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Az a l koho l .
Irta: Dr. llosvay Lajos udvari tanácsos, 

egyetemi tanár.
Senkisem  tagadhatja, hogy az 

alkoholos ita lok szertelen élvezete 
nemcsak az egészségét veszélyezteti, 
hanem előkészíti sok család anyagi 
rom lásának útját és akárhányszor 
Oka, hogy egyesek összeütközésbe 
k e r ü tn e íá  büntéTő to rvenyekke l.D e  
azért n^ kívánjunk olyan intézkedé
sekét, am elyeket az államhatalom, 
legalább egyelőre, nem teljesíthet. 
A z  élet számos "Olyan gyakorlatot 
fejlesztett ki, amelyek —  bár fel 
fogásunk szerint kártékonyak, rovi- 

~ttesen még sem fü g e sz th e to k fe lr  
Vá jjon  ma, am ikor egyes vidékeken 
ezeren még ezerén alkoholos italok 
készítésére 'alkalm as terményeket 
termelnek, alkoholos ita lokat állíta- 

- íiak  elő, azokkal kereskednek és az 
egész országban sok ezeren alko
holos ita lok d aru s ítá sáb ó l élnek, sőt 
legtöbbször túlságosan jól élnek: 
elképzelhető-e, hogy a korm ány eze-. 
két az embereket egyszerre, az ál
talunk k íván t korlátoknál szükebb 
korlátok közé szorítsa csupán azért, 
mert Van, tatán ugyanannyi ezer 
ember, aki ivószenvedélyének nem 
u r a ?  —

flz t hiszem, ilyen korm ány nin
csen a v ilágon  és h a lvó in á ,~  akkor

én semmire se , becsüliiém azt a tár- mint a természettudományok.mivjelőr 
sadalmat, amelynek tacjjaí csak azért jenek, egész múltamat kellene meg- 
józanok, mert nincsen korcsmájuk, tagadnom és évtizedeken át gyűjtött 
vagy mert félnek,' hogy lia bemen- tapasztalataimat kellene eldobnom, ha 
nek, olyan bajba keveredhetnek, a- bármiféle téren a fejlődés fokozatossá- 
melyért még meg is büntethetik őket. gával szemben az ugrásszerű haladás 
A z cn eszményem olyan egyénekből lehetőségét keHene hangoztatnom. 
szervezett társadalom, akik nem azért M iko r pedig az alkoholos italok 
nem cselekednek káros, vagy tilos fogyasztásának mikéntiéről van  szó. 
dolgot, mert nineses rá alkaÍTnutrrra''szrgorü tiltás álláspontjára azért 
vagy mert, félnek bekövctkezhető-sem helyezkedhetem, mert épen 
büntetéstől^* hanem azért, mert tudják, most-folynak azok a tudományos 
hogy vele  ártanak maguknak, ártanak kutatások Észak Amerikában, Con- 
családjuknak és jól tudják, hogy nécticut államban, a W es le y  egye- 
mindazért, amit maguk vagy család- temen, hol a különböző élelmiszerek 

ju k  testi; és lelki jóléte e ltereltíövet-; energia-termelését pontos vizsgála- 
nek, egyedül'éS kizárólag csak  ̂maguk toknak vetették alá, amelyekből máriis 
felelősek. -  kiderütt, hogy az afkohol, elégséges

Nagyon is elhatalmasodott már hígításban és szabatosan megállapított 
nálunk az embereknek jápószalagon mennyiségben, az emberi szervézetre 
való ' vezetése. Pedig ha mi ember- nemcsak, hogy nem káros, hanem 
társainkat nem tudjuk meggyőzni ar- mint gyorsan áthasonlitható: táp lá ló , 
fól, hogy szabad -akaratukat nekik anyag, egyike az energia-termelés 
maguknak kell tudni kormányozni: legalkalmasabb forrásainak, 
akkor ne nagyon büszkélkedjünk így 411ván a dolog, világos, hogy 
korunk magas m ivelfségével,' szel- mi, akik törekvéseinkben csak tudó-" 
lemi felsőségével, mert erkölcsi ér- mányosan megállapitott tényekre 
tékünk semmivel sem több, mint azé támaszkodhatunk, feltétlenül köteles- 
a macskáé, amely csak azért nem séget teljesítünk, ha az alkoholos 

" r íp l  belé a tejeslábasba, mert a Iá- italok élvezetében űzött szertelenke- 
bast szekrénybe zárták. Megengedem, dés ellen egész erőnkből küzdünk; 
hogy. szavaim visszatetszést 'kelthet- de tovább, nem mehetünk, mert en
nek azokban, akik a gyökeres és a nél^ tovább terjedő kívánságaink 
hivatalosán is nyomaték^al iámoga- jogosultságát megdönthetetlen módon 
tott változtatásnak-hivei: de nekem, védelmezni már nem bírjuk.

Nagyatádi Hírlap tárcája.
T t ó z  S . t  K.

J t  rózsa, bűvös illatánal 
j I  virágházat ellepi, 
viársonyfejét gyöngéden, lágyan 
Zöld lenéire fekteti.
Tiajongnák érte, féltőé őrzik,
l  ’oh é l vidáman, gondtalan.---_
Be  egy fuvallat érje szirm át: 
j/  szép virágnak vége na//.........
J l  sziklarózsa szaluidon nyit

- Slagus hegyeknek ormain,
Szágitldó felhőit átrohannak 

~ Fakó, szinetlén sziriilain,
Nincs illata, alakja, csáhja, 
h's ember, á lla t megveti,
De á ll szilárdan', mint a szikin,
S  a vihar edzi, neveli!

Balla Miklós.

A várta .
Irta: Szász József.

Csendes nyári alkony borul a tájra.
Még nem szállott le a sötétség, de 

már eltűnt a világosság. Messze a nyugati 
égbolton vérvörös felhők jelzik a nap nyu- 
govó helyét, messze keleten halvány csillag 
tűnik elé, hirdetve az éj közeledtét.

Szellő se lebben, madár se rebben. '. 
— <?scnri van1 a kaszárnyában is.

A legények pipázgatnak, csendesen 
beszélgetnek szobájuktól messze idegenben. 
Hogy miről beszélgetnek? nem nehéz ki-' 

j találni. Emlékeznek a múltra, rózsás színek
kel festik a 'jövendőt. . .

Találgatják, hogy mit. csinálnak most 
otthon szép Magyarországba«7  a kedves 

| szülök, szeretett rokonok, jó ismerősök. Olyan 
jól esik nekik ez a beszélgetés' és mégis 
oly fájó a visszaemlékezés.'

Miért? ---‘ !
1 Tán ők mqguk sem tudják.

Beszéd közben előkerül az ágy alul a 
hegedű. Ütött kopott vén jószág, gazdája 
pritnás volt, még félév előtt valahol az al- 
földöu. Most második dobos a kompániánál. 
Ujjai megkeményedtek, felrepedeztek a do
logtól, a fegyverszijtói, de azért szivébe 
kap a. legényeknek, a'mint megszólal hege- 

i düjének hangja, benne van abban a kis fa- . 
szerszámban minden, amit csak éreznek.1'  ' 
Bánat -és-öröm. Remény és lemondás. A 
haza, a szülők, a szerettek utáni vágyakozás.

Eleintén komoran hallgatják a dalt. 
Lelkűk elkalandoz messze, messze, valahová 
az alföldi piisztákra. Némelyiknek tán könny 
is szökik a szemébe-. Kpsnhh sgpppn. rsen-— _ 
desen datolnr 4tezdenetC^Iyan édesen, fájó 
magyar dalt, mely mindig megremegteti lel
két a. magyarnak és amelynek hallatára 
mcgállanak az uícán az ablak alatt a nagy 
idegen város lakói s , elbűvölve úgy hall
gatóznak. Miritha nekik is fájna, ami azok
nak fáj. Mintha ők is éreznék, amit ők oít 
éreznek, ott-bent a kaszárnyában,.

Strofín
fern» ax étrfgyat t t  a twteúlyt, «cgufld* 
MTft .UUcM, Tátadékot, «JJdl bxadM.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis, influenza
«Jlen számtalan tanár és orvos által rií{>órtta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is Idnáliuk, kérjen mindenkor 
t ,R o e h e “  e r e d e t i  e to m o g o ld s i .

F .  R o rh «  A  C V - H fo l (Stáje)

„Roehe‘
Kapható orvoil rendek«« ■ gtarm ftM »  

bau. — Ar« Bvefenktat 4.—koron.



Jótékony társadalmunk.
Am ikor az ¿O rszágos Gyermek

védő L iga« nagyszabású programmai 
állt a társadalom elé s rámutatott 
arra a modern gondolatra, hogy a 
gyermekvédelem nem jótékonyság, 
hanem szociális kötelesség, egy csa
pásra uj irányba terelődött a gyer
mekvédelmi törekvés.

A társadalom minden rétege 
megmozdult, mindenki sietett a Liga 
seg ítségére  e rk ö lc s i és a n y a g i tá 
m ogatásánál- >

...— M a  már nem a Liga, hanem a
társadalom ösztökéli a Liga, támo
gatását

Nagy városainkban, nagyközse- 
geinkbenrkisközségeinkben egyaránt 
mozgalmasak áz év azon napjai, 
melyeket az elhagyott szegény gyer
mekek védelméül a Liga javára 
szentel a.-tórsadalom. •

A  mi nagyközségünk s járásunk 
kisközségei sem maradtak távol a 
mozgalomtól s a mi nemesen érző 
publikumunk, —d a c á ra  a sok tieiyí- 
jótékonyságra szoruló intézményünk
nek, —  nem. vonult vissza a neme
sen gondolkodók ezen szociális 
köfélésségéTől, hanem siefett ki ki 
erejéhez mérten a kor ezen leghu- 
manu§abb intézményét támogatni.

Kötelességünknek tartjuk helyi 
lapunkban elism erőleg megemlékez
ni azokról s névszerint felsorolni 
azokat, kik hazánk elhagyott szegény 
gyermekeiről va ló  gondoskodás elő
segítése czéljából adományaikkal si
ettek —  a legközelebbi múltban —  a 
Liga fámogatására. mely jó  szívük, ne
mes gondolkodásuk és igaz magyar 
érzésüek-őszinte tanúbizonysága.

Adom ányokat gyűjtöttek:
Paál ödön, Tarany 10 kor., Hagyá- 

rossy Gyula, Szabás 9 kor. 65 fii!., Szabady 
Károly Somogyszob 7 kotr 10 fill.

Adományokat adtak:
A nagyatádi állami elemi iskola nö-1 

vendékei 12 kor. 57 fill., Brém Frigyes, 
Somogyszob 9 köfTT5^1.7 Welsz ftdolf és ■

| fia Nagyatád 8. kor., nagyatádi poig. fiú- és 
leányiskola növendékéi 7 kor. 41 fill. Klein 

'jakab, Nagyatád, Kertész Adolf Nagyatád 
| 6— 6 kor., -Rotter Bernét Nagyatád 5 kor., 
¡ Benyák János Nagyatád,..Adler Géza Nagy
atád, 3—3 kor., Sáfrán Péter Nagyatád 2 
kor. 50 fill., Roznik Vendel Henész, Forro 
Ferencz Nagyatád, ref. iskola növendékei 
Bolhás 2—2 kor. Szabady Károlyné, Pitrof 
Angyalka, Dobó Jenöné, Pajer János, Réti 
László, Höke Béla, Sipos Csényi János 
Somogyszob, Lusztgarten Samu Bolhás, 

•Mayer István, Zanyi Ferencz, Feiglstok 
Zsigmond, Tauszíg Lajos Nagyatád 1 — 1 

„kor.- Ref.- iskola- növendékei, Somogyszob 
60 fill., Vogroncsicsné, Mohacsek János 
Somogyszob, Molnár Ignác Nagyatád 50—50 
fillért.

K ics i társadalmunk ezen 'ado
mányából örömmel konstatálhatjuk, 
hogy mi is —  magunkévá téve a J^iga 
modern gondolatát —H eró ttu k  szo
ciális kötelességünket, de nem külső, 
hanem belső kényszérbolT saját szi
vünk legnemesebb sugallatából.

M indenesetre a szegény, meg
mentett s leendő munkás emberek 
hálája fogja kisérni a jó  lelkű ado- 
-mányozókat i l  L ig a  pedig- hálás kö 
szönetét mond a jószivü  embereknek.

NAGYATÁDI HÍRLAP. \ 1906. május 7.

Vármegyei közgyűlés.
— Saját tudósítónktól. —

S omogyvármegye törvényhatósága f. 
hó 4. és 5-én tartotta évnegyedes közgyű
lését. A bizottsági tagok szép számmal je
lentek bár meg a közgyűlésen, az érdeklő
dés mindennek dacára nagyon lanyha, a 
hangulat nyomott volt.

Kacskovics Lajos alispán évnegyedes 
jelentése kapcsán az egygyermekrendszer 
ellen tett indítványát a közgyűlés — Szé
chényi Aladár gr. és Szabó István felszó
lalása irtán — tudomásul vév$ elhatározta, 
hogy* a ~~níegyebeli képviselők figyelmét 
fölhívja a több gyermekes családok adó
kedvezményének sürgetésére az adótörvé^ 
nyék tárgyalásánál; megkéri a törvényható
ság a kultuszminisztert, hógy a több 
gyejmeke^ családok tagjait tandijelengedés- 
%en részesitsc;~zr belügyminisztert pedig^

arra, hogy rie engedje a' feministák által 
népszerűsíteni a természetes szaporodásr 
ellen való törekvéseket.

A trachoma pusztításáról hosszasan 
beszélt Piszár Antal dr..s azt mondta, hogy 
most már az egész vármegyét a legnagyobb 
veszedelemmel fenyegeti a trachómbetegség 
gyors terjedése. A^ a gyanúja,, hogy - a 
legények maguk, akarattal inficiálják magú
it at; mesterségesen, hogy a -katonaságtól 
szabaduljanak. Száplonczay Manó dr., vár
megyei főorvos szintén megerősítette ezt 
egy lakócsai .esettel, mikor egy trachomás 
maga mondta elemiként inficiálta magát. 
Nagy a trachoma-betegség a, barcsi járás
ban. A  sorozáskor majdnem minden má~ 
sodik ember trachomás volt. Sürgős intéz
kedésnek szükségességét elösmervén a 
közgyűlés, a trachoma terjedésének vjneg- 
gátlását a belügyminiszternél fogják kérni.

A községi szülésznők ügyének rende
zésére bizottságot küldött ki a közgyűlés, 
melynek tagjai:. Szaplonczay Manó dr., Éhn 
Kálmán dr., Szabó István és Mozsonyi 
Sándor.

Az alispáir évneggedes jelentése kap- 
csán szó esett, a vasárnapi. körcsmázásról 
is. Széchényi -Aladár gr. arról győződött 
meg, hogy-a kiadott szabályrendelet nem 
felel meg a közgyűlés határozatának, mély 
nem azt mondja, hogy a korcsmák vasár
nap délelőtt zárva tartandók, hanem—azt, 
hogy a zajos mulatság tilos az isteni tisz
telet ideje alatt, de ital elvihető- s utazók
nak is adható. Kacskovics alispán azon 
kijelentése utá«v hogy .a jegyzőkönyvben á 
közgyűlés határozaíalifielyésen van felvéve, 
csak' a szabályrendelet leírásával tévedtek, 
elhatározta a közgyűlés, hoqu a szabály
rendeletet heluesbiteni fogja- __ ,__ -

Az alispáni jelentés után a közgyűlés 
villámgyorsan tárgyalta le 306 tárgybój 
álló sorozatát.

H Í R E K .
— Május elsejével lapunkra uj 

előfizetést nyitottunk. Mély tiszte- 
4ettel—4íérjfit -eddigi- előfizetőinket:

Egyszerre elnémul a hegedű, elhall- öreg katonának gyerekjáték csak, de 
gatnak a legények. Őrmester ur Sólyom sok fáradság veszódség a fiatalnak. Akár- 
recsegő hangja kihallatszik az utcára. hogy hajtja, sohase tökéletes a munkája. A

— Épen úgy tesztek, mintha zárdá- vén őrmester mindig talál valami hibát 
bán volnátok és nem kaszárnyában. Azt a benne.' Hol nagyon kerek a „pantallér“ , hol 
rézangyalát, tán elfeledtétek, hogy holnap nagyon szögletes, egész éjszaka is elhajto- 
délben vártára megy a század ? Rögvest gathatjá, há két pipa dohányt nem ad vala- 
készüljetek elő, ht/gy minden rendben legyen! melyik öregnek. De azért már megszánja és

- . r  Az álmok, a? ábrándok elröppentek, hajt olyan „pantallért“ hogy őrmester ur 
Mégmaradt a szomorú valóság. Nekifogtak! Sólyom is gyönyörködve szemléli, 
a munkának. í  Mi a várta?

De azért ne higyje senki, hogy őrmes
ter ur Sólyom kemény'szivét nem érintette- 
a hegedű siró szavasa katonák bús éneke. 

Bizony megmozdult az ó szive is.

Legfontosabb szolgálat teljesítése a 
^katonának. Magyarul őrség. De ezt a szót 
sohase használja a katona, ó  „vártán van", 
s vártát áll mindig, s örökösen őrködik, 
vigyáz valamire, vagy valakire. Vagy gene-

:.U9y.A?§?£teJ^SJö&-94aÓllni-flJegélUJeKLfá|iSra,-vagy ptttkaporos magazinra, vaqti 
közé, velük érezni, velük énekelni. Szeretett j más ilyesféle veszedelmes dnioqra. Sokszor 
volna, de nem engedte a tekintélye, a rangja. mcg az ördög se tudja, hogy mire. De azért 
Mikor pedig már nagyon fészkelődön a | folytonosan őrködik, folytonosan viqiiáz 
keblében az a kis darab hús, felkötötte! u a , ,
kardját, közönyt erőszakolt magára, s el- . . ,or hl!dSSalíorla-
határbzta, hogj végét veti a kísértésnek. ‘í  f e f f i L 1? 1 “ ü ,teborozo t a.

Nehezére esett, de megtette. Ráparan-i Xát ° S f 1" , .^ ld ht0!lá„k 0 '«<>“ « »  vártakat, 
«o lt a legényekre, hogy vártéra készülőd i kcr|téscs há£ e|é KésöbbP L S  meg

n j  A hogy a végrehajtó lakott benne. Ennék
A katonák szonelkul engedelmesked- azMiban nem szokás csákós, fegyveres őrt 

nek. Legfelebb magukban kívánnak nem ép- tiszteletből- felállítani 
pen minden jókat a vén őrmesternek U -  A brigadérosnak feltűnt a zőldkeritéses 
akasztiBk az agy folul, a szegről a bor,ut. há2 c|óh 4csort,6 kal0Ila odament hozzá 
Megtisztogatlak es a köpönyeget szépen és megkérdezte, hoqu miért áll ott 
köréje csavarják, „pantallért hajtanait. I ____‘

Nem valami itönnyü munka ez.
Vigyázok, brigadéros urnák alássan 

Telentem, hogy valamit el ne lopjanak, s

hogy a civil emberek itt ne rendetlenked
jenek. > >

így válaszolt a katona. így tanította 
őrmester yr Sólyom, hogy ezt a választ 
adja, ha valamikor vártán ált, s kötelességé' 
felől valamelyik .tiszt ur megkérdezi.

De a brigadérost nem elégítette ki ez 
a válasz. Se adóhivatal, se semmiféle pénz
tár, se börtön nincs a házban, mi az ördö
gért áll hát ott az a katona? Megkérdezte 
az ezredtest, ez az alezredest, az alezredes 
az őrnagyot, ez a kapitányi, de senki se 
tudta, hogy miért áll a ^zőldkeritéses ház 
előtt a katona.

Nem tudta még ¿rmester ur Sólyom
sem..

Szigorú vizsgálat -TndUlt meg a dolog
ban. Ez'aztán napok múlva -kiderítette a 
rettenetes titkot.

Három év előtt az ezred, ugyancsak. 
Szainoborban táborozott. Akkor a végre
hajtó házában lakott az ezredes ur, s a ház 
kerítését akkor festették be zöld festékkel. 
Azért állították őrt a ház elé, hogy figyel
meztesse az. ezredes ur vendégéit az uj 
festésre.'

Most, hogy az ezred megint Szamo- 
borba került az ezredadjutáns jól emlékezett, 
hogy tavaly is, három év előtt is Ór állott a 
zöld kerítéses ház előtt: Odaállította hát 
most is. Minek állott akkor ott: azt nem 
kereste, de abban bizonyos volt, hogy ott 
állott. - -
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kegyeskedjenek előfizetésüket meg- az igazgatósággal rövid időn belöl letér-' szülőket de a tanítókat sót a vendéalősö- 
Ujitani; azon olvasóinkat pedig, kik W * « *  s értő i  bizottságot értesíti. ke. s eggeÜ n g S o s m u ító  i S C Í f f i -  
lapunknak még nem előfizetői arra — Magánvizsgálatok a nagyatádi poW donosait is s szigorú büntetést szab mind- 
ké riü k : szíveskedjenek előfizetésük- K ,\  ' 'u '^ 'á b a .  A nagyatádi polgári fin- azokra, kik. elősegítik, vagg meg jiem 
kel lapunk támoqatói sorába lépni: 'skolaba"  ..ta,rt? 1d? etv ,ve9 ‘ "jaganvizsgnlatra akadályozzák, a ISéyen-Btatr gtjemékeltnék 

' ~ i j  .. i i .. r • az engedélyt kérő folyamodások SoinodU- • ezen helueken-való meaielénését 
hogy a megkezdett alapokon zavar- vármeggeklr.tanfeiüggelöséíjeiis-dmzendök -  OrszággyOlésI választók névieev- 
tsfmtul tovább munkálkodhassunk. s legkésőbb f. hó 20-áíg a nagyatádi polg. zékének kőKzemlére kitétele S o S -

— Nagy idők tanúja. Egg régi honvéd, be' ván"«9!l« központi választmánya az or-
l : * a haza_ A folyamodashoz csatolandó iskolai, szu- szágggiilési képviselőválasztók 1909. évre

d T 1 %  t ^ S JS S T iZ v£SeS52 Í S Ü S ÍS - " * « « ' . »  M eg sú g ta
a kit utolsó lehelletéig lelkesített
szeretet tüze, városunk egyik féghazafiasabb -Aii • w  , a-nss«« Ac í< r- , - ( --..-...«-w ____
érzelmű régi polgárja múlt ki sorainkból. ?  ’ . kor- beiratási közszemlére kilétei végett megküldött«,
Horváth István, lakács, községünknek he- ¡¡¡2 ! JS Ü Í, .« ,  ÜR, t 9 —"  50' U5S“ " : ho1 »  " ¿ '’¡egszék f. évf május 5-ik napjá- 
Igettes bírája, a függetlenségi és 40-as párt vizsgálat után 50 kor. |0| kczdvc május 25_jg naponkint d t
alelnöke, vármegyei bizottsági tag, hosszasv, Nagyatád magasabb lakbérosztály- 8— 12  óráig, d. u. 2—6 óráig mindenki ál
szenvedés után f. hó 1-én, pénteken el- n* ' “ íW't halljuk e.hó végen dönt a mi- tál megiekinthető és d. u. 2— 6 óráig le is 
hunyt. A köztiszteletben álló férfiút általá- niszterjjim azon 148 kérvény felett, melyek másolható, azok ellen az 1899. évi XV. 
nos részvét mellett f. hó 2-án, szombaton a i al|ami tisztviselők községenként a ma- t.-c. Í51. §-a értelmében május 15-ig fel- 
d. u. 3 órakor helyezték nyugalomra. A  gasabb lakbérosztályba való sorozásukat szólalható, ezen felszólalásokra pedig május 
résztvevők közt ott volt testületileg közsé- - kérik-Értesülésünk-•-szerint Nagyatád fel --1-6-tól 25-ig észrevételek nyujthatók-bé. . 
günk képviselőtestülete és koszorút is he- van V®V® ® magasabb lakbérosztályba so- — A cselédlakásokról. A vármegye 
lyezett' a község közönsége névében a ¡’ozaílc*.ő községek sorába. Valószínű ; tehát, j alispánja most bocsátotta ki azt a szabály- 
ravatalra. Régi, igaz szivü* hazafias polgár- ?°9y allamr tisztviselőink kérelme tel- rendelettervezetet,-amely a gazdasági cse- 
társ lépetí vele ki sorainkból. lesitletik.  ̂ lédek lakásairól intézkedik. A  tervezet sze-~ ■

— Tüzek. F. hó 5-én éjjeli 12 órakor — Vallási őrjöngő. F. hó 5-én Nagy- rint mindes nős és családos cselédnek 
Nagyatádon Karplovics Adolf »Rózsacsár- «'iádon az ártézi fürdő előtt, a járó-kelő külön Szoba és főző helyiség jár úgy, 
dájánál« Jevő jégverem kigyulladt és telje- jíÖZÖBsé9 között, nagy feltűnést keltett .egy hogy egy személyre 10 köbméter légtér és 
sen leégett. A  kár megtérül, mert a jégvé- 60 év. körüTi ismere len nő szokatlan A  négyzetméter fölület jusson. A szabály- 
rem biztosítva volt.' gaviseletével, Ugyanis az ártézi fürdő előtt rendelet egyébb egészségügyi kivánalmak-

térden plu,~ u'’-- “ —n -»i i m. ----—— Görgeteg községben április.-2&--ánJf! _  .
"TiajnálSan Vajda József pajtája benne lévő, dicsérté a szent kutat. A népcsodületre; _  Lopások a barcsi hajóállamáson.

gazdasági eszközök és takarmánnyal égyüttT5saW,a” iar megjelent egy csendőr, ki az j ujabb dpben mind gyakrabban fordulnak 
leégett. A tűz a pajta belsejében keletkezett,' !s."lcl[cUfír not bekiserte a varoshazara, ahol giö a tjarcsj hajóállamáson apróbb lopások, 

i  valószínű gondatlanságból. —  ..tahaUgatasa alkalmával kitűnt, hogy az il- Legutóbb már lezárt ládákat is felbontott
— Bélavár községben Simon János .or í °? 9®fbcn szenved. Az artézi az a tolvajbanda, meltjr ugylátszik teljes 

cséplögépjének1 egy része április hó 28-án f»rdo elotrfi szokokuL kef _terdelo alakjat, biztonságban működik. Lehet azonban, hogy 
éjjel elégett: Az egész,gép az összes fei- angyiflnakf nézte s azokhőzjordult hangos j.pár nap alatt még nagyobb biztonságban 
szerelésekkel együtt biztosítva volt'— ---ai,ma es enfrggzoyaL. Az elojjaroság intézke- ősznek.• mert a csendörség nyomukban vanr-

— Villanyvilágításunk. F. hó -29-én a dctt a* oru‘‘ " °  ha*a Pályázati hirdetés. A csurgói állami 
villanyvillágitás létesi'ése ügyében alakult Verekedő szereljnes. legény. Kis; p)(>n̂ ^arritéképTÖ-infézetírévfoluamábaolu 
»Elökészitó bizottság« Fehér Lajos mémók. ^a* ,̂ozrise Ma9yö*ádi lakos, czipész segéd  ̂ tcs|ii  ̂ érzékü 14 évet betöltött és 
ganzgyári kiküldöttel értekezletet tartóit, Berfa, Anna cselédleanyt bosszuból _.egy i 8 éVCSnél nem idősebb ifjak vétetnek fel 
mely alkalommal felmerültek a különböző labsziijal megverte,-mi által 8 napon belül i akik a kftzép_ va polgáriiskola ÍV. osz- 
módok a villanyvilágításnak városunkban gyogyujt lesti sertest ejtett rajta. Folytatása sikerrel 'elvéqezték ATüvéíel oáluá- 
leendő megvalósilha&ára. E  módok közül « inráshunságnál' következik.
a bizottság csak egyet tartott elfogadható- — Szigorú rendelet. Kapocsfy Jenő, lás- i s  közoktatásügyi m. Tdr. miniszter

-nak. t. i.,-hogy-« község elő eremti a vil- Somogyvármegye főispánja felhívást intézett-urhoz intézett és 1 K.-ás bélyeggel ellátott 
lány telep elkészítéséhez szükséges pénz- Somogy vármegye összes iskolái iskolaszé- kérvényekhez a következő okmányok csa-. 
összeget s a Gánzgyárral óhajtja a nrunká- keihez, illetőleg goridnokságaihöz, hogy a tolandók: 1, születési bizonyítvány, 2„ is- 
latokat végeztctiu,. ne csak abban az eset- felügyeletük alatt álló iskolákban szigorúan kolai bizonyítvány a közép vagy polgári 
ben, ha a Ganzgyár kötelezettséget vállal, őrködjenek, hogy az 1894. évi okt. 8-án iskola IV. osztályáról, vagy e helyett a 
hogy a telepet annyi időre s oly összeggel 458 24376. kgy. szám alatt alkotott sza- megelőző évi bizonyítvány és a folyó tanévi 

-veszi, bérbe,-mely . idő alatt s mely évi bályrendelet pontosan betartassék.— Ezen-értesítő} 3., tiszti orvosi bizonyítvány folya- 
törlesztéssel a kölcsönösszeg letörlesztetik. szabályrendelet felújítása nagyon szükséges modónak a tanítói pályára alkalmaz voltá- 
Ezenfelül pedig a mutatkozó tiszta jövede- volt, inprt már kezdett feledésbe. menni rol; 4., hiteles községi bizonyítvány a 

. lerti bizonyos -át-a községnek engedi át. annak tartalma, amennyiben a 15 éven alóli szülők vagyoni állapotáról, a családfő pol- 
A jelen volt ganzgyári kiküldött a villany- gyermekeknek korcsmákban és .más nyil- gálri_. állásának feltüntetésévpl; .«*,
telepnek ilyetén módon való létesítésére vénos mulató,helyen.valo—mcgjelenése nz hiteles családi kimutatás. —. Az igy fr»lwr»- 
nejn. tett kőtelező-igézetet, mert-CTzehmeTp^űtóbbP^döbeii nagyon gyakori -Arolt. E relt kérvények f. évi juniüs 1-ig alulirt 
bízva nem volt, hanem ígéretet tett, hogy szabályrendelet felelőssé teszi nemcsak a igazgatóságnál nyújtandók be. A tanitóképzó-

Igy került a végrehajtó háza elé csá- 
kós fegyveres őr. A kerítés zöld festéke 
már régen megszáradt, jó részben le is 
verte már az eső’, de az őrt azért most is 
odaállították. És szigorúan meghagyták neki, 
mindenre jól vigyázzon: azt senki se tudta.

Maga a vártaszolgálat tulajdonképen 
kétféle. Tiszteletbeli és biztonsági. Azt nagy 
urak, mágasrangu generálisok tiszteleiére 
állítják fel, ezt őrködni, vigyázni. Az pará
déban- teljesiti a s?ölgálatot; ez ”csak köv  
zönséges mundérban. Oda nem vezényelnek 
vártára akárkit, csak daliás termetű, baju
szos legényeket.

A kötelesség, a felelősség azonban itt 
is, ott is egyforma. .___ • _

Nincs más dolguk,'minthogy huszon
négy óráig folyton őrködjenek, vigyázzanak.

De jól vigyázzanak.
Hat lépést menjen -előre az őr, hat 

lépést hátra és ne csak úgy komótosan 
sétáljon, kihúzza magát daliásai!, kifeszitse, 
mellét, kinyújtsa járásközben a lábát, hogy 
a kék nadrágon keresztül is meglássák az 
izmok munkája! Senkivel a világon szóba 
ne álljon. Asszonynépre rá ne nézzen, do
hányozni iíg merjen, hanem ha valamelyik: 
tisztur jön; a számára kijelölt hdyen ..'Vil
lámgyorsan megálljon, egyenesen, mint a 
bérei fenyő, mozdulatlanul, mint a kőszikla 
és keményen úgy szalutáljon.

. És különösen vigyázzon kapitány ur 
__Koinorovcsákra, ha garnizous-inspekfiós, A

rcglamához tartsa magát, mert a legkisebb 
szabálytalanságért áristoinba kerül. Kapitány 
ur napjában többször megvizsgálja a vár
tákat, sőt éjjel is folyton, mászkál, mint a 
kísértet. .

Ilyenkor teszi próbára a legényeket. 
Tudják-e a kötelességüket, nem ijednek-e 
meg ?

így tette próbára Vári Szabó Jánost is. 
A nagy tahó a város végén .a temető-1 

mellei? a "katonai barakkokat kerülgette. Mi
előtt káplár ur Csorba kiállította^egész sereg 
rémhistóriát mesélt cl neki a szellemekről, 
melyek éjfélkor kikelnek a sírokból s a 
barakkok kö2t sétálgatnak egész éjfél után 
egy óráig.

•Véri-Szabó János nem. félt ugyan, de j 
mégis megborzongott, inik,ör‘éjfélt- ütött a; 
városban a toronyóra. Eszébe jutottak a 
szellemek. Megállóit" egy perezre, * jobban j 
magához s^britot'a fegyverét, s csendesen! 
fütyölni kezdett. -

Nem sokáig fütyörészett..
Alig hangzott el az utolsó óraiités,' 

irtózatos alak tűnt fel az egyik barak háta 
mögött. Ember-e, állat-e- nem tudta kivenni 
hamarjába. '

A szörnyetegnek fehér szőre volt- és; 
hatalmas két szarva. Feje, lába, mintáz: 
ököré. Szeme úgy égett mint a lámpavilág, 
két. lábon bömbölve közeledett Vári: Szabó 
János felé. . '

A. nagy tahó ereiben egy pillanatra I

meghűlt a vér. De csakhamar magához 
tért, lekapva válláról fegyverét, s dörgő 
hangon kiálltott a szörnyetegre.

— Halt, mert lövök!
A szörnyeteg azonban nem állt meg, 

hanem nagy ugrándozva közeledetttJUári 
Szabó János felé. ,. .

Ez se vette tréfára a dolgot, arcához 
emelte a töltött fegyvert, célzptt és meg
rántotta a ravaszt. A fegyver~eidorautu_.de 
a szörnyetegnek nem történt semmi baja. 
Már csak öt lépésre volt a katonától, ügy 
látszott nem árt neki a golyó sem.

Vári Szabó János újra rátüzelt, de 
megint csak eredménu nélkül. Borzasztó 
kétségbeesés vett erőt, a nagy izmos legé
nyen. Két lépést hátrált, de aztán két kéz
re kapta puskáját és nagy káromkodás kö
zött rárohant a szörnyetegre:

— Hadd látom, kibirod-e a puska- 
tusst is?!

- De erre már nem volt kiváncsi a ször
nyeteg. Hirtelen, ledobta magáról az ökör
bőrt és ott állott a tájtékzó legény «lőtt 
Komorovcstfk kapitány.

Vári Szabó János még jobban meg- 
lepedve, katonásan tisztelgett és zavartan 
igy .szólotU

Ejnye bizony, majdnem agyonütöttem 
a kapitány urat! ..

Csak az- nem ment a fejébe, hogyan 
neín fogta a golyó a kapitány urat. Nem 
tudta szegény feje, hogy káplár ur Csorba
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intézet III. osztályába helyüresedés esetén' kevesebb dulgot adjon és minél rövidebb j tojást pedig más államokból veszi. Franczia- 
felvehetők a közép^vagy polgáriiskola IV. ¡¡dó alatt, minél nagyobb hasznot eredményez- lörszag nagy belfogyasztása és igen értékes 
osztályát sikerrel végzett olyan tanulók is, _  lehetetlen első sorban is nem gon- i kivitele mellett szintén bevitelre van utalva, 
akik a tanitóképzó-intézet I. és II. évfolya- doj£j~a baromfitenyésztésre, mert az összes Igen sok baromfi terményt fogyaszt 
mának különbözeti tárgyaiból sikeres vizs- áll legközelebb az, Spanyol-és főleg Németország, mely utóbbi-gálatot tesznek. Erre vonatkozolag alulirt gazdásági agan kozou ez .cg . k j  a nanonként
iaazaatósáa készséggel nyújt részletes tájá- elősorolt kívánalmakhoz.________ ____  bain a f i fffálra.k . ^ at\ m-al̂

,‘andijat senki sem hzet. A iele-1 Mindezek daczára a baromfi tenyésztést ■ nem. 30—40 millió darab tojást fogyasztanak, 
sen, vagy jól tanyJó_iolyamodók pályázhat- í lenéztük, tíoha a baromfi termények Számot vetve ezen körülményekkel bíz
nak az I. osztály számára fentartott és már (öbb évt’)zetl vj|ág kereskedelmi! tösan állítható, ha a baromfitenyésztéssel 
í S í d M M w '  állImsraéltért ^ r t s z S  czikket képeztek és sok államnak igen lénye- nagyobb gonddal foglalkoznánk, ha mint 
M n e ^ á b M ‘ J X E S S g  'is. fel- ges jövedeim, forrásai voltak. valóban srfmottevö gazdasági ágat kezeinök,
vétel és a kedvezmények megállapítása - Azzal mindén esetre valamennyienTisz-1 azt a jövedelmet, melyet kivitelünk ma mutat, 
miniszteri rendelettel történik, amiről, vala-1tában vagyunk hogy minden termelésnél,rövid idő alatt meglehetne legalább is 8-

végczél a fogyasztás. A mely termelési .ág aiszorozni; mert nálunk megvannakjnindazon 
mindben ■ kivitelben is részt vesz. már elérte a siker' feltételek melyek a sikeres taron« tenyész- 

ujonan felvett tanítójelölt egészségi állapo- első fokát. És hogy a baromfi tenyésztés téshez szükségesek. Gabonatermelo ország 
tára és zenét halló képességére vonatkozó  ̂Tényleg czélhoz vezető, tanúságot tesz erről j vagyunk. A gabona-terínélés hulladékait leg- 
vizsgálatnak vettetik alá. Akik a zenei hal- j a statisztika, mélynek tanúsága szerint ez a : jobban a baromfitenyésztés által lehet érté
lás, vagy az egészségi követelmények te- terme!ési ¿  ’ csai{ a mu|t években is sokkal kesiteni. Ha ezek mellett még tekintetbe 
avagg az”  előirt köteUaettségnek^neni1 tesz- ; többet jövedelmezett az országnak, mint a I vesszük, hogy a .baromfiak ugyszáTva egész 
nek elegét, végleges felvételére nem szá-jzab, rozs, repeze, szilva, kukoricza, dohány,; nyáron at kaparászvá rovarokkal, gyomokkal 
mithátnak. ’ Kelt Csurgón, 1908. évi május !ö§§Zes szőllő és gyümölcs, gyapjutermelés,' és ezek magvaival. táplálkoznak, ki fog tűnni, 
1 -én. irt7 SFF  Íuh" &  lótenyésztés. hogy ez a termelési ág jóval többet jövedel-

igazgató. ! Nem eirekjöl, hanem egyenesen mílli-mez, mint a mibe a dolog üzése kerül.
— Május hónapban vásárok lesznek: ókról van itt szó. És ezen milliók nagyot Képzeljük csak el, mi volna a pénzügyi

10-én Kottor és Szili, Nagybajom és Adánd, i emelnek ott, a hová befolynak, nagyot síllyesz- eredmény, ha csak 257,; nagyobb testű és 
.15-én Kercseliget, 16-án Gálosfa, Ihárosbe- tenek, a honnan kiviszik. jobb tojó baromfiakat tenyésztenénk -és a
rény, Szőlűsgyörök, 18-án Kaposmérő, 19-én Nemcsak nálunk fontos gazdasági ága baromfi tenyésztéssel szakszerűen és nagyobb 
^én ^ M e iko m áro ^  S-én Zala, Bé?é, baromfitenyésztés. A sok közül csak néhány arányokban foglalkoznánk.

"Görcsöny;.

* Közgazdaság.
A’  barojnfi tenyésztésről.

Személvény á'„Gyakórlati baromfitenyésztés“ 
“ T czlmü mUböl.

[példa álljon itt: ■ igyekezzünk mindenek előtt a baro.mfi-
Az északamerikai államokban, egyik tenyésztéshez szükségeltető elméletet és gya- 

.! legutóbbi évben, mikor a búza jövedelme korlatot elsajátítani.
410, a tej gazdaságé 250, a baromfi tenyész- Gyakorlati.élet és abból vont abstraktiok, 

íiése 500 millió dollár volt. Vagyis kétszer elméleti elvek és ezekből az életre vont rela- 
-j-akkora mint a tejgazdaság, és gyapot jőve- tiok. kiegészítik egymást és megadják egy- 

delme és még annál is több, mint a vas- és másnak a létjogosultságot. Ahol egyik nincs 
aczél-ipar haszná. . a másikra tekintettel, ott pozitív nagyobb

Be'kell vallanunk, hogy-a baromfi te- Francziaországban a kormány 2 baromfi szabású eredményekről szó nem lehet. A 
nyésztésröl nálunk igen hiányosak a fogai- tenyésztési szakiskolát tart fönn. Normandiá- franczia nemzet gazdasági haladásának épen 

. mák, pedig ezen termelési ág igen nagy bán a parasztgazda és földbirtokosnak ez az a titka; bogy a kettő összhangzatos együvé
fontossággal bir. . 1__".... ...__________  képezi jOvedgjmi forrását.--------  foglalásában-felette áll minden népnek és

Hazánk ma még túlnyomó részben mező- Délnyugat Angliában és Irlahdban szin- főleg a német nemzetnek, hol mindég erősebb 
gazdasági állam. tén ilyen haszonnal űzik a tenyésztést, mint a theoria.

Tény, hogy ma nehezebb időket élünk, ; Francziaországban, mely államnak csak to- • 
ha tehát. nemcsak meglenni, hanem még jásban 240- millió korona kivitele van. 
gyarapodni is akarunk, kériivtejenek vagyunk Olaszország évi tojás kivitele 20—30 
jövedelmi forrásainkat szaporítani. — millió korona.

Mezőgazdasági államban mi természe- '  Oroszország baromfi 'termékeinek kivi* 
tesebb, minthogy ezen uj forrásokat a gaz- tele közel áll a 200 millió koronához, 
dálkodásnak még Üzembe nem vett ágai kö-‘ Ezen rengeteg anyag fogyasztói első- 
iött keressük. Ha a keresésnél azon elvek sorban Anglia, mely nagy fogyasztása mellett 
vezérelnek, hogy az uj jövedelmi forrás minél maga főleg tenyésztési czélokra szolgáló 
kisebb tőkével legyen megkezdhető, minél anyagot termel, a levágni való baromfit és

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILÁRD.

HIRDETÉSEK.

kát a halál.

mielőtt kiállította, kiszedte fegyveréből az \ melléje lépett. Egyik elkapta fegyverét, i 
éles töltéseket s nyomorult fexécirpatronokat j másik e pillanatban szivébe mártotta hand 
rakott be helyettük. ; zsárját. Egy jaj-szó nélkül esett össze a

Kapitány ur Komorovcsák megdicsérte 
bátorságáért a legényt s nemsokára meg-!KWItson 
tette fraiternek. _ !Mél!lre-

A sok várta között akadt természe
tesen olyan is, amely veszedelemmel jár.
Ilyenek mostanság már csak talán Bosniá- 
ban vannak. Régebben akadt itt is, ott is.
Volt a horvát fővárosban is. Ilyen volt 
másfél órányira a várostól a hegyek között, 
erdőktől övezve a katonai lövöldénél. La
kóház sehol a közelben. Ember arra nappal 
is alig járt. Itt történt a nyolcvanas évek 
elején. Karácsony tájt csikorgó hideg de
cemberi éjszakán. Hat emberből állott a 
várta. Ebből öt nyugodtan pihent a meleg 
várta szobában, a hatodik őrt állott kint a 
golyófogók között. Töltött fegyverrel a 
vállán, bajonettel a puskáján, jó másfél 
órája sétált már fel és alá, majd megvette 
az Isten hidege. Kínjában lépteit számol
gatta s elnézegottc, hogyan csillognak, vil
lognak, a_ nágy hidegben a csillagok. Mi 
történik körülötte: arra nem ügyelt. Úgyis 
tudta, hogy lopni ilyenkor még a tolvaj se 
jár.

'Háta mögött a bokrok között pedig 
hat sötét alak- -leskelödött. Kettő vövatosan

238 sz. tkv. 1908.

Árverési hirdetmény kivonat.
A nagyatádi kir. járásbíróság ni int 

telekkönyvi hatóság.közhírré teszi, hogy 
Kiüli János és György végrehajtatónak 
Kari János kuutcí«|»^4akos végrehajtást 

_ íny katona. Annyi ereje se vóltt hogy 8Ze,,yGílo elleni 1(550 kor. tőkekövetelés 
iltson, s igy figyelmeztesse társait a ve- és jár. iránti végrehajtási ügyében a 

kaposvári kir. törvényszék (a nagyatádi 
Azok nyugodtan aludtak a vártaszo- k»r- járásbíróság) területénlevö Kim telep 

bábán. A horvát rablók észrevétlenül cl- községben fekvő a kuntelepi 10 sztjkvbon 
« . j l vOkra-A t  alatt felvett 114. l,m . ingatlanraszedték fegyvereiket, azután

támadtak. Egy perc alatt lemészárolták az o-/'- i i \ 7 ' i  
egész vártát Alvás közben érte mmdniiájii- ' ' ”\ kmitelopi 1.18. dztjbvboil

A t  alatt le lveit 34:). hrsz. ingatlanra
180 kor-ban, á  344. hrsz.A gyilkosok kikutatták zsebeiket, ami !,ow Kor-,,a"- » ;*44. hrsz. ingatlanra 

pénzt értéktárgyat találtak, elraboltak és kor-ban, ezennel megállapított kiki- 
elmenekültek. Ma se tudja senki, hogy kik áltási áriján elrendelte, és hogy a ion- 
voltak. itöbb mogjelölt,  ingatlanok az

A borzasztó mészárlás emlékét ke- 1908.~évi m á íu s  hó Q-lk 
gyelettel őrzik a katonák. Halottak napján m m  án  d e 10 ó r* Im r
kivezeti őket őrmester ur Sólyom a régi L. n aP Jan  a * e- Órakor, 
temetőbe. Hat virágtalan süppedezó sirdomb 1 Kuntelep községházánál mogtartandó nyil- 
jelzi a helyet, hol az áldozatok örök álmai- váno’s árverésen a megállapított kikiál- 
“ SZA  Ví mí kor f »ifái“j í  is vo,t’ de tási árou alul 'H «ladatni fognak.lelketlen emberek régen ellopták, eltüzelték. i TOOM„  • . . . .  .. ■a i„ „ a i . , . .. . Aiverozm szándékozok tartoznak az
őrmester ur Sólyom' ped in^ond j^szo- h®^sArá*ia^ I 0  '';'U vaW 'is
moru tortépetül^et, lelkűkre kötve, hogy • .o 0  ’ r>
soha a vártán ne aludjanak. _ _  f-t koronát készpénzben vagy az 1881.

