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Iparvédelem
A magyar,„Védő-egyesület“ meg 

alakitásán fáradozik néhány lelkes 
férfiú, hogy ezt községünkben is 
megalakíthassák.

A megalakulásnak a kereskedő 
osztály bizonyos pessimizmussal né^; 
■efébe, sőt határozottan ellene van* 
mert mint mondják az egész moz
galomnak egy „fogyasztási szövet
kezet“ le$z a vég eredménye.

A kereskedők eme aggodalma 
lehet alapos, lehet alaptalan, de hogy 
ha tényleg egy fogyasztási szövet- 
kezetet akarnának felállítani ezt nem 
tartanám helyesnek mert a legtöbb 
ilyen szövetkezet felállítása rendesen 
néhány kereskedőt tönkre tesz *s 
mégis igen kevés van közöttük a 
-mely prosperálni tud.

így tehát a kereskedők e feliéi 
pését nem lehet rossz néven venni, 
mert az ember már természetéit! 
fogva ragaszkodik a magáéhoz s 
félti azt, a mije már meg van; a 
lét fenn-tartási ösztön pedig mind
nyájunkban meg van.

Azt azonban a kereskedők is 
kénytelenek beismerni, hogy a ma-, 
gyár ipar és különösen a kisipar 
érdekébe tenni kell valamit, mert 
ezt az elpusztulás veszedelme fe
nyegeti.

Láthatjuk, hogy községünkben 
is az iparosok -éppen csak az egyik 
napról másikra tengődnék s nem, 
hogy gyarapodnának de alig képesek 
magukat fenntartani.

Már pedig nézetem szerint a 
pereskedő osztályra is csak elő
nyösebb lenne ha az iparosok jobb 
anyagi helyzetbe Iterülnének hisz ők 
már tömegüknél fogva is, á Tegoíi-, 
gyobb fogyasztók közé tartoznak, s 
ha van az egyiknek^ a másiknak 
is. Mikor tehát a kisipa^és a Kis
iparos megmentéséről van szó ebben 
a kereskedőknek is kellene segíteni.

Ennek a mentési munkának első 
lépése a .^Magyar védő egyesület 
fiókjának“ meg alakításának kellene 
lenni, melynek czélja a vevő közön
séget rá .venni, figyelmet felhívni a 
magyar áru czikk fogyasztására, meg 
magyarázva annak humánus és elő
nyös voltát. ; -

De igen nagy szükség van a 
kereskedők közretmikoriésére is, hisz 
ő áll a termelő és fogyasztó közt, 
neki kell ajánlani a mi magyar ter
mék — és ez részben kötelessége 
is — a, vevő közönségnek; ha ez 
esetleg olcsóbbat, vagy éppen kül
földit kér, egészen más mert rá erő
szakolni senkire sem lehet, de ezt 
nem is kívánja tőliik senki sem.

Az iparos termeljen, a kereskedő 
közvetítse és ne feledjek, hogy egy

másra szükségük van, egymással 
szemben kötelességeik' vannak; ne 
akarjon egyik a másik felett ural
kodni hanem a kölcsönös boldogu
lásban keressék es élvezzék az egyet
értés gyümölcsét. És ha az alakítás
ban eggyütt leszünk, nem is fogjuk 
megengedni, hogy egyik vagy másik
nak ez intézmény fenn állásából
k á r a legug»^---------------- ,—
""^-Sőt^tovább megyek, az én né
zetem az, ha egy ipari termelő szö
vetkezet létesítése kerülne szóba, a 
mi a kisiparosokra a kormány támo
gatása mellett határozottan előnyös, 
sőt a gyár iparral szemben létkérdés, 
még az ilyen szövetkezet megalakí
tásában is a kereskedők bevonását 
tartanám szükségesnek, csak igyje- 
het a kérdést megoldani, csakis így 
lehet az, életképes. Alakítsuk meg 
hát a magyar védő egyesületet mint 
a magyar ipartermékek terjesztőjét, 
legyen er hát az alapja a kisipar 
megmentésére irányuló törekvésknek, 
vegyen benne részt mindenki addig 
is míg elérkezik az idő mikor az 
önnálló-vámterület megvédi azt.

Nem sok de semminél több, s 
ha mindnyájan *részt veszünk benne, 
vigyázhatunk, hogy egyikünk érdeke 
se legyen sértve általa. A magyaT 
ipar és iparosok pedig talán csak 
megérdemlik, hogy a végpnsztujáj 
veszedelmében segítségére legyen^

Nagyatádi Hirlap tárcája.
a  gyiilEos.

I.
A törvényszéki palota nagytermében 

az összes helyeket már egy órával előbb 
megszállva tartotta a közönség. Az elnök 
könyör'elenül visszautasította a legelőkelőbb 
hölgyeket, akik még mindig nagy számmal 
kívánkoztak be n végtárgyalásra.

Odabenn mégis a nőnem volt több
ségben,

Csak úgy virítottak a padsorok.
Az októberi nap bekandikált a magas 

ablakon s a kései veröf''tiy ott csillogott az 
ujdivatu kalapokon, a szines structottHtfön, 
a villanó ékszereken.

És minden arc kipirult, minden szem 
fölragyogott, mint az izgató drámák elő
adásakor.

Mert drámát vártunk.
Úri ember és gyönyörű cigányleány 

szerelmi katasztrófáját.
Valóságos rejtély megoldását, mert a 

gyilkos önmagát vádoljg, mig a közvádló 
tehetetlenül habozott.

Az elnök összesúgott a két szavazó 
bíróval. Izgatottak voltak ők is.

'  Tőlük hármuktól követeltük az igaz
ság kiderítését s a megtorlást.

Esküdtszék akkor még nem ¡télt fele
barátaink ballépései fölött a polgárság lelki- 
tsmefete hallgatásra volt kárhoztatva.

— Vezessétek be a vádlottat I
* * .II."

Fészkelódés, moraj támadt, amint 'a két 
fegyveres őr belépett a gyilkossal. Nyeles 
szemüveg, monokli, csiptető, kis és nagy 
látócsö mint rászegezödött.

Nyúlánk termetű, szinte leányosan sZe- 
lid arcú, rokonszenves fiatal ember állt meg 
a terem közepén.

Szerényen meghajtotta magát $ miélött

még kérdést intéztek volna hozzá, érces 
bangón szólt, miközben vonásai egyszerre 
rpppánt erélyt mutattak.

— Nagyságos elnök url Tudom a mai 
végtárgyalás célját. De bármint faggatnak, 
bármint vádolnak és védenek, én nem val
lók másképp, mintahogy a vizsgálóbíró előtt 
vallottam. A tiszta igazságot mondom most 
is, akáT hiszik, akár nem. Én azt a leányt 
megöltem! Gyilkos vagyok, bűnhődni aka
rok. .. ítéljenek el i

Akik korábban ismerték Nyitray Bélát, 
semmi elfogultságot nem vettek rajta észre.

Nyugodtságát mindvégig 'megőrizte, 
akkor is mikor a legbogosabb keresztkér
dések tüzébo hajszolták.

Az elnök szelíden szólt:
Mondja el, hol volt, mielőtt a gyil

kosságot elkövette 1
— Csendőr voltam Galgócon. Azért 

választottam ezt a pályát, mert tanulókö
römben sokat betegeskedtem, s az orvosok 
'hzt tanácsolták, hogy olyan foglalkozás

TrUdtfbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan tánár és orvo* által naponta ajánlva.

Minthogy értéftelen utánzatodat is kínálnak, kérjen mlndenkof 
*r*éUti w m affolá*,
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úgy a fogyasztók mint 
' osztály is.

kereskedő 

— Y  —

A göbe kalndjai.
E hó 17-én este Andik Samu István 

visontai lakos meglepődve vette észre, hogy 
100—120 korona^ göbe sertése nem jött 
haza a legeléfoTT Nyomban elő is vette Né
meth János kanászt: »Hol maradt a göbém?« 
Németh János egykfedvüeri ráfelelte: »D. u; 
2 órakor még láttamvjJizonyára az itthon 
lévő erős malacok szoptatásától fél, azért 
maradt el, legyen nyugton, majd az éhség 
haza hajtja.« De biz a göbe a másnap reg
geli kihajtásig sem. .jött meg.

Mondja aztán a kanász Andiknek: Én 
a göbét tegnap átvettem, ha a föld el nem • 
nyelte, meg kell neki lenni. Németh a fóká
val kiérve a legelőre, mindjárt útónná nézett 
a disznó keresésnek. Felkeresett minden 
bokros, gödrös helyet, de a disznót seholse 
találta. D. u. 2—3 óra tájban visszatért a 
falkához, s Így szólt fiainak: »A göbe nincs

■ sehol, én elmernek keresni, mostanában ne 
várjatok haza. Akár merre hajtották el, meg 
kell neki lenni, én 100—120 koronát meg 
nem tudok téríteni. Ezután elindult szeren
csét próbálni. Tudta jól. ha észak, észak- 
Kéíet s nyugatnak Hajtatták el a disznót, 
másfelé nem mehettek, mint a »Lece« híd
nak — mivel a szélesárkon máshol hid 
nincs. Amint a. »Lece« hidhoz ért, megta
lálta a göbe nyomot s ezén ki\$ül még egy 

¿csizmás 9 egy cipős férfi nyomot is látott. 
A szegény ember megörült s erősen balla
gott a nyomon s eljutott Besenyőig. De itt 
a nyoma elveszett. Mit csináljon most, be
tért a korcsmába s megkérdezte a korcs- 
márost: »Nem hajtottak erre el«jy sertést?« 
De bizonu-jjr pásztor az este későn volt itt 
2 ember. Tnegittak egy liter bort, s az ideig 
az éjjeli örökkel az udvaron őriztettek egy 
göbét. Azt mondták: nagy bajomiak vagyunk, 
a "mikéi országos vásárról hajtottunk Te Ba- 
bócsára lovakat s a göbét Babócsán vettük 
80 körönéért.

Evvel megint a kanász megkapta az 
irányt a keresésre s folytatta útját Nagy
bajom felé. Mikébe érve bement a csendőr- 
őrsre, jelentette dolgát. Itt az őrsvezető elő
vette az éjjeli őröket: Nem láttak az éjjel a 
falun végig hajtani egy göbét? De láttunk, 
Csököly felé hajtották.

A szegény Németh teljesen elfáradva, 
éhesen is a sötét estben nem ment tovább, 
hanem a korcsma asztalán megpihent. Szer
dán reggel 5 órakor a mikei csendörörs

utasítása folután elindult Csökölybe s jelen- február 29-én, szombaton Budapestre Re
tette dolgát a csendőr őrsön. Az őrmester méljük, hogy közbenjárásának s.kerül oly 
ránézett, mindjárt tudta, mit hajszol Németh, gyorsan elintéztetni az ügyet, hogy nehány 
Bizonyára az őrmester a szomszédok, vagy hét múlva az első kapavágások uj intézmé- 
a biró utján értesült a lopott állatról. Az nyünk létesítése végett megtehetők, jegyzőnk 
állat milyenségét kikérdezte s ennyit szólt és polgári fiúiskolái igazgatónk igyuttal az 
neki i Pár nap múlva a- ser^és otthon iesz, iskolaépítés .ügyében »s eljárnak s reméljük, 
elmehet haza. -h°gy azt is eredményesen intéztetik el.
•>. Szegény fáradt Panasznak -se pénze — Meghívó. A „Magyarországi Munká
st enni valója nem volt s 1 nap óta sem- sok Rokkant és Nyugdíj egylete“ 1908. évi 
mit nem evett, bement egy házhoz egy karaj márczius hó 15-én d. e. 11 órakor tartja az 
kenyeret kérni. A szegény embert a ház c|ső ¿ vj közgyűlését az ipartéstület helyi- 
asszonya megsajnálta, odaüitette asztalához igében, melyre ez utón tisztelettel meghivja 
s megkínálta ennivalóval. Egy órai pihenés a2: érdeklődőket és a t. tagjait minél töme- 
után elindult haza. Amint a szélső háznál gessebb megjelenést kérve. Tárgy: Az 1907. 
jött, egy menyecske megszólította. Ugy-e müködésröli beszámolás. Nagyatád, 1908. 
bácsi maga pásztor ember ? Igen. Ugy-e márczius 5. Mayer litván jegyző. Pfeifer 
égy disznót keres? Azt. Itt van az ólban j,^re
egy, bizonyára ez lesz nézze meg Németh _  Föb irik  értekezlete. A somogyme- 
azonnal felismerte az elveszett sertest. fcv- . .¿r̂ sj főszolgabirák e hó első felében 
vei ö vissza akart térni a csendorseghez a vármegye székházában értekezletet tartanak, 
jelenteni a szerencscs dolgot. De a me- aine|yen a közigazgatásra, nézve kiadott 
nyecske addig beszelt neki,-míg ot a szó- . bb rencjelétek és törvények egyöntetű 
baba becsalta Alig idozott néhány percet, VJ  ehajtását beszé|ik meg. 
betoppan az jjrmestetóa Jwroval. Az ormes- e
tér nagyot néz, hogy Németet ott találja s — Köszönet nyilvánítás. Az Iparos ifju- 
kérdi.'hogy került ide Németh? Ez o me- sági kör vezetősége a műkedvelő előadá- 
nyecske hivott be. Igaz ez menyecske?i Igaz. sokon közreműködött szereplőknek az oda- 
No jó! most menyecske vegyen elő kuko- adó buzgó és dicséretet érdemlő szereplé- 
ricát, csalogassa a disznót a községházához, sükért, valamint a nagyérdemű közönség 
Ott pedig felvették a jegyzőkönyvet, Né- szives pártfogásáért hálás köszönetét fejezi 
methet a sertéssel útnak bocsátották. A !o- •
pás pedig úgy történhetett, a mint a . 2 — A nagyatádi polgári olvasó-kör 
csőköJyi-atyafi Babócsáról jött haza, talál- J908. február 29-*én azaz szombaton tar
koztak a folkától elmaradt göbével, vissza- totta az évente tartani szokott zártkörű 
fordították s hajtották hozzájuk. Hiába ve- tánczestélyét a »Korona« szálloda termeiben, 
tettek a göbe alá ^  kis malacot, hiába ál- a  kedvezőtlen idő igen befolyásolta a si- 
littattak ki passzust, hiába próbálta a me- I kert a mennyiben esett az eső, igy sokan 
nyecske szép utón a göbét visszaadni, tét- elmaradtak. De aztán akik ott voltak jól is 
tesek a lopás bűne alól ki nem bújhatnak, mulattak, Kolompár Károly zenekara csak 

Németh pedig annyira megörült a ser- hamar meghozta a jó kedvet s húzták is a 
tés megtalálásán, az elhajtok neve után nem talp alá *Valót kivjlágos virradtik. A bevé- 

i. . j -  tel 242 K 60 fillér volt, felül fizettek a kö-
V. L. vetkezők: Dr. Kommen Elek 10 kor.. Kun

v ___. ______ János 6 k. 80 flll. Lélbach Keresztély, Mu-
! sza János 5—5 kor. Széli Gyula 3 k. 80 f., 

D  p  K  SzilágyI László 3 k. 20 f., Mayer István,
v  * Klein Jakab, Dr. Neubauer Ferenc 3—3 k.,

Bienenfeld Izidor 2 k. 20 f., Domby György, 
Polgár Imre, Rotter Sándor 2 -2 k., Dr.

is tudakoTódott.

H
A canterville-i szellem. E  humoris-

tikus tárcánk folytatasa a jelen szánból seuIstvi„ , KadoS N. Kajttovár 1 80 1»
hely szűke m-attpíimaradt. A következő k Ba|oZsa József, Rozmanljózsef, Knapp
számban folyta |uk. LászlárSteiner Miksa, y í0-120  k. Nagy

— Személyi hír. Somogy vármegye fő- Mihály, Büky József l M  k., t)r. László
ispánja által kinevezett és a nagyatádi fő- Vilmos, N N, Ifj. Dani János.- Rőt er Ber-
szolgabirósághoz beosztott Dr. Hermann „át, Bokor Lajos, Steiner Béla, N N, Mol-
Antal közigazgatási gyakornok folyó hó 2- nór Ignácz, Adler Géza, Dr. Rákos N, NN,
átt állását elfoglalta. Katona Géza, Záborszky Lajos, Szugovics 

Dohánybeváltó hivatalunk szerző- Gyula,' 80-=U0 f., Straus Elek, Mezey Géza, 
désénck minisztériumi jóváhagyása végett Benyák János, 60—60 f., Karbuczky József, 
Kovács Gyula jegyző, személyesen felutazott Fléiner Ignácz 50—50 f., Hegedűs Vendel,

után nézzek, mely mellett sokat lehetek a maradtam fnaSnaf) is a faluban, de harmad
szabad levegőn. Eleinte unalmas volt az éle- nap is. ‘Azután megkértem a leány kezét, 
tem, de hamar rájöttem, hogy legjobb idő- Cseresznyés Klára boldogan omlott karjaím- 
töltés a regényolvasás. bán, még sirt is, keservesen sirt a nagy

— Miket olvasott? meghatottságtól. Az apja meg büszke vfajt,
— Legjobban érdekeltek a rémregé- hogy ilyen vöt kap.. .

nyék Kérem az oly történet, melyben a - É s  miért'nem vette el a leányt? 
szerelmesek... .  kérdczU, „  e|„ ök

, — Erről majd később! l olytassa csak — Folyamodtam a minisztériumhoz, 
a maga élete történetét. ^  hogy adja ki a házassági engedélyt. De mí-

— Hehe! A magam n'cp 'ápt... a előtt megkaptam volna, hirtelen Galgócon 
rémregényemet? Mert az is azT Oh, de termett, édesapám, aki birtokos volt. A döly- 
roilyen érdekfeszitő I Nos hát kedvezett a fős ember útját állta boldogságomnak. Azt 
szerencse és őrmester lettem. Egy nap a mondta, kitagad, ha szégyent hozok a fa- 
szomstéd községbe utaztam. Óriási dohány- milliára. Neki csavargó cigány leány nem 
csempészel történt s ezt kellett kikutatnom, kell menyének! És elment a főllebvalóim- 
Az ott tanyázó cigágyokat vádolták s én hoz, hpgy tagadják meg az engedélyt. Azon- 
fölkerestem Cseresnyés Gábort a vajdát, nal otthagytam állásomat. Miiit szabad, füg- 
hogy számon kérjem tőle az emberei bűnét.1 getlen ember Klárához siettem, hogy vele 
Amint az ezüstgombos mellényü, hatalmas egyesüljek. De a leány is, apja 'is eltűntek, 
termetű cigánynyal beszélek, egyszerre csak H ába kerestem, hiába kutattam őket, sehol 
mellémsuhan egy tüzes szemű, szép leány, semmi nyomuk! Elmentem a szomszéd me- 
Mohón hallgatta mit beszélek, hízelgőn jgyékbe. Hasztalan! Azt hittem meg kell 
mind közelebb simult hozzám, rám is hajolt, őrülnöm.
majd szemem közé nevetett, mutatgatva A vádiolt elhallgatott, 
vakító fehér fogait. Ezt a nevetésCezt a Helyette az elnök beszélt 
tekintetet többé nem fejthettem. A leány -  Hát azért változott meg hirtelen a 
elmondta, hogy «  dohánycsempészek már természete is. Azelőtt nem ivott' most iszá- 
odább álltak. Dongó Pali a fökalafaktor kos lett és kártyás. Mindént elkövetett, hoqu 
köztük, azt kell kézrekeriteni — és hozzá- botrányos híre kerekedjék. így volt-e? 
tette: ,,Verjfc meg az Isten!“ - Nem törőd- — így, az életemet is meguntam, 
tem többé a hivatalos üldözéssel, qsak a *— Tán edes apján akart bosszút állani? 
leányt neztem, ővele beszélgettem. Olt -  .Nem, liisz az öregem csakhamar

meghalt. Még mielőtt ott hagytam az állá
somat. Egyetlen fiú vagyok, minden rám- 
szállt. Fölvettem az örökségemet és foly
tattam a korhely életet. Ilyen mulatozás al
kalmával cigány muzsikusokkal keveredtem 
össze. Köztük volt Bagó Pista a galgóci 
prímás is. Látta elkeseredésemet és vigasz
talni próbált. Maga se tudta, milyen retten
tő dolgot müvei, amikor kiakarta verni fel
iemből Klárát. Azt mondta: Ne busuljak és 
ne haragudjam a sírba-nyugvó apámra, mert 
maga Klára a csatfa, az alávaló. Amikor 
megjelentem a falujukban, ó csak el akart 
ámitai>ka_ szerelmével, mert a csempész 
Dongo Pálit meg kellett menteni, ó  szerette, 
a dohányszállitót, a nagy csalót, s engem 
visszatartott a mosolyával, a pajzánsngával. 
A Vajda is bele volt ártva a dologba. Egy 
követ fújt a leányával, meg azzal a furfan
gos szökevénnyel. Esze ágában sem volt, 
hogy az én tisztes feleségem legyen, s azért 
ö maga Íratott levelet az atyámnak, elárulva 
tervemet. Ez a legjobb módja volt, hogy 
szabadulhasson tőlem.

Az elnök ráhagyta:
. — S  a primás igazat mondott. «-
— Fordult velem a világ. Azt is meg

tudtam, hogy Dongó Pali ott bitangol Po
zsonyban. . . Vele van Cseresnyés Klára. . . 
A ligetben sokszor lálták őket... Eljött hát 
a bosszú órája. Még aznap ólt termettem. 
•Este volt, sötét este, amikor rája bukkan
om. Fölismertem Dongó P is ^  s revorv«c
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Bohár Károly, "Löwinger Samu, Pápa Gyű- 20-áíg a kaposvári igazgatósághoz külden- való kilépés után öt évig Fizették egyházi 
la, Tubics Miklós, Selmeczy Lajos, Go!o- dók be. Egyébb felvilágosítással az intézet adójukat, azontúl minden kölelezettségfik 
bics J„  Maraji Jószef 40—40 f., Tauszig igazgatósága szolgál. megszűnt egyházunk irányában. Ez a pri-
Lajos, özv. Eitner Károlné, Bajpsi Péter, Lustaságból baleset. Kálfsta pusztán vilegium most megszűnik. A miniszter 
Takács. Antal, Dóczg János, Kovács János, CherngLGmila cselédei járgány-géppel szecs- ugyanis elrendeli, hogy olyan községekben, 
Horváth Islván 20—20 f. A rendezőség ez kát vágtak, a lovak pajtásával Varga József*0hol felekezeti iskolák .vannak, a felekezet- 
uton mond hálás köszönetét a Polgárj .olva- béres volt megbízva, aki a járgány rúdra nélküliek iskolai és ovodai adója ezentúl aK 
sókör nevében a szives támogatásért és jekve elaludt s a kerekek közé esett hr'l felekezeti iskolák fentartására fordítandó, 
adakozásért. súlyosan megsebesült  ̂úgy, hogy:' kórházban Tehát iKfelekezetnélküliek, ámbár kiléptek

— Fősorozás sorrendje. Mint megírtuk kellett szállítani. az egyház5 kötelékéből, továbbra is tartoz-
hogy a folyó, évi fősorozás' április 7, 8 és _  Állat az emberben. Kollár János kö- nak a felckezetí iskolák fentartásához hoz- 
9. napjain fog megtartatni, az utóbb meg- rözött'cSaíhrgó a böhönyei uradalmi juh- z îáruíni. Utasítja a miniszter az alispánt, 
állapított sorrend pedig a következő: ápri- akolban állatias módon megtámadta Kolom- ho99 c rendeletet a közigazgatási hatósá- 
lis 7-én a csökölyi, szabási, felsösfegesdi és pgr j. teknővátó cigány 9 éves leánykáját. 9°kka1 a legszigorúbban hajtassa végre. A 
kutasi, — április 8-án a taranyi, vízvári és A  megrontott gyermek súlyos sérülést szén- másik rendelet a nemzetiségi iskolák feli- 

"  sz o b b i,á p r ilis  9-én a nagyatádi, nagy- vedett; beszállították a marczalí-í kórházba-. ra,aira vonatkozik. Az I907:évi iskolai 
atád-vidékí, görgetegr és lábodi -körjegyző- A vadállat elmenekült. . törvény ugyanis, mint ismeretes, megengedi,
séghez tartozó községekben illetőségű 1887, _  Lázltó házaló. Kéthelni lórsef kan™- hogy nemzctíséf* iskolák használhassák a 

1885. évbeli születésű ujonezok (és vári lakos, háaaUsrilrfcn »5.mzensé9i feliratot. E törwénU kiegészité----- ---- . * vári lakos, házaláSPürugy alatt pusztáról nr, . - -folyamodó apák) |ö«lek községek és sor- ttra k(jborol| é "  sül most a miniszter rendeletet bocsátott
szám sorrendje szerint vizsgalat ala. A so- v UI:ak efföh a oaDok ellen es a fPnn*l ö kl s ebbcn kimondla- ho9U a nemzetiségi 
rozás mindennap reggel 8 órakor kezdődik., társadajmi rc’lld PC| L .  Miiithoau ház-Hási lskolók ncm:zc,isé9i fcIirat mellctt kötelesek 

Tűz. Hosszufalu községben ifj. Benke sé^voí!! a c s e S " g  S g fc  ' “ * 5  «  használni é,i pedig,
nr? kárára kertióhen volt szalma kazal t .**- ■. m elsősorban a magyar feliratot. A közigaz

gatási hatóságok pedig kötelesek szigorúan
Ferencz kárára, kertjében volt szalma kazal tijtta.
840 korona értékben f. évi' február 23-án _  Lopják a takarmányt. Halápi Oszkár
este leégett. A tűz valószínű gyajtogatás; böhönyei naggbérló szérűs kertjéből már J J J J S  “ r i . S  
következménye. .. | régófa lopják a szénát és az elföldelt ta- “  y ,

— Sertés tolvaj. Kasza-Illés (helyi) cső- karmany répát. Február 15-én is — késő .. lvd J  , ; . 0 ui , vw|„, 
kölyi lakos Andik Samu Józseftől 1 *^ .é jje l kocsi állott meg a yérüs kert mellett „  r j  H ík . E li»,. ■« avaag^dhaa 
gobe sertest ellopott, de mielőtt értékesít- Raber Imre esBoroczjozsef t S l I m  
hette volna elcsíptek s feljelentem rmfletH leiepeiaMAnek r  MrfmanyérL Ez togv ninrt .«lt»zato«abb é,

— Lopás. Gyuricza József nagykorpadi egyszer azonban üresen tértek haza, mert eiökéKí színvonalú számokat a.lj»».. KrédeU 
belsövizi mo|nár-segéd kárára febrnár 18- a csendor-orjárat tetten e rők et. -rogónvtI.ovik KárolvWl közéi, akinek tíuorn 
án éjjel ifji^Széc§enyi Pál nagykorpádi su- — Póruljárt orvvadász. Túlságosan fel-, tol hit,’ ga/jűg sduit elbeszélő-vénáját régtől 
hancz 54 klg. gabonát 14 kor. értékben buzdult a vadászszenvedéty^ulyág-4ário»j ís,m ri és szerotí aküzÖBaéfc Hercxeg Ferenc 
ellopott s meg azon éjjel a 4<orcsroárósnak jsmert. drávafokí orvvadász kebelében, mely < ¡r.tsa mellett csupa oly .novella, ismerteti'» 
eladta 14 koronáért. ^  . nemes szenvedély nem is hagyta addig-nyu-j cikk, tnuuliuAny .is vers jclenfr-mog i*z -Vf

Pályázati' hirdetés. A siketuémák m'g 'Lancasterével ki nem ment a idóki en, »mit elsöraugu bélletristíUc egyenest
kaposvári áll. s. intézete I. osztályába az.*'*os*,a vadaszni. Azonban a kirándulás _ez|c lap Kzitindra irtait. Az eredeti regény kivol 
1908/9-ik tanévben tizenkét siketnéma no- egyszer —- a vadászattal együtt rosszul sí-: e{rV fordított .regtfny w kezdődik,, amely,' a 
vendék vétetik fel. Pályázhatnak első sor- került, — inért z  fegyver szétrobbant és:ktklfófdi-ivodaloiu «¡¿v érit^kkeltő ok politikus 
bán Somogy, Zala, Baranya és Tolna vár- nem csak arczát torzította el, hanem egyiLtiumöke. A hét' uktualiMyairöl 'MiiSÍ%*k Krt-

- -megyei illetőségű 7--10 éves'"korú siketnéma szemét is kilőtte. TTTkün Ti .lakásán gyógy- -i'oly liűiuoruó lejlrtrel szilaichiak be, amelyek 
gyermekek, kiknek a siketségen és ennek kezelteti magát. .  ̂hamar mogázereztdk a közönség rokouszewót,
követkézményeül tekinthető némaságon kivül. — Útépítések-a vármegyében. A ke- s immitr-az l ' jM ó k  illusztratív részének 
más testi vagy lelki .fogyatkozásuk nincs, reskedclemiigyi miniszter leiratban értesítette rkulőu érdekességei. Kéjiet, rajzokat, elismert 
A felvétel iránti szabályszerűen bélyegeit Kacskovics Lajos alispánjairól, hogy a ta- neves-művészektől hoz a lap s a közérdek« 
kérvényhez a következő mellékletek csato- ponárfés répási, bojiyai yasu ti állomáshoz1 eseményeket eredeti lény képfel vételekben 
landók: a., keresztlevél, vagy születési bi- vezető és a barcsi átkelési szakasz útjainak. ínutatja be. Az Üj Idők efóözetósi ára ne- 
zonylat, b., himlőoltási bizonyítvány, c.t kiépítését engedélyezte, Az útépítés munkáira gVedévenkint 4 korona. Elótfzetui lehet a ki- 
tíszti orvosi vélemény, d., hatósági kímutu- összesen 53.02 korona 48 fillért irányoztak-* adó Siiiger és Wolfner-aél (Audrássy-ut 10). 
tás a családi és birtok állapotról, e , ingyen elő. twagy bármely könyvkereskedés utjAn.
'ellátásért folyamodók kérvényéhez szegény- Két miniszteri rendelet. A kultusz- \ ■ —
ségi bizonyítvány. A c., és d., alatti csatol- miniszter két nagyfontossagu rcndeletet bo^ — Fajtiszta, lelkiismeretesen kezelt sző- 
mányhoz csakis az intézet igazgatósága csinott ki. Az egyik a fclekezctnclkülíek löoltványokat szállít jótállás mellett a Vál- 
által kiadott űrlapok használhatók,' melyek adójáé vonatkozik és érdekes, uj utasitá- lalati szólótelep Billéden (Torontál megye), 
a kérvény, benyújtása esetén díjtalanul meg- sokat tartalmaz. Tudvalevő ügyanís, hogy mely vállalatot .tisztelt olvasóink figyelmébe 
küldetnek. A kérvények folyó évi május hó idáig a felekezetnélkíiliek a felékezetbót ajánljuk.

remet rászögeztem. A cígáuy megijedt, futni 
kezdett, már lőni akartam, amikor Klára 
hátulról lefogta karomat. Ott viaskodtam 
vele a Duna partján, le akart lökiii a folyó
ba, Már nem tudom, hogy történt, de hir
telen pöndöritettem egye# rajta, s a leány 
bezuhant a rohanó árba. Tudtam, hogy a 
Duna ott néhány méternyi mély, hiába ug
rottam volna utána, nem láttam többé sem
mit. Aztán visszamentem a városba. Amint 
a hídon áthaladok, lelkifurdalás rohant meg 
és azonnal idejöttem a törvényszéki palotá
ba. Rászóltam az őrre, hogy vezessen a bí
róhoz, mert gyilkoltam. Az őr a?l hitte, ré
szeg vagyok, s mert nem akartam tágítani, 
rám kiáltott, hogy takarodjam, ma már későii 

.van, jöjjek Holnap és jelentkezzem. Majd 
'aztán letartóztatunk. Hl is jöttem másnap, 
le is csuktak -  hála istennek.

’  ■ Hl.
A hallgatóság kacajba- tört ki erre a 

vallomásra. De uz elnök kyiholyan^ hozzá
látott, hogy sarokba szorítsa az önvádat.

Nyítray Béla! Elvártam volna, hogy 
itt a bírái előtt, Végre leveti a tettetés ál
cáját mért háziidozik tovább? A vizsgáló
bíró, nyomozó rendőrség, .'a törvényszéki 
orvos, az elmegyógyitó főorvos, mindnyájan 
azon fárado/.lak, hogy' kiderítsék a. valót. 
A holtest nem kéjül! meg. Nem is kerülhe
tett. önt az orvosok’józaifelméjünek mond
ják. • ,

Hát a hátamon hoztam el az ál
dozatot, hogy meggyőzzem a bírákat? Te
hetek éri rólá, hogy a Duna hullámai el

nyelték azt a csalfa teremtést és, hogy be|megcMl. Akkor is más leánynyal szeretke- 
ncm bizonyíthatom önöknek a gyilkosságot, zett... Az?al járhatott ott a ligetben, 
melyet elkövettem? Megöl a lelki furdalás. — Mással? Kiáltott fel Nyltrai?

— .A mai vcgtárgyalás eleget bizonyít. a  hallgató közönség előre hajlott, 
Ez éppen arra való, hogy a titok fátyolát hogy nézze, hallgassa a szenzációs fordu- 
föllebbentsiik. Mert titok az egész. Tudja-e, '|atot...
hő'gy a kit ön állítólag megölt: Cseresnyés _  Várjon csak| — szólt az elqök. 
Klára életben vanl Itt van ez az aranu lánc. Jól nézze inegl

A gyilkos riadtan nézett az elnökre; Ez a magáé volt. Nyítraí ott látta a nyakán, 
reszketett egész testében, halofjhalváriy lett amikor először, találkozott magával az apjá-
s fejét hátravetette. nál... Kitől kapta? ^

Az nem lehel! Hisz megöltem. Hol' — Valamikor Hongó Pali adta. De 
vún Dongó Puli ? 0  is láthatta* messziről, i etcsatla incgmt tőlem, OH, az é nok, a go- 
ha!tl|atta a zuhanást. nosz-' Odaadta valami uj szeretőiének.. .

— Ha élne Dongó Pali! De ez teszi — Uj szerető? -  nyögött fel rémül- 
éppen rejtélyessé a dolgot. Az ön tanúja ten NyitraiN^éla.. S ez a lánc, ez ott tnaradt 
meghalt, agyonlőtték a csendőrök, még a Duuaparton? Leoldödótt, amint viaskod- 
míelőtt kihailgathaituk volna, és az ön ál- tünk. Hát inégsewhazyrftam.. .
dozata -- az él. Vezessek be! Es kacagva, kárörömmel nézett a bi-

Nyítray Béla végígsímitotta homlokát, rákra, 
a szemén../.. Nem tudta: álmodik-e? ési • . _  _  - __
mereven nézett a föltáruló ajtó,felé, honnan El kellett ítélni a különös embert, 
csakugyan Cseresnyés Klára lépett be. . Néhány évi fogságot róttak rá.

A szerelmi játék elmondása után kér-. A nyáron ott jártam Lipótvárott. Be- 
dést intézett hozzá az elnök: tféztem abba a sötét várszerű épületbe is.

- Találkozott-e. később Nyítraí Bélá-1 Nyítraí Béla az irodában kapott holmi 
val?  'munkát. *

- Soha többet! — szólt vadul a láng. Ott láttam viszont, éppen egy rémre-
— Nem is volt a pozsonyi" lígetbfcn ? gényt dugdosott az asztal alá. >
— Három éve nem jártam arra. Amikor kérdéseket intéztem hozzá.
— Dongó Palival ihikor beszöTf-utol- egyre,lebegte:'

i<Vra ? —  Bűnhődöm, v.ezeklek, de Cseresz-
— Egy hétig hiába vártam rá. Hűtlen-' nyes Klára él! Hol <haradt a bosszúm? A 

kedó, rossz ember volt. Megbabonázott és bosszúm? _  
akkor is szerettein,, mikor tudtam, hogy i És feleletet senkitől se kap. '
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Mezőgazdaság.
A Kellner-féle takarmányozási 

elméletről.
Előadta: Polltzer Géza a Nagyatád és Vidéke 

gazdaköre 7908. február 12-1 gyűlésén.

| mitásnak két hátránya van t. i. ha a  termés 
. I jő/igeit-olcsó lesz ¡t takarmány, ha rossz ak

ikor az'előállítási iir igen roág&s lenne, máso- 
j dik hátrány, fyogv megtörténik elég gyakran, 
jJiogy az időjárás miatt a takarmány többé
¡kevésbé megromlik, már. jnost, S a n -b e tó ü z v e  se lym es, hajába.termés és rossz a takarmány is, megtörténm, - -- - - '«sr - -- j- 
| hogy egy. rossz takarmány igen magas áron Készülnek a\nászra. 
j-kerül a gad. számadásokba. Nézetem szerint,

A zab lenne a legjobb takarmányáért!*“  is lehetne fi keményítő értőket - alapul L etüZÖtt a napnak aranyos- SUgára, 
... .»-1 venni azon hozzáadással, hogy miután száraz- ^

Selymes pázsiton gyönge harmat csillog, 
Mirft a napfényben fehér liliomok. 
Készülnek:a nászra:
Arannyal: diszitéft szüzi párta,
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m iu d e u  álla t szereti s veszélytelen vo lta m iatt jeim L azon hozzáadással, Csókot lehelve a hervadt virágra
„agy mennyiségbe™ etethélí, de nagy affér- takarmány nélkül a sertést k iW t*  áltatta.tá» cső itől leneive d nervdui virdgrd. 
tionalis, értéken lei»« ára miatt, csak nőyen-' tenyésztés el sem képzelhető, a tokár- [„dúlnak a nászra: 
dék állatul, luxus löjjakkal és értékes tenyész-! mánynak ezen értékét is,■ K f í íM H S F a  mennyasszony fehér palástba,
álltokkal legyen etefye, de ezeknél is lehel! » számításim yegyllk. Talán elfogadhat», lenne 6/ -nf . ’  V
egy részét más olcsóbb s talán hatásában :'“  ■» * keményítő értékének ára. Igaz, Inog fejében SZÜZI pártája,
jobb takarmányéra! helyettesíteni. ■»£ megtörténhetik ezúttal 1», hegy be ten- J ó i n a k  a nászra.

Elhanyagolt takarmány a melasse, mely 8erl termés esetén ennek ára leszáll yán és 
értekénél fogya ma- sem drága, mert kémé- ugyanakkor egy rossz takarmány termésnél Máriának kéne
nyitó értéke egyenlő a. kortyai és az ujabb énnek ára tényleg igen ölesé lenne, de ilyen- Az oltár tetején Márianak képe 
kísérletek szerint úgy a sertésnél.* huskép- k»r ‘•M» » mte említett száraz takarmány Két ezüst könnycsepp CSlMOg a szemébe, 
zést, mint a tejelő marhánál a tejképződéítt szükségből ezen ériekét magsabbra telie'jliU. „ ,  násznak"
is előmozdítja ffli yalászintlleg nagy anid A takarmányok különfélékJtaun, keményítő Vege Van a naszn 
tartalmának tiilnjdoiiithaté. K upokbu el- értékük is változik, mert míg a savaim. rét i LehUlt pártája egy ifjú lanynak 
vas tani, hogy teljesen melassal hizlalva «z . szénája 20 /0 nielletV .iöO fillér lenne, addig I elveszett a fehér Szobának, 
llmk jóval több jövüdelmet adtak mint korpa a '«^obb hegyi széna 4"/„ mellett 7-80 kerülne CTnh, ,
és dara keverékkel, melasse takarmányok melyhez, ba 1 komba szálastakarmány érté- A leány SZODanaK. 
mellőzendők, inprtértökok a melasfflrffrtékének *'et’ 1,l*ut nélkülüzhetleut hozzáadunk, akkor
felelne meg, holott annak majd 1 ■/. szeres az Wnyleg megkapjuk a mai árakat. A lÓherek Lemerült a nap is a túlsó oldalon,„ . . ' < ■ . . . .  á tln rr .) O T*. / 1 i 1 < > •tvtiilritlr inul In lt ,ára és örökös csalásnak van a gazda kitéve **1*8 - —35. %  keményítő értékük melletti. raj7anak illatn«; virátrnn. . .  - . . .  j} _ 7 korona között.„váltakoznának. Itt is , eP KeK raJzanaK Illatos Virágon.

és tebb jövödéí-fTF sápáöf bűnösök:kaptam fás maghéjakat és fürésxpor tartalmú, 
* “ Heu'elgyeni

tál etethető, valamitTT'el választáskor a fiatal met hajtő állatul magasabb árt reményllll,k+83ritgato|r  rá v|fá szemfedat
állattal, hamarább az evésre kap. -értékesítem, mint pl. az igás állattal. Tényleg 6 - ’

A különféle olajpogácsák etetése is ina eze,‘ *»*k a termes silánysága miatt in- Ne lassa SenKI Ot a szenvedőt
indokolt mert ezek magns keméuvitő értékük Jukoltak, de ha ezetf árakat állítjuk be szá- y\ gyenge vétkezőt,
mellett igen uagv emészthető fehéijét madásainkba, akkor az év végével azt fogjuk yákánu Cnaha
tartalmazva, velőit képesek vagyunk más tapasztalni, hogy az összes állattenyésztés a - '■> '
egyóbb takarmánvokhan a helyes «.Anyt. ki. tcnvésgállatüeveiéit siím v t e  ki, uagy v«-.s/.- —— --------

X.. .......r~1 ,.1.T -- ... __t _ liKÓfririil Yjfrnilil' tniir 11 v/diit/ifitlit rni'V 11»111 —egészíteni és áruk megfelelő, vagv még min- ideggel záródik, inig a szántóföld vagy föld 
dig olcsóbb mint értékük^ ’ . nrvelós számlája nagy nyereséggel fog zá-

Teljéscn elhanyagoltaz úgynevezett ta- ródni. Ezen szélsőséget elkei ülendő, normális 
karniány íigzt, mert ez'a mai magas ára árak veendők fel jó vagygvenge termés idején 
mellett ií^Hcsóbb. mint a korpa, lévén 1 0 0 egyformán, ily módon mérsékelt nyereség 
együtthatósán mellett' 73 keményítő értéke vagy mérsékelt vesztesé«

Felelős szerkeszfö:
SZMODICS SZILÁRD.

11> korona körül van, vagyis a !t0uó- (>1»tsö árakat felvonni sem indokolt, 
keményítő érték jóval olcsóbb mint a korpáé ( " ,ert '°l,'»ő takarmány árak mellett a tenyész-. 
és tartibnáz arivi feliérjét is. Cukor szelet haszojioal záródnék és o mellett'
száraz 53 '/„ keniéuyitö érték mellett a k0rp4t+esetleg f^izüWlOUftPteHMe mfttt a takarmány 
&7n felülmúlja, növendék állattaL és hizó ŐS termelésre óiiá*i-készpénzt'fizetnénk ceá. ? 
tejelő marhával kitünően etethető, mert ol- LegköumWricTszáTrritaiii a takarmány
csóbh a korpánál s vele nagy tihneg jmlyva értéket ha az egyes ágaknál mutatkozó fe- 
szeeska etetliető. . leslegot hozzuk arányba a felevett takarmány

A gyök és gumós takarmányok som ; mennyiségével ugj/anis akkor megtudjuk, mint 
részesültek eddig a kellő méltatásban, Kelluer értékeltettük a takarmányt jól vagy rosszul, 
müvéből tudjuk, hogy ezek ina sokkal fon- A szalma Kellneruél st.kk .l elónyöseb-
tosabb takarmány ok műit ezelőtt hitték. Kü- bon Tesz értékelve, mint eddig a szakiiodalom 
lönösen^ burgoyyav répa is murokrépában I részesilettc. A szalmák keményitő értéke
oly takarmányát bitünk, melyek olcsóságuk-1 io~27 %  között váltakozva értékük 180. 
nál fogva több hgyelmet érdemelnek. Kellner; 5 korona között variálna, azt hiszem ez a mi 
ugyan, a répának nem tulajdonit nagyobb 1 viszonvaink között túl magasan leimé szá- 
jelen^gFtTTiTerrt a benne levő amidokat mitva,' mert normálja években ,1 legjobb 
tekmtatbo nem veszi, holott a kísérletek be-'szainift s z í h a t ó  el 3 koronáért’szerintem 
igazolták, hogy azoknak igen fonU« szerepük ; a felevett szabna igen minimális értékű, mert 
van es valósziihüleg azoknak tulajdonit a tó a ;l trágya legnagvobb részt vagv semmi vagy 
répának u tej elválasztásrakedvezóeninutat-1 igen kis értékben lesz felszámítva. Talán a 
kozó hatása Régente kg. burgonya 2 kg.! niint takarmánvt a közéje 4kai-
répáva! volt egyenértékű ma már ez arány I mAny feie árával lehetne számításba hozni, 
•í-4 szőrösre került, mert a burgonya ke- f ¡u i„ tekintettel kell lenni a tavaszi szalmára,
T  ti« ! V  m  f  sz«rinfc!mely keménvitő értékben is, de a valóságban5—15"/0, értékű. A murok 8—9̂*/0. | ¡8 az ,-)sz h

Saját tapasztalatomból teljesen alairom | »0|ytmitnvitÁ árllilr .ilmAlntnf _ j * .

Gabona-piacz.
nem oly szemjie-1 Jíoíter Bernát nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. márczius 5-én.' 
Búza
Rozs —
Árpa ~f=~
Zab —

^ JJjTcugeri
if&f&saiEStsaf

Elveszett eb.
Kuntelepen elveszett egy „Miss“ 
névre hallgató vörös szőrű apró 
szürke foltokkal tarkázott vizsla.

A becsületes megtalálót ki az 
állatot visszaadja, illő jutalomban ré
szesíti

Gyenes Mihály
KUNTELEPEN.

szalmánál kétszeri« többet ér.
• ellner 2 szer anyi értéket tulajdonit, 1

a kemény,to érték elméletei, « k é r  „,»,é- . „in t a .imának ez helyes is, de itt „, ,
I  i r “ r z r « *  i ,sebb' rai“ ‘ » ««Imánál yiszonyaink szerint tel ,na <
■í, , 1̂ ,  . T ' y Í T k ? IS” yÖn’ f9nr  **» ártökelösnek helye nincsen. Mindenesetre .
ű  Í J  i í i  1 . í  I ‘ "ír° í  ? ! ,<or,, ta,- ............. . 1«. hegy a imlyvát felaprózni ner,r>

t T . f i kél] ás az állal sziyesebben eszi, mint a szál- .: » a mellett az állaUllomány ■ jobb, igaz L a  szecskát.
hogy 2 év óta korpa és 'laollasse keverék! , Véue (•í
gazdaságomba nem jön. 1

Hátra vau még egy és ez felolvasásom- i r -
nak utolsó kérdése, melynek bővobb meg
vitatása kívánatos ez t. i. mi a száraztakar- 
uiáuy értéke « mi legyen ennek gazdaságilag 
felszámítható ára.

Részben a helyes vető forgás, részbeíi 
állattenyésztésünk megkívánja a nagyobb; ,
menyÍ8égü szálas takarmány termtSfasét, minek És eljött a hajnal bűbájos fénye
ára gazdaságonkint nagyobbrészt önkéntesen I Aranv u f/;iH n „ r „ n l „
lett meg jUlapitva. Legigazságosabb volna,;? ^ CSlkot Vet a fold peremtre. 
lía a takarmány árát ennek előállítási árában í Reggel lesz a násza : 
számítanánk fel úgy átlagban s pedig az i Ezüstös fénvii menvass7onv fátvla 
.gás erővel nksőbban. a tenyész Írtta l a “  , . U 'y “  / nenya» zl,11y ® y la ,  
legdrágábban a tejelő és liaszonmarhával öorul ,e ncman SZŰZ homlokára, 
közép árban lenne értékesítve. De e felszá- i M a meianck a nászra.

GSARNQK.
N A s Z!

MELLER SÁNDOR
fodrász

NAGYATÁDON.

Van szerencsém a n. é. hligyvllág b. 
tudomására hozni, egy évig  Berlinben'szer- 
zett szakismeretem azon szcrcncsús hely
zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén a 
legmesszebb menő kívánalmakat kielégít
hetem.

Úgymint hajfonat, frizzetta, e inlag 
természetes, hajból, férfi paróka, emléknek 
hajcsokor művészies kivitelben.

Kegyes pártfogásukat kérve 
. tisztelettel

M ELLER  SÁNDOR.
jé, (Diszkrét kiszolgálás.)

T(C
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f Szölöoltványok
szokvány minőségben 22 cse
mege, 28 borfajban, háromfé
le fajtiszta alanyon I. oszt. 180 
.kofr 1000 drbonként. II. oszt. 

kis szépséghibával 90 kor. 1000 drbonként.
Készlet 419000 oltvány 

250000 vadgyökerés, Portalis, Solonis, 
Rup, Monticola, Aeamon, Rup, Gansin 

k 1. és 2. szám.

Kérjen árjegyzéket

“Vállalati szőlőtelep“
Biltéd. (Torontálmegye.)

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

felvétetik.

Czuhraszda. megnyitás
,  Van szerencsém Nagyatád és Vidéke kö

zönségének szives tudomására hozni, hogy 
Nagyatádon Baross-utca 234. szám alatt a mai 
kornak megfelelő teljesen uj berendezett

CZUKRÁSZDÁMAT
márczius hó 15-én megnyitom. "»

Becses pártfogásukat kérve maradtam mély 
tisztelettel

PRUNÁUER LÁSZLÓ
ezukrász.

~m- ® t r r «  i á n ® ®
s z í j g y á r t ó  & s  n y e r g e s  

- = = = =  N A G Y A T Á D O N .  = = = = = ■

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

KÖNYVNYOMDA. g E 1̂1 Y Á K JÁNOS
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .
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RARt ARON TARTÓÉI 

Imakönyvcket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és ^sebköny- 
veket. író, fogalmi, itatós és ivievélpapirt.

Rajzpáplrí és kartont egészevekben mmm
és felvágva. ---

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt Q P  
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

■
0

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász
lapok, eljegyzési és esketési meghivók 
a legizlésese'bb kivitelben.

Értesítések, körlevelek,''levélpapírok, 
a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú 4s, kivitelű 
nyomtatványok pontos es Ízléses elké- 
szitését jutányos 4(ban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek. >
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LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi | f c  lőpor áruda.
Kitűnő minöségU Ittttichi és suhli vadászfegyverek, 
flóbertek, revolverek, az összes fegyvernemUek, 
lőszerek: hlively, folytás. serét stb.,' vadászati 

czikkek nagy választékban

>' Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Szecskavágók, répavágók, tengeri morzsolók 
. és darálók stb. stb.

Korcsolyák és jégpatkók, nagyjyálasztékb^,

! I Szab. ITIeidinger hályháh raktáron !!
Szabályozó,- töltő- és szellőző kályhák.

Öntött kályhák és asztaltllzhelyek.
, Lemezkályhák és takaréktiizhelyek

minden kivitelben. =====

Nikkelezeü és bronczozott padlóvédők, kályhaellenzők, 
kályhatálczák, egyzserü és fiaom szalon-széntartók, kan

dalló eszköz-tartók, tüzelőeszköf&k.

Száncsengetyük és csörgők,
a legdíszesebb kivitelben.

Darabos fütöszén és kétszer mosott kovács kőszén, 
.házhoz szállítva..

□
- .Nyomatott Beíiyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.
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N
NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .

A .NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Előfizetési árak : "egész évre *8 kor., félévre 4 kor., 

gyedévre 2  kor. egyes szám ára 20 fillér. = =  
M e g j e l e n i k  m in d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

S Z E R K E S Z T IK :
Dr. N EU BA U ER  FERENC, 

SZMOD1CS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, FüiUÖ-utcza 67. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23..szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

rajta volt siron, reá vélvjí a szó: 
„Fűit“? És mégis feltámadt, de Vajon 
tes^-é érte Isten mégeggszer csodSt?

Jaj- îekünk, ha csak erre várunk, 
ezért pusztult, el, hullott a porba Sa
lamon trónja, Dávid országa is.

Nem ihlet-e meg a büszke már- 
tius, hogy elejét vegyük a romlásnak. 
A mi egyedüli pajzsunk a közel nagy 
átalakulás Idején az, hogy reállá ér- 
tékrTrálísuK a „Szabadság, Egyen
lőség, Testvériség“ papírpénzért.

Igen, legyen szabadságodé nem 
az, amely a szomszéd földjét elíiériti, 
megaratja, de szabadság, rnelŷ  még 
a törvény cselakvőleges korlátozá
sának gondolatától is megremegr 
mint az érintetlen paripa a hám első 
nyomásától, vagy a szüzi lélek a 
rágtomszárnyának csak lebbenésé- 
től is..

Igen, legyen egyenlőség, nem 
abban, amiben eddig, hogy már az 

I éretlen suharicz előtt se legyen te
kintélye a kornak, érdemnek, tanul
ságnak, hogy a sokszor népnek ne
vezett vad, durva horda egyenlően 
borítson és boríthasson el szitokkal, 
gyalázattal, mindenkit, mint a kiön
tött folyó iszapos szenyes hulláma 
virágot, dudvát egyaránt.

De abban, hogy- az érdem, a 
becsületes lélek becsülve legyen ta
karja bár darócz, kopott kabát, vagy '

Márciusi gondolatok.
Azt beszéli a köztapasztalás, 

hogy az egyén, az ember természete 
minden 7 évben" gyökeres alapos 
változáson megy át. Ezt látom én

- az emberiség, a népek, nemzetek 
életében is. Igaz! hogy oft a 7 év 
rövid idő, 70-100 év, tehát az örök 
időnek egy nagyobb darabja, ez a- 
zofiban természetes is.

Valami elragadó s csábitó volna 
az „Ember tragédiája" írójának mód
jaként végig szaladnom az emberi
ség s közelébb nemzetünk'« kiemel
kedő életnézet'—alakulóin, Közfelfo
gás— változatain, melyek bár mindig 
vérrel, harczczal jártak, de melyek
ből, mint a regebeli Phőnix, mindig 

jnegifjódva, jnegujurvra lépett elő; 
“azonban ehez nincs idő s azért csak 
ott veszem fel a fonalat, Jiol az örök 
„Ádám“ 1789-ben, mint Franciajor- 
rodalmár áll s mutat egyik -kezével 
1711 -re a szatmári néma sikra, má
sikkal 1848-ra, a Kossuth nevéhez 

^  fűzött szabadságharczunkra s mond
juk 49-re, az aradi gyásztérre.

Hetven évnyi Kör mindegyik s 
Istenem! mily százados külömbség 
a korszak — jellemző eszmék, az ol
tár— lángokban. És most a hetven évi 
időhöz közel nem érezzük-e  ̂ azt a 
megmagyarázhatatlan sistergő zúgá

sát az atomoknakríftely a forrpront 
közeledtét jelzi? A szociális kérdé
sek" egész raja nem 2Trdul-e ránk  ̂
világegyensulyt felforgató egész rém 
súlyával?

Nem vagyok kicsinyhitü s nem 
akarom elhitetni jnagammal, hogy ez 
uj arakulás vér nélkül leszen. Az a 
lágr a mely hontalanná teszi a haza 
fiát. — nem hazafit — mely elveszi 
az izgatás vörös-vHágával /Hsztalá- 
tását a látónak, mártimjír nélkül-; 
megszűnni nem fog, ám .csak ■
ujuljon,. éledjen megfáz ösztönben- • 
séggel magyar ‘nemzetünk is, akkor; 
nem bánom.

Bizom! Az Isten lelkének kijö-i 
vetelei örökké vannak Ilyen lélek,! 
nekünk mártius idusa. üíUni egy foly
ton örökké zengő Memnón beszél 
ez nekünk lelkesítő niggrjjftKCíétl&n.- 
ségben maradni nem hagyó, csügge- 
désből felrázó dolgokat.

Megmutatja, hogy sziv nélkül 
élni nem lehet, hogy a betegnek 
nincsen élete, hogy még az apagyil
kos is némán döbbenve áll meg atyja 
hullájánál s hogy a Judások szerepe 
csak a Golgotáig tart.

És pedig van föltámadás, van, 
esküdöm!

Nem a halálból, a sírból támadt- 
e fel e boldogtalan boldog nemzet, 
melynek — áldás érte Istennek, — 
fiai vagyunk? Nem-e, már a kő is

Nagyatádi Hírlap tárcája.
A canterville-i "Szellem.

— Hylo- idealista elbeszélés. —
Irta: Wlldc Oacar.

(Folytatás.)
III.

Másnap reggel, midőn találkoztak a 
reggelinél, kimerítően megbeszélték az Otis 
család tagj.ai a szellem megjelenését. Az 
egyesült államok minisztere persze boszan- 
kodott kissé, hogy ajándékát cl nem fogad
ták. „Bármikép se szeretném" modá „meg- 
sérteni a szelleilict és azt -,is kijelentem, 
hogy — - tekintve ama idő hosszúságát, 
nielyet mar c házban eltöltött, nem tartom 
udvarias dolognak, ha párnákat dobnak a 
fejéhez“  — igen helyes megjegyzés,  ̂mely 
azonban, sajnálattal kell beváltanom, 'az ik
reket hatalmas1 kacagásra‘ ingerelte — „de 
másrészt" folytatta „kénytelenek leszünk

elvenni lángza t, ha az auroracrémet hasz
nálni vonakodik. Teljes lehetetlenség aludni, 
ha az ember hálószobája előtt akkora lár
ma van.“

A hét további folyamát egyébként 
semmi sem zavarta és az egyetlen figyelemre
méltó jelenség az volt, hogy a vérfolt a 
könyvtár padlóján mindig megujult. Ez eléggé 
különös volt, miután Otis ur minden este 
elzárta az ajtókat és gondosan berefesíelte 
az ablakokat, A folt kamáleonszerü szine is 
sok beszédre adott oko ĵ;. némely reggel 
sötét vörös volt, máskor’Wrmnpiros, azután 
■meg bíborszinü és midőn egy nap lejöttek, 1 
hogy az amerikai methodisták vallásrendje 
szerint imádkozzanak, smaragdzöldnek talál- 
t4k--a--ioJtoi»-A-osalád-czcu-a színváltozáson i 
pérsze,nagyon mulatott és minden este fo-* 
gadásokat kötöttek arra nézve, hogy milyen 
lesz másnap. Az egyetkm,^J« nem kaca
gott, a kis Virginia volt, a kit valami ipeg- 
fejthetetlen okból a folt látása mindig bán
tott úgy, hogy tsaknem sírni kezdett, midőn I 
az egy reggelen stuaragdzöldé lett.

