. napján.

SZABÓ JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

W  67-ik h  ó  T 
í v  számú h áz

Felelős szerkesztő:

SZMODICS SZILÁRD.

szabadkézből eladó. z z z z :

Bővebb felvllgoslt st a  községi jegyző ad.

! Házeladás!
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kerttel jutányos

f e e l  adó.
Az érdeklődök 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Hirdetések jutányos áron ____________________
e lap kiadóhivatalában.

CZERKON IMRE K £ S Z  C IP Ű  R A K T A M NAGYATÁD.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitményü lábeliit a legjobb és» legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

készítését.

' RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

— ■—  o —  - 1- — ---------------

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél- 

lei kitüntetve.
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fűszer, csemege, játékáru és vegyeskereskedése 

N A G Y A T Á D O N ,
Széchényi-tér 23. szárra (Záborszky-féle sarokház.)

2 1

A közelgő karácsonyi ünnepekre főképen ajánlom karácsonyi s újévi ajándéktár

gyaimat, u. m. gyermekjátékok, karácsonyfadíszek és czukorkákat a legkülönfélébb 

• kivitelben. —

Állandóan raktáron:

fűszer, csemege, különféle 

felvágottak, különféle kon- 

servált halkülönlegességek, 

friss virsli, thea, theasüte- 

mények, ásványvizek.
A n á l a m  t a l á l h a t ó  ö s s z e s  

Ar u k b ó l  n a g y v á l a s z t é k . =

Állandóan ráktáron:
bőráru különlegességek: 

erszények, ridikülök, szivar 

és czigarettatárczák. Min

dennemű kefeáruk, czipó- 

kenőcsök, ̂ szappanok és 

illatszerek, inqqom^gk.

Egy próbavásárlás mindenkit meggyőz áruim 

kifogástalan kiviteléről, minőségéről és olcsóságáról.

jeh™™"* B E N Y Á K  JÁNOS.
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S .

. - c , .. .

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban,^ nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszerekét.

V , ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

O O  lapok, eljegyzést és esketési meghivók 

mmm a le^izlésesebb kivitelben.

—  Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

0 0  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és ízléses elké

szítését jutányos árban.

09
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron

L;; : ;  f £ i £ £ i ; . ; . .  készíttetnek. . -;: e

Hirdetések jutányosán felvétetnek a  kiadóhivatalban.
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Alapittatott

1854. ROTTER BERNÂT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1854.
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ADLE R GÉZA
FŰSZER ÉSj;SEM EGE KERESKEDÉSE.

Alapittatott 1900. N A G Y A T Á D O N ,  Alapittatott 1800.

<5 :  i----------------------- á )
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Tanfelügyelői kirendeltség 
Somogyban.

és hihetőleg Bácskában is fél fogják 
állítani a nem rég beszüntetted

„A vármegyéket több tan- 
felügyelői kerületre kell 
osztani és szaporítani a 
tanfelügyelők számát“ 

Pesti Hírlap karácsonyi 
vezérczikke.

Vármegyénk nagyságát tekintve, 
több mint valószínű, hogy nemso
kára a mi tanfelügyélőségünk de- 
centrálizótiójára is kerül a sor. A 

„ szomszéd Zalában már is mozgo- 
| lódnak, hogy Kanizsán kirendeltsé- 

A kultuszminiszter — amint lát- 9^t kapjanak, 
juk — a népoktatási tanfelügyelet Nem ártana 'tehát, hogy miná- 
intensivebbé tétele végett a tanfelü- lünk is érdeklődjenek ez iránt és 
gyelőségeket egyelőre és bizonnijára oda kellene hatni, hogy már 1910- 
Fokozatosan a nagyobb vármegyék-: ben mi is megkapjuk a kirendeltsé- 
ben decentralizálja^ amennyiben az get, amelynek székhelye, vármegyénk 
ilyen vármegyékben tanfelügyelőségi földrajzi elterjedését ^H anügyi vi- 
kirendeltségeket szervez, ' szomjait tekintve más, mint a mi

A tanítóság már régen küzd a városunk ^nem lehet, 
járási tanfelüyyelet érdekében. Az A kirendeltség hatásköre kiter- 
ország pénzügyi viszonyait tekintve jedne a barcsi, szigetvári, csurgói, 
azonban előre látható, hogu a járási esetleg a leendő kadarkuti és a 

.tanfelügyelet még igen sokáig vá- naguatádi járásokra. Tehát a kiren- 
(rakoztat magára. Pedig ez lenne az deltség székhelyéül járásunk szék
ideális állapot I helye, Nagyatád lenne a legalkal- 

Ámde számatvevG az ország , masabb, 
ügyi viszonyaival, a kultusz kormány Ezek a járások együttvéve van- 
ezen a törekvését is örömmel kell nák akkorák és az ezekben levő 
üdvözölnünk. Eme törekvését, amint j  népoktatási intézetek száma is ak- 
látjuk a közvélemény is támogatja, < kora, mint sok más kisebb tankerti-
hisz az ország egyik tekintélyes 
lapja a Pesti Hirlap is szükségesnek 
jelzi karácsonyi vezérczikkében.