' ----- ; évi LX . t.-c., 42 §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november



hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
ülsz téri rendelet 8  g-ában Jcijelölt ovadék- 
képesvértékpapirHan~á.' kiküldött kezéhez 

. ieteiirif“  avagy az 1881. évi LX . t.-c. 170 
§-a értelmében a bánatpénznek a birö-, 
súgnál előleget* elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

-Nagyatád, 1908. évi január 28-án. 
A kir. járásbíróság liűnt tkkvi hatóság.

SZAKALL
kir. járásbiró.

ÜZLETEM ET,
-mely a Széchényi téren a Záborszky- 
féle épületben van elhelyezve, —
teljesen újjá alakítottam. — Nemcsak 
a régi áruk kerültek a sutba, hanem 
a régi szellem is. — Arra fogok tö
rekedni, hogy az igen tisztelt ~vá- 
sárló közönség minden óhaját telje
sítsem.

Áraimat legelső magyar gyá
raktól nagyban szerzem, be s így
módomban lesz ugyanolyan árukat, 
ugyanolyan árban kiszolgáltatni a 
vásárló közönségnek, akár a. fővá
ros bármelyik előkelő hasonló 
üzlete.

Raktáron tartok:
mindenféle fiiszer-árut és ezen kí
vül rsvid-árut is; nagy súlyt fed
tetek a csemege árukra és azon 
leszek, hogy ezzel az igen tisztelt 
közönségnek megelégedését kinyer

_  1908.május 7.

hessem. Raktáromét a legfinomabb t a 
nkörökkel és rummal bővítettem̂ —

1\ ; nagyérdemű vásárló közön
séget mély tiszteléttel.kérem ke
gyeskedjék üzletemben próba vá
sárlást tenni, mert erős aineqgyő- 
zödésém, hogy egyszeri vásárlás is* 
meggyőz mindenkit arról, hogy üz
letem kitűnő minőségű árui s 
olcsó árai folytán megérdemli a 
pártfogást.

.« mélyen .tisztelt vásárló kö
zönségkegyes támogatását kéri:

Parraghy László.

__________NAGYATÁDI HIRI.ftP

! Házeladási
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kertel jutányos

f e l a d ó .
Az érdeklődők 
Benyáklánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Berger Károly
KOCSI FÉNYEZŐ, MÁZOLÓ ÉS KÁRPITOS

NAGYATÁDON, (Szécíiényi-tér.)

ELVÁLLALOM: =
az összes szakmámba 
vágó munkáknak elké
szítését a legizlésesebb 
=  kivitelben =

=  jutányos áron.

Főméltóságu Vpsilanti herce
gek Simongáti uradalmában

eladó hal darab
jó -fejlődésü konyhád—slm- 

1 ■ mentháli fajta

tenyészbika.
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KÖNYVNYOMDA.
KÖNYVKÖTESZET.

BENYÁK JÁNOS I
N A G Y A T Á D .  '

k ö n y v ,- p a p ír .- ir ö -
ÉS ’ RflJZSZER —

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: ELVÁLLALOK:

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

Imakönyvekef egyszerű és finom
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny- __  _ _ _ _ _ _ _
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. .lapok, eljegyzési *és esketési meghívók

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

- Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű' 
írókészletek és rajzszereket.

□ P

0

I' a legdivatosabb bátl meghívók, rfévjegyek 
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 fin Hirdetések jutányos ároti felvétetnek
'ssl könyvnyomdámban ss sa „nagyatádi fiiríap“ ss

: tanulóul azonnal felvétetik. ■—  kiadóhivatalában.
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Alapittatott : 1854.
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If o t t e r  B e r n â t
NAGYAfÁDON. ... Q
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LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi jj| |  ló por áruda. 
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok, 

kerítések czéljaira: „ f i l i n g a r i a “  S O d r O n y f O í i a t .

Mindennemű takaréktűzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
Venyige,- hernyózó,- rózsatő- és pá
zsitmetsző ollók, ojtó fűrészek és kések.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Fiz építkezési idényre _

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

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

Portland és román czementet
hordókban és zsákokban (a »Beocsini Cementgyári Uríió r. i«  képviseletében,)

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelolemezt. kátrányt, karbolineumot stb.
(Biehn Jánes-féle budapesti aszfalt és kátránytermékek gyára képv.j

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

V  F E L S Ő MA G Y A R OR SZÁGI '  FAZS I NDELYT .

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

6clZdaScÍQÍ vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

□

□
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS  V IDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE. .

Előfizetési árak': cgcsz évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
-- ■ - gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. 

M e g je le n ik  m inden csfitört.ökön.

SZERKESZTIK:
Dr. NEUBAUER FERENC, 

SZMÖDICS SZILÁRD.
Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-itcM 67. mám. 
Kiadóhivatal : Nagyatád, Széchényi-tér 23. szán»;

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A kritika hajdan és most.
Irta: Heinrich Gusztáv.

Tudományos életünknek két igen 
nagy baja van. Első nyelvi elszige
teltségünk, mely miatt csak kivéte
lesen léphetünk munkáinkkal a nagy 
világ elé és csak nehezen vegyül
hetünk abba az élénk szellemi moz
galomba, melyet az európai és ame
rikai nemzetek vállvetve és karöltve 
kifejtenek. R másik a kritika hiánya, 
mely még itt e hazában is elszige
tel minden egyes kutatót, aki rende
sen buzdítás, ösztönzés, helyreiga
zítás nélkül halad utján, esetleg téves 
irányban, esetleg egy téves cél felé. 
Egyes szakfolyóirataink talán hoznak 
egyszer-másszor, tőbbé-kevésbé a 
nyilvánosság kizárásával, alapos bí
rálatokat, de ezek is csak .találomra, 
következetesség és rendszer nélkül; 
a müveit közönség csak akkor ér
tesül tudományos törékvéséírikrőí, ha 
a lelkes pajtásság lármás hűhóval 
megüti a nagy dobot, vagy a még 
lelkesebb gyiilölség az erkölcsi meg
botránkozás köpenyében vádol, fe
nyeget és denunctét. Hogy_ a napi 
sajtó legújabban még a szépiroda
lom remekeiről is legtöbbször csu
pán a kiadók, vagy szerzők gyár
totta reklámokkal kedveskedik olva
sóinak, még pedig nem a hirdetésetr

között, hanem a lap rendes rovatai
ban, ez oly demoralísatio, melyet a 
közönség már kezd ¿térteni és tel
jes érdeme szerint honorálni, t. i. 
nem ad reá semmit.

A kritikának jelen állapotát nem 
véletlenül érintem: alkalomszerűvé 
teszi egy félszázados megemlékezés 
is. Ötven évvel ezelőtt, 1858. évi 
'ffíarews 3-án halt meg Bajza József, 
aki mint kritikus, szerzett legtöbb 
érdemeLés épen kritikai működésé
vel biztosított magának maradandó, 
kimagasjó helyet irodalmunk törté
netében és az utókor kegyeletében. 
Bajza ne/n volt nagy kritikus, de 
igenis jó\jís hasznos kritikus. Fő 
érdeme, hogy mindig komoly dolog
nak vette az irodalmat, a színházat, 
a •költészetet, melyekben a nemzeti 
közművelődés pontos forrásait és 
döntő tényezőit ismerte föl. Innen 
magatartásának .méltósága, erkölcsi

veltsége, tanuítsága koráriak viszo
nyaihoz képest igen nagy, de gyön̂ - 
géje, hogy mindenben és mindenre 
kész mértéke van, mely néha csak 
erőszakosan volt alkalmazható és 
ilyenkor nem a mértéken tágit ha
nem az áldozaton tesz erőszakot. 
De rokon-, vagu .ellenszenv tudato
san ritkán befolyásolja Ítéletét, mely
ben mindig magas álláspontraigyek- 
szlk emefketlhK “

Főleg a polémiának volt mestere 
és ebben nem“ ismert apróságot, ha
nem komolyan vette a vita lényeg
telen, vagy mellékes elemeit is. Sok 
toliharcot vívott végig és mindig 
győzelmet aratott; nemcsak azért, 
mert tiszta fejű, világos eszű, ügyes 
tollú—vitázó volt, de főleg azért, ami 
ezen jelességeiből önként követke
zik, mert mindig igaza volt Ennyi
ben hasonlít Lessinghez, de csakis 
ennyiben. Egyébbként kegyeletlenség 
őt az újkor legnagyobb kritikusa 
•mellé állítani, aki jóval több volt, 
mint csak kritikus és még jelenték
telenebb bírálataiban is fontos elvi 
és elméleti kérdéseket tisztázott.vagij 
eldöntött. De van Bajzának egy nagy 
jelesség .̂melyben Lessinget felül
múlja : nemzeti ‘lelkesedés vezérelte 
minden lépését, a hazai kultura 
ügyét ismerte fel az irodalomnalt- 
minden termékében, a'színház min
den kísérletében «s minden egges 
esetben a nemzcii művelődés érdeke 
és szempontja erősen befolyásolja, 
néha nem egészen helyesen is, ma
gatartását és ítéletét Bajza riem 
nagy ember, nem nagy író; azért 
művei elavultak, amint elavultak bi 
rálataínak objectumai és heVes polé
miáinak vitás kérdései. De korában 
mis^ot teljesítetett; lelkiismeretes, 
komoly, hasznos munkát—végzett. 
Nem utolsó érdeme, főleg irodalmunk

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Egy virágról.

Egy ni ragot adM ! te én nekem;
TJiros arra//, kék szemű kedvesem ! 
Sokat kesxélt felölünk a világ . . . 
í)e  még többet nekem:ez^a virág.

Csak hogy rég volt nagyon, a m ikor még 
Ifjú  hévvel karjaidba om lók! 
Dobogását ha!Igafám szivednek . . . 
Ellebegted ezt a, szót: szeretlek!

Úgy tűnik fe l nekem, mint az álom : 
J!z  a virág s régi boldogságom,
M ikor mondtad: e virág elhervad.
De szerelmed s hűséged megmarad.

Valahányszor a szép tavasz, megjö

Madár daltól' visszhangzik az erdő. 
-Ha a  nyíló virágokat látom :

- Siratom az eltűnt ifjúságom !

Egy levél.
Ir ta : F e h é r J e n ^

Férj.
Feleség.
(Egyszerűen bútorozott szoba, köze- 

i pén teritelt aszt&lTJ-t?gy rövid szöknyáju 
pesztonka épen most hozza be a párolgó 

j levest. A férj térdére teriti az asztalkendőt, 
I mig a feleség kitölti a tányérra a levest.
I Feleség: Mi njság ? 
j  Férj: Semmi különös. Azaz hogy. . . .

Feles&g: Azaz hogy ?
Férj: Ma délelőtt kaptam égy levelet.
Feleség: Kitől ?

Férj : Kánitztól, az Albatróz vezérigaz
gatójától. Nagy ur! Méltóságos ur!_ Van- ■ 
vagy harmlnczezer forint évi jövedelme.

Feleség: És mit akar?
Férj: Azt még nem tudom. Olvadd.
Feleség: TOlVassa) »Tisztelt uram! 

Szíveskedjék engem a -délutáni órákban 
okvetlenül meglátogatni. Igaz,_hive . ..« Az 
aláírást nem tudom elolvasni.

Férj : Mondom, hogy . Kánitz. A levél 
felső sarkába oda van nyomtatva a neve: 
íicm látod?

Feleség: Ahá! Látom, látom. . . .
Férj: Nagyuraknál ez úgy szokás.
Feleség: Mit akarhat tőled ?
Férj: Fogalmam sincs. De hogy hiába 

nem citál magához, az nyilvánvaló. Elvégre 
mit akarhat tőlem, szegény ördögtől ez a 
nagy ur. Gondolkoztam már rajta . . .  ta- 

| lálgattam jobbra balra. . . .

Síre/ín
feM» B  «tvferat H  • lettrólrt, «tftxtw* 
M  « UM f«* rttoKkot. «Udl liudárt.

'Tüdőbetegségek, hurutok,. szamár- 
'  köhögés, skrofulozls, Influenza

Éllen tzlmUtal Unit  H  O W  *IHl «Jinlv*.
Mlnlhoav értéíWen utánzitolut Is Unálittk, Wrien minden Vor 

« IM b *  trtd M  «------**■*

Roehe“
R*cli* *  C.. Bu«l (Slijt)



NAGYATADI HÍRLAP. 1908.~TIH§jUS 14;

korabeli viszonyainál fogva, hogy ai Azzal tisztában volt mindenki, hogy 
tudás főlényét mindenkor és minden- ezena bajon csak úgy lehet segíteni, ha az 
kivel szemben emelt fővel és büszke j utszélefcet naponkint többször alaposan 
önérzettel hirdette; hogy tekintélyt meglocsoltatjuk.
nem ismert: sem Kisfaludy Károlyt, * jó Isten -  még széphangu kánto- 
bármennyire szerette, sem Kazinczy runk könyörgései dacara sem volt hajlandó
Ferenczet, bármennyire tisztelte, nem , nekünk azt a szívességet megtenni, hogy
fogadta el ilyenekül; hogy erősen városunk határában egy hatalmas zá- 
vallotta meggyőződését legjobb ba- poresövel bajunkon segített volna, így az- 
rátjaival szemben és kényes hely- tán meggyőződtünk arról, hogy tenni kell 
zetekben is, hogy az Írói köztársa- valamit,'mert a helyzet augusztusban iga- 
ságban, a tudományok országában, zán már tűrhetetlen volt. 
sem érdemet, sem születést, sem hi- 1 Kispekuláltuk az utca-öntözést. Van 
vatalt nem nézett és nem engedett j tűzoltó testületünknek két öntözésre beren- 
dőnteni, mert e téren csakis az ész, dezett vizhordó lajtja. Ezt szemeltük_kí 
a tudás, az irói hivatottság emelhet mentő eszköznek.
szót A toll embereinek igaz meg- igen ám, csakhogy a tejt elé ló, a lajt-r 
becsülését ez országban elsősorban ra még ember kellett. Sem a ló s még 
Bajza vivta ki és e nagy tettét S0-' kevésbé az ember, nem volt hajlandó pénz

- hasem szabad elfelejtenünk. És nem ¡nélkül a lajt elé s illetve mellé állni. Szó 
szabad elfelejtenünk, hogy a magyar ¡ami szó, bebizonyosodott, hogy az utcza 
politikai sajtó nagyszerű föllendülé- öntözéshez első sorban nem öntöző készü- 
sét a-AmuJt század harmadik évtize- j lék, ember és hy'hanem pénz kell. 
dében Bajza József készítette elő ~ Ami" városi közpénztárunk arrói neve-- 
szókimondó, eleven ösztönző, és éb- jzetes, hogy, — abból, ami abba való, — 
resztő kritikáivá! • Uiindenkor a legkevesebb volt benne,_t. i.

~  frodáímtírilr legfényesebb kór-^iWnzbőI, vagy ha néha napján volt is va- 
SZaka a 19. század első felében az Iamelyes ebből az anyagból, az mindég 
ő munkássága nélkül létre nem jö- másra kellett.
hetett volna. Emlékezetét ezért ke- A por mindig nagyobb lőtt s akkor 
gyelettel őrzi nem csak a magyar neki áltunk végigházaltuk a várost s min- 
irodalomtörténet, hanem a—magyar denkor áldozatra kész-közönségünk fillére- 
nemzet is. iből összekoldultunk akkora summát, hogy

most már augusztus végétől október hó 
=r.v - —'-7 —  - ■ ■ közepéig az utczaöntözéssel felmerülő költ

ségekét’ fedezhettük. Meg is öntöztük az 
utakat, igaz, hogy nem közmegelégedésre, 
de mégis annyira, hogy ennek következté
ben a helyzet némileg türhetöbbé, vált.

Hát ez — ha már másként nem le- 
1 hetett — úgy is jó volt.

Nemis azért háborgatlak soraimmal, 
jhogy ezt becses emlékezetedbe juttassam, 

Egy-egy a városon keresztül haladóhanem más ok indit arra. 
kocsi akkora porfellegeket kavart fel, hogy Ugyanis hallomásból tudom, hogy né
mi szegény halandók csak úgy tudtunk vé- hány év előtt hasonló célból gyűjtés esz- 
dekezni a megfulladás veszélye ellen, hogy közöltetett, ..mely. nem járt oly kedvező 
a torkunkra ragadt iszonyú pormennyiséget eredménnyel, mint az ejnmlt évi gyűjtés s 
a »Koronában« naponkint minél többször akkor azon évben természetesen költ^g- 

nem ártézi vízzel — hanem jófajta sör- fedezet hiányában az öntözésnek cl kellett 
-reF

Levél a szerkesztöhez.
. Tekintetes Szerkesztő. U r!

Kedves Barátom ! _
Bizonyára élénken emlékezetedben 

van meg, hogy a tavalyi, nyári és őszi tar- 
- tós szárazság folytán minő kellemes állar 
pót uralkodott városunkban.

A tavalyi gyűjtés alkalmával aztán 
egyik-másik ffél^en oly megjegyzéseket 
hallottam, mintha az akkoriban befolyt cse
kély összegről elszámolás nem történt volna.

- Kedves Barátom!
A tavalyi gyűjtés és öntözés—  amint 

jól tudod — tisztán társadalmi aktió lévén 
j én és Mayer István elöljáró ur az érdekel- 
^tek-végigkilincselésévél^-összegyüjtöttük-azt 
a summát, mellyel az öntözés költségeit 
fedezni tudtuk.

A befolyt költségek mikénti felhasz
nálásával másként, mint ez utón elszámol
nunk nincs módunkban. Kérelmem tehát 
oda irányul, légy szives jelen ¿soraimnak a 
»Nagyatádi Hírlap« hasábjain helget^aíTni, 
hogy ezután báfki — kit a dolog érdekel — 
tudomást szerezhessen arról, hogy a befolyt 
összegeket hova forditottu-k, mert nagyon 
kellemetlenül érintene bennünket, ha néhány 
év múlva, — a fentebb érintett megjegyzé
sek netán újból hangoztatnának.

Megjegyzem, hogy a szabályszerűen 
vezetett és kellőén okmányolt számadás 
kezeimnél van. s azt bárkinek, mindenkor 
betekintés végett kézségesen átengedem.

A  számszerinti adatok a következők: 
Az öntözéS.köjtségeinek fedezésére összesen 
97 kötelező aláírással jegyeztetett 365 kor. 
Ezen összegből befolyt összesén 312 « 
Hátralékban marad 53 «
— — Az-öntözést—nyilvános-árlejtésen tiapi— 
8 korona bér mellett vállalkozónak adtuk ki.
A  meglévő nyugták szerint a bé-_____ .
folyt összegből 33 munkanapra 
kifizettülík. . . .  . . . . 264 kor. 
Az öntöző! lajtok javításáért pedig 3 k. 60 f.

,j - összes kiadás-volt : 267 k. 60 f. 
Mely öl^zeg kifizetése után szem
ben a 312 kör bevétellel, mutat-...................
kozik készpénzhiaradváiiy . . 44 k. 40 f. 
Be nem fizetett hátralék . 53 k. — f. 
Mely utóbbi összegből behajthat- 
hatlanság czimén leírandó lesz 10  k. — f.

A készpénzt Dolenecz István községi 
pénztáros volt szives kezelni s ugyancsak 
nála van a mutatkozó 44 kör. 40 fill. ma
radvány is őrizetben további intézkedésig.

Amidőn kérelmem megismétlésével — 
annak szives teljesítésé reményében — előre 
is—köszönetét—mondokrmegjegyzem még,

Feleség: Személyesen ismered?
Férj: Ismerem. A minap is találkoztam 

vele az utcán s ő megállított, barátságosan 
kezét nyújtott és melegen gratulált legutóbb 
megjelent müvemhez- Elolvastam — mon
dotta — a regényé  ̂ és nagyrabecsülöm önt 
mint irőt. Ezen a téreir még nagy sikerek 
várnak önre.

Feleség: És mit feleltél neki?
Férj: Megköszöntem az elismerést. Az

tán beszélgettem vele egy kissé irodalmi, 
viszonyainkról, arnellyek látszólag rendkívül 
érdekelték. íróink legnagyobb része *r. mon
dottam neki szomorúan — megórli a te-

titkári állást. Egy jótollu emberre szükség 
van ám ilyen nagy társaságnál. . . .

Férj: Hogyne 1 Á levelezés . . .  a be
adványok . . . itt, ott egy beszéd, amit az 
igazgató mond, de a titkár fogalmaz . . . 
egy . . . tószt . . . egy üdvözlő szóryíRlat 
a miniszter előtt. . . . Igazad lehet. . . . 
(Újra átfutja a levelet.) Most már majdnem 
bizonyos. A levél' is olyan parancsoló han
gon van írva, mintha Öméltósága máris a 
principálisomnak képzelné magát. Na jah, 
a titkárjával elvégre joga van egy beszélni.

Feleség: Hogyne!
hetségéi a redakclonális munkában. Ez 
produktivitás rovására megy. Maganí is úgy 
vagyok vele, méltóságos uram. Az ember 
kábult fővel, agyongyötört idegzettel tér 
haza a hajnali órákban. . . .  Az újságírás 
egyenesen ellensége az irodalomnak. Meg- 
.ÖlL Szétforgácsolja a tehetségeket. Bármely 
buteaumunka jobb énnél. . . . ö  helyéslö- 
leg bólingatott a fejével. . . .

Feleség: Nini I Valami jutott az eszem-! 
be. Bizonyosan valami állást akar neked 
juttatni. ‘

Férj: Azt hiszel?
Feleség: Kétségkívül. Talán valami

T  Férj': A szerencsecsillagom vezetetfa 
minap a Koronherceg utcába. Ha véletlenül 
nem megyek arra, nem találkozom vele és 
fuccs az állás. Milyen véletlen. Milyen sze
rencsés véletlen! Lám, az ember életét a 
véletlen dirigálja. No, ugyancsak bámulni 
fognak a fiúk, ha a Fővárosi Hírlapnál el
sején bejelentem a kilépésemet. Óriási lesz! 
Aztán . . . aztán . . .  mit is akartam mon
dani? Jah igen. Mennyi fizetést kérjék a 
vezérigazgatótól ?

Feleség: Hát. . . .
Férj: Azt hiszem, háromezer forint 

elég lesz egyelőre. Később piajd, ha néF

1 külözhetetlen leszek, fölsrófolom. Srófolni 
, fogok, minden évben srófolni fogok.

Feleség: Ebben a lakásbán sem fo
gunk' maradhatni. Beljebb megyünk lakni. 
Szebb lakást veszünk, nagyobbat.

Férj: Természetesen.
Teleség: Hallod, a Bergerék pukkadni 

fognak, ha megtudják.
Férj: Na jah!
Feleség 7 (Tapsolva.) Pukkadni fognak, 

ha mondom. Az a Bergerné úgy sem tudja 
már, hogy milyen magasan Viselje^-az 
orrát.

Férj: Pedig ugyancsak fáradságába . 
kerülhet olyan magasra emelni. Különben 
semmi közönt a Bergerékhez. Én a magam 
utján járok és boldog vagyok, hogy végre 
ott hagyhatom ezt az Íróasztalt, amelynél 
kiszipolyozzák az agyvelőmet. . . . Azt a 
tintafoltos, piszkos Íróasztalt, az örökké 
berregő, csilingelő telefont. . . . Hallói Ki 
beszél. Bécs? Már jegyzem I A delegáció 
mai ülésén . . . stb. stb. . . Pfuj.

Feleség: Ezentúl faragott mahagóni 
íróasztalod lesz bizonyosan és külön szo
bád. Ha valaki hozzád ^kar jönni;, a titkár 
úrhoz,1 a-szolga fogja előbb bejelenteni. Tej 

1 ha a Berger jönne hozzád,, izend ki neki,



hogy a folyó évben megkísérelt hasonló 
irányú mozgalmunk aíighá "fog kedvező 
eredményhez vezetni., JEnnek indító _  okai 
azonban jelen kérelmem-keretén kívül es
nek s így azok közlését mellőzve, maradok 

Nagyatádon,' 1908. május 12-én 
tisztelő hived 

F E R N B A C H  F E R E N C Z
községi aljegyző, 

örömmel adjuk le ezen levet, '"ifiért 
világosan kitűnik ebből, h0gy társadalmunk 
áldozni kész mindenre, különösen akkor, 
ha annak hasznát látja. Az öhtözés

n a g y a t á d i h ír l a p .

Karcsú lorgnettek szegeződnek 
A cigányok felé.
Sorjában üldögél naponta 
Grófnő és baronessz,
Oh, a kényes kisasszonyoknak 
Nagy mulatság ez!

nyolcz év minden napja alatt a- hűségt""'- 
tisztelet, az ellent soha nem mondó enge
delmesség, a kitartó munkásság, a kis 
gyermekekkel szemben való határtalan sze- 

' retet s a végtelen jóság mintaképe volt.
I Horváth Juliska. — Soha sem • kívánkozott 
sehová, jól érezte magát otthon munkájá- 

Nern IS  csodálnám hogyha holnap va!i Vagy ennek hiján játszott a kis gyere- 
Olvasnám a hírek között, kekkel. Egyetlen-egyszer hagyta el otthonát.
Hogy egy fiatal grófkísasszony EfflJ kisebb szetQ mula,ságra mcnl E  h  

Tutával megszökött. -. . . . .  okozta, hogy most búcsút kellett mondania 
Küldöttség a Miniszterhez. Közsé- annak a családnak, melyhez a tisztelet s » 

ii'i^ 'tgünk, valamint vidékünk lelkes lakói közül szeretet tfizte, búcsút annak az otthonnak, 
szu mintegy negyvenen f. hó 13-án Bpestre melyben igazán jói-érezte magát. .Szerel-, un upcűuc lyukon jui - t i  t i . i t

ségességét mindenk, tudia annak hasznát, utaztaki ^  f h(j ^  ki||a||galáson je_ mes lett egy becsületes henészi ifjúba:
tavaly mindenki látta, te a nem >sszu , /vpponyi Albert gróf, közok- Jankovich Józsefbe, kinek félesége Is lett.
hogy Fernbach barátunk leve e v 9cn 1 tatásügyi min szternél, mely alkalommal a F. hó 9-én esküdtek. Esküvőjük alkalmával 
fejtett aggodalma valóra ne . iZün 3 nagyatádi polgári fiúiskola államosítását szép ajándékokkal, — mint megérdemelt 
kösságunk áldozatkészségé err ann IS kérik. Azon reményben indult útnak e lel- jutalommal, — halmozták el volt gazdái s 
inkább^ mert, városun ozepen evő ur j{GS kjs csapat h0gy azon Öt éves harcnakii azok ösmerósei. Jankovich jól választott; 
dónk érdeke is megkívánja, hogy furdoveíi- a melyet a polgári iskola érdekében kifej- illő, hogy méltóvá tegye magát Juliskájához.
légeink pormentes levegőben tartózkodj!. ^  _  a kultus2mini!zt„  c|é szóbelileg, -  Taranyi athlétík mérkőzése. T i 
nák, de. meg nekünk magunknak sem art, tárt érvekke| _  ^  vc, közsé' be„  fo,9Ó hó 3.a„  délutá„
3  ̂ a** cszl„vj ,sa or'z c un ' szí, hogy a Miniszter ezen érvekkel szem- odavaló dljnélküli birkózók, nagyszámú kö-flzt hisszuk mindenki egeszsege meg- ^  nem ^  az iskQ|a ^  ^  ^  „ 6m i.

Z h  P° 1  1 ■■ I cl01' -  """áHnkábbalapo- vészetelket, jniközbe» T,ly nagy zene-b^nít
, ^  i u > mC y . m‘,n- sabb lehet, mert a küldöttség szónoka, a csaptak, hogy a néző közönség rémüldözve

e levél tartalmából ,s k.tumk -  elegendő ^  e|6atfóill Ta|]]4n flndor ^  a vé™ rcdtllé t: _  fl végcredmén!|
ah0ZLl!“ ^  P° rme 'CTf9°  b,ztosltsu" k főszolgabíró leend, ki -  mint ót ösmer- mi lett? - A z ,  hogy a nap hősei gyávánmagunknak a nyárfa.

Reméljük a legjobbakat! jiik — az érvek mellett, a szivekre is hat szétfutottak. A publikum haza ballagott, 
annyira, hogy a kérelem nem teljesítése A szereplő hősök Glávics-Gábor. Saabé—  
szinte lehetetlen. Ferencz, Szabó György, Szabó István ta-

- Ritka* mint a fehér holló manapság ranyi lakosok voltak, kik közül a bárom 
az olyan- potgár, a ki tanítójával szemben utóbbi, mint műkedvelő-birkózó működött, 
úgy viselkedik, mint viselkedett f. hó 8-án közre, azonban rosszul sült el tervük, mert 
Horváth Mihály taranyi lakos. A legocsmá-. az utolsó felvonás hűvös szobában fog 
nyabb, káromkodó kifejezésekkel rontott be végződni.
Somogyi Kelemen taranyi tanító lakására 'Tanitógyillés. A nagyatád-barcsi já- 
azért, mert Horváth Anna nevii nővére a rás|0ri tanítóegyesület folyós-évi. rendes 
községi faiskolába küldetett közmunkátle-^ közgyűlését május 20-án d. e. 9 órakor  ̂
szolgálni. A tanító a durva ember szitkozó|Naggatádon tartja^ A gyűlés tárgyai: 1. *' 
szavai .elöl lakásába menekült^Horyáth Ide £|nöki megnyitó és előterjesztés. 2. Gyakor
is .berontani akart, de szerencsére ebben ,ati tanítást tart Spitzer Gizella tanítónő. 3' 
megakadályoztatván, fenyegető s gyalázó rajztanitás uj módszeréről előadást tart 
szavak kiabálásával távozott. Horváth, püCg| Kálmán csurgói tanítóképző tanár.
— magán laksértésért feljelentetett a nagy- 4  R  nökérdésröL értekezik Gál István ta- 
atádrkir. járásbírósághoz. — „¡45 5  Pénztár vizsgálat 6. Indítványok.

-  Hűséges cseléd. Még kis lány volt 7 . Tagfelvétel. 8. A jövő gyűlés helyének 
Horváth Juliska, mikor Harsány* Antal megállapitása.
nagyatádvidéki körjegyző házához került, _  *  kamatláb^A*- osztrák-

-mmt~-cselédr'AzótB"~8~éV fölyFTe s ẑen j magyar bank főtanácsa ma egy hete 
_  | megtartott ülésén a bankkamatlábot négy

hogy mos nem fogadhatod. Pukkadni fog Feleség-; Az állás miatt. ¿s f |̂ százalékról négy százajékra szálli-
az az ember. 1 Fécj: Miféle állás ? j0{ta jc

Féri: Hagyj föl, kérlek már a Berge- Feleség: Hát nem Voltál az Albat- _  -]-Ozrendészeti felügyelők egyenru- 
rékkel. Inkább add ki a szalonkabátomat, róznál ?  h i j a és rangjelzé5e. A  tüzfelügyelók in-
Szürke ruhában csak nem mehetek az Al- Férj: Az Albatróznál? ja  Igen voltam. tézmín^ ne|( felállításával együtt szüksé- 
batroz vezérigazgatója elél Feleség: (szivszorongva) És? gess(S vá|t az (,g!)enrgha és rang jelzés

Feleség: Perszel Perszel (kiszól a Férj: Nem fontos. ’ megállapítása is. Akarsz, tűzoltó szövetség
konyhába) Mari, tiszlitsa ki gyorsan az ur-| Féleség: Hát mit mondott a vezérigaz- 1 választra j nya áprHjs hó 12-én tartott gyü- 
nak a fekete kabátját, ,er idébb majd meg- gató? tésé]1 az egyenruhát és rangferzést a követ-
kotöm a nyakkendődet. Férj: Nagyon udvarias volt. Leültetett. kelöben jnapitotta meg: világos kék

(A férj felöltözik. Megcsókolja a fe- Szivarral kínált. Havanna-szivarral. Koppint zubbo„ a fchj r fém gombokkal, a« arany 
leségét és még a folyosón is bucst integet- barátságos volt. zsinorzatu ezüst galléron a megyei felügge-
ve, távozik.) I Feleség: De mert hívatott? jQjíék két. — a ¡árff,cl“alr HrnnlJ  mygHa -

| Férj ̂  Látszik rajta,-hogg a  keserűség paratlcsnokj sjsak fehér fémboritással, rö- 
(Ugyanajjiap este, ugyanaz a szoba.;ki akama törni belőle. A vér arcába tódul. zsckís fchér K mvasa|ássai. Azéddig Itasz- 

Ugyetnaz a terített asztal. Ugzanaz a rövid Megragadja az evőeszközt, mintha a tii- ||á]alos karsza|ag eltöröltetett, 
szoknyáju pesztonka betálalja a vacsorát. körbe akarná vágni. Néhány pillanatig me- _  Tj3zfe[n„ve|ök portómentessége A 
A férj térdére teríti ugyanszt az asztalken- ,ócn maga clé bámul.Aztán lassan hátra- ^  , J miniszter ,2521908. sz. lein-

“i felesége kiosztja az egyszerűi dől a széken, arcarol eltűnik a harag, kissé

H Í R E K .
Füstös czigányok, mindmegannyi 
Rabolni, ölni kész,
Lehajtott fővel, sunyimódon 
Most a , bírákra néz. ; —
A mit vérengzőn osztogattak,
És- kiméletlenül, .
A zord halálnak rettegése 
Most az ő arcukra ül.
Köröskörül sok kandi nffvél 
Van tele a terem,
És ingó-ringó termetükről 
Suhog a sok selyem,
Parfum-szag árad a teremben,
A-fej- kábul belé, ■

döt, mig 
vacsorát.) tával kimondotta, hogy tűzrendészet! felü-

c M I l r  ,. «• "*» “ » “  Ü f '  * 2 * ?  ^  gyelők » feltéllenül pór,ómentes hitóságok.Fér,: (.degesen.) S.e^, kérlek, mert ra lágUul,lak. s oly M e ^ s  ul k, ra|tuk a kóz khtz intízc„  ¡„entóse-
vlssza kell rohannom a redakc,óba. Nagy melyben benne van az emberek n„;.den ^  _v a(Jva ika, tovibM a k5z.
események történtek. .  .. gyarlóságának minden gyöngéiének főié-, ado„  valaszaikat ka.

Feleség; Úgy _  nyes tudata.) A vezerigazga o ,irr , levelekben, levelező-lapokon por-
t  f : „  ',0SU S“n‘?  tómentesen adhatják postára.Feleseg : Mi történt ? tivájam a nevét a lapunkban. Ez az egcsz... _  . . _ . D ... , .
Férj: Hagyj békén, nagyon ideges , -  TOz. F. ho 7-en Bolhás község ha-

vagyok ' I tárában levő NagyszentlásZlo pusztán tűz



ütött ki. Leégett hét cselédnek együvé ra
kott szénája. Az összes kár értéke 240 
korona. A  tűz előidézője Bognár Ferencz

.. négy éves fia Ggörgy volt, ki a szénakazal 
mellett gyújtóval játszott. Szülői^ellehrv— 
gondatlanság miatt — j i  feljelentés meg
tétetett.

— Verekedés. Taranyi tudósítónk jelenti,! 
hogy f. hó 8-án parázs kis verekedést ren-j 
deztek Dravecz György, Számi István és 
Vucskícs Mihály taranyi lakosok, kik úgy 
megverték Fújsz Ferencz taranyi lakost, 
hogy ágyban fekvő beteg lett. A  jó vere-1 
kedők feljelentettek a nagyatádi kir. járás
bírósághoz.

— A „Vasárnapi Újság“ május 10-iki 
számában Mikszáth Kálmán írt nekrológot 
Türr tábornokról, az elhunyt arczképei, j 
halotti képe s temetésének képei . mellé. 
Általános érdeklődést fognátrltelteni azok 
a képek, melyek a dánosi czigányok pün- 
pörét mutatják be fényképek s Garay Ákos 
rajzai alapján. Szépirodalmi olvasmányok: 
Szabolcska Mihály és Szávay Gyula versei, 
Réthi Lajos anekdotái a czigányokról, Er-

-délyi-Zoltán-verses -regénye,-Fogazzaro re
génye. Egyéb közlemények: képek a per- 
kátai Kossuth-szobor leleplezéséről, a 
városligeti tavaszi vásárról, Goldroarkról,. 
s legújabb operájáról, május elsejének meg
ünnepléséről, tárczaczikk,. a hétről s a rendes 
heti- rovatoK: Irodalom és művészet, Köz- 
intézetek s egyletek, Sakkjáték, Képtalány, 
Égyvelecf stb. »Vasárnapi Újság« előfizetési 
ára negyedévre négy korona, a »Világkró
nikáival együtt négy korona 8CT fjllérT 
Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadó- 
hivatalában (Budapest, IV., Egyetem-u. 4. 
szám;)k Ugyanitt .megrendelhető a »Képes- 
Néplap« a legolcsóbb újság a maquar. nép 
számára, félévre 'kétkoröna 40 fillér.

— U j idők. Április elsejével uj évnegye
det kezd J^ruzeg l'ereuc hetilapja,. az Uj 
Idők, Eredeti regénye bizonyára széles régi
ókban kelt érdeklődést A regény enne „Gyönge 
emberek“, s irója -LügjoiicPr Álnevű szerző, 
fiataT Tnagyar emberv aki öt éven át élt az 
idegen légióban, s innét küldte novelláit az 
Uj Illőknek, melyükkel uagy feltűnést keltett. 
M ostamr ttagyobtr-szafíflsn miiTikája ís e/ í(Te- 
gen légió fantasztikus környezetéből jódul. 
Ez a regény az uj évnegyed egyik ‘'ffőilalíni 
érdekessége ‘Mellette a lapnak hetenként egy- 
egy kiváló munkatársa, frissen irt munkájával. 

.Elsősorban a szerkesztő Herczeg Ferenc, aztán 
Gárdonyi, Bródv, Szouiaházv, Ambrus Zoltán, 
Heltai, Lövik, Endrődi, Szabolcska: Ilorkayné, 
a szellemességéről ismert gentry asszony. ez- 
nttal a cukrászboltba jár, s itt veszi csipős 
kritika alá a közéleti aktuálitásokat Ellesett 
tinóm, és elmés diskurzusa. az Uj Időkben 
jelenik meg. A la/>” íéjiéc-rajzai, amelyek im
már országszerte kodveltek, továbbra ia. sze- 
zóuszerll eseményeket karrikiroznak. Az Uj 
Idők előtízeti'si ára negyedévenként, -i .korona.

— Hazavándorlók. Az Én Újságom, amoly 
tréfákkal, mesékkel szói akoztat, arra törek 
szik, hogy olvasmányainak egyszersmind tanul
ságos, névelő hatása, legyou. Ily természetű 
az a hosszabb olbeszélés, amely április else
jével kezdődött e vidám kis képes lap hasáb
jaim Cilire. „I laza vándorlók“ s Írója Gyükössy 
Endre. Sz0p és eleven'történetben az idegenbe 
kivándorolt magyarok küzdelmes életét, olt
hatlak lia/.avágyódását és boldog hazatérését 
mondja el.. Az Én Újságom előfizetési ára 
negyedévenkint 2 korona 60 filter.
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Közgazdaság.
A drótfóreg.

A drótféreg a legtöbb kárt okozza a 
növényekben tavasszal, áprilisban és május
ban, azután megint ősszel a téli gabonában.

Gyakorlati emberek azt állítják, hogy 
laposan elvetett gabona sokkal kevésbé 
szenved a drótféregtől, mint a mélyen elve
tett. Mert a mag lehető sekély elvetésénél a 
szárnak csak igen rövid része jut a föld alá, 
így tehát a kártevőnek kevesebb alkalom kí
nálkozik arra, hogy a szárat megrágja, míg 
a gyökér lerágása csak abban az ecetben 
kártékony, ha sok gyökeret fal le a féreg.

Ha á  vetőmag mélyen jutott le a föld
be, hosszú szárat ereszt a föld felszíne felé, , 

-ahöl azután a fiatal gabonanövény uj gyö-: 
kereket fejleszt Ha a növénynek ezt a részét 
megrágja a drótféreg addig, amíg a növény-. 
nek a vetőmag/lapanyagára fejlődése szem
pontjából -még szüksége van, akkor a növény j 
elhal.
_____Azért olyan vidékeken, amelyekben!
erősen lép iel~a drótféreg, a gabonát mindig: 
sekéiyen kell elvetni, vagy beforgatni.

Külünben pedig a kár lehető korláto-; 
zása céljából gondoskodni kell a növény 
gyors megeredéséröl, jó fejlődéséről, alkal
mas földmegmunkálás és trágyázás utján.

A répánál* a jelzett óvintézkedéseken 
kivüK egy korai kapálásis.alkalmazandó.

Gyakorlati répatermelők azt figyelték 
meg, hogy a burgonya mellett álló répánál 
tizenkét és több méterre alig van egy; drót- 
féreg. Azért ajánlatos ott, ahol a^.drótféreg 
nagyban űzött répatermelésben elhatalmaso
dik, a répasorok között megfelelő távolság
ban egy két'sor burgonyát beilleszteni a 
drótféreg lárvája itt tartózkodik, amíg a vető
gumó tart, időközben .azonban a répa már 
kinőtt a kártevő foga alól. Minthogy a drót
féreg különösen-  szereti a burgonyát, ezt 
hasznunkra fordíthatjuk azzal, hogy a sorok
ban ' meglehetős nágy „burgonyát kirakunk 
csal- - és fogóétekül, ezeket a sorokat1 vala
hogy megjelöljük és a burgonyát néhány nap 
mulva á behatolt-drótférgek elpusztítása“ céK 
jából összegyűjtjük.

A drótféregtől ellepett gumókat vagy le 
í kell forrázni, vagy pedig' a trágyadombon 
I kénsavval rögtön megsemmisíteni.

Dr. Kollrung tanár egyedüli biztos 
| szerül ajánlja az ellepett mézőnek nagyobb 
kairtitadaggal való ellátását, erős meszezést. 
Azonkívül a" mezőn ki n£m teregetett trágya- 
dombokat földdel jól be kell fedni a kainit- 
tal beszórni, ami oly intézkedés, amely 
egyúttal a becses istállótíágya jó eltartására 
szolgál.

A borsó termelésről.
[_____A borsó szereti a könyebb, nem fris
sen trágyázott, azonban foszforsavat tartal
mazó talajt és napos fekvést.

Hogy a fahamu kitűnő trágyaszer a 
borsó számára, az ismeretes dolog. Kevésbbé 

| ismeretes azonban, hogy a növényeknek szá- i 
ráz időben vrzben oldott fahaniuval való! 
megöntözése kitűnő hatású, ép úgy a lúggal, 
vagy szappanos vizzel való ínegöntözése; 
ezek oly anyagok, melyeket mosás alkalmá
val gondtalanul a kanálisba szoktunk önteni.

A borsónak sok fényre és Ifevegőrevan 
szüksége. A leveleknek gyakori megbetege
dése a  tulsürü-vetésre vezethető vissza:---. i

1906. májás 14.

A borsó kirakásánál nagy gonddal kell 
i arra vigyázni, hogy ne szórjunk el magvat 
és ne maradjon a talaj felületén mag, mert 
ezt észreveszik a galambok, verebek, stb. és 
akkor vége az ültetésnek, mert ezek az álla
tok azután a.;'jól elfedett magvak után is 
kutatnak. ' . ...

Szerkesztői üzenetek:
k^/\K. I. Csokonya. Beküldött verseit 

köszönjük. — „Egy virágról“ és ^A-pap- 
azt mondja“ megütik mértékünket. Ezeket 
közöljük i s . A  másik kettő csiszolást 
kiván. Mindenesetre, — sok gyakorlattal — 
szép eredményt érhet el. Csak dolgozzék 
mentői .többet¡¿jÜdv.!

-- K. ö. Budapest. Felszólalását vettük. 
A megrendelés csak 4-én érkezett. 7-én meg
jelent számunk mént is. Hanem egyébbként 
is . gondoljanak reánk% P á !

— Zs. Debreczen. Nem tudom. Miért 
kívánja itt, e helyen ?~Hiszen az nem lehet. 
Mióta ir költeményeket ? Nem haragszik 
meg, ha nem irok róluk bírálatot ?  De azért 
sem, ha nem közöljük azokat? Majd! Das, 
"dás! Kézcsók!2

— Leó. Kerted igazán szép. Meglátszik, 
hogy értessz a kertészkedéshez, de nem il
lik, — hogy tapasztalataidat a kert gazdaság 
terén — zsákba varród be! Nyilvánosságra 
kellene azokat adni, hogyunás.- is használ
hassa a gyakorlatba! Kérünk, egy nehány 
titkot! — Tessék! ! ? ? ? ?  Szervusz!