Szombat este ismét jelentkezett a szel
lem. Alig feküdtek mindnyájan le, a csarnok 
felöl hallatszó rettentő dörrejre riadtak fel. 
Mind lerohantak a lépcsőn és azt találták, 
hogy a régi nehéz lovagfegyverzet állványá
ról lezuhant a köpadozatra. Egy magas- 
támláju székben pedig ült fájdalomtól ret
tenetesen eltorzult arccal.a cantervlllei szel
lem és térdeit dörzsölgeíte. Az ikrek, kik 
magukkal .hozták parityájukat azonnal két^ 
sörétet lőttek feléje oly biztossággal, a mi
lyent csak a tanitókkal szembeni hosszas 
és gondos gyakorlatban szerezhettek.

Az egyesült- államok minisztere ellen
ben pisztolyNszegzett neki és kaltformiai 
szokás szerinf- felszólította, hogy karjait 
emelje fel. Erre vad ordítással felugrott a 
szellem és a fedélen keresztül elpárolgott 
Távozása közben eloltotta Washington gyer
tyáját és a. legnagyobb sötétben hagyta őket. 
Midőn elérté a lépcsöházat, meggondolta 
magát és elhatározta, hogy hallatni fogja 
híressé vált ördögi kacaját. Gyakran igen 
sikeresnek bizonyult ez. Azt mondják, |?ogy

Sirofín
t .

TUdöbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis. Influenza
tilen-számtalan ttnár H  orvos által rtipOrtta ajánlva 

Minthogy M íU t l tn  ntánulolal I« H n á liu ljk íile n  m in d « * *
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fedje nagyúri bársony, skandináv 
kutyabőr.

Igen, legyen testvériség, de nem 
abban, hogy az ügyesebb, erősebb, 
okosabb Hamisság elegye, elehesse 
Igazság testvére pogácsáját s atya
fiak legyünk Kaini bőrökben, hanem 
abban, hogy a közös édesanyát 
egyenlőn szeretve, arluak boldogsá
gát óhajtva ne egymás romlásán 
keressük boldogulásunkat. És ez az 
a mit mint tán legnagyobb eredendő 
Sününket legelébb ki kéne engesz
telni a .szeretet munkáinak; minél tá- 
ijáfcn) gyakorlásával.

Hány tudatlan elmer hány szen
vedő szív, hány igazaiban gyámol
talan lélek a vádló ellenünk, csak a 
mindentudó jó Teremtő tudja!

Högy merhetünk a szembe rontó 
sociális kérdésekkel szembe menni 
tudatlan, erőtlen, gyámoltalan haddal; 
igazságot keresni, mikor még a sze
retet sincs, holott ez szüli amazt.

Március 15 mint megujuló fény 
az égen, tündökölve harsogva kioltja 
hE jelben fogsz győzni“ !

Mi tette Petőfit ama csodált nagy 
költőjévé a világnak? Lángoló hon- 
szerelme s én, a csendes békés em
ber minden izemben érzem a vérnek 
szilaj rohanását szavaira: „Holttes
temen át, -fújó paripák, száguldjanak 
a kivívott diadalra.“ S meggyőződés
sel érzem, hogy ott lenni tudnék, de 
nem tudgék elmaradni onnét.

M ikOY török, tatár gázolta, é- 
gette végig hazánkat, mikor nem 
volt szentegyház rombolás, családi 
hajlék feldulás, férfiönérzet megalá
zás, szüzi ártatlanság becstelenités 
ellen biztosítva, mikor igazán úgy 
éltekatyáink, hogy „akik élnek, mint • 
ha nem élnének," akkor liü volt a 
magyar, ha máshoz nem, ősi tűzhe
lyéhez, kimondott szavához, holtjai 
sírjához és most mikor csak a ke
nyér zsírossága a mozgató rugó, le

rázza könnyedén a honszeretet néki 
alkalmatlan nyűgét s rosszabb a 
ván4ot_madárnál, mert az legalább
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páriát is viszi. M in ő  méla erkölcsi Keszthelgen kiállítás lesz, ami azt 
, r a ,Jai ... i.- .„i, P l ielentí, hoqu tudatában es fehsmeresébenpusztasag all e tényék mogo • '  vannak ott a korszellemnek s nagy léptek- 
dobni égy egesz múltat, elSZaKitani ke| 5̂ , , ^  a modernség felé. .Nem akarok 
m in d e n  kötelékét, idegenben, túl az részletkérdések bonczolgatásával bíbelődni; 
oczeánon dolgozni, készlenni min- végezzék ezt el azok, akik a kiállítás meg- 
ripnrp mi itthon derooál. teremtésére-Wvatóttak, én csak a magamdenre mi ínnon aeruydi. nézeteit mondb^n el és éppen ezért az ál-
•-j Avagy nincs-'e nazanK Dercei- talánosságban vett kiállításról akarok egyet
len  már kincs felásatlan? A mi bá- máSt elmondani.
nuáinkban idegen kéz munkál és a A- művelt nyugat után lassú tempóban 
maoiiar munkás itthon csak a nap- bandukolva, mi, magyarok is rég felismer- 
>í m m ribot tartia mim- ,ük a kiállítás, jelentőséget. Hogy milyenfényes virágos mezőket tartja m jelentősége van egy kiállításnak egy vidé- 
kötérnek. j J<cni az\ szinte leheletlen .elmondani.

. Vagy, ha igazán az ínség adja j\z erős szolidaritás, a vasakarata 
kezébe vagyona roncsait, hogy hagy- ̂ szépérzékkel párosulva végtelen alkotásokra
ja magukra azokat, kiket e l t a r t a n i  képes, amint azt .már a
nem volt képes ő se, hegg vet szá-! PéWá’'al .llusztrtlta., láthattuk. Bzten. £•- • uqu képzelem, — tudniillik kiállítást — mintmot azzal_ a kerdessel, hogy ez a ¿ v  a tanulók vizsgáját. Szorgalmasan, 
gyenge nő magára hagyatva igazan megfeszített izmokkal éveken át munkál-
gyönge lesz s majdnem bölcső reng kodva szépet, nagyot, tömöret alkotva, mily 
Ott hol az özvequi gyász fátyla kéri, jóleső érzés tölt el, bennünket, mikor mun-
I ’ „  inrtinn 9 kánk jósága iziésessége~a-közfelfogás~*he-
hogy logjon^ lyeslésével találkozik.

Oh minő 'mértéke az igazi cse- d c ^  azonban csak az egyénre vonat-
lekvő honszeretetnek kell még ide, kozó hatást illeti. Kulturális szempontból
hoqu megtaláljuk balzsamát Gileádnak bírálva a kiállítást, arra a meggyőződésre
hoqy a kinél anyag van a befekte-'iu>°"k. h°9S " ¡"«a *  “ moz9al° m', hatasaban, méreteiben nagyobb és sikerei- 
tésre; adjon tisztes munKat a  muri ben gazdagabb vplna, mint a kiállítás. Egy 
kás kezeknek, S hogy a munkás ke- fciállításorTThütatkozik be a nagyközönség- 
zek, munkáló szerszámok , ne legye- nek egy egy vidék, országrész népe, iparosa, 
nek untalan fegyverek, melyek első művésze, hogy mennyire becsüli a haladást, 
sorban hazánk keblét tépik, h  régi;mi'U. “ ..'¡.»‘'gossignak és ami legtöbb:

• < „• l l  fi»;Af mikent becsüli meg onmagat s onmagaban
visszavonás ez ujabb hydra fejet a szunyadó óserót A legremekebb iparmű- 
vajon ki vag ja le ¿. Vajon ki teszi ¡^¿szeti alkotások, egyszerű kézi faragványok, 
vö lgyekké a magasságokat S ki em eli’ csipkék és festmények, ezreket érő műkfn- 
hegyekké a m élységeket; k i lesz az esek és mindenfele szemet-lelkct gyönyör
űi Kossuth, ki a rendi a lko tm ány; kö<f,tc‘ó dolgok szépen megférnek egymás

■ u l a i  k t_ _ „  I mellett, bamulaíosan dokumentálva azt azsanczaiba ujbol beviszi a nepet. Igen összhangot ís békés cggüttlélci, ami egy- 
mert a közeljovo kérdésé megint ez, . rgSZt hangulatot kelt, másrészt kellemes 
hazát adni a hontalanoknak. impressziókkal tölt el. >r' N'

G á l Is tn á n . !. Egy kiállítás konczentrálja a környék, 
az országrész szine^java-1 -munkáját, ami 
amellett, hogy logikus, még fimincziális 

A keszthelyi kiállításról. <fölénye is előtérbe kell, hogy nyomuljon.
— ™  V  ! És itt látjuk kidomborodva^ c z e 11, amely

A kiálütásolo átlépek, nemzetek élete-i — inintegy sine qua martaként a haladó 
ben határjelzőkként állatiak; határjelzőjéül j íd ő fíék^  szentesíti a t  e szkö z t, 
annak, hogy saját lábán szilárdan állni ké-; Ami a keszthelyi kiállítást illeti, soha 
pes. Gyöngörü dokumentumai annak a fej- i jobbkor nem foganhatott meg az eszme: 
lödésnek, amely a kultura niveaujának bízó- nincsen későn és nincsen korán. A helyes 
nyos fokát jelöli. Egyöntetűen domborodik időpont a leghelyesebben lett eltalálva. A 
benne kLa szép, a nemes felismerésének; Balaton ügye igen-igen el van hanyagolva, 
és megértésének gravltésa, ezért és igen sok.az idegen forgatóit nem öltött még ezideig 
másért szükségesek a nagyobbkaliberü mü- oly arányokat, mint amilyen kívánatos volna, 
vészetí és- iparművészeti kiállítások tartása, és éppen ezért itt az Ideje, hogy úgy a Ba-

lord Raker parókája egy éjszaka megöszült 
tőle és hogy lady Cantervülé-nek három 
nevélőnője. megszökött ezért, mjelcyjjignap- 
juk letelt volna. Elkacagta magát tehát'úgy, 
hogy a régi épület visszhangzóit tőle, de 
alig csendesedett cl a rettentő visszhang, 
kinyílt az ajtó és megjelentsék pongyolá
ban Olis asszony. „ügy hiszem, ön nem 
érzi jól magái" mondá „magammal, hoztam, 
tehát egy üveg dr. Dobell-féLdfcseppeket. 
Ha gyomorfájdalmai vannak, awor ez biz- 
tosan segít." A szellem- dühösen nézett rajta 
végig és azonnal készülődni kezdett, hogy 
nagy fekete kutyává változzék, egy fogós, 
melyért joggal volt hires. Ebben a kutyában 
látta mindig a háziorvos Cantervillc lord nagy 
bátyának, a nemes Horton Tamás butasá
gának örökös jelképét. Közeledő léptek zaja 
azonban megakadályozta Szándéka véghez
vitelében és igy megelégedett a gyenge fos- 
forescálással. Mély temetösóhajjal eltűnt, 
épen midőn az-ikrek elérték volna.

Midőn szobájába jutott, csaknem egé
szen összerogyott és a leghevesebb érzések 
dühönglek bensejében. Az ikrfclrthtrvasága, 
Otis asszony nyers materialísmusa persze 
nagyon fájtai» neki. De ami legjobban bán
totta, az az volt, hogy képtelen volt a 
fegyverzetet viselni. Azt remélte, hogy a 
teljes fegyverzetü szellem láttára még egy 
modern amerikai is összeborzad, ha. más 
okból ncnv-hát-légalább.tisztclettböl honí- 
kölíöjük Longfellow iránt, kuiek könnyed,

vonzó verseiVel ó maga is sok ynalmas 
órát eltöltött, midőn Cantervilleék a városban 
tartózkodtak. Aztán a saját fegyverzete volt 
Nagy sikerrel viselte a Kennilworth-iMovagí 
játékoknál és a szép királynő maga is sze
rencsét kívánt akkor neki. De, hogy most 
magára akarta venni, földhöz szorította a 
mellvért és az aczél sisak súlya, lerogyott 
a kövezetre, erősén meghorzsolta- térdeit és 
eltörte jobb karját.

• Néhány napig igen rosszul érezte ma-' 
gát, alig tudott kivánszorogni szobájából s 
csak azért távozott onnan, hogy a vérfoltot 
tisztán tartsa. De jól vigyázott magára, te
hát meggyógyult és egy harmadik kísérletre 
határozta el magát hogy az egyesült álla
mok miniszterét és családját megijessze. 
Augusztus 17-ét, egy pénteki napot, válasz
totta ki megjelenéséhez és csaknem az egész 
napot ruhatárának átvizsgálására fordította. 
Végül egy széles karimája, vörös tollú, nagy 
kalap .¿mellett döntőit, fiyakátóí lábujjaiig 
halotti lepelbe burkolózott és , rozsdás töri 
vett a kezébe. Estefelé erős zivatar jött és 
a szél oly erősenfujt, hogy az öreg épület 
összes ablakai és ajtói zörögtek és nyiko
rogtak. Épen iieki megfelelő idő volt> Terve 
pedig a következő: Csendesen be akart 
osonni Otis Washington-hálószobájába, az 
ágy lábától soha nem hallott hangokon 
hozzá beszélni qs azután halk zene mellett 
a tőrrel háromszor a saját nyakát átszurfti. 
Washingtonra különösen haragudott, mert

tudta, hogy a híres Canterville-i vérfoltot 
épen ő pusztítja Pinkerton foltéilávolítójával. 
Miután pedig a vakmerő és könyelmü ifjút 
a leg rettenetesebben megijesztette, át akart 
menni a miniszter és felesége szobájába. 
Ott enyves kézéi Otis asszony homlokára 
téve férjének a siralomház rettenetes titkait 
akarta a fülébe súgni. De, hogy Virginiával 
mii csináljon, még nem voll tisztában. Sóha 
különösebben nem sértette meg öt, kedves 
és csinos volt. Az öltözőből haljatszó nehány 
mély sóhaj, úgy vélte, elég lesa és ha erre 
nem ébredne fel, úgy reszkető kezekkel 
mcf/'Vrregetheli az ablak redőket. Az ikrek
kel szemben azonban a legszigorúbb bün
tetés végrehajtására határozta magát. Legel
sőben a njifillükré rikdrFűlni, hogy rosszról 
álmodjanak. Azután ágyaik,közé akart állani 
zöld, jéghideg holttetem alakjában, míg meg 
nem meredtek az ijedségtől és végre lepe
dőjét lehajitva fehér, sápadt csontokkal és 
forgó szemekkel szerle akart járkálnia szo
bába, úgy, mint a „Néma Sámuel vagy az 
öngyilkos csontváza," mely szerepet már 
többször n&gy sikerrel játszotta.

Fél tizenegykor hallotta, hogy a család 
aludni megy. Egy ideig még nyugtalanította 
az ikrek vad kaczagása, kik fiuk módjára 
vígan társalogtak, lefekvés közben. Negyed 
tizenkettőkor azonban már minden csendes 
volt és midőn ütött az óra, nekiindult. A 
bagoly az ablakokba vágóiiptt, a régi. vad
gesztenyefán a holló károgétTés a szél?i»za-
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-faton, mint Keszthely iránt az általános ér
deklődés felkeltessék.

Nem szeretek jósolni, de azt az egy
szer megjósolom, hogy tekintetfel a lelkes 
kezdeményezők fáradást nem ismerő, önfel
áldozó munkálkodására,, a kiállítás méretei
vel és nívójával nemcsak magasan kiemel
kedni fog az eddig vidéken rendezett kiál
lítások kereteiből, hanem messze kihatással 
lesz az egész Balaton-vidék fejlődésére, 
haladására...

Mert ha ez a kiállítás sikerül, — mert 
s ik e r ü ln i  k e l l  -1- nyert csatánk van.

. v ■ • Horváth István.

1 n a g y a tá d i h ír la p .
olcsó szórakozással, addig ma csak nagy 
igények, drága szükségletek elégítik ki és 
csak természetes, hogy ily . módon fölcsigái: 
zott igényeit még 'felszaporodott jövedel
méből scmkép'es fedezni.

AheíyétNeháf, hbgy gyermekét a mun
ka célszerűségére oktatná és ezáltal a jövő
ben nagy termelésre képes munkaerőt ne
velne, -T- elprédálja'-a pénzét Ez azt ném- 
csak maga siníi -meg idővel, de káfót

6., Szózat. Énekli a hazafias kö
zönség. „ .

Kérjük Nagyatád hazafias lakos
ságát, hogy a nemzeti ünnep alkal
mából házát lobogózza fel. y  

Este 8 órakor a Polgári kör disz/ 
vacsorát tart a Forró-féle Mátyás 
Király szljtHodában. Az ünnepi szó-

a munkaadó i£ és az egész-jieiíjzetgazdaság. noklatot Dr. Kommen Elek tartja.
A műveltebb osztálynak tehát távolról — A nagyatádi polgári fiú és le-

és ifjuséga
kezébe adni a modern kultúrának mindazon a.z márcziUSl nagy napok 

‘ eszközeit, amelyeknek segítségével az ma- lékére f. hó 14-én (szombaton) d.
A mezőgazdasági murikáskérdés. ¡^nak, a mának megfelelő életet-teremthet, u. 4 órakor a „Korona szálló“ nagy-

Ki ke l oktatn.a a munkást arra, mimódon termébeniünnepséget tart Az ünnep- 
ségen mindenkit szívesen lát a pol
gári iskola tanártestülete és ifjúsága.

Az utóbbi ^vekben Európaszerte ak
tuálissá vall a mezőgazdasági munkáskérdés. 
Kéteket irt össze róla a gazdasági szak
irodalóm, elsősorban Németországé. Leg
utóbbi a Deutsche Landwirtschaftiche Presse 
irt erről a kérdésről egy cikksorozatot. E 
cikk abból indul ki, hogy sok németországi 
földbirtokos a gabonaárak kérdését a jövőre 

, nézve már most is kevésbbé tártja fontos
nak, mint az egyre jobban elhatalmasodó 
és immár aggasztóvá váló mezei munkás- 
kérdést

A szakírók közül H. von Thünen, a 
hírneves gazdasági iró foglalkozott részle
tesen ezzel a kérdéssel és ő volt ^z, aki 
nyíltan hangozna, hogy a megélhetésnek 
a mai viszont^ok közt aránytalan megdrá-

gulásával a fizetésnek is lépést kell tartania, 
'e a munka árának növekedésivel feltét

lenül emelni kell és pedig -megfelelő arány
ban, a munkás müveltségéK^T

E  Vélemény megókStósakép előadja, 
hogy ma már elértünk annyV hogy a mező- 
gazdasági munkás az általános hadi és is
kolakötelezettség révén sokkal jobb . és a 
modern igényeknek megfelelőbb szellemi és 
testi kiképzésben részesül; a fizetés is gyor
san és nagyon megnövekedett, annyira, hogy 
a föld^migmüveUelésének költségei csajjmfín 
akkorák, mint a veuik járó haszon.

De úgy látszik, a mun.kásnép most 
sincs megelégedve életviszonyaiValpmert 
hiszen ezrével vándorol ki a kontinensről.

1 Sok okot lehet ennek magyarázatára 
felhozni, de a baj lényege mégis abban 
gyökerezik, hogy a munkásság nem tudja 
felszaporodott jövedelmét kellőképpen a 
maga hasznára fordítani. A magasabb .mű
veltségből inkább az élvezetek utón való 
hajszát, mint, a célszerűt vette á t Míg az
előtt megelégedett egyszerű étkezéssel és

X f i v a :  » f b S S r é  * 9 « ! P»'-
gának nyugodt, megelégedett életmódot és, - 
boldog jövendőt. [  Kitüntetés. Ó felsége apostoli király 

Ez elsősorban az a nagy feladat, a- unk 1. Ferencz József legkegyelmesebben 
mely a mezőgazdasággal foglalkozók előtt Russek Ferencz rinyaszentkirályi erdésznek 
áll- 50 évi hü szolgálataiért arany érdemkeresz- 

. — — 1_____ —  tét díjmentesen adományozott.
' T i -  j—> \ r  Májusban építik a dohánybeváltót.

H  1 K  C  K .  Kovács Gyula községi jegyző a pénzügy-
— * minisztériumban járt a múlt héten a do-

hánybeváító hivatal részére át engedett és 
Márczius 4^-k i ünnepségek. Letbach Kcresztéftjtőr v W rW T é ra r^ e ?^

—  Nagyatád hazafias közönsége zödésenek--^őváhagyás.a végett Eljárása 
a márciusi magasztos titfpok emlé- e[udni í ycSj Vuií SU19!Í . S US 
kezeiére í. hó 15-én, azaz vasár- a ipitító
nap d. e. 11 órakor diszünnepet ¡avíra f h„ 17-"nS1keddcn)Za .Köröm 
rendez a pzechenyi-teren a Kossuth- nagytermében rendezendő táncczal egybe- 
szobor előtt. A résztvevő testületek kötött tea estélyre. Kezdete este fél 9 órakór. 
és egyesületek d. e. t i  órakor g y ű - — Háztulajdonosok figyelmében. Min- 
lekeznek a városháza előtt és onnan fenki clött ismeretes dolog, hogy .a hernyó
rendes menetben, zászlók alatt vo- feszkeket inisztitam s h®99 ezt a tőr-

. , - i i -  vény is elrendeli. Felhívjuk í z  utón is a t.
nulnak az ünnepség szinhelyere. közönséget, hogy a fákat tisztítsák meg a

A z  ünnep sorrendje következő: kártékony állatoktól, nehogy emiatt egyik-
1., Hymnusz. Énekli a hazafias kö- nek és másiknak kellemetlensége legyén, de 

zönség. -___ -__- gyümölcsöt is csak igy várhatunk.
2., Nemzeti dal. Petőfi Sándortól, ~  A Pol* ári iskola felépithetéséhez 

szavalja Bene Lajos, az iparosifjusági “ S  
onKepzoKor tagja. megszerzése czéljából felkerestük az illető

3., Alkalm i beszed. Tartja: Dr. Neu- fórumokat és Chemel Gyula képviselőnket, 
bauer Ferenc. __ i. ki a község kérvényét magához véve, meg-

4., Hazafias költemény. Szavalja  *9érte- ho99 minden lehetőt elkövet, hogy 
V id a /a jo s , a nagyatádi gazdakör » ^  ^  
ta9Ja- . i belöl megkapja.

5., A  jelenlevő testületek koszorút _  u j Jpartörvény. Kereskedelmi minis
helyeznek a SZóborra. tér ur az ipar gyakorlásáról, valamint az

járó lélekként bejárta a házat«; az Otis csa
lád azonban aggodalom nélkül aludt és min
den zivatarból és esőből kihallatszott az 
egyesült államok miniszterének erőteljes 
hortyogása. Keserű mosolylyal kegyetlenül 
összeránczolt szája körül nesztelenül kilépett 
á falból, a hold fénuét épen felhő .takarta, 
midőn az erkélyablak clött elosönt, melyre 
saját és meggyilkolt felesége címere kék és 
arany színekkel volt festve. Mint egy gonosz 
árnyék,, úgy csúszott tovább és tovább és 
még a sötétség Is undorodottaii kitérni lát
szott a közeledőnek. Egyszer _ úgy ̂  véle, 
hogy valaki hívja és megállóit; de csak egy 
kutya ugatott egy távoli tanyán s igy’tovább 
ment furcsa, tizeríhatodik századbeli átko
kat mormogva és egyszer-egyszer inegsu- 
hogtatta rozsdái tőrét az éjféli levegőben. 
Végre eljutott a folyosó szögletéig, a Mtol 
szpgéuy Washington szobája volt. Egy pil
lanatra megállapodott. Hosszú, ősz hajfürtjeit; 
a szél borzolta és a borzalmashalotti lepedőt, 
különös ráliczokba sodorta. Az óra nagye- 
det ütött és ö érezte, hogy itt az Ideje. E l
mosolyodott és befordult a szögleten; de1 
alig tette ezt, keserves kiáltással ijedten 
visszatántorodolt és halvány arcát hosszú, 
csontos kezeibe . rejtette. Épen szemközt 
mozdulatlanul állott egy rettenetes kisérle 

' ocsmány, mint egy örült 'álma. Feje kopasz 
volt és; ragyogott, arca kérek, kövér és fejér 
és rut kacz'agástól eltorzult vonásai állandóan j  
vigyoroglak. Szemeiből vörös fény , lóvéit I 
szája mély tüzokádóhoz hasonlított és- halotti; 
lopel borította 'priás alakját annak- ísr-Mellén'l

különös, régi irásu tábla lógott, nyilván 
szégyentábla, vad bűneinek felsorolása, jobb 
kezében izzó aczél bárdot Lrtott.

Minthogy még soha sem látott kisér- 
tetet, természetesen rémesen megi;edt és 
egy gyors pillantást vetve még a rettenetes 
jelenségre, szobájába menekült vissza, foly
ton beleakadva futásközben lobogó ingébe, 
rozsdás tőrét a miniszter czipöjébe hajította, 
mely bért másnap a házi szolga megtalálta. 
Midőn visszajutott elhagyatott szobájába, 
tábori ágyára vetette magát és ruhájába 
rejtette arcát. De egy idő múlva összeszedte 
magát CuntcrviUc régi szelleme és elhatá
rozta. h^gy visszumegy és szóba áll az uj 
szellemmel, míhelyr a reggel-pirkadni kezd. 
És igy, midőn a hajnal ezüstszínűre festette 
a’ hegyeket, visszament oda, a hol először 
látta a rémes jelenséget. Mindent figyelembe 
véve, azt tartotta, hogy két szellem mindig 
több egynél s hogy igy új. barátja segítsé
gével nagyszerűen el fog tudni bánni az 
ikrekkel; Midőn a helyet elérte, rettentői 
látvány tárultcrber Vatanii baimör'térnTelcIf 
a kisértetnek, mer szemeiből teljesen ki
aludt a tűz, az izzó ; bárd kieseit kezéből, 
maga pedig görbén a falunk, dőlt. Odaron
tott és kezébe vette. Akkor,, nagy-ijedségére, 
lehu'ott a feje és földre gurult'és kéz ben 
egy fehér ágytakarót,'egy söpriit, egy kony
hakést tartott s egy üres tök hevert lábai
nál. Ne in tudván a különös változást meg
magyarázni láias sietséggel a tábla- Után í 
kapott és ekkoí a következő,rettenetes sza
vakat olvasta a szürke hajnali világításban: i

Az Otis család szelleme!
Egyedül valódi, hamisítatlan, eredeti kísérteti 

Utánzás szigorúan tilos I 
Törvényesen védve!

Egyszerre világos volt előtte minden. 
Becsapták, kicsufolták. Szeméből a Canter- 
villei híres pillantás lövelt ki. összeütötte 
fogatlan állkapcsait, felemelte hústalan kezét 
és megesküdött, a régi iskola virágos fra
zeológiájában, hogy mikor a kakas kétszer 
vigan kukorékolta, patakban fog ömleni a - 
vér és a gyilkosság némán keresztül fog 
suhanni a házon.

Alig fejezte be rémes esküjét, a közeli 
istálló vörös téalás tetjéen egy kakas ellátottá 
magát. MélyenSés keserűen, .felkacagott*’ és 
várt. Várt órák hossíáig, de a kakas, valami 
¡smer.e len okból, másodszor nem kukorikolt. , 
Végre fél nyolczkor a szobalány megjelenése 
elkergette borzasztó őrhelyéről és vissza 
togyogott szobájába, folyton hiábavaló es
küjére-és meghiúsult szándékaira gondolva. 
Ott átfürkészfc régi könyveit tanácsért és 
úgy találta, hogy eddig még mindig k'uko- 
rékSlt kétszer a kakas, a hányszor csakrezt 
az esküt alkalmazták. „Átok és kárhozat 
érje a neveletlen állatot" mormogta: „Sze
retném azt a napot látni, melyen büszke 
tőrömmel át fogom szúrni mellét és előbb 
kukorékolnia kell irtásodszor, még ha halVa 
is." Aztán visszahúzódott kényelmes ólom
koporsójába és estig-benne maradt.

Folyt. kfov. -
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ipari cs kereskedelmi afcpfmazottak j^édel-, ségek okairól. Az ünnepély lefolyásáról Oda küldök üzenetet tőled •
mérői egy uj törvény javaslatot bocsájtott legközelebbi számunkban bővebben tudó- Annak a iri« tánunat
ki át dolgozás és a közönség javának elő- situnk. m  ?  V  lánynak.
mozdítása érdekében teendő hatósági véle- _  Nagyatád községnek magasabb lak— * n,nCS szebh. nyilórózsa-szála........................... A széles világnak!
mény adás végett. bérosztályba való sorozására — mint & leg-

tók
-  Az országgyűlési képviselő válasz- illetékesebb helyről értesülünk. -  még" jó Mondd me* neki hoírv a szivem a rM  t 
U m4vipriu2ékének 1909. évre leendő ideig kell várni, fl pénzügyminisztériumhoz i g ’ SV 3 !

a -küldöttségek megválasz- ugyanis 146 község-kérvénye érkezett be 
tartalmazó hirdetmények a) ugyanezen ügyben. A  miniszierium a pénz- ,

jjH~- »" - *— -1/ rmi.iní«7natn^ánni<fól bekért informatiok őszünk még boldogok

Most is érte dobog :névjegyzékének iyuy. evre iwimu .v.«,.a ............  —■»—-
közigazgatására a küldöttségek megválasz- ugyanis 146 község kérvénye érkezett be H()„ v '¿-'f

. tatták^az ezt tartalmazó hirdetmények aj ugyanezen ügyben. A  miniszierium a pénz- *>J
• községekben-' kifüggesztésre ki fognalc ügyigazgatóságoktól bekért informatiok L?szt,nk még boldogok

adatni. '  megérkezése után dönt, mely körülbelöl Most elmehetsz! — de addii; meg ne álli ■
-  A villanyvilágítás kérdésének tanul- végén, június elején várható. Sok Mj irs2 üdá, .

mányozására a Ucözség képviselőtestülete “ jgg tehát a pénzügyigazgatóság jelenté- . rnh. ni , .
által kiküldött bizöSság f. hó 7-én d. u. 5 sétöl. Úgy roha^mmt sebes szárnyú madár
órakor ülésezett először n községházán. A  — Mulatság. A  somogytarnócai »Olvasó- Haza a‘llaka'g 

. bizottsági tagok teljes számban megjelentek kör« f, évi márci-is hó 14-én este 8 órakor "
és legelső működésükre nézve elhatározták, a körhelyiségében hazafias ünnepélyt tart, i f  f  t  V i i w n n D
hogy több hasonló vagy nem sokkal na- melyre a~kör tagjai ezúton tisztelettel meg- K  t, I  V A IN D O R .
gyobb-városhoz  ̂ mely a közelmúltban ren- hivatnak. Az ünnepélyt társasvacsora követi, . .
dezkedett be villanyvilágításra, azzal á ké- melynek ára teritékekkit bor nélkül 2 kor. vanyor menf azL utón,
réssel fordul, hogy az erre vonatkozó szer _  Csokonyai állandó gyermekmenhely Mcly lisz,a 645 mviste,en I 
zödéseket és szervezeti szabályokat máso- udvarán levő kút ivóvizét somogy megyei E  k<ít vándor már régóta jár: 
latban küldje meg s hogy még e hó folya- kír. tanfelügyelő' a járási orvos által meg- Az ifjúság és szerelem, 
mán elutaznak Keszthely rer-hogy ott köz- vizsgáltatni kérte,sinert annak élvezetét az M f
vetlenül is tanulmányozzák az uj villanybe- egészségre ártalmasnak találta mondd az egyik:, hn el nem hagylak
rendezést. Azért választatott e célra Keszthely, _  Tpa_h_ _ _  T  4 egész hosszu életen
mert személyes tudakozódások szerint az , r®cnoma Babócsan. Több tracho- . fennek meaint az utón • 
ottani berendezés a legmegfelelőbb „  mis esetet Mentett be a hatóságnak a ™ nnek 'me* "• az ul° "  •
mert fekvése szerint is a legkönnyebben b/ bocM‘ k.oro™ 5' „“ l 9' hoM  ,ílos’ ho3B ' ,Us4b  &  KWílcm
megközelíthető. A tanulmányok c/edmcnyé- * 1 betegség oka a nép Ne higyjétek! nem oly hosszu az:
ről Iri— rilé ........Ml l ó g n a k !a|a'  ' ' S f 28 lansaga.
denesetre csak örömmel üdvözölhetjük azt, ,,*7  Kutya tolvaj vagy a vendégszerep- M
hogy. a bizottság oly eréllyel lát feladatá.- ^  kutya. Németh János taranyi lakos a halljak, szavam mennek tovább:
nak megoldásához, niert a világítás kérdé- v*zvári csendörségnél keservesen panaszolta,, ifjúság és szerelem.

- sének minél gyorsabb megoldása minden- hogy hű házi kutyáját múlt hé-29-é»-^ =£„„¡1, vá„d.>r ¿IpIp
kinek csak megfelelhet. délutáni órákban egy vízvári Nagyatádról T , **--  nhmfi knrciiára folrsnlvn pllnnta 3 ,niÉ> megtörik 3Z Ut. .

.¿Kiss János.
— A Csokonyai „Polgári olvasókör“  hazament atyafi kocsijára felcsalva ellopta,

Február 23-án tartotta meg tánczmulatságát, - ~!jzen keserves panaszra a jószívű csend- ®tt az ifjúság édes álma; 
ugyancsak szép erkölcsi és anyagi sikerrel, ■?r.° • ku,ya!olvaj keresésére indult s a Az érett férfi itorba fut 
a-köiségi vendéglő termeiben; Bár sajna- fP/va> s**®éfuében Zaklia Mihály vízvári 
latos, hogy az iparos osztály a iiagy számú !f"os-személyeben kinyomozta s a gazdá- 
közörtségrjek csak 10-ed részét képviselte |ához hl|tleiiné vált kutyát egy "beli vendég- 
Egészw^rthetetlen az oka a földművesek szcrcP ^ bcií megzavarva, gazdájának visz- 
és iparosok közti feszültségnek! Én a föld- “ aszóIgáltáMak, a hűtlen kutya elcsábitóját 
művesek és iparosok testvéri egyetértése !II.C,VG tolvaját pedig a bírósághoz fel- 

„V  nélkül a társadalom fennálását. előre hala- le,cl,tcttek.
dását elképzelni sem tudom, a földmivelés “  Tolvaj ablakostót. Krausz Sándor
és ip ar két ik e r testvérek; melyek kell, hogy kutasi korcsmárosnál pityókázott eou C^u- i r í í  « • , * . * , .... “karöltve járjanak. (De remélve azt. hogy a rik ^tván nevó trencsénmegyei üvpqestót muníuitirskcni1
lövőben egészen másként leend.) Összes folyó hó 4-cn cm. örizellei. Dlllamrth»n .  ........ , Lcc"«-
bevételünk volt: 123 kojona 90 fill. Tiszta HonmédswMban levő I drb nr'!Tkabát.í ¡2 «  k i ’
jovo,delem 83 k. 91 fill. Feltilfizetésekböl -cs egy kivarrolt. asztalkendőt «ItnlvHiolt hdyrqjótoituk a"

— "  ”  ■ •• « » In íi i l if l

Szerkesztői üzenetek:
G i I. R inyaszentklrály. A küldeményt kö

szönettel vettük s mint láthatja részben már fel is 
használtuk. A többi legközelebb, mert most a hely- 
i^üke akadályozta. Többet és cgyébbröl levélben.

H. I. Kaposvár. Örömmel vettük szives aján-_ 
[(ik munkatársként! . *

Legnagyobb sajnálatunkra 
múlt levele és a gyűlési meghívó i* oly későn iött 

¡özölni. Most
p lln 'vHif.lt rvs*I,cn ngiynyuiouuK az.imimi és, ha a gyűlésről 
en o  . |0)l tiHlwrit*««. lenne szives k^kfcni, avval teljesen helyre-

SZMODICS SZILÁRD.

Gabona-piacz.
Rottei' Bernét nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. márczius 12-én.
Buza
Rozs
Arpa
Zab
Új-Tengeri

K. 21. 22.-
' „  19. - 20.-

H -  15.- 
„ 14.50 15. -
„ 14. 15.- •

MELLER SÁNDOR
fodrász

NAGYATÁDON.

.... .  ___________________  . .« n o n ilR . K .. .K  » 1^0 a m u vil., ! . . . « !  Ildire
hVifttt 12 korona FeliilfizettCk Kaonel ló- valószínű azon szándékból, hogy valahol uthetnök a késedelmet, küldeményét, mint láthatja 
Í S l  rlírts Z f  RÍnkP Anos Í S Í h iií.k b<,,SS2a- Sikerében megakadályoz- is. r,rOmmel fogtuk és fogjuk mindig leadni Kft-zsef, Cserti József, Benke János, rmyaujlak. • ' elfogta a csendőr- szonettel vc^nk egy március tizenötödiki tudósítást

—Szommer Konrád, Buzsaki] József, Sípos ! . r T  ¿ P - . .  C5KIiaur ¡s.
István, Szalóky Dániel, Széky Elemér, Varga s 9̂ cs a lárásbirpságho^ bejtisérte.
József, Csorbics Antal. Németh József. . -  Meghívó. A  dunántuli pénzintézeti 
Orosz Mihály, Verebélyi. Hajnal József, tisztviselők egyesületének tanácsa folyó évi 
Lővy testvérek, Kádár Károly, Puskás Jenő. március hó 25-én d e. 11 órakor Budapes-

-  Himlő Járvány fellépte. Tátong köz- L'®" "  PénfintézetpisztviKlök otszígos egijc- 
séöberiTz~övodába járó gyermekek közt a ?“]e,e üléstermében (V.. Zruiyi-utca 12. sẑ ) 
vörös himlő ¡árvángszerüleq fellépett s ha- ¿ tsl W ,  t.sztelcttcl meghívtuk 
tósági Intézkedésre az óvódét bezárták. KapMvaroU '908. február ho 10. «arkovUs

' -  Besengö községhez tartozó Naguállo-tS«ula s', k-^ln,>t-.[?,í1n<® |özsef t"Ikér. 
más pusztán szintén e járványos hetegséq Tftrgij: I. Pénztári iclenlés az ty07. évről, 
pröspn pltoriodt ‘ a számadások bemutatása; a költségelo-
erosen eiierjeai. irányzat meqállapitása. 2. Titkári előterjesz-
. .7  i !  w  !  lés: a) országos kongresszus tartása iránt;atádon f Ho 16-á.l beleiezodven, a tanlo- b) á„ 4sfoq|aliís a ^ölgnlati viszony rende-

iBarnoi résztyeltek f. hó 16-án az áll elem, z4sc és ^  dij flga megoldása kérdésében;
iskola tanácstermében cs,pke-k,állítást ren- c) ánásfoqlal«s a munkásbizlosUÓ-hivatai
deznek. melaét bárki dilineii^en megte- h„ ISr02a,„i C„C11 és adókérdésben; d) moz-
í ' í  ű L - ?  rSS'P, 1 " ,  a»lom indítása a tisztviselői kor anyagi hely-

“ S S  3
ben elsajátítottak 'a csetneki csipke készité- H ^  .
sének összes formáit s a meglepő ered- u . . .
ményröl akarják meggyözödtetni ezen kiál- “  1M,1nde"  Kazda- « ¿P . )'> cs olcsó 
litással azokat, kik a tanfolyamon nem sz^ ° |  akar termesztem, a szőlooltványok.it 

. vettek részt. Méltó elismerés részünkről s ® . 91?. vnc^ orvendő Vállalati szőlö-
hálá? köszönet a tanítványok részéről illeti *elpPnc Billéden, Torontál megyében szerzi 
meg a tanfolyam vezetőjét: Zobel Adél ; m. M vállalat faj- ér. árjegyzéket kivá- 
urhölgyet. ki fáradságot nem kímélve, nagy llf,tra ,n9yen és bérmentve kiild. 
ügyességgel, tudással a lehető leglelkj|sme-_ 
retesébbeo, teljesítette 'nehéz eláda tát. f

— A csokonyavidéki népnevelési e'gy- P S A P N O K  
let 1908. márczius 11-én d e. 9 órakor a w n i \ n w i \ .  
községi tanácstermében gyuRsT tartott s
ezzel kapcsolatban Csokonya község kép- - Ü Z E N E T ,
viselő-testöfete kép lelepíézüsr ünnepélyt f
tartott. Szalóky Dániel arczképét leplezték Xnv_ «i/A __ . . . . .  
le. Máthé Lajos egyleti titkár beszéde ki- ^ v a  föfő felhő a/, cg alatt, 
séretében. Kis János saját alkalmi költemé- í . pillanatra: 
nyét szavalta, Kádár Károly állatorvos pe- Emlékszel-^? mondd csak még arra a 
dig előadást tartott a ragadós-állati beteg- Virágos ablakra! X !

Van szerencsém a n. é. hönyvilájj b. f
tudomására hozni, egy évig  Berlinben szer- ’
zett szakismeretem azon szerencsés hely- •

zetbc jyttnttak. hogy a hajmunka terén a f
legmesszebb menő kívánalmakat kielégitT . ’

- tictent.—- t
Úgymint hajfonat, frizzetta, e lnlag | 

természetes hajból, férfi paróka, emléknek . 
hajcsokor művészies kivitelben.

Kegyes pártfogásukat kérve - 

tisztelettel

m e l l e r  s A n d o r .
(Diszkrét kiazolgálás.)



1908. .márczius 12. n a g y a t á d i , h ír l a p

fSzolöoltványok
szokvány minőségben 2  ̂cse
mege, ¿8 borfajban, háromfé
le fajtiszta alanyon I. oszt. 180 
kor.. 1000 drbonként. 11. oszt. 

kis szépséghibával 90 kor. 1000 dr bonként. 
Készlet 419000 oltvány

250000 vadgyökeres, Portalis, Solonis, 
^Rup, Monticola, Aeamon, Rup, "üánsin 
s  - 1. és 2. szám.

Kérjen árjegyzéket

“Vállalati szőlőtelep“
Billéd. (Torontálmegye.)

Egy jó házból váló fiú 
könyvnyomdámban tanulóul
- -■— felvétetik. J_____

í ” ------ — — — ----------------------------^

Czuhrászda^megnyitás.
, Van szerencsém Nagyatád- és Vidéke kö

zönségének szives tudomására hozni, hogy 
Nagyatádon Baross-.utca 234. szám alatt a mai 
kornak megfelelő teljesen uj berendezett

CZUKRÁSZDÁMAT
márczius hó 15-én megnyitom.

Becses pártfogásukat kérve maradtam mély 
tisztelettel

PRUNÁUER LÁSZLÓ
czukrás2.

i » t i T Í A  I á ® ® » #
SZÍJ ftt Á K T 0 É 8. N Y K R (IBS 

- NAGYATÁDON.- l
8 Ajánlja saját készítményét, mindezen szakmához tartozó cikkekben, 

a lehető legjobb kiállításban, jutányos és pontos kiszolgálással.
2=--- riH— —» ------------ II---------- U—-----
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könyvnyomdâ  b e t y á r  j á n o s  =
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .

KÖNYV,- PAPÍR.- 1RÓ- 
ÉS .RA IZSZER  =

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOJ^: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és ¿sebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. 1 

Rajzpapirt és kartont egészevekben 
és felvágva.

» Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 1 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

ELVALLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

□ □ lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek,"levélpapírok,
□ □  a legdivatosabb báíi meghívók, rt&jegyek 

szóval mindennemű, alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését, jutányos á̂ ban.

| \ í i  •
0  . — ..—  . . .

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek. ' 1
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NAGYATÁDI h ír l a p
íyuö. marczius iz.

Roller Bernat
A  —  NAGYATÁDON. . Q
---------- - ---------- t ]  t r

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUQYÁR
A pécsi ors.z. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi lőpor áruda.

- o

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

□

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok,

kerítések czeijaira- „fiungaria“ sodronyíonat.
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Venyige,- hernyózó,- rózsatő- és pá- 
- zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek.
T • _ . , ’ ' r .  .<

Hz épitftezési idényre^
ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

- I. rendű meszet
(a »Dunántuli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

Portland és román cementet
'hordókban és zsákokban (a »Beocsini Cementgyári Unió r. t.« képviseletében.)

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelölemezt, kátrányt, karbolineumot stb.
(Biehn jános-féle budapesti aszfalt és kátránytermékek gyára képv.)

- ÉpUletfát és deszkát minden méretben
(Stájerországi, karintiai és magyar (erdélyi) termékek.

' l.a *01L SO M A G Y AR O R S ZÁ G I  F AZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
‘-Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

□

□

□ □
Nyomatott Benyák. János könyvnyomdájában Naj

□
i) . l iH )8 .
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NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA .
A «NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE QÖZDAKQRÉNKK. HIVATALOS KÖZLÖNYÉ.

^Előfizetési á ra k : egész évre 8 kor., lélévre 4 kor., ne- 
gyedévre 2 kor. egyes szám áca. 20 fillér" — — ; 

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

S Z E R K E S Z T IK  
Dr. N EU BA U ER  FERENC, 

SZMODICS SZILÁRD.

SzerkesztőségNagyatád, Fürdö-utcza 67. sf.ám. 
KiadóhTvalal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.
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A muzeum előtt. I
j f*» *W » W W W *W

Irta: Gál István.

Vigyázva tépjetek! Csendesen, csendesen, 
Szentsegtörő lá66al ne tiporjuk nyomát. 
Pető fi áfft egykor c megsientett ketyen: 
0 , k i ugy szerette, úgy imádta Rónát.

T it zendült eföször a „D íentzeti dat"-nak 
b o tiakat é6tp<ztö katalmas igéje.
&sktiré emelve kos jo66ját a dalnok

•q." na 
( ről

, {pedált az ösök fjsienére.

\ .D h in t a se6es orkán zugó áradatja,'
1/gy zengett a szózat, nem zengett kiá6a. 
&zer je l Hirdeti, ezer je l m iitatja:
„M ész már gyümölcs a fán , n yílik  már virága.

(le ültetted a fá t, a szatiadság fá já t, 
Jf jw tó  véreddel'te is öntözgetted. 
Jlegsze6úik virágát, szaöad nép imáját 
.W tárcziusi-- szellő susogja feletted.

Dhégszentelt kelyein a te emlékednek 
Összegyűjt bennünket a sza6adság napja.

voltál, te vo ltál —  áldva emlegetnek -  
. {  magyar szakadság igaz édesapja f  T"

Egyszerű mafványtap a sf'tvűnJtnek ofíar, 
Jb a  a te neved van irva, vésve rajta

'Vlegzepdiil előtte fmnt egy ősi zsoltár 
E resz tő  szózatod: ,, (talpra magi/ar! palprt

¿)za6adság oltára á llj te itt sokáig 
Széles e kazánok (égy a büszkesége 
.̂ zaSad tesz a OH agyar te az áriáig, 
Difiig é l a szivünkóen Tetőji emléke!

Dicsőséges wáreittS. ---
Ma, mikor hatvanatWf évforduló

ját ünnepeljük a bilmcsförő nagy 
márciusnak, itt-ott akad még egy 
fehér .hajú megrokkant aggastyán, 

~aKTsaját szemeival látta, saját fülei
vel hallotta ama nap mámoros öröm- j 
ujjongását, az ifjúság egetvivó lelke"- 
sedését, amint Petőfi Sándorral az 
élén ellentmondást nem tűrő nemes" 

‘ hévvel kiharsogtara sajtószabadságot. 
Ma-holnap, kihal ez a nemzedék és 
a dicsőséges nap eseményei csak az 
apák hagyományaként száll át az 
ifjabb nemzedékré, s abban a pilla
natban, amikor az utolsó szemtanú 
szemei megüvegesednek, a 48-as. 
március idusának gyönyörű jelenetei 
nagyapó mesemondó ajkairól átvonul- 
nakya történelem lapjaira. Vájjon 
abbén a történelmi pillanatban, ami
kor az utolsó szabadsághős sírjába 

'  lá t és az élőszó a maga közvetlen
ségének varázsával írott betűvé 
csendesül, vajon abban «pillanatban

meg-e gyengülne bennünk a dicső 
nap iránt érzett hevület, amikor év
ről évre visszatér a kalendáriumba? 
Vájjon kevésbbé fogjuk-e érezni a 
tavasz első fuvallatában a szabadság 
után való sóvárgást, s el fognak-e 
mosódni lelkűnkben azok az alakok, 
azok a daliás Fiatalok, akik akkor 
ama nagy napon néhány óra álatf 
századokra kiható diadalt akartak  
zsamokiJjfílíehyen ?

Nem! '
A sirgödör magába zárhat min

dent, ami porlandó, tetemek porrá 
válhatnak, férgek csontokat megőröl
hetnek, de az eszme él! Azon nem 
fog idők múlása, nemzedékek pusz
tulása, viharok száguldása, napsütés 
mosolya; Sirhantok bedőlhetnek, süp
pedő temetőkön uj porrétegek támad- 
hatnak, ölnyi magasak, az eszmét 
nem öli, meg semmi! Mert az ezzme 

ü  szivekben él.
És ezért mi március dicsőséges 

napját sohasem fogjuk elfelejteni. 
Szemtanuk kihalása, nemzedékek 
váltakozása után sem, soha, soha, az 
idők végtelenségéig. C

A magyar nemzet legszebb ün
nepét, a szabadság hajnalhasadásának 
napját márczius 15-ét szépen ünne
pelte meg Nagyatád nagyközség. 
Már 14-én a város zftszlódtazt öl
tött. Alig volt ház, hol ne lengeti^

Nagyatádi Hírlap tárcája.
A canterville-i*szellem.

— Hylo- idealista elbeszélés. —
Irt«: Wttdc Oscar.

(Folytatás.)
IV.

Másnap igen fáradt és gyenge volt a 
szellem. Az utolsó négy hét rettenetes izgal
mainak hatása jelentkezett. Idegei'igen meg 
voltak támadva és a legkisebb zajra, össze-' 
rezzent, öt napig szobájában maradi s végre 
elhatározta, hogy a könyvtár padlóján levő 
vérfoltot feladja. Ilii nem kelleti az Ottó 
családnak, hát nem is-érdemelte meg a vér- 
Toltot. Bizonyára igen alacsony • materialista 
életfokon levő népek, voltak, teljesen kép
telenek arra, hogy megrendítő jelgiségek 
symbolikns jelentőségét megértsék. Más do
log volt a természetfölötti jelenségek és 
testek megjelenésének kérdése, mely nem

állott befolyása alatt. Szent kötelessége volt, 
hogy egyszer hetente a folyosón megjelenjen 
s minden hónap első és harmadik szerdáján 
a magas üvegablakról valamit lemormogjon. 
Nem tudta elképzelni, miként tudná magát 
tisztességes triódon e kötelezettségek alól 
kivonni. Igaz, hogy élete igen gonosz volt, 
de másresat- mindenben, a mi a természet- 
fölöttihez vonatkozásban volt, igen lelki- 
ismeretes volt. A legközelebbi harmadik 
szombaton tehát éjfél és reggel egy óra 
között kötelességszorüeii végig haladt a 
folyosón és mlndeitképen óvakodott, nehogy 
meglássák vagy meghallják. Lehuzta csiz
máit s oly csöndesen topogott végig fi régi 
férges padlón, a mennyire csak lőhetett
Itosszn-fckete bHrsomjknpcmjttc'ii volt esgyak 
ran használta az aurorakrémet is bilincsei 
bekenésére. Ki kell azonban jelentenem, hogy 
az utóbbi ovóintézkedésre csak nehezen 
határozta cl magát. Egi| éjjel azonban, mK 
alatt a család asztalnál ült, beosont Otis ur 
hálószobájába és elcsente az üveget. Kez
detben lealázottnak érezte magát, de utóbb

belátta, hertfy sok jót lehet a találmányról 
mondani és az ő céljainak is megfelelt. És 
mindezek dacára nem járhatott zavartalanul. 
A folyosón keiesztül-Rasul kőtelek voltak 
feszítve, melyekbe belebotlott a sötétség
ben és egyszer, épen midőn „a fekete Izsák 
vagy a Hogley — Wood-i vadász" — jel
mezében volt, erősen földre bukott, mert 
rálépett egy zsírral kent részre, melyet a 
gobelinszobátdl a tölgyfalépcsöig készítettek" 
az ikrek. Ez az utolsó sértés annyira dühbe 
hozta, hogy elhatározta, hogy még egy 
kísérletet tesz, hogy megőrizze rangját és 
társadalmi Másat. ÉsÍgy elhatározta,Jiogy 
a )<övctkezöNijjcl meglátogatja a szemtelen 
ifjakat „Rnpert lo^an

"(iror szerepeben.
Több mint hetven éve nem jelent meg 

ebben a ruházatban ; azóta nem, mióta a 
csinos lady Barbara Moonish-t benne any- 

--niyíra megijesztette, hogy azonmd felbontotta 
az élő Cautervílle lord nagyapjávali eljegy
zését és elfutott Gretna-Grenbe a csinos 
Castletown Jack-el. Kijelentette, hogy tfétnmi

Strolin
fern»

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis, influenza
tílen u im U In  U n lr o r v o s iu l M |»ol« .|ánl»<-

Minthogy é r t é t e n  uUnntoltal 1» Idnílmk, kírjen mlndmkor „UmH “ aomuyiMH.
»  F .  »U Jfc«  *  C». B m « I (8tíí«)

„ R o c h e '
KiplutA ofTOTl rendetrtre ■ u épmrtáw» 

txi. -  Ar» n-r***«kUt kprona.
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volna' a háromszinu lobogó. Városunk 
lakóinak erős magyar érzéséről tesz 
tanúbizonyságot ezen körülmény, 
valamint az, hogy a tartott ünnep
ségeken tömegesen vettek részt.

Kedves ünnepély volt 14-én d. 
ű. a község] ovodában, hol Arvay 
Margit óvónő szép kis mesével ma
gyarázta meg a kicsi gyermekeknek 
a nap jelentőségeit. Több kis gyerek 
szavalt bátran, ügyesen, Nagyon 
kedves volt a kis apróságok éneke, 

•melyet ez alkalomé tanított be ve-' 
lük Arvay Margjt óvónő.

Az ovoda ünnepsége után a 
polgári fiú és leányiskola ünnepelt. 
Szép volt, lélekemelő volt. Popity 
Károly tanár melyre ható, szép be
szédben méltatta a nap jelentőségét. 
A tanulók közül .többen szavaltak, 
részben fiuk, részben leányok. Nagy 
hatást keltett az ifjúsági énnekkar 
vézetőjének: Katona Géza tanárnak, 
ugyancsak sokat kellett fáradozni 
mig tanítványait ily precízül-betaní
tania sikerült.

F. hó jfcéft d. e. a független-> 
' ségi és 48-as párt.ünnepelt. A szent 
mise bevégzetéveí, a templomból 
egyenesen a Kossuth szoborhoz vo
nult a hazafias polgárság. A nagy; 
hatást .keltő ünnepi beszédet . Dr. 
Neubauer Ferencz ügyvéd tartotta. 
Szépén szavalt Vida Lajos gazdál
kodó és Bene Lajos iparossegéd. 
Az egyes programmszámok kö
zött az/iparos ifjúság önképző

köre alaKitdtta énekkar énekelt, Ko
lompár .. Károly ^zenekara kisérete 
mellett. Majd a ltölönbözö testületek 
koszoruzták’meg a Kossuth szobrot.

Ezen ünnepségek sorát a pol
gári olvasókör ünnepsége zárta be,
— mely 15-én este volt a »Mátyás 
Király« vendéglő éttermében. — Az 
ünnepségen mintegy százan vettek 
részt. Ünnepi szónok Dr. Kommen 
Elek ügyvéd, a polgári olvasókör 
elnöke volt. Szónoki tehetséggel 

^előadott gyönyörű beszédében mél
tatta a nap jelentőséget. Beszédét

többször a jelenvoltak tetszésnyil
vánítása szakította meg. E nagy ha
tást keltett beszéd után beszéltek 
még Popity .Károly, Dr. Neubauep 
Ferenc, Steiner Niksa s végül i?mét 
Dr. Kommen Elek.

Tallián Andor főszolgabiró, ki 
betegsége miatt nem jelenhetett megj 
az ünnepségen, levélben mentette ki I 
távolmaradását, melyben gyönyörűen 
fejtegette márczius idusának jelentő
ségét. A levél e részét, — köz kí
vánatra, — szószerint az alábbi-1 
akban közöljük:

„Ezidén az 1848-as események
nek jubileumi esztendejük van, mert 
épen 60 éve annak, hogy a Gond
viselés nekünk adta 1848. márczius 
15-ét

Ezidőpont kedvező alkalmul 
szolgál arra, hogy^necsak az emlé
kek felelevenítésével foglalkozzunk, 
hanem vizsgáljuk azt is, hogy vájjon 
a lefolyt 60 év alatt miként gyümöl-i 
Csöztettük az 1848-iki események 
tanulságait.
- r-rrr A világosi fegy veri etétet volt 
végső akkordja a nemzet dicső har-! 
czanak s kiinduló pontja az átala
kulás korszakának.