^JEddigelé Kecskeméten, Verse- 
czen* Pancsován, Homonán, Belé- 
nyesen vannak ilyen kirendeltségek

letben.

És ha hozzávesszük még azt 
is, hogy a drávam*nti községek nép
oktatása különös gondot is igényel 
a megmagyarosodás érdekében, 
nyilvánvaló dolog, hogy vármegyénk

mintegy predestinálva van a tanfe
lügyelői kirendeltségre.

Ám, cselekedni kell, hogy el ne 
késsünk és ha tényleg Somogyban 
kirendeltség lesz, városunk csak úgy 
biztosíthatná a maga részére a ki- 
rendeltség székhelyéi, ha a kultus 
kormánynak a szokásos hozzájáru
lásokat felajánlja: az iroda elhelye
zését, az iroda helyiség bebútoro
zását, fűtését es tisztogatását, vagyis 
egy hivatali szolgának rendelk ¿zésre 
bocsájtását. . ‘ *

. Ez oly csekély dolog, hóm 
nagyközségünk közönsége önmag? 
érdeke ellen vétenek, ha ezt a hoz- 
zájárélást — minden más számba 
vehető községet megelőzve — a 
kormánynak föl nem ajánlaná.

Fel is hívjuk ez alkalommal a 
város intéző köreit, hogy az ügij

lépéseket ideje korán megtegyék, 
hogy a kirendeltség költségei az 
HHÖ. évr költségvetésbe felvehetők 
és igy a kirendeltség szervezhető 
legyen.

Hogy a kirendeltségnek váro
sunkba való elhelyezése mennyit je
lent városunk fejlődését ¡illetőleg, 
azt hiszem felesleges külön is kie
melnünk.

Gondoljuk meg'azt is, hogy ha a 
kirendeltséget megkapjuk, akkor ha 
majd a nagyobb vármegyékből ki-

Nagyatádi Hirlap tárcája.

Hiszek, 
őrök rejtélye a szereimnek.
Bűvös csoda e földtekén,
Varázslatoddal megigéztél,
S im, hinni kezdek benned én. 

Kacagtam eddig létezésed,
Hazugnak mondtam kadetod, ,

És kigunyoltam, megvetettem,

J1 párja után epedőt.

Jlz én utam vad sivatag oolt, (
J1 melyen nem termett nirág,
J I sziveknek kicsiny világa 
Óh Istenem, mi más világ!

JÍlmatlan éjjen rózsás hajnal, j
Villámos égen napsugár,
Csillogó gyöngy a föld sarában,
Hova ö lép, a merre jár. ‘

Balzsam /fezének érintésé,:
Szava ima, feloldózás,
JJ csókja menny, s az ölelése 
Üdvösség, Isten-árulás! . . .

Tarts fogva engem mindörökre, 
Tündérvilág, te szent csoda,
Ringass el égi karjaid közt,
Ne ébressz fel soha, soha/ . . .

Baila Miklós.

Asszonyok:
Irta: Fehér Jenő.

(Saskóy Sándor és Csorbay Ákos 

Grand Hotel terraszán ülnek, amelyről gyö

nyörű kilátás nyillik az Adriára. Távolabb, 

egy kis kerek asztalnál rózsás arczu fiatal 

hölgy nézegeti az illusztrált lapokat Mel 

lette egy idősebb nőr^aki minduntalan sze

méhez emeli a lorgnettejét, s azon keresz

tül figyeli a járókelőket)

Sa^kőy (Csorbayhoz): Gyönyörű fiatal 
teremtés I Vájjon ki lehet ?

Csorbay: Homau báróné az édesany

jával. Tegnapelőtt érkeztek.

Saskőy: Már ezt is tudod? Valóban, 

kalapot kell emelnem a talentumod előtt. 

Hozzád képest rettenetesen ügyetlen va

gyok. Érzem, hogy asszonyi dolgokban mily 

paránnyá tőrpülök melletted. Hiába, én már 

sohase fogom ezt megtanulni. Ehhez inven- 

| ció kell, tehetség, ihlet, találékonyság, ötlet 

! és tudom is én, mj minden . . .

Csorbay (a szemére csipteti a monok- 

| liját): Pedig a^dolog fölötte egyszerű. Ami

kor őnagyságáék a hajón megérkeztek, vé

letlenül a Strand-on sétáltam, ók egyene

sen a szállóba siettek . . .

Saskóy: Melyikbe ?

Csorbay: A villa Rivá-ba. A pod- 

gyásszal lassan kullogott utánuk a bérszol-
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sebbeket kikeritenek, városunk 
könnyebben juthat a megyei szék
helyben is, mert egyik kirendeltsé
get követni fogja a másik.

Mi ezzel, hogy erre nagyköz- 
ségönk-figyelmét" ideje korán felhív
juk, csak kötelességünket véltük tel
jesíteni a köz érdekében.

Vármegyénk iskoláinak nagy 
száma; a Dráva menti községek 
megmagyarosodásához feltétlenül 
szükséges kisdedovás szervezése és 
majdani fejlesztése; a tanfelügyelői 
iskolalátogatások intensivebbé tétele 
okvetlenül szükségessé teszi tanfe
lügyelőségünk decentrálizását, külö
nösen akkor, amikor ezzel az esz
mével már a közvélemény is foglal
kozik és a kirendeltségek szervezése 
a kormány részéről is folyamatba 
tétetett. És miért ne legyünk mi az 
elsők között, amikor vármegyénk az 
ország nagyobb vármegyei közé 
tartozik!