— Érdeklődő Nagyatád. Azt kérdezi, 
hogy mi a csudának aggasztják ki ruhake
reskedőink-eladandó ruháikat a gyalogjáró 
fölé messze, kinyúló vasrudakra? Hát nem 
tudja? Hogy a kalapot lesodorja a fejekről 

■s hogy az így kalapnélkül maradt, fejek tu
lajdonosai boszankodjanak. 'Egyébként, ha 
nem elégszik meg ezekkel az okokkal, kér

dezze meg az illetőktől, talán ők külömb 
¡ okot tudnak.
• — Lapbarát. Hasznunk nincs. Nem is 

[.azért dolgozunk. Vagy önzetlen munkást 
önkegyed nem ösmer? Mi azok vagyunk 1 
önzetlenül dolgozunk városunk, vidékünk s , 
lakosságunk érdekében. Azért a közügyét 
szolgálja ön îs,. ha előfizetésével támogat 

-berniünket. Köszönjük előfizetését s köszö
nettel vesszük, ha előfizetőket gyűjt. Legyen 
igazán lapunk barátja.

— Panaszkodó- Panaszára a következő 
mesével felelünk : „A kölyökeb látván, mint 
támadják meg a major előtt elhaladó utaso
kat a vén kuvaszok s mint védik amazok az 
ugatók ellen magukat, kedve lőtt szintén 
megtámadni az arra menőket; de midőn 
ezek, — semmibe sem vévén éretlen csaho- 
lását, — tovább ballagnak, bosszúsan szi
dalmaz érzéketlenségüket.- Ne hidd, — mon
dák a vén kuvaszok, — hogy.ők érzéket
lenek, hanem éretlen csatolásodból tudják, 
hogy nincs ártani való erőd s szégyennek 
tartanák akár megfutamodni tőled, akár ha
donászni ellened.“

felelős szerkesztő:
—  SZMÖDICS SZILÁRD:

Gabona-piacz.
Rotter Bern it nagykereskedő jelentíse.

Nagyatád, 1908. mijus 14-én.
Búza — K. 2 ft-  21.—
Rozs : — „  18.— J8.40 
Árpa — ~  14,- is .—
Zab — „ 15.- 15.50 

~  Új-Tengeri— „ 14, 15 . -
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Berger Károly
KOCSIFÉNYEZÖ, MÁZOLÓ ÉS KÁRPITOS 

NAGYATÁDON, (Széchényi-tér.)

ELVÁLLALOM:
az összes szakmámba 
vágó munkáknak elké
szítését a legizlésesebb 
= =  kivitelben =

= =  JUTÁNYOS ÁRON.

3

1 Házeladás!
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kertel jutányos

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

El
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0

NAGYATÁDI ÁRTÉZI FÜRDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Nagyatádi artézi fürdő részvénytársaság közhírré teszi, hogy a
nyári fürdőidény május hó 15-éiL kezdődik 

és a fürdőzés a következő beosztást nyerte: 
hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap 

d. e. 6—9-ig férfiak, 9—12-ig nők 
kedden, csütörtökön és szombaton

d. e. 6—9-ig nők, 9—12-ig férfiak, 
d. u. 1—4-ig nők, ♦—7-ig férfiak.

(Fürdödij 50 f.) Zénanap= Vasárnap (fürdődpOf.)
Az igazgatóság.

0

Hirdetések jutányos áron fel̂  
vétetnek a kiadóhivatalban.

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

felvétetik. . ....-

Nagyatádon (Somogym.) a főtér 
legforgalmasabb helyén a gyógy- 
’ " ‘ fürdő mellett egy -----
FŰSZER és 

CSEMEGEKÉRESKEDÉS
teljes berendezéssel együtt azonnal 
eladó. Bővebbet a kiadóhivatal.
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KÖNYV,- PAPÍR,- ÍRÓ-
k ő ™ » » ,  b e n y á k  J á n o s  —  é S  RAjZSZER =

KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  KERESKEDÉS.

RAKTÁRON TARTOK: "  

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben i 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK:

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

LXJ lapok, eljegyzésig és esketési meghivók - 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
LjljJ a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

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

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a 

készíttetnek.
legolcsóbb áron
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Alapittatott: 1854. Alapittatott: 1854.

c
LAKATOS ÉS LEMEZÁRUQYÁR

A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. lőpor áruda.

□

T V

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

kerítések czétjaíra: „Run^3rÍ3“ SOdrOnyíOllSt.
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

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

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Fiz építkezési idényre

_ ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

I. rendű meszet
(a »Dunánfuli 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.

|  F E L S ÖMAGY AR ORS Z ÁG I  FAZS I NDELYT .

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

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

□ □

□

K o ffer  B a r n á t
=  NAGYATÁDON. --  )

É r

□

□

□
.Nyomatott Hcnyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 19(W.--‘ •
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m m m  h m
NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Előfizetési árak: egész évit-8 kór., félévre 4 kor., ne-
...  .... gyedévre 2 kor. egyes szám árg 20 fillér.

M e g je le n ik  m inden csü tö rtö kö n .

S Z E R K E S Z T IK :
Dr. NEUBAUER PÉRENC, 

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkqsztöscg: Nagyatád, Rirdö-útczá 67. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési es hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

... . .. ... r .. . sére csak egyetlen egy mód állt ren-
Utcai OntOZeSlinK. delkezésére: a társadalom kegyes

zö„  m  *«=ss: ±
utcaöntözésre, ezen egészségügyi .. . . . soraban.
szempontból rendkívül fontos czélra ,, „5 L .  . k 5' í  J  ! JS- . 
gyűjtött adományok hová fordittaltak. cm “ I S  <* " ara'c .j i  • j  .. u i- raelS ~  nagyon természetesen —Ez idén ujbol megindult hason o maga után vonta, hogy az ütcavége-: 
irányú mozgalom nem igen a kellő ken tényleg nera is öntöztek, 
eredmenyt. Sokan legnagyobb Aki nem köszön, annak köszön- 
csodalkozasunkra -  kitérni igyekez;  tését nt>n, ¡s fogadhatják, 
nek az utcai öntözés céljaira való Ez idén a2 öntőzés fedezésére 
adományozás elöl azzal a nagyon szükségés összeg előteremtésének 
gyenge megokolassal hogy a tavalyi módozataihoz, a társadalom ke- 
öntozessel nem voltak megengedve. gyGS adományozásán kívül, még kettő 

En édes Istenem! Hát még most járul: a minden jóra áldozni kész 
sem tudunk a kezdet nehézségeivel Nagyatád nagyközségünk s artézi 
számot vetni? — A madár sem tué-fufaonknek, — a fürdő-vendégei ér
mindjárt repülni, ahogy a tojásból dekéért minden vállalkozásra kész 
kikéi. igazgatóságé.

Ne kívánjunk lehetetlenséget! Úgy halljuk,-hegy községünk
Elégedjünk meg egyenlőre a 200, az ártézi fürdő igazgatósága 

>valamilyen«-nel s örüljünk, hocjy 50- (valószínű, hogy ̂ több) koronát 
ilyen is van. De erkölcsi kötelessé- szánt az utcai öntözésre, 
günk ezt a »valamilyenét tőlünk Ezen három jövödelmi forrása 
telhetőleg támogatni s igy tökélete- lehet utcai öntözésünknek, de e há- 
sitésében közreműködni. Keresnünk róni közül egyik se maradhat el,— 
kell módokat, melyekkel ezt elérhe- mert ha egyik is elmaradna, nem 
tőnek remélhetjük. tudnók a kezdet nehézségeit leküz-

R tavalyi kísérlet, mint kezdet dení. . : .
nagyon szépen bevált, dacára annak, De én ismerem községünk tár- 
hogy e kísérlet költségeinek fedezé- sadalmát, ismerem elöljáróságát, is

merem az ártézi fürdő igazgatóságát 
s tudom, hogy egyiknek sem kenyere 
a "kapitulálás. Nem adja fel a küzdel- - 
met egyik sem mindaddig, mig célt 
nem ér.

És ez az, ami reményt nyújt 
arra, hogy utcai öntözésünk évről- 
évre tökéletesedhetik.

Az öntözés mikéntjének megol
dása mar egyszerűbb a pénzkérdés- 
nél. Ha pénz van, Ttörínyen lehet 
módot találni a kivitelre.

Nálunk, — hogy . mentői előbb 
a. tökéletesítés boldog révébe evez
hessünk — leghelyesebb lenne, ha 
községünk elöljárósága nem adná ki 
az öntözéstjjérért, mint tavaly, mert 

j ez — azt hiszem — kissé drága mu
latság/— hanem linzi kezelésbe 
'venné. Egy pár ló egy emberrel na
gyon elégséges lenne. Az öntözés 
egész nap folyhatna, vizünk — hála 
Istennek — van bőven. Tgy talán 
nem hallatszanék panasz az utca- 
végekről sem, mert oda is eljuthat
nának az öntöző “kocsik. (Reméljük 
viszonzásul anyagi támogatásuk nem 
marad el.)

E pár ló szükség esetén a tűz
oltóság rendelkezésére is bocsájtható • 
lenne, hiszen — az öntözés miatt 
úgy is helyben kell tartózkodniók. 
Ezzel tűzoltóságunk is sokat nyerne.

Téli időben pedig lehetne egyéb 
munkát találni a lovak részére, akkor

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Féltékenység.

Ne hidd valónak, m it csak sejtesz, 
Vigyázz a fiádra, . m it kiejtesz,
J t  gyanú öt, s bar nem ér tetten: 
Kiveszünk benne mindakettén.
Ilit, kedv elhagy, beüti a bánat.
Te értem sóhqjtsz, én utánad, ____ *__
S  eiőbb-utóbb m i tesz a vége ?
Kgyszer csak nem törődünk oélv! .  . .

tBalla Miklós.

Hazugságok.
Irta: Fehér Jenő.

A hunyó nap utolsó sugarait vetette 
Tulnan, a Tótra 

iúszott fel a hold

tányérja. A fürdőhely esplanadeján vidáman 
: csevegő társaságok verődtek össze. A fiatal
ság kacagva rótta fel s alá a kavicsos utat, 
inig g sétányt koszoruzó padokat a koro- 

-sjjbk fiirdövendégek okkupálták: köhécselő 
asszonyok, akik az alkonyati fuvfilom elől 
fázósan-vonták össze értékes sáljukat és 
többé-kevésbbé nyavalyás öreg urak, akiken 
meglátszott, hogy nem a fárasztó munka 
betegei. Itf-ott egy nyalka katonatiszt ödön- 
gött könnyű blúzban, kard nélkül, összes 
fegyverzete egy vékony lovaglöostor, ame
lyet mindannyiszor megsuhogtat a levegő
ben, valahányszor valami szellemességet 
akar kivágni. Színtelen ‘ bókjait udvarias 
mosollyal hálálja meg a leánysereg.

Ez a kép untatott cngein. Egész súlyá
val roám szakadt a magány után Való vá-

tól. Mint a szélvihar a hegyi sziklákat, űz, 
hajt, kerget mindaddig, amíg körülöttem 
nincsen egyéb etjy pár égbenyuló fánál és 
fölöttem nincs más, mint a csillagos meny- 
boltozat. /

Sietve tértem le az esplanade kanyar
gós ösvényén, egyenesen az erdő felé. Mire 
odaértem, besötétedett. Köröskörül mély 
séges csend volt, csak a tücskök círpeltek 
bántó egyhangúsággal. Fénybogarak úsztak 
a levegőben.

Jobbfelől pompás Tiyaraló szegélyezte 
az orszá'gutaL Nem volt valami hatalmas " 
épület Ellenkezőleg. Inkább egy kedves kis 
kalitkához, puha, meleg fészekhez hasönti—  
tott, olyanféle búvóhely szerelmes párok 
részére, akik a boldogságot nem keresik 
másutt, csak egymás szemében és nem 
akarnak hallani egyebet, mint egymásnak

Sirofín
rTÜdöbetea8égelf, hurutok, szamár 

köhögés, skrofulozis, influenza
ellen szitnUUn Uai í  H arm, Util Mpontt •Itolw-

Minthogy értéktelen ullnttloWI l> HnílMk Miien mindenkor 
iwbíW  Momaçotaêt,, _  — .

*  p , H é f i w - U  *• C*. B « m 1 (Srijc)

!hmm
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sem pazarolnák hiába a takarmányt: hasról; Stadler Géza jegyző Felso- 
Annyit mindig kereshetnének, melybe segesdről; Zieger Ferenc jegyző Gór- 
eltartásuk kerül. getegről; Hertelendy Adolf, Berger

Ez lenne szerintem a leghelye- Manó Budapestről, 
sebb mód s — azt hiszem — ebben E ̂ tagból álló küldöttséget Cher- 
az esetben az öntözéssel-mindenki, nel Gyula orsz. képviselő vezette a 
meg lenne elégedve. miniszter elé, ki röviden vázolván a

Ezzel levennők községünkről a küldöttség megjelenésének célját, át- 
. »por tengerben úszó« gúnyos jelzőt, adta a szót Tallián Andor főszolga- 
megtennők kötelességünket, melylyel bírónak, ki szép szavakkal ecsetelte 
saját és fürdövendégeink egészsé-Nagyatád-nagyközség elszigetelt he
gének, községünk és ártézi fürdőnk lyét, fejlődési képességét s azon. 
fejlődésének tartozunk. pkokat,_ melyek fejlődhetésében aka

dályozzák. Rámutatotfvldékünk nem-
külrinttciinünk Annnnvinál zetiségi voltára, hangsúlyozván, hogy K u ia o n s e g u n K  A p p o n y in a i.  már ez az cgi| ok is elég vo lt ahh0Zi

Megírtuk néhány héttel ennek hogy társadalmunk magyar erejét 
előtte, hogy polgári fiúiskolánk ügyé- összetéve megalkossa ezen minden 
ben mi a tenni valónk. Községünk izében nemzeti irányú iskolafajt. 
s járásunk lelkes lakossága megért- Majd elősorolván a társadalom ha- 
vén szózatunkat, magáévá tetté azt. tárt nem ismerő, áldozatkész, kitartó 
Tömörölt; küldöttséget alkotott, hogy munkásságát a következőkben fe- 
élőszóval adja elő nagynevű minisz-, jezte be beszédét:
terünknek azokat az okokat, melyek heduéííne* urunk ' ;a polgári fiúiskola államosítását fél- Htgyenm.s urunB.
tétlenül szükségessé teszik. 'E“ ” által™  vázo11 körftlménuek

Chernel Guula. szeretett orszáq- képezik alapját.azon erős hitünknek, hogy
-ggtrtéW képvisélohk szíves volt ki-i a 1111 basánk nemcsak culturájis -szem
eszközölni, hogy őnagyméltósága a 
nagyatádi küldöttséget rendes kihall
gatási idő mellőzésével f. hó 14-én 
fogadta a képviselőházban.

A küldöttségben, Chernel Gyula 
országgyűlési képviselőnk vezetésé
vel részt, vettek: dr. Gulyás Ferenc, 
somogyvármegye kir. tanfelügyelője, . 
tallián Andor főszolgjabiró, Adler 
Géza, Benyák János, Dombi György _ 
Feigelstok Zsigmond, Forró Ferenc, 
Gasparics József, Gottsegen Dániel, 
Harsányi Antal, dr. Hermán Antal, 
Kertész József, Kiss Arisztid, Knapp 
László, Kovács Gyula, Molnár Ignác, 
Pesti Jakab, Rotter Bernát, Szmodics 
Szilárd, Tratner Mátyás, Weisz Fü- 
löp, Wollák Soma Nagyatádról; Ma- 
jercsik N. jegyző, Polgár József, 
Mezei József, Somogyi' István, Ács 
Ferenc, Vincze Vince Kutasról: Sza- 
badi Gyula jegyző, Kis Iván 'János 
Somogyszobról; Ander ’Mihály Bol-

pontböl hézagpótló intézmény,'dé~fontos 
hazafias missiót is teljesít s így ennek 
fennállását biztosítani kötelességönk.

Éveken át az iskolát összegyűjtött 
filléreinkből tartottuk fenn, mígnem múlt 
évben azt a községnek átadtuk s Nagy- 
méltóságod kegyes volt azt államse
gélyben is részesíteni. Ariidé egy fontos 
megoldatlan kérdés áll előttünk, ami saj
nos'a mi afiyagi erőinket felül haladja. 
Az iskola fejlődésével szűk lett az eddig 
ideiglenesen bérben bírt helyiség s az a 
közegészségügyi s modern iskolai köve
telményeknek séfn felel meg s igy meg- 
felejó helyiségről kell gondo kodni. A 
község e célra megszavazott 5 '„-os pót
adót, megvette a költséges telksL magán- 
adakozásból begy ült mintegy 10.000 kor., 
de többre a mi kis társadalmunk a leg
nagyobb erőfeszítés mellett- seni képes, 
sajnos a lelkesedés, ha m£f] nly - ig a x —in,— 
az anyagi erók hiányát nem pótoihalja.

Nagyatád község a kulturális áldo

zatok terén elment a véghatárig. Pár év
vel ezelőtt az állami elemi iskola részére 
díszes épületet emelt, múlt évben egy 
modern kisdedovodát épifett, az ezekre 
szükséges mintegy 100.000 kor. kölcsönt 
amortizációs törlesztéssel fedezi. A  köz
ség 80 "Áros pótadójának 40 "/„rát kul
turális' kiadások képezik. A község kö- 
zönsége ezenkivöl még _egiiesűleti utón - 
fenntartja a polgári leányiskolát s az áll. 
elemi iskolánál létesített napközi otthont, 
melyben a téfT~ hónapok alatt] naponta 
40 szegény éhező iskolás gyermekről 
történik gondoskodás.

De bármily szeretettel vesszük is 
körül kulturális intézményünket, a reánk 
nehezedő anyagi akadályokat nem tudjuk 
elhárítani. Az építés körül fölmerült ne
hézségekmegsemmisüléssel fenyegetik 
eddigi hosszú és buzgó fáradozásunk 
eredményét.

Ezért emeljük föl kérő szavunkat 
Nagyméltóságodnál, bízva abban, hogy 
kegyelmes urunk, aki korszakalkotó tevé
kenységet fejt ki a nemzeti kulturcélok 
legídealisabb megvalósításában, akinek 

— atyai Míve tHeglwllóttff s ^fvbsolta az 
ország ezer és ezer tanítójának évtizede
ken át hasztalanul felhangzott keserves 
panaszait, ami szintén nemes célok érde
kében emelt alázatos könyörgésünket is 
meg fogja hallgatni,

Alázatosan kérjük Nagyméltóságo
dat, legyen kegyes polgári fiúiskolánk 
állami kezelésbe vétele s igy az épitési 
költségből még hiányzó összeg fedezése 
által iskolánk fennmaradását biztosítani.

Mi pedig ígérjük és fogadjuk, hogy 
társadalmi téren ezentúl is mindent elfo
gunk követni kulturális intézményeink fej
lesztésére, az igaz hazfias magyar kultu- 
ra felvirágoztatására. A inagyaroa Istene 
sokáig tartsa Nagyméltóságodat a magyar 
tanügy élén édes magyar hazánk"bordo'-' 
gitására.

Tallián főszolgabiró ezen lelkes, 
szívből fakadó s a helyzetet világo
san feltüntető beszédére Apponyi 
Albert gróf, közoktatásügyi minisz
ter q következőkben válaszolt:

Világosbarna, földszintes épület volt, 
nagy, ., tágas erkéllyel, amely csaknem az 
országutig szögellett ki. Az asztalon kerti 
lámpa pislogott, halvány világosságot ter
jesztve maga-körü|. A verandán nem volt 
senki. J  —

Közvetlenül villa előtt, de már kint 
az országúton magányos pad volt, amelyre 
rávetődött a nyaraló árnyéka. Leültem erre 
a pádra s amíg mohón szívtam magamba 
a hegyek felől áramló friss levegőt, gyö
nyörködtem a bűbájos est panorámájában. 
Néztem a homályba vesző hegyek körvona
lait, amelyeket derékon vágtak el a köd
foszlányok. A hegyek alján itt-ott kigyuladt 
valami apró fény, egy darabig imbolygott, 
reszketett, aztán kialudt.

• Álmodozásomból ajtócsapkodás riasz
tott fel. A zaj a veranda felől jött. Nem 
láttam senkit, mert háttal ültem a nyaraló 
felé, de tisztán hallottam, mikor egy öblös 
férfihang szólt:

— Küldje be a feleségemet!
Röviddel azután ismét' ajtócsikorgás, 

ruhasuhogás, majd néhány pereznyi csönd, 
végül az előbb említett ttylös hang szólalt 
meg ismét:

— Azt hiszem, ma már elég nyugod
tak vagyunk mind a ketten ahhoz, hogy min
den lelki emóció nélkül, kölcsönös szemre
hányások elkerülésével és teljes higgadtság
gal beszélhetünk a jövőröL. Arról, ami elke
rülhetetlen. Aminek be kell következnie.

— Az élvállásunkról ? vágott közbe 
egy kellemesen csengő női hang, amelyben 
könnyed gúny rezgett.

Arról. Azt hiszem, ön is be foqia 
látni . . . .

— Belátom, mindent belátók .
— He, — fakadt ki fanyar nevetéssel 

a férfi — ön azt hiszi, hogy majd akad 
egy olyan bolond a föld kerekségén, m nt 
én voltam, aki kiemeltem a semmiből, fénnyel 
és pompával vettem körül, teljesítettem min
den óhajtását . . .  És a hála ? . . . Hogy 
megcsalt, mint egy, mint egy . .

— Kérem . . kérem . . .  ön az imént 
azt mondta: szemrehányások elkerülésé
vel . .  . Ugy-e bár, úgy mondta?

— Oh.^em ánnek teszek szemrehá
nyást, csak magamnak.

— Lelki emóció nélkül, ugy-e bár 
úgy mqndta ?

— Igen, igen . . .  ön nagyon jól meg

jegyezte a szavaimat, de nagyon rosszul 
emlékezik vissza azokra a iszavakra, amiket 
ön mondott egykor.

--- Máf megint szemrehányás! . . .
— Oh nem, amint látja, teljesen nyu

godt vagyok,
— Nos, tehát?
— Én végeztem.
— Jó! Kívánja, hogy tüstént távozzam? 

i — Nem, nem sürgetem. Kerülni kívá- 
I nőm a feltűnést. Én holnap a fővárosba
utazom és egy hét múlva vissza jövök ide... 
Akkorára ön . . . már . . . nem lesz itt . . .  
Érti?

— Értem. ■ , r
— Van még valami kívánsága? .
— Van —_mondá a nő. Emlékeztetni 

akarom arra, hogy önnel egy időben meg:
| kérte a kezemet Sasköy Sándor is, aki szin
tén fénynyel és pompával vett volna köröl. 
Kíkosaraztam őt és önt választottam . . .

— Hogy megcsaljon égy harmadikkal
— szólt keserűen a férfihang.

: — Csak azt akartam bebizonyítani 
jönnek — folytatá a nő — hogy nem vol- 
| tara ráutalva épen az ön nagylelkűségére. 
Más is elvett volna. A házát egyébként 

i holnap elhagyom.
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Engedjék meg tisztelt uraim,, hogy des tagon kívül megjelent dr. Gulyás Perenc i szonettel jutalmazták Gál gyönyőrteljes fel- 
az itt előadott kérelmükre határozott vá-.jkir. tanfelügyelő, Bacskay festőművész,‘'fai-j olvasását.
laszt ezúttal ne adjak, mert évenként j lián Andor főszolgabíró s még mintegy 15 Végezetül a • jövő évi gyűlés helyéül 
nagyon sok küldöttség jelenik meg előtr j vendég.
tem, kik —  hasonlóképen niint Tallián
“tőbiró ur - alaposan megargumentálják i pontja érdekes s tanulságos volt.
kérésüket s ha _a _pülanatnyi-benyomásra I----- e!nöki megnyitó után.
hallgatnék, mindenlknek kérését teljesite-: vila indult meS a 9«üléscn me?,iglc" 1. ftle-|

Csokonya állapíttatván meg, ír* a >közgyü~ 
Az előirt tárgysorozat miiben egyes |és az c|nök éltetésével ért véget.

A gyűlést 60 teritékü bankett követte 
a'jőhirü »Korona« vendéglőben; ~

nem kellene, ehhez pedig a Dárlus kincse k“ cli ta" itók fuvar- napidijár^-A-felc-;
sem lenne elég. Én meghallgattam az kezeli tanítók kozul többe,, nem kapnak
urak kérését, teljesen egyetértek az urak- községeiktől fuvar- és napid.jat, dacára an-
kai, de egyenlőre még sem ¡gérek, mert " ak. "« M  «* W * «  "'m.szterlles jóvá-

H Í R E K .

igy bizonyosan többet adhatok, 
ígérek.

—  E  vá lasz  után e lhagyván a fo
gadó termet, a küldöttség tagja i la-

mint! hagyott alapszabályai arról rendelkeznek. 
Ebben az ügyben megkérik Tailián Andor

^ a  idimusdu
tolgatni kezdtek a m iniszter vala- s Gjze||a 
szát, melyből kulonbozo velem enyek K 
alakultak-kt: Eg y ik  másik teljesen 
rem ényt vesztett, de legtöbbje bízott 
Apponyi gróf azon kijelentésében, 
hogy egyet ért velünk s hogy egyen
lő re  mégsem igér, mely utóbbiból 
arra lehet következtetni, hogy az  ott j
átadott iratokból akar m eggyőződést! ____ __  __________ _ __________
szerezni kérésünk teljesítésének szűk- “ ¡ ^ ^ és 
séges voltáról,

* főszolgabírót, hogy az időnként Kaposváron 
tartani« szokott főszolgabírói értekezleten 
emeljen szót a tanítóság érdekében. Majd 

áll. tanítónőnek a 
gyűlés előtt tartott gyakorlati tanítása meg- 
birálására került a sor.A  járási tanitógyülés 
egyhangúlag köszönetét mond Spitzer Gi- 

í zellának tanítási ügyességéről tanúskodó szép 
előadásáért. .

Ezt követte Fligl Kálmán csurgói ta- 
nitóképzointézeti rajztanár előadása a-rajz- 

| tanításról. — Szükséges, hogy tanítóink

mereteket, melyeket a modern rajztanitás
Hz átadott iratokból pedig meg fog 'megkQvetel. A múltban kevéssé foglalkoz-

győződni őnagyméltósága árról, hogy 
nem mondva csináltuk* kérésünket, 
hanem arra alapos okaink vo ltak 
ak ik Apponyi grófot ösmerik, szent

tak tanítóképzőink a rajztanitás: 
elemi iskola rajztanitása is egyenlü< volt a

(semmivel/
Flial tanár jegyzőkönyvi köszönettel

meggyőződésük,_ hogt) kérésünk honorált gyönyörű, nagyon élvezetes szak
• teljesítése elől az ő ideális- lelke ki előadásában megmutatta a rajztanitás sí
nem térhet. keréhez véz?tö~ azt a lehető legegyszerűbb 

Mi megtettük a magunkét. Utolsó', ¿tat melyen minden tanító .nagyobh. fárad- 
lépésünk ez volt. Ha most is ered
ménytelen lesz lelkes polgárságunk

ság nélkül vezetheti tanítványait.
— . Fligl előadása megtette a kellő hatást, 

fővárosi Útja, akkor nincs más mód: mert a járásköri gyűlés nyomban arra kérte 
becsukni szükséges iskolánk kapuját a jelen levő kir. Tanfelügyelőt: adjon mó- 
S többét egy lépést sem tenni érdé- dott arra egy póítanfolyaín szervezésével; 
kében, hiert minden lépés kárba ve- hogy a tanítóság Fligl tanártól a rajznak 

lenne, elemi iskolákban való tanítási módszerét 
elsajátíthassa. Tanfelügyelő kijelenti, hogy 
póttanfolyam szervezését feltétlenül óhajtja 
s ‘arra kéri a tanítóságot, hogy azon men
nél többen jelenjenek meg.

Érdekes pont ja-volt-a-térgysorozatnalr 
Gál István rinyaszéntkirályi tanító az ismert

szett, haszontalan fáradság

Tanitógyülés.
— Saját tudósítónktól. •—

A Nagyatádr barcsi4anitó^egyesület né' 
pes közgyűlést tartott f. hó 20-án Nagyatá' 
dón, az áll. el. isk. helyiségében. A  gyűlést jó tollú iró felolvasása a »Nőkérdésről.« 
Arany Bálint elnök vezette, melyen 36 ren- A tagok tapsviharral s jegyzőkönyvi kö-

Mindketten felkeltek. E  pillanatban is
mét megnyílt az ajtó. A cseléd lehetett.

— Mit akar?—.
i- Nagyságos ur kérem, egy ur van 

odakint és kérdezteti, hogy bejöhet-e. Itt a 
névjegye.

A férfi vontatottan: Saskőy Sándor.
Az asszony: Elfogadjuk?
— Nem tehetünk egyebet, de . . .  a 

látszatot. . . legalább . . .  meg kell . őriz.- 
nünk . . . .

—--- —-Természetesen . . .
Mondja meg, hogy szívesen látjuk 1

tünk — mondá az asszony. Az én uram 
nem szereti a zajos társaságot. Ugy-e édes 
fiam ?  .

— Úgy van, drágám.
— Mondja csak Saskőy —■ szólt újból 

az asszony — maga még mindig nem akar 
megházasodni ?

— Még nem találtam rá az igazira — 
felelte a vendég — de azt hiszem rátalál
tam a helyes útra, mely az igazihoz fog 
vezetni. Kölönben is a példa vonz. Az önök 
boldogságát látva, a nősölési kedvem meg
tízszereződött.

— T íz óra felé járhatott a? idő, ami-
Röviddel ezután vi hang vegeit a ^  s 

társalgásba, amely a legszívesebb modorba j kis^rfé|c 
csapott át.

— Legyen szives édesem

! kisérték.
Amikor visszatértek a verandára, né- 

.... . . . . .  . i A ■ M » hány pillanatig csönd volt. Végül a férfifér, -  három terítékről gondoskodni Merjj g . f a  ^  ^  ^
szólt a

Saskőy barátunkat nem eresztjük ám ell
— Oh, a világért séf

- ' - Megindult a beszéd árja. Saskőy. el
beszélte, mit csinált, hol, merre járt az 
utolsó két év alatt.

önök ketten ezalatt persze gerlék 
módjára turbékoltak itthon?

— Oh, mi egészerf visszavonultan él-

sebb volt:
ön tehát holnap elhagyja a házamat 1 
Utána ajtócsapkodás.
Néhány* perc múlva a veranda sötét 

vo lt. . .  *

Kitüntetés. Ö felsége a király Tatarek
Mátyás Festetics Tasziló berzencei uradal
mának főerdészét az erdőgazdaság -terén 
szerzett érdemei elösmeréséül a koronás 
arauy-érdemkereszttel tüntette ki. — Gratu?- 
lálunk e jól megérdemelt kitüntetéshez.

A dohánybeváltó hivatal tervrajza 
és költségvetése készen van. Egyenlőre nem 
építik fel a tervbe vett összes épületeket, 
melyhez az idő is rövid lenne, mert az 
ősszel már a dohánybeváltás itt fog tör
ténni. A versenytárgyalást legközelebb 
megejtik s annak befejeztével az. építkezé
seket azonnal megkezdik.

— Épülő közutak. Mpgyénkhpn ninsf a 
következő törvényhatósági közutak állanak 
építés alatt: a szigetvár—darányi, a sziget
vár—nagybajomi, a kaposvár—marcali-i, a

ivár—szigetvári és a nagybajom—ba- 
bócsai törvényhatósági ktízut: ~ “

— A kivándorlás ellen. Andrássy Gyula 
gróf belügyminiszter tavaly november vé
gén körrendeletben hívta fői a' közigazga
tási hatóságokat,, hogy a kivándorolni szán
dékozókat figyelmeztessék az amerikai gaz
dasági válságra, amely nagy mérvű munka
hiányt vont maga után. Dacára a rendelet
nek s dacára annak, hogy a lapok kimerítő 
tudósításokat hoztak, az amerikai munkás
elbocsátásról és az ennek folytán támadt 
visszavándorlásről, nem csökkent a nép ki
vándorlásra való hajlandósága. A beiügy-. 
miniszter ily körülmények között ujabb 
körrendeletet. intézett á törvényhatóságok 
első tisztviselőihez, amelyben fölhívja őket, 
hogy utasítsák a közigazgatási hatóságo
kat, hogy -minden -kivándorolni szándék©«- 
zót figyelmeztessenek a kivándorlással járó 
veszedelemre és arra, hogy azok a kiván
dorlók, akik január elseje óta hagyták el az 
országot, "hem Számithatnak-az államkóltsé- 
gen való hazaszállítás kedvezményére.

— Kik mehetnek szabadságra? Kato
náink közül a nyári nagy munkaidőre csak 
azok szabadságoltatnak, kiknek saját föld
jük van, vagy akik szülőik földjén akarnak 
dolgozni. Az a földes gazda, akinek vagyoni 
helyzete megengedi, hogy munkásokat szer
ződtessen, nem.uyer. szabadságolást. Nem 
szabadságoltatnak azok sem, kik a kitűzött 
három hét alatt — mint napszámosok,pén
zért akarnak elszegődni, vagy mások ter
mését akarják díjazásért learatni.

— A jegyző egylet közgyűlése. A so- 
mogymegyei községi és körjegyzők egy
lete f. hó 28-án délelőtt 10 órakor tartja meg 
rendes közgyűlését a vármegye székházá
nak kistermében. — Az ezt megelőző na
pon május 27-én délután 4 órakor az egylet 
választmánya tart ülést a megyeház kister
mében. _ — •*-
. —. Adófizetések április hóban. A  kir. 
POUZÜgyigazgató havi jelentése szerint az 
elmúlt hóban több mint harminckét ezer 
koronával kevesebb" folyt be egyenes adó 
címén, mint az elmúlt évben, összesen 55770 
korona 20 fillér egyenes adót fizettek be a 
megye teröletén, a következő arányban: 

Kaposvár 13213 kor. 70 fill. Szigetvár 15842
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Árverési hirdetmény.

kor, £4 fill. Igal 2706 kor. 56 fill. Csurgó 
*5695 kor. 32 fill. Lengyeltóti 3026 kor. 51 
fill. Marcali 2942 kor. 35 fill. Nagyatád 8183— 
kor. 21 fill. Tab 3159 kor. 7i  fillér. Had- ^  sz vMÓ ]9Qg 
mentességi díjban összesen befolyt 4445 ko-~ 
róna 29 fillér s még mindigcífsa 28 ezer 
korona hátralék áll fenn. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.

— A fogház lakói. A királyi ügyészség : évi LX  102 §-a értelmében ezennel 
fogházában április hó utolsó napján 114 közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény
fogoly volt. Ezek közül jogerősen fogva széknek 1908. évi 4310 10 számú végzése

~fÁpfnHflk fa  férfit nőt- 8 férfi és 1 nő következtében .dr. Piszár Antal ügyved altal tartottak 67 férfit 5 nőt 8 férfi es i no k ,{ Barcs.drávavidéki takarékpénztár
ugye felebbezés alatt állott; 23 férfi es 10 f H a flndi|( Jb2s(,f
nöJrizsgálati fogságban volt.. a|SÓ Andik István ellen 630.kor. s jár. ere-

— Milyen időnk lesz ? Meteor irja: Már | jéig foganatosított végrehajtás utján le- és 
csak a 20-ik csomópont mutat a bolygók1 felülfoglalt és 2362 kor.-ra becsült követ- 
részéről esős jelleget és a 25-lki, ha a je- ingóságok u. m: 6 16. 5 uszo gaz-
i i -  u -i- m w  ío  dasagi eszkozok, epuletfak, 1 szeszfőző üst, lenlegi messze elterülő fáklyás mezőkkel , ^  sza|ma , varrógép butorok. „ ail-

. biró, nagy foltjárás a Napon akkor is meg- vános árverésen eladatnak, 
marad. Májusnak a meleg jellege a termé- Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
nyekre igen kedvező lenne, ha közben né- bíróság 1908. évi V. 278 2 számú végzése 
hány ciklonos jellegű tömör foltcsoport mu- folytán 630 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. 
tatkoznék a Napon, mert ebből kifolyólag évi március hó 14 napjától Já ró  6 „ ka- 
szakadó esőkben lenne részünk, am elyben ^ ¡ t o *
jég is lehet ugyan, de átlagaban mégis hoz- költségek erejéigCsokonyában alpererek 
zájárulna a remélhető csapadékkal; a -május; iákásán leendő megtartására

1908. évi május lió 26-ik napjának 
— őrSj a'  , ~

3-ik negyedében Csak a 20-iki csomópont 
igér bővebb esőt s azutári a 25-iki. amidőn
esetleg vihart vagy nagyobb jégesőt is kap- Q| k ahhoz a vcnni szan.
hatunk, kovetőleg némileg változatos idő iékozák „|u megjegyzéssel hivat-
következik. A meleg fokozódásával s egyál- najt meg, hogy az - érintett ingóságok az 
talában a meleg hiánya miatt, mint az a 1881. évi L X  '.-c. 107. és 108. §-ái értel
műit évben volí, e nyáron nem fognak a mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
fürdőzök és nyaralók panaszkodhatni. Május j Ígérőnek, szügség esetén becsáron alul is 
méghátrálévó csojiiópontjai: 20., 22. 25 cl "^ennyTben az .elárverezendő.ingósá- 
30-ra eSflek. A 20-ik csapadékos, a 25-ik gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
hűvös, esetleg esős, vagy zivataros jelleggel, azokra kielégítési jógot nyertek volna, ezen 
5^-  A „Vasárnapi Újság" május 10-ik.í árverés’az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér- 
szániában Mikszáth Kálmán irt nekrólógot telmében ezek javára is elrendeltetik.
Túrr tábornokról, az elhunyt' arczképei, nM ' Nag!)f lád0n' 1908' ív i lnaí“  h°

l' . S Z A B Ó .JÓ Z SEF
kir. bir. végrehajtó.

|355sz. 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 1906. évi 113534 
számú végzése következtében dri Schwarcz 
Kálmán ügyvéd által képviselt Schwarcz 
József és. társa javára Gyura János éllen 

i öUUkor. s jár.” éréjéig7 foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 1141 kor.-ra becsült következő ingósá
gok, u. m : 9 métermázsa gabona, 2 ló, 
1 kazal szajma, gazdasági eszközök, 1 szesz
főző üst, 1 szikvizgép, 1 varrógép, butorok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek á nagyatádi kir. járás
bíróság 1906. évi évi 653/10 számú végzése 
folytán 300 kpr. tőkekövetelés, ennek 1906. 
szeptember hó lö.napjátói járó 6 /„ kama
tai, '/ váltódij és eddig összesen .122 
kor. 45fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Csokonyában alperes la
kásán leendő megtartására

1908. évi május hó 26-ik napjának 
di e. 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak Jneg, Vhogy az érintett ingóságok az

mében. készpénzfizetés mellett, a legtöbbét 
¡{férőnek, 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 188 . évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is. elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi tnáfus hó 
11. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF
' kir. bir. végrehajt̂ ,

1908. májás 21.

halotti képe s temetésének képei - - mellé.
Általános érdeklődési fognak kelteni, azok 
a képek, melyek a dánosi czígányok pűn- 
pörét mutatják be fényképek s Garay Ákos 
rajzai alapján. Szépirodalmi olvasmányok:
Szabolcska Mihály és Szávay-Gyula versei, ^  sz. vhtó. 1908.
Réthi Lajos anekdotái a czigányokról, Er- Árverési hirdetmény.
délyi Zoltán verses regénye, Foqazzaro re- „  .. . . . . . . .  , 00,- u . - . • . Alulírott bírósági vegrehajto az 1881.
génye. Egyéb közlemények: kepek a. per- évi Lx  , . c. 102. §-a értelmében ezennel 
tátai. Koss.uthj-jzflbflr— leleplezéséről, .a. közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény
városligeti tavaszi’ vásárról, Goldmarkrólrí széknek 1908. évi 1181 10 számú végzése 
s legújabb operájáról, május elsejének meg- következtében dr. Piszár Antal ügyvéd által
ünnepléséről, tárczaczikk, a hétről s a rendes kéí,v.ise't / nk" :ékpénnZí á,r. . .  . . . . .  . . . J  r.-t. javara Borbas József és alsó Andik
heh rovatok: Irodalom es művészét. Koz- lstvén el|en 216 kor. s jár. erejéig fogana- 
mtezetek s egyletek, Sakkjáték, Kép alány, tositott kielégítési végrehaitás utján le- és 
Egyveleg stb.- »Vasárnapi Újság« előfizetési felülfog'alt és 1200 kor.-ra becsült következő 
ára negyedévre négy korona, a »Világkró- ingóságok, u. ni: 2 ló, 1 tehén, nyilvános 
niká-vtl együtt négy korona 80 fillér, árverésen eladónak
w . “ t . . . . .  . .. Mely arveresnek a nagyatádi kir. járás-
Megrendelhető a .Vasárnapi Uiság- kiadó- bíróság. 1908T évi V. 86 2 számú végzése 
hivatalában (Budapest, IV., Egyetem-iu_ 4.. folytán 216 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. 
szám.) Ugyanitt megrendelhető a *Képes- évi november 1kl_9 napjától járó 6” „ ka- 
Néplap« a.legolcsóbb újság a magyar nép,108*3'* ' c^d'g összesen 78

Berger Károly
KOCSIFÉNYEZŐ, MÁZOLÓ ÉS KÁRPITOS 

NAGYATÁDON, (Széchényi-tér.)

ELVÁLLALOM:
az összes szakmámba 
vágó munkáknak elké
szítését a legizlésesebb 
= :  kivitelben =

= =  jutányos áron.

számára, félévre kétkorona 40-fillér.

Felelős szerkesztő:
SZMOD1CS SZILÁRD.

Gabona-piacz.

• kor. 36 fillérben biróilag már megállapított, t 
, költségek erejéig, Csokonyában alperesek
■ lakásán leendő megtartására

1908. évi május hó 26-ik 
napján d. u. 3 órája

| határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- ; 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- ,

MELLER SÁNDOR
fodrász

NAGYATÁDON.

Rotter-Bern« nagykereskedő jelentése. nak meg, hogyazSntetttaíéSgokaz 188Í
'__ .'i'j ",AÁn m I V * „  tm o - - . . ..'Nagyatád, 1908. május 21-én.

Buza 
Rozs .— 
Árpa — 
Zab — 
Uj-Tengeri —

K. 20.- 21.-
18.- 18.40
14.- 15.-
15.- 15.50 
14.- 15.-

Hirdetések jutányos áron fel
vétetnek a kiadóhivatalban.

évi LX. t.-c. 107. és 108. 8-aí 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 májns hó 
11. napján;- ,

SZABÓ  JÓ ZSEF
■ ~  kir. bir. végrehajtó.

Van szerencséin a rí. é. hölgyvilág, b. 
tudomására hozni, egy évig Berlinben szer
zett szakismeretem azon szerencsés hely
zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén a 
legmesszebb "menő kívánalmakat' kielégít
hetem.' •

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

Kegyes pártfogásukat kérve
- - tisztelettel
ffiELLER SÁNDOR.



1908. május 21. NAGYATÁDI HÍRLAP

! Házeladás!
A zrinyi-ütcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kertel jutányos

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

Nagyatádi ártézí fürdő részvénytársaság közhírré teszi, hogy a
nyári fürdőidény május hó 15-én kezdődik 

és a fürdőzés a következő beosztást nyerte: 
hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap 

d. e. 6-9-lg férfiak, 9-12-lg nők 
kedden, csütörtökön és szombaton

d. e. 6—9-ig nők, 9—12-ig férfiak, 
d. u. 1-4-lg nők, 4—7-ig férfiak.

(FUrdödij 50 f.) Zónanap = Vasárnap (fUrdodij 30 f.)
Az igazgatóság.

q

CZÉRKON IMRE ÚRI ÉS  NÓI CIPÉSZ + 
KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi 
országos ki
állításon elis- 

• nierő oklevél
lel kitüntetve.

A JÁNLJA  saját készitményüviábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és fájós iábakra mérték szerint minden alakú cipók, el

készítését. • —1—I— -
RAKTÁRON TA R T : Úri, tTői és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

------- * ,, — —  v; ' ■

„ A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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KONYVNYOMnn_ b e n y á k  já n o s  f
KÖNYVKÖTÉSZET.

ItONYV.- PAPÍR,- IRÓ- 
É S  RHJZSZER =

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

a

ELVÁLLALOK:

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

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 

Rajzpapirt és kartont egész ivekben p^jtjegizlésesebb kivitelben.
és felvágva. ---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

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

P U  a legdivatosabb’FáTTmeghívók, névjegyek 
szóval' níindennemü alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.

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

lőpor áruda.Magy. királyi
Gazdaságos varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott aczéltüskés' kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok,

kerítések czeijaira: „fiungaria“ sodronyfonat.
Mindennemű takarékiűzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

„Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek. 
"~== Ia kékkő, raffíaháncs. ■■ ■■ ■ =

„Gyémánt acél"és,Török acél“ kaszák.Kaszakövek. KaszaverökésTokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Hz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

V  I. rendű maszet ,r-f________
(a »Dunántúli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

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

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

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

E  F E L S Ö MA G Y A R O R S Z Á G I  F AZS I NDELYT .

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

Gazdasági vetőmagvak (államilag óíomzárolva.)
Legjobb minőségű ojtó szallagokü

□
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában. Nagyatád'on 1.1)08;

□

R o l l e r  B e r n á l
—  NAGYATÁDON. == J

□

□

□
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N
NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GBZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

- A •NAGYflTAD ÉS  V IDÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
. ==== gycdévre 2 kor, egyés szám ára, 2Q fillér. ■. 