Egy szomorú temető volt akkor 
az ország leégett falvakkal, letarolt 
vérrel áztatott mezőkkel, frissen 
hantolt sírokkal, mindenütt panasz, 
átok és-siralom.

De a gyászos szomorú tél után, 
verőfényes tavasz következett, mely 
rügyet, virágot fakasztott a kiaszott 
rónákon, a kiöntött honfivér meg- 
termékenyité a gyászos mezőket, 
zöld pázsittal, arany kalásszal bori- 
tá a véres ütközetek helyeit, a le
égett falvak felépültek, benépesedtek 
s megindult mindenütt a szorgalmas 
munka, mely csakhamar feledteté a 
múlt keserű emlékeit.

A béke áldásait érezte e sokat 
szenvedett nemzet a lefolyt 60 éven 
keresztül.

E  kor tagadhatatlanul a haladás, 
fejlődés kora volt.

Az állami élet 'minden ága, 
mezőgazdaság, ipar, kereskedelem - 
nagy lépésekkel haladt előre. A tu
domány, irodalom, művészetek ma- 
gaá színvonalra emelkedtek^

Tehát nem .veszett kárba a 
nemzet dicsőséges erőpróbája,' a 
megrázkódtatas felébreszté a nem
zetet aléltságából, a hazafias lelke
sedés tüze lángra lobbantá a nem
zeti létnek már-már kialvó szövet—  
nekét, mely-megvilágította a haladás, 
fejlődés, a boldogulás útját.

És mi megértettük az idők szó
zatát? S  a múlton okulva megtet
tünk mindent a nemzeti erők egye
sítése s ezzel egy szebb jövő biz
tosítására ? •

^Sajnos nemi 
Mert minő tanulságot mutatott 

nekünk a dicső nemzeti küzdelem, 
minő kötelességet rótt reánk a meg- 
dicsőült vértanuk véráldozata?

Akkor a midőn a nemzet léte, 
a háza veszélyben forgott, a nemzet
egyé lett, összeforrt, gazdag -és ..
szegény, férfi és nő,‘ öreg és fiatal, 
rang és felekezeti küfömbség nélkül 
magáévá tette a haza ügyét, kezet 
fogott. mint testvér a testvérrel s 
ebben rejlett az a kimondhatatlan 
csodás erő, mely a maroknyi népet, 
a százszoros ellenséggel szemben 
oly hősies ellenállásra képessé tette.

A tanúság s a kötelesség azt 
foglalja nutgábaflT hogy igyekezzünk 
érzésben és tettekben eggyé lenni, 
összeforrni s akkor a mikor fontos 
nagy kérdésekről van szó minden 
személyes és politikai, felekezeti és 
rangbeli külömbséget félre téve egy
mást testvéri érzéssel és szeretettel 
segíteni és támogatni.

Ezt nem látom mpg' sajnos úgy 
megvalósulva, a hody azt az ősök 
példája mutatta s a hogy azt a le
folyt 60 év alatt megvalósitani kel
lett volna.

Ezt a tanúságot ezt a köteles
séget- érezze át mindenki e szent 
napon, eá^mint soha meg nem szü-

a világon nem kényszerítheti, hogy bele
házasodjék egy családba; iiiéiy megengedj 
hogy oly borzasztó tünemények sétáljanak 
az erkélyen a Félhomályban. A szegény Jac- 
ket később lord Cantervill Wandsworth-ban 
párbajban agyonlőtte és lady Barbara szive 
megszakadt egy év leforgásán belül. Miiir 
dent összevéve tehát nagyszerű eredmény. 
Am ez egu igen körülményes jelmez volt, 
és teljes három óra kelleti hozzá, hogy elő
készületeivel elkészüljön. Végf^Bminden 
rendben volt s meg volt elégedveWíiézésé- 
vel. A nehéz lovaglócsizmák persze, melyek 
a-jelmezhez tartoztak, kissé nagyok voltak 
és a két nyereg pisztoly közül csak az 
egyiket találta meg, de utóvégre megvolt 
igy is elégedve és negyed egykor kilépett 
a falazatból és lemászott a folyosón. Alidon 
az ikrek szobájához ért, melyet a kék szo
bának neveztek függönyeinek színe után, 
félig nyitva találta az ajtót. Minthogy hatá
sosan akart belépni, messze kitárta; erre 
egy nehéz vizeskorsó esett le rája, bőrig 
átnedvesitette és szorosan jobb vállát súrolva 
a földre esett. Ugyanekkor elnyomott kaca
gást ttöllott az ágyból. IdcggörcstnJhj erős 
volt, hogy oly gyorsan a hogy csak tudott 
rögtön visszafutott szobájába és másnap 
fekve maradt erős náthája miatt. Mindent 
összevéve csak az vigasztalta, hogy a fejé
nek nem esett baja. Ha azt érte volna at 
korsó, úgy komoly komplikátiók álhattak 
volna be.

Mindeif'reménnyel felhagyott, toogy a 
durva amerikai\családot megijeszti, meg
elégedett avval, hogy könnyű házicipöben 
rendszeresen végigjárta a folyosókat. \(örös 
kendővel, nyaka körül a meghűléstől való 
félelmében és egy kis íjjal kezében, ' hogy 

..ezzel szükség esetén megvédclmezze magát 
az ikrek ellen. Az utolsó csapás azonban 
szeptember 19-ép érte. Lement a lépcsőkön 
a csarnokba abban a feltevésben, hogy ott 
bizonyára nem fogják zavarni. Avval mula
tott, hogy gúnyos megjegyzéseket tett a 
miniszter és neje nagy fotográfiáira, melyek 
most a Cauterville család őseinek helyén 
lógtak. Egyszerűen, de tisztán, hosszú halotti 
lepedőbe volt öltözve, templpm potral-be-, 
hintve, egy szalag .sárga vászonnal fel vol- - 
tak áljai kötve, kis lámpa és sirásókapa 
volt kezében. „A  sirtalan Jónás vagy a 
Chertseg-Barn-i halott rabló" szerepében 
volt, egyik legfényesebb alakításában, melyre 
a Canterville-ieknek sok okuk volt einlé- 
ikezni, mert ez volt igazi oka a szomszédos 
•Kuffard lorddal való viszályuknak. Körül
belül fél kettő lehetett s a hogu meggyőző
dött, semmi se mozgott. Midőn tehát a 
könyvtár felé indult — megakarta nézni, 
vájjon van-e még nyoma az ó vérfoltjának
— hirtelen egy sötét szögletből két alak 
ugrott elébe, vadul összeütötték fejük felett 
kezeiket és fülébe kiabáltak.

ily körülmények között természetes 
rémülettől: megragadva, a- lépcső felé ron

tott. de ott Otis Washington várt rá a nagy 
kertifecskendóvel és így két tűz közé szo
rítva a vaskandallóba tűnt el, mely szeren
cséjére nem volt fűtve és csupa kéményen 
és kürtön keresztül kellett hazafáradnia úgy, 
hogy borzasztó piszkos és rendetlen álla
potban kétségbeesetteq jutóit szobájába.

Ettől fogva nem látták éjjeli vándor
láson. Az ikrek még Jöbbször leselkedtek 
rája. minden éjjel beszórták a folyosókat 
dióhéjjal a,szülök és cselédek boszanko- 
dására, de ez nem segített. Világos volt, 
hogy érzelmeit annyira megsértették, úgy 
hogy tj*fcbé nem jelenhetett meg. Otis ur 
tehát befejezte nagy müvét a demokrata 
párt történetéről, melyen sok éve dolgozott 
már, Otis asszony remektombolát rendezett 
az egész vidék bámulatára. A fiuk pgkert, 
lacrosse-t és egyébb amerikai nemzeti spor
tokat űztek é$ Virginia kis pöiiiján benyar
galta az egész vidéket, a fiatal cheshire-i 
herceg, kíséretében, ki Vakációjának utolsó 
napjaira Cantervílle-be -jött. Mind azt hitték, 
hogy a szellem eltűnt és Otis ur tényleg 
meqis irta ezt Canterville lordnak, ki fele
letén en kifejezte nagy örömét ez újság fö
lött és a miniszter tisztes nejének legjobb 
szérencsekivánatait kérte tolmácsolni.

Az Otis család azonban csalódott, mert 
a szellem még mindig a házban volt és ha
bár csaknem rokkant volt, mégse akarta 
ennyiben hagyni a dolgokat, pláne, mióta 
i^tesült arról, hogy a vendépekközt van-^
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nő érzés-lakozik keblünkben, igye-, 
kezzünk minden ténykedésünkkel a 
a hazafias együttérzést, tömörülést 
elősegíteni, mert csak jgy tudjuk a 
független magyár nemzeti államot 
kiépíteni s igy leszünk érdemesek 

' es méltók a nagy nemzeti, küzdelem 
‘halhatatlan hőseink örökségére.

Adja Isten, hogy igy legyen!“

—-- márczius 15-nek 60 éves
évfordulóját a szokott érdeklődéssel 
ünnepelte meg a »Zrínyi« vendég- 

élőben a nagyatádi nemzeti és gazda
kör is. Dolenecz István nagyközségi 
pénztáros, a nemzetikor közkedvelt- 
ségü háznagya lendületes szavakban 
emlékezett meg az örökké nevezetes 
nap jelentőségéről. Vida Lajos és 
Krivarics János (ifj.) alkalmi költe
ményeiket szavalták el nagy hatás
sal. Áz ünneplő közönség nagy 
ovációban részesítette a közremű
ködőket. I\ z  ünnepély a »Hymnus, 
Szózat« és több hazafias dal elének-., 
lésével végződött.

Küzdelem az „Egyke“  ellen.
Azon mozgalom, melyet vármegyénk

őszi közgyűlésekor gr. Széchényi Aladár 
lelkes indítványa indított meg az egyke 
leküzdésére, most termi első' hajtásait. A 
közgyűlés határozata foiytán vármegyénk 
alispánja már kijelölte a mozgalom vezeté
sére hivatott egyént körjegyzöségenkint, sót 
többnyire már bizottságokat is megalakították 
a kijelöltek az érdeklődőkből és ezek a bi
zottságok meg is kezdték munkájukat.

Miután azonben felsőbb helyről mű
ködésük irányára nézve semmi útbaigazítást 
sem kaptak, kényleleneR magujf megállapí
tani a követendő ciélokat és eszközöket.

A görgetegi körjegyzőség «egyke* 
elleni bizottsága február hó 11-én tartott 
gyűlésében tüzetesen megállapította műkö
dési programmját, mely kitűnőségénél és 
alaposságánál fogva mintául szolgálhat az 
egész megye ilyen bizottságainak."

Nagyon célravezetőnek tartjuk tehát, 
e gyűlésről, bár későn kissé, kimerítő tudó
sítást adni.

Jelen voltak.: Gál István elnök, gr. 
Széchényi Aladár, Ghímessy László, Rák

fiatal cheshire-i herceg is, kinek nagybátyja, 
Sillon Francis lord egyszer 100 fontba fo
gadott Carbury ezredessel, hogy játszik egy 
játszma kártyát a Canterville-i szellemmel. 
Másnap reggel görcsökben rángatózva ta-

• látták a játékszoba padlo]Tm úgy, hogy nagy 
kort ért ugyan el, de mást soha többé élleté- 
ben száján kiejteni nem tudott, mint a 21- 
et. Az esetnek akkor nagy híre. ment, de a 
két nemes család érzőiméi iránti figyelemből 
akarták e ítusolnl a dolgot. De Taules lord 
emlékiratainak harmadik kötetében pontosan 
le vannak, irvu az összes körülmények. A 
szellem igy nagyon vágyott arra,-hogy meg- 
nftitpssa, hogy a Stiltonokkai, melyekkel tá
voli rokonságban is állott, szembeni be
folyását még nem veszítette el. Ezért elő
készületeket tett, hogy Virginia ifjú imádója 
előtt liireá szerepében „a vámpiérbarát vagy

1 a vértelon bonczés“ megjelenjék, egy szerep
ben, mely,oly rémes volt, hogy midőn az öreg 
Startup lady meglátta benne, (az az 1764 
év .ama rémes újévi éjszakáján volt) esze
veszett ordításba tört ki, mely erős guta- 
ütésben végződött. Három nappal -később 
meghalt, miután n Cnntcrvílle-ket lettanadta, 
kik pedig legközelebbi ro’umui voltak s 
(isszcs pénzel londoni patikusára hagyta. 
L)e az utolsó püjanutban áz ikrek oloTi fe
leimé nem engedte, hogy szobáját elhagyja 
és a Ikis. herceg békén aludhatott á királyi 
há'(isJvQ»a nagy. dúsan feldiszífé'R Yncuyczetc 
alatt és'álmodba'őtt Virginiáról.

»• Folyt. kö\\

Endre, Mózes Imre, Zieger Ferenc, -Bajótí 
Armnr, Andajics Kálmán, Kuhnann Antal, 
Szabó Antal, Kovács'József; Balog József, 
JóZSa Antal, Btizsek Mátyás és Horváth 
József . —

Gákjstván elnök a kovejkezö meg
nyitóval nyitja meg a gyűlést. ‘ "  

T. uraim! Eitgedjék meg, hogy min
denekelőtt szívből üdvözöljem- önöket Énint 
akik átérezve^ tárgyunk fontosságát tanács
kozásunkon megjelenni szívesek voltak " 
——— Ismmetes~onok előtt aczél, mely ben
nünket összehozott. Hazánk aiigagi és e r 
kölcsi boldogulásának számtalan akadályai 
között ez idoszerint, hogy a másod, harmad 
rendiieket ne említsem, — különösen kettő 
van, — mely elfojtani készül bennünket. Az 
egyik százados keletű; az erősebb rava
szabb szövetséges Ausztriának nyomása, a 
másik ujabb kelettTÖnmagunkban rejlő az 
e9ü ~  gyermekrendszer nemzetirtó iszonyú 
bűne. Ez utóbbi nemcsak azért rettenetes 
és megdöbbentő, mert a nemzet hegemóni
áját veszélyezteti s mert legyes családok 
kipusztulását (hegemóniáját) anyagi, erkölcsi 
züllését vonja maga után, hanem különösen 
azért, mert kiöl épen leginkább a szinma- 
gyarság által lakott területeken minden ne
mesebb érzést a szivekből. Franczíaország- 

'ban, hol először észlelték a bűnt, a magas 
rétegekben, a. nagy városokban kezdődő 
nálunk pedíg'-a—nemzet gerjríczét képei 
főldmives jiép osztályba]/, különösen a 
magyarság között. Egyesdí^y férfiak, mint 
látók, felismerték a bajt s kiilMÖsen-a- mi 
megyénk volt az első, amely az «egyke* 
elleni küzdelmet megindította, a múlt évi 
novemberi vármegye gyűlésen feliratot szer
kesztve az országgyűlés mindkét házához. 
A mozgalom lelke, megindítója pedig egy 
nagy név viselője, nagy traditiók Vöioköse, 
a minden szépért, jóért hevulö gr. Széchényi- 
Aladár volt;; kit szerencsések vagyunk kö
rünkben bírni ésjiözöttünk üdvözölöd Az ő 
indítványára nemcsak, hogy a törvényhozást 
kereste meg Vármegyénk, de kimondotta, 
hogy a kígyót saját fészkében félkeresve, 
igyekszik megtörni annak fejétr .E- czélból 
megbízta az alispánt, hogy az egyes jegyző- 
ségekbén kérjen föl egy-egy egyént, a'moz- 
galom vezetésére, irányítására. A görgetegi 
jegyzöségben engem volt szjves megbízni, 
azért voltam bátor az urakat gr. Széchényi 
Aladárrali előzetes megbeszélés után össze
hívni. Fölöslegesnek tartom az «egyke* okait 
és/veszedelmét fejtegeni, tudjuk, mindnyá
jan, hogy tenni kellTegyünk tehát t Abban 
a reményben, hogy munkánkat siker koro
názza még egyszer üdvözölve-e-fc-róegíc- 
lenteket; tanácskozásunkat megnyitottunk 
nyilvánítom.

Gróf Széchényi Aludár felszólalásában 
ismerteti a vármegye intentióját s a képvi- 
selöházhoz intézett felirat tartalmát. Kör
vonalazza az értekezletek működésének 
irányát, feltünteti mit tehet külömböző 
társadalmi állású egyén saját munka
körében a néppel való érintkezésben az 
«egyke* megszűntetése vagy legalább csök
kentése érdekében. Végül kéri felolvastatni 
a píogramot adó alispáni leiratot.-

Az alispán! leirat felolvastatván, gyűlés 
kimondja, hogy határozatait jegyzőkönyvbe 
veszi s tőle telhetóleg minden igyekezetével 
azon lesz, hogy működésének minél nagyobb 
eredményéről adhasson számot.

Gróf Széchényi Aladár ajánlja, högy 
az értekezlet fogadja el Mózes Imre, mint 
előadónak több' évi Tapasztalások alapig 

'összegyűjtött pontozatait «tárgyalás alap
jául.’ Az értekezlet Mózes Imre javaslatai 
alapján többek hozzászólása, élénk eszme
csere után a' következő határozatokat hozta 
és terjeszti az alispánhoz.

A gr Somsich j. “ Egyke* czimii fű-, 
zetóben egy gyermekrendszer Somögy- 
ban* czimii fejezet alatt a 33—34 oldalon 
l 5 pontban foglalt javaslatokhoz értekez
let miadcnbeii hozzá járul, *de nem tartja 
kielégítőnek. Ezért a konstatált baj orvos
lásának, meggátlásának eszközeiül az ott 
felsoroltak, mellett a következőket állapítja 
irieg. -

És pedig főt. Rák Endre iuditványa 
alapján csoportosítva--az állam, vármegye
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és községek hatáskörébe tartozó intézkedé
seket.

A.) Javaslatok, melyeket mint minde
nek fölött való brvosszereket az államhata
lom eszközölhet:

Mivel az anyagi jutalom, a nagy.család 
fenntartó szülőknek törvényhozás által nyúj
tott előnyök, viszont az egy gyermekes 
gyermektelen szülőkre nehezedő terhek,rleg- n 
nagyoblf-teatással lesznek, ajánlja értekezlet 
hogy az alispán legyén "kegyes sürgősen 
megkeresni az országgyűlést, pénzügyminisz 
tért, a megyebeli képviselőket arra nézve, 
miszerint a beterjesztett pénzügyminiszteri 
adó javaslatok tárgyalásánál vegyék ^figye
lembe a több gyermekes szülőket. Fordított 
arányban terheltessenek meg adóval a gyer
mektelen és egy gyermekes család fők a 
több gyermekes családapák javára, nemcsak 
állami adóval pedig, hanem különféle pót- 
adókkal is.

Korai házasági engedély csak óti ~ 
íjdassék, hol a családban több gyermek van, 
Hogy a családanyai kötelmek által lefoglalt 
asszony segélyére nő jusson a házhoz. Vi
szont az «egykék* korai nösülése a legszi
gorúbb elbírálás alá essék, esetleg «egyke* 
katonai kedvezményben egyáltalán ne is 
részesülhessen. Korai házasság határa férfi
nél a betöltött 21 életév, nőnél 17 év legyen.

előnyös. A menyecske, kinek 
férjét két-három évre katonának. viszik a 
legtöbb esetben félre lép s mindent elkövet, 
hogy félrelépésének bizonysága ne legyen.

Az «egyke* feltétlenül besorozandó 
katonának, ha alkalmas és ha nem, a szülő 
a hadmenteségi díjon felül gyermektelenségi 
adóval terheltessék, hasonlókép a gyermek
telen családfő és harminezöt éven felüli 
agglegény is. Méltányos, hogy ki -a haza 
1/édelméro katonát nem ad, az anyagi ter
heket viseljen. Ellenben a három., és több 
(jyermekü családoknál egy fiú a katonásko- 
dgs és hadmeutességi díj fizetése alól fel
tétlenül felmentendő.

Nagy sulylyal nyomja a több gyerme
kes szülőket az iskoláztatási teher. Anélkül, 
hogy a .felvezetek automoniájába nyúlna 
az állam,' megteheti, hogy t>ly összeget 
folyósít« már megadott czimen, mely szerint 
a több gyermekes szülök ingyenes iskoláz
tatást élvezzenek a gyermektelen és egy 
gyermekes szülök terhére, szóval hasson 
oda az állam hatalom, hogy az iskola s az 
egyház fenntartási terheket a gyermektelen 
és töbh gyermekes szülők fordított arány- ~ 
bán viseljék. Ezt joga van méltán megkí- 
Váni kivált az állam segélyben részesített 
fclekezetektöl jótéteményei ellenében.

Az örökösödési törvény a több gyéd- 
mekes családok javára megfelelökép módo- 
sitassék. x

A $ok gyermekes családok, az aggle
gény és gyermektelenségi adók egyrészéböl 
neveltetési pótlékban részesüljenek s minden 
néven nevezendő előnyt nyújtó szerződések, 
bérletek, parczéllázásoknál elsőséget élvez
zenek.

Az orvosi állások államositandók s 
tétessék elsőrendű köteleségévé eskü alatt 
az orvosnak, a  magzat elhajtások szigorú
ellenőrzése és bejelentése. A több gyerme- - 
(jja>_szülök gyermekei ingyen gyógykezelés
ben részesüljenek.

Idegenek- birtok szerzésének útját kell 
vágni s aV(igy családit magyar családapák- > 
nak pedig mcgkpuyiteni.'Altalában nemcsak 
a több gyermek« családapák, de azoknak ‘ 
gyermekei is minden téren előnyben része
süljenek.

B.) A vármegye hatáskörébe tartozó 
orvosszerek:

Lelkészek, tanítók, jegyzők, birtokosok,
, gazdatisztek, általában mindazok, kiknek a 
képpel érintkezésük van a közigazgatási bi
zottság által évröl-évre buzdítandó«, hogy 
igyekezzenek a nép erkölcsi érzületére hatni, 
hogy áldásnak s ne átoknak tekintsék a 
gyermeket s az e. téren eredménynyel mun
kálkodók .erkölcsi elismerésben részesittes- 
senek. •

KörorvöSok által a magzathajtás bü- 
| nős és életveszélye* manipnlátiójának káros 
i következményeiről községenként népszerű
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előadások tartandók Vármegye kötelezze a február 1-éröl keltezett 30Ö koronás köte- galma se éjjel, se nappal. A sok civakodás- 
körorvosokat hoqu quanus esetekben' a lezv'ényre Mikó István és Tamás Ferencz nak az lett a vége, hogy az elmúlt szom- 
leqnagyobb szigorai járjanak el s a bíró- ujnépi gazdák nevét kezeseköj ráhamisitotta baton virradóra oaegy Tóth Santomét 
sáaok a feljelentett eseteket eltussolni ne és, a kötelezvényt a nagyatadi járási hitel- fugve találtak a tiszta szobaiban. Feher 
enqedjék beiqazolt esetekben a bábák és szövetkezetnéd értékesítette. A hamisítás ünneplő ruhajaba öltözött; zsoltaros könyve 
kenők feljelentői meqjutalmazandók. Erre azonban kisült s Martin ellen okirathamisi- is ott feküdt az aszta'on. Bizonyosan a Rá
nézve a vármequének úgyis van egy régebb tás miatt feljelentést tettek. ért imádkozott. A  kiszállott biroság könnyen 
keletű határozata. Alispán felkéretik, hogy — Revolverlövéssel fűszerezett mulat- megállapíthatta az öngyilkosságot, ,mert 
az 1893. évi 24 szánni közig. törv. tár 328- ság. A nagyatádi izr.-* nőegyletnek f. hő 17- ; műiden jel arráL vallott, hogy ozv. Tóth Jó 
ik lapján felemlített határozatokat a legszt- l n tartott teacstélye széle* jőfetlv és vígásság zsefne. szül. Berke Judit |ol elkeszult gyászos 
lesebb mederhen.tétesse közhírré. Leqjobb_jegyében indult, de — horríbile dictu_— a hajtogatta: «Én 
lenne községenkint dobszóval kihixdetni s reggeli órákban a pezsgős üvegek ditrriigása oitclok meg anyám.» . 
kinyomatott plakátokon közzé tenni, mivel-közben a folyosórol, a nagyterembe óriási; . — A hernyók pusztítása és a hasznos 
sem az érdekelt babák, sem a nagyközön- dörrenés hallatszott. A közönség megriadva; állatok védejme. Darányi Ignác földmíveiés- 
ség felőle tudomást nem bir. ugrott szét *s dörrenés eredetét kutatta. A ügyi miniszter f. évLJebruár hó 24-röl a 

Nagyon óhajtandó volna a bábákat a folyosón jelenlevőktől nyert értesülés szerint következő rendeletet intézte a törvényható- 
közönségtől a megélhetésre elegendő évi a dörrenés ok$ egy revolverlövés volt, melyet, ságolc első tisztviselőihez: «A-hernyók ir- 
dij adása által fügctlenné tenni. Értekezlet Traitler Zoltán közjegyzősegéd tett a kezében ! tására, a hatósági ellenőrzés megtartására 
javasolja, hogy a bábák fizetése szabály- levő revolverből, de szerencsére senkit sem> kitűzött határidők közeledtével szükséges
rendeleti utón 480 koronában állapíttassák talált A szokatlan mulatság az ehhez egy- nek látom, hogy a hernyók kőtelező irtása 
meg. Mely összeg nem a szokott módon, általán nem szokott úri közönséget annyira tárgyában az 1906. évi november hó 23-án 
^dó forint után, hanem a több gyermekes megzavarta, hogy egyszerre vége szakadt a j 85075.. VII. A. sz. alatt kiadott körrendele- 
és gyermektelen^szülök fordított arányában mulatságnak és a közönség-nagy méltatlan- tem végrehajtására a törvényhatóság figyel- 
állapitassék meg és vettesélrktr-A születé- kodás közt távozott. Az esetnek, mint halljuk,1 mét felhívjam. Tekintettel arra, hogy a 
sek után külön dij rie szedessék. a bíróság előtt lesz síolytatása. gyümölcstermelés, amelyet leginkább a her- 

.Közismert tény, hogy az egykék va- Uj olvasókör. Vizvár községben az ny °k  veszélyeztetnek — közgazdasági je- 
gyonosabb szülői meg néni engedett módon ottani intelligensebb osztály «Polgári olvasó- lentösége mindinkább növekszik. Felhívom 
bizonyos anyagi áldozatok árárr gyermekü- kör» czim alatt egy kellemes szórakozó ott- a törvényhatóságot, hogy az idézett kör- 
ket a rendes szolgálatból más hadkötelesek hont alakított 22-taggal, az alapszabályok j rendeletemberi elrendelt iutézkedéseket^a 
rovására póltartalékba helyeztetik, ennek . most mennek jóváhagyás alá. : legnagyobb pontossággal és kellő szivarral 
útját n.veendő ^ ^¡«egykék» — Brutális ember. F. hó 15-én d. U-j f°g anatosi^sa

rk iegéM ^ ío d a0? ! ^ ^ !  tarfozkodr^íog- “ s &  rn- sának ellGllörzése végettt sem seitö querekek köze rő ' s^ní'*< eNCI,örzése végett kiküldött szak- 
nak ^  eddigi vissztólések elkövetésétől. -i^nt" a más’állal felboszantott, ittasJUlapot- K0.2^  a közigazgatási hatóságok részé-

C.) Község, képviselőtestületek altal ba„  , „ 5  Makar Károly s a teljesen ártatlan kcl 0 m° a,011 Umogattassanak Ez alka- 
megvalós.lando reformok: Szinetár Andor elemi iskolás tanulót fe]. lommal m,vei a her,,aokat a madarak min-

Ez ,do szermi népünk korfelfogása tas2i|va„  _  teijcs cre)ébö| czlpője sarkával ^ .” .cmb€n «oncl naguobb mérvben pusz- 
gunytargyáva teszi a többgyermekes anyát, a„ nak laposotti „gy, hog!J „  fiunak 1 ? '9S a hasznos madarak kímélésé a
ezzel szemben kötelességé minden t a | a t  6 , ^ „ ]la| ¿ , u|oll E  brutális ember - !  » kártékony rovarok ellen, ve-
1igazán szerelő honpolgárnak kozérzésbe. ugyT,a,|Juk _  m ár l8bb ga|ib a , oknzolt| dc dekezesben |etentókeny eredményt b.ztosu- 
koztudatba vmm a régi roma, felfogást, r ” é,jsk, hoga ÜK„  ¿¡dillatias tetteért ■ “ hívom a torvenyhalosagol arra, hogy 
mely az anya I a erhes nőt consulokat méUn büntetésben fog részc‘si,lni, hogy cl- a 'l" sz!‘os okJ . s ¡Wdarak oltalmazása 
illető tiszteletteljlletett. Közscgentanta több mcnjen a kedvc “ cr s . mindenko9“a a lerdekebm 190.1,.éíTmimus ho 18,an2H6S5. 
gyerme^STanyak jeszerc jutalomdi) alapok leqénukedéstöl szám algtt kiadott rendeletem foganatosita-

. állittassanal ,̂ több gyermekes anyák őket ‘ . . ..  sáról gondoskodjék. Jelen rendelétem a
megillető tiszteletben,n templomokban disz- ' Közegészség megronjoja, líezsonya legszélesebb körben közhírré teendő.» 
helyek használatában részesiltessenek. .F.€ren“  szabaf' '»f»» ?  drb malaczos ser-

M ig a vármegye infézkedik, képviselő « ^ * 9  I» " "* *  öo"=Pb»h elhullott gyanús -----------------------------------------. . . .  . . .  - . . .  . . . .  _ tiinotole IrnTntT -— niihnnn rtnnin Irart C7r>n_ Péfelös szerkesztő : '  “
SZMODJCS SZILÁRD.

lö^sz^rjitó. 1909.
Árverési hirdetmény.

testületek rábirandök, hogy a bábaügyet a türj®fek .nc,,,°9.y pedig kárt szen-
fentebbi mód szerint rendezzék. Fel kell vedjen többek egészségét nem kiméig, a
tételeznünk minden jó érzésű képviselő tes- scrtcf í  í “,5«1 kime1r,c- ,ll.etve e,a.d^  'n,^ c
tületröl, hoqy a több gyermekes ‘szülök ju- f 19̂  . 5*1dalóm-Arendegei 1 s jo izuen fala- I
talmazására alapot csinálni, a • bába fizetés- ° l ,a* bc,? lc' ", azonbaft cs.Uye kiderü l a
nek fordított arányban leendő megállapitá- Jc atyafin.ak, amely tetteert megfog
sát elhatározni kész le?nd. lakolni. .

ellenörizendök ^  ^ 9 >  végrehai.6 az 1881.

kőlcsi köteleztetéSt vállal, arra nézve, hogy f,' rű,lt. kl- ~  “ El mcl10 büntetésével lóg '«*'‘ *t‘r- |árásb,roságnak 1907 ev, Sp. VIII. 
a képviselőtestületek választolt tagjai, lehe- lakóin, árnyéért illetve vele született to lva j « 133 . számú végzésé köve kczleben ifj 
ióleg-aJőbb-gyermekes adófizető polgárok szenvedélyéért.. v '  j  ™as . .^ u f , u^liv< .
közül választassanak, illetólcq erre nézve — Mulatság. A mesztegnyói ifjúságnak Majda Dezső javára. Gyura János ellen 200
minden személyes befolyását fel fogja hasz- február 23̂ 11 tánczvigalommal egybekötött |' l«r. cre|éig rog;inatosit()tt kielégítési végre- 
nálni. és húshagyó szombatján és vasárnap1án.N,á?|J,tla' ' lc; ^ fcl»«lfoglalte.sl()92k(»r.-ra

Képviselő testületek határozataikban megismételt miikedvelő előadása minden te-; becsült következő ingoságok, u. in: 2 ló, 2 
kérik az intéző köröket, miszerint büntetés- kintetben fényesen sikerült. Az összes be- ■ , oc ,̂'. ’ Ĉ .P_9..P’ ‘ szodavizkészitö gép, 
sel súlytalanak azok, a kik a több gyér- v^td .112 K és ami még több. a nevezett 1 pauuka tozo-ust, 1 kazal szalma, 2 szén- 
mekes anyákat kigunyolják s felölök^elítélő- napokon üres volt d korcsma. Felülfizettek: ^«v-tJirtaly, bútorok, 1 varrógép nyilvános 
lég nyilatkoznak. özv_ Steiner Pálné, Vörös János, Hidvéghy árverésen ejadatnak.

Gyűlés felkéri einökőC hogy belátása Kornél, Schmidt János 2—2 k Hubert János. Mell)i árverésnek a nagyatadi kir. járás- 
szerint a szükséghez képest hívja össze a Sall József. Fasing Lajos, Nyakas Pál, Szabó j’,r,,sng 1908 évi V. 60 2 számú végzése 
tagokat. T—— -sg.̂ r K. József 1 — 1 k. Nyakas FerencKövesdi folytán 200 kor. töRekövetclés ennek 1906.

Elnök megköszönve u fímjk érdeklő- Ferenc, Kövesdi-József, Kövesdi Vendel, évi június hó 30 napjától járó 5 „ kamatai, 
dósét, a gyűlést berckcsztetle. Piiitér Ferenc 40 — 40 fillért. A felülfizetése- c(,(|i<) összesen 77 kor. 31 fillérben biröilag

G. I. kért ezúton mond köszönetét a rendezőség. ,lu,r '"egállapitott költségek erejéig, Bsoko-
-  Tolvaj cseléd. Gyémánt Jézsef faranyi ''- '¡¡ fe  a,Pcrcs >akásán leendő megtartására 

Gyertyános pusztai bérletén záratlan pajta-: ^v' márczius hó 20-ik napjának
...____ , . . ü  i . p . f  [ / .  ból folyó hó 13 15-ig terjedő időközben d- 10 órája

több gazdasági eszközt elloptak. A csend- határidőül kitiizelik és ahhoz a venni szán-
— Klm*vP7̂ v („i.a „ , , , - őrség által levezetett erélyes nyomozás a dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-

CaK.rf. i — - I tettest Varga István urodalmi-cseléd sze-1 uak.meg, hogy az érintett iuqósáqok az
AJWrót i! n ? Jn S í'n ?  *í! i mélyében kinyomozta, káros gazdája azon- 1881. évi L X  !.-c. 107. és 108. §-ai értel-
albirot a megtörtént általános birói kmeve- bán megbüntetését nem kívánja. mében készpénzfizetés mellett i leatobbet

G a z d Z ;  i l S ' " ' “ " “ “ '! -  & > « * »  öregasszony. Ozv. T,„h Ígérőnek, s z T g " , é ?  b écsW o n T2m |
Uazaatiszt minősítésé. Somogyváí--', józsefné született Berke Judit nemeskis- e* fognak adatni. 

n Cg,yfJY ’^flazgatási bizottsága yr. Széchényi faludi lakos élete az utóbbi idóbe i Amennyiben az elárverezendő iugósá-
S íáh JÜ  ílazda- örökös civakodasbol állott. Nem idegenek- 9oki't mások is le- és felülfoglaltatták és

S u  K o n S S  lüS)‘ évi'“ y y v i !1 ?rar i i cl civak0(,0,,• hancm 11 fiával, Tóth Sán- azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
XXVH- ,tcz dórral és ennek feleségével. Naqy elkese-! áverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér-25 s-ában megkívánt képesítésé iqazolasa: rpdósphpn fiái hirni n i..^u „,r,.___ ____MmóSan n„ i ,  ;.... . . «irn.,Hni(n»a/ _

• mellett gazdatisztnek 
minősítette.

ízesítése igazolása; fedésében fiát birói utón kilakoltatta a zsin 
nevezte ki illetve j delyes ahjai házból a nádfedeles udvari 

_  nHroti,nm:. iu  m a  • |akósba Ettől az-időtöl fogva a szegény 5. napján:
. . ! földmives. Martin : özvegy sorsa mégrosszabbra fordult. A fia 

János csokonyar fóldmives egy 1905. év gondoskodott róla, hogy ne lehessen nyt̂ -

_tclmében .ezek javára is elremlelfctik.
Kelt Nagyatádon, J908. éVPűiárC^ius hó

SZABÓ  JÓ ZSEF
( k̂ij\ bir. végrehajtó.
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Szölöoltványok
szokvány minőségben 22 cse
mege, -J 8 borfajban, háromfé- 
lé fajtiszta alanyon I, oszt. 18Ó 
kor. 1000 drbonként. II. oszt. 

kis szépSegfííMvál 90 kor. 1000 drbonként.
Készlet 419000 oltvány 

250000 vadgyökeres, Portai is, Solonis, 
Rup, Montteola, Aeamon, Rup, Gansin 

1. és 2. szám. .

Kérjen árjegyzéket

“Vállalati szőlőtelep“
Billéd. (Torontálmegye.)

m p n h i w n  V il" szerencsénl(' a „NflGrflTrtW  rtRTÉZI FŰRbŐ
RÉSZVÉN YTÁ RSA SÁG " t. .részvényeseit az 1908.

.évi márczius hó 29-én d. e. féi 1 Tórakor Nagyatádon
a „NAQYATÁBI TAKARÉKPÉNZTÁR“ helyiségében tartandó

I. RENDES KÖZGYŰLÉSRE
'th ix m i — ii 'st-"' ’meghívni.

n z  i g a z g a t ó s á g .

1 Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

fe lvétetik . ..1......

fl Közgyűlés tárgysorozata:
1. Két jegyzőkönyv-liitelesitö választása.
± Igazgatósági és felügyelő-bizottsági. jelentés .a lefolyt üzleti évről és 

ezzel kapcsolatban a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása, 
jóváhagyása s a nyereség felosztási iránti intézkedés, nemkülönben az igaz
gatóság, felügyelő-bizottság részére a felmentés megadása. ■ . j

3. Felügyelő-bizottság választása 3 évre.
4. Az alapszabályok szerint beadható indítványok tárgyalása.

«■ Jegyzet: A szelvények a közgyűlés napjától kezdve a »Nagy
atádi takarékpénztár részvénytársaság« pénztáránál válthatók be—-— -

m i:  É t l T f A
s z u a r Á R T ó  É s  x y k i í g e s  

---------- =  N A G Y A T Á D O N .  . ' ---

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

KÖNYVKÖTÉSZET.
B EN Y Á K  JÁNOS 'g"-

N A G Y A T Á D :

^  X T -

ÉS  RAjZSZER =  
K E R E S K E D É S .

0

R*tfTARON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és^zsej)köny- 
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom döbozlevélpapirt 1 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

m  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésésebb kivitelben.

---  Értesítések, körlevele^levélpapirok,
m  a egdívatosabb báli meghívók,névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

készíttetnek. v
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a
Alapiitatott: 1854.

□
Alapittatott: 1854.

□

Magy.Jkirályi lőpor áruda.

□

H o t t e r  B e r n  i t  t
r  - _ NAGYATÁDON. 1 "—  )

' v  7 'z J .t r
LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR

A pécsi orsz. ki-állításon bronzéremmel kitüntetve.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok, 

kerítések czéljaira: „RuflQariS“ SOdrOnyfOllSÍ.
. Mindennemű takaréktiizbelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Venyige- hernyózó,- rózsatő- és pá
zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések. (

Szab. bác\skai ekék és alkatrészek. 
Hz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

• I. rendli meszet
(a »Dunántuli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

Portland és román czementet
hordókban és zsákokban (a>Beocsini Cementgyári Unió r. képviseletében.)

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigeteltílemezt. kátrányt, karbolineumot stb.
(Biehn János-féle budapesti aszfalt és kátránytermékek gyára képv.)

~ Épületfát és deszkát minden méretben
; . (Stájerországi, karintiaf és magyar (erdélyi) termékek.

' 1/ F E L S Ö MA G YA R OR S Z Á G I  FAZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdiszesebb kivitelig. 
________ ________Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

□

□ □
Nyomatott Bőtiyak János könyvnyomdájában Nagyatád^ 1008.



III. évfolyam. 1908. mirczlus hó 26. 13-ik szám .

NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I. GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HET ILAPIA
A .NAGYATÁD -ÉS yiDfcKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE. '

Előfizetési á r a k : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., i 
===== gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fíílSr. _  

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

S Z E R K E S Z T IK :
Dr. N EU B A U ER  FERENC, 

SZM O DICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-u'tcza 67. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

] KOSSUTH.  |

Óh szent Szabadság! földreszállt
[szerelme 

A mennyet birdy népek Istenének!
Ki jársz hódítva, sziveket emelve, 
Megdönthetlen, bár tjin vfcttnnek. évek; 
Hullasd koszorúd s könyed egy halomra, 
Mely sírba tűnt reményünk puszta orma, 
Mely oly sokat, — a mely mindent takar, 
Hol gyászban áll egy nemzet: a magyar.

Sírtunk, hogy elvesztettünk, drága .
[szellemi

Bár uj eget s feltámadást hiszünk. 
Kétségbe rogytunk: vissza ki emeljen. 
Föl a magasba? Nélküled— veszünk! 
Te pusztán bolygó néped elvezetted 
Az Ígéret földjére és feletted 
Akkor'borult be a nap, a midőn 
Fentálltunk az 'égcsókoló tetőn!

Óh számkiüzött! Mig te kint sirattad 
A láncra vért szabadságot, magyart: 
Minket szerelmünk vádjá - vert miattad, 
S a földbe ásva: megmozdult a kard. 
Qyik egy merész szó túl ^tengerekről, 
Csak egy csillag futása az egekről:

S az elfojtott tűz lángra gyűl megint, 
Reánk az'Isten őrszemmel tekint.

iDe jobB volt tán: a béke lágy ölében 
Szendergenünk, mig a vihar kifárad,
S figyelni rád, figyelni hozódra ébren, 
Sóhajt, panaszt kiküldeni utánad. 
Sóhaj, panasz: mint biztatás szállt vissza, 
S éTérnyedt lelkünk feÍ-1 
Mit elvetett böícs és igaz kezed 
Kihajt, miénk az! Mert el nem veszett !

S kihajtotta szabadság büszke fája, 
Mit Isten ültet s emberkér nevel. 
Zarándokol az árva nép alája,
S mert lelke van : tehozzád küldi fel! 
Téged keres csillagok táborában,
Futó vizekben, tüzek viharában, 
Imádságába fonja szent neved 
És szellemében egyesül veled!

Hatalmas ár kei a Kárpátok álján, 
Melyet varázsvessződ fakaszt vala. 
Először csöndes, lágyan ringat karján, 
S mint dajkaszó: oly édes moraja. 
Levél, virág reszket a csöndes áron,~ 
És a vizekre rászáll, míht az álom: 
Egekből küldött béke, nyugalom. . . 
Pásztortüzek gyulnak két oldalon.

De a mint térjed: gyorsabb lesz futása, 
Zsongó moraja haragosra válik.
A sziklapartot zajjal vijja, ássa, 
Forgó sodrában bolygó fény cikázik. 
Mint fékevesztett harci mén: robog, 
Sodródnak óriás .vizoszlopok, 
Miket a szélvész egekig kavar — 
S lezuhan árján égi zivatar. . ' 

'Ez a szabadság verhetetlen árja! 
A mint morajlik halkan, csendesen: 
Úszó bárkákat félveszen magára, 
De féket rája nem vet senkisem,
A négy folyam és hármas bérc hónában, 
A népszabadság boldogabb korában 
Ringatja árján a-szabad magyart,
A mint céljának küzdve, bízva tart.

Kossuth lelke leng é vizek felett] . 
Mint lángoló nap reszkető sugára ^
A viz határán ébred kikelet, 
A mmdenség virágot ölt magára. 
Csendes habok hátán száll dalra kelve 
A büszke faj, a népek fejedelme.;
A hős magyar, lil útját föllelé —
S evez a biztos, ’ boldog rév felé!

J  Oláh Gábor.

Nagyatádi Hírlap tárcája, 
A canterville-i szellem.

— Hylo- idealista elbeszéli«. —
Irta: Wllde Otcar. 1

(Folytatás.)
V.

Néhány nappal.cz&tán'Virginia és ga
vallérja keresztül lovagoltak a reteken. Égy 
bozót ugratásánál azonban úgy elszakította 
lovaglóruháját, hogy hazajövet elhatározta, 
hogy találkozások elkerülése végett a hátsó 
lépcsőn megy fel. Midőn a gobelin szoba 
mellett, melynek ajtaja nyi va állott, elsietett, 
valakit. látni vélt benne* s abban a hitbei, 
hogy anyjának honiornája az, ki néha varrni 
odaült le, benézett, hogy megkérje ruhája 
megigazitására. De nagy meglepetésére a 
cantervillei szellem volt olt. 'Az ablaknál 
ült és nézte, mint hullnak lassan a földre 
a sápadó fák aranyszínű levelei és a vörös

levelek a széltől hajtva végig, láncolták a 
fasort. Fejét karjára támasztotta és fegész 
állása a logmélyehb lemondást fejezte ki. 
Oly elhagyatottnak és roskadtnak látszott, 
hogy a kis Virginia, bár először el akart 
futni és szobájába bezárkózni, részvéttől 
áthatva arra gondolt, hogy talán meg tudja 
Vigasztalni. Oly halkan lepett be s oly mély 
volt" az ő bánata,, hogy nem vette-észre 
jelenlétet* csak mikor megszólította.

«Nagyon sajnálom magát» monda «de 
holnap v sszamennek fivéreim Etonba és — 
ha jól fogja viselni magát ezután senki 
sem fogja zavarni tpagát.» s

-«Őrültség,.tőlem azt kívánni, hogy jól 
viseljem magam» felelte és csodálkozással 
teki tett a kedves lánykára, ki őt. meg merte 
szólítani «Teljesen őrültség! Nekem kell 
bilincseimmel zörögni, kulcslyukakon beor- 
ditani és éjjel sétálgatni és ez a mit maga 
viselet alatt ért, az én egyetlen életcélom!»

«E2 nem Jeliét életcél és ön .nagyon 
jól tudja, hogy illetlen. Umney megmondta

aznap, mikor ideérkeztünk, hbgy Őn megölte 
a feleségét.»

«Ezt elismerem» mondá dacosan a 
szellem, «de ez családi ügy senkinek semmi 
köze hozzá?* * “*

«De nagyon igazságtalan dolog valakit 
megölni» mondá Virginia, édes puritán Ko
molysággal, melyet valamelyik ujangol óié
tól örökölt.

«Gyűlölöm a nyárspolgárra szabott 
abstrakt ethika szigorúságát. Feleségem igen 
rossz gazdaasszony volt, soha jól nem ke
ményítette be galléraimat és nem értett a 
főzéshez. Egyszer aztán Hogly Wood-ban 
egy özbakot lőttem, gyöngörü spieszert és 
tudja-e hogy került az asztalra? No de ne 
beszéljünk most erről, minden már rég el
múlt. De nem hiszem, hogy illedelmes lett 
volna öccseitöl, hogy halálra éheztettek, 
ennek dacára.»

«Halálra éhezlették? 0, szellem ur, 
akaróin mondani, Sir Simon,-ön éhes? Van 
egy síindwích-om a fiókomban, akarja?»

Sirofín
fimtU »1 étrijyat H  • «wtaúlri, «ffUrBn* 
M l a U M *0 , »itadfto«. «0dl

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis, Influenza
ellen számtalan tanár és orvos által rtápónta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
h M U '1 eredeti eaotmagoldH. .... ^
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NAGYATADI HÍRLAP.
, . . .  mindenkinek simpatiáját az uj casinoi

A nagyatádi Casino közgyűlése, vezetőség részére s egyrészt alapos 
ü  tagok legélénkebb részvétele reményUfelt arra, hogy sikerülni fog 

mellett tartotta meg a nagyatádi Ca- rövidesen eloszlatni a regi felreer- 
sino-egyesulet évi reiides közgyülé- téseket, másrészt faradhatatlan bűz- 
sét f hó 22-étrvasárnap d. u. 2 óra- galma biztosit arról, hogy a mit sze- 
kor saját helyiségében. ' «ny eszközeinkkel a Casino javara

25 esztendeje anijak, hogy ez a elérni lehet, az valósulni fog, 
fontos társadalmi egyesületünk meg- Mert az érdeklődés mcgfogyása 
alakult s azóta ugyanazok a lelkes ^  a tagoJt számának gyérülése igen 
férfiak vezették. Azonban az idő szorujt anyagi helyzetbe is hozta az 
foga kikezdte, politikai é^társadalmi egyesületet- Vagyona ugyan fedezi 
összetűzések morzsolták erejét és az adósságokat, de az tény, hogy 
Így lassan mégfogyott a tagok száma, az utóbbi időben a tényleges kia- 
megcsappant a megmaradt tagok d jsokat a tényleges bevételek nem 
érdeklődése is, csendes tespedés ál- fedezték és az igazgatóságnak a 
lőtt he, melyen az eddigi vezetőség hiányokat kölcsönökkel kellett fe- 
legnagyob lelkesedése mellett sem Néznie.
tudott változtatni azért, mert mint a *  pe(jjg a szorult helyzet folytán 
casino mindenkori vezetői e politikai a mjnin)urt]ra {ettek redukálva az 
és társadalmi-ütközetekben tényleges . kiadások mefDeknek nagyobbak 
részt veven e? pártot választván, n »k kcllctt volna ,enni ha jobban 
egyszer ezekkel, másszor meg ama- gkart vojng g casjno jegfontosabb 
zokkal ellentetje ketultek. czéljainak megfelelni. Könyvtárról!

A közelmúltban is volt~ilyen sz  ̂ sjnGS) a rendelkezésre álló lapok i 
confusio es ez megerlelte a casino .¡g g legkisebb igényeket se elé-!
eddigi buzgó vezetőiben azt az el- „ttík m  ---- ;

^határozást, hogy$az egyesület érdé- 9 u ‘ , . . I
kében, a-tagdf tőbhiégének bár , ,, Ha már ™ s‘ az “1 vezetoseg, 
akarata elleJrTónzetlen belátásuk fellendítem akarja az egyesületet, 
által vezettetve, lemondjanak a to- U3H;, bar néhol talal megtakarítani; 
vábbi vezetésről s a vezetést oly valotis.de elsősorban^ k.adasok| 
érdemes egyének kezébe bocsássák okv«tlcn ,m?9 f°3 nak szaporodni,' 
át, kikről bizonyosak, hogy egyrészt ™ rt, ^ el" ' k c1 í  laPok szan,at’' 
ugyanazon buzgalommal fogják fel-«le,nkebb rcsz kei' v_innl tarsa'

. karolni az egyesület érdelíeit, de dal™  rnozga makban -  nem is 
kik másrészt nem lévén annyira ex- szolva >™nHv.tarrol -  s ez mind 
ponálva ,a múlt társadalmi és poli- Penzb„c kcru,'- flz Pedl9 :“ e'la az u! 
tikai ütközeteiben, magukban bírják !'? fcl?s?9"ek le ,t bo33 u)
annak zálogát, hogy egyesíteni f 0 g ,  k^csonokkel fedezze ezt a szűk- 
ják tudni Nagyatád egész úri közön;- segietet.
ségét és igy uj virágzásnak íenditik De ok okozatba fűződik, ha 
e fontos társadalmi intézményünket, sillerül az uj vezetőknek az érdek- 

örömmel üdvözöljük tehát a.lődést az egyesület iránt fokozni, 
Casino u[ tisztikarát, különösen Talli- tagjainak számát szaporítani és azo- 
án Andor kedves főszolgabiránkat, az i kát a helyiség élénkebb látogatására 
elnököt, kinek közbécsült és szeretett birni, úgy evvel — és a tagdijnak ki 
egyéniségében bírja a casino jövő! nem zárt kis mértékben leendő fel
felvirágzásának legerősebb bástyáját.! emelésével — emelhetők az egyesület j 
Az ő, általánosan kedvelt, mindenki- bevételei annyira, hogy necsak az 
velyr^óindulátű fellépése biztosítja eddigi költségvetésben tüntesse el a |

deficitet-Jianem még a fokqzott ki
adásoknak is ntegfeí éljen a %evétel. 
...... Ezért, midőn- ismételten - üdvö
zöljük az uj elnökséget, ehhez hozzá 
fűzzük a felszólítást városunk és 
vidékünk intelligens közönségéhez, 
hogy legelső társadalmi egyesületünk 
ügyét karolná fel, az uj vezetőseg
gel szemben felejtse el a régi vi
szályokat és tömörüljön szorosan 
ősszé Casinonk pártolására, mert egy 
ily intézményt oly helyen, mint Nagy
atád az illő magaslaton tartani és 
vele a hozzá . jogosan intézett tár
sadalmi és szellemi igényeket kielé
gíteni csak a teljes intelligencia egy
értelmű- részvétele mellett lehetséges.

A közgyűlésen, melyét a lemon
dott elnök helyett Boda József alel- 
nök nyitott meg először is elfogadta 
a bözgyülés a beterjesztett számadá
sokat é i megadta az igazgatóságnak 
a felmentvényt. Ezután a tisztikar és 
igazgatóság mandátuma lejárván, le
mondott, működéséért a közgyűlés 
jegyzőköriyyi- köszönetét szavazott. 
Azuj  ttéáiikar és igazgatóság meg
választása következett. ezután, a ta
gok ¿főször^Barakonyi Károly volt 
elnököt, majd feltétlen vonakodásáról 
meggyőződve Boda József volt alel- 
riököt kérték fél az elnöki tisztség 
elvállalására. Azonban Boda József 
ís-Höszönettel visszautasította a tiszt
séget, kifejtvén úgy a volt elnök 
mint áz ő határozott visszavonulási 
szándékának okait (a mint azt fen- 
tébb vázoltuk). Erreltözfelkiáltással, 
általános óhajtásként Tallián Andor 
főszolgabíró lett elnökké megyálaszt- 
va, alelnöknek Dr. Kommen Eleket, 
titkárnak újból Dr. Szetsey Istvánt, 
pénztárnoknak Erdős Hermánt, igaz
gatósági tagoknak Barakonyi Károlyt, 
Dr. Biejienfeld Mórt, Boda Józsefet, 
Fodor Rezsőt, Ghimessy Lászlót, 
Horváth Jenőt, Lelbach Keresztélyt, 
Dr. Neubauer Ferencet, Dr. Schwarcz 
Mihályt és Dr. Szabady Lőrinczet, 
számvizsgáló bizottsági tagnak Brun
ner Józsefet, Kovács Miklóst és Mike
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«Nem, köszönöm, soha sem eszem, 
de ez igen szép magától és maga sokkal 
kedvesebb, mint iszonyúan paraszt, durva, 
illetlen családjának többi tagja.»

«Megállj!» kiáltott Virginia és toppan
tott a lábával, «ön paraszt, iszonyatos és 
durva és a mi az illetlenséget illeti, nagyon 
jól tudja ön, hogy ellopta a festékeket festő- 
ládámból, hogy velők felfrissítse a nevetsé  ̂
ges vérfoltot a könyvtárban. Először elvitte 
a^ összes vöröset a karminnal együtt és 
nem tudtam naplementét festeni, aztán el
vitte a smaragdzöldet és chromsárgát és 
végre nem hagyott egyebet nekem indigó
nál és fehérnél és, már csak holdvilágos1 
képeket festhettem, melyek oly szomorúan i 
néztek ki és épen nem könnyen festhetők. 
Sohasem szóltam semmit, ámbár _ nagyon 
boszankodtarii és azért is boszantó volt ez 
a dolog, meft ugyan ki hallott valaha sma
ragdzöld vérfoltról?»

«Igaz» mondá csaknem ijedten a szel
lem, «dé mit tehettemj/olna? Nagyon nehéz 
manapság igazi vért szerezni. Es minthogy 
az ön bátyja Paragon folteltávolitójával 
felvonult, nem láttam -okot, mérlne hasz-

* nálhattam volna én az ön iestékes ládáját. 
A mi pedig a szint illeti, az mindig izlés 
dolga.^A-Cantervillek vére p. o. kék, a leg- 
kékebíT'egész Angliában. De tudom, hogy 
Ti amerikaiak, ilyenre súlyt nem helyeztek.».

«Ehhez ön nem ért éá egyáltalán! a 
; legjobb, a mit ön tehet, ha kivándorol és

ismereteit bővíti. Papám igen örülni fog, ha 
önnek egy útlevelet állíttat , ki s bár minden 
illő dolognak magas 3l. vámja, nem lesznek 
a vámhivatalnál nehézségei, mert ott az 
összes tisztviselők demokraták. És ha egy
szer Newyorkba érkezett ön, nagy sikerek 
érik. Rémsok embert ismerek, a kik száz
ezer dollárt szívesen adnának egy illő nágy- 
apáért. Hát. még egy családi kisértetért sem
mi ár nemTefíne elég magas nekik.»

«Nem hinném, hogy Amerika telszenc 
nekem.» *

«Ezyalószinüi mert nincsenek romjaink 
és egyébb régi rondaságaink» mondá Vir
ginia gúnyosan

«Semmi romok! semmi rondaságok!» 
felelte a szellem. «Hisz ott van az önök 
haditengerészete és modoruk!»

| «Isten vele! Rögtön megyek Papához 
¡és megkérem, adjon az ikreknek egy heti 
I pót vakációt.»
i «0 kérem, ne menjen, Virginia kisasz- 
; szony,» kiáltá «oly egyedül és elhagyóit 
j vagyok és Igazán nem tudom mitévő legyek, 
i Annyira szeretnék aludni és nem tudok.»

«Az ostobaság. Csak föküdjön le az 
i ágyba. és oltsa el a lámpát. Néha ébren 
maradni is nehéz, különösen a templomban,

; de épen nem nehéz elaludni.. Még csecsemők 
;is tudják ezt, pedig nem nágyon-tapasztal“ 
I tok »

«Háromszáz éve nem aludtam,» mondá 
«szomorúan a szellem.és Virginia szép- kék

szeme tágra nyiltak a csodálattól. «Három
száz éve nem alud'am és oly fáradt vagyok!»

Virginia egészen elkomolyodott és fi
nom ajkai reszkedtek, mint a rózsaszirmok. 
Közel ment hozzá, letérdelt mellette és öreg, 
megviselt arcába tekintett.

