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Viczinális. niszterium döntése alá bocsátja és és haladéktalanul akczióba kell lép- 
habár kifejezetten nem tiltja meg a jünk, hogy a kereskedelmi miniszter 

|/Í(l-..S virVináiu.mio »rar a menetdijak felemelését, de intézkedé- vonja meg hozzájárulását ezen «ház-
Barcs—Bahton^entgyötggi helyt ér- gg^^ jfŜ 2árt^oU^nak^art(rftaPa _
ofy‘kTtütóerfÍMlgáli^v^dékünMor- Hogy a raenetdijak Ha azonban jogo5an óhajtja a

vényesei megirigyelték tőlünk azt, L t  * J  a részére iutó jövedelememelkedést
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30 fillérért repültünka vas' J*i• tetőseinek javítására hajlandó ráfor-
igazán készséggelúgy-  . .  .
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gatósági zsölleibe süpped»» kupon- NenTiiíitiuk honu vicinálisunk a többszörös és megfelelőbb közle- 

-vágástól kimerült urak magátol er, for lma ak||or;  ^  mjnt kedést Sz<.bbra és-Szobbról, adjon 
tetődének tartottak hogy szereny á„ aumvasuti fővonaléi de az csak nekünk egy deh vonatot oda-vissza.
V,w .  í t .  Í S°  lakói  ̂Istenben é h gz cd(| mcne,_ es szabatyőzza úgy vonatait, hogy
vetett áh,tatos megadással es biza- dijilky nlcqá„ apftHósa óla óriásit fej- "!!c^ ^ Ka^ a-r° ^  ,KaPosvar,ra-
lommal _veszib nrapi ezt-a tettoket t,,—,! - .... ........-ffrUiídápestríH es Budapestre ís le-
és boldogok lesznek, hogy egy tisz- lodo" “ e ’  S  l^ ^ y o b b  bizc, hessen p  utazni! •
tan a közjót szolgáló ideális intéz- ité|(a az h[)gH a %r2Zégnak ét.  Ezt a tervezett -  sőt érvényer 
menyt .filléreik fokozott tomegevel dcmes a Naguatád Szobb távolsá- sitett — dijfelemeléssel és a posta- 
támogathatják. gon cme,nj 10j ¡„etve 14 üjjérrcl a kocsiszolgálat megváltásával előálló

De ne vicczeljünk tovább! menetdijat, mert annyian utaznak jövedelemtöbbletből minden ujabb, 
Hallatlan dolog a .mai világban ezen a-távolságon, hogy evvel az nagyobb teher nélkül meg lehet

az, ho.gt) a vasiiti-menetdijakat fel- emeléssel számbavehetően-szaporo-^nm ̂   ̂ ■..... .. • / • "■
emeljék 1 dik á társaság jövedelme. 'Határozottan tiltakozunk az el-

A helyi érdekű vasutakról szóló _üy körülmények között határo- len, hogy ilyen ellenszolgáltatás 
1880. évi XXXI. t.-c. a menetdijak zottan tiltakoznunk kell a • teljesen nélkül épen Nagyatáddal szemben 
szabályozását a kereskedelmi’ mi- indokolatlan riierietdljfölemelés-ellen «stájgeroljon» a. vasút és ezen tel-

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Poézis.

Mit titkolom — ön végre, rájön —
Hogy önről szól minden dalom
S szivemben — hisz-.szivembe lát ön, 
Egy óriási rimhalom.

És mintha mindig önre lesne,
Kis rímeimnek tábora,
Ha látom önt: a sok rímecske 
Úgy ugrál bent idestova . . .

Sik/ossy László.

Holdkisasszony.
Japán elbeszélés a 10. századból.

Sanuki a vén bambuszgyüjtő megijjedt, 
a nádas mely különös csillogásával .magá
hoz csalogatta egy édes mintegy hárptn 
hüveíyk nagyságú teremtményt tartott elbúj
tatva., A  kislány kedves gyeímekszemcivcl 
bájosan mosolygott.

Az öreg fogta' és hazavitte átadva 
feleségének ápolás végett. Mindenki bámu
latára szemmel láthatólag növekedett, s pár 
hónap alatt elérté egy sdrdülő gyermek

nagyságát. Akita atya az Imkék nemzetsé
géből a Navokate Kaguyahitne (karcsú bam
busz) névvel látta el.

A haját .ugy.foniák mint egy férjhez- 
adó lányét szokás és az öreg Sanuki háza 
nemsokára visszhangzott a daltól és zenétől.

Valóban, volt oka örvendeni a kis ta- 
láltban. Mert amióta megtalálta és hazavitte 
állandóanf^ctte lebegett a szerencse csil
laga és ügy, hogy nap-nap után aranyat 
talált a bambusaok büttyjíeiben, s nemso
kára jóléthez, gazdagsághoz jutott.

Egyszerre szét ment az országban 
Kaguyahime nagy szépségének a híre* és a 
kéróknefi egész sokasága kereste fel levél
ben az öreg Sanukit, hogy adja oda a 
leányát. ’ ' ■ •

Ám az öreg mindannyinak azt vála
szolta: »Kaguyahime nem az én lányom, 
én nem -parahcsolhatok nekjr Forduljanak 
tehát hozzá.« y i.

Azonban a (pányka az összes levele
det, a dicsőítő költeményekkel egyetemben 
olvasatlanul a tüzbé .dobta.

Erre a .kérők’'sorban mind- elfordultak 
tőle. ̂ Csupán hárman maradtak álhatatosak 
a mikádó tanácsára! Ezek voltak; It.sísu, 
Kurohamis és Qtdmo-her.cegek.

Addig Qstroniölták az öreget kérésük
kel, inig végre megengedte nekik, hogy a 
dologról Kaguyahimével beszélhessenek.

A leány végig hallgatá mindháromnak 
kéréséi s azután igy válaszolt: »Jól van! 
A három közül az egyikhez feleségül me
gyek. Azonban nem tudom, kinek szerelme 
nagyobb, ezért kérlek titeket, hogy mind
hárman egy nagy tettet vigyetek véghez 
amelyből én megítélhetem kinek szenvedé
lye legerősebb, ki szeret engem legjonban.«

Amint meghallották a kívánságot, vi
dáman fclugráltak(s megkérdezték egyén- 
kínt, hogy mit kell térniük.