„Nagyközségünk, amely sokat 
áldozott és áldoz a népoktatás __ 
megérdemli, hogy,tekintetbe vegyék. 
És hisszük is, hogy ha mozgolódunk, 
törekvésünk nem marad eredmény 
nélkül.

Rajta hát, kérjük Naquatádra a 
kirendeltség székhelyét.

Skiz.

makat igazi értékűkre szorítsa. Aeikk iró-  a

ja a munkára talán a. legilletékesebb volt, 

uiert hiszen az ő alkotása az immár világ

hírűvé lett magyar paraszt politika, mely a 

falusi földmivelő nép reális érdekeinek, gaz-, 

dasági és társadalmi haladásának, törvény

hozási’ és kormányozási hathatós ápolását 

jelenti, s amelyet ma még az iparos Ang~, 

liafls utánozni törekszik.

R cikk mindeneköeltt azt adja elő, 

miként fejlődött ki az úrbér váltság után, a 

jómódú magyar yarasztságnak egy nagy ré-, 

tege, mely vagy teljesen birtoktalanná lett, 

vagy bedig apró birtoka mellett még bér- j  
munkára is van-utalva. A parasztság bir

tokszerzése irja az illusztris szerző nem 

tudott lépést tartani a szaporodással és az 

előbbi jómódú birtokosok utódai.törpe bir

tokosokká, majd teljesen birtoktalanná vál

tak. Összeesett ezzel a természetes folya

mattal és- az általános mezőgazdasági'dep- 

resszióval a közterheket? az igények növe

kedése. Azt lehet mondani, hogy Magyar- 

ország földmivelő népe a primitívebb álla

potból a fejlettebbre való átmenetet a leg- 

kedvezótlefiebtr gazdasági viszonyok között

A helyzetnek 5ilyen felfogásából ter

mészetes, hogy a szóban levő néprétegek 

állami támogatása nemcsak szükségesnek, 

hanem minden szempontból megokoltnak is 

nyilvá n!

nosság figyelmét arra a körülményre, hogy 

Magyarország szegény földmivelő paraszt

sága a legutóbbi népszámlálás szerint kö

zel egy millió főre tehető, mert ennyit ad ki 

az 50 holdon aluirkisbirtokosok. napszámo- 

sok, részes földmívesek, majorosok, kerté

szek, gazdasági cselédek, és mezögazdasá- 

Revue de Hongrie, e francia nyelven' gi munkások összes száma. Maga e nagy 

megjelenő kitűnő magyar szemle egyik kő- arányszám, a mellyel a mezőgazdasági mun- 

zelebbi számába hosszabb tanulmányt kö- kás nép lakosságunk között szerepel, na- 

zöl Darányi Ignácz földmivelésügyi minister gyón sürgőssé tette a vele folalkozó politi- 

tollábó le cím alatt hogy: A mezőgazdasági ka erélyes megindítását. A cikk plasztikus 

munka Magyarországon. A cikk nemcsak képet nyújt arról, hogy 1895 óta milyen 

illusztris irója miatt, de tartalmánál fogva is arányokban fejlődött a földmivelő nép szak- 

megérdemli a magyar közvélemény beható'szerű oktatása, jogviszonyainak szabályozá- 

figyelmét, bár természetesen külföldi közön- sa, védelme a jogi és gazdasági téren 

ség információjául Íródott, hogy a külföldi saf- j a vissza élések és a kizsákmányolás. ellen, 

tóban a szocialisták által a munkáskérdés támogatása betegség, vagy baleset alkal- 

kezelése tekintetében hazánkra szórt rágal- mával, segélyezése a házépítés terén, buzdítás

kásokról.

li a legújabb költségvetés adatait, amely 

f különböző címeken másfél milliót .irányoz 

elő a szegény falusi földmivelő nép köz

eveden támogatására.

j- —  A eikk befejező mondatai »követke

zők: mondjanak bármit is azok, akidnek 

úgy szólván hivatása az, hogy a munkás

ság anyagi helyzetének legsötétebb színe

zésével elveszik a munkások munkakedvét 

és a tömegeket állandó forrongásban és 

elégedetlenségben tartják: elvitázhatatlan 

tény az. hogy a magyar földmivesosztály 

anyagi megerösködése és fejlődése szerte 

a hazában észlelhető.

Merész feltevés lenne azt állítani, 

hogy a magyar állam megoldotta mindazon 

feladatait, a melyeket rá a szociális kérdés 

megoldásának nehéz munkája ró; egy 

azonban tény, és ez az, hogy bizton re

mélhetjük a magyar mezőgazdaság felvirá- 

gozását és annak keretében a mezőgazda- 

dasági munkásosztály lépésről-Iépésre való 

anyagi megerősödését. Ez a cél, amely felé 

minden aktív kormány férfinek múlhatatla

n t  haladnia kell és amdynek elérésétől a 

magyar háza erőssége és jövője függ.