M e g je le n ik  m inden c»ö tö rtö kön .

S Z E R K E S Z T IK :
Dr. NEUBAUERFERENC, 

SZM'ODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Orvosok és gyógyszerészek.
Aki a nagyatádi artézi fürdő 

részvénytársaság alakuló közgyűlé
sén azt merte volna állítani, hogy ez 
a fürdő egyszer naponta 200—300 
fürdőzőt fog szolgálni, hogy az egész 
megyéből felfogják gyógyulás végett 
keresni s hogy előreláthatólag bele 
lesz Sorolva hazánk gyógyfürdői közé, 
annak azt hiszem a fürdő eszméjé
nek leghevesebb pártolója a szeme 
közé nevetett volna.

De dicsőségére azoknak, kik 
jósszemmel a fürdő sikerében — ha 
nem is ekkora mértékben — bízva 
sók, lekicsinylés ellenére valóra vál
toztatták szép tervüket, az emberiség 
gyógyulni akaró része felavatta maga 
javára fürdőnket s ma — alig egy 
éve léteiének -4 már elmondhatjuk, 
hogy szerepXörét helységünk és egész 
vidékünk életében fényesen elfoglalta 
s nemcsak léte van biztosítva, de 
szükséges intézménye  ̂vármegyénk
nek.

Épen ezt dokumentálni hivatot
tak vármegyénk orvosai és gyógy
szerészei, 4tík idei közgyűlésüknek 
helyéül épen azért tűzték ki Nagy
atádot, mert evvel kapcsolatban ma-

fuk részéről is elakarták ismerni azt 
|j kapcsot, mély mükoaesuket értézf 
fürdőnkkel összeköti.

Üdvözöljük vendégeinket! . Ók 
tudásukkal és szakértelmükkel hiva
tottak kitűzni fürdőnk célját és fel
adatát, fürdőnket becses szavukkal 
ők emelhetik igazi virágzáshoz és 
annak gyógysikere lesz bizonysága 
orvosi karunk kiválóságának.

Tudjuk, hogy hiyatott szemük, 
a fürdő megtekintése után Csak még 
jobban, még erősebben fürdőnk ja
vára bilincselheti le szaknézétüket 
Fürdőnk berendezése a kitűnő veze
tőség buzgólkodása folytán csupán 
elismerést arathat.

És mi — mert hiszen úgyszól
ván mindannyian részvényesei va- 

! gyünk a fürdőnek — tnég eWelsem 
vagyunk annyira megelégedve hofy 
ne törekednénk többre s. biztosíthat

juk kedves vendégeinket arról, högy 
K— ha fürdőnk sikere kivánni fogja 
— mi minden, tőlünk telhetőt meg
fogunk tenni s készek vagyunk min- 

| den kívánalomnak- örömmel megfe
lelni.

Vigyék magukkal ezen örven- 
| detes nyilatkozatunkat s gondoljanak 
; rá, ha szaknézetük fürdőnkre ked
vező.

A somogyvár'megyeí orvosi és gyógy' 
szerészi kör f. hó 26-án Nagyatádon tartott 
közgyűlése alkalmából lobogóerdőben várta 
városunk vendégeit. M á ri.- h á  25-én-este 
kezdtek érkezni a vendégek, kik néyszerint' 
következők voltak:

Kaposvárról: dr. Szaplonczay Manó 
kir. tanácsos, megyei főorvos, az orvosszö
vetség elnöke, dr. Szigethy. Gy. Sándor 
korházi igazgató-főorvos, dr. Csurgó Jpnő 
korházi orvos, szövetségi titkár, dr. Gross 
Sándor korházi orvos, dr. Gáspár Imre já
rásorvos; Csurgóról dr. Éhn Kálmárí. járás- ... 
orvos, dr. Horváth Endre körörvos; BarcSr 
ról: dr. Kronberger Adolf járásorvos, dr. 
Kapolyi Vilmos körorvos ;\ Marczaliból: dr. 
Gold Simon járásorvos; Szurokról: dr. Mol
nár Ede községi orvos; TabróT: dr. Bartos 
Simon körorvos; Csokonyából: dr. Altstock 
Armin körorvos;" Mikéből: dr. Berkovics 
Emil itároryos; Babócsáról: dr. Schwarcz 
Erná-KörOrvós; Berzenczéröl: dr. Csorba 
Elemér körorvos; Zákányból:,dr. Vénezianer 
Tzor körorvos; Kutasról: dr. Kállay Dávid 
Jhároibérényból: dr. Erős József .körorvos; 
Kéthelyről: Jandó Jmre körörvos; Mernyé- 
röl: dr. Schmiedcq Jenő körorv,os é i még 
többen, kik nevét feljegyezni nem sikerült.

Az orvosok tulnyomólag a délelőtti 
vonattal érkezfélTSzobb’ felöl és a Wollák 
és társa cég paszomány-gyárártak megte
kintésére egyenesen odahajtotjak az állo
másról. A gyár tulajdonosai Wollák Soma 
és Krausz Benő urak a szép látogatás miatt 
leutaztgk Budapestről, igazi szivességgel * 
fogadták a vendégeket, végigvezették őket 
a remek berendezésű gyárban, melynek ér
dekessége minden vendéget elragadott. Vé- 
gül fényes ̂ vHiásreggeliyet" láttátcsziveseri 
a gyárosok a látogatókat.

Innen a vendégek a kocsikon a vá-

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
A sziv emlékezete.

I. ..
Gyászba borult az egész királyság, 

mert az ifjú király, mióta özvegy lett, nem 
törődött az államügyekkel, Ifánem éjjelét 
napalát szeretett halottjának képe előtt sírva 
töltötte. ---  ̂ .

A  képet egykor maga késztette; sőt, 
külön e célra tanult meg festeni, mert egy 
oly bensően szerelmes férjnek kegyetlen 
kin lett volna, ha szerelmének bájait idegen 
kéz által kellett volna megörökittetnie.

A festők otg~ különös módon néznek 
modelljükre, hogy az egyáltalán nem felel 
meg a féltékeny ember Ízlésének és azután 
nem is vetnek vászonra mindent, amit lát
nak, valami belőle visszamarad szemükben, 
talán még a szivükben js, vélte a király és 
a világ minden kincséért sem engedte ezt-.

É§ most azután ez a kép volt egyet
len vigasza, nem tudott könnyek nélkül rá
nézni és mégis, fájdalmát npm adta volna 
oda életének összes gyönyöreiért. Hiába

jöttek hozzá . miniszterei, és jelentették: 
„Uram, nyugtalan hirek. érkeztek, Ormuz 
uj királya óriási hadsereget gyűjt, hogy or
szágunkba betörjön". A király úgy tett, 
mintha nem hallaná és tovább nézegette 
kedves képét.

Egy napon azonban rettentő haragra 
lobbant és" csaknem megölte kedvenc 'ka
marását, mert az a legalázatosabban ,mert 

^kifejezést adni annak, hogy a legjogosultabb 
fájdalom sem tarthat örökké és hogy gon
doljon arra, hogy adna népeinek uj királynét, 
legyen az akár egy király, akát- egy paraszt 
leánya.

„Rettenetes 1“ kiáltá a király, magán
kívül a fájdalomtól és dühtül, „hogy ilyen 
gyalázatos tanácsot mersz nekem adni ! Én, 
én legyek hűtlen a legszeretetreméltóbb ki
rályné emrékéhez 1. Eridj szemem elől, vagy 
kezem által halsz meg! De mielőtt távozol, 
tudd meg és hirdesd ki ¡ îndeniitt, sohase 
fogja nő megosztani koránomat és riyoszo- 
lyámat velem', hacsak tökéletesen nem ha
sonlítana ahhoz* akit elveszítettem s aki ab
ból a keretből-rám tekint."

Jól tudta, midőn e szavakat mondá, 
hogy nem kötötte le inagát, mert ugyan hol 
az egész világon akadt volna hő, > ki az

egyetlennel összehasonlítható lenne? Nagyon 
is tökéletes szépség volt. Kétszer nem teremt 
olyan mestermüvét a termeszei .... ._

Óhl nagy, bársonyfekete szemei, cso
dás folyékony ébenfához hasonló haja, mely 
sötéten és hosszan, mint a az éj királynő
jének köntöse szerteomlott, magas, alabás- 

| tromfehér homloka, szépformáju szája 
avval a bájos mosollyal, mely két ragyogó 

! fogsort mutatott! Óh, hozzá hasonló többé 
nem volt ezen az egész világon, még egy 
kiráhjleány, kinek bölcsőjébe az összes jó 
tündérek legbecsesebb ajándékaikat rakták,

I se bírhatott oly sötét hajjal, oly mély sze
mekkel, olyan homlokkal és olî an szájjal.

II.
! Hónapok teltek el, elteli egy esztendő 
és több, anélkül, hogy a szomorú helyzet 

; a legkevésbbé is megváltozott volna.
Az Ormuz felől jövő hirek mind nyug- 

talprtiíóbbak lettek, de a király nem méltó/- 
tatott törődni a veszedelemmel. Igaz, hogy 
a miniszterek a király névében hadi adókat 
szedtek, de a helyett, hogy hadsereget szer

keztek volna, saját zsebeikbe folyatták a 
j pénzt -és "az ország védtelenül ki volt szol
gáltatva a ' zsákmányszomjas ellenségnek,
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rosházára siettek, hol megtartotta a szövet- j igényt lehetőleg kielégitsen. A látogatás tar- 
ség közgyűlését. tamára a közönség számára fel volt füg-

Dr. Szaplonczay Manó kir. tanácsos, gesztve a fürdés és a vendégek igy a kü- 
megyei főorvos, mint 'a somogymegyei or- lönben zsúfolt közös fürdőben kellemesen 
vosszövetség elnöke, megnyitotta a gyűlést, meg is fürödhettek s igy — amennyire egy 
üdvözölte a szép számban megjelent tago- fürdő után érezhető — a gyógyhátásrol 
kát, köszönetét fejezte ki a nagyatádi ártézi ekképen is meggyőződhettek, 
fürdő részvénytársaságnak a szives meg- A fürdőtől felfrissült vendégek ezután
hívásért és kérte az ártézi fürdő részvény- a' Korona-szálloda csinos kerthelyiségébe 
társaság jelenlevő igazgatóját dr. Bienénfeld j mentek, hol várta őket a fiirdörészvény- 
Mórt, hogy az orvosszövetség köszöne- társaság által rendezett ünnepi ebéd, me- 
tét a társaság igazgatóságának tolmácsoljá, j lyen társaságunk és vidékünk összes elő- 
végüi felhívta a titkárt dr. Csurgó fstvánt,j kelőségei is jelen voltak, körülbelül 100-an, 
hogy évi jelentését olvassa fel. úgy hogy névleg felsorolni őket helyszűke

A titkár jelentését, mela az orvosszö- mlatt “ SlJ-e^étlapot Kertész Adolf nagy- 
vetség Karcáról és megeggezéséról a kerti- vendég]ös él|itoHa ÖSS2C az összes vendé-
let! munkás baleset biztosiló pénztárról szól, ge|( e|isincrésére R j6 cbéd nagy jókedvet 
a közgyűlés tudomásul vette. is keltett.

Ezután felolvasta az elnök a belügy- Az első tósztot Tallián Andor főszol- 
miniszter javaslatát a községi és körorvo-; gabiró mondotta, megszokott ékes szavak- 
sokról, melyet a közgyűlés helyeslőleg vett ka| köszönte meg a vendégeknek megjele- 
tudomásul. nésüket és az orvosszövetségre s annak j
--- - Ezután dr. Gáspár Imre pénztárnok a köztiszteletben^áHó elnökére ürítette poha-
pénztári jelentést olvastq fel, mélyet a köz- rát. Erre feleletül dr. Szaplonczay Manó 
gyűlés tudomásul vett azzal, högy az . királyi tanácsos megyei foorvos és szövet- 
19p8-ik évre a tagsági dijat 8 koronában ségi elnök köszönte meg a szives fogadást 
állapították meg,-rT"-- ~ - , —-jtfícsérte az ártézi fürdő kitűnőségét, mely-

Végül az- elnök és a választmány nek létrehozásában neki is oly kiemelkedő 
mandátuma lejárván, a közgyűlés egyhan- része van, végül az ártézi fürdő felvirág

zására emelte poharát.
Tósztot mondtak azután még: dr. 

Kiszely László kir., járásbiró éltette dr. 
Bienenfeld Mórt, a fürdő kitűnő igazgatóját, 
dr. Altstock Ármin csokonyai köorvos Tal- 
líán Andor^ főszolgabíróra, Tallián Andor 
főszolgabíró Wollák-Somára és. Krausz 
Benőre, a gyártulajdonosokra, Wollák Soma 
igen szellemes tósztban az orvosi karra, dr. 
Éhn Kálmán csurgói járás orvos Nagyatád 
felvirulására emelte poharát. j

A kellemes társaság lelkes hangú- j 
.Bíeiienf^d Mór, ¡1 társaság érdemdus és latban a késő délutáni órákig teljes szám- 
lelkes igazgatója kalauzolt és szakszerűen bán együtt maradt és bár a kaposvári ven- 
bemutatta az egész berendezést a váróte- dégek, kiknek nevében még dr. Szaplon- 
remtől a gépházig. A tiszta, modern, cél- czay Manó búcsúzott még egyszer el a 
szerű berendezés, mely akármelyik fövárbsi helybeliektől, már '/, 4-kor távozni voltak 
fürdőnek is dicsőségére ,válnék, nagyon kénytelenek, a többség legjobb kedv mel- 
tetszett a vendégeknek, Kik folytonosan^ iett estig kitartott.
kifejezést adtak elismerésüknek. Dp npin_Ls_  '__ -Négy-óra után -kerületűnk képviselője;
lehetett másképen, mert hiszén . a társaság Cherneí Gyula is csatlakozott a társaság- j 
igazgatósága mindent elkövet, hogy minden hoz és több órát töltött körében. ~~“ j

gulag elnöknek dr. Szaplonczay Manót, tit
kárnak dr. Csurgó Jenőt és a választmányba 
a Volt választmányi tagokat választotta 
meg. g -

Ezael a gyülés véget ért. Vendégek
ként jelen voltak" a-gyűlésen Tallián Andqr, 
Stadler Mihály főszolgabírók, Ghimessy 
László uradalmi felügyelő, BajÖH—Ármin 
bérlő.

Közgyűlés után az ártézi fürdőt te
kintették meg ¡1 vendégek, kiket itt dr.

Ingyenes jogvédelem.
.Ingyenes ügyvédi állások szer

vezése már. évtizedek óta. fontos 
pontját képezi a szociális munka- 
programúinak. R  közéletben gyak
ran van arra^példa, hogy valaki sé
relmet szenvedett s mégis eláll attól
a szándékától, hogy jogorvoslatai, 
éljen a sérelem elkövetője ellen. In
kább viseli a kárt, seríihogy egy 
bonyolult, nagy költségekkel járó és 
esetleg kétes kimenetelű perbe bo
csátkozzék. Rz ingyenes jogvédő 
intézmény lenne hívatva megszün
tetni e viszás és a forgalom bizton
ságára kéteégkivül hátrányos állapo
tokat Célja az, hogy a szegényebb 
népösztáíy oknak módot nyújtson arra; 
hogy a máguk igazát könnyebben 
megvédhessék s hogy azok, akik aẑ - 
ügyvédi honoráriumok költségeit el
viselni nem képesek, ingyenes jog
védelemben részesüljenek- -

Rz európai kulturállamok között 
Németország volt az, mely ez in
tézmény létesítését úgy társadalmi, 
mint szövetkezeti alapon keresztül
vitte s azt sikerült annyira fejlesz
tenie, hogy — belátva szociológiai 
jelentőségét — ma már alig van 
állama a birodalomnak, melyb.en jog
védők ne működnének.

Főleg a különböző munkás-szö
vetkezetek karolták fel az eszmét, 
amely — bár jó ideje felvetődött 
már — kivitelre csak 1̂ 83̂ ban ke
rült, amikor a rajnai munkás-egylet 
szervezt# az első ügyvédi állást a 
köznép, illetőleg saját tagjai peres 
ügyeinek vezetésére. *

Hasonlóan organizált jogvédő 
intézmények vannak a tríeri, sléziai, 
hesszeni, nasszaűi és a badeni mun- 
kás-szövetkezetekben is. Részben 
csekély összégert, részben pedig 
ingyen látják el a tagok peres ügyeit, 
főleg akkor, a mezőgazdasági ér
dekek megvédéséről van szó.
- jogvédelmi intézményt szerve-
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miután védelmé érdekében nehéz adókat 
fizetett. A békétlenek szaporodtak és na-” 
pónta látni lehetett nagy csapat" emberedet 
a királyi palota előtt, kik azért jöttek, hogy 
kérjenek vagy panaszkodjanak.

• De a boldogtalan^király mindén figyel
mét a képre fordította, melynek csöndes 
varázsa ellenállhatatlanul fogva tartotta.

Ám egyszer az történt — épen kékre 
és rózsásra festette a korai reggel az ablak
táblákat — hogy a király az ablak felé for
dult, mert egy arra vonulónak dala felhang
zott hozzá. Csengő ének volt, szép és üde, 
mint a pacsirtadal.

A király meg volt lepve, néhány lé
pést tett, homlokát az ablakhoz támasztotta 
és kitekintett. Alig tudott egy jóleső felkiál
tást elnyomni. Nem, kedvesebbet még soha
sem látott, mint a kis pásztorleány, ki ott 
alant nyáját a  legelőre hajtotta. 

i-< Olyan szőke volt, hogy úgy látszott, 
mintha haja a napot bearanyozná és nem 
a nap a haját. .

Kissé alacsony homloka oly rózsás 
volt, mint egy alig kinyílott vadrózsaszi
rom, szemei oly derültek, mint a korai hajnal 
és szája oly kicsiny, hogy még dalra ki

nyitva is iiig  mutatott~3^^’i<ipici gyöngy- 
fogat. -- . '  ^

De bármennyire el is volt ragadtatva 
a király, mégis visszahúzódott e látvány 
elől, becsukott szempilláit elfödte kezeivel, 
egészen megszégyenülve, hogy egy pilla
natra el tudott fordulni szeretett halottjától. 
Azután letérdelt a kép előtt és fájdalomtól 
és bánattól sirt és már nem emlékezett, 
hogy egy pásztorleány ablaka alatt énekelve 
elhaladt.

„Óh“  kiáltá, óriási fájdalmától lesújtva, 
„Te tudod, hogy gyászbaborult szivem min
dig a tiéd marad, mert nincs nő, ki rád ha
sonlítson ; uj királgnőt akarnak, de csak ha 
másod élve elém lépne, tudnám magam erre 
elhatározni".

III.
Ám megtörtént, hogy a királyt midőn 

másnap a halott képét szemlélte, igen fáj
dalmas meglepetés érte. Egy ideig gondol
kozott s  azután igy szólt: „Mégis csodála
tos! Talán nedves ez a szoba? Úgy iátszik, 
hogy ez a levegő a képnek nem jót tesz. 
Hiszen az arcképszin ezen megsötétedett. 
Egész bizonyosan • tudom, hogy szeretett 
királynőm haja nem volt qly fekete, mint

amilyennek most itt látom. Nem I határozot
tan nem volt olyan fekete, ami folyékony 
ébenfához hasonlítana, világosan emlékezem, 
hogy itt-ott aranyos világok csillámlottak 
benne A vitágosság istennőjéhez hasonló 
volt az édes, nem az éjj királynőjéhez".

Rögtön ecsetet és palettát hozatott és 
gyorsan kijavította, amit a nedves levegő 

: elrontott?
„Hála Istennek! Itt van ismét az illa

tos aranyhaj, melyet oly őrülten szerettem 
s melyet örökké fogok szeretni!"

És ‘ tele keserű örömmel leborult a 
kép előtt, mely még csak most hasonlított 
teljesen a drága modellhez és megújította 
az örök állhatatosság esküjét.

De. valóbáfl, egy gonosz széliéin kí
nozhatta, mert három nap ¿hulva ismét 
kénytelen volt a képet kijavítani.

„K i tette ezt nekem" kiáltá dühösen, 
„k i meri kezét királynőm képéhez felemelni?! 
Hála Istennek! Jó az emlékező tehetségem 
és tudom, hogy kis homloka rózsás és üde 
volt, mintegy alig kjnyilt vadrózsaszirom“ .

Néhány - ecsetvonás segítségével le
eresztette az aranyhajat és az igy alacsonnyá 
vált homlokot rózsás világításba helyezte.
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zett a 13 Raiffeisen-szövetkézet is, 
hét közülök teljesen ingyeneset.

A szövetkezetek mintájára idő
vel a mezőgazdasági kamarák is j 
kezdtek jogvédőket alkalmazni. így 
Brandenburgban, Sziléziában, Kelet- 
és Nyugatporoszországban, Schtes- 
wig-Holst înben, Szászországtban és 
Wiesbaden ban. Bajörorsságban 1900 
óta, úgy a gazdakörök, mint a me
zőgazdasági tanács állított fel jog
védő hivatalokat, összesen ötöt. A  
westfaliai kamara nem tart. külön 
jogvédőket, hanem az általa kiadott 
lapban válaszol a hozzáintézett, kér
désekre; Würtenbergben pedig a ki
rályi mezőgazdasági központ 72.000. 
példányban megjelenő hetilapjában 
látja el utasításokkal az érdeklődő
ket. De a jogvédelem nem mindenütt 
ingyenes. így például a sziléziai me
zőgazdasági kamara szóbeli tanácsért 
40 fillért, irásbali tanácsért T korona 
20 fillér dijat szed, sőt a szászországi 
1—6 koronát is.

Stettin -városában 1906 óta a 
betégségrijaleset és munkaképtelen  ̂
ségi biztosítási ügyekben maga a 
hatóság szolgál tanácscsal, de min
den kezesség nélkül. Hat hónapi fen- 
állás után 3189 személy vette a se-' 
gélyt igénybe és pedig 1971 szóbeli, 
99 írásbeli tanácsot kért, 1125 eset
ről pedig jegyzőkönyvet vettek fel. 
A segítséget kérők között sok mun
kaadó is szerepelt, kiknek ügyeit 
szintén elintézték.

Az eddig felsoroltaktól • elütő 
szervezete van a jogvédelemnek a 
rhein-preusseni mezőgazdasági egye
sületben. Ez az egyesület ugyanis 
mind: a 66 vidéki fiókjában jogvé
delmi bizottságot nevezett ki, mely
nek tagjai az igazgató, egy ügyvéd' 
és égy mezőgazda. A bizottság az 
egyes falvakba bizalmi férfiakat küld 
ki s a parasztok ezekhez fordulhat
nak kéréseikkel és panaszaikkal. Ez 
a mód .azért előnyös, mert igy hely
ben és élőszóval adhatja elő kérését 
az is, aki írni sem tud.

Csak most volt megelégedve és szive 
örömtől dagadt a megjavított kép láttára.

De ja j! A  következő napon még rosz- 
szabb volt 1 Most már kétségtelen volt, hogy 
egy gonosz varázsló kínozhatta, mert ugyan 
hogy lehetett volna másképen, hogy szem 
és száj egészen megváltoztak!

Nem 1 Sohasem volt a drágának éjjfe- 
kete szeme, sohasem oly hosszan metszett 
szája, mely csaknem az összes fogakat látni 
engedte.

Ellenkezőleg 1 Derültek és szőkék, mint 
a hajnali ég voltak a szemei, melyek, reá, 
óh! oly édesen tekintettek és szája icipici, 
hogy rtiég ha egy dal, vagy csók, szívélyes 
mosoly választotta el a rózsás ajkakat, alig 
mutatkozott néhány kis gyöngyfogacska.

A  fiatal királyt a leghevesebb harag 
töltötte el ezen elnyűtt kép ellen, mely leg
drágább emlékeinek ellentmondott.

- Ha e nyomorult varázslót, ki yele 
szemben a csínyeket elkövette — mert 
nyilván ördöngösség volt — kezébe kerít
hette volna, rettenetes módon állott volna 
boszut rajta:' De a varázsló nem vo lf ott -s  ̂
így egész dühe a • képet érte. * Nem sÖkT

Végül érdekes berendezést lép- [ 
tetett-életbe a weimari mezőgazda- 
sági és az oldenburgi munkás-szö- 
VetkeZet. Mindakettő 1902-ben béke-! 
bíróságokat állított fel a peres ügyek- j 
nek lehetőleg békés utón való rki- 
egyenlítésére. Élükön békebirák -'ál* 
lanak, akik többnyire nenrrjögvég-; 
zatt férfiad, hanem' csak idősebb/ 
tapasztalt egyének. Működésűk már; 
több izben sikerrel járt, mert köz
benjárásukkal nem egy per , vált et- 
kerülhetővé.

Ipari szakoktatás.
Az uj ipartörvény tervezetében lénye

ges helyet foglal el az ipari szakoktatás, 
melyre Kossuth Ferencz kereskedelmi mi
niszter kiváló súlyt akar helyezni. Az ipa
rosok ingyen oktatása, "hogy szaktudásuk, 
képzettségük fejlődjön, olyan figyelemre 
méltó momentum, mely hivatva van iparo
sainkat és iparunkat is jóvalta magasabbra 
emelni. __, _ • ' : — ,— — —

A nemzet állam kiépítésének nagy 
munkája szempontjából az ipart illetőleg 
első s tán legfontosabb feladat a szakok
tatás kellő szervezése. Tanult,- iskolázott 
kisiparos osztály egyrészt ipari termékeinek 
elöállitás^náf nagyobb eredményt tudhat 
elérni s igy könnyebben versenyre-kelhet a 
belföldi gyár- és külföldMparral szemben, 
másrészt iskolát járt, művelt iparos osztály
ban sokkal éberebb a nemzetállam tudata. 
Tanult iparos  ̂sokkal inkább tud felemel
kedni. az osztályérdekek fölé s mint ilyen
nek sokkal magasabb és szélesebb látóköre 
van a nemzet öncélja, feladatai terén, -mint 
olyannak, ki minden szellemi táplálék nél
kül sajátította el mesterségét.

Egy nemzet-iparos lelki szeme előtt, 
nem tisztán az a törekvés lebeg, hogy; 
megrendeléshez, — vagy. a felmerülő szűk- i 
séglethez . mérteit? éppen csak elkészítse 
munkáját, amiből életét fentarthatja. Ez az 
iráni) lecikezdetlegesebb stádiuma a nemzet- 
iparos életének, urmél a pontnál a nemzet
ipáros meg nem állapodhatok, mert a nem
zetállam ennél többet követel. Követeli

hiányzott ahhoz, hogy letépje éS"lábával 
tapossa ezt a.hazug képet.

De lassan megnyugodott abban a 
gondolatban, hogy hiszen helyrehozható 
a kár.

Munkához látott tehát és hü emlé
kezete után festett és oly .jél sikerült ez 

¡neki, hogy néhány óra múlva egy rózsás 
¡világoskék szemű és icipici, szájú női arc 
i mosolygott rá vissza a vászonról.

És a király szomorú gyönyörrel nézte 
müvét és fájdalmasan felkiáltott: „Igen, ő 
az, igy nézett ki az én szeretett, felejthe- 

jtethetetlen királynéin".
| És midőn eyy napon a kamarás, kinek 
iszokása »volt, hogy egykevéssé benézett a 
kulcslyukon és aki igy mindent látott, a király-, 
nak azt ajánlotta, hogy egy kecses kis pász
torlányt, aki minden reggel dalolva a kas
tély előtt nyájával elvonulfjtitélynövé emel
jen, mert a szép halott arcképére teljesen 
¡hasonlít, csak talán még csinosabb — ak- 

királynak nem volt ellenvetése.N F.

igyanis azt, hogy minden ipartermékében a 
nemzet karaktere, jellege tükröződjék visz- 
sza. Minden ipartermék á nemzet sajátos 
szokását adja vissza úgy, hogy ekképen, a 
belföldi fogyasztó minden'igényét kielégítve 
visszaszorítsa á külföldi ipar jogtalan bétö- ’ 
lakodását Ezen törekvésben az iparost 
ama tudatnak Jcell vezérelni, hogy-«zzefr a 
nemzetállam nagy eszméjének anyagi és 
kulturális czéljainak megerősítéséhez - fog 
hozzájárulni”

Hogy ekként az egész iparos osztályt 
a nemzet önczélja irányában és szellemé
ben átformálhattak, nem elég ennek elé
réséhez csupán az, hogy az iparos ifjú 
nemzedéket mesternél leendő hosszabb vagy 
rövidebb ideig tartó gyakorlati tanonczko  ̂
dásra, inaskodásra szorítsuk. Ezzel a rend
szerrel csak minden lélek s öntudat nélküli 
modern rabszolga munkáshadat nevelnénk. .

A mai kisiparosnak az élet nehéz 
küzdelmei közepetté~üzikai—lehetetlenség - 
annyi időt szentelni magának, hogg tanulóját 
modern nemzet-iparossá nevelhesse.

Ha a kisiparos osztály egymaga gyen
ge, képtelen„erre_a-feladatra, álljonoda - 
melléje teljes erejével az országos szak
oktatás. ~

A műhelybeli oktatást a mesterre 
hagyjuk. Azt maid elvéozi ó. Az iskolai 
oktatás magának a nemzetnek: a törvény- 
hozásnak kötelező feladata.

Az ipar oktatás szerintünk két irány
ban illesztendő, még pedig áttalánps $s 
speciálisan-szakirányban.

Az általános irányt a népiskolától 
egészen a legfelsőbb iskoláig meg nem kell 
honosítani. A mai élő nemzedék minden 
egyes tagját, — sajnos —- nem lehet meg
nyerni az ipar- tántorithata1 lan hívének! 
Meg kell hát akkor nyernünk a jövö-.nem- 
zedéket ! A nemzetállam örökké élő orga
nizmus, mely nem csupán a jelenért, ha
nem a jövőért is él. A jövő pedig ott van 
áz iskolában.

Már az elemi iskolás nebulónak fejébe 
is be kell oltanunk az ipari foglajkozás 
tisztes, becsületes, tjemzet- és életfentartó 
voltát. Meg kell magyaráznunk ezeknek az 
apró gyermekeknek is, hogy az iskola te
remben minden, amit szemük lát, kezük 
érint, amit magukon hordoznak, — a kér
ges ' tenyerü iparos izzadtságos munkája; 
nélküle nem létezhetnénk, mert ő maga a 
természet. Sárból, porból, piszokból, hulla
dékból alkot ö természethez hasonló szépet, 
eszményit. Meg keli magyaráznunk már 
ezeknek az apró féjüeknek'is, hogy az ipa
ros nem nézi: vájjon a  ̂ anyag, mit fel kell 
dolgozni, — szép-e, rut-e, alacsony vagy 
magas származásu-e ? Csupán arra törek
szik, hogy mindannyiunknak használjon s 
az emberiség millióit étellel, itallal, ruhával 
elláthassa. ~

Az elhintett magvakat szabadjára nem 
hagyhatjuk. Azokat ápolnunk kell, hogy 
gyökeret hajtva a középiskolákban törzsekké, 
a felsőbb iskolákban, egyetemen terebélyes 
fákká növekedhessenek.

A  középiskolákban az ipar általános 
, ismereteivel, annak nemzeti missiójával kell 
| megismertetni az ifjúságot. E  tantárgyat 
kötelezővé kell iennf'á középiskolákban. 
Az általános ismeretek elméleti tanítása 

| mellett különös haszonnal jár ipari mfthe-r 
jlyeknek, telepeknek megszemlélése.

Az ipar oktatás másik nagy útja a 
j tülajdonképeni szakoktatás ipart űzők ré
szére’ minden fokon ingyenes tanítással.

Als<̂ -, közép-,és felsőfokú ipar szak-
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iskolák létesítendők. Alsofokuak az o rsz ág , nagyatádi ártézi ezen furcsa szabályzatán s 1262 sz. tkv. 1908. 
minden városában__s nevezetesebb kőzsé- méltán, mert egészen fölösleges dolog, fia árverési hirdetmény -kivonat, 
gekberi; középfoknak minden nagyobb ipari. mát e szabályt meghozták, évvel a pub i- ^  nagyatádi Sír. járásbíróság mint 
gócponton; felsőfokuak az ország geogra- kumot a kassánál insultálni. így akarja jtelekkönyvi hatóság közhírré teszi,'hogy 
fiálag felosztott'nagyobb' területén állitan-1 védeni az erkölcsöt? Hát ha vele en az  ̂ uagyaiátli takarékpénztár r. t. -vógre-
d^k fel. ---- ii,etö hölgy nem asszony, hanem leány s a > hajtatónak Özv. Kovács Jánosné végre-

A tanrendszer megállapítása é i ez is- véletlen úgy hozza magával, hogy vele egy-, szenvedő elleni 3500 kor. tőke-
kolák belső szervezetének részletes taglalása időben egy fiatal ember is kér jegyeit, an- ^vetelés jár. iránti Végrehajtási ügyé- 
ezutta! nem feladatunk. nak is megmondják majd, hogy nem sza- ^   ̂ ^pQ^/iri kir. törvényszék (a nagy-

Annyit azonban szükségesnek tartunk bad. együtt fürdeni ?  Ajánlom ezt a isz e ¡̂r  járásbiróság) területén levő
kiemelni, hogy ez iskolákban a gyakorlati fürdőigazgátóSág figyelmébe. Görgeteg községben fekvő a görgetegi
irány mellé az elméletnek is helyt kell adni. Egy részvényes. ^  sz tjkvT>en A I alatt felvett 1 .5 — 10
Fontosnak tartjuk, hogy az egyes szakok _  Fütőházi vezetőség feloszlatása. A SOrsz. tkkvi birtokból a Kovács Jánosné 
gyakorlati és elméleti tanításán felül gondot zágrábi államvasuti üzletvezetőség a somogy- szüL Farkas Katalin illetőségére az árve- 
kell fordítani mindazokra az általános tan- szobbi állomáson eddig szervezve Volt fü- rést 2785 koronában ezénnel niegálla- 
tárgyakra is, melyeknek ismerete nélkül mai ^házi vezetőséget f. évi junius h  ̂ 1-tól pitott kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
modern eipber nem élhet meg. Végül külö- kezdődő hatállyal feloszlatta és annak veze- a fentebb megjelölt ingatlan az 
nősen hangsúlyoznunk kell, hogy az ipar Keller Manót Fiúméba helyezte át. 
történelme mellctTnagy súly tektetendő a _  Kt| i l  őfelsége jubileumamagyar nemzet történelmének t™tásar. _ R  Gizella. E  let !l61csön6s
Mert ,ol (egyezzük n ^  feladatunk nem- h020mánybizt0siló ¡ X ,  Igazgató-
csak az, hoggr-szaktiépzett- munkássá, ha- .
nem a nemzet aktiv elemévé is kell tennünk, 
emelnünk a magyar iparost. Ez legyen 
mi vezérfonalunk, az ipari szakoktatás szer
vezésénél.

legutóbbi ülésén elhatá
rozta, hogy öfélsége- 60 éves jubileumát az 
uralkodó szándékának" TTregfelelőeri ember
baráti ténykedéssel ünnepli meg. Az intézeti

És e körülmcnyjeletíe nagy hoxderő- 
vel bir, mert a magyar nemzetállam kiépi-, &

tisztviselők részére egy jubjjeumi -gyógyse- 
l alapot léfiSií. Továbbá egy-az intézet

lésénél úem m ellő zh e tő  a z  ip a ro s sá g . V eink  I Ábelében - fennálló alapból amelyből a .
számolnunk kell, már csak nagg számuknál 20 ^  szegeny leángok kozott
fo js ■ 258.824 korona kelengyesegely osztatott

fl középosztályt, mely fundamentumát a >"bileun,i évbe"  a másl,cmö kele"-
képezi n nemzetállam épületének, -  nem- ! gyesegélyeken kívül 50 szegeng ■ menyasz- .................................
csak oazda, hivatalnok és kereskedő, hanem * » » *  k° z° H * » ;  koronáiéval, I állituU szabályszerű elismervényt itszol-
legnagpobbrészt iparos alkotja. összcs* "  25.000 korona lesz »¡ublleumi; giUBjtni.

Az Ipar nagyon alkalmatos arra, hogy segély cimen készpénzben kiosztva. H X ag 'a lád. ) !W «. évi üprpi», 18-áü.

1908. junius 10-én d. e- lO órakor
Görgeteg közságházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak^ 
ingatlan heesárának 10 .-át vagyis 278 
kor. 50 'fiíl, készpénzben vagy az 1,881. 
évi LX , t.-c. 42Í;-ában jelzett árfolyam
úm! számítolt -és az 1881. évi november 
hó 1-én 33413 sz. a. kelt igazságügy 
íniliiozterF rendelet 8 §-ában kijelölt óva
dékképes értokpapirban a kiküldött ke- 
zélfez letenni avagy az 1881. évi LX . 
t.-c. 170 g-a értelmében a-bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről -ki-

a nemzetállam eszméjét megerősítse.
-r-—  * ‘ ér. -V.

hajdan az intézetnél biztosítva volt leányo-; kir. járásbiróság mint tkkvi hatóság. .
kon kívül főleg — az intézet egész mükö- S Z A K Á L L  kir. járásbíró helyett

________dési terén — u. m. Magyarországon, Ausz- L ' “ . K I S  Z E  L  Y
i triában és Németországban az állam, vagy kir. járásbiró.H Í R E K .  - tarlradsereg szolgálatában állő egyének leá- . ■■ ■ ■ ■ ——.......

— nyai  lesznek figyelembe véve. A bélyegtelen,
— Személyi hir. Chernel Gyula, ország- szegénységi bizonyitványnyal és másnemű 

gyűlési képviselőnk neje társaságában f. hó mellékletekkel ellátott írásbeli kérvények a
24-én Nagyatádon tartózkodott és az ártézi Gizella-Egylet igazgatóságához Bécs, I. Franz , - ,
fürdő jóhatását is kipróbálta. Úgyszintén f. Joséfstresse 13. ez év október hó 1-ig kül- telekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy
hó 26-án is a délutáni órákban megjelent az dendók be. a nagyatádi .járási takarékpénztár r. t.
orvosi banketten együtt levő társaság körében. X  t a t a I* PcrtW.iv f h ó n á n  V(H?rehajtHtónak Odacasits József végre-' ^  Tűzek* Csököly községben f. hó 13-án 8ze||Vedó ¿neili 7() kor, t(-)kekö.

1189 sz. tkv. 1907.
Árverési hirdetmény  ̂kivonat.

A nagyatádi kir. járásbiróság mint

~ -  Kitüntetés. A k irá fcü Je lstea-H aám -H ,,^  Mihály szalmás lédéin háza a'Beniie'"  
Fétencznek, gr. Festebcs Tassiló csurgói v0u bútorzat élélmi szer és gazdasági esz- 
uradalmi főerdészének, ki a mi vidékünk bőkke l együtt elégett. A tűz oka isme-, 
társaságának is közkedvelt  ̂ tagja, az erdő- retien.

és vadtenyésztés körül kifejtett _  3^ ^  _

yetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a kaposvári kir. törvényszék (a nagyatádi 

"-kir. járásbiróság) területén levő Nagy
atád községben fekvő a nagy és kisatádi

érdemes munkássárfnak-elismeréseül a  ko- -----  ' Szentlászlópusztán f. hó 7-éir 7H2 gztjkvhen A I. alatt felvett 23 a. 1.
ronis aranvérdemkeresztet adományozta. “  uradalmi cselédek széna rakománya ‘."10 ^3 h lirsz. ingatlanokra 107á koronában

k0’’- értékben elégett. A tüzet Bognár Fereno ezennel megállapított kikiáltási árban az
T  ’ hogí  4 éve!  nevü f,a «yu,ával f  álverést elrendíue, és hogy a fentebbaz atádtak dédelgetett kedvencét, azaz annak tál idézte elő, a szülők ellen gondatlanság met,:0|öjt jnt,atl{Ui az

szabályait meg kell szólnom. Az ártézi für- miatt az eljárás megindittatott. ^ ' , .
dőrfll van szó s ai;nak dupla kabinjáról. Már _  Kuntelep községben f. hó 2©-án Ko- ^  J u n ius 8_án d ; e* 10 Ór^ O r
akkor is csodálkoztam, mikpr azt a közép-j  Vác6 Málé gazdg kárára pajtája a benne
kori határozatot olvastam, hogy a közös ka- vojj cséplőgép, több gazdasági eszköz és
binban férfinek és nőnek egyidöben fürödni baromfiakkal együtt elégett. A tűz oka is-
nem szabad, még ha az illetők házastársak meretlen.
is, mert ez közerkölcsiségbe ütköző cseleke- ^
det. Erre azt lehetne mondani, hogy kinek i - E lü tö tte  a gyorsvonat. Tudósítunk 
mi köze ahhoz, hogy kivel fürdők együtt,! le,enli"  ho8y f' hó 25-én a reggeli gyors- 
hiszen ez zárt ajtó mögött történik, de meg vonato"  KaP0“ árra utazása alkalmával a 
egy óly rohamosan s modernül fejlődő vá- :kaPI»’"W  állomás végpontja táján egy idős 
roska csak nem akad meg ilyen csekély- munkás embert — aki ép a vasúti hídon a

A napokban aztán igazolta egy esel, P4|yal« ‘é i akart átmenni -  a vonat elll-
hogy mily helytelen a szabály. Egy úri nő, töl,e’ m,re a vonal a sik Pál),á" hirlele"
-  nem atádi -  sógorával érkezett Nagy- meRá"  4s az ," asok réml,ltcn uKráliak ki a
■atádra vasúton s fürdeni kivánt az annyira vonatból, a szerencsétlen pedig élettelenül
dicsért Artéziban, ugyanez volt szándéka ,ekudl t é t l e n  a vonat melleti, külső sé-
sógorának. Egyszerre léptek a pénztárhoz rll,ésekct ugyan nem, hanem erős agyrász-
s kértek külőn-külön kabinfürdőjegyet, kli- kódásl szenvedett. Gyors orvosi segélyben
lön is fizettek. Erre a' Cassatündúr megje- r ŝzesitve lett.
gyezte, „de n§m szabad árri együtt fürdeni.“ ------------------------- — ----------
Az illető uriasszony megfelelt, hogy oa esze- Felelős szerkesztő:

sincs, de igen megbotránkozott a I SZMOD1CS SZILÁRD.

alolirott tkkvi hatóság hivatalos helyisé
gében megtartandó nyilvános árverésen 
elaclatni fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10"/0-át vagyis 107 
kör. 20 fillért készpénzben, vagy-az 1881. 
évi LX . t.-c. 42 §-ábaii jelzett árfolyam- 
níah számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügymi- 
niszteri rondelet 8 §-ában kijelölt óva
dék’ képes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az" 1881. évi LX . 
t.-c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. _____ _

Nagyatád, 1908. évi április 21-én. 
A kir. járásbiróság mint tkkvi hatóság., 

S  Z A K  A L  L  kir.-.< járásbiró helyett - 
, K I S Z E L Y

kir. járásbiró.



1908. májas 28. NAGYATÁDI HÍRLAP

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

f e la d ó .
Az érdeklődők -7- 
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

nagyatádi Artézi fürdő részvénytársaság 1

Nagyatádi ártézrfürdő részvénytársaság közhírré teszi, hogy a 
nyári fürdőidény május hó 15-én kezdődik 

és a fürdőzés a következő beosztást nyerte: 
hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap

d. e. 6—9-ig férfiak, 9—12-ig nők 0  
kedden, csütörtökön és szombaton

d. e. 6—9-ig nők, 9-12-ig férfiak, 
d. u. 1 —4-ig nők, 4-7-ig férfiak.

(Fürdödij 50 f.) Zónanap = Vasárnap (fürdödij 30 f.)
Az igazgatóság.

C Z E R K O N  I M R E  S f c S ' í S , ;  N A G Y A T Á D .  1

.A pécsi m

(
AJÁNLJA  saját készitményjijábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. ̂  
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szeíínt minden alakú cipók el |  A pécsi

állításon elis-
készítését.