«Szegény, szegény szellem» suttogta, 
«nincs pihenő helye, a hol aludhatnék?»

„ «Messze innen, a fenyöerdő túlsó ol
dalán» felelte halk álmodozó hangon a 
szellem, ..«tetszik egy kertecske. Magas süni 
fji nő olt s benne nagy margaréták virág
zanak és a fülemile dalol egész éjszaka. 
Egész éjszaka dalol és a hideg, megjege- 
sedett hold tekint rája és egy platán teriti 
óriási ágait az alvó fölé.»

Virginia szemei könnyekkel telték meg 
és arcát kezeibe rejtette.

«ön a halál kertjét, érti» suttogta, 
^ e n  a halált értein! A halál oly 

i gyönyörűséges leltel! Oly szép lehet feküdni 
| a puha fekete földben, a fü rideg felül és 
[csendesség van körül. Nincs tegnap és nincs 
jholnáp. Feledve van az idő, feledve az élet 
lés nyugalmunk van. Maga segíthet rajtam. 
' Maga kinyithatja nekem a> halál házának 
kapuját, mert szeretet kiséri minden utain 
és a szeretet erősebb-a halálnál.»

Virginia reszketett és hideg borzongás 
futott végig a hátán és nehány pillanatig 
csend volt. Úgy tetszett-neki, mintha, rette
netes álmot álmodnék.
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Károlyt választották meg. A. gyűlés bevételeket, elénk_adja a,, tiszta jöyödélmet.JjsfirgÖscn. szükséges. Az intéző körök pedig
az uj elnök éltetésével végződött. mely sz^P kamatá“ fí befektetett tőkénékr'' tegyenek félre mifidén sürgős munkát, mert

- _•— •---  :± Azonban elfeledkezik arról, htjgifezér- most1 ez, a legsürgősebbT“  “  ~~
- • y - - y. féle baj lenne igy a már mükődö Telepnél. Tihanyi Demeter.

Nagyatád villanyvilágítása. L Sokkal i°bb ezen te,cP elkészítését, *  ¿̂=^===-
egy garanliát nyújtó gyárra, pld. a Ganz * - .  ; ^

Már t-égóta figyelemmel kisérem ked- gyárra bizni olyatén formán, hogy a meg- ' H  I W  r  ( T  ....... ~
vencz városkámnak Nagyatádnak helyzetét felelő * „ hasznon túl a jöyödelem bizonyos/ _
s figyeléseim közepett örömmel észlelem, */*-& a községet illesse. Arra sem igen kel- Olvasóink szives füveimébe aiánl- 
hogy kedvenczem egy idő óta rohamosan lene törekedni, hogy a telep menjen á tb i-  • k Rázsó Imre inaauaróvárí aazd akadé- 
fejlődik. Persze, persze! Uj -idők, up^rakeAzonyos idő múlva a község tulajdonába, miaj tanámgk a p évi ápri,^  $_án d c 
rek! Áthaladás s fejlődés jelszavával azF^szen a ,,-nak a községhez való fizetésé jq ¿ rakor a »Koroia szálló* naautermében 
ajkukon; tetterő érzetével izmaikban. M  mintegy feltételezi az eUfinorzest s igy nem _  a qazdaköri ülésen — tartandó elő-
öregek már megbénultunk lelkesedni az u j; állhat fenn az az eset^hogy esetleg a vál- adasat —— 7— — , .... ,
eszmékért, elfogadjuk, ha valaki megáján- lalkozó a világítókat kizsarolja. [ v nnn, , c 1 , .. .
dékoz velők, de harczolni értők nincs elég Tegyük fel, hogy a telep 100,000 ko- . P f  * unnePSéget rendez a 
életkedvünk. “  rónába - k e n n e k  6 /„-<* ¿ » t e  minden-

“ OH^ a lelkem, mikor a po lg ári isko la-esetre a ^ d e lem b ő l a Jele^ létesítőiéi Ypsilanti-féle simongátiu uradalom abból az 
itásárol olvastam, lelkesedtem, mikor az illeti, az 6000 kor. A tiszta ,ovodeem -  a|ka|omból bogg | tadja a főszolgabíró aalapításáról olvastam, lelkesedtem, 

artézi kút fúrása olyan sikerrel járt,artézi km túrása olyan smerrei ¡art, -  az fo g ju k  el Qenes memokur számítását -  kirá|g kM „ l i tó « flz a|kaW  ümip , 
artézi fürdő létesiteert, s kmondhatat anu 18,500 kor., a kiadas 10,500 kor, melyhez 3,_ín k4dden , lefolyni, d. e. 10 órakor 
örvendtem m egalkotasanak;vegtelenul hozzaveve a befektetes 6 . -,it 6000 ko- a községhiza laila-Cstermében Tallián An- 
¡61 esett a dohánybeváltó hivatal elnyereser ronat16500 kor, marad meg lovődelem 2000 dor fósz0|gabiró (ogja illmCpélyesen ét
nek hirvétele, -  mert ez tetenies ,ovedel- kor. Ebből a telep létesítőiét illetne -  mond- azu orang éVdemker^sztef. utína 
met biztosit a kozsegnek. |uk — 6 , a községét 4 hálaadó istentisztelet lesz a rom. kath.

Most itt áll a kis város a ..villanyvi- Ez a jővődelem ajehető tegminimali- templomban és délben 12 órakor fényes 
lágitás elölt, melyről a „Nagyatádi Hirlap“ sabb,_ mely a község fejlődésével évröl-évre ebédet ad az ünnepelt tiszteletére a koro- 
f. évi 5. számában megjelent Dénes gépész- ertielődik. Ez a számítás csak azt bizonyítja, nában az uradalom. Közel 100-an vannak

...mérnök ur irta czikkböl értesültem. hogy Nagyatádot villányerőre be lehet ren- a meghívottak, az ünnepelt barátai, tiszte-
Az eszme szép, nagyon szép. Elejteni . J “ ™ s a telep elkészítésére a fentebbiek Jő i és yidékiinleeloltelQségei._____  ----

nem lehet, nem szabad; még pedig itt gyors értelmében vállalkozó ts feltétlenül akad. A lábodi csikótelep megvizsgálására
intézkedésre van szükség, nehogy a fejló-, A dolog nagy változást jelent Nagy- ¿s a csikók osztályozására f. hó 15-én 
dés ujabb intézményei érdekében való mun- atádra nézve s óriási előnnyel jár nemcsak Lábodra érkezett Bacsák-Zsigmond, tábar- 
kálkodás elvonja az ujitó vágyat azoktól, < a tökéletes világítás maga, hanem leginkább nok lovassági felügyelő Hauschka Gyula 
kik e törekvésnek most lelkei — és nehogy az, hogy a villanynak hajtóerőül való fel- alezredessel Bécsből, Merhar és Zieger 
egyesek,— megunván a hosszas várakozást, használása által' sok lenditetnek a város alezredesek, nagykanizsai és gr. Batthyány
— saját házukat egy uj, — központi vilá- iparán s mezőgazdaságán. és br., Berg kapitányok budapesti lóavató- 
gitásra rendezzék be, Ezen "utóbbi nagy hiba Egy egy lóerő, mint Dénes ur írja bizottsági tagok és f. hó 27-ig ott tartóz-

Jenne az olyan ki^helyen, mint Nagyatád, óránkint .28 fillérbe kerülne. Egy kerékhajtó kodnak. A bizottság mindent a legnagyobb 
mely azonban élég nagy ahoz, hogy vil- embernek majdnem fizetnek ennyit, pedigjeadben és fejlődésben talált, a mi fölött 
lanyvilágitása legyen. ~ munkája sokkaKkevesebb, mint a motoré.... sokszorosan elismerésüket fejezték ki Ber-

A villanyvilágításnak bevezetése, illető- A mezőgazdaságnál gépek hajtására szűk- csényi"-HáTmán alezredeznek a csikótelep 
lég Nagyatádnak villanyerővel való ellátása séges lórfrö még többe kerül s e' mellett érdemdús és kiváló parancsnokának, 
tehát sürgős munkát kíván, mert ha ez év- még sok idő is elfecsérlődik. Pedig a/ idő  _  Baleset F. hó 19-én Berja Gábor 
ben nem valósul meg, akkor - azt hiszem pénz. Ki kell használni minden perezét. A vendéglős az artézi fürdőben, midőn a
— a jövőben ,már annak megvalósításánál mai kor a gyors mttnka kora *s ha ..i].L.az (. nagy médenczéből a tuss alá szaladt, el- 

.Sokkal több akadállyal kell megküzdeni. alkalom a nagyatádiak részére is, — hogy csúszott és oly szerencsétlenül esett, hogy
„  . . .  munkájukat meggyorsíthassák, ám ne sza- felső bal karját eltörte/Dr. Bienenfeld Mór

, Hgyn Í  T  wí»rainn' lasszák cl az ¡dót, hallgassanak azokra; kik fíirdóigazgató, ki épen a fürdőben tartóz-itfÓdalmon és a dohánybcválto Invafalon ez Gszmc ldkeS hjvci csatlakozzanak hoz- kodott, azonnal orvosi segélyben részesi- 
kívül min egy 800 láng hozato.t eddig össze, együttes erővel- létesítsék meg. eztf lc,tc. • y, M
niölyhez hozzaszamitva az előbbieket mint- a ng jelentésű iiitézinényt í'ha meglesz, _  nyíii/oc bika. Hosszufalu közséaben 
egy J200--1400 lángra lehet számítani mely ma}d ?„Gg,ótják örö| a lelkűk látni a váltó- fo,uó l 3 án a közséaf b ka itatas kőz- 
te jesen elegendő, hogy a város vallalkozot zâ az „ o| pislo!) »bbé a ! 'ben“ °m e ^ S d ?7 V

pi ?;• • •• L. . K pelroleum lampa; a akásukban, hol( nem Józsefet fc„ ökve istái^ ól kifutott, erre
Denes, mérnök urral azonban a kivitelt rontja többe a levegőt a petróleum lámpa ja csordás bojtárjával Qidözóbc vette s el- 

illetőleg nem ertek egyet. kellemetlen szaga. érvc a bikáj bottal fejbeütötte, mire a bika
Dénes mérnök ur azt ajánlja, hogy a Ra)ta tehát! Hirdesse mindenki mm- feldühödött. Csirét olyannyira összedöfödte 

község maga saját költségén létesítse a denütt és mindenkinek, hogy Nagyatad szarvával, hogy 15-én a szenvedett sérülé- 
telepet. Szépen kiszámítja a kiadásokat s nagyközségnek villanyerövel va|ó ellátása sck következtében meghűlt .Temetése nagy
i—. _____ !. ........ . ■ -----— r-T-r- . „ , ---------------r-— --- - ------- szártimal megjelent közönség részvéte mel-

Azután újra megszólalt ;i szellem és Gyenge örömkiáltással felállott a szel- 1°** mcnt végbe, 
hangja sóhajtott, mint a szél: lem üléséből, kezébe vette Virginia kis ka- — Fiatal betörő. Somogyszobb község-

, '.  .. , , . . csóiát, réqi módi kecsességgel lehajolt és ben Bichler Dávid kereskedő üzlethelyi-
n k f t n n S ^ h i« E r vaS?» 3 1 9 megcsókolta. LÍjjaí jéghidegek volt és ajkai ségébfiüolyó hó 15-én éjjel betörtek és 1

könyvtár ablak.m van. izzóak, de Virginia nem ingott, midőn a önnél pénzt és érték-tárgyakat elloptak, —
«0 igen gyakran!» kiállá a kis leány félhomályos szobán át vezette. A kopott, tettes az udvarfelöli ablak betörésével jutott 

és feltekintett. «Igen jól ismerem. Különös, zöld tapétába kis vadászalakok voltak hi- a boltba, ellopott 4 kor. 94 fillér készpénzt, 
fekete betűkben van írva és nehéz elolvasni: mezve. Belefujtak rojtos kürtjeikbe és in- 4 doboz-hölgy czigarettát: 6 kor. fél doboz 
Ha efftj aranifkajtt leányka kvxhirtía imád- tettek kis kezeikkel, Jérjen vissza. „Fordulj rövid szivart 2 kor.. 50 fill. összesen 13 kor. 
kozza bűneitől a bűnöst, ha .a Mszáradt, visszpi kis Virginia," Kiálták, „fordulj vissza!" 44 fillér értékben, — a csendóri nyomozás 
elhalt fa fehér r,s nörös oirágohat hoz, [)c a szellem még jobban megszorította során kiderült, hogy a tettes: egy fiatal 15 
csend lesz a házban, bélié lesz Canternille kezecskéjét és úgy behunyfa szemeit. az éves suhancz: Janata Károly szobbt-lakos 
felett!  De nem tudom mit jelent.» integetök elö{t. Rettenetes, gyik farku és volt, aki úgy látszik csak dohányzási szen-

«Ez azt ielenti » mönda szomonwn óriás szemű állatok pislogtak le rá a fara- vedélyét akarta e cselekedetével kielégíteni, 
„Ilon,, maoa véíen kell ^assa bűneimet' qoll kandalló párkányról és morogták: „Vi- mert a pénz tel,es egészében megtaláltatot nogy maga veicm kcii sirassa DuncimLi, • maaadrá kis Virqínia. Nem látjuk ná a, míg ellenben a czigaretta és szivarból
EST:i ^ Z ^ 5 S Í d v S f f  mm S  iíekem S b !  egyTés”  De a sUllem csenden ^tráng d a ^ é s  a betörésnél 
nhícs hitem És aztán - íia maaa mindíq ‘ovább siklott és Virginia nem hallgatott a használt létraval együtt tőle elkopozták, -  
édes jó és kedves volt — meqfog k ö S .  hangokra. Midőn a szoba végét elérték, és a bíróságnak átadtak, -  intő példa az 
rülrü' Rajtam a halál angyala! R^tteneis megállót, a szellem és nehány szót mór- ily élvezetek után vágyó suhanezoknak. 
ablakokat fog látni a homályban és rémes molt, .nelye Virg.ma iic.n ertetl Kinyitotta Polgári iskolák reformja. A „Nem
hangok fognák a fülébe suttogni, de nem szemeit es lattá, a imnt a fal kod inodjara zcti jsko)a.. f évi 12 számában olvassuk, 
történik semmi baja, mert egy gyermek. c foszlott: es nagy féke e barlang tárult fel hogy a polgári iskpia reformja közeledik a 
tisztaságával szemben nincs erejük a pokol előtte. Csípős hideg szel )arta ét okét es megvalósitás feIé Apponyi Albert gróf mi
hatalmainak » Virginia érezte, a mint valami ruháját meg- „¡szter a .polgári iskolák reformját a lehető 

Virginia nem felelt és a szellem vad legrövidebb idő alatt keresztül akarja vinni. 
kéRénheeiéshcii tördelte a kezeit leliaitott „ kul0l,b<!1n elkésünk, ts  a kóvetkezo pil A reform a maga egészében készén van s 
aranyos felire nézve Hirtelen Kmllott Vir- lana,ba " “ 9®"“ *  » falazal * » tatán már nem is hóhapok kérdése, hogy 
ginífl  ̂ ^en"^^édt ^ l t  és különös fény-ra-. go^élinszoba üres volt. nyilvánosság elé keriiljön E  szerint a mi- 
guogott szemeiben. -Nem félek semmitől. Folyt. köv. Hisz er a hat osztályos polgár, iskolát meg- 
mondá határozottan ..és kérni akarom az ~ toW|a a hetedikkel s teljeá kozepiskolu )ell«|- 
angyalt, hogy könyöriiljöjL-ineg magán.“ .gél-egységes marad. A tanulok érettségi

hó
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vizsgálatot tesznek és önkéntességi jógiik levonult az ünneplő közönség Orzsi Mihály 
lesz. A polgári iskolát kiveszik a tanfelü-j 48-as. honvédért, kinek a község ,ez alka- j ' :
gyelőségek hatásköréből s külön főigazgató- lomra egyenruhát készítetett, :majd 2 órakor____  -Á rverési-h irdetm ény*
ság vezetése~atá ?djákr ~ 7 ¥  réTrfempIörnban büzgú Imadsággal meg-!

— Tüzek Kónui közséqben folyó hó kezdődött az ünnepély, melynek többi része; Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
11-én éjjel Sóla Mihály kónyi lakos tulaj.- a helHböl és vidékről óriási számban össze-1 évi LX  trc í. 102 §-a értelmében ezennel 
dónál képezett szalmás ház leégett, a tűz sereglett hallgatóság előtt nagy érdeklődés közhírré tesz,, hogy a budapesti k e t a n f c

- . . .  .. *  .. ,ésJslkesedes mellett a szabadban folyt le.; es valto torvenyszeknek 1907. évi 16611.
A háy^eli dalárda hazafias dalokat énekelt.; számú Végzése következtében dr. Schwarc 
Megnyitóbeszédet tartottMáté Lajos lelkész, j Kálmán ügyvéd által képviselt Schwarc 
Szavaltak: Tóth Imre (Riadó Inczédytöl) i József és Társa javára, Gyura János ellen 
Kovács József ■ (Él . a niagyar Ábrányitól) 500 K. jár. erejéig foganatosított kielégítési 
Andik József (A pusztaszeri ünnep Benedek • végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2202

oka gondatlanságból eredt, meíLazi-egyik 
fakó felesége vacsorát főzött, s a tűzrakás 
után az időközben boltba küldött férje után 
ment, hogy a főzéshez szükséges sót gyor
sabban hazavigye, — aki biztosan politizált 
a boltban levő atyafival, — eközben a tű
zön volt edényben a zsir lángot kapott, s 
az alacsony szabad kéményen a háztetőbe 
kapott s mire á. politizáló atyafi hazaíndult, 
a ház már lángokban állott. A lakásban 
lévő bútorokat csak nagy erőfeszítéssel 
tudta megmenteni a tűzoltóság.

— Gige községben folyó hó 8-án Selyem 
István gigei lakos,, háza leégett, — a tűz 
oka gondatlanságból keletkezett, mert este

Jánostól) Móré József (Nemzeti»dal Petőfitől): kor.-ra becsült következő ingóságok, u. 
Alkalmi színdarabot adtak elő: Balog Jó- 2 .ló, 2 üsző, 1 tehén, 8 malacz, 2 ko_______ ._____________  „  _ ........„ ! kocsi,
zsef, Bottyáni István és Kismárton Lidía, 11 cséplőgép, 1 szódavizkészitö gép, 50 

! kinek korához képest 'ügyes játékáért az drb. épületfa, 120 mérő kukoricza, 1 varró- 
; énekkar tagjai jutalmul egy stelyemkerídőt j gép, bútorok nyilvános árverésen eladatnak, 

adtak. Záró beszedet tartott Váczi" Antal! Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
tanító, kinélf felhívására a közönség dz öreg ! bíróság 1907. évi V. 20 13 "számú végzése 
honvéd megvendégelésére 16 kort adakozott! folytán 600 kor. ^tőkekövetelésnek J906.

_ ___________________ ________ össze. Ünnepély: után áldomás és tánc voltfí évi deczembér tíó 20 napjától járó 6 „
refekvésTlött a 1<áTyhát7— melynek tiszfö- Úgy az énekkar vezetése, mint a szereplők | kamatai, és cd'dig összesen 125 kor. 56 
gatását elhanyagolta, — erősen megrakta s ‘ betanítása és az .egész ünnepély sikerült > fillérben biróilag már megállapított költségek 
az alacsony korom-fogott padlás deszka lefolyása Váczi Antal tanító buzgóságát és erejéig, Csoko-nyában alperes lakásán le- 
meggyuladva a kályhából kijövő erős láng- ügyességét dicséri. ' ;  endó megtartására
tói, a ház csakhamar lángban állott, mikor _  Meghívó. A Nagyatád és vidéke gaz- 
aJakok felébredtek és csak sajat megmen- daköre f. évi ápríl.s 3-án (pénteken) délelőtt 
tésukröl gondolhattak. ' |0 órakor Nagyatádon a Korona-vendéglő

— Sertésvész. Tarany községhez tartozó-emeleti termében tartandó rendes havi köz- 
Gyertyános pusztán a sertésvész.járványé^- gyűlésére. Tárgysorozat: Legutóbbi közgyűlés:
san fellépe%-ínnpa  vaflit ezpjt-h»»»»" i«*- :— -- -*— — •«—

. resztül sertéseket-’szállitaní tilos.

1908. évi márczíus hó 31 -ik napjának 
d. e. 9 órája

határidőül kitűzetik és ahhoz -a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az

j 6. napján.
SZABÓ  JÓ ZSEF
kin-bir. végrehajtó.

hogy az
és Hntdratésc, 1881. cvt bX. t>c. t07 és t08.~§-aí értel- 

. f . fiifélésilő felkérése. Az orszá- j mébeh készpénzfizetés mellett, a legtöbbet
./ — A Csokonyavídéki népnevelési egylet gos'tejgazdasági felügyelő felhívása folytán j ígérőnek, szügség esetén becsáron alul is 

f. hó 11-én tartott gyűlése, melyen Szalóky egy tejcohservgyár számára szállítandó napi! el fognak adatni.
Dánielnek a községi tanácsterem részére! 1500 liter tej hozzávetőleges tájékoztató ősz- Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
megfestett arcképét is leleplezték, fényesen- szeirása. Báró' Ber£ 'Ottó u£ indítványa: csat-; gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
sikerült Máthé,‘“Lajos titkár díszes beszéde' lakozás a debreceni dohánytermelők mozgaj-[azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
után hullott le á lepel az arcképről és vette: mához, a dohány árainak emelése érdekében.Tárverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér- 
azt át Kati Jájios községi biró. Kis János Rázsó Imré móvári gazd. akad. tanár ur nö-; telmében ezek javára is elrendeltetik, 
saját szerzerriényű alkalmi költeményét sza-1vénytermelés és műtrágyázásról szóló eladása.; Kelt Nagyatádon, 1908. évi márczius hó 
valta, Kádár Károly áltatörvos pedig igeri A földmiveléstigyi íniniáterium által soniogy- '  
tanulságos felolvasást tartott a gyakrahban vármegyei kisgazdák részére tenyészállat be
fellépő Tagadós állati betegségek okairól, szerzésére engedélyezett kamatmentes kölcsön 
Szalóky Dániel is felszólalt, megköszönvén igénybe vétele és annak feltételei. Beérkezett 
a megt ^ teltetést^és kivánta. hogy g község- hivatalos iratod .fel' -Ivasása, egyéb (igyek és
terem, melyben arcképe függ, á gyűlölködés • indítványok. •' * ' ---
helye ezután ne legyen, hanem legyen a c
testvéri egyetértésnek s az emberbaráti — !>zon,oru szamok. A kereskedelemügyi 
szeretetnek békességes temploma. Öröme miniszternek az iparfejlesztésről kiadott em- 
telik, úgymond a megtiszteltetésben, ..de ^^‘ra^ból olvassuk: Az 1906. évben a be- 
érdeme nincs rája. Végül felajánlotta a j hozatal összes értéke 15556 millió korona
szobrok kerítésére általa már régebben ígért r̂!éket •‘éPvisclt, a kivitel pedig 15088 ............  „..
100 koronát és felhívta a közönséget is az»níllió koronára rúgott, tehát külkereskedelmi évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
adakozásra. A gyűlés Szalóky Dániel élte- íor9almunk mérlege 468 millió koronával közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. 
tésével ért véget. A gyűlés után látogatott paszlvvá változott, vagyis-mivel, az előző és váltó törvényszéknek 1906.-évi 113534 
társas ebéd volt a Pittner-féle vendéglőben, évben a mérleg 34‘2 millió koronával aktív szánni végzése következtében Dr. Schwarc

— Március 15-ike Csokonván n vo.ltf a~ évi á*laPothoz viszonyítva Kálmán ügyvéd által képviselt Schwarc Jó-
nuai társas körök széD hazafi««» mér,e9önk millió koronával rosszabbodott, zsef és Társa javára Gyura János ellen 500

,906-ban ,ndult a kór s ¡ár- " ‘ ¡«9  foganatosított kielégítés március idusának magyar társadalom részéről a hazai ipar végrehajtás utján lefoglalt és .1141 kor.-ra

. vhtó. 1908.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.

becsült következő ingóságok, u. m: 9 m. 
mázsa gabona, 2 ló, í  kazal szalma, 2 ko-községháza nagytermébén oly nagy számú — Az aratásra szabadságolják-a ka- m^zS.a 9*!b?-na;  ¿ !  i  k ® Í « .2 ? i

közönség jelnlétében, hogy egurésze a folyo- toník«t. fl hadsereg rendeleti Közlönue ¡5 ,  , .  ■ , épületi | pálinka 
sóra és az udvarra szorult. Klősjrör a rof közli a kiráin roirrfoiofn* ..mni.. fozo^ust, 1 szikvizgép, 1 varrógép, bútorok

s árverésen eladatnak.sóra és az udvarra szorult. Először a ref. közli a király rendeletét, amely meqhaguja fo?°».ust- 
dalárda enekelte el a Hymnust, azután Kis ¡az összes szárazföldi parancsnokságnak, ny,lvaI1.0 .
lános szavalta el -március 15.' a í iű " sa‘j"áí hbgg a z ^ ls ó s . " '^ ' “̂ . ^ ! “.'«'"¿rőgramba . .  . klr..j*«te-
költeménaét. mely remek szavalat utá  ̂ 1̂ -  veggék bele a legénységnek az aratási időre ¡ S ? ®  S ^ k o r  ! ! .
mián Gyula szép tartalmn ünnepi besz'édberl való három havi szabadságolását. folytan, 300 kor. tőkekövetelés>,‘-nnek IW 6.
méltatta a nagy nap emlékét, fölidézve a Cm -° napjától járó 6 „
48-as eseményeket. Erre következett Lám- ~  Állami megrendelés a hazai, -kis- kamatai, es eddig összesen 100 kor. 13 fillér- 
pért Gézának a «Öudapest» számára irt 'P aroso,ínál. A  honyédség jövő-évi bak-: beii biróilag már megállapított költségek 

«Ikalmí költeménye, meluet Kulcsár István kancs szükségletének szállítására a honvé- erejéig, Csokonyában alperes lakásán leendő 
szavalt el. Ezután a szózatot énekelte el a delmi kormány pályázatot hirdet. Szállítandó | megtartására 
dalárda és végül Szalóky Dániel elnök mon- 4986 RÍr bakkancs- pályázni akaró kis- 1908. évi márczius hó 31-ik
dott záró beszédet, megköszönte a közön- 'Parosók ajánlatukat a keresk. és iparkamra napján d. e. 10 órája

adiák bc haláridöül kitűzetik és ahhoz a venni szán- 
idekozok ezennel oly^hiegiegyzéssel hivat-

------ nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.
évi LX. t.-c. 107. és 108. 8-ai ‘ értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek,

-----  szükség esetén becsáron alul . is el fognak
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá-

í f c r i K í ü '  *j” *rc|u.s Rott' r  Ben,át nagykereskedő jelentése, a z ik ra 'w ^ ité s ! ' jogot ngertek'“ “ ezen

mények nem engedték, hogy a szabadban, ]3 kercskedGlmi kormányhoz, 
a szobrok előtt tartsák az ünnepélyt, mert 
azok ittég mindig nélkülözik a kerítést.
Kérte a közönséget, hogy tegye lehetővé 
díszes kerítések'1 feláljitását, adakozzék a 
célra é? támogassa azt különösen az ünne
pély után a kerítések javára rendezett mű
kedvelői előadás látogatásával. A műked-

Felelős szerkesztő:
SZMOD1CS SZILARD.

Gabona-piacz.
15» cimü* egy felvonásos alkalmi darabját 
adták, szépen sikerült és a nemes célra, 
dacára a csekély 40—20 filléres belépti 
dijaknak 70 koronát jövedelmezett.

— Somogy Visonta község közönsége 
is lelkes hangulatban ünnepelte meg a nem
zeti feltámadás magasztos ünnepéUD. u. 1 
órakor trombita, dob és énekszó mellett.

Nagyatád, 1908. márczíus 26-án. 
Búza K. 21.- 22.—
Rozs 19.— 20.—
ArPa ~  .. 14- 15.- 
Zflb • — . „  1450 15.- 
UjTengeri— „ 14.- 15.—

árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik, 
i . Kelt Nagyatádon, 1908. évi márczius hó 
; 16. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.



1908. márczius 26. NAGYATÁDI h ír l a p

^ t e a p S z o l o o l t v á n v o k
« ^ 6 0 ^ 0 8  szokvány minőségben 22 cse- 

niege, 2S borfajban, háromfé- 
le fajtiszta alanyoal. oszt. 180 

... j y f  kor.. 1000 drbónként. II. oszt. 
kis szépséghibával 90 kor. 1000 drbónként

Készlet 419000 oltvány
J50000 vadgyökeres, Portalis, Solonis, 
Rup* Monticola, Aeamon, Rup, Gansin

1. és 2. szám.

Kérjen árjegyzéket

“Vállalati szőlőtelep“
Billéd. (Torontálmegye.)

Van.szerencsénk, a „NflGYflTrtDI ARTÉZI FÜRD Ó
.RÉSZVÉNYTÁRSASÁG" t  részvényeseit az 1908.
évi itlárczius hó 29-én(Le.fél 11 -órakor Nagyatádon

meghívó.

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul
■ — - felvétetik. ——...;

> - —  — * * -oianui íNayy
a „NAGYATÁDI TAKARÉKPÉNZTÁR“ helyiségében tartandó

H1 I. RENDES KÖZGYŰLÉSRE
m eghívni.

^ ' k z  IQfl^QflTÓSrtQ.

fl Közgyűlés tárgysorozatai-
1. Két jegyzőkönyv-hitelesítő választása. '
•1 Igazgatósági és fclilgyelé^bizottsági jelentés a lefolyt üzleti évről és

. __ezzel kapcsolatban a számadások, megvizsgálása, a mérleg megállapítása,^
.... jóváhagyása s ^nyereség felosztása iránti, intézkedés, nemkülönben az igaz

gatóság, felügyelő-bizottság részére a felmentés megadása.
3. Felügyelő-bizottság választása 3 évre. 4 w — -
4. Az alapszabályok szerint beadható indítványok tárgyalása.

Jegyzet: A szelvények a közgyűlés napjától kezdve a »Nagy
atádi takarékpénztár részvénytársaság« pénztáránál válthatók be.

if ik  t t s i m  t á t i » ®
S Z l J t t Y Á R T Ó  É S  X Y E B O R S  

■ = = = =  N A G Y A T Á D O N .  .............. ~

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

....... .....M — — —i—̂-tt-—........ «  1

-SEÍE2ÍE . BEN Y Á K  lÁNOS-S T , : ^
KÖNYVKÖTÉSZET,  ̂ N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É :
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RAKTARON TARTOK: ELVÁLLALOK:

Imakönyveket egyszerű és finom Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköntj- nyomtatványok, művek értesítők, gyász
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

Rajzpapirt és kartont egész ivekben a legizlésesebb kivitelben, 
és felvágva. -r—  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

Egyszerű és finom dobozlevélpápirt a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban,, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését jutányos árban.

---— :
0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek.
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LAKATOS ÉS LEMEZÁRUOYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi w  lőpor áruda. 
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok,

kerítések czéijaí̂  „fiungaria“ sodronyíonat.
Mindennemű takaréktiizhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Venyige,- hernyózó- rózsatő- és pá
zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek.
Hz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktáriról

I. rendű meszet
-(a-»Dunántuli Egyesült Mészmüvek«^epvjscletében.)

— —;
Portland és román czementet

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

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelölemezt, kátrányt, karbolineumot stb.
(Biehn János-féle budapesti aszfalt és kátránytermékek gyára képv.}

Épűletfát és deszkát minden méreten
( (Stájerországi, karintiai és magyar (erdélyi) termékek.

I.* F E L SÖ MA G YA R OR S ZÁ G I  FAZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig.
Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag óiomz^oiva.)
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

Nyomatott Benyák János-könyvnyomdájában Nagyatádon IDŐS.



III. évfolyam. 1908. április hó 2. 14-ik szám .

NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALMI, GAZDASÁGI É S  SZÉPIRODALMI HET ILAPIA
_______________  . A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK«-HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á ra k : egész évre 8 kör., félévre 4 kor., ne-
--- — gyedévre _2 kor. egyes szám ára 20 fillér. ----- -

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

S Z E R K E S Z T IK  
Dr. N EU BA U ER  FERENC, 

SZM O DICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 6). szám. 
Kiatiőftivátal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A gyermekvédelem és a 
községek.

A magyarországi gyermekvéde
lem programja immár csaknem meg
valósulása előtt áll.

Amióta az Országos Gyermek
védő Liga megkezdte nagyarányú 
működését, nagyrészben pótoltattak 
azok a mulasztások, amelyek eddig 
részint^a társadalom közönye; részint 
a hibás állami törvények hatósági 
intézkedések folytán oly sQkáig stag
náltattak ennek á nagyfontosságu 

társadalmi problémának “a megoldását.
Állam, társadalom csak az utóbbi 

években nyúlt radikálisan a gyermek- 
védelem kérdésének a megoldásához. 
Az gllam törvényes rendeleteivel, 
intézkedéseivel a társadalom pedig 
felébredt sociális kötelességérzete 
tudatában anyagi és erkölcsi áldozat
tal járul intenzivebben a gyermek- 
védetem ügyének megvalósításához.

Az Országos Gyermekvédő Liga, 
mint az állam szerve nemcsak arra 

.vállalkozott, hogy az állam rendele- 
teinek, intézkedéseinek társadalmi
lag is érvényt szerezzen azzal, hogy 
e téren az állam és társadalom kö
zött közvetítő és átutaló szerepre 
vállalkozott, hanem a saját program
jának is igyekszik a magyar társa
dalom minden rétegében érvényt 
szerezni, de szervezetének' közvet

lensége révén s intézményeivel ki  ̂
egészíti azokat az intézkedéseket és 
rendeletéket, amelyek a kormány az 
állam kebeléből indultak ki.

Az ilyen állami réndeletek között 
a- legfontosabbak egyike a Széli féle 
törvény volt, amely tudvalevő min
den hét éven felüli elhagyottnak 
nyilvánított gyermeket tizenöt éves 
koráig állami védelemre utal. Az 
állam minden^ílferr l^rmékét TéT- 
vesz s állami -menhéíyekbe helyezi 
el. Ennek a törvénynek sociális és 
állami rend szempontjából messze 
kiható jelentősége van s nagy lépés
sel vitte előbbre a gyermekvédelem 
ügyét. t , . .

Mégis  ̂mindamellett sérelmes az 
a törvény ¡^Sérelmes pedig a közsé
gekre, amelyek az elhagyottnak nyil
vánított gyermekekért a tartásdijat 
fizetni kötelesek. . ;T 'r

Már magában a törvény szelle
mében bizonyos abuzüs van, amely 
a szegényebb közságeküt érzékenyeb 
anyagi megterheléssel sújtsa.

A tömegnyomor'— igaz — na
gyobb ezekben a községekben s a 
sociális igazság szerint ezeknek a 
községeknek elhagyottnak nyilvání
tott gyermekei jobban rá vannak 
utalva, hogy róluk az állam gondos
kodjék, mint pl. a vagyonosabb mező
városok, nagyközségek, városok 
gyermekei, csakhogy honnét vegye

az ilyen szegényebb község a gyer
mekek eltartásáért fizetendő pénzt?

Nézzünk például egy felvidéki 
-szegénységben sínylődő falut. A 
szülők, férj és feleség egész nap 
nehéz munkában robotol, az ilyen 
szülők képtelenek gyermekeik gon
dozása mellett kenyérkereset után 
járni. A létért való nehéz küzdelem 
nem engedi meg nekik I 

...... >Ijen<‘mékétó ügyeljenek, vagy nevelésé
vel foglalkozhassanak. Hisz boldog
nak kell lennie,'ha apró gyermekeit 
eltarthatja!

Az állam az ilyen esetekben 
azután megállapítja az elhagyottsá- 
got s a gyermek bekerül az állami 
gyermekmenhelybe. Egy egy ilyen 
szegény faluból igen gyakran 100-200 
gyermek is állami gondozásba kerül 
ami érthető is. Tény ugyanis, hogy 
a tömegnyomorral a gyermekszapo
rulat egyenes arányban áll _ _ ..._

Az ilyen falu népe,. ameJy alig 
képes megélhetési minimumát meg
szerezni, aránytalanul nagyobb kon 
tingensét adja az állami gondozásba 
kerülő gyermekeknek, mint például 
egy aránytalanul nagyobb város 
aránytalanul jobbmódu lakqssága.

Ez az aránytalanság azután rend
szerint a községek rovására van.

Igen .gyakori eset azután, hogy 
egy egy ilyen , elszegényedett kis 
község sokkal súlyosabban érzi a

Nagyatádi Hirlap tárcája.
A canterville-i szellem.

— Hylo- idealista elbeszélés. —
Irta: Wllde Oscar.
. (Folytatás.)

Y 1-
Tíz perccel később teához csengettek 

és minthogy Virginja nem jött le, érte kül
dött Otis asszony egy inast. Néhány pilla
nat múlva ez avval jött vissza, liogy Vir
ginia kisasszonyt sehol sem találta.

Minthogy minden este le szokoit menni 
a kertbe, hogy a vacsorai asztál számára 
virágot hozzon, kezdetben nem is aggódott 
Otis asszony. Mikor -azonban hatot ütött az 
óra és Virginia még mindig nem' került elő, 
mégis gondolkodóba esett és elküldte a fiu
kat, hogy keressék Virginiát, inig ö és férje 
a ház minden -zegét-zugát átkutatták. Fél 
hétkor visszajöttek a fiuk avval, hogy sehol

nem találtak nővérük nyomára. Most aztán 
mind roppant megijedtek és nem tudták 
mitévők legyenek. Egyszere csak eszébe 
jutott Otis urnák, hogy pár nappal ezelőtt, 
egy cigánykaravánnak engedélyt adott arra, 
hogy sátraikat h parkbaii állítsák föl, azon
nal Blackfell Hollowba indult, tudva azt, 
hogy ott tanyáznak; legidősebb fia és "két 
szolga elkísérte ót. A kis Cheshire-i herceg, 

j aki a gondtól égiszen öukivülefbé esett, 
j izgatottan kérte, hogy vigyék őt is maguk- 
kai, -de Otis ur nem akart beleegyezni, mert 
félt az esetleges verekedéstől. Amint oda 

! értek, látták, hogy a cigányok már elmen
tek. Az elindulásuk gyorsan ..történhetett, 
mert a tűz még égett és egy néhány tányér 
hevert a fiiben. Otis ur megparancsolá Was
hingtonnak és a szolgáknak, hoglj az egész 
környéket kutassák- át, ő haza s etett és a 
táj összes rendörfeliigyelöinek sürqönyözptt 

f’s kérte, hogy keressenek egy kis leányt, 
akit a cigányok elloptak. Azután megparan
csolá, hogy a lovát nyergeljék fel. felült reá 
s inig felesége a három fiúval az ebédhez

•ült; egy lovászszal/Ascot fele indult. De 
alig ment pár lépést, hallá amint valaki -a 
háta mögött galoppozik. Hátra rí£z és látja, 
hogy a kis herceg, vérvörös arccal, kalap 
nélkül, a kis ponnyján vágtat utána. «Otis 
ur, Otis ur!» kiáltá a fiú «én nem tudok 
adig .enni, inig Virginiát meg nem találtuk. 
Kérem neharagudjon. D eJia még a múlt 
évben beleegyezett volna eljegyzésünkbe 
mindez nem történt volna meg. Ugye nem 
küld vissza? Én nem. megyek vissza, én 
nem akarok vissza menni!»

A miniszter jót nevetett a heves vérü 
hercegen. de egyúttal nagyon meghatotta 
Virginia 'iránti' szerelme. Lehajolt hozzá ba
rátságosan megverégette vállait és Így szólt; 
«Nohát Cecil, ha nem akar vissza térni, úgy 
jöjjön velem. De Ascotba egy kalapot kell 
önnek vegyek.»

'«Ördög vigye a kalapomat, Virginiát 
akarom látni!» kiáltá a kis herceg kacagva 
és a vasúti állomásra lovagoltak. Ott meg
kérdezte Otis ur az állomás főnöktől, vájjon 
nem láttak-e egy kis leányt, melyre Virginia

M l a UhOffet,

'irolin Tüdőbetegségek, hurutok,, szamár- 
köhögss, skrofulozis. Influenza

"  ölen számtalan tanár és orvot á lu l naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat 1« kínálnak, kérjen mindenkor 
„BoeA«“ e r «< M  ctomdgolást.

m. * •  H < f a u i - U  I b t h t  *  C«. B u t i  (Srájc)

„ jR o e h e “



gyermekvédelem ügyében rárótt a- 
nyagi kötelesség teljesítését, mint 
példáiul egy nagyobb iakósággal bíró 
város.

Nyilvánvaló tehát, hogy ez a 
■törvény serelmes ezeknek a szegé
nyebb - községek”’ közteherviselésére 
nézve.

Ezen csupán a törvénynek a 
megváltoztatásával lehetne segíteni, 
mindaddig azonban a sérelem súlyos 
hátrányát és terheit el kellene visel
nie azoknalnrtíözségeknek, amelyek 
azt sinylik.

Az Országos Gyermekvédő Liga 
azonban ezen a bajon is igyekezett 
enyhíteni, oly módon, hogy be nem 
várva amig a törvény megreformál-

- tátik, saját pénzalapjából fizeti eze
kért a gyermekekért a tartásdijat. 
Természetesen ma még távol áll at
tól, hogy az összes szegényebb köz
ségek terhén enyhitsefi oly módon, 
hogy annyi sok ezer gyermek éff 
tartását, magára vállalja, de az ejső 
lépést ,már e téren is megtette.

Hogy a Liga nagyarányú prog- 
rammjánafirez a tevékenysége csak 
egy kis hányadát teszi ki, felesleges 
is megemlítenünk, de, hogy magában 
ez a válíalása«>á*'gyermekek tartás
diját illetőleg tetemes anyagi áldoza
tokkal jár, evidens mindazok előtt 

^ákik a Liga horribilis kiadásaival — 
egyétr rránybp — tisztában vannak.

Hisz há tekintetbe vesszük, hogy 
a Liga a: gyermekvédelem minden 
irányában " olyan kötelezettségeket 
vállalt, amelyeknek gyakorlati meg
valósítása jiagy. pénzáldozatokkal jár, 
érthetőnek tartja mindenki, hogy, a 
Ligát az egész magyar társadalom
nak hathatós anyagi pártfogásába 
kell: részesíteni.

Elsp sorban pedig a községek
nek evidens, érdeke, hogy a Ligát., 
támogassák. Amit ezek a községek 
fillérék alakjában juttatnak a Liga 
urnáiba, visszakerül, százszorosán is 
e99 e99 gyermek eltartásában.

Közéig ismét a gyermeknap, a- 
mely az idén impozáns, nagy ese
ménye lesz a modern társadalomnak.

. -2 r. •______

leírása illik, a pcrronon. De semmit se 
tudtak meg. Az állomásfönök végig távirato
zott az egész vonalon é$ biztosította őket, 
hogy a legtüzetesebben kutatni íognak min
denütt; és miután Otis ur egy boltbau,:ine- 
lyet épen becsukni készültek, a kis herceg 
számára kalapot vásárolt, tovább lovagoltak 
Bexléy-beregy körülbelül négy mérföldnyire 
eső faluba. Azt mondták, hogy az egy jól 
ismert cigánytelep, mert nagy puszta mezeje 
van. Ott felverték a kisbirót, de nem tudtak 
meg tőle sémit és igy keresztül lovagolva a 
mezőn hazairánuitották lovaikat és tizenegy 
felé halálosan elfáradva és egészen kétségbe 
esve a kastélyhoz értek. Washington és az 
ikrek a - parkkaputiál várták őket, mert a 
fasor igen sötét volt. Virginiának a legkjs- 
sebb nyomát sem találták. A cigányokat 
utolérték a Brokley-i réten, de nem volt 
náluk és gyors utrakelésükct avval indokol
ták, hogy a Chorton-i vásár napjában té
vedtek és igy lóhalálban elindultak, hogy 
el ne késsenek. Szörnyerrwgttedtek, midőn 
Virginia eltűnését meghallották, mert igen 
hálásak voltak Otis ur iránt, hogy megen
gedte nekik a parkban letelepedni. Négyen 
visszamaradtak közülök, hogy segítsenek a 
keresésben. A halastó vízét lebocsátották, 
az egész kastélyt újra és újra végigkutatták, 
de minden, siker nélkül. Világos, hogy Vir
giniát legalább reggelig féltalálnp nem. lehe-

Ezen a napon megmutathatják a köz
ségek, hogy mennyire érezték át en
nek a kérdésnek fontosságát.

Járuljanak tehát filléreikkel a 
j  Liga urnáihozrHisz csak fillérekről 
van szó.

A jegyzők,' szolgabirók, s az 
[egész magyar közigazgatási tisztikar, 
j amely minden nagyszabású nemzeti 
! és- "társadalmi gondolatot segített 
megvalósítani, mutassa .meg ezúttal 
is, hogy mire képes.

T&  ő hivatásuk az a gyönyörű 
szerep, hogy a néppel értessék meg 
ennek a napnak a jelentőségét, fon
tosságát s a nemzeti eszme szem
pontjából való horderejét...

J ) e  hirdessék-a~nepnek'a nép 
lelkipásztorai is, hogy nem csak 
istennel, hazának és nemzetnek tetsző 
dolog a gyermekvédelem gyakorlása, 
hanem a legszebb emberi köteles
ségek egyike!. . .

Világítási bizottságunk utazásáról.
--r • v r-ft rviffamös világítás vbii triöst •közsé
günkben leginkább napi renden, mindenütt 
erről beszélnek vitatkoznak meg lesz-e? 
létesithetjük-e igen vagy nem? Községünk 
képviselő-testüiete legutóbb tartott ülésén 
e régóta vajúdó kérdésben, hogy azt előbbre 
vjgye, elhatározta, hogy egy bizottságot küld 
ki és az tanulmányozza ezt oly helyeken; 
hol a villamos világítás már be van vezetve.

E  bizottság márczius hó 22-én indult 
el Keszthelyre s onnét át Tapolczára, Itogy 
az ottani villany-világítási telepeket meg
nézze s tapasztalataikat a községünkben 
létesítendő telepnél felhasználhassák.

. Keszthely város elöljárósága a legna
gyobb előzékenységgel fogadta a kiküldőt- 

leket~esTgé« részletes felvilágosítással szol
gáltak^ a telep mérnökét felkérték, hogy a 
legbővebben ismertesse meg a telepet.

A keszthelyi villany-telepnél két sziyó- 
nyömó gázmotor van alkalmazva, meglehetős 
nagy telepen, mert a gázfejlesztő kazánok
nak külön helyisége van, hol kokszból fej
lesztik a gázt, melyet a gépek hajtására 
használnak fel, egy külön épületben a mér
nök és a gépészek lakása vgn.

A tapolezai telep, mely közvetlen kö- 
•zel a vasút állomás mellett van jóval kis- 
sébb területe '̂ fekszik itt a legújabb «Diesel- 
féle» motorok vannak bevezetve, melyek 
kissebbek mint a keszthelyi gépek; ezeket 
nyersolajjal tartják üzemben, a mi a drága
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tett. A legmélyebben lesújtva mentek fel 
OtiS ur és a fiuk ismét a házba, inig a lo
vász a két lóval és a pónival követte őket. 
A csarnokban a szolgálók megrémült cso
portját találták, a könyvtár pamlagán ijed
ségtől és félelemtől atéltán feküdt a szegény 
Qtis-^sszony és -a házvezetőnő kölni vizes 
borogatást rakott a fejére. Otis ur azonnal 
(követelte, hogy egyen valamit éá vacsorát 
rendelt az egész társaság számára. Bánatos 
vacsora'volt, mirtdenki hallgatott és még 
az ikrek is megdermedtek az ijedségtől és; 
le voltak sújtva a félelemtől mert nagyon 
szerették testvérüket. >Midön felkeltek az 
asztaltól, Otis úr, dacára a kis herceg forró 
kérésének, inindannyiukat elküldte lefeküdni. 
Éjjel úgysem lehet semmit se tenni és majd 
holnap reggel azonnal táviratozni fog a 
londoni rendőrfőkapitányságnak, hogy azon
nal küldjenek ide nehány, detcctivet. Épen 
midőn távozni akartak az ebédlőből, éjfélt 
ütött a toronyóra és midőn az utolsó ütés 
elkondult, borzasztó recsenést és egy gyors, 
visitást hallottak. Borzasztó dörgés rázkód- 
tatta meg a házat, menye? zene' hullámzott 
végig a levegőben, a lépcsőház berakásá
nak egy fatáblája tompa dörrenéssel feltá- 
rult és a lépcsőfokon .megjelent. igen hal
ványan, fehéren, egy • kis ékszerdobozzal 
kezében- Virginib. Abban a pillanatban mind 
neki rontottak. Otis asszony szenvedélyesen

I koksznál  ̂jóval olcsóbb, igy az üzemben tar- 
jtási költsége is kevesebb. Ezzel szemben 
¡ azonban a ¿Diesel» gépek jóval drágábbak, 
j mint a keszthelyen üzemben levő szivó- 
: nyomó gázmotorok. A vílágitassal' műid a 
¡két helyen teljesen meg- vannak elégedve, 
¡,sőt Keszthelyen egy szállodának már meg- 
! volt a saját villany-világítása, mégis össze- 
i köttette a teleppej, mert így sokkal olcsóbb; 
f de el is terjedt már annyira, hogy a kik a
■ legnagyobb ^ellenszenvei voltak irányában 
i azok is bevetették, elismerve ennek czél- 
; szerű és olcsó voltát és. ma már a keszt- 
| helyi telep kicsinek bizonyult különösen a 
télen mikor *ok a fogyasztás. Kezdetben 

I24Ó0 lángjuk vöTt; ma már az 5 ezeret; is 
¡jóval'meghaladja és.igy kénytelenek -meg?
| nagyobbitani, ez irányban már folynak is a 
i tárgyalások.

_— Éppen ez okból nem oly szép- fényes 
a világításuk mint pl: a tapolezai, mert nem 

j képesek elegendő áramot, produkálni, tle a 
; tapolezaiak akkumulator-tclcpek is nagyobb, 
igy az állandó feszültség is nagyobb.

Keszthelyen különben már ipari ezé- 
lokra is használják s • vagy vhárom-helyen 
vannak motorok villamos árammal hajtva 

rés üzénibe tartva, mert sokkal olcsóbb mint 
a kézi erő. A keszthelyi telepnek felállítása 
360 ezer koronába került, mit a város 50 
éves amortizátios kölcsönkép vett fel s bo- 
csájtotfa h vállalkozó Ganz ezég rendel
kezésére, ki a fenti összegért felállította a 
telepet, egyben neki a város bérbe is adta 

-úgy, hogy neki nincs gondja a törlesztésre, 
nincs kára ha a Vállalat nem hozná meg a 
kamatát, viszont há ez sikerülne és haszon
nal jár a felerész ebből őt illeti.

Az egész telep 50 év múlva ingyen a 
város tulajdonába megy át, de jogában áll 
azL már 10 év . ejtette után is házi kezelésbe 
vemii, természetesen köteles a terheket vi
selni és törleszteni.

Keszthely város az utczai világításért 
(5 ivláippa 260 láng) fizet évenként 4 ezer 
koronát — három evigi a háronr év eltel-

Jé veLaz__utczai—világitást teljesen iiigtjen
kapja. —

Már Tapolqza községe nem tudott 
magának ilyen előnyöket biztosítani, mert 
részvénytársasági alapon létesítették így csak 
az utczai világításnál birl valamit elérni,, a 
többit természetesen a részvénytársaság 
élvezi.

- A tapolezai telgp fe|á li ása 208 ezer 
koronába került, mivel ők először valami 
malmot vettek, ezzel akarták összekötni, 
azonban ez nem Felelt meg igyíiztáu kény
telenek voltak a Ganz ezégnek kiadni s a 
malmot tetemes veszteséggel eladni.

Nálunk egy ugyan olyan, telep felállí
tása mint a tapolezai nem kerülne többe 
160 ezer- koronánál, ez teljesen megfelelne

_ _ j  ._____ J_Í908. április 2.

: karjai közé. szoritqtla, a herceg majdnem 
| niegfojtotííi- heves csókjaival és az ikrek 
vád hadi táncában ugrálták körül a csoportot.

«Az Istenért, gyermek, hol maradtál?»
; mondá Otis ur csaknem haragosan, minthogy 
az> hitte, hogy Virginia valami rossz tréfát 
csinált velük. «Cecil és én az egész vidé
ket be lovagoltuk téged keresve és anyád 
halálosan meg volt ijedvcT A  jövőben ilyen 
tréfák t ne kövess felb*

«Csak a szellemmel szemben, csak a 
szellemmel szemben» ordították az ikrek és 
nagyokat ugráltak.

«Kis kedvenczeni, hála az égnek, hogy 
megtaláltunk téged, többé sohasem szahad 
elhagyj engem» suttogta Otis asszony, 
megcsókolta reszkető leányát'és végigsimi- 
tótt kezével kusza aranyhaján.

«Apám» möndá Virginia nyugodtan, . 
«a szellemmel voltam. Meghalt és velem 
•kell jöjj őt megnézni. Nagyon illetlen volt 
ö, de viselkedését végül megbánta és mi
előtt me'ghalt volna, nekem adta ezt a kis 
dobozt tele gyönyörű ékszerrel.»

Az egész család néma csodálattal né
zett rá, de ö egész nyugodt és komoly volt,...
megfordult és mindnyájukat a faburkolaton 
át egy szűk, rejtett folyosón levezette. Vér 
gül egy nagy tölgyfaajtóhoz értek, melynek 
szögei rozsdásak voltak. Virginia hozzányúlt
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községünk ¡génijeinek és ennek megfelelő kához, kitartást a küzdelemhez. A A társadalom e szerényen dol- 
te"K Azye ®  Teendő, esu oly emberek gozó raéheinek munkássága ép oly 
keresni, ki bele menne a telep felállításába ? lt.al yal6 elosmerese. P?di9 e2cn becses, ep oly fontos az állam-élet 
és bérbe vevésébe az egyenlőre 1500 láng- oromét jnegelegedettsegcje, boldog- szempontjából, mint az ország sor
nyifogyasztást véve alapul; ez az első ne-. ság gá Jo ko zza , mert hiszen az em- sát intéző hatalmasoké, &őLha a 
hézség, a másik a pénzkérdés, de itt talán berek ^alösmerésé ezen emberek kettő között párhuzamot vonunk.
¡Sg tó s fra 'ls  p l á n e ^ W -  í » . K ö v e t k e z t e t é s r e  kell
névnek örvendő egyén. A fogyasztó közön- !?a : ^ °g y  a küzdo czelja, valamint | jutnunk, hogy bizony nehezebb be- 
ség, hogy szaporodna bizonyos, ezt az ed- c^eljai er-dekeben kifejtett munkás- csületes munkát végezni annak, kit 
digi tapasztalatok is bizonyítják, a világítás-ságinak módjai a közvélemény helye- a hivatás terhe-m ellett az élettel 
szép kényelmes és biztos és a fogyasztás selte czélok, illetőleg módok voltak, való  küzdelem nehéz qondiai is 
S ü t n ; é meiVá4zearáh f t ö U 6azgSetófi- K cvés  ember mondhatja el ma- nyomnak, mint annak a k i  ezeket 
zetö még redukálódik is. így tehát valami S a ™ 1. h°9U  meg van  önmagával elé- nem ismerve egyedül hivatásának 
igen lényeges nehézség egyáltalán nem áll Qedve, hogy kitartó az elet küzdői- élh€t.
fenn, közös jóakarattal megcsinálhatjuk, hisz m eivel szemben, de még kevesebben Habár ezen-öntudatos érdemes 

" mindnyájunknak szüksége van a világos- vannak azok, kik fáradságos munká- munkássáanak önmaGátan’ vnrv 
S S S l f i «  elismerésével nagyobb b K íe ,  s^egszebb jirlahna
de azt mindenki elismeri, hogy ez idö-szerü lUtaimaziatian. az a tiszta öntudat, melyet egyedül

Russek Ferencz, rinyaszentkiralyi a jól végzett munka érzése kelt a 
főerdész ezen kevesek közé tartozik, lélekben. M indazonáltal a közéleti

- 50 éve már, hogy működik pálya- , események iránt érdeklődőnek jól 
¡án és ezen 50 év alatt elért czélok, esik látni azt, hogy ezen általam 

i melyekért erős akarattal, kitartóan hangoztatott elvek a legfelsőbb he- 
A m u n k a  Ju t a lm a  küzdőit, — sok örömet szereztek lyen is érvényesülnek, a hol nem
n  II i ü li K a  ju u tm id .  ncki S  .„őst, mikor működésének csupán a vezéreknek, hanem a köz-

Az élet nehéz küzdelmei köze- 50 betöltötte végtelen élet szerén« harezosairrak mimttás-
pett vajmi kevés rész jut az ember- megelegedettseg s boldogság hathatja saga is elismeresben reszesül. 
nek az örömből. Bizonyos vágyak, aj. . !nerl* Ennek fénHcs tanúbizonyságát
bizonyos czélok után va ló  törekvés elégítette ki sikeres munkassagaval, |4épezi a hivatalos lap folyó év i 10. 
a küzdelmes élet s e vágyak, e ezé- hanem e mellett urasagaiMk felébb- számában közzétett ama legfelsőbb 
lók elérése az öröm, mely azonban valóinak s osmerosemek teljes elis- elhatározás, mellyel Ö Felsége Apos- 
csekély töredéke a kitűzött czélok- meresevel találkozott, sói a legma- toli K irályunk Russek Ferencz rinya- 
nak. Mennyi vágy, mennyi czél is 9asabb efosmeresben reszesult most, szentkirályi uradalmi erdőtisztnek az 
foglalkoztatja az»embert égy ember- m‘5 °n .st e c® .P u" ka?sa.9a"a.k, “ ‘V6'  erdőgazdaság terén szerzett érde- 
öltőn keresztül, mennyi tervvel is 2®-djk évfordulója alkalmaból ofelsege racj elismeréséül az arany érdem
foglalkozik, mennyi s mily erős küz- dicsőségesen uralkodó apoSto« ki-...................................
delmet.:js kell kifejtenie e vágyak e ™1MuPk az aran!J érdemkereszttel 
czélok érdekében, mennui szomorú- tuntetJe . . .  ..... . . .
Ság, keserűség, bánat is éri egyik ■ Cnnepseg volt ezen kUtintetes

és sürgős, igy ha ennek létre hozásában 
mindenki meg teszi kötelességét bizonyos, 
hogy ez sikerülni fog.

másik tervének s igu czéljának meq- . a__ m c »  mimen ^  c»« «m u u  au-
vSlósithatlansága miatt s m ily csekély ’s üA„epeltünk nak, hogy Russek Ferencz főerdész

szeretet sPtiszte- “  PLn.aJ 'T . n.,“ °.'S t

tisztes öreg urnák, ünnepség vo lt

keresztet adományozta.
E kitüntetés egy hosszú egész 

emberéleten át folytatott fáradhatlan 
eredményes munkásság elismerése. 