Sanuki érre átnyújtott nekik három 
táblát, mindegyiken'egy parancscsal. .

»Herceg Itsisu hozzon nékem' egy buti
dat, mely a khinai, tiizegerek bőréből legyen 
készülve.« •

»Otomo szerezze,meg az ötszinü drága
követ a sárkány fejéből.«

»A napkeleti tengerben fekszik egy 
hegy tekuősbékákból¡.-ezen a hegyen van
nak fák, melyeknek gyökere ezüstből, ágai 
aranyból s gyümölcse csillogó drágakövek
ből vau. Erről a fáról törjön le nekem her- 
ceg'jKuroiiiahí egy gallyat s hoz^a el ide, 
hogy ha szeret.«
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jesen jogtalan tett ellen lépéseinket szóló jelentésből megemlítjük, hogy a 
meg is tesszük. 117 szövethet évi forgalma 8 és fél

Tőlünk ujabb fizetségeket más-! millió koronára rúgott Mint különösen 
ért, mint gyalázatos vonakőzlekedé- örvendetes tényt ki kell emelnünk, hogy a 
sünk tökéletesítése fejében bevenni takarék betétek összege az év végén ne- 
nem lehet és nem szabad! gyed fél millió korona volt. Fényes bízo-

Ez törvénybe Ütközik S tűrni nyitéka ez a hitelszövetkezetek iránti biza- 
nem fogjuk! lom izmosodásának.

De örömest veszünk magunkra A jelentés kapcsán még gróf Széché- 
uj terhet, ha kellő ellenszolgáltatást nyi Aladár az altruístikus működés érde
kapunk érte és szívesen hozunk ál- kében szólalt fel. ^  
dozafot, hogy vele~V vnághoz ko- Végül pétiig a jövő évi közgyűlés 
zelebb jussunk. megtartásának helyéül Nagyatádot vették

Nevetséges lenne, hogy egy jő-'I kilátásba, 
zan kormányzat megtűrné, hogy .A hivatalos ügyek letárgyalása után 
egy helység forgalmi jelentőségét a ’Koijá; Alajos bükkösdí tanító ésszöv. köny- 
vasut arra használja fél, hogy foko- velő ismertette azt a segély adást, mely *

Gróf Somssich Béla Rubinek Gyulára, ^Mív- 
zsonyi Sándor Bemáth Istvánra mondott 
ékes szavu felköszöntőt. Ezt még számos 
szónoki virág követtéTA társaság fél 4-kör 
kezdett. oszladozni, á vendégek részben a 
gyorsvonattal, részben a személyvonattal 
utaztak haza.

Lengyel Géza.

Gazdaköri gyűlés.
— Saját tudósítónktól. —

június 23-án gyűltek össze me
gint a gazdakörtagjai nemais annyira 
gazdasági ügyek megbeszélése vé- 
-gettr mert azokról idén nincs mitV aoui UIIU ilUJ£rllUIJU ltl| *"^5)3 1UI1U* I * ”**1" "“ ",v * 3 , . . .  «' | .

zott dijakkal niinél nagyobb hasz- filioxera által sújtott bükkösdí szölömívelöket; beszel ni oly szomorúak, hanem in- 
nőt huzzon belőle a hitelszövetkezet utján a tönkrejutástói; kább, hogy az orvos urak kartellje

- Ez lehetséaes Amerikában a megmentette. j ellen foglaljanak állást s mondhatom
trustők világában, de nem Magyar- Utána Kis János az aisok-sarkadí tej- erre volt ts okuk. Ott feküdt az 
orszáqon szövetkezet vezetője olvasta föl szövetkeze- orvosi értekezlet jegyzőkönyve a

n..on niiáráet iAi ínfnrmái* Irnr tűk történetét. Érdekes volt ezen gatyában gazdakör tagjai előtt s ami abban 
9  M  * * * * * *  p S  embernek fö& asá-  foglaltatott határozottan sérelmes a 

Mpniypnink tphát a va^uttárró--hallgatni. Keresetlen szavakkal mutatta földbirtokosokra S bérlőkre. Eltekint- 
siqn^ a hTborat a io^alan ^ Ijw l azl. * ^

„ a n ir  monmaraH | Demosthenesnél szebben beszél a tett! Ennél fogva a gazdakör elhatározta,
“  Dr - - h09y  fclszóm,a az ° rvosi kart e9Hs*0v«lk«Kti gbona raktárak felállítását és átiratban, hogy e sérelmes pontokat vetelt tretgesebb vonatdsszekőttetést keze|ését a egy ujabb értekezletükön váitoztas- 

lertium non datur. _ _  Mmthogg a szövetkezetnél a keze- sák meg, ha ugyan úgy voltak gon- 
  * ‘ ' lést t«l rrgomó részben tanitók látják él; a dolva, ahogyan le-lettek irva.
"7 . — ,v szövetség buzdítani akarván a tanító pá- További tárgya a gazdakörnek
A somogymegyei hitelszövetkeze- M ra készülő fiatalságot a szövetkezeti is- egy tejkereskedő ajánlata volt, mely

f meretek megszerzésére: 507 40 és 30 koro- soha roszabbkor nem érkezhetett
— r  len csurgói Kozgyuiese. nás jutaImat meg a csurgói tani- volna, mert még nagy kérdés, lesz-e