/\mint látszik Darányi egész más han

gon szólt és más akar tenni a munkás nép 

érdekében, mint a tömegsztrájkkal fenye- 

getódzö szociálista vezérek. Érdemes, hogy 

^gy aktív magyar államférfia fönt idézett 

szavait tudomásul vegye az egész magyar 

gazdaközönség, de főleg az érdekelt mun

kásnép. Azt hisszük nem lesz nehéz válasz

tania, vajon a szociálista agitátorokhoz 

csatlakozzék-e. vagy pedig ahhoz a politi- 

kához, amely ̂ érdekeit anyagi és társadalmi 

boldogulását eredményes munkával és je

lentékeny áldozatokkal viszi gyors lépé

sekben előre.

A Polg. isk. magánvizsgálatok 
szabályozása.

A közoktatásügyi miniszter 
145100. sz. a. a polgári magánvizs
gálatok ügyében a régi , rendeletek 
kiegészítése és módosítása céljából

ga. Egyszerűen megkérdeztem tőle, hogy Csorbay: Ha megpillantasz .-valahol 

kinek viszi a podgyászt. egy bájos nőt, csupán egy futó pillantást

Saskőy. Nagyszerű! Bámulatost És j  szabad feléje vetned. Azután egykedvűen 

meddig maradnak üt ? másfelé nézel. A nőnek nem szabad tudnia.

Csorbay : Mindössze két hétig. Ezt a ! hogy tetszik, mert ez a szépségnek tuda- 

bejelentö lapról tudom.'' ] tát növeli benne. Ha szítják benne ezt a

Sasköy : Óriási I Mennyi találékonyság ! ■ tudatot, elbizakódottá lesz. A tetetett egy- j 
Csorbay:  De most ne kérdez többet, j  kedvüséggel azt a hitet kell támasztani ben- 

mert máris észrevették, hogy róluk beszé-, ne, hogy ő tulaidonképen egészen köze

lünk. pes teremtés, aminőt százával lát az em- 

Saskóy! Nem baj. Had tudják meg, bér, anélkül, hogy csak meg is fordulna 

hogy fölkeltették az érdeklődésünket. utána.

Csorbay: Csacsi vagy! ! Saskőy: Szóval teljes közöny.

Sasköy: Tudom! 1 Csorbay : Úgy van. Becses személyé-

Csorbay: Az asszonyoknak sose sza- pék ez a feltűnő mellőzése bántani és iz-

bad tudniók, hogy érdeklődünk irántuk. 

Saskőy: Ezt nem értem.

Csorbay: Jer, egy kis sétát teszünk a 

tengerparton, majd sétaközben előadást tar

tok neked a nőhóditás a-b-c-jéról

Saskőy : Álig várom. Meg akarom hó

dítani ezt a. gyönyörűséges bárónőt. Imá- 

dandónak tartom. Megengeded, hogy még-f 

egy pillantást vessek rá ?

— , _  Csorba#: Szó sincs róla! Úgy kell, i 

tenned, mintha észre sem vennéd.

Saskőy: Jq. Engedelmeskedem. Nos; 

tehát, kezdheted a leckét.

gatni fogja öt. Törni fogja a fejecskéjét, 

hogy én, te, vagy x. mért nem méltatja 

huzamosabb megbámulására. Meg van sért

ve a hiúsága. Haragszik. Felrohan a szobá

jába és toporzékol.

Saskőy: Dühében összetöri a tükröt. 

Csorbay: Harapdálja az ajkait 

Saskőy: Migrént kap.

Csorbay- Sirógörcsbe esik.

Sasköy; És? ~

Csorbay: Meg van törve a jég. 

Saskőy: Hogyan ?

Csorbay:, Hát nem érted ? Felkeltet

tük az érdeklődését.

Saskőy: Köszönöm szépen. Hisz ilyen

formán méggyülöl.

Csorbay: A gyülölségböl fakad a sze

relem.

Saskőy: És ezzel a módszerrel biztos 
a siker ?

Csorbay: Száz közül kilencvenkilenc 

estben.

(V isszatérnek a terraszra.)
Sasköy: Nézd csak, egy fiatal had

nagy ül az aztaluknáll És milyen hevesen 

udvarol! Csupa szépet mondhat neki. A 

báróné igézően mosolyog.

Csorbay: Oda se neki I Tégy úgy, a- 

hogy mondtam.^Nézd csak milyen gyönyö

rűen száll le a nap. Mintha belebukna a ten
gerbe.

Saskőy: Csodaszép! (Halkan.) Az édes
anyja elmegy. Egyedül hagyja őket.

Csorbay : Szamár vagy I
Saskőy: A hadnagy most közeWbb 

húzódott a bárónőhöz.
Csorbay: Fodrosodik a tenger- Hol

nap alighanem bórát kapunk. (Halkan) A 

hadnagy egy közönséges teve. Halvány sej

telme sincs á szerelem alfájáról. " *

Saskőy: Az angyal, úgy látszik, észre 

sem vesz engem.
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ki, amelynek tar- Lajös fácadoctak
dicséret illeti.