Mert immár 50 éve elmúlt an-
vö lt - tiszttársainakaz elért czélok, a teljesült vágyak . , , ... n. a t 

száma és mégis ujabb czélok, ujabb ™!' í ” 2 Íini' o irittfntotrtf fSSrriéiThpí ,ataba lépctt s azóta lankadatlan 
vágyak foglalkoztatják, mert küzdenH.et Q szorgalommal szolgálja az uradalom
akar, mert jogot akar szerezni az es csalii0> V. ki ,, , ki_ mindenkori tulajdonosának érdekeit,
élethez. Az emberi természetben' Ezen érdemteljes szolgálaf fénye
rejlő sajátság ez. Küzdeni s remélni. °  ¿L,,,.«, i„ tükröződik vissza ezen királyi ki-
A csalódás után újból küzdeni; e r ő s ^ ^  t I „ tt tisztíársai csa" tüntetésben, a rnely nálánál érdeme-
ákarattal széUaposni a kitűzött, czélt, j g » ö - - ^  « * “  ">«»« «>-
elemi a remeit, ut göröngyeit lerom- 91 jelentek még a d. e. 10
bolm az akadályokat es czélt érni. 3 ' Endre apát, görgeteg!
S e. cze ok elerese szülte orom ad,a éfaá á„  , „  „  {;ála“dóHSZent 
a kedvefaz elethez, az erőt a műn- P . ^  a községhá2a tanács.

r  ' r!”  termébe vonult az ünneplők tömege,
és az ajtó nehéz vasain kinyílt. Egy-, kis, hoj Tallián Andor főszolgabíró a 
alacsony boltíves szobában voltak, apró, kövctkező szivck mélyéig ható S

sitétte.
Igen tisz te lt Főerdész U r !
Nejiem. jutott osztályrészül, ama 

szerencse, hogy ezen kitüntetést ó 
Nagyméltósága a Földmivelési Mi
niszter ur nevében önnek átnyújt
sam. Fogadja azt, mint Koronás Ki-rácsózott ubliikokkal. A falba óriási vas- , l-íoA^o+ó 3am- 1 wy auJa a* l> »vw»vuaa m-

gyürü volt erősítve s hozzá egy száraz könnyeket taknszto pe^zeo Kiserete- ra|yUnk legmagasabb elismerésének 
csontváz volt bilinc elve, mely végig nyúlt ben tűzte Russek bacsj^mellere a jól ^ « ^ 5  megnyilvánulását, 
a köpadión cs hosszú hústalan ujjaival réíji- megérdemelt jutalmat: az arany ér-, a n j . sokáia éltesse hoau e
módú tányér és korsó után nyúlt, melyek Homkprpsztct • • j ___, - . '■ .
úgy állottak, hogy nem birta ókét elérni. . . megerdemelo kitüntetést meg bosz-
A korsó nyilván egyszer vízzel volt tele, lis z té it Hölgyeim  es Író im . szu időn' at viselhesse, hogy még 
mert zöld por fedte belsejét. A tányéron ¡\ közéleti érdemek szempont- sokáig szolgálhasson buzdító például 
nem volt cgyéhb egy vékony porrétegnél. jóbój nGm az bir fontossáqqal, hogy az ifjabb nemzedéknek, leg yen ,é lő

k i ...¡nő magas állást .tölt be s, hogy hirdetóje annak az 
kezdett, míg a. társaság többi része csodái- kinek működésé tmno szeles körre Nincs semmi, a mi o ly  boldoggá 
kozva tekintett a rémes iragédíára, melynek te r je d . ki, hanem az, hogy valak i tehet mint a becsületes jnunka, ez 
titkáról lehullta lepel. abban az állásban, abban körben, erőt ad testednek, örömöt és meg-

«Haiió» kiáltá hirtelen a z , egyik iker, melyben .ő t életviszonyai juttatták, nyugvást lelkednek, s megszerzi ne
ki kitekintett az ablakon, hogy meggyőzöd- miként felelt meg hivatásának, mi- ked embertásaid tiszteletet szerete- 
jön arról, hogy a ház melyik oldalában van j^ nt teljesítette kötelességét. tét és becsülését,
a szoba, «halló, a régi száraz mandulafa ^  társadalomban is vBnnak dől- Az érdemekben megöregedett,’ 
L ’hlídviTáqb”  n‘" gos méhek, a kik szerényen, feltü- kitüntetett föerdész könnyekig elér-

.Is'ten ríegbocsáioit neki- mondá vir- "é s  nélkül de fáradhatatlat. szorga- zékengülve fogadta a legmagasabb 
ginia komolyan, midőn felkelt és csodás lommal végzik feladatukat, nem kitüntetést. .
fénytől megvilágitottnak látszott arca., . dicséretért, nem jutalomért, hanem Ezen unnepseget 62 tentéku 

. 0,1 egy angyali* mondá a fiatal her- egyedül az egyéniségükben rejlő bankett követte melyet az uradalom 
cég, nyaka köré fűzte karját és megcsókolta, puritán tisztességérze^tbol es kote- adott: ..kitüntetett tisztviselőjének tl.SZ- 

. vége következik. "lességtudásból. . — • leletére.



' A banketten több felköszöntő 
'hangzott eL Dr. Kiszely László a 
királyra, .jnajd később az uradalom 
.tulajdonosaira:lysiíanty herczegekre,! 
öhimessu László felügyelő, Dr. Szét- 
sey István ügyvéd,. Gál István tanító, 
Büchler János áll. erdőgondnok, Tal- 
lián Andor főszolgabiró a kitünte
tett főerdészre, Dr. Neubauer Ferenc 
Tallián Andorra, Gundy Géza pénz
táros az egész tisztikarra . emelte 

. poharát.
Nagyon kedves jelenet volt, 

mikor Szakács Elvira, egy "kis 10 ' 
éve? Jánykárfehér ruhában tjiegjslent 
Russek bácsi előtt s 'Kicsi verseid-‘ 
kével kérte az ég áldását Russek 
bácsira és szeretett családjára.

Végesztéül ifj. Russek Fér én ez 
szólt, ki atyja nevében megköszönte 
Ghimessy Lászlónak, TallráírAndor
nak, D r Kiszely Lászlónak, Dr. 
Szetsey Istvánnak e maradandó em
léket hagyó ünnepség jtörüi kifejtett 
szives fáradozásukat, valamint kö
szönetét“  moridott a jelen voltaknak 
szíves megjelenésükért;

Tallián Gyula nyug. főispán,
- Hám Ferencz.az erdőfelügyelő, Nade- 

rer, foefdész és mások táviratilag 
fejeztek-ki jókivánataikaK Az egy- 
begyült vendégek pedig a következő % 
táviratott küldötték szives házigaz
dájuknak : az Yjjsilanti herczegeknek:

Russek íöerdészhek az ararty érdem- 
Kereszttel történt' kitüntetése aikálínából 
égybegyült hálás vendégek egyhangúlag 
és legnagyobb lelkesedéssel adíiak Her
cegséged nemes személye, a nagy méltó
ságú hercegasszony és Theodor : lierceg 
ur iránt legmélyebb hódolatuknak kife
jezést azon őszinte kívánsággal Isten- ál-

* dása kisérje mindenkor a maggs hercegi 
családot. Az „egybegyült vendégek érzel
meinek tolmá.csoLöi •_

. 7)r. n /szelt/, Tallián Andor. .
• Ypsil&nti herceg Préssbaumból 

még az, est folyamán a főszolgabí
róhoz intézett következő távirattal 
köszönte meg az üdvözletét r

»Mélyen meghidultan köszönöm úgy 
a magam mint családom nevében a ked
ves figyelmet és kérem szives köszöne- 
tünket a -többi vendégeknek is tudomá
sára hozni.«

Ypsjlanti. I
Az ünnepély minden egyes rész-! 

lete szép. volt, lélekemelő volt. j 
örömmel ragadtuk meg az alkalmat, 
hogy'olvasóink reszére kimerítő tu-h 
dósitást közöljünk a fényes ünnep-; 
ségről. Az elhangzott szebbnél-szebb! 
beszédek leközlésére — sajnos — 
nincs-elegendő helyünk. De üresl 
lenné tudósításunk, ha e beszédek! 
gyöngyét, Tallián Andor gyönyörűen 
előadott, a 'szivek legmélyére-ható) 
beszédét le nem közölnők. lí beszé
det sikerült megszereznünk s olva
sóink gyönyörködtetésére az aláb
biakban szószerint közöljük:

_______ T isz te lt U ra im  !
Egy cjcrék igaz ember.élettörténetét 

akarom önöknek elmondani. Nincs meg
írva sehol, nem úgy olvastam, nem is 
beszélte nekem senki, egy szív mélyén 
van .ez a történet eltemetve, a titok fá-; 
tyolával betakarva, s tán már feledésbe 
is ment volna, ha egy érző szív az em
lékezet örök fényii mécsjt nem égetné 
fölötte. Fellebbeniém a * Jitok fátyolát, 
meglöptain a szentélyt, a melynek .virá-,

gaiból elhoztam-néhányat, hogy ide tűz
zem á" mai ünnepség koszorújába. Az 
első virág . egy nefelejts, az emlékezet i 
virága, messze idegen földre, rég elmúlt! 
időkre vezet minket vissza. Ott: virult. 
Morvaországé legszebb vidékén, szikla 
óriások által övezett csendes völgybe^ 
Körötté-éget verő bérezek, melyek ormain 
büszkén uralja4 t-  szíkJák, koronázatlan 
királya , a bérezi.-sas, alább vaddus szá
zados erdők, lent buja zöld pázsit a ka
nyargó patakkal. A csodás természet 
műiden bubájával, felván ruházva é vidék, 
melynek fenséges csendjét nem zavarja 
semmi, csak a völgyben göndatj'giiul Je- 
gelésző gulya ltolompja. Távolabb kis fa
lucska Welehrád, fehér házikóival, virá
gos kertjeivel, csendes boldog lakóival.. 
Itt született az a derék jó ember, itt élte 
át gondatlan vidám gyermek korát, itt. 
kergette a himes szárnyú tarka- lepkét a~ 
virágos réteken, itt' futott versenyt a szél
lel, itt hevert a bársonyos fűben, hallgatva

y — NAGYATÁDI HÍRLAP
erdőket benépesítették az ö'kedves vad
jai, a rinyaszentkirályi családi..fészekből 
a kicsinyek már rég szárnyra keltek, 
ötven év múlt el az’ ő ide érkezése óta.
S ő  má is a régi, a családját szerető, az.

. erdőért rajongó, kötelesség "téljésitő férfi, - 
fr kit' mint az erős tölgyet az«, idő sem 
tudott meghajlítani, csupán a tisztes fejét 

'övező ezüst szálak mutatják egy hossz'u 
. élet fáradságos küzdelmeit:

Kj volt éz á  derék jó embér, azt 
jíeöi kell mondanom, Tizt mindnyájan tud
juk, s érezzük. Itt fvah o köztünk,; a mi 

“ Tnmepelfűnk, az az ötven év elválaszt- 
.hatatlanul ide kapcsolja, öt hozzánk-, ő 
most már a mienk, ¡de köti őt az ötven . 

A évnek minden ' emléke, öröme, bánata 
egyaránt. ' .

És most te igaz jó ember vírágai- 
.dát visszaadötth. őrizd meg azokat toJ 
v-ábbra -is—-kedves emlékül— shelyezd

— melléjük'azt a babéinál is ékesebb ko- ; 
szőrűt, amit ma ötven éves jubileumod
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az erdő dalosainak vidám énekét. Régen: napján a mi szeretetünk és becsülésünk 
volt talán nem is vo.lt egyclrb, 'mintegy, '  fon homlokod köré.

,;pltesen s tartson meg az Isten ked
ves' családoddal együtt., 1 , r: 

Lelkes, éljenzés,

H Í R E K .

szép, egy édes álom'. .Oh nem, Váló volt, 
itt szerette ő meg a szabad természetet, 
itt-íölté . el szivét a/fenséges teiínészet 
utáni vágyódás, az az érzés fiidy élteti 
az erdők és-ligetek szabad lakóit, s me
lyöt sirat a kalitba zárt madár., bánatos

• énriter De-bafl-€lHWttak-:a gondtatéHivévek^
és öt elszólttá a kötelesség 'innét, niás . , .,•••»,-•• , , .
hazát mutatott ki számára a sors s neki -  Eljegyzés. Rozink Vendel^mongáti 
menni kellett! Bána os szivvel vett búcsút érdemeivendég:ós kedves leányát eljegyezte 
a kedves tájtól, fálnjától szeretteitől, nem Plasiifka • Mihály helybeli derék fodrász
vitt el nrást vele, mint egy szál nefelejt- mester.
set. A rinyaszentkirályi erdészlak üjjakót A nagyatádi ártézi fürdő részvény- 
kapott, egy messze földről jött csendes társaság folyó évi inárczius líó .29-én-tar- 
jó ember költözködött bele:’ , ősz volt totta évi rendes, közgyűlését. A közgyűlés * 
midőn megérkezett, a Iák  inár' lehullatták tárgya az iggzgatóság^és fej ügy előb izottsági 
lombjaikért, sMöiuorír; -bánatos- völt az idő jelerifésa lefolyt üzíetévröl és ezzel kapcso- 
éppen inint annak a jó embernek a lelke, latosan a számadások előterjesztése és meg- 

'•Szi véneit nem volt. más öröme, csupán vizsgálása, a mérleg megállapítása és jóvá- 
a természet és_ a-kötelesség. Vállra vetett hagyása, a nyereség felosztása iránt való 
puskával óráktg elbaráTígölt az erdők ut-; intézkedés. Továbbá felügyé!őbizottsiig_yá- 
talan sűrűjében, az erdő volt az ö otthona, lasztása. A közgyűlés te jes egészében el- 

~füT ö temploma, az ó gyönyöruséger Itt • fogadta^az igazgatóság és a felügyelöbizotL- . 
találta öt a pírkadóWiájnal, .midőn, a vinság  jelentését.mely Sjzerint az ujabb— be- 
déken szét küldte, aranysugarait, itt érte ruházások fedezésére 400 drb: részvény < 
öt az alkony, midőn a rinyaszentkirályi bocsájtatott ki s így a részvények száma 
templom kis-harangja estimára csendült. 700-ról 1100-fa emelkedett. Az alaptőke,_ 
Mindennapos lett itt, a ' madarak vidám pedig 35000 koronáról 55000 koronára. Az 
éirckszóval köszöntötték,, az" erdő nemes, idei mérleg szerint mutatkozó 1907. evet 
vadjai ní^iM ií^rl^'nt hein érézte annyira illélö 4390 'K  06 fillér nyereség 'következő- 
bánatos árvaságát. Elmúlt-az ősz, el a kép osztatott fel: Az 1907. évi oszialék- 
fehér tél s akkor a jó ember útra keli, szelvény beváltására forditatott részvényen- 
elment messze, igen messze, oda a hova’ ként 2 kor. 50 fillér, mely. a részvények 
az a kis nefpiejts: hívta.-Mire vissza jött értékének1'^ - a .  /\ tarlalék alaphoz csatol- 
tavasz volt, édes meleg áradt szét a tér- tatott a nyereség 5 -a. A takarékpénztári 
mészetben; édes meleg költözött be a jó tisztviselők jutalmaztatlak 230 koronával. A 
ember szivébe. Éltkor már nem volt a jó jövő évi nyereség számlájára íratott- 2190 
ember árva, volt a .ki inegossza vele az K 46 f. A volt felügyelőbizottsági tagok 
élét küzdelmeit. Vidáman füstölgőit az er,- j újból megválasztattak kivéve Brühncr Józsé- 
dészlak kéménye, egy -vándor fecske pár fel, ki a részvényesek sorából kilépvén, — 
költözött be az eresz alá, á kert árnyas helyébe Mike Károly választatott meg fel
bokrai alatt kínyilt az ibolya. Gyengéd; ügyelöbizottsági tagnak. A közgyűlés az 
kezelt leszedték a virágöt s á jó. ember ártézi fürdő igazgatójának: Dr. Bieiienfeld 
keblére tűzték. Ez volt az első virág, Mórnak Boda József indítványára egyhangu- 
inelyet a magyarföld termett számára, lagrjegyzökönyví köszönetét szavazott azon 
a kikelet virága; mely tavaszi veröfényt j fáradságot nem kímélő iévekenységéért, 
hozott a jó ember hajlékába, mely ha- mellyel az ártézi fürdő létesítésétől kezdö- 
zájából számiizöttnekiil hazát otthont dőleg annak érdekében munkálkodott."' 
aC*0tt'nr • x- i u •• — Adomány. Klein Jakabné úrnő a naqy-

"... . .a. y 'rág is ott vol‘ a 1°  ember atádi korcsolyatársaság adománya fejében 
emlékei közötti 5 kor. 25 fill. összeget küldött a «Napközi

Ezentut csendes boldogságban td- Otthon», javára. Az egyesület elnhksége ez 
tek napjar Szivet megosztotta a csalad uton mond hálás köszönetét a nemes szívű 
és az erdő kozott. Huseges gondozója! adakozóknak
»oll mindegyiknek, értök ¿11 is  értük ál-, Felolvasás. Popity Káruiu polgári is- 
dozja, munkás életének egesz tevékeny- kolai tanár a polgári olvasókör helyiségében 
seget. herfr lelket nem egyszer tette pró- ,n4rű. hó 25-én' felolvasást tarlóit a .fb U  

J- a,-5.nn- Vad Vlh° f  “ volli’u « S jS  :lz, keletkezeséről.» A nagU szaktudással össie- 
erdo fold« tiifve, znzva, megsenttsitve áiito t felolvasásnak ilaqiimi sok hallqatóia 
hosszú faradsayos munkájának gyümölcsét, j volt, kik örömmel vették Popity tanár vállal- 

Ilyenkor a család édes szeretete kózását. A magunk részéröl is örömqiel 
szerzett vigasztalást lelkének. jApaí szivét j üdvözöljük e vállalkozást, mert ezzel mód -, 
sem kímélte a kegyetlen végzet, könyör-I adatik arra nézve, hogy, — a kik gyermek 
telén kézzel pusztítva szerettei között, j korukban elhanyagolták az iskolát, — felnőtt 
ilyenkor mint űzött vad Vérző,szivvel az j korukban pótolhassák a mulasztottakat, 
erdő rejtekét kereste, ahol kipanászkodta, _  Vasút Italban. A kereskedelmi mi- 
kisirta magat. 1 níster' Krausz Ignác2, Hausner Zsigmond

Az öröm-,ré# bánat változásaiban 1 igali és Róna Béla tábi lakósok, gőzmalom 
igy múltak az évek., Az általa ültetett j tulajdonosoknak á kaposvár-mocsoládi h. é .' 
cserjék, hatalmas loiribos fák lettek, az ¡vasút Toponár állomásától Orczi, Zimány,
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Ráczegres, Patalom, Magyaratád, Szentgálos- 120 hasáb gyertyánfa és bükk tűzifát ellopott. I lentést 4ett ez intézkedéséről és közölte a 
kér és Ráksi községek, esetleg Büssü, Ka- A lopott fából, melyek az erdei jelzéssel körlevél tartalmát. ' * '  * 
zsok cs Ráksi községek érintésével Igalig-voltak ellátva, fentnevézettnél nagyobb meny- 
vezetendö rendes nyomtávú gőzüzemű helyi-1 nyiségüt meíjtalájtak a -csendőrök, kik Tót- 
érdekü vasútvonalra az előmunkálati enge- j hot fel is jelentették a .Járásbíróságnál.
délyt egy évre megadta. — Államsegélyek és gépadományok. ______________ ?--------- -

— Öngyilkosság. Alsóscgesd községben Majdnem nap-nap mellett tapasztaljuk Ifjabb P o h n n o  nioo<*
Szentbalázsi János T i évésTÖldmtives márc.• idöbent hogy a kisiparosok,-hol állami se-i u d lIU Íla-p jaC Z .

JJ7-én éjjel szobájában a mestergerendára j gélyért, hol gépadományért folyamodnak. Rotter Bernét nagykeres'kedő jelentése, 
felakasztotta magát. Öngyilkossága okát an- Fővárosi gépügynőkök biztatják iparosainkat Nagyatád 190^ április 2-án
nak tulajdonítják, hogy vagyonát elpazarolta arra, hogy gépadományért folyamodjanak ési---  ̂ Bura ’ ' K 91 _
és sorvadó betegségben szenvedett s -attól legtöbb esetben igy^hiábavaló költségeket: —~  •

• való félelmében követte el öngyilkosságát, • okoznak nekik. Ezt níeggátlaiidó, a keres- 
hogy a község eltartására kell szorulnia. j kedeltríí és iparkamarák a következőkről

— Baleset. Szántó Ferencz csökölyi lakost értesítették a kerület ipartestületi elöljáró-, 
szecsklavágás közben baleset érte,-amennyiben . ságait: 1. A kormánynak elvr álláspontja az, 
vigyázatlanságból jobb keze a fogas kerekek hogy pénzadományt, vggy államkölcsönt —  
kőié került .egy ujját a gép leszakította, á a senkinek sem engedélyez. 2. Gépsegélyért; 
többi is súlyosan megsérült. ojy községben, hol az ilfető iparágakat több! ̂
--- Késelő legények. Kutas—községben!.jőraval.ő és szakképzett iparos űzi, csak az '
márcz. 26-án reggel 6 órakor Varga János iparosoknak egyesült csoportja folyainodha- 
cs Herzsenyák György urodalmi cselédek n,crt az ,allamníJ'<, nem .lellct hivatása, . 
maguk közt összevesztek s Herzsenyák zseb- *109y egyes iparosokat, az iparostársaknak 
késével Vargát níegszurta.,Ennek folytatása lovasára es karara versenykepesekké tegyen./. : 
a bíróságnál le&r 3. Kivaloaíi szakképzett kezmuiparosok, kik- >

i H» W *  fontosabb ipari ^ o n .o k b an  -
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jánosné aül. Kanyar Em e labod. lakí.s — e ¡paráqak kiváló tagjaiból köiős be-
Feiglstok Zs,gmond kárara 13 méter sz ive- é 5 ,emelési ^vetkezetek létesül-
teL_-JoHer BcrnalI tarara 1 drt. latasl, . - j „ ek „ z Mam „  rerl(l?lkc2éS(,r(, m
G u n stc rg e rT S«  Tarára r « 6. lámpát és! i,a „, 1 Jf fejlesztési összegekhez mérten készséggel

KOSZOrU .. ,r „ r . lt ,n, n| „k lll nnn .Honián..hu..
Gffns&erger
Gál W l l t l í  gyümölcsárus e2cll kezetekéi gépadomángban
fügét, összesen 12 korona értéktől e l t e p o lU ^ ^ ^  R kaiMra kétle „  ¡par|eslü|eti 
Az ügyes tolvajnílt azonban nyakon csíptek c|ö|járóságokat. hogy a fentieket tagiéival J 
és a bűnjelekkel együtt a büntető lurosagnak táiékoztat“ s közölje: Kérte eggut- %
ataütak. ; tál az illetőknek tudomására hozni, hogy «j

— Katonai ezéllövészet. A kaposvári scm a gépügynököknek biztatáséra ne hal|- ’V 
hadtest parancsno.kság értesitette a járási f<l-ihassanak, sem/pedig ne bízzanak túlságosan !-e 
szolgabiróságot, hogy a. Nagybajom mellcili! abban, hogy kérelmüket valamelyik, orszá-~v 
legelőn, mely Kutas kézséggel határos április goS képviselő Vártolja, mert a miniszter £ (Diszkrét kiszolgálás.) 
11-én, május 8 cs ^ l’-ciií- és junius 5-én pcjyrcszt tdjcseH távol áll az említett ügy- - 
reggel 6 órától déli 12 óráig harczászati czél- ¡nököknek ákczlójátó), másrészt, mert sem 
lövészet tartatik, tehát a közönség figyelmetj 0rs^ág0s képviselők, sem más magasrangu 
ezúton is felhívjuk az arra közlekedéstöl való j egyének ékesszólása, vagy befolyása nem 
óvakodasra. »  fogja a minisztert arra indítani, hogy az

— Falopás. Mint4údósltónk^‘clenti, tvówy l'ipai; fejlesztésére . nézve -elfogadott- elvétől 
Márkusz és Pitlner -Györgif_csokoiiyai lakó-jés-programmjától egy-hajsz^teyira is -eltér— 
soknak az almamellék.! határban lévő tűzifa jen. Egyben felterjesziést intézelt a kamara 
telepjükről Tóth Sándor almamclléki téglás la kereskedelmi- miniszterhez,' amelyben je-

Van szerencsém a n. c. högyvilág b. f 
tudomására hozni, egy évig Berlinben szer-
zett szakismeretem azon szerencsés Hely- ia
zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén a f 
legmesszebb menő k ívánalmakat kielégít-
hetem. ■ ' . w

Úgymint hajfonat, frizzetta, einlag f •
természetes hajból, férfi paróka, emléknek |f
hajcsokor művészies kivitelben. >«

Kegyes pártfogásukat kérve f 
tisztelettel

M ELLER SÁNDOR. ■:

Égy jp házból váló fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

__felvétetik. _ ■■■■.
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KŰNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.

KÖNYV,- PAPÍR,- IRÖ-b e n y A k  J á n o s
N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyvcket egyszerit és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny-

—  ELVÁLLALOK:

Gazdasági,, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. O D  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben ■■■ a legjzlésesebb kivitelben, 

és felvágva. — - Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerit és finom dobözlevélpapirt C ID .a  legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
írókészletek <?s rajiszereket.

m r :

szóval mindennemű alakú és kivitelű, 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.

a

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb Apn 
készíttetnek.
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Alapittatott: 1854. "  -----  Alapittatott: 1854.

Rotter Bernát
p  ■- NAGYATÁDON. = .  Q

^  ^z\ ÜT '—

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR _
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi lőpor áruda.. 
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatokés sima huzalok,

kerítések .czé ija i^  „fiungaria“ sodronyfonaí.
Mindennemű takarékltTzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb, kivitelig.

Venyige,- hernyózó,- rózsatő- és .pá
zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések. •

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
______ Hz építkezési idényre, V

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

I. rendii meszet ' '
(a »Dunántuli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

Portland és román czementet %
hordókban és zsákokban (a »Beócsini ̂ Cementgyári Unió r.t.« képvisqjetében.)

Valódi aszfalt fedlemezt. elszigetelölemezt, kátrányt, karboüneumot stb.
(Biehn János-féle budapesti aszfalt és kátránytermékek gyára képv.)''

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

t 8 F E L SÖ MAG Y AR OR S ZÁG I  F A Z S I N D E L YT.

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
______________ Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
_  Mauthner-féie konyhakertészeti és virágmagvak.

□

□

Nyomatott Benyák -.János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.-. ''

□
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N
NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .

A -IMGYÍVrAD é s  V ID ÉKE GAZDAKORÉNEKyqiVÁTALOS KÖZLÖNYE. . -
Előfizetési árak: egcsz évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 

gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. — ;—  
M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .

SZERKESZTIK
Dr. N EU BA Ü ER  FERENC* 

SZM O DICS SZILARD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám. . 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér-23.-szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

T e I e f  o n.
Egy éve múlt, hogy felvettetett 

az eszme, mely szerint Nagyatádon 
telefon-állomás létesittessék. Meg is 
tétettek az első lépések a telefon
nak városunkba leendő bevezetésére. 
Kérdés intéztetett a pécsi m. kir. 
posta és távirda igazgatósághoz, 
honnéj meg is jött az utbaigazitó 
válasz, mely szerint Nagyatád meg
kaphatja a távbeszélő kapcsoló állo
mást, ha elegendő számú előfizetőt 
gyűjt.
___  Ki is bocsájtattak annak idején
aláirás czéljából az előfizetésre kö
telező nyilatkozatok, de úgy jártak 
velők, mint Noé utolsó galambjával: 
abból egyetlen egy sem tért vissza.

Tehát a kezdetig eljutottunk s 
ott szépen meg is állapodtunk, hogy 
egy éves .pihenőt tartsunk.

: - Most már — azt hiszem — ki
pihentük magunkat, tehát újból fel
vetjük e helyen az eszmét s ismer
tetjük az egyeseknél talán niar fele
désbe ment feltételeket, melyek sze
rint *— a minden nagyobb községben 
már meglevő—  telefonállomás váro
sunkban is létesíthető leend.

Nagyatádon létesittetnék a ka
posvári és csurgói távbeszélő háló
zathoz csatlakozó környékbeli tele- 

. fonhálózat.

A telefon-hálózatot használhat
nák előfizetők s nem előfizetők,

Az előfizetők díjmentesen be
szélhetnének egymás között, valamint 
az összes kaposvári és kaposvárhoz 
kapcsolt többi környékbeli hálózatok 
előfizetőivel pl. Mosdóssal, továbbá 
a csurgói és Csurgóhoz kapcsolt 
többi környékbeli“  hálózatok előfi
zetőivel pl. Gyékényessel. Ha azon- 

előfizetők R ö z í I i  valaki más" 
hálózatok előfizetőivel akar beszélni, 
akkor 3 perczenként 2 koronát tar
tozik fizetni.

Az előfizetők akár a velők köz
vetlen ö&szekötött állomások êlőfi
zetőivel! akár más hálózatok 'előfi
zetőivel takarnak beszélgetni, — ezt 
mindig saját lakásukban elhelyezett 
állomásom eszközölhetik, a nem elő
fizetők â  postahivatalnál berende
zendő fülkéből beszélgethetnek az 
összes hálózatokon; még pedig a 
nagyatádi előfizetőkkel 5 perczenként 
20 fillér, a kaposvári: moisdósi, csur
gói előfizetőkkel *5 perczenként 1 
korona s végül az ország egyéb 
városai hálózatán 3 perczenként 2 
korona lefizetése mellett

Az előfizetők három csoportba 
osztatnának.

Az első csoporthoz tartoznának 
-a— rendes , előfizetők: ITereskedők, 
iparosok s általában a magánosok, 
évi 240 korona előfizetéssel; a , má

sodikhoz a kedvezményes előfizetők: 
állami hivatalok, hatóságok, lelkészi 
hivatalok stb., évi 120 kor. fizetési 
kötelezettséggel; a harmadikhoz a 
nyilvános helyiségekben berendezett 
állomások, évi 360 kor. lefizetése 
mellett.

Külterületen, illetőleg más köz
ségből jelentkező előfizetők ugyan
ezen dijakat fizetnék, hozzászámit- 
ván a kilometrikus dijat, kilométeren
ként évi 24 koronát.

_Az előfizetési kötelezettség a 
hálózat megnyitásától kezdődőleg 
három ívig tartana.

Hogy mekkora előny egy köz
ségre nézve, ha van telefon-állo
mása, azt szükségtelen bővebben 
fejtegetnünk. Községünk ipara, keres
kedésé és mezőgazdasága egyaránt 
megkívánja, högy megszerezzük ezen-' 
sok előnnyel járó intézményt. Kevés 
kell hozzá: csak 10 rendes előfizető, 
akár helyből, akár a környékből.

Azt hiszem iparosaink, de leg
inkább kereskedőink.mindent el fog
nak követni, hogy megszerezzék a 
tiz előfizetőt s ha ez meglesz, lapunk 
szerkesztősége készséggel vállalkozik 
a továbbiak elintézésére. Bízunk ezen 
intézmény felette szükséges voltában, 
mely maga elegendő, hogy munkára 
serkentse az érdekelteket. Reméljük 
a legjobbakat I

Nagyatádi Hirlap tárcája.
A canterville-i szellem.

— Hylo- idealista elbeszélés. —
Irta: Wllde 0«c«r 

(Folytatás.)
VII.

Négy nappal e különös. események 
után egy temetési menet hagyta el éjjel 11 
órakor a Canterville kastélyát. A halotti 
kocsit 8 szénfekete ló vonta, mindegyik 
nagy strucctullbokrétával fejéri és az ólom
koporsót dús biborlepel borította, melybe 
arannyal bele volt hímezve Canterville 
címere. A  halotti és a koszorús kocsik mel
lett lángoló fáklyákkal szolgák mentek és 
az egész menet igen megható volt. Canter
ville lord volt a gyászoló. Külön eljött Wa- 
les-ból, hogy a temetésen részt vegyen és 
az első kocsiban ült a kis Virginiával. Aztán 
következett az Egyesült államok minisztere

a feleségével, utánuk Washington az ikrek
kel és az utolsó kocsiban UmnCTj'-asszony. 
Minthogy több mi;it ötven éven keresztül 
ijesztgette ót a szellem, joga volt, hogy búcsút 
vegyen tőle. Úgy vélték mindnyájan. A te
mető sarkába mély sirt ástak, épen a Taxus- 
fa alatt és Dampiár Ágost főtisztelendö ur 
megható imát mondott. Midőn a szertartás1 
nak vege vo't, a szolgákká Canterville csa
lád ősi szokása szerint eloltották-a fáklyád 
kát. És midőn a koporsót a sirba eresztet
ték, előlépett Virginia és egy nagy fehér és 
piros mandula virágokból való keresztet tett 
reá. Ebben a pillanatban előjött a felhők 
mögül a hold és csendes ezüst fényével 
beárasztotta a kis temetőt és egy távoli 
bokorban egy fülcmile kezdett énekelni. 
Virginia a leírásra gondolt, melyet a szellem 
adott neki a halál 'körijéről, szemei köny- 
nyekkel teltek meg és hazautazásközben 
alig szólt pár szót.

Másnap reggel Otis ur említette Can- 
tervi le lórinak, mielőtt az a városba visza- 
tért volna, az ékszereket, melyeket a szellem

Virginia kisasszonynak adott. Gyönyörűek 
voltak, különösen egy rubin nyakék ó velencei 
foglalatban, 16-ik századbeli remekmű. Az 
értékük oly nagy volt, hogy Otís urnák ag
godalmai voltak, vájjon megengedheti-e 
ieányának, hogy elfogadja <?ket.

«Uram» mondá «íudom, hogy ebben 
az országban hitbizományt nem csak ingat-r 
lanok, hanem ékszerek is képezhetnek, és 
a?t hiszem világos, hogy ezek családi ék
szerek, vagy legalább ezek kellene legyqpek. 

i Ennek folytán arra kell kérjem, hogy vigye 
magával azokat Londonba és tekintse va
gyona oly tárgyának, melyeket ön bizonyos,

1 rendkívüli körülmények közt kapott vissza. 
A mi az én leányomat illeti, még csak gyer
mek és örömmel mondhatom, hogy az üres 
luxus ilyen csecsebecséi iránt nem igen ér
deklődik. Feleségem, aki nyugodtan mond
hatom, művészi dolgokban tekintély — ezt 
annak köszönheti, hogy leány korában 
nehány telet Bostonban tölthetett — kö
zölte velem, hogy ez ékszereknek nagy 
pénzbeli értékük van és ha eladná őket,

Sirolin Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofutozis. Influenza
élten szimtalan Uni t  é l om>< <1W  n*P«* •I*»1**' 

Minthogy értéktelen utáiMtotot l> kínál«!», Ucjen mindenkor

■■-I.» R *ch o  A  C*. B u o l  (Jrfjc)
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A  kivándorlás.
A  kivándorlás helyes megítélésének intézet jelentkezzék, a mely mipdazonbirtok-

i egyik főfeltétele a teljes, pontos és sokol- parcellázókat közvetítse, a melyékjmegfelel- 
lom- ■ dalu statisztika. Bár az országos statisztikai nek a közérdekből megállapitandó-Teltételek- 

PnnTímips ankétet hivatal néhány esztendő óta nagyon érdé- nek. A közérdek pedig nem lehet más, mint 
S ío H  n ké?désében melOnél mes munkát véqez ezen a téren, mégis hogy a birtokba jutó parcellatulaidonosoknak 
E S L t í  f f 3 :^ ^ t a u n k  kell, hogy adataink ma meg. elórelátliaiólag adva legyenek a gazdasági 
ü S f i ?  fefakivándorláfkérdésé- ̂ ¡¿hatatlanok és elégtelenek. A jövőre nézve boldogulás előfeltételei. Kivonatos hogy a 

A n m a é r t e k e z - ; a Statisztikai hivatal kebelén belül egy oly kiszemelt péiizintéaet allal lebi^solilSsra el- 
.  » k M n r to S ó I közre- szervet kellene fölállítani. a mell) kizárólag fogadott parcellázási tervezetek felöl az 

h a i t i t .m n j íá k m in d íW m í lk  és el- ezen anyag gi|üitésével foglalkozik, még Amerikában élő magyarok megfelelő szer- 
S e f é r á l S t a í UlT Ó H o V S n é n jn ,u -  pedig n e i k ,  szoros értelemben veit vezet úján értesülienek. 
tattak meló -  li kérdés gyakorlati oldalát népmozgalmat illetőleg, hanem a vele kap- A termelés egyoldalúságán hazankban 
ismorÁ pmifmpltpt oniiáltalán ki’nem elégítette csolalban lévő összes kérdésekre kiterjesz- okvetlenül segíteni kell. A köztudatba kell 

A^s  ̂ azokban a gyakorlati be- kedve. E  célból érintkezésbe kellene lépnie 4,mc„ni, hogy0 az eredményes ipari tévé- 
vonattak számos kutatás történt cruakorlati a külföldi adatszolgáltate közegekkel. Oha]- kenységnek nemcsak közgazdasági, hanem 
alapon és a tapasztaltak részrehajlatlan tando, hooy a kivándorlókat szállító összes „agyfontosságu társadalmi és politikai jelen
ősbe vonásával g^jülfegy be-az a szép anyag, érdekelt Jajóvá.laiatokka! oly egyezmeny tö.3?ge is van és hogy ennek rendeltetni 
m elyet a m agyar társadalomtudományi egyer hozassek létre, me ynek ertelmebeh azok köze tartozik a szorosan vett iparin kívül 
sülét őszi értekezlete hozott felszínre. csak útlevéllel jelentkező kivándorlót fogad- a mezogazdasagi es egyeb termeles szm-

M inden, a kivándorlás kérdését ismerő, janak el. vonalának az emelése. Ennek, a termelő
ázzaI á quakoríatban találkozó és iránta Szükséges, hogy az Amerikában mun- osztályok közötti viszályszitás altal való 
érdeklődő örömmel látja ez értekezlet ered- kát kereső magyar honpolgárok úgy erkölcsi, megakadályozása tehát igen káros. A mun- 
ménueiben meqvalósulva tapasztalataiból le- mint gazdasági téren az eddiginel hateko- kások megélhetésének könnyítése mintegy 
szűrődött nézeteit. Egészen más szint adnak nyabb védelemben részesüljenek. Meg kell elsőrendű fontossággal bir. Az eddigi szo- 
a kérdésnek e szempontok, meqfosztják ádáz védem elsősorban a kis tankarok uzelmei ciáiis politikai törvények tervszerűen kiegé- 
kinézésétöl meqteszík az összfejlödésbe be- ellen, lehetőségeket kell -talalm hogy jog- szitendök. Nevezetesen a munkások rok- 
ílleszkedő gazdasági jelenségnek, mely evvel ügyleteit megbízható es olcsó közegek ver kantsági és aggkori biztosításának ügye 
együtt jár, sokban fájdalmas, de részben gezzek el. E  föladatuk elvegzesere legalkal- mielőbb országosan rendezendő, 
előnyös is és oly átmeneti-jelenség, mely a masabbnak mutatkozik egy oly- tőkeerős Végül"a kivándorlás adminisztrációját 
mint kezdődött, el is fog nuiltii. kizarolag magyar befolyás alatt mnkodo ^en szervezni és lehetőleg tökéletesíteni. A

Az értekezlet eredményeiről egy tizes pénzintézet létesítésé, a mely az egyes telt-' kivándorlók szállításának monopoiizálása és 
bizottsáq, a vitázó legkiuáitábiaibót, ,meV Jj&kre. kégyiseloséggkct alll!ana i£i„7§ ^ g y ^ í ^t,-rsnrii . kényszer megszüntetendő, kí- 

“rriörándümot szerkesztett, melyet a szak- ;«t^l az Amerika es Magyarország Közötti vánd0rlfisj meghatalmazottak "és mostani ki- 
miniszteriiimok és az országgyűlés elé tér- fölöttébb kívánatos gazdasági erintkezesnek rcncjc|tscgek eltörlendők. A kivándorlási 
jesztettek. azon kérelemmel, hogy áz abbán szerve is lehetne. Meg kell könnyíteni azon-1 közigazgatást a behügymiriís'ztériiimbah kell 
foglalt szempontokat vegyék irányadóul a kjvül a katonai jelentkezest, a melynek J összp0rttósitaiii, a határszéli állomásokon 
kivándorlás kérdésének szabályozásánál ?az  nehézségei ma sok_ezer jóhiszeműi munkást pC(jiq állami kirendeltségeket kell fölállítani, 
avval összefüggésben tervezeti közgazdasági, katonaszökevénnyé tesznek- Oly törvényre Szükséges egy íniciáló és minden tekintet- 
intézkedéseknél. : van szükség, a mely bizo^os kautelak mel- ben véleményt adó kivándprlási tapács szer-

A memorandum tartalma oly fontos, lett megengedi, hogy a Mvandorlok katonai vez ŜCi a -melynek lehető nagyszámú ki- 
oly jelentöséges épen ránk vidékiekre nézye, szolgálatukat, illetve- gyakorlataikat később, vándorlási tudósítók álljanak rendelkezésére. 
kik-friTivándorlás álta!.érintve vagyunk, hogy-vagy soron kívül szolgálhassak le. ^ kivándorlási .Visszaéléseket, neve-cétesqn

bár a fővárosi lapók is közölték'— A  kivándorlók legnagyobb része mező- Azokat, melyek~a kivándorlók rovására tör-
''szükségesnek tartjuk annak vázlatát itt is gazdasági munkás, tehát azpkái a bajokat ténnek, az eddiginél szigorúbban kell meg
leadni,~:hógyaz7akinek figytfinét elkerülte kell legsürgősebben orvosolni, a melyek a" büntetni. ’ I 
ott, innen is tudomást szerezhessen róla. mezőgazdasági munkást kivándorlásra viszik.

Mindenekelőtt megállapítja a memoran- Legnagyobb baj ma az év e g y : ; ' r é s z é n e k ' ! - r — - 
riiim, Hngi| a kivitndnriib^iit>vg-filatt4wnt>re--kémfszprtcÜenscüe... a melyet csak magasabb ; 
tes népesedési mozgalom a jelenkor gazdar gazdasági kultúrával lehetne csökkenteni, j 
sági éá szociális életének szerves jelenségei, Ennek első elöföltétele a szakértelem, a lég-'

-közé tartozik és mivel organikus processzus, nagyobb .súlyt tehát a gazdasági iskolák1 
orvoslása is csak organikus utón történhetik, fölállítására fordítjuk. A ' mezőgazdasági
A kivándorlással szemben ennélfogva min- politika keretébe tartozik továbbá a pár- 3-án a »Nagyatád és Vidéke Gazdaköre,! 
den erőszakosság kerülendő. A kivándorlási cellázás szabályozása. Bár a főiddel való annál is inkább, mert ezen jelentek meg 
ügy állami kezelése nem lehet más, mint magánspekuláció mindenképen káros, a először azon községek'képviselói, akik be- 
elsö sorban közigazgatási, azután profilakti- parcellázást egészen állami föladattá tenni látlák: mily *nagy haszonnal jár reájuk a be- 
kus természetű. Első sorban a kivándorló még sem lehet Kívánatos tehát, hogy az lépes abba. a gazdakörbe, mely első sorban 
érdekeit kell-védelmeznie, még pedig nem- államnak a kezdésen kivül ellenőrzési joga a kisgazdák érdekeit viszi előre s moudUa- 
csak útközben, hanem, folytatni kell e munkát és irányitó hatása érvényesüljön, de a földet tóm ez az első gyűlés, melyen résztvetfek. 
odaát Amerikában 'és a visszavándorlókkaL-vás^rló-kisbirtokossal szemben erre a célra .fényes is volt, Rázsó Imre ura magy.-óvárí| 
szemben is. alakult és kellő biztosítékot, szolgáltató pénz-, m. kir.i j j ¿g fi

Gazdaköri gyűlés.
(Saját tudósítónk.)

Igen látogatott gyűlést, tartott f. hó

nagy árt érne el értők. Ily körülmények 
közt Canterville lord, bizonyos vagyok, hogy 
el fogja ismerni, mennyire lehetetlen rám 
nézve, hogy megengedjem, hogy családom 
egyik tagjának birtokában-maradjanak ;jnínd 
ez a hiú csecsebecse és portéka, a rnííyen 
szükségesek és illők -az arisztokrácia mél
tóságához, nem felelnek'meg oly embe
reknek, kik a --republikánus egyszerűség 
szigorú és hitem szerint, halhatatlan, elvei 
szerint vannak nevelve. Meg kell azónban 
azt is említenem, hogy Virginia nagyon 
ragaszkodik ahhoz, hogy a dobozt szeren
csétlen félrevezetett őseire való emlékezetül 
megtarthassa. Minthogy igen régi,- tehát már 
nem divatos, talán hajlandó lesz ezt a ké
rését teljesíteni. A mi engem illet megval
lom, kissé csodálkozom, hogy- egyik gyer
mekein ily módon rokonszenvet érez a 
középkor, ir.ánt. Csak avval magyarázhatom 
meg a dolgot magamnak, hogy Virginia 
London egyik külvárosában született rövid
del azután, hogy feleségem egy athéni útról
hazaérkezeUs»~7

Canterville lord teljes komolysággal 
végig hallgatta a tisztes miniszter beszédét 
és csak hébe-korba simította végig ősz ba
juszát, hogy egy önkéntelen mosolyt elfojt
son. Midőn Otis ur befejezte,’ barátságosai! 
megrázta a kezét és mondá: «Tisztelt uram! 
Elragadó ki£ leány ősömnek, Sir Simonnak 
igen nagy- szolgálatot tett és úgy . magam, 

-mint családom sokkal tartozunk neki csodá-

■ -- -1 - --------------------------1 .

szerüleg az^övéi. Sőt azt hiszem, hogy — 
ha oly. szívtelen lennék és elvenném őket 
tőle- — a bolond, öreg fiú két hét - múlva 
kilépne sírjából, hogy ördöngösségeivel egész 
életemet- megkeserítse. A ini pedig a családi 
ékszer jellegét illeti, csak az .családi ékszer, 
a mit egy végrendelet, vagy más törvényes 
okirat annak nyilvánít és ezen ékszerek léte 
teljesen ismeretlen volt. Biztosítom önt, hogy 
annyi jogom van hozzájuk, niint"~az ön 
csizm.atisztitójának. És ha Virginia kisasszony 
felnő, biztosítom, hogy mindenesetre csak 
örülni fog, hogy ily szép dolgoka viselhet. 
Azonkívül elfeledi ön, Otis ur, hogy a be
rendezés és a szellem be volt számítva a 
kastély vételárába s így tehát minden a mi 
a szellemé volt, szintén az ön tulajdonába 
ment át, minthogy. Sir Simon, bár milyen 
éjjeli tevékenységet fejtett is ki a folyosó
kon, törvény szerin' halott volt és ön az ő 
tulajdonát vétel utján megszerezte.»

Otis urat kissé zavarttá tette Canter
ville lord vonakodása és kérte, hogy még 
egyszer fontolja meg elhatározását; . de a 
jólelkii mágnás szilárd maradt és végre rá
bírta a minisztert, hogy megadja lányának 
az engedélyt ahhoz,hogy megtarthassa a 
szellem ajándékát! Es midőn 1890 tavaszát!
a fiatal Cheshire-i hercegilé, a,..menyegző
után a királynénál tisztelgett általános cso
dálatot kellettek ékszerei. Mert Virginia el
nyerte a cimerdiszt (minden illedelmes és jó

| ment fiatal imádójához, a mint áz nagykörű 
lett. Mind a ketten. kedvesek voltak és úgy 

¡szerették egymást, hogy az egész világ el 
¡volt ragadtatva ettől a házasságtól, kivéve 
ja vén Dmnblefórf ihárkinét, a ki meg akarta 
fogni a herceget hét hajadon leányai közül 
egyik számára és.e végett nem kevesebb 
mint három hatalmas ebédet is adott és ki
véve különösképen magát 0  is urat. Otis ur 
a fiatal herceget magában véve nagyon 
szerette, az elméletben ellenzője volt minden 
czimnek és attól tartott, használva saját 
szavait, hogy «egy élvhajhász aristokráczia 
elernyesztő hatása alatt a republikánus egy
szerűség igaz elvei feledésbe kerülnek.» De 
ellenvetéseit leszavazták és azt hiszen alig 
vo|t büszkébb ember egész Angliában nálá
nál, midőn karján lányával a HauVversquare-i 
St. Gocorge templom hajóján végig ment.

Midőn a mezeshetek leteltek, a herceg 
és hercegné Canterville-be érkéztek. És a 
megérkezésüket követő napon délután át
mentek az elhagyatott temetőbe a fenyők
nél. Sokat tanakodtak, míg meg tudtak ál
lapodni Sír Simon sírfeliratára vonatkozólag. 
Végre abban állapódtak meg, hogy csak 
neve kezdőbetűit és a könyvtár ablakán 
levő jóslatot vésik rá. A hercegné néhány 
szép rózsát hozott magával, melyeket rá
hintett a Sírra. És miután egy ideig előtte 
álltak, átsétáltak a régi klastrom romjaihoz. 
Ott leült a hercegné egy ledőlt oszlopra
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révén. Az.előadás a trágyázásról általában 
és a műtrágyák alkalmazásáról szólt, erről 
a kezdő és végpontjáról minden gazdálko
dásnak. Az előadás igazán

.NAGYATÁDI h ír l a p .

H Í R E K . van s legközelebb fülön csipi e könnyen 
élő társaságot.

A trónörökös vadászaton. Ferencz
s a maga egyszerű előadásiban könnyén; hadügymih

ír- t < a  r , —  «  íru n u ru K u s  v u a a s u u o n . rerencz
szép. tú lságos -  Kmevezések. Ö felsége ,  király. « ¿R r t tó á *  főherceg múlt hó 22-én szalon- 
asaban könnyen hadugymuns;:.ereloterjesrtesere Roller An- ««u ahni tkavadáSzaton voll Berzenczén,' ahol gróf

megértketo volt s a gazdakor tagjai _han- dór, Ro.ler B. a Jt helybeli nigylteréáitédó Festetich Tasziló vendége volt A kedvezöt- 
gos eljenzessei: es egyhangú |egyzokonyvi fiat a I I  szekerész ezredh, : hadnaggyá, i* ,  m  ellenére is 83 drb. szalonka került 
köszönettel honorálták. Maga a tárgysoro- Sle.ner Béla jogszigorlot a 82. iiyalogez.ed- aggatóra, ainelnbör a trónörökös harmincat 
zat igen változatos volt s elenk vitakra ; hez tiszthelyettessé nevezték ki, ' éjtett ' “ '
adott alkalmat. így szóba került ismét a : _  C s a lá d i  ü n n e p s é g e k . Schiitz =Eml B a n k e tt  Weissenbach Iv á n  b áró  s z o l-  
hidegvérü ménlószövetkezet ugye és itt, sinlongáu urodalmi irodaik* és neje f. hó „abiroTszteletérebarátai és S e t 6 i Baícs- 
most már alapos informátiok után, a mult- 5_én, ,ouábbá Dr. Weiss Jakab orvos és.?ót történt álheluezése a k a ím tó ó l W  te ri- 
kori gazdagyülésről megjelent tudósitást llejc ,. hó 8.4„  ünnepelték buldog házas- é k ü S l í k ó m i  ^ren d ezlek A széo ta r - 

■ helyre kell igazítani, annyiban, hogy a m. sá’ uknak 25 éves évfordulóját, mely alka. S ,  
kir. földmivelésügyi minisztériumnak esze |0mból számosán keresték fel nevezetteket tatták’ Weissenbach érdemeit a leqiobb 
ágában sincs, a hidegvérű lotenyesztesnek*ösmeröseik és barátaik, hogy jókivdnataikat hanqulatban a késő éjjeli órákiq maradt 
megvalósítása Somogyban, csak akadályo- kifejezzék. Mi is felhasználjuk ezen alkalmat, ¡ 3  "  9
kát nem fog utjaba gördítem úgy, hogy a; hogy e helyen üdvözöljük a boldog ünnep- A «.kotnémák
gazdakör eredeti tervét a hidegvérű ménlo, lóket> k<ivánván nckik azt, ,10gy aranylako- C f 8Í  I Í  I S ™ « ?  
szövetkezeti utón való beszerzesét u,ra datmukat is hasonló erőben s egészségben „ S e  és n l S s é g r e  í t í f ? e -
felveheti prpgrammjába. ünnepelhessék meg. kintet nélkül felvétetnek a tanulásra alkal-
lésügg^rnTnis^Siiim2 abban 9a sUndékban, a m ^ k f c J  kteésa” “ «» !2 5 “  .’ ‘j ? ? * " " ' 1, " ’í “ “

zésétt vásárokat fog rendelni, ahol « » «  S ?  í f tfaitenuész marhák lesznek felhajtva Ame- L , A K0zse8 eioijarosaga szép levei- Vetel díjtalanul történik, sót méltánylást 
fyik S z d a  v“ lkoZ,k egy-egynek meg- be"  k“  " * *  e adományt, érdemlő esetekben az intézet részéről el
vételére olcsó kamattal rendelkezésére - Meghívó. A nagyatádi iparos if|usag tartási segély nyitásával tetetik lehelövé. 
bocsátja a pénzt (4—4 '/ / ) s  erre acélra önképzó kőre folyó évi április hó 19-én Az érdeklődőknek közelebbi tájékozást és 
200.000 koronát foluóst A kamattöbblet Husvet első napján Mátyás K 'ály ve idég'ö felvételi ngomtatványokat dijtalarml .kflld_ 
fizetését azonban niayúi.i vállalja—PéTTZ?^eHlls ĝ̂ ’bgn—vtagpusla. sxe,,?giitiff,~CöTF. KIIs Lajos igazgató Budapest, Vili., fffo- 
a fizetési feltételek igen. kedvezők- lesznek a.Vival. ön özéssel egybekötő,^ jóié- sonyi u. 8. sz.
5 évi • részletekben, ami még kevésbé va- konyczelu tancz/iga'ma! rerdez. Beleptidi): _  Kossuth a gazdatiszti nyugdíj mel- 
gyonos polgárt is abba a szerencsés hely- személyjegy 1 korona, csá'odjegy 2 korona let. Kossuth Ferenc keresk. miniszter, mint 
zetbe juttat, hogy szép marhát neveljen. 40 fillér. Kezdete este 8 órakor. a Magyar Gazdatisztek Nyugdijügyi Orszá-

Még egy a nagyatádi járásra nézve Baleset. Koósz Imre gazdasági cseléd gos Kongresszusának egyik védnöke, igén 
igen fontos és előnyős határozat lett hozva f- hó 8-án/szecskát vágott. A mikor a masi- meleghangú levelet irt a Gyakorlati Gazda- 
t. i., hogy minden évben egyszer apaállat- nába szorult lóherét mindkét kezével kisza- tisztek Országos Egyesületéhez, a legköze- 
vásár lesz Nagyatádon redezve, dijjazás baditani akarta, a szecskavágó kése elkapta le!.b megtartott gazdatiszti nagygyűlés alkal- 
nélkül, csak azt-a- czélt szolgálva, hogy a iniudkéí kezéLügy, hogy- az egyiknek fejét mábpl. Levelében a gazdatiszti nyugdijügyi 
községek kényelmesebben, olcsóbban jüs- teljesen, a másikat pedig a kézfej s könyék j akciót jogosnak mondja s kilátásba helyezi, 
sanak apaállathoz, anélkül, hogy mint eddig közölt kettétörve, leszakította. A szerencsétlen.1 hogy a gazdalisztek töregvéseit a maga 
községről-községre házaljanak mig alkalmas embert á kaposvári kórházba. száhtották, : részéről is támogatni fogja/A lévél tartalma, 
alanyt találnak. Sőt még az az előnye is — Magyar eimer a népiskolákban. Ar me»yiöl a gazdatiszti körök az egyesületi 
lesz, hogy a.nagyobb számban felhajtott kuKuszni'mszler e'rendelte, hogy az össze^;sail? 'uti^n nHom b̂án értésülItek, igen jote!kony 
állatok közt válogathat, de a tenyészköre elemi népiskolákban a mayy :r cimer— hatású volt. _ — -
is [kedvezti,'' mert biztos, piacza lesz apa- ' a Hymnus szövege, a hangjegyekkel egyült, — Távbeszélő a mozgó vonatokon. A 
állatjaira. kifüggeszféss k. távbeszélőnek szenzációs fontosságú alkal-

Több más tárgy felett is folyt a vita: Kegyetlen anya. Somogyszobból kap-mazasáí fedezte föl három budapesti ipa- 
s a közgyűlés, mely régen volt ilyen népes ;uk a hirChőgy a napokban egy cselédleány- rós-r Szende Béla, Dugasz Vilmos es Káldor 
a déli óráig húzódott. Nagy köszönettel nak ayerei<e született .De a gyerek csakhamar Simon. A feltalálók ugyanis a telefont 
tartozik a- gazdakör Tallián Andor fő- ej is tűnt. Gyanús lévén az eset, feljelentés mozgó vasúti kocsikon akarják találmányuk 
szolgabiró urnák, aki nagy eréllyel vette: érkezett róla a nagyatádi kir. járásbírósághoz, segítségével alkalmazni oly módon, úgy, 
kezébe a községek tagul való belépési mely alapon megindulván a nyomozás, kitűnt, hogy minden kocsiban elhelyezhető szer
ügyét, előrelátva ennek nagy jelentőségét, hogy a megszületett gyermeket. — mindjárt kezettel kapcsolatot létesítenek előre és 
' '  A közgyűlést mint rendesen- társas- 8züjetése után — a kegyetlen ánya élve el- hátra a legközelebbi vasúti állomásokkal és 

ebéd követte. . temette. A du v̂a lelkit anya elfogatván, várja ^ek utján bármelyik telefon-előfizetővel.
méltó büntetését. . A tanulmány ehetővé teszi hogyjrtaz °k

--------- • közvetlen érintkezésbe lephetnek cegwkkel,
-  Lopás. Szobbi vasúti állomás il. osít a szemközt |övő, vagy egymtat kővető 

varou-métien Fischer Mól 8Bór. '«kos li-  >nn„ . „k h, „ , . |h. cdymíssal .

férje pedig lábaihoz feküdt,' rágyújtott egy ! ̂  ^ ^ ^ to b íf la k ő s  s lS Jé b e n '^ r i-  ^  « 'j** ^ ^ 5 :
Hercs2„ scköiséq;  ^ ^ r ^ a t a . f f y 0

„ek titokban maradni?- g j '  2 » r t «  W
«Drága Ccclem, nincsenek eloned tit-  ̂y 3 ; nyélnek használnak, felső végére egy 20—

kaim.» . ... .... , .  . * , j’25 ctmt. hosszú, elég erős és hajlithatlan.
«És mégis!» felelte iiz mosolyogva, Járási tűzoltói szaktantoiyamoK. \ ¿ sszcfsavart kettős sodronyt erősen be-

«még nem beszélted el, mi .történt veled, Somogyvárinegyeahspanja elrendelte.a tolyo i erősitünk azon czélból, hogy azzal a fának 
mig te a szellemmel be voltál zárkózva.» évben egyes járási szék iclyen tuzo tói szaK- \ gkár a |CgVastagabb, akár a legvékonyabb 

«Soha senkinek el nem beszéltem, Ce- tanfolyamok tartását és ehhez szakközegek ] ̂ gaj kQZ  ̂ férhessünk. Ezen sodrony felső 
cil» mondá Virginia komolyan. javaslatba hozását is. > végére keresztalakban egy 7—8 ctm. nagy-

«Azt tudom, de nekem el kell mond- — Kóbor ezlgányok üldözése. Somogy- ságu szivacsot becsavarunk. Ez képezi a 
jad 1» vármegye alispánja szigorúan elrendelte, j SZerSzámot. Alkalmazása: Egy körübelül' 2

«Kérlek, ne kérdezz Cecil, nem mond- hogy a földmivelési nagy munka idején, a deczilíteres palaczkba petróleumot öntünk, 
hatom cl Neked! Szegény Sir Simon! Oly földműves népnek — a mezőn való foglalko- ez készenlétben leheti fenti bottal a kert 
sokat köszönök neki! Igen, sohse kacagj,!zási ideje alatt otthon maradó családtagokkal j bejáratánál. Használatkor a szivacsot a 
Cecil, úgy van! ö  tanított meg arra, mi az támadásszerüen tolvajlássai foglalkozó ide- jpetróleummal kissé leöntjük, hogy nedves 
élet, mit jelent a halál és miért erősebb a gén kóbor Czigányokat a hatóság, , illetvellegyen és ha-hernyókra akadunk, azzal Őket 
szeretet mind ennél a kettőnél.» csendőrség erélyesen és kérlelhetlen üldözés megtapogatva mégned vetítjük; minek követ-

A herceg felkelt és szeretettel meg- alá vegye. keztében, ha kisebbek, azok a napon rög
csókolta nejét — Hamis pénz. Somogyvái megye összes j  tön megszáradnak, ha nagyobbak, azok is

«Tartsd meg. titkodat, a meddig csak csendörseit erősen foglalkoztritja egy eddig pár másodpercz múlva tönkremennek. így 
enném a szived» suttoqta. ösmeretlen pénzhamisító díszes társaság, I lehet a Icgfovidebb idő alatt .ezereket el-

' «fl/ mindio a tied volt Cecil» kik oly üqyesen tudnak haniisiiani koroná- pusztítani anélkül, hogy a fára maszni, an-
Az mindig a tied volt, Ufcii. & forintosokat, hogy alig lehet meg- nak ágait törni, vagy a kezeket piszkitam

«És talan egyszer mindent elmondasz kr||ftnhfty»<>«f,i a valódiaktól. A tárja- kellene és a fának azzal mit sem ártunk,
termékeinknek?» ság tagjaj bcjárjdk cqész Smnogyot, sötjEzeH irtási mód általam már 20 éven át a

Zalába is átrándulnak egy kis cse-e-üzle. e ; legjobb sikerrel alkalmaztatik, azért azt 
s sajátságosán mTTidig a kisebb helyeke^miodenkinek ajánlom és használatánál annak 
keresik fel, ott érzik magukét biztonságban, j sikeres hatásáról mi idenkr meggyőződik, 

t De-ugy halljuk: éber cs îidörségüiilt nyomán | Kérem azt a legkiterjedettebbmódon mások-

majd gyeripekeinknek ?» 
Virginia elpirult.