A somogymegyei hitelszövetkezetek tóképzó-intézet azon' növendékei részére, mivel eltartani az idén a tehenet?
. szövetsége ez évi rendes közgyűlését junius" kik a szövetkezeti ismeretekből legjobb különben is az árajáftlat-Qli} Gsekély, 

hó ?5-én tartotta Cswgón. a fógimnáriunr fampitnnnk A közgyűlést fé- hogy jobb takarmány esztendőben
torna termében, őrgróf Pallavícini Ede el- nyes bankett követte, melyen Pallavicini sem lehetne elfogadni,
nöklete alatt. A  gyűlésen jelenvolt me- Ede örgróf látta vendégül á jelen voltakat. Politzer Géza gazdakörünk ez
gyénk főispánja, alispánja, továbbá . gr. A lelkes hangulat aJoaszípk hoszu igazán agilis tagja, bejelentette, hogy
Széchényi Aladár, gr. Somssich Béla, Mák- sorozatában tört ki. A házigazda Csurgó és a napokban egy ujabb és a tavalyi-
kfalvay Géza, őrgróf Pallavicini' György, Vidékének a szövetkezeti eszmét támogató nál tökéletesebb szántó automobil
Dr. Horváth János mint a központi hitelszö- közönségére és a két előadóra, Kollár La- érkezik bérletére, melynek megtekin-
vetkezet kiküldöttje, Bernát fetván a »Han- jósra és Kiss Ferenczre emelte poharát. A,tésére meghívta a gazdakör taejjait.
gya« -—'Rubinek Gyula pedig a »Gazdaszö- házigazdát Németh Zsígmond aisoki ref.lel-! Érdeklődéssel várjuk e régi mukö—
vétség« képviseletében; a megyei hitel- kész köszöntötte- fel lelkes szavakkal. Németh dését, mely ha beválna nagy segit-
szövetkezetek részéről mintegy 120kiküldött. Pál ev. esperes Darányi miniszterre ürítette j ségére lehetne a gazdatársadalomnak.

A szövetség 1907, évi működéséről poharát, a kit táviratilag is üdvözöltek. A gyÜlésTátogatottságán Ijülön-

Mikor elolvasták a kívánságokat, azt 
hitték meg kell halriiok, csupán a szép 
Kaguyahíme iránti szeretetük adott nekik 
erőt és elszántságot, hogy megkíséreljék a 
kívánságnak eleget tenni, kerüljön bármibe.

Itsisu herceg azonnal irt Okeinek a 
furfangos kufárnak, ki épen Kínába volt 
induló, hogy vegye meg a tiizegerek bőré
ből készült bundát.

Okéi, ki nagyon jól tudta,, hogy ilyen 
bundát sem Khinában, sem Indiában, de 
még az egész földön sem lehet találni, nem 
akarta elszomorítani a herceget s küldött 
neki pár hónapi távoliét után egy drága kék ! 
bundát mely egy drágakövekkel ékesített 
szekrényben volt elhelyezve.

A herceg örömtől repesdö szívvel fi
zette ki a kért árát s arcával Khina felé 
fordulva összetett kezekkel hálaadó imád
ságot mondott. ----

Aztán Sanuki házához sietett és kérte, 
hogy nyújtsa át a drága ajándékot szerel
mesének.

Kaguyahíme meglátva a bundát így j 
felelt: »Engedd megvizsgálnom, hogy valódi 
tüzegér bőrből készült a bunda. Ha tüzbe,

téve nem ég el úgy valódi és úgy a her
ceget szívesen meghalhatom.«

Azonban ahogy a tüzbe tették elégett 
ép úgy mint más bunda. ■

Kaguyahíme összecsapta kezeit s a 
ládikót egy gunyerssel együtt vjsszaküldte 
kérőjének.

Otomo összegyűjtötte hű szolgáit és 
embereit s tudtul adta nekik, hogy aki kö
zülük megszerzi számára a sárkány fejéből 
a drágakövet, kérjen bármit, kérésének ele
get fog tenni.

Miután egyik sem tudta megszerezni, 
gazdagon felszerelve mindegyiket és szét- 
küldve őket az egész világon, meghagyta 
nekik, hogy keressék fel a .sárkányt s ra
gadják el tőle a drágakövet.

E  közben építtetett Kaguyahíme szá
mára egy mérhetetlen drága palotát, gaẑ - 
dagon aranyozva, ékesen kifestve a kincse
ket érő szőnyegekkel beterítve. Asszonyait 
elbocsátotta, s egyedül élt sóvárogva szép 
szerelmeséért.

Amint Így, egy évig hiába várta em
bereinek visszatértét, hajóra szállt, hogy a 
kincset megkeresse.

Tsukusi mellett azönban vihar érte

utói, ü^gT'hógy hajója, teljesen tönkre ment 
és saját életét is csak nagy nehezen tudta 
megmenteni.

Ekkor belátta, hogy Kaguyahíme le
hetetlen dolog véghezvitelét parancsolta 
neki.

Telve haraggal és gyűlölettel szétosz
totta vagyonát szerettei között s teljes ma
gányba vonult vissza.

Herceg Kuromahi visszavonult egy 
vadonba, hol egy gyárat építtetett s szövet
kezve legügyesebb munkásaival bz arany 
.̂ág előállításához fogott.

Amint elkészült az ág, felöltözködött 
s oda állott áz-öreg elé mondván: »Ezért 
az ágért koczkáfa tettem életemet, ezer, 
nehézség és kaland árán végre megszerez
tem. Add át a lányodnak és kérd meg, 
hogy hallgasson meg.

Kaguyahíme nagyon megijjedt, mert 
azt hitle, hogy elveszíti szabadságát s a_ 
herceghez kell menjen.

Miközben így tanácstalanul állott, be
lépett a házba hat munkás s Kuromahi elé 
állván így szóltak: »Nézd Uram 1 Száz na
pon keresztül dolgoztunk ezen a drágakő-
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ben meglátszott, hogg megkezdődött 
az aratás s igy úgy a gyűlés, mint 
az utána következő társasebéd gyé
ren volt látogatva.

Leó.