— Tüzek. Gige

tálina a következő: H Í R E K ,
Állami és községi polgári isko- " — Tüzek. Gige községi szőlőhegyben

Iáknál magánvizsgálatok ezentúl . — A múlt héten hivatalos és;Kisfaj Márton gigei lakos tulajdonát képe- 
évenként csak kétszer, úgy mind de- közérdekű ügyek miat Budapestre z ö  istáió és pajta f. hó 19-én éjid leégett ; 

cemberben és a tanév végén tart- kelett utaznom s igy lapunk a ren- — a tűz oka ismeretlen, valószínű az 
hatók. * des ideje helyet csak a mai napon épület mellett elvonuló gyalpguton járók

Magán és társulati (egyesületi) jelenhetett meg, mely miatt a m'. t. okozhatták az által, hogy nagy szélben 
polgári iskoláknál csak egyszer, a olvasóközönség szives elnézését ké- pipára gyújtóiak, 
tanév végén tarthatók magánvizsgá- rém. Nagyatád, 1909. január 2. Szmo- — Kiskovácsi községben Bertalan Már

iátok és csakis azon kivételes eset- dics Szilárd felelős szerkesztő. tón lakóháza f. hó 27-én hajnalban leégett, 

ben, ha a kir. tanfelügyelő a, magán- _  A nagyatádi Iparos ¡fiúsig Bnkép- éppen akkor' l"nlkor a “ ' " d° raí9 w
* *  : iirlirav kan  nnti hávKaM nilinnA t t a r .vizsgálatra engedélyt adhat. ző egyesülete által folyó évi december hó

udvarban egy másik házban pihenőt tár-

Elemi iskola i V. vagy VI. ŐSZ- 25-én a Mátyás Király "vendéglő helyiségé-■,ott f l ‘“  valószínűleg gyújtogatás, 

tálybeli b izony ítvány a lap ján  a pol- ben mígtartott Tombola estéigen Nagyatád . N“9!)atadon decz. ho 20-én este 

gári is k o la i!., illetve III. osztályának Közönsége, s különösen az Iparos o s z lá lu ^ ' lá™ a zav" rla “ ■ a 
tantárggaibó l m agánv izsgálat ezentúl oly szép számban képviseltette magát, hogy tehuzodott, már-már nyugvóra készUd la- 

nem engedélgezhetö. A z ily bizo- az a várakozáson felül sikerült. A tombola kossá9°'-.f l Strami Bek PetM-ufcal 

ng itvánngal fo lyam odók föltétlenül estéig jövedelme 153 korona volt Ezalka-;kcreskcd°  raktitiHa volt, mely Kovács 

kötelesek a po lgári iskola I. és I I . ! tommal felülfizettek Kun János, Hofman 1™ % z,ei,ész 9° nd“aa! l 9“/ f ' kC,Cí “ f ' 
osztálya tantárgyaiból szabályszerű 1 György, Relch )enö 2-2  kor. Kun Lajos akit Strausz pinkáért küldőt a raktárba, 

és a követelm ényeknek m indenben Kovács József, Rezsonya György, Teuchner Kov*cf  a raktárban gyertyát gyuitott, a 

megfelelő m agánv izsgálatot tenni. József, 1-1 kor. Szepesy Géza 40 fillért,: auujtot az ott levő papuhalmaz közé dobta 

Két osztály tantárgyaiból össze- a melyért a nemes adakozók, valamint Dóm- mf  9 ^  090 . a **

vont m agánv izsgálatra engedélyt a bl Rozika és Kuji Lajos a küldött tombola v° , pc u, . r 0 ls n,G" . y ... .
i. c 1- 1- 1 1 I j ,  ■ t -7 ., . tarban elhelyezett rum, szilvonum, pálinka

a tanfelügyelő ezentu csak rendki- ,tárgyakért ogad,ák ezúttal ,s az egyesület: “ kor.

vük korulmenyek altal indokolt eset- hálás koszonetet. 3 . , , ,  “f  .

ben adhat. Ilyen összevont magán- _  a  nagyatádi tar. nóegylet 1908. .y“ 1“  . Kj*bajom k“ *é9'
vizsgálatot ugyanegy folyamodó egy j dcc. 12-ikl mulatságául Lelbach Keresztéig | .ben 1 h0
tanévben csak egyszer tehet. felülfizet^tt 10 koronát, melyért ezúton Is kö- ^yaaus anc e .,10«

K özh iva ta loknál a lka lm azásban szönetet/mond az elnökség. egy n vaoszin eg egy

levő fo lyam odó nem nyújthatja  be _  Közszemérem ellenes nyómtatvá-

kérvényét közvetlenül az iskola | nfl0k és képek forgalomba hozatalát a ka-

igazgató jáná l. A z  igazgató  az ily'posvári kir. ügyészség, — az erre vonat- 

fo lyam odó kérvényét csak  akkor jkozó törvények alapján betiltotta; -  az 

fogadhatja el, ha azt az ille tő folya- j ezen törvény ellen vétők a legszigorúbban

juttatja hozzá.

■ ■ - kiépítése iránt a kir államépitészeti hivatal

Csorbay: Rég észrevette, hogy nem' részéről az eljárás meglndíttato.t, hogy a

vesszük észre. Dráva folyón át igy a közlekedés köny-

Saskőy: Bizonyos vagy benne ? nyitve legyen.