.------—• Vége.
. .V. F.



kai közölni. Nyítra-Bajnán, 1907. május 2-án. 
Közli Klimacsek A'mbru körjegyző.

— Vásárok lesznek f. hó 11-én Tabon, 
13-án Szulokon, Nagykanizsán, 16-án Csö- 
kölyön, 20-án Szigetváron, Kiskomáromban, 
21-én Nagyberkiben, Csurgón és Mozsgón,

. 23-án Csokonyáíí>24=ú} Igaion, 25-én Topo- 
náron,-27-én Nagyatádon, Istvánéin. v 

/— i— _  A „Budapest“ jubileumi albuma. 
Nagyobb és, kellemesebb meglei'utósfc tálán-r • 
soha sem szerzett égvjap előfizetőinek, mint; 
a „Budapest*, midőn pár hónappal ezelőtt 
megküldte nekik, ingyen a .¡0 éves fennállása 
alkalmából szerkesztett albumot -Ezrével jöt
tek a szerkesztőséihez az elismerő és köszönő", 
levelek, méltatva az album rendkívül - bő̂ óS; 
érdekes tartalmát, valamint annak díszes ki
állítását. Ilusz ivén, számos képben és szö
vegben mondja el az albúiu a . lap. 80 íves 
törtéuetét, irtok bele politikai, társadalmi és i 
irodalmi életünk legkiválóbb alakjai, a .Buda- 

' pest" volt és jelenlegi munkatársai, azonkívül. 
a számos kép és műmelléklet olyan értékessé ; 
teszi a könyvet, hogy az méltán foglal helyet] 
bármely művelt ember asztalán. Az albumot j 
inig a készlet, tart — most is ingyen küldi : 
a kiadóhivatal mindazon előfizetőknek, akik 
legalább l/i évi összeget, vag.vjs fi koronát; 
egyszerre beküldenek és a |w»staköltségre SO 
tiHért utalványoznak. A Budapestből kívánatra 
mutatványszámot készséggel küld a kikiadó-

— U j idők. Április elsejével uj évnegye-^- 
det kezd Herczeg Ferenc hetilapja, % az l :j j 
Idők. Eredeti regénye bizonyára széles r^ci-

- ókban kelt érdeklődést A regény elme „Offipgef 
— -emberek*, s irdja:~I.egioner. Álnevű szerző,j- 

fiatal magyar ember, aki öt éven át élt az! 
idegen légióban, s‘ innét küldte novelláit az 
Uj Időknek, melyekkel nagy lelt inést keltett7[ 
Mostani, nagyobb szabású munkája is ez ide-!

. gén-légió fantasztikus környezetéből indul.: 
Ez a regény az uj évnegyed egyik irodalmi; 
érdekessége Mellette a lapnak hetenként egy-; 
egy kiyáló-mnukatársa, frissen irt. munkájával. 
Elsősorban a szerkesztő Herczeg Ferenc, aztánj 
Gárdonyi,' Bródy, Szóinál) ázv. Ambrus Zoltán,; 
Heltai, Lövik. Kiidnlili, S/a'!'oIi>k:i: llorkiiyné. *' 
á szellemességéről isiúert gentry asszony, ez
úttal a, cukrászboltba jár, s ilt veszi csípősI 
kritika alá a közéleti aktualitásokat..Fellesett i
tinóm és elniés -diskurzusa az Uj Idökbeu ! üSSZOíiy !
jelenik meg. A lap fejléc-rajzai, amelyek im:

lám nagypéntökörT'.ftmerikábu, akkor 
mán több kölPám mindenbü, vasta- 

| gabb rétest köll tönnyi az asztóra is.
Ezt mind helbenhagyásolom drága 

j sógorasszonyöm,, de. talán csak az a 
gyerök szorzott is ott valamit és azt 
csak idehaza közre is bocsájtí ? 
Mondgya csak sógorasszony, nincs- 
e jó kihasználásom?

József! Kérők még két deci 
söprütf * '•

Szavazzon csak sógorasszony.
Hát amit az én fiam az tengörön 

túl szorzott, azt — halli-e csak só
gorasszonyom mind átgdom magik- 
nak. Jobb lösz másru beszényi. Az 
én magzatom —- mint szokás-mondás 
—  Csuppán aptya fia. Érti-e a többit? 

Igön, igön! \
Mindakettő pirituszba való! Bé- 

széllünk hát másru.
Hát az Bözse hogyan van? Nem * 

vót még. szöröncséje?
Mán mit gondót sógorasszony ? 

Még. most is inneplő vagy gazdaság
tan iskolába jár.

_ L ___ Hát~még~öliangyönge"yónr~az~
:a trabális terömtés?
•| Ollan-ollan!

, ! - De csak férhő adi?
S z o l o harang, femetesre, Persze, persze majd ha mögérik
Szökelegényt temetnek rá, 4—5 esztendére.
Szarna kis Cánij esküvőjén, úgy fá jt  szive, ] Hej! SÓgoraSSZOny előb^ is mög- 
'Jdogy megkqsad szegénynek. j 1ÖSZ az lakodalom, mÖrt.fiát 3Z ttli-

- * ffiss  Ödön. I napában is szömigyreJvöttenr ükét.
Kiket sógorasszony?
Hát az Pistát mög az Bözsit.

! No azt még nem lőhet mögfun- 
tejléroztiyi. Ez a Pista gyerök mög- 
mögiépöget hozzánkr szó ami szó, - 
de mást nem vöttem eszbe, mint
hogy egy kicsit--- dévajságbu-=—
paczkázik az Bözsivel.

No hát nincs igazam sógorasz- 
szony? M i?  Ez mán-ölég gyei az 
nyilvántartásra. Gondollunk csak visz- 
sza fiatal életünkre!

Hej csak én is "fogattam vóna 
hajadon koromban boldogul édös 

szentbőjti (apámra, nem emészteném magamat 
evvel a Plútóval, osztánnék boldo
gabb lőhetnék. '

Sohase könyvezzék sógorasz-

NAGYATÁDI H ÍRLAP 1908. április 9.

Szeretjük Egymást, s te áfmadozof, . . 
4 m a íi M fyd, tudom csak. jó t [át, 
jQátod-e ugyan szép szemeiddef 
{¿[takart jövőnk, titkos f á t y o lá t ? ^

Mátod-e édes, e .fá tyo l mögött 
^  mi redd vár azt a íemonddst ?
$  követsz-e mégis, fogsz-e szeretni,
Wgy amint mostan szeretjük egymást ?

DTe kövess édes, kagyj e l magamra,
Jd a  nem kozod e l íéfked melegét,
M zz e l magadtól. s szótlanul járok  
J é  íve utánad, majcf mint az árnyék.

- S íe - fe fj miattam ha6án£ a kétség 
O sz ta n i vél>m tudsz-e a gondon.
Dlem vádol ajkam, átkot sem szór rád, 
'3a fé lsz  követni kies utamon.

Szól^,nóta esKüvőr*.

S z ó l a nóta esküvőre 
%arna kislány esküszik, ’

-a mit-rgért-~s más . legénnyel 
"¿ fz  oltár koz vezetik. -

SógorasszOnyék a szatócsnál.
j__ összeszedegette: Müller Jerencz-—____ —

Jó  rögget adgyon az Isten sógor
asszony!

Adgyon az Mindenható sógor-

No hát maga is itt van? M i?  
Itt! itt!
Hát bizony jó töszi, ha el-ellá- 

togat az Isten hajlékába, ahun ollan
........  hogy:

c inra
már országszerte kedveltek, továbbra is szor
zón szerű eseményeket kariikir >ziíak. Áz Uj 
Idők előfizetési ára negyedévenként 4 korona.

— Magyar lányok iszérk Tutsek Anna.) - , . . . . . . .
„A  leányvár! boszorkány* finom és poétíkusihivsegösen eléneköllük izé 
meséjét «mondja el Lövik. Károly a Magyar «Á lla  az kös^rves anya 
Lányok regény rovatában. Gyönyörű miliőben,íinekünkpt. 
az elmúlt, a régi magyar diákéletben játszó
dik éz á regény. Ha vég.-t ér, egy igazán
irodalmi, s emellett teljességgel nekik való, ------ -------- .--------  ,-------— ^--- —---- _-------
olvasmánnyal gyarapszik a leánypublikum ¡nem tart velink ? Csupán és ritkán; szony, tudom az egesz elete rajzását
olvasótára. Folytatásait hetenként közli e ...................
képes lap, amelynek minden száma ötletes

¡inekünket.
Úgy, úgy!
Hanem hát az Kata nénye mért

! tékénthetök az szöméllébe. !— minekutánna egy faluban neve-
ujdonság, kedvesség 
évenként :¡ kor.

Előfizetési ára i

— Hazavándorlók. Az En Újságom, 
tj-éfákkal, mesékkel szóiako/tat, arra törek

Tudgya az Mindenható! N agy ködtünk, — de hát az leánygyermö- 
ígyed- baj. lőhet keztik. Mindétig az embör- köt csak oda köll annyi, ha szörön- 
^ elv I rel van valami fundális igye, osztán- cséje akad.

’ . .. . -I n o lf  halli_<> rca l/  c Á n A p a c c y n n n  O O H í) h í\'

szik, hogy olvnsmányJijjjMk egyszersmind tanul- angnyira möggyp.te az Kata. nényét, az Mindenható röndölése, 
ságos, nevelő hatósfiiegyen. Ily természetű hogy az jó minapában is ollan nádrát anyának nehéz ám az sori

negyedévenkint 2 kor na 50 tiller.

CSARNOK.
E l n é z l e k , .

felnézlek hosszan, szépszerelmem, 
!5itok6an félve, kogy meg ne lásd, 
jflemlelém arcod, s örülök hogyha 
3fonny helyett látok szedd mosolygást.

¡nék halli-e csak sógorasszony ? Ez 0^a ^át, persze hogy oda ! Ez
de egy 

sorsa ebben
kapott, hogy az' doktorok mögérték az életfogytiglani tekintélyben, mört 

"f ¡.tüle ehajszónyi. hát tudgya mit sógorasszony nehéz
Ej, ej! Nagyon sajnálom s^ögényt! , ám kiválogatnyi a sok ucsu és kon- 
Hát az házköri, hogy vannak j kol-vaducz közi az tfsztabuzát.

Ezt csak bizzuk az galambra 
édös sógorasszony, az már az ű 

möllik szömöt.

, hosszaid) elbeszélés, amely április else
jével kezdődött e-vidám kis képes lap hasáb
jain. Cime. »1 lazavándorlók* s irója Oyőkössy 

, Endre, Szép és oloven történetben az idegenbe 
.TdWTffilorolt magyarok küzdelmes életét, olt-.
hatlan hazavágyódását,és hohlog hazatérését|sógorasszony?  M i?  Keenek-e az kis 
mondja el. Az En Újságom Adölizetési Ara! állatok ^állatok ? ___  ■  r ____ H P

Az mmapában mögtekéntöttem gusztusa lösz, hogy 
az fészkölődésiket, hát csupán izéé! választi ki. 
ullátszik, hogy mögindutak vóna, de J
hát szó ami szó . . . nincs hozzájik;nánk is hazafelé?!

No de most mán talán induhát-

valami nagy reménységöm.
Sohase emésztődgyék ezön az

sogorasszony, mört magának nincs ¡tetszik?

Igön ... igön, de elébb fizessünk. 
József! Hallom,. . hallom! Mi

valami tekintélös csalárdgya, majd; 
csak mögsegéti az jó Isten, osztán-1 
nék csak löszünk valahogy.

Löszünk, löszünk! Iszen ez mind 
igaz, de hát a  ̂ jó fiaiii is möggyün

Mennyit fizetünk?
Mi volt kéremalássan ?
Négy deci söprü és két zsömle. 
Az annyi mint 56 fillér.
Itt vaqj Köszönöm asszonyság.
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No sógorasszony mi -lösz oda- 
-frázá? .

M i?  Semmit
Én az embörömmel mögögyez- 

tem ollan formába, hogy ű mindön- 
nap elmegy az csárdába, én mög csak 
akkor, ha valami jó ismerősömmé 
összeakadok, mint példávu mama js 
jelönieg,-Rz házi gond is az engim. 
Szeretném is látnyi, hogy ki möré- 
szelr.e velem szömbeszállanyi? Hogy
ha csípőre töszöm az'két tény erő
met, tekintélös formába vágom az 
testömet és csak félig eresztöm ki 
az nyelvezetömet, hát mit gondul az 
sógorasszony, .tájé is lőhetne az 
igazság? M i?

így igy! lgaza van sógorasszony.
Így tőgyünk mindannyian! Maga 

is, a komasszony is az szomszéd- 
asszony is. Egyikünk söm engedgyőn 
az szömélyi mögzabolázás szenvé- 
déllébü egy fikarcznyit söm.

De az én emböröm is szeret 
küzkönyí, szó ami szó!

Né töródgyék vele; csak törgye 
az kórság az penészes fejét. Ne ad- 
gyon neki rektet, majd ehagat. Ez 
légyön az fegyvere sógorasszony. 
Még mielétt szétmönnénk mondok 
valamit. Möghagati?

No mit?. Möghagatom!
Mikor az embör haja deresödik, 

akkor lösz legkutyább! Vigyázzon 
hát erre is sógoi^sszony! De akkor 
sé adgyunk nékük fektet! Veszött 
teremtette sok himpeílérjé! -

Boldog húsvéti innqpek'et Sógor-
js sz o p N  ■ ^  ^ ^  ..........

1 Magiknak is Sógorasszony!
—* — Felclős-szcrkcsztir:— :

SZMODICS SZILÁRD.

n a g y a t á d i h ír l a p -'

Nyilttér*)
Én alulírott aTráijtler Zoitán köz jegy- 

zósegéd urraL folyamatban levő’ 'fpvagias j 
ügyemben a megállapított határidőben meg-1 
jelentem, amennyiben azonban a 44-ift gyH 
ezred Ezredpárancsnokságától, hol az el
járás folyamatban van, azt az utasítást 
kaptam, hogy az eredmény bevárandó, mint 
tartalékos köteles vagyok a felsőbb pa
rancsnak engedelmeskedni.-

; . Tisztelettel 
Dn Rákos József..

*) E '  rovat alatt közlöttekért nem válal felelő
séget a szerkesztőség. _____________ ... '— I

• 259 sz. vhtó. 1908.

Gabona-piacz.
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. április 9-éit—
Búza K. 21. - 22.—

""Rozs — „--19.-— -20.—
Árpa -  _ .. 14.- 15.- 
Zab — - .. i4-sqj5.^_

. Uj-Tengeri.—  — 14.-15,—

Föméltóságu Ypsilanti herce
gek Sitaongáti uradalmában

eladó hat darab
jó fejlödésü bonyhád—sira- 

mentháli fajta ■■■■

tenyészbika.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. l02§-a értelmében ezennél 
közhírré teszi, bogy az aradi kir. járás- 
biróságffák 1907. évi Sp. 1043 számú vég
zése következtében Űr. Hanthó Sándor" ügy
véd által képviselt Zlinszky István és társa 
javára Szigyárió és Takács ellen 51 kor. 20 
f. s jár. erejéig foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján le- és felülfoglalt és 873 
kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m : 
bulprok s egy gőzgép s egy cséplőgépnek^ 
Takács Józsefet illető 1 „-ad része nyilvános 
árverésen eladatnak. — -

Mely árverésnek a nagyatádi 4dr. járás- 
biró.ság_ 1907..'évi V. 8154 számú végzése 
folytán 51 kor. 20 f. tőkekövetelés, ennek
1907. évi julius hó 26 napjától j ró 6 ,/„ ka
matai, és eddig összesen 56 kor. 57 fillér
ben biróiíag már megállapított költségek 
erejéig Felsösegesden leendő foganatosítására
1908. évi április bő 10-ik napjának d.
e. 1ö~órája és Alsósegesden leendő meg
tartására ugyanaznap d. e. /, 11 órája 
határidőül kitüzetik és abhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
488f.-évt LX. t.-c tOT: -és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés; mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

. Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felül foglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna,’ ezen 
árverés az 188 . évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi márczius 
hó 27. napján.

SZABÓ JÓZSEF 
kir. bir. végrehajtó.

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

-----felvétetik. ______=
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K E R E S K E D É S .
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RAKTÁRON TARTOK: ELVÁLLALOK:

Imakönyveket egyszerű és finom' Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny- nyomtatványok, művek értesítők, gyász- ' 
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. lapok, eljegyzési és esketésí meghívók 

Rajzpapirt és kartont egész ivekben m h  a legizlésesebb kivitelben.
és felvágva. ---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

□ □  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyekEgyszerű és finom »dobozlevélpaprrt 1 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vál
asztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszerekét.

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését jutányos- árban. .

cl—J .  • —qY?—tt—

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legqlcsóbb árón 

készíttetnek. > ■■ ,
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□
Alapittatott: 1854.

□
Alapittatott: 1854.

□

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony,sodronyfonatok és sima huzalok, 

kerítések czéljaira: „ f iU 11 ̂ 3 TÍS** S O d r O n y í O l l d t .

Mindennemű takaréktiizhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
Venyige,- iiernyózó,* rózsatö- és pá- 

(zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések.

Szab. bácskai ékék és a lkatrészek.
,v -----  ----- -— —.............................. - ....... ■■ ■ ■■ -

Hz építkezési idényre
ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

I. rendű meszet
(a »Dunántuíi Egyesült Mészművek« képviseletében.)

Portland és román czementet
hordókban és zsákokban (a »Beocsini Cementgyári Unió r. t.* képviseletében.)

Valódi aszfalt fedlemezt, elszígetelölemezt. kátrányt, karljolineumot stb.
(Biehn jános-féle budapesti aszfalt és kátránytérmékek gyára képv.)

Épületfát és deszkát minden méretben
(Stájerországi, karintiai és magyar (erdélyi) termékeit.

I.1 FELSOM A G Y A R O R S ZÁ G I  FAZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
_____________ Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
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Fe l támadás .
A sziklasir üres, a halál bámul. 

Krazahős, ki a halhatatlanság pal
losával győz a halál fölött? Ki az, 
ki annak a rettegett hatalomnak ki
törte méregfogát? Ki az, ki annak 
fullánkját egyszer s mindenkorra el
vette ?

Jeruzsálem utcáin a SabbatU-el&ő- 
hajnalán nagy sürgés-forgás van, 
rendkivüli újság hozza izgalomba a 
szent város lakóit. Megy a hir, megy 
az újság szájról-szájra, hogy a ná- 
zárethi Jézus halottaiból feltámadt. 
Ellenségei kétségbeesve törekszenek 
a tényt leczáfolni, de nem sikerül, 
mert hiszen látták őt s .hallották,be
szédét!

Feltámadás!-Mily édes szó ez 
a szivnek és fülnek egyaránt! Ma
gasztos hit, de még magasztosabb 
valóság, hisz’ beszélő symbolumát 
látjuk a természetben, a p§Lj£ÍioIogia 
világában. Van feltámadása ajszere
tetnek, barátságnak, az elrsmeresnek. 
Óh hányszor ünnepelhetnek husvétet 
a múltban szenvedett, agyojizaklatott 
szivek, a félreismert lelkekt ~ . ..

De még ez mind semmi. Sokkal 
dicsőbb feltámadásról zeng a húsvéti 
állelujá! A test feltámadásáról!

Mi is az a feltámadás? Élet, 
megujult élet, halálból fakadó élet.

M yiz  alapgondolata a feltámadásnak, 
mit jelént nekem a feltámadás hite? 
Azt jelenti, hogy Ismét felveszem azt, 
amit letettem. Mily tökéletlen volt 
a test, midőn Azrael, a halál angyala 
a sir mélyébe fektette: gyenge, vézna, 
gyarló, beteges. Midőn pedig meg
szólal a feltámadás harsonája, erős, 
egészséges test kél ki a világ nagy 
szántóföldjéből. Mint a földbevetett
mag, vagy nunt a. fígyós fog alatt 
dermedő virág a nap sugarainak 
tüzes csókjára vár, högy-éfctre keljen 
s üde színével felvilágitsa a természet 
komor képét, úgy várja majd elpor
ladt testünk a feltámadás gyönyörű 
tavaszát! Az élet, az a növény-.-tá« 
mad fel, mely elhervadt leveleiben, 
de él gyökerében! Az 1 jelenti nekem 
a feltámadás, liogy é helyett az élet 
harczában elnyűtt; "kopott ruhám, 
vagyis testeaHicfgett iiráslkat kapok, 
addig' is a lomtárba, a sírba teszik. 
Azt jelenti, hogy e helyett a sár- 
kunyhó hellett, nreJ^en száz és száz 
nyíláson keresztül néz be a haláj, 
remek palotát kapok. Hadd rontson 
rá a halál, eressze csak neki a csá
kányt! . -

Uj életet kezdeni, hány szivnek 
képezi legforróbb vágyát!? Egy el
hibázott, megrontott élet már többé 
nem görnyed reménytelenül a szen
vedések igája alatt, mert van igazság, 
kárpótlás, van uj élet, van feltámadás!

A gyötrődő szív többe* nem számya- 
szegett madár, hanem merész -röptü 
sas, mely a magasban, a végtelenben 
találja meg azt, amit e földön hiába 
keresett.

És ezt a hitet nem. lehet meg
ölni, mert halhatatlan. Az ember, a 
társadalom, népek, nemzetek, midőn 
lábuk alól kicsúszott a talaj, kapasz- 
to itak Jiplp, mini mentődeszkába M i-
dőn meghúzták fölöttük a halálharan
got, midőn fegyverek ropogása, ágyuk 
dörrenése közölt temettek egy nem
zete  ̂ az elcsüggedés, az elkeseredés 
jájkiiltását, tutdérögte egy ező, mely 
a telkekből száműzte a kétségbeesést. 
Ez a hatalmas szó: feltámadunk!'

Erre a szegény viharverte, szám
talan- sebből vérző magyar nemzetre 
gondolok, mely volt már halott is, sírja 
ott domborodott Mohipusztánál, Mo
hács síkján, Világosnál. Életre kelt, 
feltámadott. Nagy világmissiója van 
itt Európa közepén, azért kell neki 
sokat szenvednie! Századokon ke
resztül" ez a maroknyi nemzet állt 
érczfalként, saját testével védelmezte 
a müveit nyugatot a barbár hordák 
ellen. Hol volna most, hol tartana a 
nyugat kulturája, ha nincs magyar? 
Ezt a nemesszivüséget kellett nekünk 
vérünkkel, életünkkel megfizetni.

A gondviselés tervében az van 
rólunk megirva, hogy nagy' czélok- 
ért kell kiizdenünk, s hogy ezeket

Dühös pillantással, véruorö^-ábrázattal
Nagyatádi Hírlap tárcája. -...?

Renitens feleség.
Ir ta : Prém József.

A lovag-teremben nagyokat nyikorgott 
a rozoga padló, amint Rozsályi Kun István 
magasszáru, keníéhytalpu csizmáiban végig
lépkedett. Erős indulat dolgozott a kasté y 
urában. Az ajtó mellé liuzódolt hajdú, aki 
pecsétes levelet hozott Déváról, szepegve 

1 nézte a nagyur haragját.
Az irás kettétépve ott hevert a/, asz

talon. Azaz csak az egyik darabja, a másik 
a padlóra eselt. A , keményfalúi, magas- 
szárú csizmák egypárszor már rátapostak 
arra a papírdarabra. ,»

Ezt nekem! A 1 saját hitvesem jner igy 
packázni velem! Én velem, Rozsályi Kun 
Istvánnal! Hát az vagyok-e még?

kodott a megriadt ember Nem rajtam múlt. 
hogy jobb híradással nem kedveskedhettem.

Lódulj és küld be sebtiben a kapk 
tányomat.

Ismét végigcsörtetett a termen a nekí- 
bösziilt férj. Most már mgdaltrraZt a~pnpiir; 
darabot, valahányszor a közelébe értrNem 
törődött véle, hogy az ország legszebb ász- 
szonyának édís kezevonásai alkotják a sza
bályos, egyenes sorokat. .. Korának legüu- 
uepeltebb asszonya, a bűbájos Széchy Mária* 
az ó imádott hitvese irt neki.. .

Az óiomszegéllyel kerített, színes 
iivegii ablakon át'messzire ellátott a kastély 
ura: Ólt terült e! a rozsályi határ.

Hátha mégis, jön az asszony. Hátha 
csák tréfálni, iiigerkediji akart vele, amikor 
azt irta, h;>gy soha többé nem jön vissza 
Szatmármegyébe! Tán itt is vau már a kö
zelben. ., Áz a porfelhő ott a hegyifát men
tén öt takarja!,.. r~ ______

De már belépett a kapitány, vitéz 
Antalffj) Gáspár uram.

— Mi baj István?
Fordul velem a világ! Bár sülyedne 

el és sülyednék el a pokol fenekéig!
— Na, na'!

Hát nem jön az asszony! Vérbeli 
atyámfia vagy; Gáspár, legjobb barátom is 
vagy; nincs titkom előtted. .

— Mi a szándékod?
— Adj tanácsot Gáspár. ( (*
Vitéz Antalffy Gáspár uram a szóki

mondó emberek közé tartozott. Tudta ezt 
a kastély ura, azért követelő pillantással 
állt eléje és leste, mit is mond a kapitánya. 
Azt is tudta, hogy mindjárt Ítélet lesz az; 
amit hall.

— Nohát csak amondó vagyok, sze
relmes atyámfia, — kezdte Gáspár -- vess 
keresztet Széchy Máriára. Eljött az idő, 
amikor a prófécium beteljesedik,-m,g pedig 
szinültig. Hát nem váltig hajtogattam : ne 
bizzál abban a gyönyörűséges asszonyban, 
aki nem becsülte meg az első urát, Báthory

9 B  étrlfjnt H  ■ tttífűlyl, «líftxfln* 
-----t, váladékot. <U«II IlMdirt.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis, Influenza
ellen K im ú ln i Malr «. orvoi álul MponU ■
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csak hosszú v ia sko d *.u tán .é rh e tjü k !
el. Ezt, igen, ezt tartom en biztat j tcien volt ott '/¡j 10 óráig csatlakozásra várni, 
jelnek, hogy élni és győzni tagunk.: hog9 Nagyatádra jöhessen, az bizonyára jó 
Amint a százados tölgy a földet: sokáig nem felejtette el ezt a kellemetes 
renqető viharokban edződik meg, s alkalmatosságot.
teried koronája, uqy a nemzet is csak E kintelies négy órai varakozas alatt 
terjeu nurmtaj , yy br.^Holmpinpk bizonyára nem'egyszer átkozta el az utazas így erősödhetik a let kuzdelmeine fáradalmaj álta) egész ¿¡jeienal meggyötört 
viharában. . utas azokat az intéző tényezőket, akik e

E napok eszjinkbe juttatják azt, rossz menetrendi beosztásnak okozói, 
hogy mi is voltunk már Heródesek 1890. év óta — amikor a somogy-

iríf, Uimmnnltflk mpnvpfpttpk: szobb-barcsi helyi erdeku vasút epult — előtt, kik kigunyoltak, megvetettek majdnem 18 hosszú éven át hangzik 
minket. Voltunk gyáva, hatalmunktólje panasz, s mi nagyatádiak állunk első 
rettegő Pilátusok előtt, kik halálra j helyen a panaszlók között, mégis nagyrit- 
itélték a magyart. Idegen csőcselék; kán hangzott fel az az: óhaj, hogy ezen
aunukaczaia között hordoztuk soká bajon segíteni kellene. -
J s f  védés, az elnyomatás keresőét « £
E kereszthez úgy oda szegeztek rendez“tt motoros vonat beállításával egy-
minket, hogy mozdulni sem birtunk.; szerre volna elérhető, hogy Nagyatád felöl
A gúny maró ecsetjével, az elkeseri-j az összes budapest-fiumei vonalon közle-
tés epéjével itattak bennünket. Hozzá kedó vonatokhoz s viszont, Somogyszobb 
móri «Írnunk iainafniink s p  volt S7á- állomásnál a csatlakozás létesíthető lenne, meg sírnunk, jajgatnunk se von sza Ngm hiszem h NagHatád és vidéke 
bad, ami a szenvedőnek nemi kony- ebbeu j0g0s és indokolt kérelme a-Keres- 
nyebglést szerez, hiszen „könnyezni kedelmi Ministerijwnban kellő méltánylásban 
államellenes volt s a honfibánat fel- ne részesülne. .
séqárulás 1“ Sirba, mély sirba fektet- Ha figyelembe vesszük, hogy Nagyatád 
ték a magyart, hogy föl ne támad- 

—hasson H  ~ , ' . is, az egész környéknek úgyszólván
De íme Újra elünk, feltámadtunk! vasutj góczpontját képezi, s mint' ilyennek 

De még nem ez az az uj élet, melyet-elsőrendű fóérdeke, hogy a fővonallal kellő 
vártunk, melyért szenvedtünk? A előnyös és megfelelő czélszerü vasúti össze- 
magyar még nem hasonlít a hamva- köttetése legyen, - ha mástól eltekintünk

■ :kxi is — . mar hazai kereskedelmink mindenlbol kikelt főnix madarhoz, gyengéi ̂ „u ijan  va|ó fellendítése érdekében is, — 
még, mert a'szenvedés megviselte egyenesen kötelességünk, hogy e ezél meg- 
erejét és, szeme , nem szokta meg, valósítására minden lehetőt elkövessünk, 
nem birja el a nap vakitó fényét! De Hogy községünk és vidéké itt a horvát 
eL_kell jönni- és eljön a kárpótlás-lakta vidéken;rttgyszólván a riiagyarság vég- 
várva-várt napja, az osztó igaz- f ® *  czelsz^ruvasuti összeköt-
sánneenn v á m u n k ra  azt !« £ *  birtokában minő fc|lodesre lenne kepes,sagossag  m egnozza-szam unkra azt,~g2 az alábbiakbó[ megítélhet.
amiért minden honfi kebel imádkozik, Mint járási. székhely, Jár-járásbirósági
meghozza a magyarnak is majd a^Sz0|gabiróSág, teiekkönyv, kir. adóhivatal, 
boldog .huSVét reggelét, v ele együtt: csendőrörs,—pénzügyőri szakasz—  selyem- 
a-ieitámadást, az Uj életet! tenyésztési felügyelőség;; eggszóvai az ösz-

*-> ffVoo íJríQvH/1 szes hivatalok székhelye; — két tekintélyes 
. ■ .  ^i.takafékpénztára, — mind megannyi intéz

mény, mely a messze környék lakóit mind
* ide tereli, ide számítva még a tavaszi heti-

Motoros vasút Nagyatádnak. Vásárt látogató közönséget egymaga ezen 
szemely forgalom is indokolttá teszi már a 

Hogy a Somogyszobb és Nagyatád fővonallal való czélszerü vasuti összeköt- 
között közlekedő viczinális kávédaráló össze- tetést Nemkülönben a helyben levő mkir. 
köttetése, illetve a budapest-fiumei vonalon méntelep, valamint a közelben fekvő, s a 
közlekedő vonatokhoz való csatlakozása közös hadügy ministerium felügyeleté alatt 
rossz, azt ma már  ̂mindenki tudja; s aki álló lábodi -cs. és kir. csikótelep s a közsé

günkkel úgyszólván összeépített simongáti 
és lábodi, valamint a kpzeíi korpádi, taranyi, 
úgyszintén a nagyatádi urodalom, s az ezek
ben üzemben levő különböző gyárak keres
kedelmi forgalma is parancsölólag követel 
jobb vasuti összeköttetést

Helyben az állami elemi és államilag 
segélyezetiLközségi polgári iskola, mely a 
horvát ajkú, szomszéd községek magyaro
sodása terén rövid néhány évi működése 
után máris szép eredményt mutat fel — a 
helyben levő két gyógytár, ügyszintén a 
nagyszámú vidéki munkásokat is foglalkoz
tató — 5 hazánkban majdnem páratlanul 
álló gombkötő, paszomány és zsinórgyár, 
továbbá áz itt lévő, teljesen modern beren
dezésű és nagyszabású gőztéglagyár személy 
forgalma és kereskedelme, mind megannyi 
fontos tényező, melynek fentartása és fej
lesztése a helyes czélszerü és. gyors vasuti 
közlekedésTkivatífa.

.Mindezeken felül különösen kell hang- 
sulyoz.ni, hogy._a múlt évben Nagyatádon 
létesített ,'.Artézi gyógyfürdő“ mely rövid1 
fenállása óta kitűnőnek bizonyult mindenféle 
csuzos bántalmaknál, s mely hivatva van 
vidékünk közörtségének nagy részét, mely 
eddig kénytelen volt a horvátországi Top- 
iiczát bajainak gyógyítása végett felkeresni
— magyarlakta, s a magyarosodás téren 
már igen sók áldozatot hozott községünkbe . 
vezetni, annál is inkább, mivel~községünk-^ 
nek. a „gyógyfürdői - jelleg*' /'megadása már 
csak rövid idő kérdése s mirit ilyennek a 
jó-és gyors vasuti összeköttetés mit jelent, 
azt hiszem nem szorul bővebb magyarázatra.

Reá kívánok még mutatni azon anno- 
tnáliára, hogy már néhány év óta — azért, 
hogy a mai kor színvonalán álló közönsé
günk rendes időben a hírlapok birtokába 
juthasson, — fénytelen a posta és távirda 
igazgatóság Somogyszobbal. kocsi posta já
ratot fentartani s ezért annak szállításáért 
évi tekintélyes-összeget fizetni, holott mo
toros közlekedés esetén ez,sokkal egyszerűbb 
faen és biztosabban lenne, ezúton lebonyolít
ható; sh ó ^ m m ő  előny; lenne a még a 
tavasz folyamán felépülő mkir. dohánybe
váltó hivatal; forgalmának lebonyolítására, az 
könyen elképzelhető.

Amint láthatjuk tehát nemcsak azon 
!■— nemzetgazdasági szempontból is kívána
tos körülménynél fogva, hogy egy egész 
járás kereskedelmének fellendítéséről v.:n 
szó, hanem magának a kincstárnak is érde
kében állana ezen kívánatos újítás.

Az előadottak . összmiiködése — jó 
vasuti. összeköttetés esetén — minő roha
mos fejlődését, s ezzel kapcsolatban köz
ségünk és vidéke anyagi helyzetének, minő

Istvánt! Már hogy szerette volna, amikor 
‘ mint menyasszony is Weselényi Ferencé« 
rajongott! Mégis tehozzád ment, miért? 
Csakhogy megboszantsa az ideálját. Arra 
jónak talált tégedu_hogy fölkeltse veled 
Wesselényi Ferenc Indulatját... Tisztán látok 
én... És itt a saját házadban mondom: úgy 
vigyázz rá, Rozsályl,Kun .István, hogy sem 
első nem voltál, sem utolsó nem leszel a 
szép asszonynál I Mához egy esztendőre 
harmadik ura lesz Széchy Máriának.
' És Wesselényi Ferenc lenne az?

— Nem nyugszik addig az az asszony:
A házigazda most már belesápadt.

. Érezte, hogy igazat beszél kegyetlen atyafia. 
\ Hisz ez a levél is ott a földön olyasmit 

emleget. Újból rugdalni kezdte a papírlapot, 
aztán fölkapta, odavitte az asztalhoz a má-- 
sik darabhoz.

— Olvasd, olvasd csak!
/ Vitéz Antalffy Gáspár betűzni kezdte
\  a szép asszonyi irást, miközben egyre ka

cagott. .
— Hát persze persze I Itt a nyitja 

mindennek. -Unatkozik a házadban. Még 
csak-nemrég ünnepelték Erdélyben, szaba
don járt kelt, lóháton kísérte egész sereg 
gavallérja. Aztán mégfeledkezett magáról és 
hozzád láncolta az ífjuságát. Azt hitte, te 
majd megvéded a hírét és helyt állsz, ha 
pörlik jószágaiért. Szép embernek is talált. 
Hahaha! De most Játja, milyen bolondot 
tett Köznapi lelkeddel föl nem érsz hozzá.

— Az is ott' áll ? .
— De itt ám. Meg az, hogy gyámol

talan, aluszékony vagy.
Ezt már nem hallgathatta tovább Ro- 

zsályi Kun István. Szinte fölorditott és ök
lével akkorát csapott a tölgyfaasztalra, hogy 
á nehéz alkotmány nyekkenf egyet. Aztán 
odarohant Széchy Mária arcképéhez, ráta
padt tekintete a kacér, bájos asszony vo
násaira és öklévél'fenyegetve, kiáltozta.

---— Te elbizakodott, te csélcsap, te 
szivtelerf, te gonosz asszonyi Én gyönyörű
séges kínom, gyötrelmes hitvesem. Hát c.:ait 
megmutatom, ki a gyámoltalan, ki az alu
székony! Meg én!

A  kapitány kíváncsian kérdezte:
.— Mitévők leszünk ?
— Hahaha — kacagott most már Ro- 

zsályi Kun István. Szaporán I Nyeregbe há
romszáz vitézzel I Hazahozzuk a renitens 
asszonyt.!

—  Micsoda ? Fegyverrel akarod meg
győzni az asszonyt, mennyire méltó vagy 
ö reá? Na “hát ez uj dolog, fogjunk hozzá!

II.
Még aznap elindult a háromszáz vitéz, 

élén a férj is, meg a kapitány is Dévára.
A csábos menyecske vigan élte ott 

világát és nem is álmodta,, hogy második
ura, a kire ráunt, ily érdekessé akarja magát 
tenni előtte. Bolond egy gondolat,- hogy

haddal, háboruyal szerezze őt vissza ma
gának!

Éjjel toppant a vár alá a különös csapat.
Fönn a hegyen, a hol az erősség állt, 

sötét minden; az alsó kastély ablakai fé
nyesebbek. Persze, ott mulatoz a szép asz- 
szony nekivaló társaságban. .. Ott mosolyg 
rá mindenkire. /.

És a haragos férj szivében • a boszu 
gyilkos indulata háborgott.

• — Megállj! — kiálltotta csapatjának.
— De tán közelebb mennénk, — véle

kedett vitéz Antalfy Gáspár.
Aztán összedugta fejét férj és kapitány, 

hogy merről kezdjék a feleség lakhelyének 
ostromát.

EgyszerVe éles harangcsöngés, szak- 
gatott, vésztjelentő bongás sivitott át a nyári 
éjen... Alig hangzott el a harmadik csön
gés . . .  és ihol n L  az . alsó kastély minden 
ablaka, hirtelen elsötétült.

— Mi történt? riadt föl a férj.
— Vártak bennünket! súgta a kapitány.
De nem látták, am'nt a kastély hátsó

¡ajtaján kisurran egy fehér lenge női álak,
I karcsú és köpnyed. Haja fölbontva, tekintete 
| elszánt... így siet föl a hegyi ösvényen, az 
| erősségbe . . .  nyomában egy pár szolga. 
Néhány perc múlva már ott állt a lőrésék 
előtt. Csak ezeket'akarta elérni Széchy Mária. 
Mert ő volt, a feleség...

— Értem jöttél? — kiáltotta léfelé az . 
éjbe, a csillagos .a holdas éjbe.. .  Rám aka-
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javulásárvártiatnóR, azt hiszem • bővebben Szabás, Kutas, Szöbb, Taraiiij jés Vízvári, fizétésre'kepült a sor, megtagadták azzal,- 
magyarázni nem szükséges. jegyzőségbelí községek tűzoltói. Ezt még- hogy csak egy hónapra • rendelték meg. A

Ha tehát mind ezekét figyelembe vesz- előzőleg a járási szakelőadók f. hó 20-án Kúria ítélete most megszünteti az ilyen ci- 
szük, önként is az a kérdés merül felelőt- (husvét másnapján) Kaposvárott tartandó mén gyakorolt ingyenes ujsáqojvasást. 
tünk: miért nem tettünk már előbb intézke- elméleti és gyakorlati útmutató előadáson _  Hídépítés A Csokoriua—Szülök—Ist- 
dést aziránt, hogy e reánk nézve oly fontos vésznek' részt. vándi vicinális utón Istvánt, határában a
és előnyös bevezetest metekes helyen ke- — Tüzek. Görgeteg közsécj erdejében vármegye ezer korona költséggel uj hidat 
relmezzük? . . .  • levő ültetvényesben f. hő 6-án reggel tűz építtet. Az uj hidra most hirdettek verseny-..^

íme itt a végső ideje ennek. . pusztított mintegy 15 négyszögöl területen,j tárgyalást és azt még a nyáron megcsinál- 
Nagyatád község elöljárósága egy — — a tüzet kedélyes atyafiak okozták gon- ják, mert a mostani hídon veszedelmes-a 

az itt felsorolt összes, figyelmet érdemlő datlanságból, mert a földjükön levő szeme- közlekedés.
körülményeket felöfélő — beadványt készi- tct bdahordva^meggyyjtoliák és ott hagyták. _  Állami és közigazgatási tisztviselők 
tett Tegyek ezt az összes érdekelt intéző _  otvösi szőlőhegyben Lőczi János pin- hadgyakorlata. Az állami és közigazgatási ~

• korok a magukeva s n kerület országgyűlési ezéje f. hó; 4-en éjjetTeégett a tűz kelet- tisztviselők ezután nem menthetők föl a 
kepviselojenek fejkeresevel, ennek utján |u-(pzés^ valószínű gondatlansagbol eredhetett. hadg„akor|atok alól azzal az indoklással, 
lássak illetékes helyre, s akkor majdne.if _  Csököly községben f.': hó 3-én éjjel; hogy a hivatalokban -r nélkülözhetlenek. A 
bizton számíthatunk arra hogy reg panasz- pa,zs József pajtaja elegett, -  a tűz oka honvédelmi miniszter erre vonatkozólag ki
lőtt ebbel, bajunk mielőbb orvoslást nyerend. cddig lsJneretlén. jelentette, hogy ilyen kérelmeket ne is ter- 

fehtboek terem/. _  A gyermeknapot több községünkben jesszenek föl, mert jövőben a gyakorlatok-
a,CKyzo' kereskedő megtartotta. Az erre vonatkozó ról való távolmaradásra hivatalos teendők 

adatok még teljes számban nem érkezvén miatt engedélyt senki sem fog kapni, 
i  t  t  n  C  1/ ! *  községünk elöljáróságához, a bővebb _  Lopás. Vörös Sándor barcsi lakos- 
l Í  | 1\  L l  r \ .  jelenést jövő számunkra hagyjuk. iiiik uj-barcsi üres telkén levő nagyobb

— — Betöréses lopás. Berzenczén 1. hó mennyiségű téglájából 2700 drbot összesen
— Személyi hlíek. Dr Szaplonczay Manó 12-én virradóra ismeretlen lellesek a köz- 97 kór. értékben Büki János polgár ellopott 

vármegyei tiszti főorvos f. hó 13-án az ség házának ulcza felöli falál kibontották s A csendorseg a nyomozás folytan erre ré- 
ártézi fürdőnek gyógyfürdő jelleggel leendő ezen á‘ a jegyzői irodába jutva, az „összes jött, de a téglát már elkopozm nem tudták 
felruházására vonatkozó vizsgálatok meg- Íróasztalokat és a Wertheim szekrényt va- merj.  I 10,' ha.zatla beepitette. Fel|e- 
tartása czéljából községünkben időzött. sakkal felfeszitettek, annak .külső, belső lenlettek a bíróságnál,—  -

I S S i a H í  “  mia,t heS viszon“ol,kal ismer-
Orvos gyűlés Soniogyszobbon.községünkben tartózkodott. az árukat vasárnap is fuvaroztathassák.

I miniszter ezt a rendelkezést most hatályon

ö is szeryeZkidik, s orvos-gyógyszerészi 
kört alakít\E célból felkérték a „Csurgó és 
Vidéke" felelős szerkesztőjét, mint a csur- 
góí orvos-gyógyszeréSz kör elnökét, hogy,

agilis vezetőjét, édes atyja, cégének perpro- 
kúra jegyzésével bízta meg.

— Villanyvilágításunk iigye szépen ha
lad előre. Á Ganz-féle villamossági részvény- 
társaság ügyvezető igazgatósága f. bA8-án S k  t ^ S S K r  w 3 B '
levelet intéze t községünk eloliarosagshoz, ér,ckezlc, f hó 4-é„ SomoqíjszobboiHarUi- 
melybén arról er esit, io g y  a közel jövőben (ncl!|cll uagyatfiiTlárás összes
egy szakembert küld ki a község. Tálára- orvosoi s Ai járás orvosai közül n p
sagaval, 1 letoleg a villanyviUiflitas, bízott- g n Df , Us csllrg<li ^ógyszerész 
saggal való targyalas czéliabol. Kivanatos rész, fl mcglBr.0,t Í r í kez(et alapján

teríum most tette közzé az 1907. évi do
hányforgalmi kimutatást. A kimutatás sze
rint' az elmúlt évben Magyarországon a 
bel-és külföldi gyártmányú szivarokból el
füstöltek kevés hijján 123 millió-értéket. Az 
1907-ik'évben 3 millió koronával többet,, 
mint az 1906. esztendőben.
. ^  Milyen Idő lesz áprilisban? Az idő

járásról Meteor ezeket mondja: Április hó
nap csomópontjai még a következő napok-

lenne,' eredményes tárgyalások esetén 'a naquatádi orVos-quógtiszeré&a. Jíq il. uieg.-! rá'esnek: Í6- ;̂23'^25—28—29- 30, melyek
mcg.ez év avaszán h >zzafogm ^  munka- a|akjgsa elhatároztatoM közül legerősebb hatásúak 16-26 és 28-
latokhoz. _  MaKyar uyciv terjesztésének jutái- ikiak és pedig a 16-iki derült, száraz, 26-

- — Tűzoltói szaktanfolyam, Nagyatadi mazása. Somogyvármegijei közművelődési M  .csapadékos, 28-iki hűvös, napciklonok
járás tűzoltói részére tartandó szaktairfolya- cqi)csü|ct megkeresést intézett a járási fó- esetére hideg jellegű. Amint latjuk, április
inok napjait Somogyvármegye tüzreiidcszeti s^aM rósághóz aziránt hogy az idegen hava nem lenne kedvezőtlent gazdaközön-
felügye'.ősége Nagyatádra f. évi május 24. ajku‘ községekben a maqyarnyelv tanítása ségre nézve, bajt Osak a 28-iki csomópont
és 31-éré tűzte ki. Szakelőadók lesznek: körü, kivá,ó buzgóságot tanúsított tanítókat, hozhat. Husvét szépnek ígérkezik, csomo-
Dr. Szetsey István helybe í t.izoltófoparancs- va,amüu az idw,cn ajkú tanulókat a magyar pont sem e ík ekkorra, ^agyet a fagyos
nők és ifj. Dolenecz István tüzoltoalparaiics- ,v Sz0rqaima's tanulása illetve teljes el- szentek nem ígérnek májusban. Orbánra
nők. Május 24-én bevonulnak: Csököly, Saiá,itásáért leendő jutaffifazás czéljábói csik ugyan egy hasonjellegü csomópont,
Felsősegesd, Lábod és a iiagyatádvidéki hozzon javaslatba. . mely április 28-át is kritikussá teszi. —-
jegyzőségekhez tartozó községék tüzol'ói. PArhaíoró menvecskék Láhod köz- A »Budapest“ jubileumi albuma.
Május 31-én bevonulnak: Rinyaszentkirály. *  k e . R « J .  , ta.d,,
! -----------------------------— --- nlltiUA-KAi Aee,m,nc,tnir s előbbi utóbbit soll!l seiu szorzott cpy lap előfizetőinek, mintszóváltásból összevesztek s (
rod kénas?erjtení a boldogságot, amit soha- egy fateknövel alaposan _ fejbe vág.a, kik ■ : . ;0 óvös feni,Állása
sem adhattál? Hát ez a válaszom, ni: folytatása pedig ^bíróságnál lesz, ahol » w W to u e k ik  a -0 ö v i ^ i w i

ÉS sortüzet adott a fegyveres szere- valamelyik a párbajOzok közül bünteteset aJWhmUíol^zerkcs/tett albumot, hírével jö 
lemmel ostromló férj csapatárai fogja elnyerni.

Csak úgy ropogott a puáka, karabély 13 ember beleesett a Drávába.

„Budapest*, midőn pár hónappal ezelőtt 
cgkQkltu nekik ingyen a :;0 éves fennállása 

„.kálmábol szerkesztett albumot. Ezrével jöt
tek a szerkesztőséghez az elismerfl és köszönő 
levelek, méltatva az album reililkivül liő-és

. . ..— ■ . . .  . . .  -..................................  - . .. 1 érdekes tartalmit, valamint-annak díszes ki-
es durrogott a mozsár meg a kolyokágyu. folyó április ho l 1-en a barcsi serléshizlalo ||,l3/. jven. színi»» képi»,, és szö-

-  Hah, aki aldo,a vaui rikkant föl közelében működő kotró-géppel együ t do - ^  o| ,bl|nl ,  , „ tcs
a kapitány, amint egy golyo utlukasztotta a gozo nagyobb szabasu csónak valamely ^  S|" k sulalmi
fővegét. Ez aztán a menyecske I merilési actiónál felfordult és a benne ülő : | ( , BvSlúbb alskJi;, ,

Egy orahosszal tartott a tuzdes. Ősz-! 13 mynkás vízbe eseti, ezek kozul tizet v0|t *  je len lilW katár««!, «zoákirtl
szecsodült Déva egész környekenek nepe. szerencsésen kimentenek, míg 3, nevezete-  ̂ k™  és milraelléklet ulvan értékessé
A vétesból fáklyás emberek sercgleltek.sa,, makra Pál 34 éves szegedi, Babics Ist- ' t W  az mBHn foirlal IulMt
össze. A bíró az egész magisztrátus élén ván 27. éves vízvári es BercgSászy János , d  w4' v, H ulnber asztalán. Az. albumot 
közeledett. Kacagott az egész mindeuség 27 éves barcsi napszámosok vízbe fúltak, mj. tt ic'éwclet tart — most is ingyen küldi 
ezen a komédián. | kiknek holttestéi ezideig nem sikerült kifogni. # khl(löhivutaI ,uiu.la/.ou elófi7,etők(iek, akik 

Es Rozsályi Kun István toporzekolt, j _  p0«ház lakói. A kir. ügyész jelentése i |egaÍAI»l> ’/, évi összeget, vagyis (i koronát 
amint látta, hogy háromszáz v|j6z2 lassan. szcrjnt Q kaposvári kir. törvényszéki fo^- egyszerre hekUldenek és a jiostaköltswgre 80 
szépszerivel elszelel. . . Szolitgatta vitéz |]ázban márczius utolsó napján volt jogerő- fillért utalványoznak. A Itudapest-ből kiváuatra 
Antalffy Gáspárt, de a-vérbeli ajyan '1e|T11 seiI e|itclt férfi 90, jogerősen elitéit nő 11, mutatvAiiyszilmot készséggel küld a kikiadó- 

. felelt... Csak nagykesoro ugratott melleje| fcj|ebbezés alatt 15 férfi, 1 nő,’vizsgálati hivatal Budapest, IV.; Sarkaiityus-iitia 
a lov va. Jui/rtMimií9 inhh fogoly 19 férfi és 5 nő, összesen 141. Magyar lányok (szork. Tutsek Anna.’)
lesz, ha szé^sTeíivVodébb állunk. István. -  Vége a potya újságolvasásnak. A .A leányvAri boszorkái^“ Hnom és 
Nem akarok élelem végéig <s„ffá ........ . |

És elváglatott. Roisályig ine,| sem állt. mindenki, aki huzamosai* 'ideig elfogadja az. nlinnll, a n'ai tnagjar diákéletben játaö-
A férj, az pedig követte... Előbb azonban a neki kézbesített lapot, annak árál meg Jik oz a regény. IU  VjNfo» ér, egy Igaiáu
a kastély inínden ablakán belőtt, hoqT| az akkor is meg kell fizelnic, ha a lapot nem lioilalinl, s euiollott teljességgel nekik \aló
üvegcserép csakúgy csörömpölt. ”  rendelte meg.'Mindeneseire nagyon helyes o v.isiiutiiiiva gyaia|.szik a leánypulillkuin

- H a d d  leqyén emléke tlátogatásom- a Kúria Ítélete, mert bizony sok visszaélés otoisétjtra, _hal.H«Us«ií lu te ^ lu í^ íx li  »
naki 1 történt e'2'en a téren. Sokan meglőtték pel- tiepes lap, amelynek iiiiiulen számit ötletes

Gúnyos haho'át hallott egész hazáig-s-dául, hógy megrendel.ék alapot egy hónapra, ujiliinsitg, ketvosség. ElelizeWsi i n  negyed-
másnap már a fiskálist hivatta.. .  ' azután elfogadták azt egy évig is s amidőn «teaként kor.