NAGYATÁDI HÍRLAP.
tón fog megtartatni.' Színre'terül: •Czi- társaság múlt hó 28-án d. e., t i  órakor
gány^ énekes népszínmű Üíölvonásbán és tartotta meg Barakonyi Károly elnöklete 
1 változásban. Irta ̂ Szigligeti Ede. Rende-: alatt I. évi rendes közgyűlését a járási ta- 
zó; Berger Károly. "Személyek: Várszegi, karékpénztár helyiségében, melyen 10 rész
gazdag földesür Yágó Lajos, Kuüta nagy- yényes 379 részvény képviseletében volt 
gazda, agglegény GreHer József, Gyuri, jelen. Jegyzökönyvkitelesitőkké az elnök 
unoka öccse Fazekas Jenő, Zsiga; czigány  ̂által Fodor Rezső és Csere János jelöltet- 
Berger Károly, Peti, Rózsi, 'gyermekei Tau- 1ek ki. Ezután a közgy űlés megállapította - 
szig Dezső, Rozman Teruska. Márton, pa- és jóváhagyta az előterjesztett számadá- 
rasztgazda Háns Pál, Rebekíi felesége Pár- sokat, tudomásul vette a jelentéseket és 
raghy Mariska, Évi leánya, l-ső férjétől hozzájárult az igazgatóság azon javasíatá- 
Dávid Margit^ Ferke, urasági hajdu Plasinka hoz, inely szerint az első szervezési költsé- 
Gyula, Kondomé, Parrághy Margit, Panni, gdTaz alapítási kőTtségekbölfeíjesen lei- 
Horváth Juliska, Erzsi, Horváth Mariska, rassmtak és a maradó 324 K 46 J  a 4974 

i Sári, Musza Ilonka, Kisbiró, Kutor Andop, lt-83 f-uyi nyereséggel együtt, összesen 
Nászna§y, Steiner Lajos, Vőfély Knapp 5199K 29 f, a gépek és gyári felszerelések 
József. értékcsökkenési alapjára vitessék; ezzel

— Gyógyszertártülajdonos változása, kapcsolatban a közgyűlés úgy az igazga- 
Boda József gyógyszerész és a ' nagyat^i tóság, mint a felügyelő'bizottság részire a 
takarékpénztár r. t. igazgatója az általa' folnientvényt is megadta. Utána megállapi- 
több mint 20 éve bírt gyógyszertárat múlt totta az igazgatóság és felügyelő-bizottság . 
hó 26-án eladta Teichner Gyula oki. gyógy- fizetéseit és befejezésül, egyhangúlag meg- 
szerésznek Námesztóról. — Az uj tulajdo- választotta ez eddigi felügyelő-bizottságot, 
nos még az őszi hónapok élőit veszi át az névszerint: elnök: Ghimessy László, tagok : 
üzletet és azt teljesen üjorfnan berendezve Kertész Adolf, Kovács- Gyula és Steiner 
fogja forgalomnak .átadni. ’ ' _• "Miksa. . . : - ~ ‘ ■ . ~

k  jjebe! jutáTmazís. A  sohiőgymegyei' köz- — Lopás. Bodvicza községben múlt hó 
művelődési egyesület ¿.községünk érdemes 25-én Kanizsai József kárára zárt lakása és 
tanítóját Müller Ferencet 50 korona díjjal szekrényéből 320 korona készpénzt ellopott 
jutalmazta a magyar nyelv sikeres tanitá- Znmbó István bodviczai 16 éves suharftz 
sáért. Midőn e sikerhez gratulálunk mi is aki a körülményekkel ismerős volt, mert a 
elismerésünket nyilvánítjuk annyival is in- lakás elrejtett kulcséval nyitotta ki az ajtót, 
kább, megtudjuk, hogy egy igazán buzgó azonban a káros neje még idejekorán tet- 
egyéiit ért a kitüntetés, ki azt ki is érdé- ten érte a~ tolvajt és a pénzt tőle elvette, 
melté ! Ugyanis az iparos tanulók előkészítő —  tettes a bírósághoz feljeleritetett. 
osztályát tanítja Müller Fercncz tanító, kik — Matuzsálemi életkor. E  hó 27-ikén 
tulnyomólag HorvSt-országból jönnek Ide1 temették el Vízváron Maics Magdolnát l l t —' 
hozzánk s úgy szólva egy szót sem tudnak leves korában. Az öreg asszony szeme vl*'- 
magyarul; inig aztán az iparukat/tanulják lágát már régebben elvesztette, de egyéft'- 
2—3 év alatt egész folyékonyán megtanul- ként egészséges volt az utolsó napig s »  
nak Iriíi; olvasni, a mi bíáóHy a tanitó részé- étvágygyal fogyasztotta el a szent Artfcl 
ről nagy türelmet igényel. De á" magyar kenyerét, melyet hetenként kapott s az 
nyelv elsajátításáért négy iparos tanohez 'ételeket, miket jólelkü családok juttattak 
is kapott l —.l .drb. hazafias könyvet jutái- neki. Csendesen elaludt, mint n mécs — 
múl, ezek: Csikvár András zssálai, Csikvár melyből ki fogyott az olaj.
József pitomacsai, Sira Márton verőczei és — A kaposvári Kossuth-szoborért. Né- 
Papuga Vazul . bács-kereszturi illetőségű meth István kaposvári polgármester gyüjtő- 

. fiuk. Minden esetre az Jlye ii jutalmazás ivet bocsájtott ki a Kossuth-szobor javára 

. csak'fokozni fogja a tanulóknak a magyar való adakozás céljaira s ezen gyüjtóiveket 
nyelv elsajátitásábani buzgajmukat. már megküldölte a vármegye törvényható-

— A nagyatádi téglagyár ̂  részvény- ságának minden tagjához. — Hisszük, hogy

H ÍR E K .
— A budapesti hadtestparancsnok 

Lábódon. Folyó hó 23-án érkezett a csikó- 
telep szemlélésére, a parancsnok gyönyörű 
négyes fogatán Gillenband — Oxküll -gróf, 
lovassági tábornok, a 4-ik hadtestparancs
noka, Lábodra. Kíséretében volt Lay Géza 
vezérkari ezredes. Jelzett nap délutánján, 
fél 5 órakor érkezett a bérterület legkülsőbb 
csikóállomására. Fclsö-Kiskutra, hol a szem
le kezdetét vette, (Megjegyzendő, hogy a 
reggel. Kaposvárra dirigált négyes fogat, a 
körülbelül 36 km. hosszú utat, dacára a 
feneketlen s homokos talajnak, mégis 2 

óra alatt tetie meg) Kis-Sallér, Nagy-Sal- 
lér, Szarvas és Dobonta megtekintése után 
érkezettXábodra, hol a kastélyban meg
szállván a parancsnokL Bercsényi Kálmán

~^té'zrétfé^' ^zíve^’̂ v é n a ^ g ^ ré ^ t' ''"véTTe 
igénybe:' AAásnap reggel folytatólagoisan let
tek megtekinivé, Kőrös, Gajdén és Homok, 
csikóállomások, mire a minden izében, ga- 
valléros s valóságos nagy úri modorú had
testparancsnok, Pécs, felé folytatta szemle- 
útját. Azonban nem mulasztván ef ezen 
alkalommal a rend, fegyelem, a mintaszerű 
vezetés, a látottak és tapasztaltak fölött,, 
magas megelégedésének, a leghizelgöbb' 
szavakban kifejezését adni s ezáltal .a mi 
nagyrabecsült és közszeretetben állörpa- 
rancsnok, Öercsényi Kálmán alezredesnek 
a legjobban kiérdemelt babérokat átadni.