Csorbay: Egészen bizonyos. Névmagyarosítások. Veltszommer

Saskőy: Mosl fölkel. Búcsúzik a had- lános csökölyl lakos vezetéknevének -VI-
nagytól. dor»-ra magyarosítását a m. kir. bejügy-

óta, már ágyban fekvő beteg volt. Valószí

nűleg a fojtogatás és a verekedés közben 

kapott belső testi sértések miatt pusztult

el Somogyi.

téliek alapszabályait több alaki hiba miatt
-  Dtávapartl kikötőkhöz vezető utak a mi„is2to nem hag9ta j4v4. Természete--

sen működését mindaz ideig meg nem kerd- 

heli, míg az újból beadott alapszabályai jó

vá nem hagyatnak.

— Igazolt megyebizottsági tagok. A

múlt hó végén megejtett választáson a vár

megye törvényh. bizottságába beválasztott 

tagokat és pedig Bronkay Kálmánt a sziget-
minisztérium engedélyezte. — Büchler Már- í várlj R03nik lsjván (Henész) a nagyatádi, 

tón szobbi születésű szekszárdi Inkós ne-! Szirtes sándort (Barcs) a darányi. Sárközi 

Vének -Bárdosára, -  Vezdén István és j G(lSrgsSt „ baTcsl, Kleizer JózSetet (Andocs) 

_ . Dezsó felsösegesdl lakosok nevüknek. «Va- a näg0csj választókerületben az Igazoló vá-
Saskoy: £s összetöri a ükről, és ha- dész, . „  |ee„dö megmagyarosltását kérvé-1 ,a5zlm4ng legutóbbi gyűlésén igazolta, 

rapdáha az ajkait és migrént kap és síró-. „ac z ték  ^  _  -  Még ki nem képzett honvédujon-

gőrcsbe esik, és . . . és meg van törve a jég. _  Mokedvelö előadás Kuntelepen. cok és póttartalékosok behívása. A hon- 

Csorbay: No látod l jgen szépen sikerült estélgt rendezett kará- védelmi miniszter rendeletet adott ki, hogy
Saskőy: És holnap? Holnap megint csony másnapján a görgetegi és kuntelepiia mégbehivható ki nem képzett honvédpót- 

ugy teszünk l ifjúság műkedvelői csoportja Kuntelepen, a ! tartalékosokat 1909 évi Január hó 16 ára

Csorbay: Hogyne I A mig meg nem ‘ Pfeifer vendégló összes termeiben. Csiky 3  heti kipépzésre és 4 heti fegyvetgyakor- 

ismerkedünk vele. És akkor élőről kezdjük. 1 Gergely „Nagymarná'1-ját adták elő, s a latra hívják be, azokat a honvédujoncokat

Csorbay: Fölmegy a szobájába. 

Saskőy: És- toporzékol.

Csorbay: Úgy van.

Saskőy : Mit I ?

Csorbay: A színlelt közlönyt.

_ Másnap\
Saskőy: Jó hogy itt talállak. A  mód-

szereplők mindannyian igyekezettel iparkod

tak feladtaiknak megfelelni. E dicséretes 

ambitió meghozta gyümölcsét, s mindnyá

jan oly kitűnő alakítást nyújtottak, hogy — 

dacára a meglehetősen rosszul megválasz-
szemt ugyancsak bevált. A báróné még az j,ot,  data(<rlak _  clőáaásult a középszerűt 

este megszökött. jóva| fclú|mu|ta E szük keretben leheteten

Csorbay: Kivel? a szereplők mindegyikét külön is méltatni,

Saskőy: A hadnaggyal, aki oly tüze- mégis — bár mindnyájan feltétlenül megér- 

sen udvarolt neki. Az anyját alig lehetett demlík — ki kell külön is emelni Nagy 

megvigasztalni. A portástól hallottam' az Ilonka szép és kedves közvetlenséggel elő- 

esetet. Egy óra múlva az egész fürdő tele adott Mártháját, mig'a nagymama nehéz 

lesz a szenzációval. Lám, lám, a módsze- és bájos szerepében Bozsik Etuska reme

red még sem csalhatatlan. kelt, elárulván mindketten nagyfokú sziiipa-

Csorbay: Mondtam, hogy száz eset dí tehetségeiket. Galambosné szerepében lásra alkalmas Mári-verseket a hán^úlatok 

. közül kilencvenkilencben. A báróné véletle- Pölöskey Erzsiké jól beletaláita magát sze-1 című ciklus csoportosítja. A 11 ive^ (YKt 
nül épen a századik volt. repébe. A férfiak közül a legjobb alakítást oldalas) kötet 1909. .február végén jelenik

Saskőy: Nem, nem. A módszered cső- Kiss János nyújtotta Szerémi Ernő szerepé- meg. Külső csinosságáért' kellő kezesség, 

dött mondott, és csak azt az egy igazsá- ben, elárulva, hogy tehetségé mellett nagy hogy a Szent-István-Társulat jónevü műin- 

got demonstrálta, hogy az asszonyok — gondot is fordított szerepére. Az estély..tézeté, a Stephaneum állítja ki. Előfizetési 

kiszámíthatatlanok! rendezése, körül Vissnyi Sándor és Gyenes ára: 2 korona (a bolti ára 3 korona lesz I)

is, akik eddig hallasztás folytán szabadsá

got élveztek.