RAKTÁRON TART :, llri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb állításon elis-

- lel kitüntetve.
kivitelig.'- '  . .. • 3 

/ — ■— — . lel kitüntetve.
~~~~ . Rendelések és javítások; gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
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KÖNYV,- PAPÍR,- IRÓ-KONYVNYOMDA_ g E N Y Á K  J Á N O S  -  Es RA.ZSZER =
KÖNYVKÖTÉSZET. NAGYATÁD. KERESKEDÉS.

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt 

Rajzpapirt és kartont égészivekben 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK:

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

LfLlapok, eljegyzési és esketési meghívók 
mm a legizlésesebb kivitelben.
--- Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
P P  "a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek.
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□ □
Alapittatott: 1854.*____^  ----- - A laplttatott: 1854.

□

□

R o l l e r  B e r n á l
p  —  NAGYATÁDON. ......  )

[x' •--

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi Örsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi 7|j~ lőpor áruda. 
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott aczéítüskés kerítés sodrony,sodronyfónatokéssímáhuzalok,

kerítések czéijaTfü „fiur^aria“ sodronyíonaí.
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

- „Sophia“ és „Cornélia“ -permetezők. -kénporpzgk cs alkatrészek.
I I1 kékkő, raffiaháncs. - .......

„Gyémánt acél" és ..Török acél" kaszák. Kaszakövek. KaszaverökésTokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Fiz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

I. rendű meszet '*
(a »Dunántirii Equesült 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..

I.a F E L S f l M A G Y A RORS ZÁGI  FAZS I NDELYT.

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

Gazdasági veíőmagvah (államilag ólomzárolva.)
Legjobb minőségű ojtó szallagokü

□

r~ ——  ------ 1 1 r~\i— ------------—  1 —

Nyomatott Benyák János

1, 1
cönvvnYom
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III. évfolyam. 1908. junlus hő V 23-ik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész cvre 8 kor., félévre 4 kor., i 
" gyedévre 2 kor. egyes *zám ára 20 fillér. — — 

M e g je le n ik  m inden csü tö rtö kö n .

SZERKESZTI*: 
Dr-NEUBAUER FÉRENC, 

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

PUnkösd. péSnyiről visszabukik a mélységbe. 
Sziszifuszi munkát végzünk: ahegy- 

Titkos jel rajzolódik az égen ■ ^melynek ormárói szGbb.jöyő
■ órortó lf a S t W Io -  OlZlQX,

hetm.
. talán söhasem fogjuk elér-és az apostolok érezték a Szentlé

lek szárnyának lebbenését Ez az
égi jel, ez a szárnylebbertés mege- V,c,n. -“¡JM* n.tsmyeK es 
rősitette az ő hitöket és megihlette szegenyek vagyunk, meg egymással 
csüggedő sziveiket. ' 15 marakodunk. Kicsinyes dolgokra

Az emberi léleknek, amikor ’el- Pazaroljuk az eromket s ha nagy 
csügged, biztatásra vart szükséne °9rf h.cjlüJn£ , ^ rW ^ ^ , n- 
hogy uj erőre kapjon, s el ne Vé̂  , í  Kor)all*J- +ervszernt—
s X  hitét az élet egyhangú, sivá- len41 f? "élta'anul végezzük nap- 
ran pergő napjaiban. " aP . f "  ? me9é'^ tés. ■‘obotját es„ 9 . .... . Kárpátoktól az Adriáig nyuzsaoA magyar nép ezer sebbő ver- mi„ iók közön nincsen egyetlenegy,
Z'k. Tepett reményseggel, csalódott ,I(czébe adhatnúiTa vezf ri
szívvel áll a nepek áradatain s álcát, J modv4n. Tebenned megbt- 

-csak.-a régmúlt idők ,obb naDjam zunk, Vezess minket és mi követ
merenghet mer a lelene sivár és a ni f k1 Nincsétirtgyctlen egy, 
lovoje kilátástalan. akin(|  minden kjsért|sat. megv“,Bö

Mögötte, a múlt idők távolában, min(ten egyéni vágyat hazafisága, 
még itt-ott lát egy-egy napsütte me- hatalmas elméje és tüzes, lelkesítő 
zót, egy-egy virágos rétet vagy ár- szava aléltságából fölrázná ezt a 
nyas «dót, de előtte kopár, magas.sokat zaklatott népet és bátor kéz- 
Iregyoek Siögellik az ut s oeui-lit- megmutatná-ae utat, mrohjen 
hatja, mi van bércen túl. haladnunk kel, hogy el ne vesszük.

Reménységei. amiket szeretettel Ha valahol, bármely rejtekén az or- 
melengetett szive mélyén, egymásu- szágnak, a felbukkanna a nagy, 
tán eltünedeztek s ha a csalódás mindent betemető szürkeségből ez 
nagy terhével útnak is indul a me- a fényes, tüzes elme, a mely vilá- 
redek hegyi utón, alig egy-két lé- gitana és melegítene, nem keljene

félnünk a jövendőtől-. Köréje gyüle
keznénk, áhítattal hallgatnók csodá
sán csengő szavát« utatlan utakon,' 
járatlan erdőkön, vizmosta partokon 
követnők őt, a merre vezetne.

És addig, amig ez a tünemény 
meg nem jelenik valahol, addig, 
amig e nagy_.széllem szárnyának 
lebbenését nem érezzük, verejtékes 
* omlokkiri, tövisek •vérezfe íábbal 
céltaíánuí Togunk bolyongni a lidér- 
cekkel teli pusztaságban.

Itt-otfr-feltünik egy ingatag, resz
kető fény. Utána rohanunk7~A2t 
hisszük, ez" az igazi. És mocsárba 
vezet. Lidérc-tüz volt, amely vesz
tünkbe csábit. Óvakodjunk ezektől 
a csalóka tüzektől, amelyek ideig- 
óráig ragyognak, de sohasem me
legítenek. Az apostolok erős hitével, 
rendíthetetlen bizalmával kell bír
nunk, hogz akkor, amikor a hajnali 
égen feltűnik majd az igazi, ragyo
gó és melegítő fénysugár, térdre 
boruljunk és ájtatos suttogással, erős 
hittel és meggyőződéssel rebegjük: 
Ez a Szentlélek! __ r-'r

K  Í

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
Katona-becsület.

Irta : PRÉM JÓZSI I .
—;— -h—*--

Gombás Tamás Jiarnilncévig gyártotta 
a téglát. Szegényen kezdte, akár valami 
vályogvető cigány. Maga is dolgozott a két 
kezével, mely bizony keztyüt sohase ismert. 
És segített neki az élete párja, oki a házi 
teendőket, meg a? üzleti levelezést végezte, 
mert Gombás uram irtózott a betűktől.

Egy nap aztán — Isién csodája — 
jó agyagbányára találtak a cselényesi ha
tárban. Meg volt irva a csillagokban, hogy 
Gombásék vagyonos emberek lengenek.

De amint a pénze megszaporodott, 
azonnal párologni kezdett a házaspár esze.

Abban a határszéli magyar* városban 
is, mint mindenütt, - a jómód« kisasszonyok 
ideálja: a huszár attilla. Már honvéduni
formis a szerényebb almok közé tartozik. 
A  gyalogos tiszt ruhája meg éppenséggel a 
végszükséget allegorizálja.

Csakhamar Gombád Tamásról is ek- 
kép -szólt az Ítélet ;- -

— Bezzeg nem adja másnak a leányát, 
mint katonatisztnek. Még azelőtt ót esz
tendővel megelégedett volna valami jóra- 
való könyvelővel, akire később a tcglagyá-

rát hagyhatja: ma már huszárfőhadnagyról 
ábráwtozik az egész család.

Még az okos Gombásné is úgy ta
lálta-, hogy az ő Klárikája . semmikép sem 
maradhat hátra. Hisz felsőiskolát végzett; 
a tennjsz pályán dijakat .nyárt,  -abélbair 
hol igazi, hol vice királynő szokott lenni — 
szávai »  itiódern igényeket betöltő me
nyecskének fog beválni. Még lóra is ülhet 
és vadászhat az urával.

Kit várhat az ilyen lány, ha tisztet 
nem? És Gombásné folyton kereste Wink
ler ezredesné társaságát, aki pedig lenézte 
ót s kárörömmel emlegette, bár a téglagyár 
sok jövödelmét elkárlyázná valami lovqs- 
tiszt, ha ugyan fognak ilyen vöt. 1

Klárika naponta hallotta anyja bölcs 
oktatásait: .

— Ne merj másra gondotiíí,' '  ífiiiit 
huszárra. Nekem kosártaposó gyalogos nem 
ke|l. A múltkor is'túlságos sokat beszéltél 
azzal a, vadászhad.íagygyal. Mit akarsz vele? 
Már a Szürke uniformisát- sem nézhetem. 
De jtt van a Hammerklopf Ernő’főhadnagy. 
Ez aztán fess huszártiszt! Igaz, hogy né
met, de., annál _műveltebb -J. . Hozzá mégy, 
ha megkér?

Klárika eliievette magát.
— Ha megkér? De hát nem kér meg!
Az anya nem vette észre, hogy a

ieány olyan képet vágott, mintha fázna | 
ettől a Hammerklopftól. Szerette 'ö is az

uniformist, de csak azért, mert unokabátyja, 
a daliás, jóezivü Gombás Pista is ilyenben 
feszitett. Igaz, hogy nem volt főhadnagy, 
de még csak hadnagy sem, hanem szegény 
önkéntes. Da Klára szerette a derék fiút. 
Együtt* líőtéOel és j l  leány sohase gondolt 
másra, csak őrá. ■ '

— A tiéd lessek, Pista! Megvárom, 
mig leszolgálöd a katonaévet, megvárom, 
mig ; hivatalodba lépsz. Ne aggódj, nem tán
torít el senki tóled.

így vigasztalta ifjúkori pajtását, vala
hányszor látta, hogy anyja hidegen a ked
ves rokont. ■

Gombás Pista, a. szegénynek maradt 
család-ág minden lehetett, csak katona nem. 
Gyűlölte a fegyelmet, a folytonos szalutá- 
lást, a szabad vélemény megtagadását, az 
uniformissal járó összes rabszolgaságot. Volt 
is. már sok baja az önkéntesi év' allatt és 
alig győzte várni, hogy ismét szabad ember 
legyen. Egy nap Gombás Tamásné rászólt 
a lányra:

— Most már vége legyen annak a 
komédiának Pistával! Hammerklopf főhad
nagy féltékny rá és ő miatta nem akar 
nyilatkozni. Bosszantja, hogy a tacskó út
jában áll. De hisz nemsokára úgyis tiszta 

| lesz a-leyegó!
Klárika ne'm tudta, mire vélje ezeket 

a banális, burkolt szavakat. De ..még este 
betoppant Pista:



NAGYATADI HÍRLAP.
há-Községünk szépítése. íulnánakSUláSáVal közsé9ünl!rc

Községünk képviselete május hó Eddig is az idegen, ki közsé- 
21-rí tartott gyűlésében egyhangúlag günkbe jött, elsősorban azért távo- 
megszavazta az egy pár ló vásár- zott tőlünk oly kedvező benyomás- 
lására és tartására vonatkozó és sál, mert tágas, szabályos terünk és 
községünk lelkes jegyzője által be- tágas, egyenes utcáink jobban és 

i nyújtott inditványt, mellyel a meg- szebben be vannak fásitva és ültetve, 
rekedt öntözése városunknak ismét mint más hasonló kis városka terei 
biztosítva van. és utcái.

Ez a határozat kiválóan jelen- A Barossutca remek jegenyéi és 
tőséges községünk életében, jelen- vadgesztenyéi, főterünk gyönyörűen 
tősége pedig abban rejlik, hogy parkírozott templom előtti része, 
igazolja, hogy községünk képviselő- Kossuth szobor melletti szintén any- 
testületének összes tagjai, — dicsé- nyira-mennyire rendezett oldala és 
retükre légyen mondva — felismerték közepének hösszaif"e!iTpló bokor
községünk fejlődésének helyes útját, kerített sétányai, melyekhez most 
melyet támogatni is készek s nincs még a fürdő szép épülete és az 
köztük olyan, a ki kerékkötőnek előtte levő igen csinos park csatla  ̂
hajlandó lenne beállani. kozott, tűntek fel legjobban a láto-

És emeli e tény, ez egyhangú gatóknak és tették oly kedvessé 
határozat jelentőségét még az, hogy városunkat úgy lakói mint az jde- 
ez egyidőbe esik fürdőnk első fé- genek szemében, 
nyes sikereivel. Meglátszik rajta De ez a kedves szépítése köz- 
egyrészt tehát ezen közvállalat sí- ségünk- kinézésének még távolról 
kerének üdvös hatásâ  másrészt az sincs befejezve. Méltán mondhatta 
hogy községünk közönsége érett valaki e helyen a múltkoriban, hogy 
a iTá,irogy kfc^hles^s szem- parkírozásunk stagnál s hogy a
öntoKtöl; el nem tántorítva miir'áen- közönség — mert a fürdőtársaság 

ben előmozdítsa községünkhaladás t̂, magán személy — már évek óta 
Miután pedig így ama meggyé- semmit sem tett községünk szépi- 

ződéssel irirdethetjük községünk fej- tésére.
lesztésére vonatkozó ideáinkat, hogy Ezt a stagnálást hivatott első- 
azók megvalósulása is — legalább sorban megtörni az a tény, mely 

jnnyira^ennyire — lehetséges, nem községünket gyógyfürdő jellegével 
lesz fejesleges £S_hiflbavaló munka r̂uházza fel.
neüány életképes és kivihető tervnek Már eddig is látjuk hatását für- 
köztíangoztatása. dórik létének abban, hogy oly kér-

Igen fontos körülménynek tartjuk désekben, mint az öntözés, határo- 
községünk azon kérelmét, hogy a zott egyhangúsággal intézkedik a 
helybeli ártézi fürdőnek s ev.vel legerélyesebben községünk képvi- 
ieözségünknék a gyogyTürdői jelleg' selete.
megádassék. Nemcsak anyagi elő- De ha fürdőnk sikerének látása 
nyök azok, bár ezek szintént nem már is így felvillanyozta akaratun- 
megvetendők, melyek ezén kérel- kát, akkor sokat és szépet várhatunk 
met megindokolják, hanem azok a ez irányban a gyógyfürdői jelleg ki- 
kötelezettségek is fontosak, melyek montfásptól, mert hiszen ez a jelleg
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egyenesen kötelességünké teszi tő
lünk telhetőleg gondoskodni mind
arról, a mi egy gyógyfürdő hatását 
^meli és biztosítja.

Ehhez pedkj az tartozik -első 
sorban, hogy minden tekintetben 
eltávolitsuk azon dolgokat, melyek 
a fürdőzőt zavarják, gyógyulását 
akadályozzák s mindent létesítsünk^ 
a mi gyógyulásáfelőmozdithatja.

És ha ebben benne van is mindaz, 
a mírWiesbaden, Karlsbad, Baden- 
Baden, Ostende és Biaritz nyújta
nak, de a mit mi egyelőre nem fo
gunk nyújthatni, mégis „kötelessé
günké teszi azt. hogy szerény erőnk 
mértékéhez képest tegyük városkán
kat a fürdőzőnek kellemessé.

Erre nézve pedig első s legkö
zelebb álló dplog tényleg az öntözés 
mellett a megrekedt parkírozás foly
tatása. hogy egész terünk egy kel
lemes, árnyas sétány legyen.

Ezt a célt egyideig hátráltatta 
a tér tulajdonának vitássága. De az 
már ma túlhaladott álláspoji -̂es így 
mi sem akadályozhatná községünk 
ama határozatát, mely a még á Tő
téren folyó heti kirakó vásárt kihe
lyezné a már hetenként is a nagy 
vásártéren tartott állatvásár mellé.

Ez a kihelyezés mindenütt előbb- 
utóbb bekövetkezett. Tagadhatatlan, 
hogy az uj vásártér közelében levő 
kereskedők és iparosok nyertek vele, 
de a külömben minden tekintetben  ̂
a község közép pontján maradt ke
reskedők és iparosok nem vesztettek.

Te^sékp kérdezzék meg ezt 
bárhol, a hol ez az intézkedés rneg- 
íörtént, az ellenvéleményüek De legfé
nyesebben gazolja ezt az, hogy az 
utóbb ilyen helyeken letelepülő ke- 
reskédők mégse mimlekra vásártér 
közelébe, hanem megmaradtak a 
régi kereskedelmi centrum mellett.

így tehát igen törekvő és fel-
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— 'J.-----SzenWsten! Klárika! El kell men
nem ! Becitáltak a nagy hadgyakorlatra. El 
kell utazni Pécsre és csak hat hét múlva 
térek vissza.

A lány sirva fakadt.
Hat hétig ne lássalak? És naponta 

lássam itt körülöttem Hammepklopfot? Mert 
tudd meg, ö itt marad. A kaszárnyában 
kért Inspekciót és itt lesz az egész nyáron! 
Úgy félek, hogy amíg te távol vagy, á szü
leim addig fognak gyötörni, amíg kicsikar
ják tőlem az igent. De én akkor sem leszek 
a felesége. Mert csak téged szeretlek. De 
■ne. menj el. Keress valami ürügyet, hogy 
itthon maradhass te is.

A lány rimánkodásának nem birt el- 
lentállni Pista. Törte az eszét, mint bújhatna 
ki a katonai parancs alól, amely Pécsre 
szólítja. Végre el tudta hitetni az ezredor- 
vossal, hogy rosszul van s amikor qz ez
red távozott, ő még hátra maradt.

— Ha többet nem, ogy-két napot 
nyerek s ez is boldogság rám nézve!

Amióta Hammerklopf. olyan sürün járt 
Gónjbásékhoz, mint ahogyan a vőlegény- 
jelöltek szoktak, a szorongó, (önkéntes jól 
megfigyelte az Időt, mikor mehet el ő is 
Klárikéhoz, atmélkül, hogy veszedelmes ve- 
télytársával ott találkoznék. Eleinte sürün 
tioltak együtt az önkéntes rá a-föhadnagy. 
Egy kis barátságféle is kifejlődött köztük, 
mert Hammerklopf csak az unokabátyát, a 
Gombás fiút látta benne. Eszébe se jutott,

liögy~ez a fiatal ember neki útjába, állhatna 
s airTnég kevésbbé 3 hihette, hogy. Pista 
jobban bjjférközött Klárika szivébe, mint ö.

Annál inkább föltűnt a főhadnagynak, 
hogy a ház rokona hirtelen elmaradt. Mert 
Pista egy idő óta csak a kert palánkján át 
beszélt .a leánynyal és’ csak ■ olyankor tett 
látogatást, mikor a háziasszony nem volt 
otthon. Meg is kérdezte. Hammerklopf fő
hadnagy Klárikat:
... . — Hol van az iinokabátyja ? Már rég 
nem láttam!

■ Beteg. El se mehet a hadgyakor
latra. Az ezredoPvos megtiltotta neki.

II.
Cselényesen néhány nap élőtt az uj 

szinésztársaság vonult be. Az első operetl- 
elóadásra elment â  Gombos-család is. Ott 
fiit egy emelet páholyban Gombás Tamás, 
vastag óralánccöl a domború mellén; mel
lette élete párja, tele ékszerekkel és nehéz 
selyembe öltözve r és középütt Klárika igé- 
zőn, kecsesen, fehér ruhában, mint az ízlés 
báj mintaképe.

Minden lálócsó a téglagyárosék felit 
fordult. Az átellcni páholyban Winkler. ez
redes is sürün nézte a szép leányt s elra
gadtatását nemcsak a nejével közölte, ki 
titkon irigykedett Gombosne toilcttjeirc és 
ékszereire, hanem Hammerklopf föhadnaqij- 
gyal is.

— Gratulálok, kedves Hammerklpf — 
mondogatta több izben és hátrafordult a

főhadhagghoz, ki éppen köteles látogatáson 
vott-az ezrodeséknél.

Egyszerre felszólal Winlerné:
— Hát az a fiatalember kicsoda ott a 

leány inögöttrMosfjött be és visszahúzódva 
marad a páholyban. Mintha félne, hogy 
meglátja valaki.

Hammerklopf látcsövön át vizsgálta a 
a Gombosék páholyát, aztán minden indu
lat: nélkül felelte:

Nini, Gombás Pista..__az ön
kéntes! . . .

— Önkéntes? — pöttöot.fel az ezre
des. És polgári ruhában? Mit keres itt 
Cselényesen? Hisz ezrede már Pécseit van! 
Miért nem ment el ?

— Beteg szegény — mentegette Ham
merklopf.

— Beteg? És színházba jár? És ön 
pártját fogja? Az ezredesné gunyosaii ne
vetgélt és hozzátette:

Nagylelkű' a vetélytársa iránt! .
-- Vetélytárs? — hüledezett most 

Hammerklopf.
— Az*egész város beszéli — mo

solygott tovább az ezredeseé' — hogy 
Klárika Pista önkéntes miatt habozik még.

Az .ezredes minden ok nélkül haragra 
. lobbant: “ —

— Ej, a-haszontalan kölyke! Hát igy 
vagyunk? Kedves Jlammerklopf! Sétáljon 1 
át a fölvonás végén abba a ' páholyba'. ' Na 
igen! Látogatást tesz—a jövendő menyasz-
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világosult kereskedőink józan belá
tással komolyan nem ellenezhetik a 
heti vásár kitelepitését, mert tudrtiok 
kell, Hogy ebből lényeges káruk nem 
származhatok, sőt községünk e tény
ből s a fürdőből folyó fejlődése csak 
az ő előnyükre szolgál.

A héti vásárkihelyezése és 
egész főterünk parkirozása olyan 
dolog, melyet minden körülményi 
ajánl s melyet esetleg gyógyfürdővé 
nyilvánításunk kötelességgé fog tenni.

_  Mert csak akkor lesz igazán 
szép kinézése községünknek és fogja 
magát, igazán jól érezni a fürdőzó 
Nagyatádon, ha egész főterünk oly 
szép és kellemes tartózkodó hely 
lesz, a milyen most a templom etótti i 
része.

Azért óhajtjuk, hogy a köziéi-1 
kesedés mihamarább döntsön e kér
désekben és döntse le azt a kerítést, 
mely az ártézi fürdő előtti kis ker
tet terünk közepének többi részétől 
elválasztja. — r f  —

H Í R E K .
— Fényes esküvő. Berényi Béla kapos- 

mérői államvasuti tisztviselő f. hó 1 -én d. u.
5 órakor kötött házasságot Ruttner Blanka
kisasszonynyal.

Személyi hir. A múlt napokban ven
dége Volt városunknak^ Fejér Gyula ^  
ipartanoiicz. iskolák országos szakfelügye
lője. A helybeli iskolában köriiibe'ül egy 
órát töltött, meghallgatta a tanulók felele- 
•teit, áttekintette a már összegyűjtött rajzo
kat s a taneredmény felett teljes megelé
gedését fejezte ki. Igen jól-esett-a szakfe
lügyelőnek az, hogy személyesen észlelte 
az érdeklődést, mert jelenlétében ott voltak 
már az iskolalátogatók az ipartanonciskolai 
bizottság elnöke, gondnoka és az egész 
tanitói kar.

— Az ártézi fürdő ünnepélyes meg-' 
nyitását a legszivélyesebberi tárgyalták 
szomszéd laptársaink ,műTt . számukban. — 
Úgy a »Barcs és Vidéke«, mint a »Csurgó 
és Vidéke«' a legnagyobb ejisníkrésról szól 
úgy a fürdő gyógyhatásáról, nfint- berende-1 
zéséről és szerencsét kíván Nagyatádnakl 
ehhez az alkotáshoz. Azt hisszük, hogy 
ezen közlemények mutatják kedves fürdőnk j 
az orvosok általi megtekintésének elsö ked- j 
vező hatását s igy annál inkább vagyunk j 
tele reménynyel az iránt, hogy orvosaink! 
nagyrabecsült támogatását fürdőnk részére 
tényleg megnyertük.

— Meghívó. A nagyatádi ipartestület 
házának alapjavára 1909. évi junius hó 7-én 
(azaz pünkösd vasárnapján) a »Mátyás Ki
rály« vendéglő kerthelyiségében confetti és 
szerpentincsaTával egybekötött zártkörű tánc- 
mulatságot rendez. BeJépti-díj: személyjegy 
1 kor., családjegy 2 kor. 40 fill. Kezdete 
esti 8 órakor. —  Kedvezőtlen idő es«tén a 
mulatság a következő vasárnap lesz meg
tartva.—

— Tűz. A  szent jakabi szerencsétlenség 
után vármegyénkben napból-napra szedi ál
dozatát a vörös kakHsr Nagyatádot sem Re=~ 
rúlte ki a rémesen szép hóditó, a mindent el
hamvasztó körútjáról; pusztulást, fájdalmat, 
könnyet hagyva, maga után kis emberek 
gazdaságainak viruló vetései között — roz- 
maringvírágos ablakok és szőlófutotta luga
sok derflWiégkörébe tüzes- üszkét beledobva, 
azokat kiégett salakká változtatta. Intő és 
^elrettentő -például a könnyelmű és szalma- 
födeles építkezés elhagyásának, amikór,úgy
szólván szélcsendes időben a tűzoltók min
den erőfeszítése dacára ugrál a tűz. egyik 
házról a másikra, a maga csinálta lég&ram- 
követkéztében.7^  Itffirus 1-étf d. u. óbora
kor Beleznái Pál bodvicai lakos házában 
ütött ki á,tűz. Háza és összes melléképü
letei, istállójában diszriai elégtek. Tüzet 
fogtak Zámbó György; Boro6 József, Be- 
leznar György, Hegedűs György bodvicai
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lakósok lakóházai .és melléképületei —_a 
tűzoltók minden hősies- védekezése dacára 
is. A nyomozás megindittatott és valószí
nűleg úgy keletkezett a tűz, hogy kis gyer
mekek Beléznai Pál házában burgonyát 
akartait sütni és_ a nagy. szárazságban a 
közéllevö sertés ól tüzet fogott, a honnan 
ijjesztó gyorsasággal terjedt tovább és to
vább. Ki tudja hol állt volna meg, ha derék 
tűzoltóságunk, élükön dr. Szetsey Istvánnal 
úgyszólván az emberi erőtől s jóakarattól 
kitelhető legnagyobb elszántsággal nem vé
delmezi, a szomszédos épületeket és nem 
lokalizálja még aránylag idejekorán a tüzet 
Dicséret illeti érte minden egyes tűzoltót — 
a veszély pillanata hőssé tud* avatni min
den férfit -p- és oicséret illeti mindazokat, 
akik az első vészkqngásra rohantak, ve
szélybe jutott embertársaik segítségére. A 
derék járásbirónk, Kiszely László, Suter Ede 
intéző, Sütz Kornél irodatiszt, dr. Hermán' 
Antal közigazgatási gyakornok, Kovács Gyuhi 
és Harsányig Antal jegyzők, Popity Károly 
tanár, Roznik'Vendel rendőrórmester,. ki az 
összes kocsikat vízzel a tü^ helyszínére 
rendelte- Most már csak a téfsadaknon-áü - 
á férádatrfiögy ¿  ¿é?enwétléírtűzkárosul- 
takat támogassa és segélyezze.

— Meghívó. A «Komiósdi Polgári <51- 
I vasókör« 1908 junius 8-án~a komiósdi er- 
| dőben zártkörű táncvigalmat rendez. Belépő
díj: személyjegy 60 fill;; családjegy 1 «kor. 
20 *011. Kezdete este 8 órakor. -

— Uj bankjegy. Az oszlrák-magyar 
bank már egy év előtt elhatározta, hogg uj 
huszkóronás bankjegyet fog kibocsátani s a 
régieket bevonja. A jegybank főtanácsa 
most állapogott meg abban, hogy az uj husz- 
koronásokat junius hó 22-én bocsátja ki.

— "Verekedés. Folyó hó 17-én Bolhón 
a? -ottani és a szomszédos heresznyeMegé- 
nyek — kik mulatni mentek át Bölhóra — 
régi haragból kifolyólag véres verekedést 
rögtönöztek, miközben a heresznyei Serbet 
Vendelt úgy megszurkálták, hogy 12 napig

-szonyánál-És tudja meg, mi van Gombás 
István önkéntessel? Holnap pedig jelentést 
tesz nekem hivatalosan! Az a fráter pedig 
jöjjön hozzám rapportra - minden körülmé
nyek közt! *-

Hammerklopf a fölvonás utáu csak
ugyan átment Gombásékhoz. A folyosón, 
közel a páholyajtóhoz, szemközt találkozott 
Klárikéval és Pistával. Oly boldog volt a' 
fiatal pár. Nevetgélve hitták Hammerklopfot. 
a cukrász helyiségbe.

De ^  főhadnagy elkomolyodott:
— Gombás István -önkéntes! Mondja 

meg, niiért van civilben-és miért vton itt a 
sziházban ?

Klárika közbeszólt;
— Hisz beteg! »
— Miért nem ment cl Pécsre ? Sza

badságolták ?
— Hát persze!
— ön feleljen! Szabadságot kapott?;
Pista hirtelen elpirult. Dadogott és j

olyasvalamit nyögött ki zavarában, hogy az 
orvos még itt tartja öt.

Aztán együtt mentek el a cukrászatba. 
Bántotta a főhadnagyot ez a küldetés, J  
mellyel az ezredes megbízta. S  amióta az 
ezredesné fölkeltette a féltékenységét a jó 
Pista fiú iránt,: fölháborodott arra a gon- j 
dolatra, hogy neki esetleg tanúskodnia kell: 
kis yetely lársa eJlen. . . . .

A vacsora alatt a nagyvendéglőben,; 
-cigánysíeHe—mellettr Klárika—dkomolyodva^ 
kérdezte:

— - Mért ellensége Pistának?
— Én? Dehogy vagyok! De félek: 

baja lesz. Az ezredesnek meg kell monda
nom az igazat. És az, ami igaz, nem va
lami kedves dolog Pistára nézve.
• — Meg- kell mondania? Kérdezte a 

leány.
— Föltétlenül. Ez már a kaíonabécsü- 

lethez tartozik. Ha Pista hazudott és én 
elhazudom a hazugságát, szépen leoldják 
kardomról őfelsége aranybojtját . . .  kép
zelheti,1 milyen helyzetbe jutottam. . . .

— És nincs más menekülés?
— Hát azt akarja, hogy elveszítsem ] 

a tiszti rangomat? Elvehétném-e, akkor 
magát? Sajnálom szegény Pistát?

Másnap az ezredes megvizsgálta a 
dolgot. Hammerklopf szigorúan a tiszta 
igazságot jelentette tieki.

>•— Na mindjárt lehűtjük az éretlen 
fickót. Tudom nem lesz önnek útjában! 
Majd kijózanodik belőle a lány. Hehehc!

— S  amint Gombás Pista előtte állt, 
ráförmedt:

-- ötr hazudott, önkéfites f Nyolc napi j 
fogság, sötétben. Aztán rögtön el az ezre-! 
déhez! — J

III.
Az ítéletnek hamar-hiré futott Cselé- 

nyesen. Gombás Tamásné fölháborodott, 
hogy az a fiú akkora szégyent hozott a 
rokonságra és egyszersmindenkorra kitil-, 
totta-a házból. Még-KláraHsr-megszcppent 
és szemrehányásokkal fogadta:

Miért is tetted ?~ Minf katonánák tud-_ 
nod kellett volna, mit szabad és rtjtt nem!

— Érted tettem, Klárika I . J ' , 
Szégyent hoztál rám is, ki sem

merek menni az utcára.
Pistával fordult a világ. Csak most 

látts, mi mindent vesztett. És másnap reg-, 
gél be kell mennie a fogságbal Oda a 
tisztessége. Rásütötték, hogy éretlen módon 
hazudott. . . .  És mindenki tudja hogy 
megbüntették érte.

És az imádott lány örökre elveszett 
rá nézvel

Még az éjjel levelet irt Klárikénak. 
Szivszagga!ó, őrülete* levelet. Ott találták 
az írást az éjjeli szekrényen. . . . Vér is 
föcscsent rája. . . .  A Pista butácska, iz
gatott fejének a vére. A revolvert pedig 
hajnalban is még szorongatta a meggondo-~ 
latlanul gyors és immár merev kéz.

. . . .  A temetés után, melyet Winkler 
ezredesné a nyitott ablakból nézett végig, 
Hanmerklópf Ernő főhadnagy meglátogatta 
Klárát. A leány irtózattal névett rá:

— Már tudom, mi a katona-becsület! 
Följelenteni a vetélytársat.

A főhadnagy sápadtan rebegte:
— Hát azt akarta volna, hogy elve

szítsem a tiszti rangomat! Elvehetnénv-e 
most? Sajnálom szegény Pistát!

A leány fölegyenesedett és büszkén, 
elutasítón nézett Hanmerklopfra.

1 M  örökké gyászolni fogom őt Miat
tam halt meg!
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Felelős szerkesztő:
szm oDics s z il Ar d .

Felvételek borús' időben is eszközöltetnek.

nyomta az ágyat. A tüzes vérü sűhancokat azonban különös figyelemben részesítik és rát a vallás-és közoktatásügyi miniszterhez
■ feljelentették. - -: , ¡nem csak érmeket, hanem pénzdijakat isi terjesztik fel, a felvétel pedig a vallás- és

— Veres kakas. Szentes községben má- tűztek ki. összesen 78 állami arjyiy, 153 á. közoktatásügyi miniszter kijelölése .alapján 
' jns : 27-én Gál József, tulajdonát képező ezüst, 209 á. bronz, 1 Ocker arany, 6 Ocker fog történni.
melléképület kigyuladt és leégett. — S z e - ; ezüst, 19 bronz Ocker, emlék érem, 36 egye- — Mibe kerüj a  dánosi per? A  dánosi 
rencse, hogy szél nem fújt cs igy a tűz sületi arany, 01 e. ezöst 116 e. bronz érem rablógyilkosság csendőri nyomozása 1325, 
tovább nem terjedt. — A kár biztosítás és 57 elismerő oklevél áll a biráló-bizottság a foglyok ellátása 245, : szállítása 140, a 
révén megtérül. rendelkezésére a díjazásnál. A kiállítás tanuk napid ja 4372, a tárgyalás költsége

_  Tűz Lábodon. Nagy tiiz volt Lábo- programmjával, valamint felvilágosítással 7500 koronát emésziett eddig fel. A dánosi 
dón is f. hó 2-án d. u. 6 órakor, kigyulladt j bárkinek szívesen szolgál az Országos Ma- gyilkosság tehát mintegy 16300 koronájába 
Kislábodon egy ház és ettől a szomszéd-. gyár Kérlészeti Egyesület titkársága, Buda- került “az államnak. Azonban nincs benne a 
házak is Jüzet fogtak úgy, hogy összesen pesten II. kér. Koronahercogru. 16. szám. sok további, napi-díj, a szakértői dijak, ve-
6 ház és 8 melléképület égett el. A tűz oka — Meghívó. A kuntelepi és görgetegi gyi vizsgálatok, tolmács, stb. 
gyermekek áltaK;tüzzet játszás volt. ifjúság a 48-as honvédek javára 1908. évi -

Női |nyakönywézető. A nöemanci-' junins hó 7-én (pünkösd napján) a Pfcifcr 
*"■ pációá hivatalos lap komoly hasábjaira is vendéglő' udvarhelyiségében világpostával 

betolakodik. Gyapai Pál esztergomi főispán , egybekötött zártkörű jutnálist rendez. Be- - 
Bajrióth községben az ottani jegyző: felesé- lépti-dij: szeriiély’enkint 60 fül., családjegy 

~gét nevezte ki anyakönyvvezetőnek és a 1 kor. 20 fill. Kezdete d. u. 4 órakor. Ked- - 
házasságkötéseknél való közreműködésre is vezötlen idő esetén a juniális a vendéglő1 

•feljogosította. megtartva.. - ,
. -  A virágok leszakitása kihágás. A — Mezőgazdasági tanfolyam népta- 

”  legutóbb .tartott minisztertanácsban kimon- nitók és gazdasági szaktanitónők szá- 
dották, hogy nyilvános és nyitott kertekből mára. A m. .kííTföldmívelésügyi miniszter ^  
a virágok leszakitása mezörendóri kihágás- a gazdasági ispiétlöiskolák vezetésére hi- 
nák minősítendő. A  minisztertanács e hatá- vatott néptanítók illetve szaktanitónők gaz- |  
rozatát megkűldőtte az összes közkjazga- daságí kiképzése céljából fo|yó évi július 
tflst ImWMflWmaH. ~ -...... i  20̂ -101 Dajarólag augusztüs ff-Tg az áígyő- «

— Országos rózsa- pelárgoniom.kiál- gyi, békéscsabai, berznyóbányai, csákóvári, n 
litás Budapesten. A r  Országos Magyar C s ík s z e r e d á i,  hódmezővásárhelyi, jászberé- ®
Kertészeti Egyesület Budape .ten a város-, nyi, karcagi, komáromi, lugosi, nagyszent- ^  
ligeti nagy iparcsarnok helyiségeiben folyó miklósi, rimaszombati/ szentimrei, szilágy- ^  
évi juIius hó 17-től 21-ig nagyszabású or- somlyóí ós szabadkai földmivesiskolákon a |

-. szágos rózsa és plelargónium kiállítást rén'^űiiiU évhez hasonlóan 10-20 összesen 300 g- 
dez,: A'34iáliitáson nem- csupán kertészek, néptanítói, a kecskeméti' földtflívesiskolán - 
hanemj magánkertészek -és virágkedvelők, pedig 20 gazdasági szaktanítóm')' részére 
amatctirök is / résztvéhetnek, akik részére’ négyhetes mezőgazdasági tanfolyamot-fcu— «

. külön dijakat tűzött ki â—bíráló-bizottság, dez. Ezen tanfolyamra felveendő minden 
A virágkedvelök maguk között, a kertészek egyes ueptánitó illetve szaktanitónő egyszáz 
is maguk, között versenyeznek. A kiállítás (100) korona ^átglánybaii részesül, mely £  
gazdag, programmjából kiemeljük a levágott összegből negyven (40) korona ellátási díj 
rózsák csoportját, amelyekben különös súlyt levonásával harminc (30. koróna jelentke- 
helyeznek a hazánkban előállított rózsafaj- zéskor, ugyanannyi a tanfolyam befejezése 
tákra. Kiállíthatok a legkülönbözőbb rózsa- után fog kifizettetni. A  luufolyam.okra lény
fajták levágva és cserepekben szerelve. A lég alkalmazásban lévő oly néptanítók, 
pelargóniuní, a muskátli egyik speciális uö- illetve szaktanitónők, vétetnek fel, kik mo- 
vényünknek nagy tért szánt a rendezőség, zőgazdasági ta ííolyamon. még nem vettek 
s azok díjazására sz<ynoS~ dijat tűztek ki. részt. I\ tanfolyamokra felvétetni kivánó 
A kiállításnak egyik különlegessége lesz a egyének ez iránt illetékes tanfeiűgyeiősé- H i r d e t é s e k  j l l t á n y O S  , á rÖ l l  f d -  
bátkon és alak díszítés. Virágkiállításainkon deknél tartoznak kellő időben jelentkezni. ,, . . . . , , ,  . , 
erre eddig „cm, fektettek kellő, súlyt, most Á ktr. UBifelOgselók a íolSamodók .tivso- V e te tn e k  3  k i a d o l l l v a t a lb a i l .

Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönség becses tudomására hozni, 
hogy meghívás folytán pünkösd 
vasárnapján és hétfőn és minderi 
vasárnap csali junius hóban Vágó 
Xtdön fodrász ur-féle házban felvéte
lek eszközlése céljából jnegérkezem.
' Fötörekvéseni leend, hogy

ÍK ,**  k é p e i m m e l
<r belém helyezett bizalmat és meg
elégedést továbbra is kiérdemeljem. 
Eddigi működésem, s régi jó hir- 
nevem feljogosítanak árra n re
ményre, lj.ogy ,a nagyérdemű kö
zönség bécscs látogatásával- -töme- 

- gcsen meg fog tiszteim.
- — Kiváló tisztelettel ___

VÉRTES ANTAL fényképész 
N a g y k a n iz s á ró l.- . 

Műterein a Nagykanizsai Takarék- 
pénztár“ épületében.

Felvételek borús időben is eszközöltétneu.

Oda Vasúti menetrend. Vissza
Gyv.
1002

Szv.
1008

Gyv. Szv. 
1902 1012

Gyv. Gyv. 
.100411006

Szv. Tvszsz 
1010 1042 Budapest Fiume.

Tvszsz Gyv. 
1041 1Ö03

Szv.
1007

Gyv.
1005

Szv. j Gyv. 
1011 1901

Szv.
1009

Gyv.
1001

700 -8W 255 'f 104ÍJ ind. B u d a p e s t ...................... érk. 610 905 1215 150 813 935
1019 607 732 1217 322 600 érk. U jdom bóvár.................. ind. 920 412 224 837 1014 . 158 610
105' 314 1 728 810 1256 424 734 « Kaposvár ................ .. . « 7 .*. 340 119 805. 903 1731 539
1146 827 859 I 540 926 « Somogyszobb . . . .  . « 613 1202 715 754 1116 4491219 j 922 932 217 629 1029 - * Gyékényes . . . . . . « 500 218 1113 643 705 1038 416217 85/ 1134 { 405 955 « « • 1224 743 44« 729 218759 n »5 305 955 652 « Fiúmé . . . . . . . . «• 600 1000 1()4() 925 755

oda Somogyszobb-Batatonszentgyörgy. Vissza
Szv. Vv. Vv. 
4702 4716 4714

800 1210 
.818̂ 42̂ 7
834 1240
85? 106

.919  132
930 142
953 '203

10" 222
1021 231
1034 244
1046 2«
1056 303

S -

iilcí. Szoniogyszobb’ . . érk. 
M  Segesd. • . 1

Segesd-Bogát . w 
Böhönye . . . 
Mesitçgnyc . .
Gyóta . ’ . . . 
Marczali . . .
Kéthely .. . 
Balatonujlak . .
Balaton kereszt ur 
Balöton-Berény. . JJj 

éfk. Balatonsztgyörgy . ind.

Szv. Vv. Vv.
4711 4713 4715

-’ 700 417 U97
645 492 1052-
621 342 ]()35
603 324 1 017
SSO 244 930
311 . 22*  925
4Ö9 216 913
419 144 843
ÿ »  130 829
347 118 817
332 106 .805
3§  1255 755

Oda Somogyszobb-Barcs. vissza
Vv. Vv.

4812 4814

_ 940 ()23
—.-r 1014 652
— 1024 703

,1031' 7(Ő
■r~ ^ 0*7 ; 724

.1117; 750
1141, 814

,-r~- 1148 h22
1205 f 840
1223 858

v— - 1230 905

Vv. Vv. _
4811 4813 —

ind. Somogyszobb . érit. 6K) 406
628 343 _

' v Simongát .' . . • 605 32̂> -1.
- Erzsébetpiisijta ■ 569 319 ' —

Ijábod . . . ;. 540’ , 310 __
Görgeteg . . . 528 253 —-
Visonta-Csokonya 4'>8 224 —
Gsokonya. . . /J46 214 i —

; Somcigytarnôçza - ¿{ 32 . 2Ó0 —
Barcstelép . . . 408 140 1 ' “r-

érk. Bares . . . . ind. 0̂0 •130
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1 Házeladás!
A zrinyi-utcza 328. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kertel jutányos

=  e I a d  ó.
Az érdeklődők ~ 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

0

NAGYATÁDI ÁRTÉZI FÜRDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Nagyatádi artézi fürdő részvénytársaság^zhirré teszi, hogy a
nyári fürdőidény május hó 15-én kezdődik

és a fürdőzés a következő beosztást nyerte:
hétfőn, szerdán, pénteken é í vasárnap

d. e. 6—9-ig férfiak, 9—12-ig nők
kedden, csütörtökön és szombaton

d. e. 6—9-ig nők, 9—12-ig férfiak, 
d. u. 1 —4-ig nők, 4-7-lg férfiak.

(Fürdödij 50 f.) Zónanap= Vasárnap (fUrdödij30f.)
Az igazgatóság.

a

CZERKO N  IM RE KÉSZ  CIPÓ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon élís- ' 
"mérő oklevél
lel kitüntetve.

A JÁNLJA  saját készitményüvlábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint: minden alakú'cipők'el

készítését. _ > .
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki
állításon elis- 
merö-oklevél-
lel kitüntetve..

BE NYÁK I ÁNOS
KÖNYVKÖTÉSZET. —  - N fl G Y fl T A D. KERESKEDÉS-
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RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny-

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. C B  lapgk, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben mám a legizlésesebb kivitelben.

és felvágva. ’ ---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapírt C E .a  legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajzszereket.

s

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

'.'—fl—.-y-> -Q-ÍL ____-

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek.

cr
oc
£ ;

T 3
03■o
o
3T
3
0 9

(£>
■<

<S
03.
0 3e/i
srcr
03
3



NAGYATÁDI H ÍRLAP 1908. június .'I.

□ □ □
Alapittatott: 1854. -4- . —  -V- AlapiHatotf: 1854.

K o ffe r  Bernstf
(~> ■ NAGYATÁDON. ===== " )
^ ^ ■ 

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz; kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi | i|  lőpor áruda.
j_l Gazdasági és varrógépek gyári raktára. |

Hoigoriyzott aczéKüsk2s kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok,

□

kerítések czéijaíra: „fiun&gria“ sodronyfonaí.
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

. „Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek.
_  _ _____ ja kékko, raffiaháncs. ..........  j— --

„Gyémánt acél" és ..Ttírök acéf'kaszák. Kaszakövek. Kaszaverők és Tokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek, 
flz épiíhezcsi idényre

ajánl complette kocslrakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

■ . '______ I. rendű meszet
(a' »Dunántuli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

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

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelőlemezt, 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 f l M A G Y A RORS ZÁGI  FAZS I NDELYT .

.Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
. mm : -

□

V Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
4. legjobb minőségű ojtó szaHagokü

Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.



NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
‘ A »NAGYATAD\ÉS,|tflE>feKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE

fy brvf (¿lóivá A l/nr ’ 5 71' D 1/ C C T "T* I L- 'Előfizetési árak: égész ívre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
=  gyedévre 2 kor. egyes szám. ára 20 fillér. —  

M e g je le n ik  m inden csü tö rtökön .

S Z E R K ES Z T IK :
Dr. NEUBAÜER FERENC, 

SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az. előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Állattenyésztésünk fejlesztése.
Gazdasági életünk fejlődése kény

szerít arra, hogy a szükségletünk 
fedezésére szükséges érték beszer
zése végett mindinkább kiterjesszük 
gazdálkodásunk körét és mindig uj 
művelési ágakkal erősítsük gazdasá
gunk helyzetét

így ma már távolról sem tekint 
jük elegendőnek a régiek által oly 
kizárólag gyakorolt mágtermelést és 
a mezőgazdaság súlypontja nálunk 
úgy, mint minden intenzivebb gaz
dálkodással biró ország mezőgazda- 

—ságáé, lassan áttolódik azjpari nö
vények termelése és az állattenyész
tés felé.___, „
r"Cátjuk ezt a folyamatot a nagy 

. gazdaságokban, az uradalmakban is, 
mert .ezek is belátják, hogy a nagy 
intercontinentális-verseny mellett, az 
emelkedő munkabérek és alig emel
kedő gatínaárak mellett megtermelés
nél nem' maradhatnak s hogy sok
kal nagyobb nyereséggel kecsegteti 
őket ugyanazon terület mellett az 

. ipari növény és az állattenyésztés, 
¡mely utóbbi még a magtermelést is 
bélterjesebbé teszi.

De annál inkább kényszerül rá
térni az ipari növényekre, elsősorban 
azonban az állattenyésztésre' a kis
gazda.

A kisgazda ugyan saját keze s hozzá még földjeit is javítja, trá- 
. munkajavai művelvén meg a földjét, gyázzaAtehát magtermelését is emeli, 
az emelkedő munkabért nem érzi Az állattenyésztés még nagy 
meg közvetlenül, de egyrészt a mü-; tőkét sem igényel, mert a kezdő Ws 
veltseg fejlődésével emelkedő igénye, tőkén kívül a tőke többi részét maga 
másrészt megint, emelkedő közterhei termeli.
és .végül az egyes kisgazdának — így az állattenyésztésben kell 
az egyke dacára _— mégis lassan látnunk mezőgazdaságunk jövő fej
csökkenő birtokálloraánya késztetik Jődésének legkiemelkedőbb eszközét, 
ot arra hogy utánna ríézzen annak, ̂ kiiinnn̂ pn kisgazdáinkat illqtőtog. -— 
hogy kis birtokából több jövedelmet Éz teszi fejlődésében lehetővé 
teremtsen magának, jnint amennyit̂ azt, hogy ugyanazon ingatlan tefje- 
a tiszta magtermelés biztosit. delem mellett a jövödelem megsök-

Igy azután a kisöazda -  ki az íszorosodiék, ugg, hogy még a mai 
általa egyáltalán netfl ismert ipari j 1 f ■ , ?^esz. .■ r u|̂ ~
növények 4exmel«sétől. természetsze- ?.nos.a.1 tobt^Tloij fücTni pröcíu-
rüleg idegenkedik — az állattenyész
tés felé fordul s az áltála mellékesen 
űzött ezen gazdasági foglalkozás 
foglalja el mindinkább az iquekvő 
és haladó kisgazda gazdaságában í 
főhelyet. .

És méltáir Meri az állal tény ész- 
tés a mezőgazdaság azon ága, mely 
internive gyakorolva úgy szólván 
határtalan hozaxlékot igér akármilyen 
kicsiny ,ingatlanbirtok mellett, ügy 
a nagybirtokos, mint a közép és kis
birtokos megtalálhatja azt az állatot, 
azt a tenyésztési módpt, mely a bir
tokának megfelel és a mellett, hoay 
egész évi munkaerejét használatba 
veszi a magtermelés által elért jö
vedelem sokszorosát szerezheti meg

cálni kis birtokán, mint a mai mag
termelő ős. Enne! fog elenyészni  ̂
a birtvkmegosztásfól való félelem 
és az á lla ttenycszt̂ shen minden- 
kor annyira szükséges munkabér 
foyjá legyőzni az .egykét, melynek— 
igazi oka csupán a mezőgazdaság-- 
fejlődésének stagnálásában keres
hető.

M ert az állattenyésztő kis
gazda nem fé l a sok gyerektől, biz
tosit na látja  az állattenyésztés fej
lődés képessége folytán akárhány
nak jövőjét; sőt óhajtja a gyer
meket, mert szüksége nan mun
kaerőre, melynek szaporodásánál 
bizonyosan szaporodik foglalkozá
sából származó jőoödeline is. -

Mutatja ezt egy pillantás vidé-

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
A kis Meisonniérröl.

Irta: VÉRTESY GYULA.

Magunk között, a bohém kompániák- 
ban'mindig csak úgy hívtuk a kis Meisonniere. 
Mert mindig olyan apró képecskéket festett, 
mint a nagy francia piktor.-Csakhogy'persze 
a francia képeuegy kicsit többet érők vol
tak, mint bárátunkéi, akit különben becsü
letes nevén Elekházy Kálmánnak hívtak, lett 
volna tehetsége, de elpocsékolta; elszegé
nyedett úri gyerek volt; az öreg Elekházy- 
nak még birtoka, kastélya, négy lovas fogata 
volt, Kálmán' pedig tulajdonképen azért 
akart festővé lenni, mert azt hitte, hogy 
akkor mégis szabadabb, függetlenebb ur 
lesz, mintha beül valami hivatalba. Meg

aztán azt is hitte, hogy így kevesebbet kell 
! dolgoznia, szóval, hogy turáni módra, az 
élet könnyebb végét foghatja.

Hát hiszen független is volt, hanem 
miután se vérbeli piktori tehetsége, se vas
szorgalma, se stréberségi hajlama nem volt, 
hát térmészetszerilleg sétnmire se mehetett.

Festegetett, festegetett, a nevét emle
gették is a tehetséges kezdők között, ha-, 
nem mikor az embert még negyven éves 
korában is csak tehetséges kezdőnek tart
ják, hát nem c.ioda, hogy elhullik.

Szegény kis Meissonniere el is züllött 
alaposan. S  mindnyájan előre ̂ tudtuk, hogy 
csak két <rége lehet: vagy kórházba kerül, 
vagy öngyilkossá lesz. Az utóbbit válasz
tóba. Tegnap délben, szépen halántékon 
lőtte magát. Délelőtt még együtt sörözött 
egy pár maga fajtájú, ziilött alakkal, azután 
haza ment és leszámolt magával.

Minket, akik nem “Völtünk' hajtáiidöft'" 
vele inni éjszakáról, éjszakára, a lehető leg- 
lehctetlenebb pálinkás putikokban, az utóbbi 
időkhen elkerült. Haragudott ránk, smokin- 
gos bandának hivott.

— Az igazi művészt, ha koldus és 
ha nincs a legutolsó divat szerint öltözve, 
kinyalva, lenézitek, pedig ti csak most 
vagytok^divatban, a jelen talán á tiétek, de 
a jövő bizonyára a mienk, rongyosokké, 
mezitlábasokké, foltos, meg piszkos ruhák
ban járókké — hörögte inkább, mint kia
bálta.

Tavaly télen történt ez, amikor utol
jára találkoztam vele. Azóta kerültem a 
vele való találkozást. Csak most láttam 
újra a ravatalon. Olyan szép nyugodt volt 
most az arca. A halál letörülte róla a dele- 
rium bélyegét. S  olyan derűsen, olyan szinte 
boldog mosolylyal indult a nagy útra, mintha

Sirofín
M I  WM|K TíUdftot *

T̂üdőbetegségek, hurutok, szamár’  
köhögés, skrofulozis. Influenza
tlloi .UmUlm Mitff H  orxn « tol Mpom« *J*nlv«c 

Minthogy ériéftelen uUmitotat <1 BnáUA Ur|en mini«*«
„Roehe“
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künk kisgazdáira, Rz állattenyésztő 
nézete és célja egészen más, mint a 
magtermelőé, aki nem emelkedő ke
resetét félti a sok gyerek pusztítá
sától.

Jövőnk egy Harc lesz az elma
radt magtermelő és a haladó̂  állat- 
tenyésztő közt, mélyben a-győzelem 
előbb az utóbbié, mert szaporoHo~

- jövödelmével és sok gyermekével 
kiterjeszkedve meg fogja hódítani a 
kihaló magtermelő összes pozitióit.

Azért erősítsük magyar népün
ket, ffögy minél előbb térjen rá a 
sztagnálásról a fejlődés útjára, emel
kedjék jövödelme és szaporodjék a 
száma, legyen ő a legelső ez üdv 
utján hazánk lakosai közt, hogy övé 
legyen a győzelem pálmája.

És a magyar közéletnek első- 
sörban êzt a célt kelt minden ere
jével támogatni. Rz, aki népünk gar
dasági fejlődésének Jíapuját- meg
nyitja és útjáról az akadályokat el- 
görditi, ha csak rövid volt is műkö
dése, többet tett, mint sok hosszú 
életű erkölcstanár, aki ideális kor- 
liuidsoktral és éíKöicsi bunhodesseí,“ 
az ethika és egészségtan összes sujtó- 
villámaival akarta jöbb tettekre vi
dítani a gazdasági létében megrekedt 
polgárságunkat.

Minden magyar ember a leg-
- nagyobb „ örömmel kell üdvözölje 
Darányi miniszternek, a magyar nép 
apjának az átláttenuésztés fejleszté-: 
sebről szóló jnost a r országgyűléshez 
benyújtott törvénytávasTatát

Reméljük, hogy a javaslat segí
teni fog mézőgazdaságunkon, meg-; 
nyitja előtte <i STkerreT ~kécségréfo" 
állattenyésztés áldásos láthatárát és 
kipusztitja azokat az intézményeket 
és rossz szokásokat, melyek gátol
ták eddig gazdaságunknak az állat-: 
tenyésztésre való alápitását. Lehe
tővé fogja tenni, hogy törekvő gaz
dáink hozzáfordulva mirith beltelje- 
sebbé tegyék gazdaságukat és így 
igazán olyan gazdasági rendszer 
meghonosodásához fog vezetni, mely

nél belátható időkig nem fog kelleni 
féJnünkc népesedésünk megrekedés 
sétől.

Mme itt a gyógyszer nemcsak az 
egyke, de még az annyira panaszolt 
kivándorlás ellen is. Mert ha a gaz

feledi rnéh^ny embér halálát, akármilyen 
borzalmas s bárkire-hirtelen és előrelátha-- 
tatlanul lehetséges módon múltak is ki kő--  
zülűnk és a cigányok elleni fölháborodást 
egy fényes uralkodói látogatás, szoborle
leplezés, sportünnep, vagy parlamenti harc

Űasági előhaladás feltételeit fel tudja! hamarosan eltompitja. 
lelni népünk saját hazai, ősi gazda-i És  midőn azután egyszer a mai vi- 

I ságiban, akkor igazán oktalan lesz.lágban is oly lassan dolgozó ország szekere 
az, aki el fog vágyni annyira sze- odajut, hogy a megbolygatott cigánykérdés 

| retett szülőföldjéről. -  - ¡képezi tényleges intézkedés tárgyát, ákkor
A benyújtott javaslatot ezek; a tetterő, a.tényekből közvetlen kiható akarat- 

folytán a legnagyobb fontosságúnak energia kimerültén meghajol könyvmolyok- 
tekintjük, melynél fogva azt több- nak doetrinaire ultrahumanizmusa előtt és 
szőrös tüzetes megfontolás tárgyává modem európai cipőbe akarja rtjpjd szori- 
fogjuk ténni e helyen. — r f — tani a jó erős amerikai cipő rúgását érdemlő

cigányokat. s '•
- •—r— _ . ,  . , Óriási pro és contra dikciózások a

A  aanOSiaK. gondolatok hasznának sürn ködébe borítják
. . . . . . . .  . , M majd a cigánykérdést, ott minden igazi-Ez a kifeiezes jellegzetes lett. Meg- , ' . ... . . , .

testesül benne egg vérengzö cselekedet akara‘ er' |C lcsf ^Imelef
emléke, az magában foglalta a cgam, meg- “ oaélts torvéngalkotas m ellek  szövege-
. .. í .. . .... . . . ... zesét, baru  paragrafusokat cqu 10 némethatározását is, a êrg^nunak gyakori, tőle , _ , . .. .  ’
úgyszólván megszokott g o n o sz sá ^ iU ^  bacsl ko,,!)™6ol mentette ,s, ere-

Hat hét alatt, emberfölötti munka és dc"  “ ■domamjos működéséért kineveznek 
türelem* ntá:i, küzdve n  eaész ral vádlott ?9aetem, protezornak ,  akmek csak az
minden rmnü.Ui.nkodisaival, d,cséretek a T .  tiggan nagg
.. . . . . . .. . . . .. .  . . tudomanyaval azt a zavarast is ílleíektelen-birosagnak, esküdteknek vadlonak es ve- . . . . . . .  . , . r. nek nyilvánít a, hogy olvasni foq nemso-doknek, befejezést nyert ez a nagy úgy es . . . .. . L , .... , ... . . kara ismét egy datiosi esetről es tudni fog-a vádlottak-elnyertek- azt a bunteiesuket, ...  ̂ . . . . . . .  ,. ,ii r  ■ ix -i u- u -j  - r í  lak a törvényét. Es ez utóbbi fog neki csakmellyel valószínűleg bunhodni fognak. . . r  33 3 rosszul esni.

Korunk számos kiemelkedő tulajdon-1 
ságára vetett rikító fényt a dánosi eset és r  ‘  —7
annak bírói tárgyalása. Először óriási ..fel-i i i  » |-v
Jiáborodás foglalta el -a-teHreket a cigányok l l  1 i \  C  I\ .
ellen.- Utóbbr-a-^bánpörr lassú e l ő k é s z í t é s i --------' — ■— ----------------
stádiumában hamarosan ellankadt minden — Fényes esküvő. Banéth Jenő, a Wer- 
izgalom, felháborodás. A  düh ugijan ismét bér és KohriH cég üzletvezetője f. hó 8-án 
életre kelt a Tiüjntétőtárgyalás folután. min-, d.-u. 5 órakor esküdött örök-hüségel Rech- 
denki halálát kívánta a kegyetlen vadaknak,' nitzer Berta kisasszonynak, városunk köz- 
és végül felháborodás fogta el a közönség j  kedvelt fodrásznőjének, 
nagif részét az enyhe Ítélet ellen, | Évzáró vizsgálatok a nagyatádi polg.

De nem hiába élénk a telegráf és fiú- és leányiskolában következő sorrendben 
expressvonat, idejében a rövid napi időkö- tartatnak meg: junius 15-én a hittani vízs- 
zőkben tömve megjelenő hírlapok uj érdé- gálatok, 16-án d. e. 8 órától a leányiskola, 
két keltenek s hamar eltoinpitják benyomá- i7-én d. e. az 1., d. u. a ií., 19-én d. e ' a 
sát annak a szenzációnak, melyért mejj 11L, d. u. a-IV. fiúosztály osztályvizsgálata. 
xsaJTíTnfíháp szende úri nők legdivatosabb 21-én d. e. 8 órakor »Te Deum«, s utánna 
kalapjukat és köntösüket feláldozták. záróünnepély a polgári iskola helyiségében.

Gyorsan rohanó világunk hamar el- 4z évzárö~vizsgálatok, valamint a záróün-

csakugyan a halhatatlanság terén indult 
volna, itthagyva a piszkos pálinkás lyukakat, 
a poloskás hónapos szobákat és a lyukas 
cipőket, fótos kabátokat-S a kutya meg 
lóhusos ebédeket- is, amiket kapott a 30 fil
léres főzóhelyeken.

S amint .elnézem nyugodt, boldog ar
cát, eszembe jut minden mozzanata ami 
utolsó találkozásunknak, ’amikor dúlt arccal, 
pálinkától bűzösen, rikácsolva szidott min
denkit, aki nem volt részeg és akin tisztes
séges ruha volt.

Tavaly télen történt, ez a mi utolsó 
találkozásunk. A farsang egyik éjeién, erő
sen reggel felé, egy előkelő házi bál után 
a sok jótól és széptől megcsömörlött a 
lelkem s megkívántam egy kis időre a kö
zönségest, a komiszát. y

Nem tudom, más is, úgy van-e vele, 
de én nálam a lelki állapotok minden ok 
nélkül egyszerre megváltoznak. A hangula
tok kaleidoskop szerűen változnak, mint i 
minden jdeges embernél. A tulajdonképeni j  
okuk meg van ezeknek a gyors hangulat 
változásoknak, csakhogy nem mindig és, 
nem mindnyájan látjuk.

Olyanforma dolog ez, mint mikor va
lami vízhez érünk s vizgyürüket látunk a

felszínén. Tudhatjuk, hogy valaki bizonyára 
kavicsot dobott bele, csakhogy nem láttuk 
se a kavicsot, se azt, aki bedobta.

Ilyen lathatatlan kavicsot dobhatott 
bele akkor is valaki a telkembe. Lehet, 
hogy egy hideg tekintet volt, lehet, hogy 
egy félelmetesen meleg, — elég-az hozzá, 
hogy onnan mennem kellett, hacsak nem 
akartam unalmassá válni.

S végtelen jől esett a fényes, talán 
kissé affektált hangú paradicsomból kike
rülni a durva, cinikus szürke világba.

S  kedvet kaptam hozzá, hogy elvo
nuljak valami kis korcsmába, amelynek pisz
kos homályában rágondoljak a fényes ter
mekre.

Valami kis szürke helyro vágytam, 
ahol falócán ülhetek a patnlagok után és 
kocsisbort ihassak a mummök után.

Valahol a legsötétebb Józsefvárosban 
találtam is egy ilyen akkori hangulatomnak 
megfelelő helyet.

Odakint már hajnalodott. A szürke 
téli égen kezdett _ átdérengeni a nap s a 
reggeli világosság beszűrődött a jégvirágos 
ablakokon át s kellemetlen sárgás szintiéi 
vonta be a gázlángokat, mely olyan volt, 
mintha homályos üvegbura alatt égne...

A vastag tóbu faszékek már gúlákba 
voltak rakva az asztalok tetején s a jég
szekrény előtti bádoglgpon ott hevertek a 
nehéztalpu, csorba szélű fröcscsös, meg sörös 
poharak.

A  reggeli világosság kezdett mindjob
ban áttörni a helyiség piszkos levegőjén s 
az álmos csapos le is csavarta hamarosan 
a gázlángot.

S  beleesett, telkembe a másik kavics. 
Megutáltam a piszkos lebujt, fizettem és 
menni akartam. Akkor vettem csak észre, 
hogy ott ül mellettem a lócán egy alak.

A kis Meisonniere volt.
— Ahá hát te is idejársz? GratulálokI 

A züllés a haladás útja —« szólt és resz
kető kezével megrázta a kezemet. No csak
hogy te is jó útra tértél — motyogta a ré
szeg emberek rekedt hangján s bamba mo
soly kíséretében. Ezután remélem gyakran

; eljösz ide? Tudod, ha az ember egyszer 
1 megszokja, nem tudja abbán hagyni.

— Te gyakran jársz ide?
— Gyakran? — Ahogy vesszük ami

kor rám jön az ivás akkor mindig ide jö
vök. Azaz, hogy- ide is eljövök, miután ez 
a butik van legtovább nyitva és ide akkor 
is lehet még -jönni, amikor már minden^



nepély nyilvánosak, nfcfcjen vendégek szí- Ez a baj nem modern városba került, ha-1 ^  Kellemetlen incidens Szentesen, 
vesen láttatnak. nem elmerült aközépkorban, Multkorában Peti Sándor komiósdi biró múlt vasárnap

—  H e ti v á s á ru n k  áthelyezése . Barcs botránkozott meg, ,most-meg Csurgó, Szentesen tartott búcsún családjával együtt 
öröm m el értesülünk, hogy vásár- mert ez a két hely már felülemelkedett az részt vett. Kocsiját, lovát és állítólag 8 éves 
Vámjogtulajdonosunk, Lelbach Ke-! erkölcs középkori felfogásán. Pünkösdkor fiát Nók Mihály szentesi bírónál hagyta, ő 
resztély f. hó 4-én benyújtotta ké r- ; Csurgóról átrándult egy házaspár szintén pedig nejével vendéglőbe ment szórakozás 
v én yé t a nagyatádi főszolgabiróság- megakart fürdeni a hirés ()ijógyfürdöben, céljából. Midőn hazafelé készülődtek, a kő
höz, melyben kéri,hogyjóváhagyassék még pedig együtt a keltós kabinban, de csijáért izent az ottani bíróhoz. A 8 éves 
azon intézkedése, melylyel a heti erről letiltották, mert nem szabad. Nem min- -fiú azonban apját már a vendéglő ajtajánál 
k irakó vásárt is az országos vásár- dig van ez igy, amennyiben tudomásom várta, miközben megjelent Barcsról1 a K— 
térre  helyezte át. Tettének indokául van róla, hogy tesznek kivételeket is házas- és a fiút rendre utasította, hogy a vendég- 
felhozza, hogy anyagi botrány rá - ; párokkal. Hanem miután már itt tartunk a löben semmi keresni valója nincs. (T. i. a 
nézve; hogy a vásár most. két he-¡nem szabadnád melegen ajánlanám, hogy vm. szabályrendelet is azt diktálja, hogy a 
lyen fo lyik S hogy nem akarja, hogy ¡ emelkedne, az ártézi szabálya a magy. ál- 16 életévet be nem töltött gyermekeknek 
a vásár idegen területen tartassék, lamvasutak magaslatára s ott .is kifüggesz- korcsmában időzni nem szabad) és mivel a 
hanem-a sajátján egy helyen akarja tene egy hosszú lajstromot, hogy :nem sza-;fiu K— többszöri felszólítása dacára onnan 
tartani. Úgy halljuk, hogy ezen in- bad, nem szabad, de akkor senkinek sem nem távozott, a K— a fiút meg is pofozta, 
tézkedése semmiféle jogi akadályba szabad! Nem lehetne-e ezen változtatni mielőtt a fiú borzasztó sikoltozására a biró is ki
nem ütközik S igy Tallián  A n d o r ; az egész felvilágosodott világ kacag rajtunk? jött a vendéglőből. A fiú atyja haragjában 
főszolgabírónk engedélyezni fogja.: Egy részvényes. ,K— urat felelősségre akarta vonni'fia bánr 
Igazán óhajtandó,, hogy igy még az _  Elégett asszony. Barcsról jelenttk: jtalmazásáért s oly dühös és goromba sza- 
ősz beállta előtt gyakorlatba lépjen'grádics Dezső szíjgyártó fiatal felesége agakkal illette K—t, hogy szükségesnek te
heti vásárunk ez áthelyezése és an- gyermeke számára spirituszon melegítette a piálta az ottani kántortanitó lakására mene- 
nak módja szerint hozzáláthassunk tejet. Á  lángot el akarván fojtani, ráfujt, derülni, a bíró követte nagy néptömeggel 
főterünk még rendezetlen részének ez kicsapott és ruhája tüzet fogott. Ijedté- együtt és be akart hatolni a tanító lakásába. 
befásitásához park>rn;zá<;áhn7 hnr ftr udvaita szaladt, de mig segítség Szerencse azonban, hogy az éber csendőr-' 
M indenk i csak gratulálhat uradal- érkezett, annyira összeégett, hogy csakha- ségnek sikerült a-dolgot megakadályozni/ 
műnk tulajdonosának szerencsés és mar belehalt sebeibe. — A Peti biró ellen az eljárás megindit- 
határozott lépéséhez. — Első áldozat a csokonyai halastó- tajott.

— Magánvizsgálatok a nagyatádi polg- bán. Pünkösd .első napja délutánján többi — Pályázat internátusba való felvételre, 
fiúiskolában f. hó 16-án tartatnak meg, még apró gyemiek fürdött az Alexandra-puszta A DMKE makói diákotthonába ájz 1908— 
pedig az írásbeli d. e.,‘ a szóbeli d. u. közelébe^ lévő halastóban; köztük a Lőwy.1909. iskolai évre 160 gimnáziumi, esetleg

— Városunk képviselőtestülete f. hó M. és fiareég szelíd, szerény 14 éves bol- ¡elemi iskolai tanuló vétetik fel. Az ellátási 
5-én d. u. 5 órakor rendkívüli közgyűlést tosinasa Agg Vendel is, aki a -viz mélyébe dij havi 36, beiratási-, orvosi-, butorhasz- 
tartött, melyben á tüzoltószertár felépítésé- sodródott s mielőtt segíthettek volna rajta nálati-dii évi 40 korona, fl felvétplt kérő
nek űqiiébpn hoztak végleges intézkedéseket, a pusztai cselédek, a vjztip tmt  ̂ |ĥ ii)Pqte»ic>n folyamodványok iskolai l>izo-

—  Meghívó. A'Naggatád és^vT(féké'gáz- ■ Meghívó. A  vízvári polgári-olvasókör nyitványnyal, születési bizonyitv^nynyal és 
daköref. évi juniiis 23-án, kedden délelőtt saját pénztára javára, 1908. junius hó 18-án [|. osztáluu tanulóknál uiraoltá ĵ biznnyit- 
10 órakor Nagyatádon a Korona-vendéglő a vizvári-Brávaparton lévő .erdőben fahöfvánunual felszerelve 1908. évi julius hó 
emeleti 'termében rendes havi közgyűlést' csónakok állnak a vendégek rendelkezésére) 10. napjáig adandók be a DMKE.makói 
tart. — Tárgysorozat: Legutóbbi közgyűlés zártkörű juniáliist rendez. Belépő-dij: szé-diákotthonának felügyelő-bizottságánál. — 
jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése; mély jegy 1 kor. 20 fill., csáíád jegy 2 kor. Részletes prospektussal kívánatra kész
két jegyzőkönyv hitelesitő felkérése. Gold- 40 fillér. Kezdete délután 2 órakor. FeKil-séggel szolgál a diákotthon igazgatósága 
mann József, budapesti tejnagykereskedö fizetések — tekintettel a jótékony célra — Makón.
tejszállitásra tett ajánlatának megbeszélése, köszönettel fogadtatnak. Halászok_áltaLfó^ — A „Vasárnapi Újságé junius 7-iki 
Az Orvosok mozgalmával szemben köve- zött halászléről, fó"Italokról, zenéről, fedett pünkösdi száma a rendesnél egy egész iv- 
tehiKFégyöntetü eljárás megbeszélése. Be- helyiségtől gondoskodva lesz. Kéretnek a vei nagyobb tartalommal jelent meg. Na
érkezett iratok felolvasása. *Egyéb ügyek t. vendégek, hogy jövetelükről 16-ig a kör gyobb kép-közleményei közt vannak; képek 
és indítványok. \ elnökségét egy levelezőlapon értesíteni szi- a Branyiszkónál elesett honvédek síremlék

— BekUIdve. Afucsa folytatöm : Szegény veskedjenek, hogy a kellő mennyiségű hal- kének leleplezéséről, Mikszáth Kálmárf;,cik- 
ártézi, olyan cs'nos, olyan szép s mégis ról gondoskodhassanak- . kével, a nagykárolyí Kossuth-szobór lelep-

honnan kidobták az embert. De nem iszom a munkát, a halhatatlanságért váló' munkát, j  bizalmamat, munkakedvemet. Fogok csinálni 
ám én mindég. Csak mikor megcsináltam Mit akarunk mi nyomorult férgek a 1 egy gyönyörű dolgot. Hó, nap, rózsaszín 
valamit Azutáni Mig készül a képem, mig halhatatlansággal? Eszményi célokért küz-;hó, megfogyott lány, kezében virág . ..... 
azt hiszem,, hogy tudok valami jót, valami dünk s tudjuk, hogy a főidben kell elrot- nagyszerű lesz — dadogta végül teljesen 
szépet csinálni, addig nem iszom. Csak hadni mindnyájunknak. Törődünk a mával, értelmetlenül s álmosan leborult az asz- 
azután, mikor Részen vagyok s látom, hogy holott nem tudjuk, hogy holnapra -fölébre- tatra.
nem tudok semmi valamirevalót csinálni, dünk-e? —^ Néhány pillanatra elhallgatott, azután
Ilyenkor elkeseredem és iszom. Egy teljesen bizonytalan életen át dől-íújra felütötte a fejéi s úgy mormolta:

De hiszen úgy még kevésbbé tudsz gozni bizonyos célokért, hiszen ez^lehe-j'' — Ha pedig egyszer nem tudok majd 
jó dolgokat csjnálni? tetlenség! • elmenekülni hazulról, utolér a halál...

— Lehet, de legalább .nem gondolok S  mikor ezekre a dolgokra gondo)okr S ime utolérte, 
rá. Milyen jó is nem gondolni semmire. futok hazulról; mert ha otthon maradnék/ Eljött a nagy festő^ a kis festő so- 

Nemsokára jönnek a napszámok meg; főbe puffantanáin .magam. Menekülök a ha- vány arcát befestette gyá^zfátyolos ecset-
a gyári munkások. Micsoda hatalmas, erős. Iái elől; v>— :----------------— ------ JéVCl & Nirvána viaszsárga színére s még
alakoki Ügy irigylem őket. Kutya bajuk! — gs ez az orvosság használ? valami mosolygásfélét is festett oda halavány, 
Állat^életet élnek és boldogok. Micsoda] — Hogyne. Két-hárpm napig iszom — meredt ajaka szélére, 
ostobaság is más életét élni. j s egszerre csak kezdem újra érezni az al- Mintha örülne, hogy holnap nem kell

Állatnak születtünk és nem akarunk kotás vagyát, újra hiszek, bízom a tehetse- felkelni és nem kell gondolkodni azon, hogy 
állati életet élni I Hülyeség! Általában hülye- gémben, újra emberré leszek. minek üljön neki, csak azért, hogy kenyere
ség dolgozni. Minduntalan előszedni uj 'Eh, ez, az élet! De^mit értetek ti eh- legyen, megfesteni olyan képet, amit azután' 
vásznakat és telerakni színekkel. Rakni, ra- j hez ? Csakis igy lehet nagy  ̂ dolgokat esi- megutál.
kosgatni, míg- eljön a legnagyobb festő a nálni ? Hiába néztek le, smokingos banda : Mintha _  örülne ennek, meg annak, 
halál és kiüti kezűnkből az ecsetet s maga i — enuém a jövő I Ti csak élvezzétek a mát, hogy nem kell többé elmenekülnie a halál 
rakja fel azután fekete, gyászfátyolos ecse- jaz enyém & holnap; az enyém, a miénk, elöl a bűzös, piszkos kocsmákba, 
tével ravatalunkra a Nirvána fehér és sárga rongyosoké, részegeké! Legalább, otthon várt reá, férfiasán s
színeit/ _ j ' I — Elhiszem, ̂ e  mond csak, ma há- talán józanul is ..

Nem félek a haláltól, de ostobaság-) nyadnapos hangulatban vagy ? ;■ ‘ f
nak tartom az életet. S  főleg ostobaságnak — Már kezdem visszanyerni • az ön-
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NAGYATÁDI H ÍRLAP 1908.->ttnius_!l,

lezési ünnepéről, a Műcsarnokban rendezett 452 sz. Vhtó. 1908.
fényképészeti kiállításról^közte József fő- j Árverési hirdetmény.
herceg, Auguszta főhercegnő, Izabella fő- '

emlékének leleplezeseroLSzep.rodalmi ol- közhirré a budapesti VII. kerü-
vasmányok: Bársony István és Cholnoky )eti Rjr.járásbíróságnak 1908. évi Sp. IX. 
Viktor elbeszélései, Lévay József, Szabolcska 599 3  számú végzése következtében dr. 
Mihály és Kosztolányi'Dezső versei, Fogaz- Weissberger Tlmre ügyvéd által képviselt 
zaro regénye, Léon de Tinseau egy szép Cognacipar r t javára Schwarcz Gyda ellen 
elbeszélése Egyéb -képek a « S S 1 J W S S S
katonatiszti dij-ugratásokról, tárcacikk a

kielégítési végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 1145 kör. 80 fill.-re becsült kö-

hétröl s a rendes heti rovatok: Irodalom vetkező ingóságok,-u. m.: bútorok, vendéglői 
és művészet, Közintézetek s egyletek, Sakk- felszerelés, 742 liter bor nyilvános árverésen 
játék, Képtalány, Egyveleg stb. »Vasárnapi eladatnak. ".. .
U,sá3.  *ra negyedévre „égy
korona, a »Világkromká-val együtt négy 17 7  kor 24 filll. tőkekövetelés, ennek
korona 80.fillér. Megrendelhető a »Vasár- i908.-évi febr hó,22t napjától járó 5 /„ kama- 
napi Újság« kiadóhivatalában (Budápest IV., tai, és eddig összesen 42 kor. 20 fillérben 
Equetem-u. 4. szám.) Ugyanitt megrendel- biróilag már megállapított költségek erejéig, 
fatő a .Képes-Néplap, a legolesóbb ^ 9  alPeres ,akásá"  leendo ^
a magyar nép számára, félévre két korona

m r ELADÓ 
H Á Z H E L Y E K .

Nagyatádon a Széchényi-tér 
23. számú Záborszky-féle 
háznalrKossuth-utczára né
ző kitűnő forgalmi ponton 
levő üres telkei egészben 

vagy részben eladók.
Értekezni lehet:

Benyák Jánosnál
_L Nagyatádon.

40 fillér.

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILARD

.Nagyatt agyközség elöljárósága^

1906. évi junius hó 12-ik napjának 
d. e. 9 órája

határidőül kitjieetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §rai ért l̂- 
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbel
igeidnek, szükség éset?rTbecsáron alul 
el fognak adatni. ’

1620. SZ. 1908. Amennyiben az elárverezendő ingósá-
K -a  • u i~a  * á gokat mások is le- és felülfoglaltatták és
A rv e re s i n trae im eny. „  kielégítési jogot nyertek volna, ezen

Mólirt községi elöljárók1 Sömogy-^g, az ' f i -évi Lx- ‘•‘t  l20- §'a ér / s  J ---------telmeben ezek, javara is
1908. évi május hó

vármegye ÁrvaszSének' 10098|908.'sz. ,elmében javára is elrendeltetik.
Kelt Nagyatádon, 

20. napján.
SZABÓ -JÓ ZSEF
kir. tír. végrehajtó.

1 Eladó vállalat I

hatérozata folytán ezennel közhirré 
tesszük, miszerint a kiskorú Csalóka 
Kornél tulájclonát képező a nagy és 
kísatádi 485. sz. tjkvhenA f  63. hrsz.,.

, lakóház (fekszik Nagyatádon Árpád- 
utcza 40-ik házszám allatt) általunk 
nyilvános-árverésen -

1908. évi junius hó 28-án d. e.
10 órakor Nagyatádon a községe- 
háza tanácstermében eiárvereztetni Fuvarozási, vállalatom ked-
lOg.

Az árverési feltételek a hivatalos vező feltételek mellett 
órák alatt nálunk betekinthetők.

Nagyatádon, 19CÖ: junius 10-én. = = = =  ELADÓ. = = = = =
KOVÁCS GYTLA s. k. KNAPP LÁSZLÓ  s. k. I

__,■ községi-jegyző. ,, községi bíró. ;

Felvételek borús időben is eszközöltetnek.

Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönség becses tudomására hozni, 
hogy meghívás folytán pünkösd 
vasárnapján és
vasárnap csak junius hóban Vágó 
ödön fodrász ur féle házban felvéte
lek eszközlése céljából megérkezeqi. 

Főtörekvésem leend, hogy

S » 4! képeimmel
a belém helyezett hizalmat és meg
elégedést továbbra is kiérdemeljem. 
Eddigi működésem s tégi jó hír
nevem feljogosítanak' arra a re
ményre, hogy a nagyérdemű kö
zönség becses látogatásával töme- 
—^ rgesen meg fog tisztelni.

Kiváló tisztelettel 
V ÉRTES  ANTAL fényképész 

N a g y k a n iz s á ró l .  
Műterem a .Nagykanizsai Takarék- 

pénztár" épületében.

Felvételek borús időben is eszközöltetnek.

STRAUSZ ELEK.
Hirdetései-: jutányos áron fel
vétetnek a kiádóhivátalban.

Oda Vasúti menetrend. Vissza
Gyv. Szv. Gyv. Szv. Gyv. Gyv. Szv. Tvszsz
1002 1008 1902 1012 1004 1006 1010 1042

700 820 255 410 900 1045 .
1019 200 607/ 732 1217 .322 600
105/ 314 7 28 810 1256 424 734
114b 450 82/ 859 •540 926
1219 54b 922 932 217 629 1029

2 1/ 85/ 1134 405 955
7W 705 305 955 652

Budapest-Fiume.
ind. B u d a p e s t ...................... érk.
érk. U jdom bóvár..................ind.

« Kaposvár «
« Somogyszobb................. «
« Gyékényes......................«
«, Z á g rá b .......................... «
« Fiume................. ............... *

Tvszsz Gyv. Szv. Gyv.
1041 1003 1007 1005

610 750 905 1215
920 412 2*4 837
756 340 119 805
6*3 1202 715
500 *218 1113 643

1224 743 448
600 1000 1 040

Szv. Gyv. 
1011 1901

903
754
7051

I 150 
1014

Szv. Gyv.
1009 1001

815 935
158 610

1231 539
1 11b 449
103« 416
729 218

! 925 755

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Szv. 'Vv. Vv.
4702 4716 4714

800 1210 608
818 1227 630
834 1240 645
852 106 712
919 132 743
930 142 754
953 205 825

1011: 222 859
1021 231 900
1034 244 913
1046 254 925
1056, 303 935

ind. Szomogyszobb . 
Segesd. . . .  
Segesd-Bogát . 
Bőhönye . > 
Mesztegnye 
Gyóta . . 
Marczali . 
•Kéthely
Balatonujlak . . 

,, Balatonkeresztur 
t Balaton-Berény. 

érk. Balatonsztgyörgy

Szv. Vv. Vv. 
4711 4713 4715

700
645
621.
603
530 
3 1 1 , 
459 
419 

359 
347 
332 
323

417 1197 
402 1 052
342 1 035
324 1017
244 93Ó
228 925
216 913
144 843
130 829
118 817
106 , 805

1255 755

Oda Somogyszobb—Barcs. vissza
— Vv. Vv. Vv. Vv. __
— 4812 4814 4811 4813

_ v 940 623 ind. Somogyszobb . . érk. &M) 406
— ' 1014 652 f Nayyatád . . . . 628 343 -Z
— 1024 f Simongát . . -60'* 32> __
— 1031 7Ö9 Erzsébetpuszta . . 569 319 __
-— 1047 724 549 310
— 1117 750 Görgeteg . . . . 528 2‘>3
— 1141 814 Visonta-Csokonya . 4T.8 224
— 1148 822 Csokonya ............. 446 214 "!__
— 1205 840 1 Somogutarnóczá 432 200
— 1223 858 Barcstelep . . . vilv 408 140 __

1230 905 érk. Barcs . . ‘ . . ind. 4Ó0 130 —



1908. junius-lC ’
NAGYATÁDI HÍRLAP

! Házeladás!
A zrinyi-utcza 328*. sz. 
ház melléképülettel és 
nagy kertel jutányos= eladó.
Az érdeklődök ~~~ 
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.
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NAGYATÁDI ARTÉZI FÜRDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Nagyatádi artézi fürdő részvénytársaság közhírré teszi, hogy a
nyári fürdőidény május hó 15-én kezdődik

és a fürdőzés a következő beosztást nyerte:
hétfőn, -szercián, -pénteken és vasárnap

- d. e. 6—9-ig férfiak, 9— 12-ig nők
kedden, csütörtökön és szombaton

d. er6-9-lg nők, 9—12-ig férfiak, 
d. u. 1=/Mg nők, 4—7-ig férfiak.

(Fiirdödij 50 f.) Zónanap = Vasárnap (fürdödij30f.)
Az igazgatóság.

Q

CZERKON IMRE KÉsz ripö raktára NAGYATÁD.
A pécsi . 

országos—ki— 
állításon elis
merő, oklevél
lé! "kitüntetve.

A JÁNLJA  saját készitményü iábelíit á legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérlek szeHni minden alakú cipók el

készítését. _________
;—1—" — ííAKTARON TAR 1 : un, női cs gyermek kész-áoi.t egyszerűtől a legfinomabb 
-kivitelig,

^Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 

• országos ki-* 
áUitáson elis- 

-'iiierö-oklevél- 
—lel kitüntetve. ■
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K Ö N Y V N Y O M D A . gENYÁK (A NOS
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  ~K~ R  E SKE n É s. ~

x/ V
EJ

- / W '
RAKTÁRON TARTOK: ‘  U ?  ELVÁLLALOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ívekben a legizlésesebb kivitelben, 
és felvágva. Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

Egyszerit és finom doboz] evél pa pírt □P a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

0

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

V ....'

_________ i
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

készíttetnek. , -:
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□

□

J Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonafók és sima huzalok,

kerítések czeijaî  „fiungaria“ sodronyfonaf.
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

„Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporózók és alkatrészeit*^
' -=i'i=== 1" kékkő, raffiaháncs. =

„Gyémánt acél" és „Török acél“ kaszák'. Kaszakövek. Kaszaverök ésTokmány.

Szab. bácskai ékék és alkatrészek.
- Hz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakomájiyokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

I. rendű meszet
(5 »Dunántúli 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.

l . *^ f ELSŰMAGYAR0RS Z Á 6 l  FAZS I NDELYT.

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

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
legjobb minőségű ojtó szallagokü

□ □

□
Alapittatott: 1854. , =g Alapittatott: 1854.

R o l l e r  B e r n á t
C — NAGYATÁDON. 1
— — & — “ ^ v̂ ——  

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

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

S

□
Nyomatott-‘jíonyák ^könyvnyomdájában Nagyatádon 1 9 0 8 .
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fi »Na g y a t á d  é s  v id é k e  g a z d a k ö r é n e k ,  h iv a t a l o s  k ö z l ö n y é .

Előfizetési árakégési évre 8 tor., félévre 4 kor., i 
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M e g je le n ik  m inden cs fitö rtökftn .

S Z E R K E S Z T IK  
Dr. NEUBAUER FERENC. 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A párbaj ellen.
A kontinens összes kulturnem- 

zeteinek küldötteL összesereglettek a 
minap, hogy bátor szóval tiltakoz
zanak a középkor sötét hagyatéka a 
a párbaj ellen. Ez a tiltakozás két
szeresen fontos reánk, magyarokra 
nézve először azért, mert a magyar

pedig azért, mert lovagias vagy in 
kább lovagiaskodó nép hírében ál
lunk.

Disztingváljunk. Lovagias lehet 
valaki anélkül, hogy a lovagiasság
ról halvány sejtelme volna. Az igazi 
férfiút nem az afférek száma avatja 
lovaggá, hanem a viselkedése.

Maga a párbaj különben is ma 
már egész közönséges kpmédiává 
sülyed.-Szóbeli vagy t̂ettleges inzul
tusokat vérrel elintézni kész nevet
ség, mert a sértést, ha megtörtént, 
nem mossa le sem egg kis karcolás 
a bőr felületén, sem egjj pisztoly 
durranás az erdő tisztásán. A sértést 
igazán lovagi módra csak egyféle-

- képpen lehet elintézni, vagy a bíró
ság előtt, vagy kölcsönösen meg
nyugtató kimagyarázással vagy eset
leg bocsánatkéréssel. Aki hevétől el
ragadtatván magát, ok nélkül sérte
get, habozás nélkül kövesse meg 
ellenfelét. Aki pedig az adott körül

mények között jogosan sért, az áll
jon helyt érte a bíróság előtt, de 
semmi esetre se verekedjék meg az
zal, aki a sértésre rászolgált. A mél
tán megfenyített, ha tudni fogja, 
hogy egy két kardcsapással nem 
menekülhet az afférból, inkább bo
csánatot fog kérni, semhogy oda-: 
álljon a törvény elé, ahol viselke
dése—nemcsak a-btróftágr'haiiéiM ~ a~ 
nagy közvélemény itélőszélfir~felé is 
kerűL
„ Eddig, ha valaki párviadal miatt 

a bíróság elé került, mindig ugyanaz 
a mentsége volt.

— Társadalmi kényszer alatt 
állottairt̂

Ez a megszokott védekezés. Nos 
hát ez a Védekezés megszűnt. A 
társadalom ime tiltakozik az ellen, 
hogy a párbaj hős reá, mint felbuj
tóra hivatkozzék. A társadalom sen
kit senv kényszerít párbajra; elieir 
kezőleg el akar téríteni mindenkit a 
becsület foltozásnak “ettől a módjától 
és olyan útra akarja őket terelni, ahol 
a megbántott, becsület a legteljesebb 
elégtételt kaphatja. Ettől az egyedül 
helyes úttól senkinek sem lehet félnie, 
ha rendben van a szénája. Csak a 
hivatásos párbajhős, a krakéler riad
hat vissza tőle, mert a karrierjének 
vége szakad. Az ilyeneket pedig ki 
sajnálná?

A kongresszus a tanácskozások

során annak a szükségét is hangoz* 
tatta, hogy a büntetőtörvénykönyv 
párbajszakaszait szigorítani kell. 
Helyes. Ha a törvényhozás megteszi,, 
jól cselekszik. Ámde a nagy kérdés
nek az csak igen kis része.

Ahhoz,-hogy- a párbaj márna 
megszűnjék, elsősorban és legfőkép