— Meghívó. A  nagyatádi iparos ifjúság 
önképző egyesülete, vizeki Tallián Andor 
főszolgabíró védnöksége alat‘, az egyesü
let könyvtára javára folyó évi julius, hó 
4-én Nagyatádon, a »Korona« vendéglő 
kerthelyíségében műkedvelői-előadással egy
bekötött zártkörű tárczmulatságot tart. 
Belépti-dij: az l-ső sorokban 2 korona, a 
többi sorokban 1 korona 60 fillér. Állóhely. 
1 korona. Kezdete este pont 8 órakor. 
Kedvezőtlen idő esetén, következő szomba-

ves ágon, azonban a. kincstárnok mai napig 
egy krajcár bérűnket sem adta ki.«

Erre a herceg megszégyelte magát sí 
eltávozott. Kaguyahime pedig örömében a 
szolgáknak adta a gallyat s gazdagon meg
jutalmazta Őket.

E  közben a mikádó is tudomást szer
zett a leány híres szépségéről. Megparan
csolta, hogy hozzák el udvarába s ezért 
az öreg Sanukinak gazdag ajándékokat Ígért

Am a leány kijelentette, hogy nem 
jelen meg az udvari lányok között.

Midőn figyelmeztették a mikadó ha
ragjára igy válaszolt: »Akkor inkább meg
ölöm magamat, mintsem odamenjek.«

Ez a lesújtó válasz, melyet Sanuki 
hozott, mégjobban ingerelte az uralkodót.

Cselhez folyamodott.
Egy alkalommal midőn azon hegység

ben vadászott, melynek lábánál az öreg 
háza feküdt, észrevétlen megközelítene 
imádottjának szobáját és sikerült neki őt 
megpillantania, amint fcnyessugaraktól öve- 
zeft fejjel ült.

Amitít .egész közel jött hozzá megfögta 
mindkét kezével, qiire ö eltakarta arcát és 
kiáltott: »Ne tényszerű.s.« Ha erről a vi-

lágrólvaló volnék, úgy teljesíteném akara
todat. így azonban nem tehetenu

ó  azonban erőszakosan. tartotta és 
gyaloghintójába akarta vonszolni. Azonban 
egyszere csak eltűnt szemei elöl.
.. "’'Most végre belátta, hogy földöntúli

lény volt. ~~~ ~ " “ 7 ~~
Könyörgött hozzá, hogy vegye fel is

mét emberi alakját és ő nem fogja többé 
kényszeríteni, hanem fájó szívvel bár, de 
hazatér.

Pár. nap múlva gazdag ajándékokat 
[küldött neki, amit Kaguyahime egy papir- 
| szalagokkal díszített ágacskával viszonzott.

E  papirszeletkék, melyek á mikádó 
i egyedüli vigasztalását képezték szenvedése 
közepette, három hosszú éven -keresztül 

i mellette voltak.
_  _  _  _  —  — --

Amint visszatért a tavasz sá cseresz
nyefák virágozni kezdtek Kaguyahime liap- 

! ról-napra sZom^ruBb lett. Sóhajtozott 
' könyei gyakran áztatták arcát.

Hiába mondottak neki akármit, hiába 
¡'beszelték le, hogy ne nézzen a holdra s 
hiába kérdezték, szomorúságának oka felöl, 

j — nem felelt... ̂  “7
j  Végre — midőn a holdtölte elérkezett —

igy szóft: »Amit nekem most veletek kö
zölnöm kell, eddig szánalomból elhalgattam, 
én nem e földről való vagyok, hanem a 
holdból származtam I Apám és anyám ottan 
a fővárosban laknak s nekem birodalmunk 
egy régi törvénye folytán -keUett'kfejönnöin. 

nW ösr holdtöltekor a2' időm lejár. Értem 
jönnek enyéim és vissza kell térnem.«

Nagy fájdalom fogta el őket.
A szomorú hír megfehéritette az öreg 

Sanuki -szakáiét, megroskasztotta hátét; s 
elgyengítette szemeit.

Végűt elment és elbeszélve a történ- 
teket a mikádónak segítségül hívta őt.

Á hónap tizenötödikérf, midőn Kaguya- 
jhimének elérkezett a visszatérés pillanata 
| ódaérkezett kétezer fegyveres és lövész,: 
Ijakonio okmi parancsnoksága alatt, hogy 
| ha a holdlakók jönnek, visszaverjék.

Az öreg asszony Kagliyahimével együtt 
¡"Egy földalatti elzárl üregben tartózkodott .

A leány mosolygott a nagy elökészü-. 
leteken és úgy gondolkozott: »FöJ.di fegy
verekkel ellentállni, nekünk nem lehet. Én 
sajnállak titeket, mert szerettelek. Kértem 
is hozzátartozómat, hogy hosszabbítsák 
még még egy évvel földi életemet — de 
nem lehet.



ez a quüjtés egy jelentős. lépéssel viszi hogy a boídogságos Szűz Mária ezelőtt Halálos bánat, gyász fenyeget . . .
előbbre á Kossuth-szobor ügyét a -  meg- ötven évvel megjelent a kis lourdesi Bér- ftezem  szőgezve az asztalomra,
valősulás felé. "ad,ct‘e dM. l^eumi zarándoklat tervez- To|lam ^  szá án szor

'  tKik#ffvpfí<iP Mnst tetik Lourdesba Hoch János országgyűlési . . .  .. '— Somogymegye költségvetese. most „lAhánn«: ..r ipiki- Rendült agyamból a szivemen át 
tMaT; iT lű S íS T S  a Vaa™ "^ -, "gzelfae mellett. R zarándokok hazatérőben Zavargó eszmék tábora zsong;'
tér által eszközölt 63000 korona törlés „tán Rómát is felkerésik, hogy egyutban Ö Szent- Pattognak fényben, mint villámszikrák
-  453 ezer koronára rúg s 28000 kofóná- “ 9® l  ötveiu éves aranymisés ¡ubiUuma-T0Hatn acélos, hideg heggén,
val-több, minta multévi. A költségvetést az alkalmából hócjplatukat kifejezhessek. Az ^ in t  álomjáró, gyöngyös homlokkal,
augusztusi rendes közgyűlés tárgyalja. utiránz odafelé^ Budapest— elencze a Széttágult szemmel csak jegyzem én..