— Felhívás előfizetésre! Liliomok Li

lioma a cime sajtó alatt levő uj vallásos 

verskötetemnek, mely csupa Mária-dalokat 

tartalmaz, miként jeles mesterek: Belezaay 

Antal, Demény Dezső, Dombay Arthur, Já- 

rossy Dezső, Kersch Ferencz, Kontor Elek, 

Lányi Ernő, Sztojanovits Jenő Tárnay Ala

jos; Vavrinecz Mór s más elsőrangú zene

szerzők melódiáival már országszerte éne

kelnek templomokban, vallásos és hazaflas 

hangversenyeken, családi körökben. E dk- 

lúsnak cime: Máriadalok. Az inkább szava-

-f

w m m m



NAGYATÁDI h ír l a p

Hirdetések jutányos áron

Gyűjtőknek 5 beküldött előfizetési összeg J adóhivatal: Budapesten, VI Andrássy üt 10.

(10 korona) köszönetéül 1 tisztdctpéldányt^szám. - - -

küldök. Előfizetési összegeket csak 1909.! Felelős szerkesztő:

február 15-ig fogadok el címemen: Buda- . SZMODICS SZILÁRD.

pest, VIII., Mária-utca 18., 1. 24. Február:----------------------------  ■; i _  L-í q f a  K q m
15 után 3 koronáért címemen kívül meg- i 1082 sz. vhtó. 1908. 1 « P '  K ld U O n íV c l l c i l c lU c i r i .

rendelhető a Szent-István-Társnlat könyv- Árverési hirdetmény,
kereskedesében: Budapest, IV., Kecskeméti-; -
utra JT~ I Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.

. r~ . évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel
Magyar lányok. Fiatal leányoknak közhirré teSzi, hogy a nagykanizsai klr. tör-

! Házeladás I
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kerttel jutányos

=  el a dó.

való olvasmányokat, regényt ismerettérjesz-| vénySZéknek 1908. évi 5349 p számú vég
tő cikket, novellát, verset hoz hetenkint ez I zésekövetkeztében dr. Rothschild Samu 
a képes lap, amelyet Tűtsek Anna szerkeszt ügyvéd által képviselt Hermann Márk javára 

*  S r .  *  Wolfner ad *  Java ,nagaar ¡ ^ ¿ £ ¿ ^ 8 5 ^ 5 5  

irók, jeles tollú pedagógusok szolnak meg. kor _ra becsfllt~követkpzn ingóságok, u. m :

itt Egyfelöl, hogy szórakoztassák a magyar. bútorok, vendéglői felszerelés, t  varrógép,,1 
leányközönséget, másfelől hogy az othon 2 sertés, edények, 1178 litér bor, 77 literi 

falai közt átvegyék az iskola nevelő szere- pálinkád  üres hordó nyilvános árverésen 

pét Ismeretterjesztő cikkei a női kézimunka j árverésnek a nagyatádi kir. járás-
körébe vágnak, állandó rovat van a kézi-1 biróság 1908 évi v. 766 2. számú végzése 

munka, kertészet, házi foglalkozások szá- , folytán 3000 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. 
mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő- évi november hó lOr^napjától járó 6% : 

fizetési ára nequedévre 3 korona. Kiadóhi- kamatai, ■'/"/, váltódij és eddig összesen
votni R..rf*npsSípn VI Anrirássu ut 10 133 kor.-ban biróilag már megállapított 

Budapesten, VI. Andrássy ut 1U. kö,tségck crcjéigi Lábodon (a «Korona»

v — Uj - Idők. Január elsejével uj évne- vendéglőnél) leendő megtartására

gyedben is a_ szerkesztőség apparátusa; igog. évi január hó 5-Jk
azon működik, hogy minél változatosabb: napján d. é. 9 órája

- és előkelőbb színvonalú számokat adj«^i. j határidőül kitüzétik és ahhoz a venni szán- 
Az induló szezon társadalmi, művészeti éle- dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
te mind nyomokat hagy hasábjain, Szépiro- na^ me9- hogy az érintett ingóságok az 1881. 

dalmi részét a mai magtjar bolietristák lég- L?  ^ &, 107' t sJ ° * ;  ■«elmében 
Tuu- i sTu n i J-  u  c  készpenzfizetes mellett, a legtöbbet igeronek,:
jobbjai irfte . A szerkesztő Herczeg t-erencz ^ úkség  esehin becsftun alul Is el fognak - - - .... ---------
mellet Gárdonyi, Ambrus, Lövik, Brod, Szó- a(jatni.

maházy, Heltay, Krody, Lyka Károly és Amennyiben az elárverezejldo ingósá- 

Farkas Pál és mások dolgoznak állandóan gokat %iások is le- és felülfoglaltatták és 
'az Uj Idök-be Az- uj évnegyed Lövik Ká-! azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 

-rolstót kezd eredeti regénBt, akinek finom 1 t vi LX' ér‘9  ■ tr) m o n n n  0 7 0 l í  iQ irítrQ le  o lrn n H n H n tilr