pen a társadalom erkölcsi felfogásá-
Tiairirett~ffl'egftnomulnia. be ken láf̂  
hia és*-át kell éreznie, hogy a párbaj 
nem egyéb|j egész közönséges ve
rekedésnél, amelgben az ellenfelek 
történetesen nem ököHel és nem bo
tokkal, hanem kardokkal, vagy pisz
tolyokkal állanak szemközt egymás
sal. Csak az eszköz és a forma más, 
a lényeg ugyanaz.

Ha erre az álláspontra fog he
lyezkedni az a sokat idézett társa
dalom, amelyre a párbajkényszert 
ráfogni akarják, akkor egy pillanatig 
sem fogja hősnek, bátornak es szep
lőtlen lovagnak tartani a verekedőt. 
Viszont ha a párbajhős'látni fogja, 

; hogy a társadalom nemhogy hősnek 
nem tartja, de egyenesen kirekeszti 

; magából, bizony alaposan meg fogja 
gondolni a dolgot, mielőtt kilép a 
porondra.

És ebben a mozgalombarrfelsőbb 
köröknek kell a vezető szerepet ma* 
gukhoz ragadniok. Ha a felsőbb tíz
ezer, amely a becsületet és a lova
giasságot oly nagyra tartja, állást

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Minek nézzem . . .

Minek nézzem a csillagot az rgen:
Szebb csillag oan. kedvesemnek szemében! 
Ide lenn is találok én csillagöt,
Két szép szeme mint a csillag úgy -ragyog.

M inek nézzem kertemben a virágot: 
Galambomnál szebbet agy sem ta lá lok !

;  M ert őneki e ni ¡ágon nincs párja,
Piros rózsa két szép piros orcája.

Kiss János.

Utón.
Irta: Lengyel Géza.

Friss téli reggel volt, hideg és tiszta, 
fönt a fákon már napsugarak táncoltak. A 
kis állomási szobában ketten voltak, Gábori 
meg a felesége. Várták a pesti gyorsvona
tot. Gábori álmosan pislogott a fehér vi
dékre, az asszony nézdegélt. - -

— Most újra. utazunk — mondotta 
ragyogó szemekkel és várta a hatást.

Gábori felnyitotta a szemét és nagyon 
egyszerűen mondotta^-— ----- *---- -----

— Igen újra.

Az asszony szemrehányóan figyelmez
tette rá, hogy mit jelent az utazás. Hogy 
az elsó utjuk a nászút volt, amikor szédülve 
és rózsaszinüen szálltak a piros párnák 
közé. Azután visszajöttek még mindig má
morban és hat hónapig éltek elvonulva *a i 
bakonyvári F-utcón. Most fölmennek meg- j 
nézni a pesti világot, színházba járni, vásá-' 
rolni. És Gáborinak egy-két üzletét kell 
megsürgetnie a minisztériumban. Gábori te
hát az osztálytanácsosra gondolt, az asszonyt 
bán a nászút emlékei ébredtek fel. Nagy 
robajjal megnyílt az a|tŐ. Két fiskális jött 

az öreg doktor, Naszódi. A férfiak 
igos örömmel üdvözölték egymást, — ók 

is Budapestre utaznak — íz  asszony ked
vesen, barátságosan mosolygott és tiz perc 
múlva' a vonaton szorongtak á forróra fü
tött folyosón. Az ablakok ínögül rosszindu
lata szemek meredtek teájuk. Végre bebotor
káltak egy kupéba-Már kitten ültek ott, a 
szűk ketrec egyszerre megtelt

Az asszony bátortalanul nézett körül:
— De fiam, hiszen ez második osztály.
Gábori nevetett: .v—
— Hát persze hogy az. Hová , gon

dolsz? Nem vagyunk már nSszütön. .
Naszódi doktor hangosan hahotázott.

Már maga alá gyűrte a bundáját és már 
kezében volt a kártya. Rászólt Gáborira:

— Van már egy esztendeje Laci, hogy 
nem játszottunk. De most kipótoljuk. Van 
időnk Pestig.

Az asszony rémülten figyelte az urát 
A férfi nem vette észre a tekintetet, csen
desen felelt:

— Hogyne Gyuri bácsi. Nagyon szí
vesen.

Megnyúlt az asszony arca, kis száj
szögletei lefelé- húzódtak és puha tömött 
hajfonatai gidait billentek. Naszódi már osz
totta a kártyát, négyfelé. Az egyik ftiskális 
visszautasítolta.

— Nem játszom, sohse szoktam.
Az asszony hálás pillantást vetett rá, 

az ura közömbösen mondta:
— Akkor hármasban játszunk.
És megindult a játék. Rohant a vidék, 

végtelen hómezök váltották fel egymást, a 
kártya csattogott és a kerekek ütötték a 
taktust. Pa  asszonyt meghuzódótt az ülés 
zugában, a tekintete az urát kereste, körül
vette kutatóan, lankadó reménynuelé s  várt 
egy meleg pillantást, egy gyöngéd mosolyt, 
ami azt jelentette:



foqlal maid a párbaj ellen, a közép-! ládjában húzta meg magát. Bizony ilyen 
osztály, amelynek amazt majmolni szolgálat megérdemelte a kitüntetést

NAGYATÁDI HÍRLAP. 1908. junius 18. ,

nagg hajlandósága van, 
mindig követni fogja.

példát Az ünnepély a templom udvaron folyt 
le a község összes lakossága előtt Az ön*

nélkül akarja igéngbe venni a kettős 
kabint?

Mindezen okoknál fogva a t. 
egg részvénges« ur sokkal okosab-

ltt az ideje hogy megteggük. nepélyt az énekkar kezdte meg a himnusz- ¡¡an tette volna, Ha szellemes kiro- 
Hailitsuk meg tisztelettel a lobogón- szál. Ezután Máté Lajos lelkész röviden,; hanásait nem adta vo lna  át a nyom- 
kat az első nemzetközi párbajelle- de könnyeket csaló szavakkal mondta el az dafestéknek.
nés k o n g r e s s z u s  előtt, amely nek tag- öreg életrajzát s lelkesített mindenkit a tár- Végezetül megjeggezzük, hogg
iái nem a pillanatngi népszerűséget> sadalomban való hű munkásságra, érdemeit | >egy részvényes» azon állítása, mi- 
hajszolják hanem anyák, hitvesek, méltatva, saját, a falu, a miniszter klvána- szerint kivételesen eggesek a tilalom
quértíiekek könngei hullását akarják tait tolmácsolva adta ét az ajándékot. Ezután: a]ól kivétettek volna, tiszta, szin-
megelőzni A m it ők tesznek szép, az énekkar elénekelte az alkalmi, üdvözlő | valótlanság.

[éneket s a szózattal bezárta az ünnepélyt [

Levél a szerkesztőhöz.
Igeii tisz te lt Szerkesztő U r!

Rz újdonság rovatban már két 
volt. izben az igazgatóságot gyalázó hirre

férfias és lovagias cselekedet!

Kitüntetett cseléd.
— V is o n ta i  tu d ó s ító n k tó l.  —

Visontán, f. hó 7-én eltekintve a pün
kösdi ünneptől, megható ünnepély volt _  _  _ __
Ezen a napon adta át Máté Lajos ref. lel- legyen sz ives cáfolatunkat elfogadni 
kész, a földmivelésügyi miniszter 10 darab * L "
10 koronás arang s egy díszes rámába fog
lalt
visontai lakosnak hosszas, 54 évi hü 

..?Sgiflála^ .& ~ --- — -— — *----- ----  hogg" a k r í a  sszony és
A községi képviselőtestület már 1907. férfjnak fürdését ncm Gnge(jj megf 

évben kérte Vári Antal tanító indítványára, az igazgatóság továbbra ÍS fenn
nevezett kitüntetését, de akkor az ügy | tartja jól megfontolt és helyesnek
rnl/nrlt min no m P 7 PvhPTl H meOUIltOtt \ — l J i í í  LM n i n 4- ín lrn K K  K n tpón

s azt becses lapjában leközölni 
Bármiként mucsáz és középkor-

elmerő oklevél ajándékát Orzs. Mihály be|inck tar, ja  ¡s , e g a  részVéngeS'
„fa, lakosnak hosszas. 54 év. hu cseled. ^  igazgatóság azon intézkedését,

hivatott a részvénytársasági közgyűlés. Meg
oldási módul azonban ajánljuk a közös ka
bin teljes megszüntetését, minthogy arra 
azon célból, melyre a fentiben". hivatkozik 

: - . —  , az igen tisztelt igazgatóság, úgy sincs szűk-
J S  kabinban is elég hely

rekedt, míg nem ez évben a megújított t(a|á|, tilalmát, mert inkább botrán- 
■kérvényt.Széchenyi Frigyes jó, lelkű gróf kozzék meg »egy részvényes«, mint 
vette kezébe s nyújtotta át a miniszter ur- i g többi ezer részvényes. Mert te- 
nak.-A kérvény ez idén a nagyon is i°90s hintve, hogy csak 5 fürdőkabinunk 
jutalmat meghozta.

Orzsl Mihály Visontán 1830-ban szü- kik mennek és jönnek k i a kettős 
létéit 6 éves korában vette kezébe a pász- kabinból; kérdjük, hogg nem meg- 
torbotot s kezdte a községet szolgálni, míg- botránkoztaíóbb lenne-e, ha v .például 
nem 12 évi bojtároskodás után, J8 éras egg jó ízlésű urinő tanúja »lenne, 
korában elfogták S elvitték-tartoqanak. t ra n r ln t  egg X falubeli atgafi, vagy 
évi terhes katonai szolgálat után visszatért mondjuk egg ismeretlen iparos, vagg 
szülőföldjére, Visontára. Akkor mint gazda iparos-segéd vezeti be, vagy ki hől- 
kezdte abbahagyott pásztorkodását. Nem guét, mert ha már meg van  engedve, 
egy urat, hanem 80-100 gazdát megszaki- ufjy az egyenlőség e lvénél fogva 
tás nélkül 42 évig hiven, becsületesen szol- min'denki bevezetheti párját, —  és 
gált Fájdaloip, a vitéz katona,, hü cseléd 72 ki tudná azt most már ellenőrizni, 
éves korában elveszítette szeHre világát s hogg az a bizonyos pár az anya
szegény, de jószivü pásztorfia szerető csa-1 könyvvezető áldásával, avag y áldása

— Vátj egy' kicsit Ilikém. Mindjárt az ura makacs nyugalommal játszik tovább.
vége s a tiéd leszek.. Az asszony rámereszti a szemét és magá-

Hiába. Gábori buzgón figyelte a kár- bán hangtalanul kérdezi:
tyát "és egyetlen ambíciója az volt, hogy az 
öreg' Naszódi elismerje róla:

— No nem felejtetted még el.
Már vége a fél útnak, már a kétségbe-

Igenis az igazgató, férj és fele
ségnek engedélyezni fogja a kettős 
kabin használatát, ha az 'egyik fél 
magával tehetetlen nyomorék.

Mégegyszer kérve a közleméng 
közzétételét.

Kiváló tisztelettel 
Dr. BIENENFELD.

*
Igen szívesen adunk helyt fürdőnk 

igazgatóságának ezen rectificatiója részére. 
Fájdalmas kötelességünk volt ezen kérdés
ben az »egy részvényes« nyilatkozatait kö-~ 
-zölm.^Magttnk fészéről ez flggben állást 
foglalni nem óhajtunk, hanem a nagykö
zönségre bízzuk, hogy ki-ki alkossa meg 
a dolog felől véleményét. Erről határozni

a fürdő betegnek segédkező hozzátartozója 
részére. (Annak a segítőnek nem kell ok- 
-vetlen szintén fürdeni 1) Mindenesetre azon- 
bdh ajánljuk külön jegyek kiadását, mert 
teljesen jogosultnak találjuk az azon való 
megbotránkozást, midőn nem összetartozó 
és együtt fürdeni nem is akaró hölgyet és 
urat figyelpieztet a pénztárnoknő. Erre a 
pénztárnoknönek alkalma sem lenne, ha a 
közös kabinban fürdeni szándékozóknak 
egészen eltérő jegyet kellene váltanlok.

H Í R E K .

Hát eleresztene? Féíésztendei há
zasság után? Magamban? Egy idegen em- 
bérrel? Akivel meg is csalhatom?

Gábori mit sem tud ezekről a viharos körjegyző a napokban jegyet váltott Schap- 
esés környékezi az assszonyt. Egyre tart a kérdésekről. Olimpusi nyugalommal oszt és són Janka kisasszonynyal Barc >ról.

Gyógyszertárak vizsgálata. Dr. Szap-

— Személyi hír. Dr! Gulyás Ferenc, So
mogy vármegye kir. tanfelügyelője f. hó 16-án

polg. leányiskola évzáró vizsgálatának 
vezetése céljából községünkben időzött.

— Eljegyzés. Majercsik Sándor kutasi

végtelen játék. Az asszony már nem tud alaposan, de melegen rápillantva a felesé- 
nyugodtan maradni. Megmozdul, az ura fölé | gére, szól:

Zavartan — Menj, édes.hajlik. Gábori nem veszi észre, 
szólal meg:

—  Laci, kérlek . . .
— Laci nem néz fel a kártyából. De

felel:
— Parancsolj édes.
— Laci, éhes vagyok — mondja az 

asszony.
A hangja elfúló. Várja, hogy most 

összedőljön a hómező, megálljon a vonat, 
de legalább is rögtön szétrebbenjen a játék.

De nem rebben szét. Gábori most már 
felnéz és azt mondja:

— Igen, Ili, hisz van étkező kocsi.
És játszik tovább nyugodtan. Az asz-

szony elrémülten néz körül. Segítséget vár 
valahonnan. Az ügyvéd, — a negyedik aki 
nem játszik — megszólal:

—  Bizony én is mennék uzsonyázni. 
Ha parancsolja nagyságos asszony . . .

"R  nagyságos asszony az urára néz,

lonczay Manó vármegyei tiszti főorvos, kir. 
tanácsos f. hó 15-én délelőtt Nagyatádra 

Az asszony'összeszoritja az ajkait és érkezett a gyógyszertárak megvizsgálása 
válaszol magának: végett; innét pedig délután Mikébe és Ku-

— Hát vége. Megcsalom. Már szere- tasra ment, az ottani körorvosok kézi gyógy- 
tóm van. Nyúl a keztyüje után és ránéz az | szertárának megvizsgálása végett, 
ügyvédre. Csak most nézi meg. Cirmos, szőke; — A nagyatádi Ipartestület nyári mu- 
bajusza van az ügyvédnek, állán kis légy- j latsága folyó hó 14-én tartatott meg a Forró
szakái. Félig már felállt, de nem tudja, 
lesz, jön-e az asszony. Nagyon türelmetlen 
és'félszeg és olyan szimpla, hogy még csú
nyának sem lehet mondani. És félig állva, 
félig ülve, aggodalmas arccal, összeráncolt 
homlokkal szól:

■rr Bizony gyerünk nagyságos aszzony, 
már nagyon éhes vagyok.

— Az asszony egészen belédől, belé- 
semmisül a bőrpárnák közé. Még egy na
gyot tekint a férfira aztán mintha a szemé
vel visszadobná a képét. És csendesen
mondja:

Nem megyek ügyvéd ur, a fejem fáj»

féle vendéglő kérthejyiségében. Az idő igen 
kedvező volt, mégis sajnos, közönség kevés, 
különösen az iparos-osztály hiányzott. A 
jó kedv is elég késön indult meg, de ké
sőbb egy hatalmas confetti-csata nyomán 
elég hangos lett a mulatóhely. Különösen 
az iparos-osztály távolmaradása volt igen 
feltűnő, mit a másnap Babócsán megtartott 
vásárnak lehet betudni. A  jelenvoltaknak 
igen tetszett a felállított diszkapu, mely 
Pécs Gyula rajztanár ur rajzai Titán, Val- 
csics József asztalos és Benyák János könyv-

_  kötő mesterek munkáját dicsérté1, mindket
ten teljesen díjtalanul készítették, miért is



l ^ J u n lu s  18. }■,. T  ' Iezúton fejezi ki nekik leghálásabb köszö-\ 
netit a rendezőség. Dacára hogy kevés volt 
a közönség; a mulatság elég jóf sikerült. — , 
Felülfizettek: Kun János 5 kor., Kertész 
Adolf í  kor.? Harsányi Antal 2 kör. 40 fül., 
Weis Adolf 2 kor. 40 fill., Tallián Andor, 
dr. Kommen Elek, Fleiner Ignnác, Trattner 
Mátyás, Steiner Miksa, Polgár Imre, dr. 
Bodrogi N., Gsere János 2 2 kor., Pécs 
Gyula, Benyák János, Fembach Ferenc, 
Kovács Gyula, Szugovics Gyula, dr. Sze- 
tsey István, Trattner János, Hoffman György, 
Zanyi Ferenc, Müller Ferenc. Mayer István, 
Büky József, Berény Vilmos 1—1 koronát, 
Szilágyi László, Molnár Ignác, Pauchly Já
nos, Adler Géza, Domby Györgyné 60^-60 
fillért, Pataki József, Bohoczky N., Berger 
Antal, Szalay Lajos, Pfeifer Imre, Krammer 
N. 40—40 fillért, ifj. Plasinka József 30 fill., 
Polgár György, Greller József, DanMJánfis, 
ifj. Krammer N. 20 fillért Fogadják ezúton 
■a rendezőség köszönetét szives adakozá
sukért.

—  Halálozás. Egy szorgalmas iparossal 
ismét kevesebb van községünkben. Kovács

lünk; temetése e hó 16-án volt általános 
részvét mellett. — Tekintettel a sok apró 
gyermekre, kik utánna maradtak, — úgy 
halljuk, özvegye az üzletet tovább fogja 
vezetni; amit a nagyközönség szives tudo
mására hozunk.

— A gyümölcstolvajok figyelmébe.
. Mielőtt az illetékes: hatóság - szigora irtféaU- 

kedését kikérnénk, ez utoff akarunk hatni 
azokra, kiknek szivéből még nem halt ki 
teljesen a tisztességtudás és becsületesség
nek nemes érzete s ha kifelejtették volna 
rafff a' iü  parancsolatból a Vll-iket — jus- 

' són eszükbe, mely úgy szól, hogy: »Ne orozz«. 
Mindenki tudja, ki a gyümölcskertészeitel 
szívesen foglalkozik, hogy mennyi figyelmet, 
fáradságot és kitartást igényel egu gyümölcs
fának, vagy szöllötókének a gondozása, 
mig annak első gyümölcséi élvezhetjük. Az 
egész csatáé; a legkisebb gyermektől kezdve 
a .családfőig, mindenki lesi a gyümölcs fej
lődését; még messze tartunk a megéréséig, 
úgyszólván élvezhetetlen, azért magyarázzuk 
gyermekeinknek, hogy miért nem szabad az 
éretlen gyümölcsöt leszedni. Sok fáradsá
gunk és reinéuykedésünkre, egy sötét éj-̂  
szaka után arra ébredünk, hogy fürge kis- 
gyermekeink, reggel azzal futnak be hoz
zánk hogy «Papám nincs se alma, se körte 
a fán, sem biliug szöllő a tőkén — mind 
ellopták az éjjel«. Ha az ember aztán látja 
a letördelt ágakat a megcsonkított szép 
f it , .. .  Isten bizony elfacsarodik az ember 
szive és, elmegy -a kedve a gyümölcste- 
nyésztéstöl örökre. Azért hivatva volnának 
első sorban azon t. iparosok, kiknek. ilyen 
műveletlen, rakoncátlan, durva inasaik van
nak a műhelyeikben — ha a szép ember
séges figyelmeztetés nem használna — az 
illetőket ellenőrizni s a lehetőségig minden 
alkalomkor őket ilyen cselekedettől elriasz
tani; m^rt ha az igy megy tovább — min
dén törekvésünk a gyümölcsészet terén 
hiába vaíó'fáradság lesz. Többek nevében: 

Egy előfizető.
— Az ipáros tanoncz iskola záró

vizsgája. E  hó 14-én, vasárnap tartatott 
meg az iparos-tanoncz iskolák évzáró-vizs- 
gálata, melyen Tallián Andor főszolgabíró 
is megjelent s végig hallgatván azt, elis
merését fejezte ki a tantestületnek az elért 
sikerért. Különösen tetszettek a tanonezok i 
rajzai, kik ebben szemmel látható haladást

NAGYATÁDI HÍRLAP.

tettek, A  tanonezok munkakiállitást is ren- most megrendeli a lapot, annak már most 
deztek es'W-en állítottak ki munkál; az inditiuk meg mRz É „  ulságom-afT 
ipartestület 40 koronát osztott szét közot- _  „U j Idők“ . Az összes fflrdök és nya-' 
tűk erdem-szerint. Nem irtana,„ha a mes- ralóhelaek olvasótermében, szalonjában meg
térek e k,all,tasokra több figaelmet szén- ,a|á,ni Herczeg Ferenc hetilapját, 82 -üt 
telnenek s minden mester ösztönözné * ta- Wők.,.et, fl naari szezonban is bő, gazdag 
nonezat hogy az valamit keszilsen is. előkelő tartalommal keresi fel állandó kö-

nit a ju az iparteslüleí a % jövő évre zönségét, a magyar úri társadalmat A szer- 
nagyobb szabásúnak tervezi a kiállítást, kcsztö Herczl,g Ferenc rael|elt 3 
esetleg a segédek közreműködésével, ha irók szine-jmra ir ide regényt, tiovellát, cik- 
sí erű máj . két; verset, tanulmányokat. Gárdonyi, Bródy

— Országos tüzoltótanfalyam Buda- flmbruSi Szomaházy, Lövik. Lyka Károly 
pesten. Soniogyvarmegge alispanja telhivast Heltai. Farkas Pál, Endrödi, Szaboicska és 
bocsátott í i  n  kteségj, elöljáróságokhoz, máspk a dolgozótársai. Különös közked- 
hogy a ,u li« 5-tol 25-ig bezárólag tartandó vcltiéga. alakja HOrkagné, ez az elmés 
tanfolyamra jelentkezők neveit f. hó 15-ig ge„tryaSszony, aki hosszabb'szünet után 
jelentsek be. -  Szegényebb községek ki- mosl islIl4t mcgie,ent s majd mindcil 
küldöttei közül 40 hallgatónak ingyenes közreadja párbeszédeit. Egyszer a parkklub- 
szállást ád, a szövetség ezenkívül a sző- bani nlásszor a cukrászboltban történnek 
vétség kötelékébe tartozók közül 5 egyén-iczck a megjegyzések, amelyek a közélet, 
nek 100-100 kor. ösztöndíjat tűzött ki. a tirsada|„m eseményeit veszik ugyancsak

— Kereskedelmi' iskola Kaposváron.. csípős, szókimondó, de mindig finom hangú 
A kaposvári kereskedők egyesülete azon ¡kritika alá. Aktuális dolgokat karrikiroznak 
kérelemmel fordult a középiskolák igaz- a lap iejlécrajzai. amelyek ölletességük, 
gátéihoz, hogy hozzák a IV. osztályt vég-t humoruk réven hamarosan mindenütt—kod

I, hogy Kaposvárott i veltté tették szerzőjüket Mflhlbeck Károlyt, 
a jövő 1907—908. tanévben meghyilik a Az »Uj Idők« előfizetési ára negyedéven-- 
fejsö kereskedelmi iskola, ha elegendő szá-’ kint 4 korona. Kiadóhivatalunk Budapest, 
mu jelentkező lesz. — Mindenesetre mele-jVI., Andrássg-ut 10. sz. Az uj évnegyed 
gén ajánljuk a szülők figyelmébe a kapós- j július 1-én kezdődik, 
vári fels^ kereskedelmi iskolát, annál isin- — „Magyar Lányok". Súlyos és komoly 
kább, me^ezzel —  vármegyénkben .any- iskolai studiumok után ezt a lapot olvassák 
nyira szükséges — felső kereskedelmi iskola el a kisasszonyok. Minden száma kedves 
meqilyilhatását elómozditjuk. . : -, -és kelleme.i, szórakoztató olvasmány. Köz-

— Vörheny járvány fellépett. Görgeteg; leményeinek egy része a háztartás, a kézi- 
községben a vörheny betegség olyj?rösj munka, a-női foglalatosságok körébe vág, 
mértékben fellépett, hogy -nemcsak aá^is--1 választékos szépirodalmi részét pedig jeles 
kolás gyermekek közLharapódzott el, Jia-.írók-irják. Igazán-fiatal leányok képes lapja, 
Tíém még felnöttekrejs. átragadt. A ható-; melynek minden sora nekik íródik. Elófize- 
sági intézkedés folyamatba tétetett a tova-1 tésí. ára negyedevre 3 korona. ,Kiadóhiva- 
terjedés meggátlása iránt. tálunk Budapest, VI., Andrássy-ut 10. szám.

Amerikából visszatért munkások Az uj évnegyed julius 1-én kezdődik.- 
orvosi megvizsgálásír alkalmával megáll»- — A „Vasárnapi Újság“ június 14-iki
pittatott, hogy többen trachotna ragályos 
szembetegséggel tértek haza. Ilyenek van
nak Hároinfa községben 11, Heresznye köz-' 
ségben.5 egyén. Kellő orvosi gyógykezelés 
iránt a hatóság intézkedelL

száma képeket közöl gróf Pálffy Jánosról 
és bajmóci kastélyáról, Mária Henrietta fő
hercegnő esküvőjéről, a nemzetközi párbaj
ellenes kongresszusról, Kiss Áron ref. püs
pök temetéséről, a pozsonyi'Virágjátékokról, ‘

Lopás. Lábod községben f. hó 1-én a gyermekek felvonulásáról s a budai Vár- 
Páli János postakocsis kárára záratlan paj- i bán létesült uj leányiskoláról. Szépirodalmi 
tából az ott levő katona ládáját' a benne olvasmányok: Szemere György elbeszélése, 
volt ruhanemű és 20 kor. készpénzzel együtt Lampért Gézsának a pozsonyi virágjátéko- 
Horváth Ferenc riuyaszentkirályi illetőségű | kön' dijat nyert versei, Krúdy Gyula uj re- 
égyén ellopta. génye, Fogazzaro regénye. EgyébJközlemé-

-  Állati járványos betegségek fellép-1 ” S«k : Neogrtdy Antal művészi rajza, tárca
tét észlelte a hatóság Gige községben, hol: cikk a reklámról, a hétről s a rendes heti 
a szarvasmarhák .lépfene. betegségben rovatok: Irodalom és művészet, Közmtéze- 
hullanuk nagyobb számban, Görgeteg köz-“ *  * 'Ka1' 11* '  Sakkjáték. Képtalány, Egy
séghez tartozó Tamási pusztán pedig ser- vclc9 slb- Vasárnapi Ojság előfizetési ára 
tésvész lépett felt'nagy m érté in . A ható-; negyedévre „égy korona, a -Világkróniká- 
ság kelló óvintézkedést megtette mind-! *al együtt négy korona 80 fillér. Megren- 
két helyen, ahonnét kihajtani vagy azon át- -telhető a »Vasárnapi Újság- kiadóhivatalá-< Una. IDuflnnAct 1 \7 P/iHflfnm-H /I
hajtani tilos.

„Áz Én Újságom“ . Amikor a gyer-

ban (Budapest, IV., Egyetem-u. 4. szám.) 
Ugyanitt megrendelhető a '»Képes-Néplap« 
a legolcsóbb újság a magyar nép számára,

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILÁRD.

mrt már., megtartotta a betűvetést, ismeri« ^  ké, m J -
ábécé tudományát, olvasni akarja azokat a ; 
meséket, amelyeket azelőtt nagyanyó, nagy-'; 
apó ajkáról hallott. Pósa bácsi képes gyer
meklapja folytatja azt, amit az iskola meg-1
kezdett. Kedves, tarka meséivel olvasáshoz j Nagyatád nagyközség elöljárósága, 
szoktatja és olvasással yüditi a gyermekét. 1 ’
Nyárra még több mesét, tréfát, még szebb 1677. SZ. 1908. 
képeket hoz. Ilyenkor szünidőben valóság- Árlejtési hirdetmény,
gal a gyermek'mellé szegődik s elkíséri *a * /
mesék virágai közt, a kirándulások víg ut-; Nagyatád nagyközség elöljárósága 
ja in. »A z  É n  Ú jságom « előfizetési ára'ne- ezennel közhírré teszi, miszerint a 
gyedévenként 2 koiyőO fillér. Kiadóhivatal község képviselőtestületének 1908 évi 
Budapest, VI-,. Andíássy-ut 10. Az uj év- 71|1677- számú határozata folytán, a 
negyed június végén kezdődik -  de aki Nagyatádon építendő tűzoltó szertár



épitéáe a zelülvizsgáit tervek és költ
ségvetések alapján -- - - ~ 
1908. évi junius hó 20-án délután 
5 ipakor Nagyatádon a község
háza tanácstermében nyilvános szó
beli árlejtés utján biztosíttatni fog.

A . költségvetési lég felvett 8575 
korona. .74 fillér előirányzott összeg 
ÍÖT-Si árfejtení szándékozó vállal
kozók által az árlejtés megkezdésé 
előtt biztosítékul a községi pénztárnál 
készpénzben;'vagy óvadékképes érték
papírban leteendő. ^  

Az árverési feltételek, úgy a tér- 
vek és költségvetések Nagyatád község 
jegyzői irodájában a hivatalos órák 
alatt."betekpwwtfik.

Nagyatádon, 1908. junius 6-án.
KOVÁCS GYULA s. k. KNAPP LÁSZLÓ s.k.

ji községi bíró.

Fuvarozási vállalatom ked
vező feltétetek' mellett 

...' . ELADÓ.
STRAUSZ ELEK.

NAGYATÁDI h ír l a p

Hirdetések jutányos áron fel
vétetnek a kiadóhivatalban.

1908. junius »8.

B

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

S e i  a dó .
Az érdeklődök . _ 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Egy jó házból való fju 
könyvnyomdámban tanulóul

---- - felvétetik. _l"

!!

Felvételek borús időben is eszközöltetnek.

Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönség becses tudomására hozni, 
hogy meghívás folytán pünkösd 
vasárnapján és hétfőn és minden 
vasárnap csak junius hóban Vágó 
ödgn fodrász ur féle házban felvéte
lek eszközlése céljából megérkezem. 

Fótörekvésem leend, hogy

uíé°s«é! képeimmel
a belém helyezett bizalmat és meg
elégedést továbbra is kiérdemeljem. 
Eddigi működésem s régi jó hír
nevem feljogosítanak arra a re
ményre, hogy a nagyérdemű kö
zönség becses látogatásával töme

gesen meg fog tisztelni.
- Kiváló tisztelettel

- - VÉRTES  A N TA L fényképész 
N a g y k a n iz s á ró l .  

Műterem a .Nagykanizsai Takarék 
pénztár“ épületében.

Felvételek borús időben is eszközöltetnek.

CZ ER KON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA

A pécsi 
országos ki
állításon elis- 

- merő oklevél- 
lel kitüntetve.

*
AJÁNLJA.saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben.'
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el-: f i  A pécsi

országos ki
állításon elis
merő oklevél-

NAGYATÁD.

készítését. 4 «-*• ’
RAKTÁRŐN TA RT : Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

, ■ ........... z.,:1: , ------------------------

lel kitüntetve.

Oda Vasúti menetrend. * Vissza
Gyv. Szv. Gyv. Szv. Gyv. GyV. Szv. Tvszsz
1002 1008 1902 1012 1004 1006 1010 1042

700 820 255 410 900 1045
ioiy 200 607 732 1217 322 600
105/ 314 728 810 12«» 734
114b 450 «27 859 540 926
121« 54b 022 932 2«7 629 1029
217 «57 1134 405 g55
759 705 305 955 652

Budapest-Fiume.
ind. B u d a p e s t ...................... érk.
érk. U jdom bovár..................ind.

« Kaposvár ..................«
« Somoggszobb..................«
« Gyékényes . «
« Zágráb «
« jnume . . . . . . . .  «

Tvszsz Gyv. Szv. Gyv. Szv. Gyv. Szv. Gyv.
1041 1003 100/ 1005 1011 1901 1009 1001

610 7bü 905 1215 150 815 935
920 412 -224 837 1014 158 610
75b 340 ÍUL «05 903 1-231 539
613 1202 71b 754 Hib 449
500 218 1113 643 705 1038, 41b

1224 743 448 729 218
600 1000 1040 925 755

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Szv. Vv. Vv.
4702 4716 4714

809 1210 608
818 1227 630
834 1240 645
852 ,10p 712
919 132 743
930 142 754
953 205 825

1011 222 859
1021 231 900
1034 244 913
1046 254 925
1056 303 935

oda Somogyszobb—Barcs. vissza

ind. Szómogyszobb 
ff Segesd. .
?  Segesd-Bogát 

Böhönye . 
Mesztegnye 
Gyóta . . 
Marczali . 
Kéthely 
Balatouujlak 

Ä Balátonkeresztur
* Balaton-Berény. 

¿rk. .Balatonsztgyörgy

530944 
S1'1] 228: 
459 K-Si2*6

' 419 ! ]44 
j3o

3231 1255 j

issza Oda
Vv. — Vv. Vv.

4715 —  4812 4814

1197 — 940 623
1052 _> 1014 652
1035 -  1024 703
1017 -  1031 709
9J0 -  1047 724
925 — 1117 750
913 -  1141 814
843 -  1148 822
829 -  1205 840
817 -  1223 858
805 —  1230 905
755

ind. Somogyszobb . .
j  Nayyatád . . . .
' t Simongát . . . .

Erzsébetptiszta . .
Lábod . , _  .
Görgeteg . . . .
Visonta-Csokonya .
Csokonya. . . .

Somogytarnócza . 
J Barcstelep 

érk. Barcs

Vv. Vv. «_
4811 4813 f —

6’>0 406 _
628 343 —
60* .32- _
569 319 —

.549 310 — .
528 2f,3
408 224 —
44b 214 —
432 2oo ' —
408 140
400 130 —
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' MEGHÍVÓ. ~  ■*"' - J
A „Nagyatádi téglagyár részvénytársaság“ Nagyatádffn- a Nagyatádi járási takarékpénztár helyisé

gében 1908.-évi'Junius 28-án — vasárnap — délelőtt II órakor fogja megtartani

I. EV1 RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melgre a t  részvényeseket ezennel meghívjuk. 

Nagyatádon, 1908. évi június hó 1-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.

N A P I R E N D :
1. Közgyűlési elnök választása. . Á '[[ ,
2. Két jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése.  ̂ v
3. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés a 

lefolyt üzletévről, ezzel kapcsolatban a számadások 
megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség 
hovaforditására vonatkozó intézkedés, valamint hatá

rozathozatal az igazgatóság és felügyelő bizottság ré
szére adandó felmentvény tárgyában.

4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság fizetésé
nek megállapítása.

5. Felügyelő bizottság választása.

£ MÉRLEG-SZÁMLA
1908. évi m ár«i^hó_31^n__

Pénztár 
Ingatlanok:

Nagyatádon
---Lábödön

Szabáson___
Építmények:
— r- Nagyatádon 

Lábodon
------ Szabáson— ;

Felszerelések:
^Nagyatádon

Lábodon 
Szabáson 

Gyártmányok:
Nagyatádon leltár szerint 
Lábodon „ » 
Szabáson „ „ 

Gépek:
Nagyatádon 
Szabáson 

Első szervezési költségek - 
16 adós *

V e s z t e s é g
Üzleti költségek:

Nagyatádon 
Lábodon 
Szabáson 

Fizetések 
Kamatok 
Nyereség

43832 T W 1  
16255 80 „
62350 ! 29 122438 35

T e h e r

Részvénytöke: -?
.600 drb. részvényre befizetve 

Alapítási költségek 
16 hitelező 
Nyereség

.  » Ö s s z e g e i )

33136 60 
7038 55 .
1854 69 42029

13974 30 
4751 ! 95 
3757, —

25041 
4541 ! 56 29583

= = f  '
45

2075-54
16354 95

¿58422 47

120000
2400

258422 47

EREDMÉNY-SZÁMLA

1670 28
3913 33
5068 26
4974 83

Ingatlanbérlet :
• Nagyatádon . 

Homokeladás :

r e s é g

131 50

390 80

13604
1499

55
85 15104 40

' ! 15626 70 / ' r-ra

Rottcr Bemét s. k.
igazgatósági elnök.

Barakonyi Károly s. k.

Nagyatádon, 1908. évi mircxlus hó 31-én 
Bienenfeld Izidor s. k. Hermán Márk s. k.

ügyvivő Igazgatósági tag. Ügyvivő igazgatósági tag.
Dr. Bienenfeld Mór g. k‘. Kun János s. k.

A könyvvczctifc.'é« pénztárért : 
Brunner József s. k.

Trattner Mátyás s. k.Dr. Kommen Elek sT'k, .
igazgatósági tagok. v  .

Ezen mérleg- és eredmény-számlát megvizsgáltuk és a gyári könyvek bejegyzéseivel, valamint a felvett leltárakkal egyezőnek és helyesnek találtuk
Nagyatádon, 1908. évi junius 10-én

Ohimessy László s. ' . * Kertész Adolf-s. k. Kovács Gyula s. k. Steiner Miksa s. k.
telilgy. biz. elnök. felllgy. biz. tag. ^ fclUgy. biz. tag. ---- Wügy. biz. tag.

• VNyereségfelosztási javaslat:
Az alapítási költségek cimén befolyt 240Ó K-ra nézve índitványoztatik, hogy ebből az összegből az 

első szervezési költségek. fejében kiadott 2075 K 54 f teljesen leirassék és az ezután , maradó 324 K 46 f, 
a mérleg szerint mutatkozó 4974 K 83 f-nyi. nyereséggel együtt, összesen 5299 K 29 f a gépek és gyári fel-r 
szerelések értékcsökkenési alapjára vitessék. , "s-
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LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi I9| lőpor áruda.

□

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

kerítések czéijaiTü „fiungaria“ sodronyfonat.
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

_. „Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek. 
i =  la kékkő, raffiaháncs. '

„Gyémánt acél“ és „Tőrök acél“ kaszák. Kaszakövek. Kaszaverök ésTokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Rz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

L rendű meszet ■
(a »Dunántuli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

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

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

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

I.‘ F E L S Ö MA G Y A R O R S Z Á G I  F A Z S I N D E LYT.

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

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
Legjobb minőségű ojtó szallagokü

□ □

jH |_ ‘W U W U l [-- j

□

Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.
□
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
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Előfizetési Arak : egész évfg'S'kor«. félévre 4 kor, ne- t? k c a z 'x fv.
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M e g j e l e n i k  m i n d é n  c s ü t ö r t ö k ö n .  SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Mezőgazdasági munkásházak.
R gazdasági verseng tultengésé- 

nek szomorú eredménye lett, a szük
séglett tárgyak előállítási, de külö
nösen forgalmi árának szabálytalan 
emelkedése. Ebben kell keresnünk a 
mód felett elszaporodott osztálymoz
galmaknak alapját is. Ez égető se
bek, tették 
áramlatok fellépését hazánkban is, j 
és hogy a bajok nem orvosoltattak, 
szomorúan kell tapasztalnunk, hogy 
a nemieti állam rákfenéje — a nem
zetközi szociálizmus, társadalmunk 
alsóbb rétegeit is keresztül tudta 
itatni utópisztikus, világfelforgató esz-:
mélyet

E bajokon segíteni, azokat or~: 
vosolni kötelességük mindazoknak, 
kiket a sors, vagy embertársaiknak 
bizalma a vezető helyekre állitottt. 
örömmel látjuk, hogy társadalmunk 
vezetői igyekeznek megvalósítani a 
szociális gondolkozás és politika 
alapfeltételét, mely igy formulázható: 
»mimiél nagyobb tömegnek, minél 
nagyobb jólétet biztosítani.«

Ez a nagy eszme hozta létre 
Darányi Ignác egyik legnagyobb szo
ciális alkotását, -a mezőgazdasági 
munkásházak kérdésének.megoldását, 
melynek alapelvei az 1907. 46, t.-c.- 
ben vannakbefektetve. Szükségesnek

tartjuk e nagyfontosságu intézkedést házat akar felépíteni. Egy-egy ház 
ismertetni, már csak azért is, mert 1000--koronába--kerül, összesen tehát 
vidékünk is egyik oly pontját képezi 100.000 koronába. Miután a járásnak 
hazánknak, hol' e kérdés* felette ,ak- ennyi pénz—rendelkezésre nem áll, 
tüális. kölcsön veszi azt 50 évre 5".u mel-

R  földmivelésügyi miniszter me- lett. Az állam ebből magára vállal . 
zőgazdasági munkásházak építésére 2 Vöt, azaz évi 2000 koronát, a száz 
évenkint 300.000 korona kamatsegélyt munkás — aki jelentkezik az épi- 
utalványoz ki. Ezenkívül, ha valahol tendő házak tulajdonosául -  3 ,-ot

3Q9Mtoronái,»fejenkint 30 ko-
tészeti terveket, okmányokat teljesen rónát tartozik törleszteni. ötven év 
ingyen készítteti el a minisztérium, után minden munkásnak van egy 
R szükséges okiratodéi yeg és ille- csinos, egészséges lakása, szép kert-' 
tékmentességet élveznek. R kereske- tel es mellékhelyiségekkel. A járás- 
delmi kormány pedig az .anyagok nak semmijébe sem került, -csupán 
szállításánál csupán kész kiadásai- felügyelt árra, hogy a munkások 
nak fedezését követeli. az évi törlesztési összeget pontosan

—Ezen kedvezményeitkel szembcn -betartsák. ---— i__ _____ ____—̂--
megköveteli a töryéjii,-hogy. im«t- Láthatjuk tehát, hogy á törvény' 
fentebb femlitettük.4egalább tíz''ház oly nagy és1 .fontos alkotásokat tar
épüljön, a használandó anyagok ma- talmaz, melyek erős és szilárd alap- 
gyar. gyártmányok legyenek -s a tu- ját képezik a nemzeti államnak. Kö- 
lajdonosok szintén csalfa 4uag r̂4e4essége-tehát~tmntfcftkmelre-foritos 
állam polgárai közül kerüljenek ki. kérdéssel foglalkozni, azt dűlőre vinni,

E rövid ismertetésből mär Iát- mert ezáltal viszaadunk sok embert, 
hatni, hogy e törvénynyel e régóta ki már már elhagyni készül az anya- 
vajudó nagy társadalmi kérdés meg- földet, csupán azért, mert nincs egy 
oldást nyert. Hisz az évenkint kiutal- kis hely, hová munka után fáradt 
ványozható 300.000 korona kamat- fejét lehajtsa. Kevesebb lesz azoknak 
segély 15 millió korona tőkének felel száma, kiket nem fűz a hazaföldjé- 
meg s>, evvel évenként 15.000 mun-.her az otthon, a legerősebb kapocs, 
kásház építhető felT Egy konkrét És sokan, igen sokán lesznek 
példa legjobban megvilágítja a tör- olyanok, ,kik ezáltal, hű tagjai ma
vényt. ' radnak a társadalmunknak és _hasz- 

Nagytád és vidéke 100 munkás- nos, számottevő munkásai ja hazának. _

Nagyatádi Hirlap tárcája.
A jovászfiu két hétén • keresztül min

den reggel másfélóra hosszat ülte meg 
Amorettet, hogy kissé ráncba szedje.--A ti-, 
zenötödik napon a bárónak- kedve kereke
déit kilovagolni- rajta. És egy fél órával 
később összezúzott koponyáyal hozták öi 
haza. Amorctte úgy odavágta egg éles szikla

Amorette.
Irta: Fehér Jenő.

Egy lovat hívlak Amorette-nek. Egy ‘»vébe, hogy az agyveleje kilocscsant. Har- 
karcsú, világosbarna, sélyemszőrii lovat,jmadnapra temették.
amely csupa ideg voltT Egy pillanatig sem . ^ báróné aki mindössze huszonhárom 
maradt nyugton.. Hol a lábait emelgette, hol éves volt, amikor özvegyen maradt, a tra- 
a nyakát forg .tla, hol a tarkát csóválta, gikus eset után mintegy félesztendeig uta- 
Amorettenek Csorbay’ báró keresztelte c l,: zott a külföldön. Egy no rokonával beba- 
inert amikor a ló a kastélyába került; a_ran9 ° 'ta Italiát, bánatosan merengett a szi- 
legelsö dolga -az volt, hogy kiszakította ciliai partokon, egy-két könnyet hallatott a 
magát a lovásziul kezéből és szilajon neki- Földközi tengerbe, amikor a hatalmas gőzös 
rugtatottt egy kerti gipsz amorette-nek, amely Afrika felé röpitette,--amikor spanyolförare 
ezer darabra törve hullott a virágágyak. lépetí, az arcszine már visszanyerte • régi

üdeségét. Nizzában már mosolygott,-amikor 
‘ Az amorctte I -  .kiáltotta ijedten P f 9  Haza érkezett, szeb£ volt-min. va-

, , ; , laha. c - fe- \
a Darone. _ Egyenesen a birtokára utazott. A csa-

..Mire a báró csettintett egye] a ngel- kripta ajtajában, férje oszladozó teteme
vével. - r ___ felett-rövid imát mondott  ̂azután végig sé-

— Az amorette meghalt, éljen Anto- tált h kertben, ahol éppen rózsákart nyese- 
rettel ' getett á kertész. A báróné néhántj. ffillana-

Ez Volt a szilajvérü paripa kérész-, tig szótlanul nézte.a hü szolgát. Azután hir- 
telője. telen azt kérdezte:

— Mi történt Amorette-tel?
... — Le kellett volna bunkózni, méltó- 

ságos asszony, azt a bestiát, de hát . . .  
nem kaptunk rá engedelmet. . .  Ott van az 
istállóban 1.. Úgy tudom, hogy a szomszéd 
birtokos alkuszik rá . . .

— Ki az?
— Szentjóbí nagyságos ur. Hogy nem 

félti bőrét ettől az állattól ! . . .
— Legjobb, is lesz, ha eladjuk. Nem 

akarom többé látni'azt az állatot! — tette 
ho?zzá halkan a báróné.

Rövid csend következett. Az emlékek 
árnyéka suharff végig nesztelenül és1 komo
ran a, kert fái között.

— Mondja; meg az ispánnak, hogy' 
adja el. azt a lovat. . .  mondotta végre a 
báróné és lassú léptekkel fölment a kas
télyba.

Másnap Amorétte már . a Szentjóbié 
volt, a szomszéd uradalom fiatal uráé, aki 
a terjedelmes birtokot röviddel azelőtt örö