—- Ujitás >1 «dóhivataloknál, A m. dua -M.lano-Genua-Nuza-Toulouse- » szilárdan álló
kir. püzügyminiszter a m. kir. állampénztá- Lourdes, visszaielé: Lourdes-Tarascon- ™ e t e  et bo S "
rakat arra utasitia, hogy a kiutalt birói M arseille-Genua-Pisa-Rom a-Eium e^-Ltól katonaknak sorhada Jteh
Teíéték felvételénél, ha fl bírói kiutalásban Budapest. Részvételi árak: a megfelelő Bennok kimetszve sok alom, eszme,
megnevezett pénzfelvételre jogosított a SBorsvonati utazás 12 napi teljes ellátás, Töprengő bánat, vágy, szenvedély,
pénzfelvételével mást megbiz, ettől minden kocsil'- vezetésfel együtt 280 koronától, flranypalástban elöl királyok:
egyes esetben külSn kiállított ésjrözjegy- « »  körönéig Részletes programmal és Koro[)ás g, sz 
zóileg hitelesített felhatalmazást követel- felvilágos,Ussal .készséggel szolgál a Hock Hnhaiial i.ii.l
. ^ . János or&zágyülési képyiselő és kőbányái Utanna zajjal, aODdjjal, jajjal

— Ismét erdöégés. A Szenta község plébános ur lelkivezetése mellett induló Szép- Tolong az egész kis tartomány, 
határához tartozó t2-cs^őrháznál f. hó 24-én tcmbcr' Lourdesi Zarándoklat Rendező B i
tómét kigyult az erdő, valamelyik arra hal- zottsága (Budapest IV.. Galamb-utca 4. sz. 
ladó mozdőny szikrájától. A tüzet, mely Is- 1- cm l
mét nagy területet tett tönkre, nagy erófe- ~  A / I T ? !  ^ in’... . .. . ,!_*.!• den gazdaságban készenlétben kellene tartaniszitéssel sikerült localizálm. 5szi ^ p á rn á l« * ,,  hogy más takarm4„yn;i.

# ' ____NAGYATÁDI H ÍR LA P 1908. julius 2

Minden idegen kettőzött hévvel 
Hajtja az élet gyors kerekét, 
Eejemen átömlik egy forró láva, 
Homlokom tüzhegy, szemem beszéd. 
S a fehér lapra mint denevér-szárny,

— Elhallasztott mulatság. A somogy- vény nem sikerülte jégeső vagy egyéb meg- n0o7tA ámuóU 
tarnócai »Olvasókör« által iuliüs_5rére.ier- Jepetés esetén~~&gtftn pótlásról ffvndoskoű- V . . 
vezett; kerti ünnepély közbejött akadályok hassunk. Kedvezi vetési idő esetén junius-jöt fekete ujjnak arrtyai nyúlnak 
miatt a jelzett napon nem lesz megtartva. ¡Jj *UKU.S5 “si8 ¿etünk ̂ felszántott gabona- Hátam megöl át a fejemen.

-  Tolvaj. Kisbajom községben múlt hó ^  f a  Hol az Élet szó lángol pirosán:
9-én Arvai János klsbajomi lakósnál meg- fogyaszt őszi és téli eledelül minden háziál- Kis halk vonást húz a szörnyű kéz,
jelent Horváth Ferencz rtayasztkirályi illető- lat és a sárgarépához és kalarábéhoz hason- c mint t .-l7 yánnrnmln«™ •
ségü csavargó s tőle egy kabátoteés egy ISap, amelyeknél termőképesség tekintetében ^ m,nt tUZ Parazsa zaporomlasra.
darab értékes aranygyűrűt ellopott, a nyo- H™ ™  hátrább, télre eltehető. Dús termést Egyszerre az a szó csak elenyesz! 
mozás folytán kiderült, hogy az eltopott toliam elejtem

hátam megett 
fekete váz.

bíróságnál tölti már előbbi lopásai 
vizsgálati fogságát.

ö k ih  G ábor.

Felelős szerkesztő:
Dr. N E U B A Ü E R  FER EN C .

. . .  . . . .  vastag tejet szolgáltatnak tőfa—a vaj aroma— , , , . “  , . . , ,
tárgyakat Szattler Mór nagyatadt oszeres- tikus ¿s a zsir viaszsárga; edényeink és Hátratek in tek ., 
nek adta el, az ellopott tárgyak elkoboztat- hordóink megtelnek téli id$re és aki egyszer Sötét ruhában egy 
tak és a bíróságnak átadattak, — Tettes-a kisérletét tett az őszi répával, bizonyára ^  ö t szikár ui iával mpáfprinpript 

miatt mellett marad ezentúl is. A délbájor őszi;U I s^IKdr ujjavai megTenyeget.
■répa további jó tulajdonsága, hogy rendkívül i «Sátán !» kiáltom. S mint Luther 

a  r . ;  , :  r - . . . . jó savanyu káposztát szolgáítat és általában IWartburqban:
Óriási harcsát fogtak a dravai ha- igen egészséges Wfeelék. Kívánatos volna-e, Tintástwenem  feiPh~P7 vánnm l 

lászok. mélynek gyomrában egy öreg lúd hogy minden háztartásban feltálalható legyen “ ‘“^üvegem rejenez vágom, 
vezette gágogva 9 apró libáját. (Így beszélte ily egészséges ő^y-épa-káposzta. * Mefisztókacagás . .. ajtócsapódás ...
ezt a vízvári polgári olvasókörnek űrnap- -**• A „Vasárnapi Újság“ jmiius 28-iki Lámpám kialszik... Ordít a szél kint 
ján ta*t.ott tavaszi mulatságán egy öreg ha- száma érdekes képsorozatokat közöl az ipar- Sötét utcákon. 
lás& miközben a vendégek számára a ha- csarnokban rendezettrózsa- és pelargonlúm- 
lászlét főzte. Szavainál?^: igaz voltáért kiállításról, a londoni francig-angol kiálitás- 
viselje ő a felelősségét.) ./ ról, a nemzeti falanxról, a SaWnus bolygóról
----Szeptember 4-iki zarándoklat Lour- stb. Szépirodalmi olvasmányok: Ady Endre -
desba és Rómába. Abból aZ alkalomból, és Haraszthy L»ajos versei, Hrabovszky