Az n rr in k ln r in k  

Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

tollát, gazdag szinü elbeszéló-vénáját régtóh 

ismeri és szereti a közönség. Az eredeti 

regényen kívül egy fordított Is kezdődik, j 

amely a külföldi regényirodalom egy érdek-j 

keltő és poétikus terméke. A hét aktuálisai- j 

ról eredeti fényképfelvételekkel és flíühlbeck; 

'  Károly humórus fejlécrajzaival számol be.: 

Ezek a kis karrikaturák hamar megszerez

ték a közönség rókonszenvét s immár az 

Üj Idők illusztratív részének külön érdekes

ségei. Az Uj Idők előfiizetési ára negyed

évre 4 korona Mutatvány szám kérésre in- 

. gyen. Kiadóhivatal Budapesten VI. Andrássy 

ut 10. szám.

— Az Én Újságom. Apró embereknek 

készül ez az újság, övék minden szava,' 

minden sora. Friss üde és vidám, mint ma

ga a gyermeklélek. Mese, vers, történeti el

beszélés, kép, mulattató apróság kedves 

tarkaságában követik egymást lapjain. Szer

kesztője : Pósa Lajos'a magyar gyermekvi- j 

lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija. 

Az én újságomat Singer és Wolfner adja 

ki. Mutatványszám kérésre ingyen. Előfize

tési ára negyedévre 2 korona 50, fillér. Ki- i

jtelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi december 
hó 21. napján.

SZABÓ JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó..

így csinos kiállítású, elég jó  

i k íkarban levő

H Z O N G O R A
• nagyon olcsón eladó

FOzessy Ágostonnal Henészen.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

m r  67-ik
számú h áz ~ *r.

«

-s
>»

-Í5

£
•»CL1

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 

választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Küküllómenti első
. szöllöoltvány telep
tulajdonos: CASPAR1 FRIGYES, 
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni! ~

Az árjegyzékben találhatók az ország minden 

részéből érkezett elismerő levelek, ennélfogva 

minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 

előtt az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint 

irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 
szölőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

: szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők elő

készítését.

RAKTÁRON TART: TIrl, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

— ------- *----  --------------

A pécsi 

országos ki

állításon élis

merő oklevél

lel kitüntetve. .
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L A N D L E R  f lL f lb f lR  *
fűszer, csemege, játékáru és vegyéskereskecj^se 

N A G Y A T Á D O N ,  = = — ■— ■

Széchényi-tér 23. szám. (Záborszky-féle sarokház.)

A közelgő karácsonyi ünnepekre íőképerT ajánlom karácsonyi s újévi ajándéktár

gyaimat, u. m. gyermekjátékok, karácsonyfadíszek és czukorkákat a legkülönfélébb 

— -kivitelben

Állandóan raktáron:

fűszer, csemege, különféle 

felvágottak, különféle kon

zervált halkülönlegességek, 

friss virsli, thea, theasüte- 

mények, ásványvizek.
A NÁLAM TALÁLHATÓ ÖSSZES 

Ar u k b ó l  n a g y v Al a s z t é k . =

Állandóan raktáron:
bőráru különlegességek: 

erszények, ridikfllök, szivar 

és czigarettatárczák. Min

dennemű kefeáruk, czipő- 

kenőcsök, szappanok és 

illatszerek, inggombok.

Egy próbavásárlás mindenkit meggyőz áruim 

kifogástalan kiviteléről, minőségéről és olcsóságáról.
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KONY.VNYOMDA_  g E N Y Á K  JÁ N O S
KÖNYVKÖTÉSZET. , N A G Y A T Á D .

KÖNYV,- PAPÍR,- IRÖ- 

—  ÉS RA)ZSZER =  

K E R E S K E D É S .

'N T '

0

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. Író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 1 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

□ □  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

□  U a  legdiv^losabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron

iiiilS lil- készíttetnek. í l i i l i i i i l i i i __—
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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ET

Alapittatott

1854. ROHER BERNÂT, NAGYATÁDON. Älapittatott

1854.

MAGYAR KIR. LÚPORÁRUDA.

Lüttichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek, revorverek és minden

nemű vadászati cikkek. =  Mindennemű takaréktlizhelyek.

=  Gazdasági és varrógépek.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók.

Szabályozó, töltő és szellőzi) 
kályhák. Remek kivitelű kályha- 
tálcák és kandaló eszközJk.

alódi Meidinger kályák. 

Pinkafői és erdélyi bosszszőrU

H áztartás i és konyhaber 3r.dc::ői czik.

Szab. zs irb ö d ö nők.
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ADLE R GÉZA
FŰSZER ÉS CSEMEOE KERESKEDÉSE. 

Alapittatott 1900. N A G Y A T Á D O N  Alapittatott 1900.

(5 * a )

A téli évad beáltával ajánlja a következő frissen érke

zett árukat u. m.

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 

Déligyümölcsök Füstőlthusok, Sajtok, 

S S  Conservhalak, Finomcukorkák stb. SSS
külölegességeket.
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Az összes cik ékből állandóan nagyraktár 
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Kyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.