költe a nagybátyjától. Szentjóbi attasé volt 
a párisi nagykövetségen, amikor hírét vette 
a nagybátyja halálának. A . testamentum 
öt tette, meg általános örökösévé. Szívesen 
szakított addigi pályájával^ ̂ melgtyel kez
dettől fogva „nem nagyon szimpatizált.
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Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Mezőgazdasági munkásházak.
A gazdasági verseny tultengésé- 

nek szomorú eredménye lett, a szük
séglett tárgyak előállítási, de külö
nösen forgalmi árának szabálytalan 
emelkedése. Ebben kell keresnünk a 
mód felett elszaporodott osztálymoz
galmaknak alapját is. Ez égető se
bek, tették 
áramlatok fellépését hazánkban is, j 
és hogy a bajok nem orvosoltattak, 
szomorúan kell tapasztalnunk, hogy 
a nemieti állam rákfenéje — a nem
zetközi szociálizmus, társadalmunk 
alsóbb rétegeit is keresztül tudta 
itatni utópisztikus, világfelforgató esz-:
mélyet

E bajokon segíteni, azokat or-: 
vosolni kötelességük mindazoknak, 
kiket a sors, vagy embertársaiknak 
bizalma a vezető helyekre állitottt. 
örömmel látjuk, hogy társadalmunk 
vezetői igyekeznek megvalósítani a 
szociális gondolkozás és politika 
alapfeltételét, mely igy formulázható: 
»miniiél nagyobb tömegnek, minél 
nagyobb jólétet biztosítani.«

Ez a nagy eszme hozta létre 
Darányi Ignác egyik legnagyobb szo
ciális alkotását, -a mezőgazdasági 
munkásházak kérdésének.megoldását, 
melynek alapelvei az 1907. 46, t.-c.- 
ben vannakbefektetve. Szükségesnek

tartjuk e nagyfontosságu intézkedést házat akar felépíteni. Egy-egy ház 
ismertetni, már csak azért is, mert 1000--koronába--kerül, összesen tehát 
vidékünk is egyik oly pontját képezi 100.000 koronába. Miután a járásnak 
hazánknak, hol' e kérdés* felette ,ak- ennyi pénz—rendelkezésre nem áll, 
tüális. kölcsön veszi azt 50 évre 5% mel-

A földmivelésügyi miniszter me- lett. Az állam ebből magára vállal . 
zőgazdasági munkásházak építésére 2 Vöt, azaz évi 2000 koronát, a száz 
évenkint 300.000 korona kamatsegélyt munkás — aki jelentkezik az épi- 
utalványoz ki. Ezenkívül, ha valahol tendő házak tulajdonosául -  3 ,-ot

3Q9Mtoronái,»fejenkiHt 30 ko-
tészeti terveket, okmányokat teljesen rónát tartozik törleszteni, ötven év 
ingyen készítteti el a minisztérium, után minden munkásnak van egy 
A szükséges okitafcslfebélyeg és ille- csinos, egészséges lakása, szép kert-' 
tékmentességet élveznek. A kereske- tel es mellékhelyiségekkel. A járás- 
delmi kormány pedig az .anyagok nak semmijébe sem került, -csupán 
szállításánál csupán kész kiadásai- felügyelt árra, hogy a munkások 
nak fedezését követeli. az évi törlesztési összeget pontosan

—Ezen kedvezményeitkelsze mben- betartsak. ---_ i __ _____ ____—̂--
megköveteli a töryéjii,-hogy. imttt- Láthatjuk tehát, hogy á törvény' 
fentebb femlitettük.4egalább tiz''ház oly nagy és1 .fontos alkotásokat tar- 
épüljön, a használandó anyagok ma- talmaz, melyek erős és szilárd alap- 
gyar. gyártmányok legyenek -s a tu- ját képezik a nemzeti államnak. Kö- 
lajdonosok szintén csal̂ -a- 4tvagyar-4e4esség<í-teháfirnndenkmelre-foritos 
állam polgárai közül kerüljenek ki. kérdéssel foglalkozni, azt dűlőre vinni,

E rövid ismertetésből mär Iát- mert ezáltal viszaadunk sok embert, 
hatni, hogy e törvénynyel e régóta ki már már elhagyni készül az anya- 
vajudó nagy társadalmi kérdés meg- földet, csupán azért, mert nincs egy 
oldást nyert. Hisz az évenkint kiutal- kis hely, hová munka után fáradt 
ványozhatú 300.000 korona kamat- fejét lehajtsa. Kevesebb lesz azoknak 
segély 15 millió korona tőkének felel száma, kiket nem fűz a hazaföldjé- 
meg s^evvel évenként 15.000 mun-.hez- az otthon, a legerősebb kapocs, 
kásház építhető felT Egy konkrét És sokan, igen sokán lesznek 
példa legjobban megvilágítja a tör- olyanok, ,kik ezáltal, hű tagjai ma
vényt. ' radnak a társadalmunknak és .hasz- 

Nagytád és vidéke 100 munkás- nos, számottevő munkásai a hazának. _

Nagyatádi Hirlap tárcája.
A jovászfiu két hétén • keresztül min

den reggel másfélóra hosszat ülte meg 
Amorettet, hogy kissé ráncba szedje.--A ti-, 
zenötödik napon ;i bárónak- kedve kereke
dett liilovagolni- rajta. És egy fél órával 
később összezúzott ko|)onyával hozták őt 
haza. Amorette úgy odavágta egy éles szikla

Amorette.
Irta : Fehér Jenő.

Egy lovat hívlak Amorette-nek. Egy tövébe, hogy az agyveleje kilocscsant. Har- 
karcsú, világosbarna, sélyemszőrii lovat,j.mfldnapra temették.
amely csupa ideg voltT Egy pillanatig sem . A báróné aki mindössze huszonhárom 
maradt nyugton,. Hol a lábait emelgette, hol éves volt, amikor özvegyen maradt, a tra- 
a nyakát forg .tla, hol a tarkát csóválta, gikus eset után mintegy félesztendeig uta- 
Amorettenek Csorbay’ báró keresztelte cl, zott sí külföldön. Egy nö rokonával beba- 
tnert amikor a ló a kastélyába került; a_ran9 ° 'ta Italiát, bánatosan merengett a szi- 
legelsö dolga -az volt, hogy kiszakította ciliai partokon, egy-két könnyet hallatott a 
magát a lovászfiti kezéből és szilajon neki- Földközi tengerbe, amikor a hatalmas gőzös 
rugtatottt egy kerti gipsz amorette-nek, amely Afrika felé röpitette,--amikor spanyolförare 
ezer darabra törve hullott a virágágyak, [épetí, az arcszine már visszanyerte • régi

üdeségét. Nizzában már mosolygott,-amikor 
‘ Az amorette 1 -  .kiáltotta ijedten haza érkcZc,t- szeb.b volt^ mint va-

KA ; A ‘U',a - t —  - f '  Ja Darone. _ Egyenesen a birtokára utazott. A csa-
..Mire a báró csettintett egyet a mje.l- |ádi kripta ajtajában, férje oszladozó teteme

vével. - r ___ felett-rövid imát mondott  ̂azután végig sé-
— Az amorette meghalt, éljen Amo- tált h kertben, ahol éppen rózsákart nyese-

rette! ' getett á kertész. A báróné néhántj pillana-
Ez Volt a szilajvérü paripa kérész-, tig szótlanul nézte.a hü szolgát. Azután hir-

teloje. telen azt kérdezte:

— Mi történt Amorette-tel?
... — Le kellett volna bunkózni, méltó- 

ságos asszony, azt a bestiát, de hát . . .  
nem kaptunk rá engedelmet. . .  Ott van az 
istállóban 1.. Úgy tudom, hogy a szomszéd 
birtokos alkuszik rá . . .

— Ki az?
— Szentjóbí nagyságos ur. Hogy nem 

félti bőrét ettől az állattól ! . . .
— Legjobb, is lesz, ha eladjuk. Nem 

akarom többé látni'azt az állatot! — tette 
ho?zzá halkan a báróné.

Rövid csend következett. Az emlékek 
árnyéka suharff végig nesztelenül és1 komo
ran a, kert fái között.

— Mondja; meg az ispánnak, hogy' 
adja el. azt a lovat. . .  mondotta végre a 
báróné és lassú léptekkel fölment a kas
télyba.

Másnap Amorétte már . a Szentjóbié 
volt, a szomszéd uradalom fiatal uráé, aki 
a terjedelmes birtokot röviddel azelőtt örö
költe a nagybátyjától. Szentjóbi attasé volt 
a párisi nagykövetségen, amikor hírét vette 
a nagybátyja halálának. A . testamentum 
őt tette meg általános örökösévé. Szívesen 
szakított addigi pályájával,^ ̂ melgtyel kez
dettől fogva „nem nagyon szimpatizált.
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Villanyos közvilágítás.
Április hó elején járt nálunk a Ganz 

villamossági részvénytársaság mérnöke, meg
tekintette községünket és a képviselőtestület 
által kiküldött villérmossági bizottságtól tu-

S  3 7  ui nemzedék melu már eked - ! A  Központi mű a fószolgabiróság nos- pályázatot kell a községnek annak 
L  o S S ' Í m  « « W t t  W - Tájékozásul azonban közli,
got, sokkal jobban  fogja ápolni a csa- Az elektromos mű az egyenáram ha- Hogy a tervezett» ^ értve 
ládi érzést, hűbb őre lesz az erkö lcs- 1 romvezetékes rendszer alapján Jíp u l. Izzó- az epitkezesi költségeket is kb. 180000 ko- 
nek s lelkes harcosa az igazságos- lámpafeszültség 110  volt. ‘ ,M ..rónára »09 W » .  ■

-Ságnak. Kétaramfejlesztö gép van.’Egy-egy- R  mu lovedelmezosegel
(b n .) nek hajtására 44—44 lóérö szükséges, mely mitua a fentl közvilágítást, 3000 drb. 50 

hajtóerőt az egyiknél egy 44 lóerős Diesel-.: wattos magán lámpát átlag «00 égési órával 
motor, a másiknál egy 45 lóerős gőzloko- és 20 lóerő ipari használatot átlag évi 500 
mobil szolgáltatja. Egy-egy áramfejlesztő órai használattal, adja. Kiadás lenne e sze
gép képes egyidejűleg 510 darab égő 50 rint évi 26500 korona, bevétel pedig 41700 
wattos izzólámpák, .¡Iféfife annak egyenér- korona, vagyis tisztajövédelem 15200 ko-- 
tékét árammal ellátni. . rona’ a ml megfelel a töke 84 %-nyl

Első sorban a Dlesel-mótoros áram- kamatozásának. ___ ^
___ ...__________________. ________ fejlesztő gép látná el a szükségletet és csak j Erre nézve előadja még' hogy »e
dakozódott a várható kilátások után. Meg- szükségesetén állna hozzá a másik lokomo- mellett az árammérő órák után esetleg be
írtuk akkor, hogy a mérnök igen kedvezően bilos áramfejlesztő gép. A tervezet úgy szedendő órabérből eredő bevételt nem 
nyilatkozott községünkről és. határozottan , számit, hogy az évi áramszükséglelet az vettük számításba, valamint-nem vettük 
kífejezte-abbeli reményét, hógy villanyos köz- alanti terjedelem mellett 90 -bán a Diesel- számításba a nappali órákban rendelkezésre 
világításunkat sikerül megvalósítani. Egyut- motor szolgáltatná és csak 10 -bán adná álló és értékésithetó 35-4G lóerő'  kihasz- 
tal megígérte, hogy a község elöljárósága a lokomobil. Eszerint az alanti terjede- nálásával, esetleg bérbeadásával elérhető 
által rendelkezésére bocsátott-alapokon a lemmel szemben 85 -os emelkedésnek is bevételeket.«
Ganz villamossági részvénytársaság teljesen megfelelne a telejj^ »Az üzem első-második évében, amíg
díjtalanul elkészíti á terveket és költségve- Csatolva van az áramfejlesztő gépek- a felszerelt magánlámpák száma a 3000-et 
téseket s csak azt kellett magunk részéről hez egy akkumulatortelep, mely képes 790 el rTem éri, a bévétel természetesen kisebb 
lekötni, hogy kivitel ’esetébén a terveket drb. 50 wattos 4zzólámpát 3 órán át ellátni. |csz. Azonban már 2000 darab felszerelt 
aHn táry gágnaif njjjaniLznn wállalatiftss/P^. - f l r w inlt flnnrsnpnrt ph nr nldtnrotda-̂ Hiflqrántáttifrift esergn a 1 m a^lr^gít^shnr pT- 
mellett elsőbbsége legyen. tor battéria párhuzamosan kapcsolva képe- érendő bevételek fedezik az ösfóes yáltozó

Evvel egy időre le is zárult ez irányú sck tchát — a há|ózatí'veszteségék figye- és állandó kiadásokat, úgy, hogy a község- 
működésünk. Türelemmel vártuk, hogy va- l en?be vételével 1300 drb. egyidejűleg égőfn^irfióreláthatólag már az első üzemévtől 
(amikor — talán egy^^ m uíva^ megkap- ^  wattos izzólámpát árammal ellátni. A , kezdve legalább is ingyen közvilágítása 
juk áz igért -terveket. fl másik gépcsoport e mellett tartalékul |esz.«

Am oem kellett annyfldeig várni. Alig szol9á‘ ,  Végül biztosítanak, hogy a legnagyobb
-  '  Az akkumulatortelep feltottesere a fe- készséggel szolgálnak további-Télvilágosi-

szültség eloszlására isla_terhelés-kicgyenr fásokkal is.
Ütésére szolgál egy 2 drb. osztómotorból Ezekben közöltük a jobb adatokat,
és égy pótdinamóból álló gépcsoport. Most bírálatot hozzá nem füzünk. De óhajt»

Á vezeték vezetékoszlopokon és a juk, hogy ezen adatok közlése felkeltse a
A. mepüBött tervezet hét részhói á ll: l* * “ 1? . ' “ 'T .. . T 9? 1" 3: 3 láPvczcl,ik és közönség érdeklődését ezen, mint látnivaló,

í r »  elektromos mu elómérele.~Z. S Í S 5 E  »11 ,an h h n  ~  " ™  me9valosilhalalla"  intézmény
leírás, 3. a központi telep elrendezési terve, . - > óra h f  ^  í  , “  i9!f tón!i'e9' P° " ‘° S me9vi,a!ásn o c „ tya ĉntíu izzolampabol^jmelynek fele egesz • ¿ s körültekintés után létesítsük is.

éjfcli, fele féléjjeli és 4 drb. 8 ampéres fél
éjjeli ivlámpából. A közvilágítási lámpákat 
6 kapcsoló állomásból lehet meggyujtani.

Magánosok részére számítva van 
_  3000 drb. 50 wattos izzólámpa, feltéve,

E  szerint a tervezett mű hivatása• hogy a berendezett •magánlámpáknak 35 fenáll a nagyatádi iparos ifjúság ön- 
Nagyatád községnek magán és közvilági- „-a ég egyidóben. képző egyesülete. Ez az egyesület
tási, valamint erőátviteli árarnszükségletének Részletes költségvetést a tervezet nem a helybeli intelligens iparÖS jfjusá-

közöl, minthogy arra nézve úgy is nyilvá- got egyesíti kebelében oly czélból,

két hónap múlva, a napokban - már meg
kapta a terveket községünk elöljárósága s j 
annak főbb adatait alant közöljük azon 
hozzáadással, hogy érdemileg'bővcbben fog
lalkozunk majd velők.

4. a közvilágítási lámpaeloszlás terve, 5. 
magánvilágitási hálózat terve, 6. és 7. 
közvilágítási izzó- és ív-lámpa rajza.

A műszaki leírás adja a közérdekű 
adatokat, tehát-ezeket közöljek.

ellátása.

Iparosaink figyelmébe.—
Néhány é v  óta községünkben

Amikor Amorettet uj otthonába vezet
ték, Szentjóbi gyönyörűséggel nézte a tüzes 
állatot. Másnap reggel már fölnyergeltette 
és útnak indult vele a sárréti erdő felé. 
Lassan ügetett, a virágzó, illatos ákácok 
alatt a Szűz Mária szobráig. Ott ketté vált 
az ut. Szentjóbi balra 'nógatta a lovát, de 
hiába, a makrancos állatt jobbra tartott. 
Ostorcsapás, sarkantyuzás hiábavaló volt. 
Amorette nem tágított. Végre is a gazdája 
volt kénytelen engedni. Amorette tehát jobbra j 
vitte a gazdáját; búzaföldeken, kukoricán 
keresztül vágtatott, majd letért az országúira,! 
még ^gy-kettőt kanyarodott s néhány perc

__niplva megállott a Csorbay-kastély rácsos
kerítése előtt.

Szentjóbi idegenül nézett szét. Majd 
rövidebbre fogta a kantárt és az ostorával 
nagyot huzott a ló büszkén iveit nyakára. 
Amorette fölágoskodott.

E  pillanatban halk sikoly hangzott a 
kastély erkélyéről.

Szentjóbi csodálatos ügyességgel meg
fékezte a paripát s azután kiváncsi szemmel 
nézett fel az erkélyre. Egy fekete csipke- 

"ruha tűnt el az erkély ajtajában.
— V .-—id eje sem volt gondolkozni azon, hogy

kinek az ajkain rebbent el az aggodó si
koltás, amikor megnyílt a kertajtó és egy 
inas lépett ki rajta.

A  méltóságos. asszony kéreti a 
nagyságos urat, tessék vigyázni azzal a ló
val,' mert nagyon szeszélyes és szilaj,

Szentjóbi leszállt a lóról.
— Mond meg Öméltóságának, hogy 

köszönöm a figyelmeztetést. Aggodalma 
mélyen meghatott.

! Azzal kantáron fogta a lovat s elve- 
Izette az országúiig; ott felült rá és haza
lovagolt.

Másnap reggel újra nyeregbe ült. Ezút
tal szabadjára engedte a lovat. Menjen, 
amerre akar. ómaga cigarettára gyújtott és 
elmerült gondolataiba. Egyszerre fölpíllan- 
tott. Amorette megint csak ott állottt a 
Csorbái kastély kapuja előtt. Közel a kapu
hoz, kényelmes zsöllében gyászruhás fiatal 
nő ült és olvasott. A lódobogásra felriadt. 
SzenFjóbi leugrott a nyeregből, megkötötte 
a lovat és hírtölen elhatározással belépett 
a kapun.

Szentjóbi vagyok — monda, miköz
ben szemei gyönyörűséggel 'tapadtak a szép 
asszony arcára, ön hibámon kivül zavarom.

Amorette az oka. Mindig idehoz, erre a 
helyre. Különben pedig meg akarom kö- 
_szönni aggodó gondoskodását. Ez az állat 
csakugyan kissé vad, de remélem, hogy 
idővel megfékezem.

A báróné mosolygott.
Amikor óvtam tőle, csak emberi kö

telességet teljesítettem. Hiszen tudja lalán, 
milyen szerencsétlenséget idézett fel.. . .

— Tudom, hallottam:
— És ön nem félti az életét?
— Erre a kérdésre nem tudok felelni, 

mert még sohasem gondolkoztam rajta.
A  válasz'kissé szentimentálisán hang

zott, de gyöngéd-mosolyt csalt a báróné 
ajkaira. •

Amorette azontúl is, csaknem naponta 
a kastély felé vezette a gazdáját. Szentjóbi, 
ha nem is látta mindig a bárónét, beérte 

, azzal, hogy egy egy méla pillantást 
¡vetett a lefüggönyözött ablakokra, arrielyek 
| mögött egy karcsú nő-alak körvonalai raj- 
1 zolódtak.

Amikor a gyászév letelt, a báróné egy 
Inapon igy szólt:

■ ■ ■ i n
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hogy szabad idejükben czélirányos 
szórakozással, megfelelő ^zak-  és 
szépirodalm i m űvek Tanuimányözá- 
sáva l tovább  képezzék- magukat,; 
hogy ig y  a mai modern kor széllé-' 
mének megfelelő in te lligens iparo
sokká, saját erejükből művelődjenek.

Jó l eső érzés fogja el a szem
lélőt ha látja, hogy a mai anyagias 
világban akadnak 'derék  ifjak, k ik  a 
szakszervezetek mellőzésével, a szó- 
cziálista tév tanok  által magukat-fél
revezetni nem engedik, hanem sza
bad idejűket más, nemesebb és 
hazafiasabb czélokra fordítják.

Nem  egy élvezetes estélyt kö
szönhet közönségünk ez egyesület
nek, m elynek tagjai fáradságot nem 
ismerve, heteken és hónapokon át] 
gyakoroltak egy-egy színdarabot, 
hogy azza l a  nagyközönség előtt- is 
egyesületük szép tevékenységét do
kumentálják.

M egérdem li tehát az ifjüság  ön
képző egijesüiete, hogy társadalmunké 

T ész é re t" ir te g m éssg ff lr  Trfíélf o"'~ta‘ítlo-! 
gatásban részesüljön. Értünk-e tá
mogatás alatt nemcsak erkölcsi elis- ' 
mérést, jKanem anyagi segélyt is, 
mert nagyon jó l tudjuk, hogy egy 
ily  egyesület fentartásához nem ele
gendő a közös lelkesedés, jóakarat 
és buzgóság, hanem szükséges a 
mindent uralgó pénz is.

H e ly i társadalmunknak, de kü
lönösen iparosainknak nemcsak hogy 
kötelessége, de egyenesen érdeke, 
h o g y 'e  szép egyesület fenállását és 
tovább fejlődését m inden lehető mó
don elősegítse...

Ez t legjöbban elérhetjük, ha az- 
egyesület által indőnkint reiftíezett 
m űkedvelői előadásokat —  melyek 

-az eddig tapasztaltak szerint a ren- j  
‘ des műkedvelésnél jó va l magasabb 

színvonalon áltak —  minél tömege-] 
sebben meglátogatjuk, biztosítván 
ezzel az egyesületnek az erkölcsi 
elismerésen k ívü l az anyagi sikert is.

Fájdalom  nem mindig vo lt ez 
így. V o ltak  esetek am ikor különösen 
az iparososztály részéről tüntetően

ön javíthatatlan Szentjóbi.
— Miért báróné?
Hát azt akarja, hogy önnel is baj 

essék ?
— Amorettet gondolja?
Azt.
— Ha parancsolja, nem ülök rá többé.
— Nincs jogom hozzá, hogy önnek 

parancsoljak 1
r-í A  világ legboldggabb embere len

nék, ha ehhez joga volna.
A báróné az ajkához tette a mytató-

uját.
—■ Nos hát? parancsolom!
Szentjóbi magához vonta a szép as?-

szont.
— És mi lesz Amorettel?

Visszavezetjük szépen az istállóba.
Idővel talán kocsiba foghatjuk.

— Neki kell bennünket az esküvőre 
vinni. Hiszen nélküle sohase találkoztunk 
volna.

kevés számmal jelentek meg azjzöljük, — egyben köszönetét mondunk ke- 
egyesület altal Tendezett estélyeken, gyes adományaikért. Nagyatádon. 1908.

Hogy m i vo lt annak oka, nem június hó 17-én. Tiszteiettetf Kooács Gyula 
kutatjuk, de reméljük a jövőben kö- jegyző. Knapp László fiiró. 
zönségünk teljes erejéből fogjá derék j Névváltoztatás. Wolf Izsó gazdasági 
iparos ifjainkat nemes törekvéseik- intéző nagyatádi lakos keresztnevét Jenö-re 
ben támogatni. - - javíttatja ki az állami anyakönyvben.

_ Itt_az_ alkalom. M in t értesülünk -  Szabadság. Dr. Kiszely László, járás- 
az iparos ifjúság önképző egyesülete bíróságunk vezetője f. hó 21 -én kezdte meg- 
fo lyo évi július ho 4-en szombaton nyári szabadságát. Ez idő alatt, míg Szakai! 
a »Korona« vendéglő kerthelyiségé- J Gyula*km járásbiró Háromfán van a telek
ben vizeki Tallian  Andor-járási fő-1 könyvi helyetesítéssel elfoglalva dr. Szabady 
szolgabiró védnöksége alatt ismét jLörínejt'r. járásbiró tátjajefavezetést, 
egy műkedvelői előadást tart, mery _  Drágább lesz a menet-dlj folyó évi 
alkalomkor színre kerül a »Czigáriy« -július hó i-tői kezdve a Somogyszob- 
énekes népszínmű 3 felvonásban. barcsi vonalon, de csak egyes viszonylatok- 

joggal elvárhatjuk közönségünk-, bán. Migt a legtöbb viszonylatban a .régi 
tői, hogy ez alkalommal derék ipa-; menetdijaic maradnak. Tájékozásul'előre is 
ros ifjúságunk iránti jóindulatát lég- > közöljük, hogy a felemelt menetdijak a kö- 
alább is azzal fogja kimutatni, hogy ¡vetkezők: Nagyatád—Somogyszob I. osztály 
mjnél tömegesebb megjelenésével az 80 fi»., II. oszt, 44 fül., III. oszt. 30 fül
egyesület a jól kiérdemelt erkölcsi Nagyatád-Barcs és Barcstelep I. oszt 300, 
elismerésben s anyagi jutalomban n. oszt. 180, III. oszt. 120 kor. Nagyatád— 
részesíti. ; Kaposvár: Személyvonat: I. oszt. 3’20, 11.

oszt, '204, III. oszt. 1‘30 kor, gyorsvonat 
t. oszt. 380, TirO HT 244 Kői1., 1 Kálotfaiggy "

H Í R E K . . III. oszt 84 fillér. Egyik lényeges- változás 
az, hogy Segesdre is lehet mafd kapni >je-

-  Szerkesztőségi hír. Szmodics és P“ "9  a 111 szomszédos forgalom- 
Szilárd  felelős szerkesztő nyári sza- ba"  1 oszl- *00 kor- "• oszl' 60 fíli' 
badságára-elutazottt s igy jelen szám- oszt. 40 lill. Budapestre «emui N a g y id  
tói kezdve lapunk "szerkesztését dr. á"omáson közvetlen menetjegyek nem vilt-
Neubauer Ferenc vette át. fl lap hatók' ____________ ,_____
szellemi részére tartozó küldemények -  Nagyatádi téglagyár részvénytár- 
tehát ezután kizárólag hozzá inté- s“s4K- mul> számunk hirdetési rovatában 
zendők. került nyilvánosságra, ennek a vállalatnak

-  Ezüstlakodalom. Rotter Bernát hely- clsó évi támadása, melyből kitűnik, hogy 
beli nagykereskedő és a nagyatádi járási a vállalat a tégla- és cserépgyártás mind- 
takarékpénztár r. t. igazgatója és kedves inkább fokozódó fejlesztésére a kellő ala- 
neje f. hó 20-án ünnepelték boldog házas- P °kaf megteremtette. Három telepe, -  ezek 
ságuknak 25 éves évfordulóját. Ez alkalom- közül 'kettő gőzgéppel felszerelve, fogja 
ból hálaadó istenitisztelet volt a helybeli szolgálni vidékünk ez irányú szükségletei- 
izraelita templomban, melynek folyamán a " ck lán yo s  kielégítését, ami, úgy a társa- 
jubilánsok az egyházközséget és szegényeit sá9ra mint vidékünk .fejlődésére fontos 
számos adománynyal lepték meg. Viszont gazdasági jelentőséggel bír.
az egyházközség díszes ezüsttárgyat nyuj- A kezdet nehézségeit az elmúlt évben 
tott át az ünnepeiteknek. Istentisztelet után eredményesen küzdötte le, mert daczára, 
az ünneplő háznál gyűlt össze a jubilálok hogy szabási telepének létrehozatalára már 
teljes családja és városunk intelligcnciájábóí az első évben pénzszükidöben vállalkozott 
és számosán keresték fel ókét szerencse- s arra hitel igénybevételével közel 100000 

; kivánataikkal, mások levélben gratuláltak, K-t fordított, még saját tőkéjének több 
számos távirat is érkezett. Mi e helyen is-mint 47,,-os tiszta hozadékát érte el. Ez a 

' hozzáfűzzük ezen híradásunkhoz szerencse- tény is a vállalat szaporításának egyik két- 
i kivánatainkat, melyeket a jubiláns minden ségtelen bizonyítékát képezi.
¡közérdekű és kis helységünket fejlesztő do- — Még egy szó. Igentisztelt szerkesztő, 
lóg támogatásával, igaz közreműködésével ur! A fűrdöigazgató úrnak becses lapjának,

I sokszorosan kiérdemelt. Adja az ég, hogy 28-iki számában egy válasza jelent meg. 
erőben és egészségben még sokáig éljen apró czikkeimre s ezen válaszból azt lá- 

I boldogan családja körében és mindig tartsa tóm, hogy a tisztelt fürdőigazgató ur egé- 
meg élénk érdeklődését a közérdek iránt s szén tévesen fogta fel azok tartalmát, sze- 
lássuk ott hathatós működését minden köz- méjyes támadásnak és az igazgatóság 
intézmény létesítésénél és fcntartásánál. gyalázásának nézi s ennek következtében 

Változás uradalmunknál. W olf Izsó, megmakacsolja magát, hogy igenis fentartja 
Lelbach Kéresztély uradalmi intézője és tit- a régi szabályzatot. Nahát erre ki kell, je- 
kárja nyár Végével távozjk: állásáról s he- leiitenem, hogy eszein ágában sem volt az 
lyét, úgy halljuk, Fernbach Ferenc községi igazgatóságot gyalázni sőt biztosíthatom az 
aljegyző fogja elfoglahii. — W olf Izsó tá- igazgató urat, hogy személye iránt kellő 
vozását élénken sajnáljuk mi is, mert egy | tisztelettel és nagyrabecsüléssel viseltetem, 
lelkes és igen tehetséges, elmés munkatár- már mint Nagyatád egyik agilis tagjával 
sat veszítünk benne! és az ártézi fürdő megteremtőjével szem-

-  Nyilvános köszönet. Rotter Bernát'ben is. Amit két izben irtain. nem csak 
helybeli nagykereskedő rtiai n̂apon 60 kor! egyéni nézetem volt.'i-hanem a közönség 
rónát adott át azzal, hogy ezen összeget köréből S ép az úri közönség köréből fel- 
folyó hqJ20-án vallás felekezeti kiilömbség1 merült s füleimhez jutott sok panasznak 
nélkül a" szegények között osszuk el. Rotter! egyesítése'a közös kabin jelenlegi berendé- 
Bernát és kedves neje folyó hó 20-án ün- ■ zése ellen s^e tekintetben felhivom a tisz- 
nepelték boldog házasságuk 25. éves ünne-j telt igazgató ur figyelmét a »Csurgó és 
pélyét, midőn ezen alkalomból a községi'; Vidéke«-czimü , lap juriius 14 ¡ki számára; 
elöljáróság.nevében szívélyesen őket üdvö- l mélyben az atádi ártézi sok-sok jó oldaja



NAGYATÁDI HlftLAP

mellett; a közöskabítr hátránya is feívan 
említve. Az igen tisztelt fürdőigazgató attól 
tart ugyanis^hogy egy urinö találkozhatna 
egy a közös kabinból kijövő párocskával, 
efelöl nyugodtak lehetnek, mert ez lehe
tetlenség. Többszörvettem már igénybe az 
ártézi egy-égy kabinját], s a kabinok előtti 
folyosón hosszabb fde# tartózkodtam, de 

4még egyszer sem találkoztam ott olyannal 
aki fűrdött volna, fflért a kabinfürdő ára 
már eleve is kizárja a tolongást, attól pe
dig, hógy vidéki atyafi avagy-egy iparos
segéd használja hölgyével a közös kabint, 
megóvja ezt a 2 .K  40 j?res ár. Mindebből 

^láthatjuk, hogy a Közös Kabint csakis- a 
vagyonos osztály veheti igénybe, ezeknél 
pedig feltételezhető, hogy nem fognak visz- 
szaélni az anyakönyvvezetöi áldással. Igen 
sajnálom azt is, hogy az igentisztelt igaz

í—  '  1908Tjunius  25.

alkatrészekért való átkutatásuk könnyen és Írását; körülbelül 55 éves, rám. kath. val- 
akadály nélkül foganatosítható legyen. jW™. termetű, barnás kmézesü

— Lépfene lépett fel Tarany községben napszámos^ 
és roppantul ^llepte az állatállományt. A ^
hatosagok minden ovointezkedest, meg i rf0|ul scin szerzett egy lap előfizetőinek, mint 
tettek. ja rBudapest*, midőn pár hónappal ezelőtt

— Érdekes lelet. Amint a r. “kath. plé- j megküldte nekik ingyen a .'ÍO éves fennállása 
bánia templom mellett a napokban meg- alkalmából szerkesztett albumot Ezrével jöt- 
kezdték a tüzoltószcrtárt" építeni és e cél-;“, , . , . x ...r í V ~ levelek, méltatva ¿isr album ren-lkivUl bo-és
bol meszgodört ástak, sírra talaltak, mely- ér4ekes tatalmát, -valamint annak díszes ki
ben kilenc csontváz volt. A  sir állítólag ajállitásít. llusz ivén, számos képben és sző- . 
18-ik századból való, Nágyatádon átvonuló: végben mondja el az album a lap 30 éves 
francia katonák között kolera ütött ki s az1 történetét, írtak M e  H itikai, társadalmi és

irodalmi életűnl< legkiválóbb alakjai, a „Buda
pest“ volt és jelenlegi munkatársai, azonkívül 
a számos kép és mtiméllőkfet olyan értékessé 
teszi a könyvet, hogy az méföáü foglal helyet 
bármely mfiyelt eiuber asztalán, Az albumot 
inig a készlet tart —- inost is ingyen küldi 
a kiadóhivatal mindazóű-eTőtízetőknek, akik 
legalálib V, évi .összeget, vagyis ti koronát 
ogyszerre beküldőnek és a postaköltségre-80 
fillért utalványoznak. A Budapestéből kívánatra 
mutatványszámot, készséggé! küld a  ki kiadó-

elhullottakat^ temették el a  templom mellé.
— Á pudapesti m. kijr. állami felső 

építő-ipariskolában (VII. kér. Thököly-ut 
74. sz.) a rendes szakosztály első osztályába 
a jövő iskolai évre való felvételre már jû  
nius 25-től . julius 1-iq lehet—jelentkezni 

gató ur oly röj&F véleménnyel van az úri-• előjegyeztetés végett. Helybeliek személye- 
nők felől, azaz uiinö, aki véietlenségböl i sen, vidékiéit—levélben is jelentkezhetnek, 
egy a közös kabinból távozó párral talál- A  végleges felvétel november 1-én történik,
kozik csaknem fog ezekről rosszat félté- , a mikor a-tanulók szüleik vagy gyámjuk [hivatal Budapest, IV . , Sai kantyus-utca 3. 
telezni, hiszen akkor azutczán sem szabad kíséretében tárfoznak megjelenni. Felvételi: — Magyar lányok iszerk. Tutsek Anna.) 
karonfogva járni, mert hátha áz urinók azt feltételek: 1. 15. életév betöltése; 2. lega-; -'V lcányvári boszorkány“ linóin és. poétikus 
hiszik hogy ezek nincsenek megáldva. *1- lábk négy közép (gímn. re l̂- vagy polg.)! n S . t i . n u S "

____ lí^tíivíógaaiín e Au Uya .f az i^miit, a n^í mag var diákéletben játszó-
lg havigyakorlati működés az épitö-j dlk ez 11 regény,/41a vég.fc ér, egy igazán 

embertársunkról mindig legjobbat. Azaz! ipar térén; 4. ép és egészséges testi szer-', irodalmi, s emellett'‘ teljességgel nekik való 
egy részvényes. vezet A  végleges felvétel felvételi vizsga >'lv.ismáuiival gyarapszik a leánypuhlikum

-  Mennyi .dó t fizettünk.. Az elmúlt i utján történik. A felvételi vizsgálat tárgyi rj 
májur hónap folyamán — apénzügyigazga- magyar nyelv, szamtan es algebra, mértan „j(jol,s;ÍKi ke lyesség Előfizetési ára negyed- 
tóság jelentése szerint — Somoguvárniegye I É-LIliértanL rajz. (A kiknek esekből a tan-1 évenként kor.

“ TuSÍyi adóhivatalaibSTösszesen 524001 42i tárgyakból mind a négy középiskolai ősz- —- - ' ' ;
. korona állami egyenes adót fizettek be. a- j tá|ybán jgjes vagy jó osztályzatuk van,

^Tnely' összeg^áz” egyes adóHivataloknál igy ezekből a tantárgyakból nem-tesznek fel
oszlik meg: Kaposvár 117612*50,"Szigetvár véteh vizsgálatot.) De a szabadkézi rajzból : T  ~  — - 
86345 94, Nagyatád 8200503, r Marczali és a gyakorlati munkából (falazás, kőfaragó P f lh n n f l- n ia r *
5599344, Lengyeltóti 4215243, Csurgó! Va9y ácsmunka) minden jelentkező tartozik U aU U ÍId - p id LZ .
44196W, Igal 4271916, T a b JM 7 ^ .Ö s z - )fiN!?ÍLlÍ5St|fltalot-Jemii. Az előjegyezte;,' Rotler Bernát nagykereskedő Jelentése. 
sa*sen 52400T-K~42r fííiér. A pénzügyigaz- téshez be kel küldeni: 1. a keresztlevelet Nagyatád, 1908. junius 21-én.

vagy születési bizonyítványt,; 2. a négy; Búza K. 20 -  21. -̂
középiskolai osztályról s 3. g« újra oltásról | ftozs — „  18.— 18.40
szóló bizonyítványt é? 4. be kell jelenteni, j Árpa — „ 14 — 15.— 
hogy a tanuló hol és, kinél lesz gyakorlati! Zab — „  15. 15.50 
munkában a jiégy hónap alatt.- A jelentke- [' Uj-Téngeri — „ 14.- 15.— 
zök kellő - időben értesittetnek arról, hogy 
elöjegyeztetésük megtörtént-e vagy nem. 

tilalmazására nézve a német birodalom te- j nem jegyzettek bizonyítványai vjsza- j
rületén hatályban levő 1883. évi junius 4-én ¡adatnak vagy j/isszaküldetnek. Levélbeli 
kelt német császári rendelet szerint a cse- megkeresésre készséggel ad felvilágosítást
megeszőlő csak jól elzárt, de mégis köny-! az igazgatóság. ............... uaiaiun Iunu „un 1S
ngen átvizsgálható és átkutatható dobozok-, -  Verekedő menyecskék. Hosszútok.• m « ó ^ t ó ! T ^ t e ^ Í 6 ' » ! 3 é r í < t e  
bán, rekeszekben-vagy kosarakban vihető j  községben folyó hó 12-én J íb t á n  özv. apánk végtis^tcsségén megíelenni szívesek 
be. A nemet birodalmi kanczellár 1907. évi! ózse né szül Jakab Erzsébet és József ^  és c22cl tájda|,nUnkat enyhíteni 
november 6-án kelt körrendeletében meg- ozse né szül. Árva. Juliánná  ̂ hev.es. szóvál- igyekeztek fogadják ez úton leghálásabb
PnnpHhpfnnolí lolnnfnHn lr. Iinn.i n las lllAn hfllhH Itnnlnli ac nlnKKi af rtlAkk:. . _

Felelős szerkesztő: ___
Dr. N EU BA Ü ER  FERENC. '

gatóság 59 esetben adott házadómentes- 
ségeL--

— A csemegeszőlők Németországba 
való szállítása. Darányi Ignácz földmive- 
lésügyi, miniszter a következő körrendeletet 
tette közzé: A növények* valamint a szŐÍó , 

. és^kerti művelés anyagaidé- és kivitelének
Nyiifts?.*

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jó barátok, rokonok és Is-

engedhetönek jelentette ki, hogy a csemege 
(asztali) szőlőt papírral kibélelt, fedő nélkül 
vagy oly rekeszekben is bebocsáthassák, 
amelyek kosárforfaában záros rekeszek, 
(léczes rekeszek) módjára forgácsból vagy 
vékony falapokból (falemezekből) készültek. 
A forgácsnak, falapoknak (falemezeknek) 
azonban elegendően erősöknek és oly sű
rűén összeíllesztetteknek kell lenniök, hogy 
kellő szilárdsággal bírjanak arra nézve, 
hogy szinültig való csomagolás esetére is 
a szállítást rendes Körülmények köz sértet
lenül

kérjük további szivestás titán hajba kaptak és utóbbi az előbbit' kős*önetünket' és 
puszta kézzel elverte, miálhl 8 napig gyó-1 pártfog^ka, 
gyuló testi sértést ejtett rajta, az affér okai N,g aatid, 1908. iunius M  
valószínűleg szerelmi viszonyból eredhetett, *
mível az utóbbi fiatal menyecske a özvegy1 KOVÁCS JANOSNE
asszonyra féltíkenykedhetett. 9ycrmékei.

— Utcai botrány. Nagyatádon a Petófy í *  ̂ rovatban közlöttekért nem válal fclclős- 
utcában foluó i tó 16-án esté fél 10 órakor 3 8zerkeszlÓ8<:‘B- 
Bohár Rozália és özv. Valesics Vendelné
nagyatádi lakósok összevesztek és vereked- U - J  *
tek, segítségükre, illetve szétválasztásukra H irO e t lIH IIiy .
mentek Kolompár Károlyné, Didi Józsefné. A naggatádi nailvánosjogu egye-

tab,r,ák. Szükséges továbbá, hogy; Babay Andor es Hoválh Pál (palcsi). és oly sületi polgárUcéngiskoléba az M )8  
tartaimuknak a forgácsok, lapok vagy le-; csatát rendezlek, mely egy cirkuszi Iáivá- 1909. tanévi beiratások foluó évi 
mezek közötti hézagokon való kiszóródésá- j nyosságnak is beillett volna. szeptember hó 7 én 8-án ¿V  Q-én
tói tartani ne lehessen s előírja a körren- -  KOnyBradomány-gyOjtökönyv tolvaj, lesznek.
küU tartánuokTak ta lti’, ' i,°9S| “ 0S2t° pén közsí8bc" «■>«" Györgyné ősz- fl beiratáshoz szükséges: 
S í J S Í i í í í  ICódarősdelt topán, lakos nevére 9861 908 alispáni szám 1. flz elemi iskola IV  osztálgá- 

, r ' f  smm' a kiállított könyöradomány-gyüjtókönyvet ról szóló bizonyítván!).
tóién kő«telménuek “ hoou“ ", ^"^ l  S,IefanÍCS G“-Örgs Vámosi i" ' tösrSI0 '9»'" Z  Ujraoltási bizongitváng. 
oliinnnk lonuo i, ’ ? tartányok ellopta, midón ezen körülményre a közön- 3. Születési bizonuitvánu.

. ne . ogy a beviteli állomé- ség figyelmét óvatosság szempontjából fel- Tandij a heluben és közvetlen
•, ”  ■ szőtonővényi,hívjuk, közöljük egyszersmind közelebbi le-.Környéken lakó tanulók részére az



19Ó8. junius 25. NAGYATÁDI H ÍRLAP-
T. osztályban évi 60 korona; á többi 
osztályokban évi 100 korona. R vi
déken lakók részére az I. osztályban 
évi 30 korona, a többi osztályokban 
évi 50 korona. ...

Rz iskolának nyilvánossági joga 
Jévén, bizonyítványai államérvénye

sek.
R vidék egészséges, az ellátás 

olcsó.
Nagyatád, 1908 junius hó.

A polgári leányiskola igazgatósága.

Hirdetések jutányos áron fel
vétetnek a kiadóhivatalban.

B
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ELADÓ 
H Á Z H E L Y E K .  |

E"" "  itádon a Széchényi-tér 23. $ 
i Záborszky-féle háznak ¿j 
th-utczárajiéző kitűnő fór- «] 
ponton Épvő üres telkei ¡jj 

ben vagy’ részben eladók, ¡g 
Értekezni lehet:  ̂ 9

enyák Jánosnál §Nagyatádon.
saEa5H5a5a3a5H52ri45a^3Íi25!ii £

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul
— felvétetik.

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

Sza ladó.
Az érdeklődök —- 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

MELLER SÁNDOR i
fodrász - ess v

i  NAGYATÁDON.

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

Úgymint hajfonat, frizcetta, einlag I 
természetes hajból, férfi paróka, emléknek ! 
hajcsokor művészies kjvitelben.

Kegyes pártfogásukat kérve
--- i  tisztelettel <

-- -MCLLER SANDOíH
(Diszkrét; kiszolgálás.)

GZERKON IMREíKi!S'»Gr«!,; NAGYATÁD.

A pécsi 
országos ki- 
állitáson elis

merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA  saját készitmenyu lábelüt.a legjobb és legmodernebb kivitelben.
• ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

készítését. ■ *
•RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut eqíjszeriitöl a legfinomabb 

kivitelig.

Rendelések és Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki
állításon elis-. 

mérő oklevél
lel kitüntetve.
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E L V Á L L A L O K :RAKTÁRON TARTOK: \

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. lapok, eljegyzési es esketési meghivók 

Rajzpapirt és kartont egész iVekben a legizlésesebb kivitelben. ^
'és felvágva. ---- Értesítések, körlevelek  ̂levélpapírok,

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, mű'Vek értesítők, gyász

fényképalbum emlékkönyv Stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajzszereket.

...

P Ú  a legdivatosabb báli ifieghiyók, 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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NAGYATÁDI H ÍRLAP . _ 1908. junius 25. ~

□ □
Alapittatott: 1854.

□

K o ffe r  B e r n á f
- --------------------NAGYATÁDON }  

---------- - --------

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

—------ ----- """----- —■---- ----- - ” -i—~Magy. királyi |p. lőpor árudá. 
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Ia kékkő, raffiaháncs.

□

□ □

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatok és sima huzalok,

kerítések czéijaírí „fiungaria“ sodronyfonaí.
Mindennemű takaréktüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

„Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek, 
ékki

„Gyémánt acél" és „Török acél“ kaszák. Kaszakövek. Kaszaverök ésTokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
FIz építkezési idényre

ajánl comptette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

I. rendű meszet -i
(a »Duriántuli 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.

\.‘ F E L S Ö M A G Y A R O R S Z Á G I  F AZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdisze’sebb kivitelig. 
Vas gerendák minden méretben.

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
Legjobb minőségű ojtó szailagok!! • ,

□

Nyomatott Benyák János könyvnyom dájában N agyatádon 1U08.

□