Júlia elbeszélése' Krúdy „Gyula regénye,
Vissza kell' térnem. Odafent fénnyel F°gazzaro olaszból fordított regény Egyéb 

és pompával várnak reám.« közlemények: Szentmiklóssy Zoltán művészi
Egyszerre elsőtétedett minden s a hold- raiz“ ' ci'I'ra z  özvegy királynőkről, saison Rotter Bernét nagykereskedő jelentése, 

ból három teremtmény szállott alá. Nesz- lárczaczikk a hétről s a rendes heti
telenül kinyitottak minden ajtót s Így elju-; rova,ok; Irodalom; és művészet, Közintéze- 
tottak Kaguyahlméhez:, Egyikük átnyullott lek s c9«letek' Sakkjáték Képtalány Egyve- 
nekl egy ládát, amelyben szárnyak valának. s*̂  * Vasárnapi Újság előfizetési ára 

Kaguyahime etöbb még irt egy levelet "•'«ágkrőniká.-val
a mikádönak, megköszönte neki nagy sze-í e „ y . . .  ° r' • Mc9rendelhetö a 
retetét. Atadtta TakBio  Okuminak s végöl i -Vasar" aP' kradoh.vatalában (Budá
mig átölelte nevelöszf,leit. pest. IV Egyetem-u. 4. szám.- Ugyanitt

-  .................................. megrendelhető a «Kepes-Néplap« a leaoi- --- --------------- --------
Aztán felöltötte ruhá.t s felszálló it^ ,,,, ujsig a maggar „ íp  szélni ^  -------------------------

egy felhőre. - két korona 40 flIL u ; „  , ,  ,
Kíséretével együtt gyorsan tovatűnt. n ir u 0 l í l l0 n y .

. SáKu'ni ?s öreg felesége nem bírták ' 
ki sokáig a nagy fájdalmat melyet Kaguya
hime eltávozásával okozott s örökre el- j 

aludtak.
ÖT FEKETE UJJ

Gabona-piacz.

Nagyatád, 1908. julius 2-án.
Búza -• 
Rozs
Árpa — 
Zab — 
Uj-Tengeri —

K . 21.̂ 0 21.-  . 

„  19.- 18.40 
„  14 -  15. - 

17. - 16.- 
» 16<—

CSARNOK.
A mikádó amint megkapta a hirt vég-J

telenül elszomorodott. Elbocsátotta asszo- M iko r az éjnck sö(ét , . 
nyait és leányait s egyedül emlékének . .. . 9

szentelte életét. A levelet pedig odaadta! e . 14 ,a ,̂ ream
egy hű szolgájának ki azt felvitte a Fusi- ~ 1 

yama csúcsára s ott elégettp.,
A nép aat ‘beszéli, hogy még ma is 

száll az égő lévél füstje az ég felé. '
1 Bertalan Istoári..

R nagyatádi nyilvánosjogu egye
sületi polgári leányiskolába az 1908. 
190§. tanévi-, beiratások folyó évi 
szeptember hó 7-én, 8-án és 9-én 
lesznek.

A beiratáshoz szükséges:
1. Az elemi iskola IV . osztályá-

S elbűvölt lelkem szemem tüzén át ról szóló bizonyítvány.
Fürdik a lámpa lágy sugarán: 2. Ujraolttfsi bizonyítvány.
Valami koppan,. valami dobban, 3. Születési-bizonyítvány.
Valami zörren hátam megett, ‘ Tandij a helsjben és közvctle„
rejtelmem súgja: vigyázz halandó! környéken lakó tanulók részbe az



1908. julius 2. n a g y a t á d i  h ír l a p

vétetnek a kiadóhivatalban.

I. osztályban évi 60 korona; a többi , . ...
osztályokban évi íoo korona, a vi- Hirdetések jutányos áron fel- 
déken lakók részére az I. osztályban 
évi 30 korona, a többi osztályokban 
évi 50 korona.

Az iskolának nyilvánossági joga- 
lévén, bizonyítványai államérvénye
sek.

A vidék egészséges, az ellátás 
olcsó.

- Nagyatád, 1908 junius hó.
A polgári leányiskola igazgatósága.

ELADÓ -ma 
H Á Z H E L Y E K .

Nagyatádon a SzécKényl-tér 23. 
számú Záborszky-féle háznak 

j Kossuth-utczára néző kitűnő for- 
j galmi ponton levő üres telkei 
egészben vagy részben eladók. 

, Értekezni lehet:
Benyák Jánosnál
. i— rragyainoon.

:

sa5asB5a53F.nl

Egy jó házból váló fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

felvétetik.

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

f e l a d ó .
Az érdeklődök r. 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

MELLER SÁNDOR {
fodrász ^ = r—

naoyatAdon.

Van szerencsém a n. i. hölgyvilág 
tudomására hozni, egy évig Berlinben szer
zett szakismeretem azon szerencsés hely
zetbe Juttattak, hogy a hajmunka terén a 
legmesszebb menő kívánalmakat kielégít
hetem. t • ~  

Ugyminf JiaJfonat, frizzetta, elnlag 
természetes hájból, férfi paróka, emléknek 
hajcsokor művészies kivitelben.

Kegyes pártfogásukat kérve 
tisztelettel

MELLER SÁNDOR.
(Diszkrét kiszolgálás.)

CZERKON IMRE NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel: kitüntetve.

1 "  A JÁNLJA  saját készitményü lábelüt á legjobb és legmodernebb kivitelben.
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

készítését.
RAKTÁRON TART í  Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől^ legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöftetnek.