CSARNOK.
- ¿s ík  a hó csúszik a szán . . ,

Sokszor sírtam régi fv̂ ta,
Magyar nóta mellett,
Régen volt az, már azóta 
Egész más az élet. . . .

Másként szólt a cigány zene,
Nem volt olyan hangja,
Mit siratni, jól kedvemre 
Meg ne tudtam volna.

Régen volt az .. • hogy igaz volt 
Emlékszem még rája,
Be kár is, hogy már szétfoszolt 
Ifjúságom álma.

Újra szól a régi nóta 
De nem sirok mostan,
Pedig mostan több ok volna 
Hogy kisírjam magam. . . .

Máskép szói most, neked húzzák 
Házunk előtt künn az utczán,
Mért is húzzák itt-e nótát,
Esik a hó csúszik a szán . . .!

A/ss Ödön.

....... ~ ' A  te le fon .
■ irta: Benda Jenő. *

I.
Egy férj beszélte nekem. Kis 

formájú, sápadt gnóm arcú ember, 
akinek erőteljes királynői termetű 
asszony volt a felesége:

A csúnya emberek' gonosz átka 
gyötör. A város legszebb asszonya 
a feleségem; más férfi boldog lenne, 
hogy ez a földre szállott szőke csoda 
az övé. Nekem azonban gyötrelem 
ez.a szerencse.^.Mert nem merem 
elhinni, hogy ez az emberfölötti bol
dogság-az enyém. Kérdezem magam
tól, mivel érdemeltem meg a sorstól 
ezt a nagy kegyet, nem merem el
hinni, hogy igazán szeressen az asz- 
szonyom. Folytonosan azt kérdezem 
magamtól: „Mi Oka van ennek az 
asszonynak árra, hogy melletted ma
radjon? Gsunytf;vagy, ügyetlen vagy, 
gyámoltalan, gyönge férfiú, csak nem 
képzeled, hogy'igaz hajlama szerint 
szerethessen egy olyan asszony, mint 
a milyen az? A feleséged lett, mert 
jó keresetű .ember vagy, kényelem
ben, jómódban tudod eltartani. Pénzen 
vetted meg, mint a. hogy a tőzsdén 
vásárolod a a búzát és a gabonát. 
De megcsal az asszony, egész bizo
nyos, hogy megcsal; lehetetlen, hogy 
meg ne'csaljon I Nevetséges, ostoba 
barom vagy, kacagnak rajtad, az ut
cán ujjal mutatnak reád az emberek. 
Nyisd ki a szemedet!"

—Es az egész életem abban telik 
el, hogy nyitva tartom a szememet, 
ha elmegyek hazulról, az jut az 
eszembe, vájjon Jiol van, hová megy 
most az asszony? Elképzelem; ahogy 
erősen elfátyolozva, kisurran hazul
ról és bérkocsiba ül.: Legsürgősebb 
munka közben eszembe jut, hogy

jmost ebben a percben érkezik meg 
az asszony, az én asszonyom, egy 
idegen férfi lakására, aki öléléssel, 
csókkal fogadja. S"nem bírok tovább 
magammal, rohanok- hazarlátni, (itt
hon van-e? Retteritő ez, rettentő!

Most azonban kitaláltam vala
mit, ami ném ileg  megnyugtat. Beve
zettettem lakásomba a telefont. Egész 
jiapomat az irodámban kell töltenem, 
különben nemr megy az üzlet, pedig 
az iroda messze esik j i  lakásomtól. 
Tudja a gazda szeme! Manapság 
minden prokurista, minden alkalma
zott, le az utolsó kifutó fiúig sze- 
menszedett gazember. Én nem tudom, 
hová fajul a világ! Nos hát most 
egész nap nyugodtan ü lök  az irodám
ban, az Íróasztalom mellett; ha meg
lep a nyugtalanság, ott van mellettem 
a telefon kagyló. „Halló,! Hallój 34— 
56!“ Egyszerre meg van az össze
köttetés és beszélek az asszonnyal. 
Hallom a hartcjfát, tudom hogy otthon 
van, s ez megnyutatja az idegeimet. 
S más örömöm is van! Csaknem 
minden nap a feleségem maga szólít 
feí, az édes! Megkérdi, hogy érzem 
magam, sok-e a dolgom. Ilyenkor 
mindig szégyelem magam, hogy olyan 
gyalázatosai! tudtam gyanakodni, s 
olyan csúnya felvetésekkel bántottam 
meg azt az ártatlan asszonyt,, aki 
ilyen gyöngéd és jó hozzám. Áldás 
ez a telefon,, barátom/ igazi áldási

II.
Egy asszony beszélte nekem. 

Erőteljes, királynői termetű, gyö
nyörűséges szép szőke asszont), aki
nek kis formáju, sápadt, gnóm. arcü 
ember volt az ura:

— Nó és aztán-? Fia már tudja, 
bevallomj Megcsalom az uramat! 
Megcsalom, mert nem szeretem, s 
jogom van nekem is a szerelemhez? 
Azt hiszi, irigylendő állapot az, hogy 
bujkálnom, alakoskodnom kell azért, 
ami más asszonynak természetes 
joga, az üdvösség-hozó mindennapi 
csókért? A férjem egy féltékeny 
vadállat, örökösen a legnagyobb 
veszedelemnek teszem ki magam. 
Eddig egy nyugodt percem nem volt 
miatta; ha egy órára elmentem hazul
ról, rohantam vissza, mert az az 
ember lépten nyomon hazaszaladt 
és kémkedett utánam. Most végre 
nyügodtabb lett az életem, mert tiidja 
mit talált ki az a szamár, hogy en
gem ellenőrizzen? Bevezettette la
kásunkra a telefont s minden negyed
órában inspiciál, otthon vagyok-e?

.— Nos és? Ez magának nagyon 
kellemetlen lehet! Dehogy! Oh be 
rövid eszüek maguk férfiak! Ha te
lefonoz az a majom, tudom bizonyo
san, hogy az irodában van, jó félóra 
járásnyira tőlem. Egy félóra alatt, ha 
én nem is mehetek el hazulról, más 
el jöhet hozzám. Hiszen ért engem! 
Valóságos áldás ez a telefon barátom! 
Valóságos áldás!

NAGYATÁDI H ÍRLAP

Szerkesztői üzenetek:
K. Ö. Budapest. A beküldőiteket köszönjük. 

Múlt számunkban cs a maiban is, amint látni mél- 
tóztatott közöltünk is belőlük. Szívesen vennők, ha 
máskor is gondolna ránk valami egyébbel is. Boldog 
ünneplést I

I___  SamunakV Blidapest. Einye, ejnye! HáHnégis:
¡csak marad az Ígéret. Remélpm nem múlik e l ! ?
. Várom legközelebb ! B. h. ti.

Liliké, Eger. A lakos cs iakos között nagy a 
-kiilömbség. Lakos az, a kinek lakója van ; lakos pe
dig, aki lakik. Tehát rosszul irta, hogy kegyed egri 
lakós, mert kegyed ott lakik, tehát lakos, nem pedig 
lakos, mert-ott lakója nincs. Ez ellen nagyon sokan 
vétenek, pedig nagy, értelemzavaró hiba. Máskor 
kerülje.

G. I. R8zentkirály. Már oly régen volt sze
rencsénk, pedig nagyon nélkülözzük. Kérünk valami 

■jó dolgot. — Ü d v! —
Többeknek. A tudósításokat kérjük legk&őbb 

kedd estig hozzánk juttatni, mert különben nem tud
juk rendes időben' leadni.

- 1908. április 16.

Felelős szerkesztő:
s z m o d ic s . s z i l A r d .

Nyilttér*)
Dr. Rákos József ügyvédjelölttel fel̂ _ 

merült lovagias ügyemből kifolyólag-köteles- 
ségsz.erüen a való ténynek megfelelően; 
köztudomásra kívánóm hozni, hogy,Dr. Rá
kos ]ózséf az általa felajánlott elégtétel 
adást minden elfogadható indolmélkül meg
tagadta, szóval gyáván meghátrált. A „Nagy
atádi Hírlap" f. hó 9-iki számában közzétett 
nyilUéii közleménye egyedűriTkÖzönség 
félrevezetését czélozta.

Hogy az ügy rászemróf a lovagiasság 
szabályai szerint ^ légkorrektebb befejezést 
nyert, a birtokomban levő jegyzőkönyvekből 
bárki meggyőződhetik.

Dr. Rákos Józseffel hírlapi'polémiákba 
bocsájtkozni hajlandó egyállalában nem. va
gyok, mivel őt arra fenti qu.alifikálhatatlan 
eljárásából kifolyólag érdernesnek nem tar
tom. •

Trajtler Zoltán.

*) E  -rovat alatt közlőitekért nem váiai fétető- 
! séget-a szerkesztőség:-----------

303 sz. vhtó. 1908.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. 
és3áÚó törvényszéknek 1908. évi 3550 
számú végzése következtében Dr. Osztern 
Lipót ügyvéd által képviselt Ekker Pártos 

jés Társa javára Berger Antal és Wöllák 
[Imre ellen 176 kor. 10 f.s jár. erejéig foga- 
| natositott kielégítés végrehajtás utján le- és 
| felülfog'alt és 610 kor.-ra becsült következő 
ingóságolt, u. m: 20 drb. paplan, 100 drb.

: berlini kendő, 50 drb. selyemkendö nyilvá
nos árverésen eladalnak.

• Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
I bíróság 1908. évi V. 44 4 számú végzése 
‘ folytán, 176 kor. 10 fiil. tőkekövetelés, en
nek 1907. évi deczember hó 25 napjától járó 
6" „ kamatai, ' /. váltódij és eddig összesen 
95 kor. 25 fillérben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, Nagyatádon alperesek 
üzletében leendő megtartására

1908. évi április hó 21-ik 
napján d. u. 4 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. í.-c. 102. és 108. 8-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, »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” 3prilis~hó 
5. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. bír. végrehajtó.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. kéresk/ 
és váltó törvényszéknek 1907. évi 140668. 
számú végzése - következtében dr. Osztern 
Lipót ügyvéd által képviselt Ekker József 
és Társa javára, Berger Antal és Wollák 
Imre ellen 150 kor. s jár. erejéig foganato
sított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 660 kor.-ra becsült következő 
ingóságok, u. m: 200 méter női ruhaszövet, 
200 méler karton, 200 drb. női kendő nyil
vános árverésen eladatnak.í

Mely árverésnek a nagyatádi-kir. járás
bíróság 1907. évi V. 258 2 számú végzése 
folytán 150 kor. tőkekövetelés ennek 1907. 
évi november hó 25 napjától járó 6 ka
matai erejéig, Nagyatádon alperesek üzleté
ben leendő megtartására 

1908. évi április hó 21 -ik napjának 
d. u. 4 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi L)C t.-c. „107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szügség esetén becsáron alul is
el foghak adatntr--- -—  ■■■- .. ~----- .—

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* 
telméberi ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi április hó
6. napján.

SZABÓ JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

317 sz. vhtó. 1908.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. 
és váltó törvényszéknek 1907. évi Sp. IX.

.994 3 számú végzése következtében Dr 
Szetsey István ügyvéd által k, pviselt Neu- 
rath Ignácz javára Pesti Jakabig ellen Í0Q_ 
kor. s jár. erejéig .foganatositott kielégítést 
végrehajtás útján le- és felülfoglait és 659 
kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m: 
ruhanemüek nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek, a nagyatádi kir. járás
bíróság 1907. évi V. 781/5 számú végzése 
folytán 100 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. 
évi szeptember hó 2Í napjától járó 5 „ ka
matai, és eddig összesen 54 kor. 30 fillér
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Nagyatáton alperes üzletében leendő
megtartására ----—

1908. évi április hó 29-ik napjának 
d. e. 11 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezenneL oly megjegyzéssel hívat
nak meg, hogy az érintett ingóságok a; 
1881. évi LX. t.-c 1Ö7. és 108. §-ai értei 
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 

; Ígérőnek, szükség esetén trecsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is'le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 188'. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

14. napján.

H Á Z E L A D Á S .
Felsősegesden, ö z v K i s p e t i 
G y ö r g y n é~ 2 szomszédos 
háza üzlethelységeknek ki
vá ló a n  alkalmas helyen a rajt 
levő melléképületekkel és bfel^ 
sőséggel 1908. április;20-án 
d. a. 2 órakor a helyszínen 
szabadkézből árverés utján

E L A D A T I K.

— - fodrász - :
NAGYATÁDON.

SZABÓ JÓZSEF 
kir. bir. végrehajtó.

Gabbna-piacz.
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése.

Nagyatátti-4908. áprijís 16-án.
Búza -  Kir 20.- 21.— 

Í*ozs „  ,18.- 18.40
Árpa -  „ 14;- 15.- 

. Zab — 14.50 15.-
Uj-Tengeri -  „  ,14.— 15.—

Hirdetések jutányos áron fel
vétetnek a kiadóhivatalban.

Van szerencsém a n. é. hölgyvilág b. \
tudomására hozni, egy évig Berlinben szer- ' 
zett i

, zetbe juttattak, hogy a 1 hajmunka terén i 
PÖ. legmesszebb menó kívánalmakat kielégít- f
L  hetem. L  

• Úgymint hajfonat, frizzetta, elnlag f 
I természetes hajból, férfi paróka, emléknek
I »  hajcsokor művészies kivitelben. ‘ U
J V Kegyes pártfogásukat kérve , f
l e r '  ’ tisztelettel V'

M E L L E R  SÁ N D O R . "
(Diszkrét kiszolgálás.) j£

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

----- felvétetik. — ...

ca
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seos>-
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‘COaca
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET,
BEN YÁ K  JÁNOS

N A G Y A T A t).

KÖNYV,- PflPIR,- IRQ- 
—  ÉS  R fljZSZER ±z~ 

K E  R .E S K E D É S .

\ 7 r
0

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Raj/papirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajizszereket. '<

W u i j

E L V Á L L A L O K :

Gazdasági, ügyvédi és'pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

□ □  lapok, eljegyzési és esketési1 meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
O O  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos--és ízléses elké— 
szitését jutányos árban.

a
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

készíttetnek. [
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□ □
Alápittatott: 1854. T \  ; A lap itta tott: 1854.

Roller Bernül
p  ---NAGYATÁDON. '' Q
--------- ^ — — =n i x

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUOYÁR
A pécsi orsz. kiállításon hronzéfemmrt kftü-ntetve.

Q
Magy. királyi §|f| lőpor áruda. 

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott aczéltüskés kerités sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok, 

kerítések cziljairar—„ f i UnQflrifl  ̂S O d r O í i y í O n S t .

Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
Venyige,— hernyóző,- rózsatő- és pá- 
zsitmetszö ollók,-ojtó fűrészek és kések.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek.
• Hz építkezési idényre -

ajánl compleQe kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

I. rendű meszet
(a »Dunántuli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

□ Portland és román czementet
hordókban és zsákjokban (a »Beocsini Cementgyári Unió r. t.« képviseletében.)

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelölemezt. kátrányt, karbolineumot stb.
(Biehn János-féle budapesti aszfalt és kátránytermékek gyára képv.)

Épületfát és deszkát minden méretben
•' (Stájerországi* karintiai és magyar (erdélyi} termékek.

l£ FELSŐM AGY AR ORS Z ÁG I  FAZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag "ólomzárolya.)
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

□  '! = = = -  = z z = _ ^ = =

□

□

□

Nyomatott Kenyák-János könyvnyomdájába» Najryatádon ]!)()«.
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NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Elő flze tésT fiftk : egész „évre 8 kor., félévre. 4 kor.,
__,- jr gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér.---

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

SZ E R K E S Z T IK :
Dr. N EU BA U ER  FERENC, 

SZM O DICS SZILÁRD.

‘ Szerkesztőség: Nagyatád, Filrdő-utcza 67. «iám. ______
Kiadóhivatal : Nagyatád, Siéc^nyi-tOr 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

-- _  . . polgári iskolára, vagy a napközi'ott-[Közegészség!, mint szépészeti szem-
t i a i a u J l i n K .  honra akarok reámutatui, amelyek; gontból majdnem elmaradhatatlan

Tagadhatatlan, Hogy városunk annak idején tisztán társadalmi utoUlmtézmények létesitése karul teljesen

£3« ‘t ^ k aJa9r bb eredm™nUC‘talános fejlődés terén. Hogy községünk mennyire mo-

Alig hihető és mégis úgy van.
Haladjunk! ez a jelsző valahány

sz o r^  újításokat felmerülő közkölt
ségek előteremtéséről van szó, s 
ilyenkor mi áldozattól sem riadunk

Egyetlen dolog van, mely iránt 
valahányszor szóba került — lany
hának* mutatkozott a haladás iránti 
törekvés. Pedig ez azrmély hívatva

Nem a helyi erdeku elfogultság (jerfl gondolkodású és az újítások 
avagy reszrehajlas mondatja ezt ve- jr n̂t fogékony, legjobban bebizonyi- 
lem. hanem be kell ismernie minden- akkor) amikor annak idején az vissza.
Í'í|ek,; akit vaiysimH., hnlnrlfca. .w  majdnem a legelsők k ö m
fejíodese erdekel, s aki azt figyelem- bitünk, akik a közös konyha intéz- 
mel kisen.  ̂ ményét behozni megkíséreltük» s hogy

Annyi nevezetes — és a fejlő- ezt nem sikerült állandósítani és oly ________ ____
dés terén fontos — uj intézménnyel mérvben megvalósitaiii^ amint kivá- lenne városunk díszét képezni, _ 
gazdagodtunk ez idő alatt; s annyi natos lett volna, annak legkevésbé a ¡mely városunknak oly speciális szép- 
moder/i ujitás és berendezés várja a közönség volt oka. ;sége, hogy hasonlóval messze vídé-
Itözel jövőtől megvalósítását, hogy Rövrd néhány év'alatt megvaló-4-ken nem-találkozunk; t. i.a -„park" 
ment minden lokal-patriotizmustól, sitoltuk -az állami elemi iskola, aj Más városok százezreket költe- 
bátran koczkáztathatjuk azt az állítást, polgári iskola, ovoda, artézi fürdő s| nek nyilvános sétányok létesítése 
miszerint kevés — hasonló helyzet- dohánybeváltó hivatal’ megteremtésé-! érdekében, s a legnagyobb áldozato- 
ben levő község dicsekedhetik oly nek eszméjét s ma folyamatban van lkat hozzák, hogy lakosainak felüdi- 
aránylag rövid idő alatt hasonló ro- a villanyos világítás és ors^ágos te^|iésére alkalmas közkerteket és sétá- 
lramos fejlődéssel,-mint Nagyatád. lefon "hálózat létesítése is, mind — nyokat teremtsenek, s nagyon kevés 

E rohamos haladást mindenesetre megannyi intézmény, j.<elynek kérész-j helység; van széles e hgzában. melu 
pl só sorban városunk intelligens, s tül vitele majfhiein.lehel ettennek lát- oly'szerencsés helyzetben van, mint 
minden czálszerü újítást lelkesén fel- szott; lelkes közönségünk és annak mi, akik a város kellő közepén 
karoló közönségünknekköszönhetjük, élén* ügybuzgó -elöljáróságunk az megfelelő térséggel rendelkezhetünk, 
mely nem riad vissza a legnagyobb-intéző körökkel karöltve, mindezeket melyből kevés jó akarattal és nem 
áldozatoktól sem, ha hasznos és czélr aránylag a legrövidebb idő alatt ki- túl sok költséggel, rövid idő alatt a 
szerű dologról van szó. vitte. > legszebb nyilvános kertet teremthet-

Nem egy esetben mutatta meg Nem csodálatos-e tehát, hogy e nők; ^  '
városunk lakossága, Jiogy mire képes közönség, mely egy felöl, minden uji- Mégis mit tettünk eddig ez ugy- 
egy habár kis számú,de lelkes tömeg; tás iránt a legfogékonyabbnak tetszik, ben? Alig, hogy a kezdeten túl vol- 
s hogy egyebet ne említsek, csak a — másfelöl egyes igen fontos s úgy \unk megálltunk. Pedig ez nem elég.

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
j-  r\ n r  g l t .

•¿[mi gyönyört az. ¿(el eddig nyújtott, 
t'kkez a névkez van fűződve mind:
(ss ami gyász, bit, bánat érte Mk'em, 
é>. név betüibot mind rám tekint.

Cjjjönyöröm, gyászom, mindenem e név va(t, 
% ko l, menyország e névből' fakadt,
Meg forr666 csókja szerelmes ajkamnaJi.
.S szemem legforróbb könnye ratapadt.

.(ja  Hátát, adhatok én Istenemnek,
Jdögy adott részt a gyönyörből nekem, 
Jdogu botdogok közt legboldogabb. voltam,

 ̂ bűbájos név, neked fíöszönfíefém.

Te ka átkozom ettem bús folyását, kamatokat, — üdvlövé^ fogadta Lussin szi
getén a »Tátra« fáradt utasait. Roppantul 
izgat az indiszkréció ördöge a tengeri utazás 
elmaradhatlan epizódjának elmondására. A ~ 
fedélzeten összekerült mindenféle ember 
között egy föltűnően szép hölgy volt az 
érdeklődés központja, ki láthatólag, fékével 
élvezte együtt kedélyének gyermekies ele
venségével a természet csudáit. A blazirt 
máqnástársasáqból uqy, — mint a többi 

JJaíaf-angyafom Jt  (argit (esz, s míg csőitől, [{¡sebb-iiagyobb körökből eleven kérdőjelek' 
3átá(ra fojt majd (¡ii'dkös ltét keze. meredtek feléje: vajh’ ki ö, a bájos isme- 

x j. , t ' r  retlen ? Föltilnésének tudatában még., sza- 
vet'fesy yttla. ¡Vadabb folyást engedett érzelmeinek, — de 

egyszerre lehütötte azokat e sorok Írójának 
meglátása, ki t. i. múlt évben ugyanezen a 
hajón látta öt, ugyanily fölttinést keltve él
vezni a természet szépségeit — de egy 
más halandó oldalán. Nem lévén barátja a 

. leleplezésnek, — inkább csendes contemp- 
kompiéi* a tengeri utazás nem epe,, kTl- ¡¿cióba merültem. Iiogs |6v8re Wvri-todn* 
le n ti adóját. 5 órji tengeri W  utón, -  leleplezni áz, -  ah,nek a leleplezgetés a 
m ely^egelégelte már a vasnt állal fölvett 1 kenyere . .. . _ .

p>s golgotámra visszagondolok,
fáz a név az, meti/ncli minden betűje
¡%rf kárörömmel felem vigyorog. \ s

DKargit! Csodás név! . {tkom, boldogságom 
halálomnak is é i ÍPS2 a neve, —

Lússin-Piccoloból.
Irta: Hermán Antal. "

Egész éjjel rázott a vonat és esz-'

Sirofín
fern» m éMfjrat <■ * taUfllirt. «****«»* 
M l *  MSbQcM. TáUdaot éjjeli tmdtot

'Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. Influenza
t u «  «imUtaa Uai t  i t  ocn* ttu l «ponti 

Minthogy értéfltlCT uUnutolul I» Unit««* kírjen m ind«*« ̂ n_& _----
F » A  C e . B«ae l(S ríjc )
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Haladni keli a megkezdett utón s segély nélkül pedig mit sem tehetett; 
folgtatni kell a munkát e téren, mig felfogadtak egy kerteszf, aki a mar 
a teljes beféjezés tökélyére nem vit- meglevő fásítást gondozta ugyan, 
tűk Könnyű lesz, ragaszkodjunk egyéb azonban nem történt, mivel 
csak erélyesen eddigi jelszavunkhoz a bizottság rendelkezesere bocsájtott 
haladjunk“! s meglesz bizonyára évi költség oly csekely volt, hogy 

rövid idő alatt. . abból a kertész részere szükséges.
A kilenczvenes_ é.vek vége fele szerszámok ára is alig került ki. 

városunk kellő közepén a „Szé- így községünk közönsége már 
chényi-tér" egy nagy sártenger volt évek óta nélkülözi egy oly nyilvános 
erős időben. Vásárkor a szomszéd kert élvezetét, a minőnek párja a 
községek lakosai itt árulták malaczai- messze vidéken is alig lenne talál
kát. Senki sem gondolt arra, hogy e ható.
térnek más rendeltetése is lehetne. 
Akkori főszölgabiránk: néhai Enh 
Sándor tette meg az első lépést a 
„Széchényi-tétiLátalakitásához, ami
kor az országos vásárteret a község 
belterületéről kihelyezte. A község 

“közönsége-nem szivesen fogadta ez. 
újítást, de4téspbb belengugodottrAk- 
kori főszolgabiránk a község vezető 
embereivel egyésülve, létesítette sok 
fáradság, költség és utánjárás árán a 
nagyatád — lábodi törvényhatósági 
úttól balra eső rész parkírozását, 

—raei^

Most, abból az alkalomból, hogy 
az ártézí fürdő körül létesítendő pár-' 
kirozásnál serényen folynak a mun-1 
kák, önkénytelen is újból kínálkozik 
az- alkalom, az egész „Széchényi“- 
térnek egy egyetemes és szép nyil- 
vános kertté való átalakításához.

Ennek keresztülvitele nem igé
nyelne ma már annyi fáradságot és 
költséget, mint^éVekkel ezelőtt.

Nem kell egyéb, mint egy kevés 
kis jóakarat, egyetértés és az ügy 

' "  esedés s rövid néhány év 
alatt oly nyilvános kert birtokában 
vagyunk, mely városunk hírnevét 
messze vidékre is elviendi. L

A község gyógyfürdői jelleggel 
leendő felruházása folyamatban van, ] 
a gyógyfürdői jelleg megadása tehát; 
már csak rövid idő kérdése.

•Minő óriási előnye lenne tehát

lepetésteljes csodálkozását hivja ki 
s kora tavasztól késő őszig az üdü
lést keresőknek pompás- sétahelyül 
szolgál már.

Később a törvényhatósági ut 
jobb oldalán fekvő s a „Széchényi- 
tér“ jóval nagyobb felét alkotó úgy
nevezett „piacztér“ három oldala ___
rendes sétánnyal lett ellátva. 'ÉTra^városnak, ha gyógyfürdője körül 
rfiár pompásan kifejlett szép sétányt egy szép és díszes park nyílnék, el- 
Dr. Kis.zely László kir. járásbirónak i tekintve attól, hogy saját magunk is 
köszönhetjük, aki annak idején a sok a nyári tikkasztó hőségben “hány 
fáradsággal és riem kevés költség-i élvezetteljes órát tölthetnénk-e szép 
gél járó munkát saját kezdeménye- helyen.
zéséből keresztül vitte, ; Hatalmazzuk fel tehát mielőbb

Sajnos, hogy a vélt s tényleg, a parkbizottságot ennek keresztül- 
nem létezett helyi sérelmek e szép j vitelére, az eddig rendelkezésére bo- 
müvet tovább fejlesztésében meg- j csájtott összeget szaporítsuk a do- 
Qi ö nofi/L bolási és telepedési dijakkal, — me

lyek eddigelé a községnél úgyis ezéí-
akasztották. Ezzel a további parkí
rozás be is fejeztetett^

A község képviselő-testülete 
1901. évben ugyan választott egy 
„parkbizottságot“— -megfelelő intéz
kedési joggal is felruházta, de min
den anyagi áldozattól e téren visz-

talan alapként kezeltettek; kérjük fel 
az ártézí fürdcrrgszvényiársaságnak 
a^-parkirözásnál amúgy is közvet
lenül érdekelt igazgatóságát csekély 
hozzájárulásra, ily módon mihamarább

megfelelő és elegendő lesz arra, hogy 
az átalakítással járó költségeket fe
dezze,

E terv ellen annak idején han
goztatott azon eüenvetés, hogy a 
parkírozásnál szükségképen a buza- 
piaczot és az iparosok hetivásári 
kirakodását meg kellene szüntetni, 
illetve a község belterületéről ki- 
helyeznir miáltalTparosaink és keres
kedőink: anyagi károsodást szenved
hetnének, ma már nem “állhat fenn. 
Hiszen akár hány város van, hol a 
búza piacz a városon kívül van, 
annélkül, hogy ezzel bárki károsodnék.

Azon körülmény, hogy a gabo
náját eladásra behozó gazda az eset̂  
ben, ..ha a buzapiacz az országos 
vásártéren — tehát a városon kívül
— van, a városba nem tér be s 
esetleges szükségleteit — a keres
kedelmi forgalom károsodására — 
nem itt helyben szerezné "Se, meg 
nem állhat.

Ami pedig az iparosok kirako-

itt is keresztülvihető lenne, hogy az 
iparos sátrak heti piacz alkalmával 
az utczái járda mellett legyenek fel
állíthatok.

Ezzel az eddig hangoztatott 
egyedüli nehézség is megfelelő meg
oldást nyerne.

Felkérjük tehát városunk vezető 
és intéző köreit, tegyenek meg saját 
hatáskörűnkben minden lehetőt, hogy 
e szép terv' mielőbb sikerülhessen, 
mert' nem hisszük, hogy a^-eleadot- _ 
tak — városunk fejlődését őszintén' 
kívánó — közönségünk osztatlan 
tetszését- meg ne nyerné, s épen 
azért erősen bízhatunk abban/ hogy 
kevés jóindulattal és csekély fárad
sággal mielőbb elérjük azt, hogy á 
megvalósulás stádiumába fog lépni, 
különösen akkor, ha őszintén ragasz
kodunk a jö\£Ő.henl-4S - e jelszóhoz' 
nítoatatíjűnk?'

Fcrnbach Forcncz

1908. április 23.

szariadt. A parkbizottság anyagi oly összeg birtokába jutunk, mely

Bocsánatot kérvén e kissé léha, de 
igaz kitérésért, — a szigetnek és hangula
tának leírásához fogok. Három helység van 
á  szigeten : Piccolo, Grande és CigaleT Tu
lajdonképen Pjccolo a grande. Egy megle
hetősen zárt öbölbé szorított olasz város, 
a hegytetőn a »falu nyelével,« ahonnan 
jobbra-balra egymás hátán épült és ruha
szárító kötelekkel összekapcsolt kalitkák 
közt nem ép' szimpatikus illartrí" sikátorok 
szaladnak le a »Rivá«-hoz, melynek euro- 
paiasan épült hoteljei kevélyebben néznek 
a víztükörbe az előttük sétáló, jobbára an
golosan .öltözött, kodakos Panama Manók
nál és dolce far niente élvezőknél. Az 
olasz levegőben mily jól esik a . magyar 
szívnek a vendita tabacchi kirakatában a 
sok olasz és német újság között a Buda
pesti és Pesti Hírlap cimfölirata

Sokkal szebb azonban a sziget túlsó 
oldalán: Cigale. Még odahaza tél volt és 
a testi és lelki egézségre: ártalmas lics-po- 
csos Idő, — Cigale skotteros utain és ár
nyas jenyöerdöin tavaszi, gyengéd fuvalóm 1 
rezeg; simogatása kékit, csókja mosolyt 
csal áz életküzdelemben kifáradt arcokra. 
Buja déli növényzete, kaktusza, aloe, pálma, i 
agave csoportozatai,- sziklákkal védett 
kecskel?gelökbe ültetett virágzó fái mind 
a madáchi gondolatot lehelik: élni, élni 
mily édes, mily szép! Tán e kedves, bájos

helyről irta a költő, hogy itt »istenek űzik 
az emberi nemmel boldog vegyülésben 
édes játék dat ó gyönyörű szerelem«. A 
zöld háttérből piros tetejű villák kandikál
nak. Csak nyugalom, csak semmi rendki- 
vüliség, — csigavér, mondá ié a »Lilli« 
márkija, csendes magábaszállás: ez az 
összbenyomása. Egy kis csónak bosztorio- 
zik ép a v íz  hátán, — ahogy ott irom e 
sorokat a Madonna Annunziatanál, a ze
nét is a habok szolgáltatják íiöZzá: csen- 
•d̂ sení csak csendesen . . .  De a csendet 
im' sirálysivitás töri meg. Bámulatos ügyes
séggel csap le az egyik egy halra, a töb
biek pedig fülsiketítő kiabálással rontanak! 
szerencsétlen társukra.

Vajh' nem ez-e az emberi sors is ?■ | 
Ügyességgel, tudással, vagy erőszakkal ma- ! 
gunkhoz ragadjuk a koncot, vagy hatalmat 
és. verekszünk azután, hogy megvédjük a 

sirályoktól. Vájjon ez ú »markolj ma-1 
gadnak« nem csődje-e mindazoknak az 
eszközöknek, melyekkel ez történik? Nem! 
Mert ezek az eszközök: tudás, ügyesség 
eszközei a természetes, kiválasztás- és kör
nyezethez való alkalmazkodásnak. Mind
kettő küzdelemtje kerül. A természetes ki
választás a társadalommal szemben való,—  
a környezethez való alkalmazkodás pedig 
önmagunkkal szemben való küzdelembe. A 
két ellentétes irányú küzdelem eredője a

boldogság, a'harmónia érzése. És végre is 
ez az emberi lét elérhető relatív, — mert 
abszolút nincs is — végcélja . . .

.Most látom, hogy távoli hullámokat 
indított rezgésbe a szerencsés, vagy szeren
csétlen sirály. Ezut'al nem' követem tovább 
e gyűrűket, hanem Visszatérek azokhoz, 
amelyeket az- tényleg keltett. Ezektől - is 
búcsúznom kell már. Utolsó sugarait bo- 
csájtja felénk az elvénült nap. Még moso
lyog, mint egy vénülő szép aisszöny her
vadt mosolygása, — tán eszébe jutnak 
hódításai, — sugarai hosszú sávban, egész 
a lábamig vibrálva még fokozzák a tenger 
milliárdnyi, folyton változó színjátékét, —

|de meg van már vetve halottas ágya: a 
| tenger, összes vére az arcába gyülemlik, 
(aztán hirtelen,-folyton sápadva-bukik a 
I semmiségbe. Utána csend lesz és sötétség.
| Gyászt ölt a természet, a föld, a tenger.
IA  sirályok elülnek. Csak egy sápadt hideg, 
égi test vfrraszt a halottas ágynál és várja 

| a föltámadást. . .  Micsoda nagyhatalom az,
I melynek halálát ezer képben tükrözi vissza, 
a természet őfelsége . . .
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A nemzeti kultura terjesztése.
Tagadhatatlan, hogg a közélet bármely 

terére esik is tekintetünk, mindenütt és első
sorban a közművelődésnek és véle együtt 
a közerkölcsiség emelésének nagy szükség
letei ötlenek szemünkbe. Nem is említve, 
hogy a nyugateuropai művelődés körében 
népességünk már az analfabéták nagy száma 
miatt sem foglal el megfelelő helyet,, köz
tudomású, hogy a gazdasági válság, mely 
előtt az országnál), csak szakszeni készült
ség és képzettség segitségével küzdhető le. 
Szembeötlő továbbá, hogy társadalmunk 
széttagoltságában, ahol egyrészt felekezeti, 
másrészt a nemzetiségi bal Ítélet és félreér
tés állják utját a nemzeti egység kialakulá
sának, amely felé történetünk és hagyo
mányunk egész szent öröksége utal, nincs 
más segítségünk, mint az értelmi felvilágo
sodásnak terjesztése és az erkölcsi emel
kedettség általánosítása. Mindez ; zonban 
pusztán az iskolázás keretén belül nemcsak 
lassan érlejödhetik, hanem azonfelülmagá
nak az-iskolának a társas életben elfoglalt 
kisebbszerü és függő helyzeténél fogva tel
jességében egyáltalában meg seijn valósít
ható ; csak akkor, ha a művelő és oktató 
munkásság a felnőttek szükséglétéit is kellő 
figyelemben részesíti és okos belátással ki 
tudja-Elégíteni, remclhejjük, bogy4<özéletönk 
válságaiban nemzetünk minden tagja tuda
tos mádon fogja teljesíteni a föladatát. Az 
iskoláztatás általánosítása ttiellett tehát sür
gősen gondoskodnunk kell egyfelől mind
azoknak a felnőtteknek oktatásáról, akik 
eddigi közállapotaink, vagy egyéni helyze
tünk fogyatékossága miatt egyáltalában ok
tatásban nem részesülhettek, másfelöl pedig 
mind azokat, akik köziskoláinkból, fökép a 
szakszerű oktatás hiánya miatt-alig hozhat
tak kellő készültséget a haladó élet problé
máinak megoldására, el kell látnunk kellő 
segéd-eszközökkel tanulság és ügyesség 
dolgában, hogy elbírják -á versenyt nemcsak 
műveltebb polgártársainkkal szemben, hanem 
inkább ezekkel együtt munkálkodva, meg

bánhassanak a népek gazdasági cs szel- 
lemi versengésének áradatában.

A közműveltség emelése és terjedése 
fogja megoldani, vagy legalább is nagymér
tékben elősegíteni megoldását annak a két, 
olykor ellentétes mozgalomnak kérdéseit is, 
melyek mint sociáHs és nemzetiségi törek
vések gyakran felforgató és romboló hatás
sal fenyegetik Ttozéletünk nyugalmas fejlő
dését. A helyes nemzeti politika-csakis az 
olyan kultúrpolitika lehet, mely a lakosság 
összes rétegeiben bizonyos művelődési kö
zösséget biztosít. Ennek a kultúrpolitikának 
természetes alapja az örökség, mely a ma
gyarságra bízta a . vezetés és iráuyodás 
tisztjét. Egységes köztudat magyar földön 
csak úgy alapulhat, ha összponiositjuk, szer
vezzük a kifejlett magyar kultura minden 
erejét és egyesült erővel megteremtjük azt 
az egységes eggetérző és egyre törekvő 
nemzeti társadalmat, mely minden állandó
ságnak egyedül szilárd alapja.

Ezek azok a szempontok, amelyek a 
közoktatásügyi kormányzat ezidó szerinti 
vezérét arra utalták, hogy a közmivelódés 
ápolásában figyelmét az iskolán kívüli köz
oktatás kérdéseire is kiterjessze és lehető
leg szabad de tudatos irányítással a nemzeti 
kulturpolitika legszükségesebb szervét meg
alakítsa. E  célra két föltételt kell számba- 
venni. Az első az, hogy az iskolán kivül 
eső közoktatás szorosan a fönnálló szük
ségletekhez fűződjék, vagyis egészen gya
korlati légyen. A  másik föltétel az, hogy 
tényleg az egész qrszágot behálózza az ily 
értelmű oktatás szervezete és a fönnálló 
társadalmi kapcsolatok fejlesztésével erős 
vidéki kulturális gócpontokat alakítson.

- Gondoskodva azonban arról, hogy a 
nép széles <*s minden rétégé a műveltség 
és művelődés áldásában és hatalmában 
részesüljön és megnyervén mindenkit, aki 
csak tanulni akar és tud, a közművelődés 
számára, nem szabad megfeledkeznünk arról, 

.«hogy minden műveltség felülről jön* A né*", 
psk testi és erkölcsi ereje természetszerűleg 1 
alulról felfelé táplálkozik és ifjodik meg, 
de az igazi kultura fölülről terjed az alsóbb

rétegekbe Az^önálló kutatás magaslatain — Lopás. Rinyaszentkirály községben
tehát minél több szellemi kincset kell össze- Korosecz János kárára f. hó 13-án éjjel
gyűjtenünk, meî t ez adja meg a -társada- záratlan udvariból 1 kocsit, 1 aczél villát,
lomnak az igazi értékét és az igazi erőt és 1 baltát, továbhá Pap Sebestyén szintén
termékenyíti me9 crkölcsi és születni te- ottani 'Jákós, kárára ‘zárt kamrája ajtajának

i kintetben a népet.
Molnár Viktor.

H Í R E K .

álkukxsal történt felnyitásával 1 pár ló
szerszámot, 1 aczél villát ismeretlen tettesek 
élloptak. A tettesek valószínű kóbor czigá- 
nyok lehettek.

--Az állami ménék járjat levele. Az 
_  állami méntelepekrói Idsorolt és magáno-

'l sok részére tenyésztési célokra átengedett
— Orvosi és gyógyszerészi-kör. Mint méntovak eladásánál oly eljárás volt szo- 

értesülünk megalakult fr hó 20-án a nagy- kásban, hogy az ilyen ménlovakkaí a tovább 
atádi járási orvosi és gyógyszerészi-kör. Az eladás lehetőségének meqakadáluozása vé- 
alakuló értekezleten létrejött kézös meg- gett, marhatévétek nem adattak. Ajlinthogy 
állapodások — melyek minden tagra köté- azonban az ilyen eljárás nem. állott össz- 
lezők —• ezékr Elhatározták, hogy a lég- hangban a törvénnyel és a törvényre ala- 
kisebb rendelési dij az orvos lakásán 1 kor; pitott ren ta^k^afuTajao rijóg  étruhézá- 
látogatási díj Nagyatádon, KápöTna-utcában sára vonatkozó határozmányaival*. a föld- 
és Símongáion 2 kor. Vidéken: Nagyatádtól nevelésügyi miniszter- intézkedett az iránt, 
az c£?? községben 6 kor., azon tul'8—10 hogy jövőben az ilyen lovak a méntelep, 
kor. Éjjel a fenti díj kétszerese jár. Az éjjeli illetve a  ménteleposztálg. parancsnokságának 
idő április 24-től szeptember 29-ig esti 9 részéről mindenkor az illetékes községi 
órától reggeli 6 óráig, szeptember 29-tól járlatlevélkezeló által kiállítandó járlatleve- 
április 24-^g-esti 7 órától reggeli 7 óráig lek kíséretében adassanak el, továbbá, hogy 
számítódik. Házi orvosi dijjak helyben 50 ezen marhalevelek az eladó parancsnokság 
kor., vidéken 100 kor. Consilium külön dija- részéröl oly értelmű záradékkal láttassanak 
zás alá esik; ilyenkor a házi orvosnak 10 el, amely záradékban ki lesz tűntetve, hogy 
kor. jár. Ezen határozatok 1909. január hó , a marhalevélen lc>trt ki«nr«ntt tnfoilrt nir *1» - 
1-én tépnek életbe. Az uradalmi orvosi dij- lami méntelepekröl oly feltétel mellett vásá- 
jakra nézve megállapodtak, hogy a helyben roltatott, hogy az tovább eladatni nem fog. 
lakó cselédeknél mindentconventio után 5 „  , . , , . ..  , .
kor.-át, a vidékieknél 6 koronát számítanak- , Si
egy évre. Helybelieknek tekintetik az, ki 2 f a l i g  két millió tankötelesére 
kilométeren befűt lakik. Gazdatiszt kezelése berendezett népiskolája kozul tisztán ma- 
külön díjazandó. Az „Orsz. gazdasági mm- Ma™ ' csak 97a8 iskolában tanítanak 13
kás és cseléd pénztár“ által kiutalt orvosi
dijjak az uradalmaknál is az orvost illetik. "Selve"  ls iskolában 250 000' tanulót 
Ezen megállapodás már f. é. julius hó 1-én ? , a ¡nyelv mellett magyarul is 1665-ben 
lép életbe. Végre elhatározták, hogy magán- k^fG 80.000-et 3154 oly nemzetiségi is- 
betegeknek január hóban díjjegyzéket kül- kóla van, ahol a magyar nyelv pusztán 
denek be. A kör alakuló értekezlete Dr. antargy csak úgy .«hogy^osszul. kellet- 
Weiss Jakab orvos lakásán tartatott meg, s- !í"u! tanit,á^ s ide 25.000 gyermek ,ár. 
azon jelen voltak: Dr. Weiss Jakab, Dr. ¡T 'J? *  amíg T százaléka a népiskoláinknak 
Schvvarz Mihály. Schmld Károly, Dr. B.e- kell°  M yez a magyar nyelv tamta- 
nenleld Mór, Dr. Kállai Dávid, Dr. Berko-. sar=’ addl?  »  százalékban a gyermek csak 
vics Emil, Bodá József. Vasdényey Elemér, mellesleg jut hozza, vagy egyáltalán nem 
gyöqyszerész akadályozva volt a megjele- részesülhet magyar oktatásban 166000 
nésben, Írásban tudatta belépését s hozzá-1 azoknak a más ajku növendékeknek a
járulását a hozandó határozatokhoz. A kör 
elnökének Dr. Weiss Jakab, jegyzőnek Boda

száma, akikre az államnyelvből vajmi ke
vés s 23.400 azok száma, akikre éppen

József választatott Jmeg.''Az álakulóértekez- semmi sím jut. Különösen a szerb és oláh 
let után eb éd jé t az elnök-vendégszerető -iskolákba»-(ordítanak _a magyar nye v tam- 
házánál, melyen járásunk íőszolgabirája, tasára kevés gondot Szomorú képét nyu,t- 
Tallián Andor is részt vett. lák * számok nepoktatásugyunknek.

-  Lopás. F. évi 15. számunkban meg-; -  Csendőrük fizetésrendezése. Gr. 
irtuk, hogy a somogyszobbi vasúti állomás Andrássy Gyula belügyminiszter rövid időn
11. osztályú váróterméből egy lábzsákot P á l-benyújtja a képviselöházhoz a csendőrség 
József szobbi lakos ellopott. A mull héten fizetésrendezésérol szolo törvényjavaslatot, 
megjelent szerkesztőségünkben Pál József mely szerint a mai zsold rendszer helyébe 
s kijelentette, hogy a tolvaj nem ö volt. a fixfizetés lép. Nevezetesen: a próbacsendor

-  Sorozás eredménye. Folyó évben f 00' a véglegesített 900 s az őrvezetó 1200 
megtartott nagyatádi sorozás eredménye-aikorona fizetést kap; a most is szolgálat, 
következő: 1. korosztályban elödllittatott Potdijakat az ^  törvényjavaslat meghagyja. 
432, -  II. korosztályban 259, -  III. kor- korpotlekot ,s állapit meg a szol
osztályban 242 áilitásköteles, összesen 933. ¡9i a "  idő aranyában. A csendorség belg-
-  Besoroztatok 211. -  tehát az előállítót- “ •« ?1 -pH i-ps/p ■ / rendeztetnék, hogy e nehéz pályára )obban

«  ... , n , D . . .. vonzódnának az értelmesebb kiszolgált ka- 
Betörés Berzencén. Berzencei tudó- ,onák ¡,, ^'Helgett, hogy Amerikában ke- 

sitonk írja, hogy az ottani lakosságot a j bizonytalan boldogulásukat
csurgói takarékpénztarba- múlt évbén törteit! *
betöréshez hasonló betörés hozta izgalomba. i — Vadászok országa. Általánosan el- 
Ugyanis f. hó 12-én éjjel ismeretlen tettesek j ismert tény, hogy Németország vezet a 
kiásták a község közepén épült községháza víttászat terén. Bizonyítja ezt a legújabb 
falát s az ember nagyságú részen behatol- statisztika is, mely óriási vadkivitelről Szá
ván, feltörték á községi Wertheim kasszát!mól be. A német birodalomba évente 25 
800 kor. készpénzt elraboltak, fariét az millió kilogramm sulyu vad kerül.terítékre, 
uradalmi és botgyári irodához vonultak a amelynek értéke 24 millió márka, azaz a 
betörök s ott is próbáltak szerencsét, azon- mi pénzünkön a napi árfolyam szerint 
bán sikertelenül. A gyorsaság s ügyesség 29,750.000 korona. A vadászok száma 
mellyel mimikáikat végezlék, gyakorlott ke- 600.000, akik közül a legtöbb szórakozás- 
zekre va'l. A csendorség erősen nyomoz, képpen űzi a nemes sportot. Az elejtett vad

-  Somogyban nem lesz aratósztrájk. w n S X 'Lt i ’l l  t . n..M n r-;,1i.-Artnr' szarvas, 13.0UU oánvaö, so.uuu tengeri ma—

preventív 'JJiézkedésckJ,,|t,^teérkezéü “ "• « ‘Őm  ^ d t a c s l i f s o S o ''a a lo iS T

utak mar a szerződéseket s így^ratosatráik összei||ilani va|aki tehát biJO„ aM l,0gB
b ^ é s e k b e n  fölülmúljuk Németországot 

munkás” és a gazda megértették egyrtiást s — A vidéki pénzintézeti tisztviselők 
| megszűnik az az áldatlan harc, mely- sze- pünkösdre Debrecenben országos kongresz- 
1 gény és gazdag között folyt. I szusra gyűlnek egybe amejyen az őket ille-
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tő szociális kérdéseket, nyugdíjügyet szol
gálati pragmatikát stb. fogják megvitatni.

¿2- Végrehajtás egy munkásbiztositó 
pénztár elten. A „Délsomogyban" olvastuk, 
hogy a kaposvári munkásbiztositó pénztár 
a.pénztári orvosokkal való küzdelem folytán 
teljesen a tönk szélére jutott. Legutóbb egy 
háromszázötven koronás követelést nem 
tudtak kifizetni, mire a pénztárban megjelent 
a végrehajtó és az összes ingóságokat le
foglalta. Az árverést április 30-ára tűzték 
ki. Az összeget á  marcali közkórház köve
telte kórházi dijak fejében. A városban élénk 
feltűnést keltett a dolog és a vezetőség 
irányában ellenséges a hangulat.

— Orvvadászok üldözése. A m. kir. 
Belügyministerium rendeletet bocsájtott ;ki a 
törvényhatóságokhoz és a csendőrkerületek 
parancsnokságaihoz, hogy^z-orvvadászokat 
kérlel he tlen üldözés alá vétessék, tekintettel 
azon körülményekre, hogy az orvvadászok 
garázdálkodása nemcsak a vadászbérlők 
kárát vonja maga után, hanem mivel az i 
élelmi czikkek, különösen a húsdrágulása 
folytán a vadhús a közélelmezés terén je
lentősebb czikket képez, ennek folya- 
mányaként a vadállománynak az orvvadá- ! 
szók elleni védelme közérdekből szükséges,
— annyival is inkább, mert a vadász terü
letek értéke folgton emelkedik, azok nem
csak magánosoknak, hanem légióként a 
községeknek fokozódó- jővődelml forrását j 
képezik, — ezenkívül pedig a tökéletesített1 
lőfegyverek nagymérvű elterjedésével az orv
vadászok az életbiztonságot is veszélyeztetik, 
mivel többször csapatban szövetkezve ga
rázdálkodnak s ilyenkor a hivatásos erdö-j 
védeket és a vadászterület felügyeletével 
megbízott egyéneket is megtámádjak, fegy
verhasználat mellett is.

CSARNOK.
Félév, múltán.

irta: Fehér J«nő.

Tihamér. v 
Jolán.

Tihamér: Hallgasson meg, Jolán. 
Szeretem magát és életem legboldo
gabb órája az lesz, amelyben önt a 
feleségemnek fogom nevezhetni. Tud
jad-e, mit jelent ez a szó feleség? 
Azt jelenti, hogy felesek leszünk 
jóban és rosszban, örömben és bá
natban egyaránt. Azt jelenti, hogy 
meg kell osztanunk egymással jó és 
balsorsot, fényt és pompát ép úgy, 
mint szegénységet és nyomorúságot. 
Én túl vagyok már a fiatalos hevület 
csillogó álmain, amelyek játszi nap
sugarakba kapaszkodnak és csalóka 
remények lidérceit kergetik. Fiatalon 
Ízleltem meg áz élet keserű falatjait 
és tudom, hogy a küzdelem verejté- 
kes és nehéz. Fényre és pompára 
az én oldalarit mellett egyelőre nincs 
kilátás. Lehet, hogy valamikor jobb 
idők fognak reánk köszönteni, ami
kor majd mosolyogva gondolunk 
vissza az átélt, szüküs napokra. 
Mondom, meglehet. De nagyúri ké
nyelemről, fényről, pompáról egyelőre 
szó sem lehet. . .

Jolán : Én azt sohasem kérdez
tem magától, Tihamér.

Tihamér: Annál szükségesebb, 
hogy megmondjam önnek. Mert ön 
jólétben nevelkedett, talán kissé el 
is kényeztették. Meg volt mindene, 
amit kívánt, sohasem tudta eddig, 
mi a gond, sohasem érezte' mi a 
/nélkülözés.

• Jolán: De hiszen. • >.

Tihamér (mosolyogva): No, no, Mondják, hogy szép is vagyok. . . 
távolról sem akarom ezzel ezt mon- Élni akarok! 

j dani, hogy éhezni fog, vagy rongyok- Tihamér: Jolán! 
bari fog járni, ha a feleségem lesz. Jolán: Téged persze meglep, 
Oh fném! De a vágyait bizony kissé ha végre kitör belőlem a keserűség, 
mérsékelnie kell ^najd. Nem fogom Tihamér: Figyelmeztettelek, mi- 
hintón vihetni a színházba, páholyt előtt a feleségem lettél, hogy bele 
sem bérelhetek az operában, drága kell találnod magad a szerényebb 
ékszerekkel nem halmozhatom el, viszonyok közé. 
százakba kerülő toiletteket sem esi- Jolán: Lehet. Nem emlékszem 
náltathatok magának. . . rá. Különben is annyi sok mindent

Jolán: (Tihamérhoz simulva) Mi- beszéltél akkor, hogy engem, tapasz
ért sérteget engem ezzel a beszéd- talatlan leányt egeszen elcsábítottál 
dél? Megérdemeltem ezt magától?!a csillogó frázisaiddal...
Hiszen tudja, hogy szeretem, nagyon; Tihamér: Szóval ^csavartam a 
szeretem. Meg akarom osztani a fejedet. t
sorsát, bárminő lesz is. Részt akarok Jolan^ Igenis elcsavartad, ha igy 
venni a gondjaiban, á küzdelmeiben, jobban tetszik. Olyan embernek, aki 
a szegénységében, minden fájdalmá- nem tudja tisztességesen eltartani a 
bán, mert... mert szeretem! Tihamér, feleségét, nem szabad megnősülnie.

Tihamér: A szerelmet gyakran Tihamér: Tudtommal még nem 
megöli a szegénység. szenvedtél hiányt semmiben.

V :  A r in  szerelmemet csak az 
erősítem fogja. , , . különfélék,

Tihamér: A szerelemnek nincs Tihamér: Sőt ugyanazok az em- 
nagyobbellensége,minta szegénység, r berek is különfélék más-más időben.

Jolán: Én megbékítem ezt a két ¡Vannak például,“ akiknél egy fél esz- 
ellenséget; jó'barátokká teszem őket. jtendő rettenetes nagy változásokat 

Tihamér: Én megtettem a köte-'idéz elő. — 
lességemet. Jolán, édes Jolán, soha- Jolán: És vannak emberek, akik 
sem fogja a szememre vetni, ha ne- örök életükben ugyanazok maradnák, 
héz lesz az éfetüftk, és sok mindenről | Ezek közé tartozol te is és épen 
le kell mondania, a miben most bu- j ezért nincs is reménységem, hogy 
sás része van ?  Sohasem fogja a ! melletted—valaha jobb sor várakozik 
szemembe vetni a vádat, hogy milyen reám.
jogon merészeltem önt sorsom ősz- Tihamér: Nem külsőségekről 
tályosává tenni, ha annyi módom beszélek, hanem a belsőről. Én ma 
sincs, hogy illően, rangosan eltart- i is az vagyok, a ki voltam. Annyit 
hassam.?— nyújthatok csak neked, amennyit

Jolán: SoTia, édes Tihamér, soha! tudok. ,
Jolán: És ha ez kevés nekem? 

(Eg y felesztendő m úlna.) Tihamér: Akkor visszaadom a
Jolán: Ma délután vendégem SZab$ ^ * ás szóval: elválunk! 
Tihamér: Kicsoda? . ™ ? mér: Nem akarok az utad-
Jolán: Katicza volt itt, az Or- f'v!'; » 

kényi Katicza. Tudod, az, a ki az . J ^ E : K? ! Í lok' hP9u ltl.'t!ondta^ 
esküvőnkön oly feltűnően kaczér- Ye9re,  (Sebtében velyes*. kopenset 
kolött Bugáth LoíTnczizet, a“ iragip 4s-a t a r t « p j í t t - M * n “  
néném egyik atgafiával, azzal a gaz- “ Savedem majd elintézi a többit 
dag bácskai földbirtokossal. . . Tihamér: (fájdalmas mosolylgal)

Tihamér; Célt is ért a 
kodásávai?

Jolán: Hogyne! Bugáth elvette 
feleségül. Láttad volna csak...

Tihamér: Megszépült?
Jolán: Ellenkezőleg. A nagy jó

lét megárt neki : hízásnak indult. De 
a ruhái... Olyan prémes bunda volt 
rajta, hogy testvérek közt megér ezer 
forintot, ríát még az ékszerei! Csupa 
briliáns, rubin, smaragd .... vagyont 
érők. . . A kalapján olyan exotikus 
madarak tollai libegtek, aminőket a 
muzeum is ritkaságszámba vesz. E 
páva mellett úgy állottam én, mint 
egy kopott, szürke veréb.. . Persze 
ő teheti, az ő ura gazdag...*

Tihamér: A tied meg szegény, 
csak mond ki bátran.

Jolán: Nos hát igen. Szégyenlek 
már a barátnőim közé járni. Vala
mennyi suhogó selyemben jár . . , a 
jólét majd' felveti őket. . .  és . . .  és 
vérig sértő, szánalommal néznek vé
gig az én egyszerű dísztelen posztó 
ruháimon . . .  Eh, megelégeltem már 
ezt a nyomorúságot! Fiatal vagyok.

kacér- ŝten önne** asszonyom.
' Felelős szerkesztő:

SZMODICS SZILARD.

Nyilttér*)
«A Hírlap legutóbbi számában meg

jelent, minden alapot nélkülöző közleményre 
csak annyiban reflectálok, hogy sem Trajtler 
Zoltán közleménye, sem a jegyzőkönyvek 
nem dísqualificálnak. Majd elvégzik ezt — de 
vele szemben — a katonai becsületbifö- 
ságnál."

- , , Tisztelettel
Dr. Rákos József.

*) E  rovat-alatt kttzlöttekért nem válal felelő
séget a szerkesztőség.

Gabona-piacz.
Rotter Bem át nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. április 23-án.
Búza K. 20.- 2 1 -  
Rozs -  ,. 1 8 -  18.40 
Árpa -  ., 14.—- 15 - 
Zab —  „ 1.4.50 15.- 
Uj-Tengerl— „ 14.- 15.
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HIRDETÉSEK.
HIRDETMÉNY.

Néhai özv. Ohmacht Mihályné 
hagyatékához tartozó 1 darab Nagy
atádi Járási Takarékpénztári, — 7 da
rab Nagyatádi Takarékpénztári rész
vényt, — 6 darab Magyar Vörös- 
kereszt sorsjegyet ésl-darab Empyr 
Ottoman török sorsjegyet 
f. évi ápris hó 25-ik napján d. u.
2 órakor Nagyatádon, a község
házánál nyilv. árverésen eladok, 
mely árveréshez a venni szándéko
zókat meghívom azzal, hogy az 
elárverezendő értékpapírokat a leg- 
töBBett igérő készpénzfizetés mellett 
veheti meg, s ezen kívül viseli az 
átiratási költségeket.

Nagyatádon, 1908. évi ápr. hó.

Dr. KOMMEN ELEK
v é g re n d e le ti  v é g re h a jtó .

332 s í . vhtó. 1908.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
~évT LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás
bíróságnak 1907. évi V. 168 és 169 1 számú 
végzésé következtében Dr. Szetsey István 
ügyvéd által képviselt Lörincz János javára 
Gyura János ellen 200 kor. és 100 kor. s

jár. erejéig foganatosított kielégítés végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1982-kor- 
ra becsült következő ingóságok, u. m: 2 ló,
1 tehén, 8 malacz, gazdasági eszközök! 
széna-szalma,. 1 szikvizgép, 120 m^ukori- 
cza, 1 szeszfőző flsf, épületfák, bútorok, 1 
varrógép nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-; 
bíróság 1907. évi V. 169 10 számú végzése 
folytán 20Q kor. és 100 kor. tőkekövetelés, 
ennek 8° ,, kamatai és eddig összesen 89 kor! 
22 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Csokonyában alperésJakásán 
leendő megtartására

. 1908. évi április hó 30-ik 
napján d. e. 9 órája 

határidőül kitüzetik és. ahhoz a venni szán
dékozók ¿zennel ohj megjegyzéssel hívat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX, t-c. 107. és 108. 8-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a 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 április hó
15. napján. _ _  ------

SZABÓ JÓ ZSEF ; 
kir. bír. végrehajtó.

• 259. sz. vhtó. 1908.

Árverési hirdetmény.
1 Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-czSfr02 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogu az afadi kir. jgrásbiró- j 
ságnak 1907. évi Sp. 1043. számú végzése 
következtében Dr. Hanthó Sándor ügyvéd 
által képviselt Zlinszky István és Társa ja
vára, Szigyártó és Takács ellen 51. k^. 20

f. s jár. erejéig foganatosított kielégítési---
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 873 
kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m: 
bútorok, egy gőzgép, s egy cséplőgépnek 
Takács Józsefet illető '/i-ad része nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1907. évi V. 815 4 számú végzése 
folytán 20 kor. 82 üli. hátr. költségek ere
jéig, Felsösegesden leendő foganatosítására 
1908. évi május hó 5-ik napjának d. e.
9 órája és Alsósegesden leendő megtartá

sára ugyanaznap d. e. ■'/* H  órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi L X  t.-c. 107. és 108, §-ai értei- 
mében készpénzfizetés mellett,- a legtöbbet' • - 
Ígérőnek, szügség ’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 április hó 
21. napján.

SZABÓ JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Föméltóságu Ypsilanti herce
gek Simongáti uradalmában

eladó hat darab
jó fejlődésü bonyhád—sim- 
— ■ mentháli fajta ...

tenyés^biha.
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RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapírt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben i 
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- 

C D  lapok, eljegyzési .és, esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

—  Értesitések, körlevelek, levélpapírok, 
U C J a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését jutányos árban.

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek.
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Egy jó házból való fiú || Hirdetések jutányos áron felvétetnek
t s  hönyvnyomdámban ss  1 tst „nagyatádi fiirlap“ ss

.... : ■ tanulóul azonnal felvétetik.---3$ kiadóhivatalában. ------ :
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□
Alapittatott: 1854.

Q

Roller Bernal
f  — NAGYATÁDON. Q

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi A  lőpor áruda.
- - -  '  ,  ^  —  ------------------------------------ —

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

□

Horgonyzott aczéltii'skés kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok,

kerítések czéijaiF̂  „fíungaria“ sodronyíonaí.
Mindennemű takaréktiizhelyek a legegyszerűbbtől a legdi zesebb kivitelig.

Venyige,- bernyózó,- rózsatő- és pá- —  
zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Hz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

—  I. rendű meszet
(a »Dunántuli Egijesü[t Mészművek« képviseletében.)

Portland és román czementet
hordókban és zsákokban (a »Beocsini Cementgyári Unió r. t.« képviseletében.)

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelölemezt, kátrányt, karbolineumot stb.
(Biehn János-féle budapesti aszfaít-és kátrángte«rtékek gyára képv.)

^“"V Épiiletfát és deszkát minden méretben
(Stájerországi, karintiai és magyar (erdélyi) termékek.

I.‘ F E L S Ö M A G Y A RORSZÁGI  FAZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
________________ Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági veíőmagvah (államilag ólornzároíva.)
- Mauthner-félekonyhakertészeti és virágmagvak.

f i t

□

n
' --- ^ ---
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■ U = ü
Nyomatott Benják János könyvnyomdájában Nagyatádon 1 í)OS.



NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN ÉK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALMI HETILAPJA .
'_________A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK-* HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á ra k : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne-
- - -  gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. -----

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

S Z E R K ES Z T IK :
Dr. N EU BA U ER  FERENC, 

_  SZM O DICS 'SZILÁRD.

Szerkesztőség: tyagyatád, Fiirdö-utcza 67. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Mi a tenni valónk? jogunk van államosítást kérni, mint honnét kérni — eddigi munkálkodás 
amaz iskolák bármelyikének. sunk alapján — jogunk van.

Szm .) Két hónappal ennek előtte . , ,fcl° l van az országban még egy Ne riasszon vissza bennünket, 
felütődött az eszme, hogy — szeren- lsJola, melg evrtenMresz.tul tisztán hogy legutóbbi kérésünk nem telje- 
csétlen sokat vajúdó polgári iskolánk f  a™ dal°™  áldozatkészségéből tar- sütetett,
ügyén segítendő, -  folyamodás kül- tatot , enr! ? Községünk társadalma Tegyünk úgy, mint a többi aUa- 
dessék a kultuszminiszterhez, -  az °  v , d e .k  ‘F f dalmaval karöltve nagy mositott községi iskola: kérjünk, . 
iskola rendes mederbe való terelésé- áldozatokkal, de íeiiyes erkolesi sí- kérjünk es újra kérjünk, de ne se- 
hez feltétlen szükséges iskolaépítés ^ "éLw ekien kereszti. tartotta fenn gitseget, hanem egyenesen allamo- 
czéljaira W iM nH n”  k W  tw'skoíáját, sőt vele. kapcsglatasaftisM^aí
kölcsön-kérése ügyében. * mindjárt  ̂ a második évben leány- Hivatkozzunk a társadalomnak 

_ ...  , .. . , »skQlát is szervezett s csak akkor, az iskola érdekében kifejtett eddigi
A folyamodás elment s múlt midőn e két iskola fenntartása okozta kitartó munkásságára; továbbá ajánl- 

szombaton meg is.Jött reá a válasz, rettenetes terhet elbírni nem volt juk fel iskolánk vagyonát azt a ayüj- 
. mely szerint kérésünk éz idén telje- képes, fordult a községhez, majd az tött 10000 koronát, származásának 
sithető nem volt. államhoz, hogy fiúiskolája állami se- ; megjelölésével, valamint az épület

Ezzel tehát ejvágatott az útja gitséggel községivé tétessék, meg- telkét, mint tőkét és é vT 5 V 0SPŐt- 
ismét egy időre azon törekvésünk- Ígérvén azt, hogy azért nem szűnik:adóval való hozzájárulást, meg. is- 
nek, hogy iskolánknak megfelelő meg áldozni a kultura oltárán, mert ¡kólánk összes felszerelését államo- 
épüietet emeljünk, a leányiskolát továbbra is saját ere-jsitás fejében. _ . ^

jéből tartja fenn. Tőkénk,-^valamint hozzájárulá-
Jgy lett a nagyatádi egyesületi sunk csekélység ugyan, de fenkölt 

ügyével. konioliián foa la lköz- ll^^

Gondolkodóba eit bennünket 
helyzet s mindazok, kik polgári Js -  , »9a a ,nag. f Ia,? 
kólánk ügyével komolyan íoglalknz- j ' " ^ 1 ^'iskolaboi 
nak, üjabb módot keresnek, melynek R‘ , ,

A mód, mellyel ezt elérhetni ¿ott él. Megvan mindene, íjiekj élhe- 
reméljük csak egyetlen egy lehet: a tését biztosítja, de százszor több 
teljes államosítás. hiányzik, mely miatt nem virágozhatik.

S ha az országnak egy csomó Czélunk pedig nem lehet az, hogy 
községi polgári iskolája a közel ; iskolánk tengödését tétlenül nézzük, 

-múltban államosittatott, miért épen a Tennünk kell érdekében valamit s 
miénk lenne a mostohagyerek. Ne- ha magunk rajta segíteni erőtlenek' 
künk -legalább— sőt— töb^-vagyunki-forduljunk oda kéiésüukketr~ 
___ .______ _____ ______ _____• _ -----

s. .községi( gondolkodású kultuszminiszterünk 
előtt nagy érték a társadalomnak 

ösmernünk.jéveken keresztül való kitartó áldo
zatkészsége, melyet méltányolni fog 
minden körülmények közt s ez az 
egy ok is elegendő, hogy állami is
kolát kapjunk.

Szerkesztendő'tehát egy ügyes . 
kérvény, mely kimutatja:

1., a társadalom minden rétegének 
ez iskola fenntartásához éveken ke
resztül való hozzájárulását.

fent leirt vagyonát.

Nagyatádi Hirlap tárcája.

Lyukas cipőben.
Ir ta : Zsoldos László.

Milka, a Kertész iródatisztek Milkája, 
szapora taktusban tipegett • befelé a havas 
Rákóczi utón. Járása nemcsak azért vaja 
tipegő, meri a hő fagyos, a kövezet pedig 
ennélfogva sikos, hanem abból az okból is, 
mivel a ballábán cipője talpából inár-már 
kikandikált a harisnya, s ha rendesen lépe
get, minden lépésnél föl kellett volna emelni 
a sarkát és u mögötte járók akkor minden 
esetre észre veszik a rongyos talpat. Ezt 
most nagyon szcgyelte volna, minthogy egy 
ösmerős asszony, meg a leánya jött a liata- 
mögött, akiknek imént a Herzenfels jtalapos- 
iizlcte előtt került elejbök,, anélkül, hogy 
rájuk nézett volna, mert nem akarta, hogy. 
ösmerjék. ____ r

Vékony, fokele nyári alj feszült Milkán, 
s a delén blúz fölött (ami különben szeren
csére nem látszott) könnyít fekete tavaszi 
kabát, boa uéjkül, hogy csak úgy süvitett 
kérésziül rajta—a—januári széí. Ezért nem 
vágyott rá a leány, hogy a két nő meg
ismerje s azért ’.rejtegette előlük oly féltve 
a lyukas cipője talpát, hogy ha netalán mé
gis'ráismernének, legalább, ne- dughassanak 
össze maguk közölt:

— Ni, rongyos a talpa! Hát hová 
toszi a keresetét ez a leány?

Tudniillik, hogy Milka havonként 90 
koronát ‘keresett egy gyárban u Külső Váci 
utón, ahol reggel nyolclól déli tizenkettőig 
és délután harmad fél. órától este hatig, ko
pogtatta az írógépet, és a hová csupán a 
Kossuth ¿ájos utca sarkától litazott villa
moson, mert onnét olcsóbb volt az ut, mint
ha hazulról a*Nefelejts utcából váltotta volna 
meg a bérletet.

Az utcán, ahogy az üzletek sorfala 
mentén, az cm berek" álig, ^egómfíoikozya,

vagy bundájukba, prémkabátjukba óriási 
boájukba burkolódva, zsebrevágott, vagy 
muffbadugott kézzel, kipirult képpel, a hideg
től nedves tekintettel és vörösre csipett or
ral elsiettek mellet’e, majdnem mindenki — 
férfi, asszonyság vegyest — utána fordult. 
Mintha minden arcba, amely szembe talál
kozott vele, drótkampót szúrt volna bele 
Milka, hogy megfordulásra kényszerítse: 
azonkép néze t vissza utána mindenki, aki 
elment mellette. Mert a boátlan, vékony 
fekete kabát vállbaii-és elöl pompásanlegöm
bölyödött Milkán,, s derékban csudálatos n 
összeszűkült, mig közvetlenül a derék alatt, 
a csipön, formásán kidomborodott. Egyszerű, 
fekete kalapja alól pedig gyönyörű tiszta

■ kék szempárt csiklandoztak.körül a feketébe 
játszó sötét gcsztenyeszinü hajtincsek, mig 

i kerekded arcán valósággal bazsarózsákat 
csókolt ki a fagyos szél. A két bazsarózsa 
közt pedig a fázástól önkéntelenül rezgő 
szabályos, szép meggypiros ajk fölött, mint 
valami kis haragos piros gnom, berzenkedvb 
nézett előre egy gyöngéd cimpáju, finom

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan linfr fa orro« «Ital a|ánlw,

j?4 R+ehe A  C». B —c l (MJc)

Roehe“
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3., Nagyatád nagyközség hozzá
járulását.

Ezen folyamodást egy hatalmas 
- küldöttség vigye egyenesen, a minisz
terhez s kérését szóbelileg is adja elő. 
. Azt-hiszem városunk lakosai 
közül nagyon sokan akadnak, kik 
szívesen — saját költségükön —

kát, energiája, mely egy célra irányozta őket: 
hiányzik belőlünk és harcainkból.

Az irodalomban is megjelent és napról 
napra élesedik ez a vészes ellentétrEtese*- 
dik, igen sajátságosán, nem anrijjira a  régibb 
nemzedék konzervativizmusa, mint egy új
nak türelmetlen kizárólagossága által. Jól 
tudjuk, hogy egy .uj világfelfogásnak állító
lag kérlelhetétleh energiájára /hivatkoznak, 
de ép oly jól tudjuk azt is, hogy minden
iMlánfnlfnnáchnn onnpk PTPíIPÍÍ fllskíábHIl CSfészt vesznek a küldöttségben, hisz! világfelfogásban, ennek eredeti alakjában és 

olu fontos közügyről van szó, mely j változataiban természeti szükségszerűséggel 
minrlmiáiiink prdpkp w  'érvényesülnek azok a pszichikai tényezők,mindnyájunk erdeKe. melyek.az egy gondolkodású és egy érzésű

A királyi tanfelügyelő, ki nagyon. nerIfzctek összefoglaló sajátosságai. Nem is 
szivén viseli ez iskola ügyét, hiszem, irodalmi és költői formákról kívánunk szó- 
SŐ t tudom, hogy készséggel csatla-j  laní, nem a költői hatás eszközeinek uj 
kozik a küldöttséghez S lesz SZÓ - megválogatásáról, alakításáról és¡csiszolásár 

-J irfiMÁHcánnolf ról, nem is a termeszet es művészet viszo-szolója a küldöttségnek.----^  M:-_{n»Áriak ilyen, vagy amolyan felfogásáról,
Fel kellene még kérni képviselőn- hanem csak leikéről. Arról, hogy abban a 

'  kétTki —  azt hiszem —  készséggel í lélekben, mely az életet festve, magát nyi- 
teljesítené választói kérelmét s szi- latkoztatja meg, meg van-e a belső kap- 
ve en tenne lépéseket kerülete é r d e - j^  J í t Ü S i t f f i í
kében.  ̂ igazi melegágya ez a kapcsolat, melynek

E i  a tenni valónk. S  ezt meg ; hiányát nem pótolhatja a nyelv és verselés 
kell tennünk még peíífij sürgősen. r legragyogóbb virtuozitása sem. Érezni fog-

- AA inic7tc>rünk máin«? pipién prke-i)uk* ha nem 32 a szellem szó1 belőle, mely Miniszterünk május ej.ejen erKe i ̂  a g maga sajátos valójának t0,_
Zik Vissza Svaiéból; S ^kkor inindjart; rnácsojására alkotta meg és alkotta olyanná,

i maga sajátos valójának töl- 
. , imácsolására alkotta meg és alkotta olyanná,

terminust kell tőle kerrn audientlára a ntilyen. EöeTlemnélküía magyar dráma, 
S nyomban felmenni. regény, vers nem eredetj,_ csak egy szó-

Fonptlpn mód ez hoau véarei sz€rint me9 nem irl idegennek a fordítása.; 
. . C ic lrn lá n lr  ÍEredeHvé nemcsak a költő legszorosabb
kievickeljunk a kátyúból S iskolánk,. értelembisn vett egyénisége teszi a költe- 
melyért eddig oly sokat áldoztunk, j  ményt,'’hanem ebben az egyéniségben ér
ne csak éljen, de virágozni is képes vényesüló és ható nemzeti lélek, mely általa
legyen __ . a maga nyelvén szól. Többet mondunk :

•--------- igazi költészetté is az teszi alakulásában, 
----------  annak a rejtelmes, de benyomásában oly

NpititpH Itfpk  87 iroda lom ban mé,ycn érzett összhangnak jelenségéivé, Nem zeti le iek az iroaa iom oan . mjdőn nyelvének sugalója annak a nyelvnek-
Harc, az eszméknek és érdekeknek f z, összhang mindig ritkáb-

harca folyik körülöttünk és zúgja át viharzó ba" ' az osszhangtalanság pedig mmd surub- 
hangjaival az irodalom berkeit is. A magyar ,es mi " íl , ' l'« .bb™  kollcszc-
közéletnek az a «agg forrongása, mely pöff-- E !mc'e,c 15 keletkezőben van s a
tikai. társadalmi, gazdasági és tudományos tatadásra es koreszmekre a modern élettel 
életünket heviti s uj alakulások csiráit érleli: ',al°  osszekottetesére hivatkozva etvi állás- 
utat talált köHészetünkbe is. Hiszen a mi pontra törekszik Ezzel az allasponttal szem- 
kiilön magyar múzsánk sohasem hallgatott bívn. all°  esztétikai es pszichologiai érvek 
a harcban. A.forrongás és küzdelem képé- kifej ese nem: fér meg e rövid erlekezes 
ben, mely előttünk teltárul és magunkban keretében. De egyetlen egyre, talon a leg- 
is izzik, aggodalomkeltő vonások miitatkoz- fontosabbra legyen szabad annyival inkább 
nak. Itt a réginek és ujnak-ji hagyományos rámutatnunk, mert a kérdés e mozzanató- 
és áhított rendnek meg nem tisztult, egy- nak bizonyos irodalomtorteneti erdeke is van. 
mást át nem ’ható, zavarás keveredése, ott Egész történeti érdekünknek, az élet 
meg áthatni nem is akaró, éles, értetlen és1 minden emlékének van egy uralkodó bélye- 
mindent kockáztatni kész ellentétbe szege-' gé, melyből belső valónknak legféltühöbb

gossággal értette meg a múlt és jövő, a galább vele a legbensöbb összefüggésben 
nemzet és az emberiség szavát, bölcsessége, vannak. Ebben a bélyegben legjellemzőbben 
mely összhangba tudta foglalni motívumai- fejezi ki magát a magyar köziélek, az az

lélek, mély itt jogos és jogtalan 
osztályokat, a nemzetnek ősi szármozásu és 
beolvadt elemeit egyaránt és minden időben 
áthatotta. Ez a jellemző bélyég ott van tör- 
ténetünk összes- tetteinek és alakulatainak 

i  sorában ép úgy, mint ahogy a lélek egész 
'közvetlenségével -irodalmunk mindén, de 
minden alkotásában és fejleményében.

Talán mondanunk sem kell, hogy a 
nemzeti közérzést, értjük azt a közérzést, 
mély ép oly tárt karokkal fogadja a közös
ségbe lépőt, mint a mHy bizalmatlanul és 
idegenül tekint a kifogásokkal élőkre, a vo- 
nakodókra, — non sicut esse suos; ép oly 
készen szolgálja külön egységében az em
beri mivelődés és szabadság közös ügyét,

| mint amily féltékenyen őrzi a maga külön 
| egységét és erejét, melylyel legsikeresebben 
szolgálhatja. Ebben gyökerezik, erre vonat- 

i kozik, ennek vécéimében áll konzervativiz
musa. Nem a haladás ellenzésében, csak 
abban, hogy ez a haladás a nemzeti érzés 

Szövetségében erejével és erejére érvériye- 
j süljön. Uj eszmék, közöttük lényegük szerint 
(kozmopolita jellegűek is, nem egyszer ha
llották át a magyar világot. Csak a kérész- 
i ténységet és francia felvilágosodást említjük, 
j  s arra a történeti tanulságra mutatunk, hogy 
¡meg nem,hamisítva, hanem a magyar lélek 
¡amaz ősi erejével “áthatva, mindakettőból 
nemzeti ujjászüje!ésünk következett.

Ezt a fonalat, a nemzetit, vagy. más 
szóval a történeti egység gondolatát és ér
zését találjuk meg Végesvégig, szinte meg
különböztető vonással irodalmunkban is. 
Legszólóbb fejlődéstani bizonysága, hogy 
mindazok a mozgalmak, melyek bármily 
tekintetben ujjáalqkitására törekszenek, nem 
igazi forradalmak, mert tudatosan belekap
csolódnak a múltba; a fejlődés, a történeti 
folytonosság talaján állanak, valóságos szá-r. 
kádást seni-nem akarnak, sem nem okoznak:’ 

~  —  'Beöthy Zsolt.

~--- Vásárunk. — —=
M indazok, kik a f. khó 27-én 

megtartott nagyatádi vásáron  részt 
vettek, tapasztalhatták, hogy mily 
nagy vo lt a  kíná lat s m ily csekély, 
a kereslet.

Iparosaink és kereskedőink szép 
számmal vo ltak  képvise lve  a vásá
ron, de v e v ő  közönség csak itt- o ít 
érdeklődött az áruk ára irán t s sa
játságosán mindent drágának talált. 
Vásárlás alig történt.

Kedvezőbb vo lt az á/lat vásár.

fitos prr. Szegénységbe; úgyszólván ron- kodott, érezte, hogy üldözője folyton a 
gyökba öltözködve így törtetett tipegő já- sarkában-van.
rásban előre szegény, kis Kertész Milka; — Kisasszony... nagysád — lihegte 
mint az ifjúság, szépség és üdeség trium- I mögötte szemtelen suttogással a férfi, 
phatrixe, hogy szerény keresetével hozzá j A járókelők, akiknek természetesen 
pótoljon valamit a nagy család háztartásé-i feltűnt a hajsza, érdeklődve pillantgattak a 
nak költségeihez, A szegénység kálváriája' pihegve tovább osonó leányra, • akinek 
s a harmatos liIiomnak..diadalutja volt neki most már nemcsak a hidegtől, hanem sa 
a Rákóczi üt. haragtól, meg a szégyentől is olyan volt az

Elhaladt a Rókus mellett, maga mögött arcza, mint a pipacs. Mert szégyelte magát, 
hagyta az onnan következő szőnyeges és hogy úgy kell yégig mennie az utcán, mint- 
cipőüzletpket, nem nézett, csak olykor san- i ha közprédája volna a férfiak kiváncsiságá- 
ditott bizonyos tompa sóhajtással a női nak és vágyainak és sirni szeretett volna 
divatáruházak kirakataiban feszelgő modell felháborodásában a vesszőfutás miatt, a- 
ruhákra, amelyek oly kecsesen omlottak1 melyet a perzselő, sértő tekintetek sorfala 
végig’, hol rájuktapadva, hol bő ráncokban közt kellett végigszenvednie, 
hullva alá a viasz bábokra ment, — gyorsan j ' — Istenem -r; gondolta, — miért nincs 
előre a Kossuth Lajos utca felé. | férjem, vagy vőlegényem, ki megvédelmezne,

Eggszerre csak, mint a megriasztott! vaM ok S- fag  és mírt nem
madár ijedten kapta előre a fejét. Pérffliang f ' 1 Í J '  ?9KH4BZ Cmí erCk suttoaott a fülébe- ( mernének ilyen arcátlanul bánni velem,
sultogolt^a tulebe. Hirtelen föllélegzett. Nem azért, mintha

Megengedi nagysád, hogy hazakisér|em? oem érezte volna többé maga mögött a 
Milkának hevesen dobogott a szive. A férfit, akinek még az arcát sem látta, de 

világ minden kincséért, oda néni mert volna j azért kocogó lépteiről tudta, hogy folyton 
nézni, ahonnan a hangot hallotta, pedig tudta, | követi, hanem amiatt, mert végre szeren- 
mert érezte a férfi közvetlenül a nyomában i esésen elérkezett a Kossut Lajos utca sár
várt jobbfelöl. -Hogy meneküljön előle, meg- i kára és a villamosvasúti megálló helyhez, 
gyorsította a járását, s abbahagyván a tipe- j  ahová igyekezett, ép akkor kanyarodott 

-szinte futólépésben törtetett i oda egy ormotlaii újpesti kocsLaz ő kocsija, 
élőre a járókéiők~kozött.T)e akárhogy iparv>.& megmentő.

Egy pillanat és Kertész Milka förin 
volt a kocsiban. A  férfi utána. A leány láng
vörös arccal, mialatt szemében a méltatlan
kodás s egyszersmind a megkönnyebbülös 
könnycseppje rezgett. Felrántotta a kocsi 
ajtaját és hogy az aszfaltbetyárral szemben, 
aki mosUugrott fel a perronra, időt nyerjen, 
gyorsan és dühösen bevágta maga mögött 
az ajtót. Most látta, de csak egy szempil
lantásra, az arcát is a kísérőjének. Cillnde- 
res, fsinos elegáns fiatal férfi volt. A leány 
hirtelen elfordult az ajtótól, s mivel épen 
a bejárattal szemközt volt üres hely, hát 
leült, szemében még mindig a reszketve 
csillámló könynycseppel.

— Szervusz Milka! — nyújtotta feléje 
a kezét a szemben lévő ülésről, amelyik 

I háttal volt az ajtónak, Taubermann Janka,
| akivel csak most vették észre egymást. A 
jkét leány gyerekkorbeli játszópajtás volt, 
de az utóbbi időkben már csak elvétve ta
lálkoztak, mert, Milkának a kenyere után' 
kellett járnia, a Taubermann leány pedig, 
szülei gazdag emberek lévén, a zsurokon, 
színházban és bálokban hiáha kereste volna 
a vékony ruháju, irógépes kisasszonyt.

1 — Szervusz Janka!
És a fölindulástól remegő hangon 

kezdte beszélni:
Képjelt, ahogy jövök a Rákóci utón...
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Teménytelen volt a felhajtott Avagy évezredes futásban 

lovak és szarvasmarhák száma. Va-1 Kizökkent pályáján a.föld? 
'sárlás is elég szépen t ö r t é n t . És forgásában megtalálni 

Talán épen ez áz oka, hogg Nem bírja már a régi höít? 
iparosaink ipartermékeit s kereske
dőink árucikkeit kevésbé keresték.
R  mezőgazdáknak ujabb berendez
kedésre volt szükséges a pénzük, 
mig a napszámos ember meg sem 
jelent a vásáron, hisz — későn ta- 
vaszodván — még jóformán meg sem 
nyílott az ő tulajdonképeni kereset 
forrása: a napszám.

H I R E K.
. . —  K r ó n i k a .

Oly hír kelt szárnyra a minap, hogy 
Európa megrendült bele,
S  a kontinens az óriási 
Szenzációval van tele.

Sok nagyhataJbm összesúg — búg.
Mit kéne vájj' csinálni,— —¿a-----™
S  titokzatos nagyképűséggel 
Jár-kél a diplomácia.

v _ . . . . ____.____ ...

De főkép Berlin városában 
Szörnyű most a felfordulás,
A  homlokát redókbe vonja 
A legtöbb titkos kamarás.

Remegve kérdjük, hogy mi történt? 
Tán háború van küszöbön?
S  Európa véres harezra kél majd 
Riadva zengő kürjökön?

Oh nem! Oh nem! Egyik se tört» 
Egészben az történt csupán,
Hogy máskép kunkoritja bajszát 
A ném,et császár ezután 1 '

Nem áll seprümódjára többé 
Merészen az egek felé,
Uj formáját a zseniális 
Császár a minap meglelc.

Szelídén hajlik most a vége 
Az orr felé gömböíydeden. . . 
Ez a szenzáció cikázott.
Most végig messze földeken!

Varga István félszeréből egy vastengelyes 
zöld- kocsit 100 kor. értékben , ismeretlen 
tettesek elloptak. A gyanú kóbor czigányokra 
hárul. Károsultak és több ottani ember a 
kocsi és ló csapását követve Homokszent- 
•györgtj községig nyomoztak, de ott az erdő 
sűrűjében a csapást elvesztették, A tolvaj 
czigányókata hatóság széles körben nyo
mozza. - 

I — Hűtlen feleség. Csepely István Ko- 
hány pusztai lakos felesége folyó hó 25-én 
délután 600 korona magához vétele mellett 

| megszökött; valószínűleg Amerikába szán- 
1 dékozik kivándorolni. Kérdés, hogy nem 
valami szerelmi idillel van-e kapcsolatban 
a hűtlen feleség szökése, 

t — Szomorú hnSvét, vagy a tolvajok 
husvétja. Ki vadár-Páczod pusitai cselédek 
záratlan kamarájába folyó hó 19-én éjjel 

; ismeretlen tettesek behatoltak s onnét Beleki 
István és Horváth György zárt ládája fél
törése után Beleki kárára 1 véndelu zsírt, 1 

— liter pálinkát, 3 drb. narancsot, ‘// "lg- fős- 
M á ju s  e lse jéve l lapunkra uj í ölt hus1’ -  Horváth kárára sült tésztát, 2
__ . . .  . . . . .  klg. füstolt húst, 2 drb. kenyér-ruhát, asz-

e lő fizetést nyitunk . M é ly  tisztelet- tál térítőt és 1 liter pálinkát, 38 kor. 68 
tel kérjük eddigi előfizetőinket: fil1- értékben elloptak. Tettesek kocsin vol- 
kegyesked jenek  előfizetésüket meg- “  Jö  .
Újítani; azon  O lvasó inkat pedig, kik közben is loptak, Egyed Gábor háfofflfáí 
lápunknak még nem előfizetői ar- lakos párára nyitott tornáczárói egy vízmérő 

, .. , vedret emeltek el. A gyanú kóbor czigá-
ra kérjük: szíveskedjenek előfize- nyokra irányul, mert a kérdéses estén a 
tésökkel lapunk támogatói sorába fcnti* puszta felé egy kocsi kóbor czigány 
lépni,_hogy a m egkezdett a.apokon S E f t E » *  szoínoTágára j T f Ü T  
Zavartalanul tovább munkálkod- vétet csináltak—maguknak. A csendorség 
hassunk erélyesen nyomozza őket.

- Személyi hírek. Amint halljuk Ypsllanti .  T  A ,p? l* * r1! i,8k“ 141'  re' ° ™ it-,Ai ua x- 5, k- * i i pesti polgári iskolai tanárok köre kozsegeinkkerczegek f. évi mé|us h ° 3-an birtokukra: , 4 | isko|át „  * s
bimongátra erkezaék s pár napot — vadászasczéliából — itt töltőnek reformját osmertcto rövid, pepies kátét kul-czeijaDoi m loiieneK. dött szét azon czélból, hogy minden érdek-

S s í e . ‘SS a  a- kezzek a község eoljaros,igaval. ZQn körfllméngrCi hogy községünk s kör-
Eljegyzés. Vörös Elek helybeli derék nyékének lakossága — a nagyatádi polgári 

fodraszsegedeliegyezte Dombi György nagy- isko|a révén -  közvetlenül van érdekelve, 
atadi tekintélyes polgár és neje kedves le- szükségesnek tartjuk, hogy ezen népies káté 
anyat: Rozikat. tartalmára, mely a község házánál olvasható,

-  Gazdasági tudósító kinevezése. A szives figyelmét felhívjuk, 
nagyméltóságu m. kir. földművelésügyi mi- _  Bor a vádlottaknak. Az igazságügy- 
nister a nagyatádi járásra nézve Szuter Ede rniniszter az ügyészségeket és büntető bíró- 
simongati intézőt gazdasági tudósítói tiszt- Ságokat rendeletileg utasította, hogy a felü- 
seggel bízta meg. gyeletük és rendeletük alatt levő fogházak

— Beírás a nagyatádi polgári leány- és börtönökben vizsgálati fogságban, vagy 
iskolába. A nagyatádi polgári leányiskola előzetes letartóztatásban levő egyéneknek 
igazgatója azon kérelmet intézi a tisztelt ebédjükhöz ezután minden ünnep és va- 
sziilőkhöz, hogy, — akik leánykáikat a jövő sárnapon három deci bort is adjanak. A 
iskolaévre a nagyatádi polgári leányiskolába rendelet a húsvéti ünnepek alatt már az . 
szándékoznak beíratni, szíveskedjenek folyó egész országban életbe is lett léptetve.

- évi junius hó 15-éig akár szóbelileg, akár államvasuti előléptetések. A tna-
irásbeiileg nála jelentkezni, , mert a jövő j gyar -királyi államvasutak igazgatósági össz-

Avagy trónok omolnak össze?
Az elnyomott nép lázadoz?
Megjött tán a világ szabadság,
Mit milljók szive áhitoz?

A végítélet közeledtét 
Mutatta tán az égi jel?
S  a csillagok titkos beszéde 
Rá iszonyú igen-t felel -

Vagy feneketlen óceánok

* S  az emberekre büntetésül 
Az ég uj vizözönt szabott?

Ebbea â  pillanatban — mert h szén 1908 909 tanévre leánynövendékek csak kor-! ijíésC szerdán délután tárauaíta a máíu-i az egész alig tartott tovább egy pillanatnál, . . .  .. vétotiípk fel PlIáM« n i ™  -?* * "  »arayana a maju.
-  a küntlevó cilínderes férfi is fölrántotta x ,ndii ní ólsö -oíztóhibán a vidékiek ?é-' «,óléptctéslf ,tct- U?M n4r olyan stád.um- a* «hm  a* morcon Miii/dm mmniiinn«« Tiandíl • az clsö osztályDán j  vidékiek ré-, bán van .hogy Kossuth Ferenc kereskedelmi
fncná otötteT Z  S r n r a m  szírc ív i »•  " ,,cl!|bclie]! 5 kö,:vcllc" kör'  miniszte ,  *kiszemélyesen kíván az előlép- .megáll előtte, hogy letelepedjék a vele nyékbclick rcSZére évi 60 korona; a II. III. tettek üquével foolalkozni most már - foq- 
szemközt levő másik ülésre, amejy Tauber-, ésJ  ^  0S2lálybatl a vidékick részérc évi ¡aikozhalik vele, u^f hogy az előlépteté^k 
maim Janka mellett míg üresen állott. 50, a helybeliek 5 a közvetlen körnjékbeliek „.jg .„jjus hó elseje előtt okvetlen közzé

— Ez mar mégis csak . . .  — tudmlük, I részére évi 100 kor. Az iskola nyilvános.' fonnak tétetni
hogy az már. mégis csak sok I — akarta, Bizonyítványai államérvényesek. i _  4 r»ki . m haszna Fnu vidéki keres-
mondatii Milka, de nem "  _  Menetrend változis. Az eddigitől cl-: kedö beszélte nekem, lioqy -  mikor kez-
" h K i ú  i T Í  I l  i i  lírö™  iniiius 1"wl kezdődőleg a vonatok a dó ember v o lt ,-  sehogy sem boldogult
[Obblelé fordult, várallannl folkiálltott. következőkép érkeznek cs indulnak Nagy-; üzletével. Pedig volt raktáron,nála minden

— Nini, maga az, Akos?l atádra illetve Nagyatádról. Somogyszobbról elképzelhető ¡ó s minden a legelső forrás- 
Mllka ámultán nézett a barátnőjére, délelőtt érkezik 9.59 indul 10.14 pkor. • este , t>ól való volt, de hiába, vásárlója nem akadt.

ez pedig, a szerelmesek első, vagyis inkább érk. 6.42 ind. 6.52 Somogyszobb felé érk. jTűnődött: vájjon mi lehet az oka? Lehet, 
előidőszakát élő leányok boldog gyanútlan- reggel 6.17 ind. 6.28 délután érk. 3.36 indul | hogy nem ismerik üzletem belső" tartalmát, 
ságával kezét nyújtotta az ujoiiau érkezett- 3.43 pkor. raktáromat. Tegyünk próbát I És elkezdte
nek és a Kertész-leány felé mosolyogva, — ElbocSájtás a hadseregből. A hőn-'plakatokon és újságokban hirdetni üzletét s 
rámutatott a cilinderesre: védelmi miniszter Vasdényey Elemért, a ¡hogy mi minden kapható ott.1 S mi történt

— Baranyicskai Ákos, a vőlegényem!.pécsj honvédkiegészitő parancsnokság nyil- erre? Tömegesen mentek a kiváncsi vásár- 
Milka pedig, a szegény rongyostalpu, vántartásában álló tartalékos gyógyszerész-1 lók, üzletébe s attól fogva sohasem panasz-

nyáriruhás Milka, amikor a mátkapár a ügyi járulnokot védkfitelezetts^ge teljesítése j kodott többé. Most már a főváros egyik 
következő megállónál leszállt a vonatról, után a honvédség-kötelékéből saját kérel- — töbszörösen kitüntetett — legelső keres- 
szivében valami jóleső titkos elégtétel érze- mére elbocsátotta. *■ kedője.
tével, ábrándosán tekintett ki a zuzmaras — Czigányok garázdálkodása. Somogy j — Csókverseny, vagy kibírja tovább» 
ablakon, ott ahol körmével kis körben lc-jszt. Balázs községben f. hó 19-én virradóra A newyorki közönséget és különösen az
kaparta a jégvirágot: ¡Maza Pál istálójából 2 drb. lovat 1200 kor.

— Mégis csak jobb az írógép mellett i értékben, — Ternóczi József kárára gyep
élni, mint ilyen vőlegénynek az oldalán. . iiöt, kantárt, tartólánezot, ostort, -* Pap Jó-

-  - zseftől 2 drb. hámot, 2 drb. félszárt, —

ifjúságot most az úgynevezett „sóul kiss" 
izgatja.- A  sóul kiss egy a lélek mélyéből, 
fakadó csók és azé a tiiadal, a ki tovább, 
bírja. tEgg amerikai híres művésznő honosi-
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4 évi .összeget, vagyis « koronátátvetette magát az állom ási kertet 
keritésen, vad futásnak

totta meg a múlt évben, névszerint Nether-< legalább . .. . _
sole Olga, ki állandóan zsúfolt színház előtt egyszerre beküldőnek és a postaköltségre «0 környező 
játszik. A  kisasszony 1 perc'és 3 másod- [fillért utalványoznak. A Hudapest-bol kívánatra'ere(j^
percig bírja az egy csókot. Természetesen, mutatványszámot készséggel küld. a kikiadó- Murvmhan hatin7ik utána onw
rmíris vannak” versenyző társai és miss Mary hivatal Btfdapesfe C90
Gardon áz utóbbi-szezonban 1 perc és 28 Magyar lányok iszerk. ‘Futsek Anna.) erOS hang, mely dühösen Kialtja. 
másodperces csókot produkált. A rekordot leányvári boszorkány. linóin és poétikus, —  Á llj!
azonban ez időszerint egy harmadik szép- meséjét’mondja el Lövik Károly a Magyar A k i ezt Olyan nagy hangon k i
ség, miss Maude Adams tartjar  a kinél a |,Anvok rcgőuyrbvatAbau: Cyönyörü miliőben, , áltotta íjgdt vasutasunk* után, nem 
sóul ,kiss 1 porc és «  másodpercig tart. a rdgi magyar dUW lMb« jjítaö- Vo|t más m, „ ,  a mumus: egy fegn-
Hivatalosan is neki itelte oda a zsűri a di- ,hk ez a regenv. Ha vég t er, egy igazán , , „ ^ 1  a«.
csóséget és állítólag Maude kisasszony ez- irodalmi, s emellett teljességgel nekik való. VGJ^S finánc. Ez  okozta .teh a t es 
ideig a leghosszabb csókot birja, a mit ajk j (olvasmánnyal' gyarapszik a leánypüblikum m éltán! —  a SZegeny ijedelmet, n  
a mai napig adott vagy kapott. olvasótára.' Folytatásait hetenként közli e finánc nem kérette magát, hanem

— Hogyan mentek a székely góbékIképes lap, amelynek adudén száma ötletes utána eredt a vasutasnak;'©  is át- 
Rókóczi Ferenczhez. A kurucz fejedelem! k ^ « 88̂  Előfizetési ára negyed- Ugr0^  a keritésen és a nagy kertben
idejében, sz oláhfalvi székelyek két ficzkó évenként .•» kor. 
legényt küldöttek deputáczióba II. Rákóczi 
Ferencz öriagyságához. A süldő követeknek 
azonban csak útközben ötlik eszükbe, hogy 
hát ők tulajdonképen nem is tudják: ho
gyan szólítsák a vitéz fejedelmet.

— Ferén’bá’nak! javasolja az egyik, 
mert aki annyC embernek parancsol, aki 
országoknak és seregek ura,, az nem lehet 
tejfölös szájú legény.

— Vagy igaz. Legyen hát Feren’báM 
Elérnek azután a székely ficzkók a feje- —

CSARNOK.
A dohányesempész.

Irta : Horváth Rezső.

szaladt utána. De csakham ar észre
vette,/hogy annak a laba gyorsabb 
menetre van  berendezve, mint azjöv.é; 
majd eszétíe jutott, hogy neki lőni 
is szabad.

M ik o r  a távolság erősen nőve-, 
kedni kezdett közöttük, a finánc 
kétségbeesett hangon elkiáltotta ma-

Este a v£zénylőszöbában össze- gát:
.. , . , -n . . . .  jöttek a vasutasok. Szidták a frnári- —  Á llj meg, vagy le lő le k ! . . .23" «  .okát • mindannyian, akiknek szent- De - c - M - l a d t  tovább. 
feszengett előre-hátra. fulessege miatt meg csak kis dohányt- R  másodszori Kiáltás után a 

A két követ elképedve néz hol az ap- sgm hozhatnak haza Bródból. A z  ám szegény agyonüldözött vasutas re- 
' rotjra, noi egymásra, ijedtükben azt gon- pedig a dohány! Nem szitt o lya t- a  meny vesztetten állt meg és csüg- 

dolják, hogy ez a tücskí-hajcski gyerek k irá iu se • _  m0ndoqatták azok <gedten várta be a fináncot. Ez  oda- 
aPt ^ e r a «  akik már'm egkóstolták a bires bősz- érve, rán va llt:
egyik legény a másikat és imigy fakad ki: mai. szuzdohanyt. _  c h k  o í  • ’ ■

— Aztán mondjad címek, hogy Fcren'- Azonqondolkoztakép,en, hogyan —  t b b e n / . . .  Kerem.-.. semmi!
bá 1 u*i> -a_1 1  tudnának abból a dohányból valam i Felnevetett a finánc . . . No —  

- _______________ Uj W8k. Apnhs cis,.1«™! ,‘j ..vnesye- ,  szerezni, am ikor az eg y ik  gondolta magaban, -  ez jo  Fogas
det kezd Herczeg terime hetilapja, az l | , £ , pss*
..................... ¿i. sötét sarokbol nagy hirtelen^ felálltIdők. Eredeti'regénye bizonyára széles régi
ókban kelt érdeklődést' A regény cime. Jiyönge 
emherok“, s írója Legioner. Álnevű szerző, 
fiatal magyar emlwr, aki öt éven át élt, az 
idegen légióban, s innét kflldte novel l . i l  az 
Uj Mőknek, melyekkel nagy feltűnést kelteit-

egy jóképű fiatal kalauz. : —  Nyissa k|! kiabált. 
3:1 ’ V 1 , — Nem nyitom ki! -  Hat csak ez volna a ba l? I . .  _  ^  k i ? !  M ié r t

Szerzek en annyit, mennyi csak k e l! ! m,m .
— flz tehetetlen! — monda egy" , in^rt tm>rt 

Mostani, uagyőbH-!.zuiiá?̂ mtttk^nyív ide- ősz, nágyszakalú von^tvezető, akit __ jyfjt mert?!
gén lögiő fantasztikus körnvezetóből i'>duLjrözönségesert csak „nagyszakálu bá- __ m prt naauon nehé  ̂
Ez a regény az uj evnegyed egyik irodabiu r ej»_nak hivtak — tnaaam is mea- n f , , f , ' , '  ‘ . -érdekessége McHettcirfapnak hetenként egy- cs* *?&- «ívtaK, ™a9am 1$ meg_________finánc verszemet kapót. Most 
egy kiváló munkatársa, frissen irt munkájával, probaltam mar; atis höztam ügyesen niár bizonyosra vette, hógya táská- 
Lisősorban a szerkesztő Herczeg l'erehe,aztán a vonattal többször a hataion, - l̂e 'jjĝ j dohánu van. Ráfogta puskáját a 
(iárilonyi, Ilródy, Szomáh^ay, Ambrus Zoltán, idehaza, Zágrábban, mindannyiszor rp,npnA vasutasra aki errp maidnpm
llelUi Lövik Eudródi, sa.b.tók,: H„rk,y„,.. n!)ako„csipllk, vele.. . összerőauott iiedtébe 1a szellemességéről ismert geutrv asszonv, ez- . , • . . . . osszerogyoii ijeoieoen.11 ital a tiikrásziioitii.i jár>«4u. veszi csipos ;. —'J * ° haren megmutatom, hogy —  Azonnal kinyitja, vagy le
li rí ti ka alá a közéleti aktu.llitásokat KI lesett hozok -̂—- vágott szavába á fiatal i ÍÖVÖm f. . .
linóm és elmés diskurzusa az 17j időkben kalauz; -=-adják ide a beosztást,: — Kinyitom csak ne bántson 
Init“1ü*.,S  ^ t^nüm rtm ';tüK 1?  iiT ;hadd lássai", ki jön velem Jiofnap _  könyörgött emberüttk, s a mel- 

-3 TSm m m taüM  S S  S iT ii “ OO^ mcr' e3H fl9j»es cimbora kell jényzsebéböl elökotorászott egy rozs- 
idők előfizet isi ára negyedévenként 4 korona am °da segítőtársnak.. ¿ás kulcsot és odanyujtotta a finánc-

— Hazavándorlók. Az £u i'jságoui, ameiv Egyiknek a zsebéből előkerült nak.
tréfákkal, mesékkel szóiakoztat, arra wrok az összegyűrt, zsiros beosztás, amely- Ez diadalmasan kapta ki a kezé- 
szik, hogy olvasmányainak egyszersmind tauul- bői aztán kiderült, hogy másnap éjjel bői és mialatt a táskát kinyitotta, 

"HUgos, nevelő hatása legyen,. ily terinészetfi a nagyszakálu bácsi lesz a másik nem vehette észre, hogy a kalauz 
az a hosszaid) elbeszélés, amely április else- k 01„, , .T .■ . . • . ,p„ . í 3, .... •
jével kezdődött e vidám kis képes lap hasáb ka,auz- . . . dltg bírja elfojtani a kl-kltomi T k 
jain. Címe. .Hazavándorlók* s írója Uvökössv — No- cnnel jobban meg magam szülő nevetest. 
Eudre&óp és eleVpu történetben az idegenbe sem tudtam -Víilna- megcsinálni a be-! A táska kinyílott... Mintha ki- 
kivándorolt magyarok küzdelmes életét, olt- osztást! —  ujjongott a fiatalember, gyó csipte volna meg, ugu csapta 
imtian hazavágyódását és boldog hazatérését Hirtelen harangjelzés hallatszott,! földhöz a finánc azt.
¡¡¡¡^Tértink á V & T M  Ín2r" “  s egynéhányan lázasan kapkodták — Hát nem megmondtam,—

-  A luhiifumt nihiim. fel szerelvényeiket es sietve hagytak kacagott a kalauz, —  hogy n in cs  
* ¿ 4  £ “kde * a « l , ^ ! S ^ S  el-» vezénylöszobót. * benne s e m m it. . .  \
soha sem szerzett egy láp előfizetőinek, mint natal kalauz nagyot nyújtóz- De a finánc ezt már nem hal-,
a „Budapestv  midőn pár hónajtpai ezelőtt1 kodva szintén összeszédte a  .cók- lotta, valamint a vasutas harsogó 
megküldte nekik ingyen a "0 éves fennállása mókját és jóéjszakát kívánva az ott- nevetését sem, amelyet ez jókedvé-

« " aP szakálu bácsival ben “ tana eresztett. Úgy elrohantteK a szerkesztőséghez az elismerő és Köszönő ' h azafp líi vo flo  
levelek, méltatva az album reinlkivdl bó-és nazaTe,e v e tte  u tl a t- 
érdekes tartalmát, valamint annak díszes ki- +
állitását. Húsz ivén, számos képbeír és sző- . . .  . .............. . ,
végben mondja el az album a lap Hó éves , **gan pofekelve döcögött be a 
Wrtéuekti. irták bele politikai, társadalmi ¿-s bródi tehervonat a zágrábi állomásra.

• irodalmi életünk legkiválóbb alakjai, a „Umla- A z  egyik kalauzkocsiból zavart te- 
pestu volt és jelenlegi munkatársai, a/.onkivul kintettel nézeqetett ki equ ember- 
a számos kép es nmmelléklet olyan értékessé a | . „ u I17im|. p m ,c- n„ „  k» ‘
teszi a könyvet, hogy az méltán foglal helvet ■ . kalauzunk. Egyszerre be-
bániiely müveit ember asztalán. Az albun’|ot j u9r ..  ,a  kocsiba, kapja a. Köpenyei, 
mig a készlet turt — most is ingyen küldi táskáját és ijedten ugrik le a még 
a kiadóhivatal mindazon elő.izetökuek, akik mozgásban levő vonatról, s miután

iszégyenletében, mintha ott sem' lett 
vo l na . . .

Este  aztán összegyülekeztek 
lassanként a vezénylőszobában a 
vasutasok. Csak a két csempész nem 
mutatkozott, ami látszólag elkedvet
lenítette őket. Végre nyílott az ajtó. 
M indannyian  kiváncsion tekintettek 
oda. A  nagyszakálu bácsi vo lt j j z
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egyik, a másik pedig a fiatal kalauz. 
Az Utóbbi olyan nagy csomag do-j 
hányt cipelt, hogy szinte görnyedezett 
alatta.

Az. egyik „részvényes“  a-kiván-' 
csiságtól már nem állhatván tovább, j 
megkérdezte a fiatalembert, hogy 
micsoda jószellem volt segítségére. J

A kalauz szótlanul a nagysza-j 
kálu bácsira mutatott, s ez ^  mint
ha csak ezt várta volna — elmondta ; 
az ő megbízatását: _j

Mikor kartársám vonat j  
egyik felén leugrott, az állomáson 
tartózkodó egyetlenegy finánc nagyon 
természetesnek találta, hogij üldöző
be vegye a nagy táskával szaladó 
vasutast, s csakhamar utána eredt. 
Ezalatt én a másik oldalon szépen 
hazacipeltem ezt_a nagy csomag 
dohányt, s amint látják, itt van kin
csünk sértetlenül. . .

Harsogó éljenzés volt rá a 
válasz, s örvendve osztották szét a 
furfangos módon átcsempészett do- 

"h é n u t r : .  —

NAGYATÁDI h ír l a p

Főméltóságu Ypsilanti herce
gek Simongáti uradalmában

eladó hat darab
désü bonyhád—sim- 
entháli fajta =̂--v '

. . j u U .
--■ V

tenyészbika.

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILÁRD.

„ Gabona-piacz.
Rotter Bernét nagykereskedő jelentése. L

Nagyatád, 1908. április 30-án.
Buza 
Rozs -  
Arpá — 
Zab
Uj-Tengeri -

K. 20.- 21 — 
18.- 18.40 
14.- 15.- 
14.50 15.- 
14.- 15.-

1*212 sz. t̂kv. 1908.
Árverési hirdetmény kivonat.

A nagyatádi kir. jirásbiróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a nagyatádi takarékpénztár r. t. végre- 
hajtatónak Szigyártó : Nagy • Mihályné 
végrehajtást szenvedő elleni 1075 kor. 
tőkekövetelés ¿a  jár. iránti végrehajtási 
ügyében a Kaposvári kir. törvényszék 
(a nagyatádi kir. járásbíróság) területén 
levő'A lsósegesd községben fekvő az alsó- 
segos.li 2.r>6 sztjkvben A f  alatt felvett 
1093 hrsz. ingatlanból a Szigyártó Nágv 
Mihályné szül. Mendelónyi Emma illető
ségére az árverést 604 koronábant ezen
nel megállapitotf kikiáltási -árban elren
delte. és hogy a fentebb megjelölt in
gatlan az

1908. ^vi május hó 25-ik 
napján d. e. 10 órakor. 

Alsósegesd községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul.is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan bfecsárának 25%-át vagyis 151 
koronát . készpénzben vagy az- 1881. 
évi IjK. t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyam
mal számított ó s a z l f f & l . évi november 
hó 1-én 8833 sz. a.~kelt igazságügy mi
niszteri rendelet 8 §-ában kijelölt ovadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi LX . t.-c. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított . 
szabályszerű elismervényt átszolgáitatni.

Nagyatád, 1908. évi április 16-án.
A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság.

8 Z A K A L L
kir. járásbiró.

MELLER SÁNDOR *
fodrász —

4 NAGYATÁDON.

Van szerencsém a n. é. hölgyvilág b. ] 
j  tudomására hozni, e g v év lg  Berlinben «  
r- zett szakismeretem azpn szerencsés hely
ei zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén a I 
' legmesszebb menő kívánalmakat kielégít- |
P, hetem.
í  ÚgymlfiT hajfonat, frizzetta, einlag I 
V természetes hajból, férfi paróka, emléknek | 
v- hajcsokor művészies kivitelben, 
i  Kegyes pártfogásukat kérve

tisztelettel j

® • M ELLER SÁNDOR.
é', (Diszkrét kiszolgálás.)
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KÖNYVKÖTÉSZET.

KÖNYV.- PflPIR.- IRÖ- 
ÉS  RfljZSZER  =

N A G Y A T Á D . 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 ívlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és. felvágva.

Egyszerű lés finom dobozlevélpapirt 
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 

mmm a legízlé&esebb kivitelben. (
---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
LA-I a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_ _ készíttetnek.
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Egy jó házból való fiú Hirdetések jutányos áron felvétetnek
t3St könyvnyomdámban ss  |  ss  „nagyatádi Hírlap“ sas

—. tanulóul azonnal felvétetik. — H kiadóhivatalában. :. , ■’■ :
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Alapittatott : 1854.

□
Alapittatott: 1854.

c NAGYATÁDON.

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi M i
. / • í #

lőpor áruda.

□

gyári raktára:
Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok, 

kerítések czéljaira: „ R u n g f l r i f l “  SOŰrOiiyíOnSit;
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

7 ' Venyige,- hernyózó,- rózsatő- és pá
zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Rz építkezési idényre

ajánl compléttekocsirakomáflyokban, bármely vásutállomásra, vagy helybeli raktárról

l rendű meszet
■ 1 .. : _ r r  '(a »Dunántulf Egyesült Mészművek«Képviseletében.)—

Portland és román czementet
hordókban és zsákokban (a »Beocsini Cementgyári Unió r. t.« képviseletében.) -

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelölemezt, kátrányt, karbolineumot stb.
(Biehn jános-féle budapesti aszfalt és kátránytermékek gyára képv.)

Épületfát és deszkát minden méretben
^(Stájerországi, karintiai és magyar, (erdélyi) termékek.

1 “ F E L S Ö M A G Y A R O R S Z Á G I  F A Z S I N D E L Y T .  

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
— Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

□

Hotter Bern át

□

□