A - í í -

. A pé<ái 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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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, lró, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. E D  lápok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rpjzpapirt és kartont egész ivekben a fegizlésesebb kivitelben, 

és felvágva. -—  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt Cl 3 a legdivatosabb báli meghivók. névjegyek

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

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

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek. ‘ -
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□
Alapittatott: 1854.

□
Alapittatott: 1854.

C .
NAGYATÁDON.

L r

LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR
A pécsi orsz. k iá llítá so n  bronzérem m el 'fitü n te tve .

Magy. királyi lőpor áruda.

□

ű □

□

3

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Hörgo'nyz'ott acz'éltüSkés kerítés sodrony, sodronyfonatok éssiroabuzatokr- 
kerítések czéljaira: „ f i U í i g 3 M a “  S O d r O f i y f O l i a í .

Mindennemű takarékjtüzhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
. „Sophia“ és „Cornéiia“ pérmetezők, kénporozók és alkatrészek. . ; 

la kékkő, raffiaháncs. ’
„Gyémánt acél" és „Török acél“ kaszák. Kaszakövek. Kaszaverök és Tokmány. *

Szab. bácskai ekék és alkatrészek.
Fiz építkezési idényre

ajánl compíétte kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helyheli raktárról

. " - -i I. rendű meszet
(a »bunántuli 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.

I.a FELSOM A G Y A RORS ZÁG I  FAZS I NDELYT .

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

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
Legjobb minőségű ojté szallagokü

□

□

□
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
___________ A  »NAGYATÁD ÉS  V IDÉKE GAZDAKÖRÉNEK«' HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor.. < 
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M e g je le n ik  m inden csü tö rtökön .

. SZERKESZTIKl 
Dr. NEUBAUER FERENC. 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Az uj ipartörvény.
Iparunk fejlődése,sőtujjáalaku- 

lása szempontjából elsőrangú jelen
tőségű az ipartörvény újjáalakítása. 
A törvény javaslatának eddig egtf 
része jelent meg. Úgy látszik, hogy 
a készülő uj törvény áz~’1parjognak 
valóságos kódexe óhajt lenni, ami 
ellen persze nem tehető- kifogás, 
mert hiszen tóvánatos, hogy az ipa
ros a reá vonatkozó összes jogsza
bályokat egy törvényben egyesítve 
találja. Az előkészítő munkálatok 
teljessége és lelkiismeretes gondos
sága remélnünk engedi, hogy az uj 
ipartőrvény az iparos összes sajátos 

“ jogviszonyait felfogja ölelni és hogy 
valamennyi ipari törvényünk kellő 
összhangban együttesett alkotja majd 
meg az iparos törvénykönyvét.

Ez a törvénykönyv fogja bizo
nyára ujjászábályoznij a vasárnapi 
munkaszünetet is, amely még mindig 
nem tutj nyugodalmas révbe jutni: 
Mi az alkalmazottak érdekében a 
teljes szünet mellett vagyunk és kü
lönösen a jelentőségükben amúgy is 
sokát vesztett vásárok okából sem 
óhajtjuk a szünet megszakítását. El
lenben a , nagyközönség érdekében 
valónak tartjuk a karácsonyt mege
lőző vasárnapi munkaszünetének fel
függesztését, mert igen sokán a 
legjobb akarattal sem képesek kará

csonyig vásárlásaikat -e vasárnapot már sok tízezerre megy a női al- 
megelőzően végezni Ezt az egy „kalmazottak száma -az ipar és ke- 
napot az alkalmazottak annál inkább reskedelem terén, ami <?ly tényező, 
feláldozhatnák. Mert utána két ün- hogy azzal minjienképen komolyan 
nepnapjuk jut, amelyik közül az kell számítani annak iŝ  aki nem ha- 
egyik teljes- szünnap, a másik pedig rát^a nőkérdés modern alakulásá- 
a legrosszabb esetben is fél szün- nak. Mi az egyenlő kötelesség tel- 
nap. jesitésének követelése mellett az

Az alkalmazottakról lévén szó, egyenlő jogok megadásának vagyunk 
teljes melegséggel pártoljuk az esti hivei/uhajtjuk, azMs, hogy a női 
.8 órai zárÓTánaft kötelezővé tételéi^^kiWázGttÉ^T^^^^^^I^lBen^ 
való törekvést, mertm inden N e- egyenlő, .legyen a férfiakéval. és na- 
gyéb méltányos szempontoktól'el is gyón ^iv’ánatös, hogy az ipar . és 
tekintve — az alkalmazottak családi kereskedelmi szakiskolák egyenlő 
élete, megköveteli az üzleti munká- előfeltételekkel a mind két nembeli 
nak 8 órai; a nyári hónapokban pg-* ifjúság szániára nyíljanak meg. 
dig még kbraib béfejezését. Legfel- Mindezek, a kérdések az ipar 
jebb szombaton lehet a szabály alól tö«;vétiyben is valamelyes szabályo- 
kivételt tenni azoknak kedvéért, zást fognak találni. Ugyan itt várjuk 
akik csak ezen a napon és csak az. a tanonc ügy végleges rendezését, 
esti órákban végezhetik vásárlásaikat az inasok — fiú és leány inasok — 

Teljes rokonszenvvel kísérjük munkájával és alkalmazásával szá- 
a női alkalmazottaknak azt a törek-'mps iparos részéről űzött visszaé

lését* hogy javadalmazásuk ne le- lések megszüntetését és az inas 
gyen különböző a férfiakétól csakis oktatásnak szakszerűvé tételét, 
azért mert hők. Az! frisziik', hogy a Hogy az ipartörvénynek sike- 
javadalmazást csakis a végzett munka rül-ev majd a sztrájk kérdését any- 
értékével kell arányossá tenni, te- nyira amennyire azt törvényes ren- 
kintet nélkül az alkalmazott nemére. delke?éssel egyáltalán lehetséges, 
Ennek a kérdésnek sokk^ nagyobb megoldani, azt nem tudjuk. Minden 
az erkölcsi, dazdaság és társadalmi esetre-meglehetne kisérleni a tőr- 
jelentősége, seni hogy felületesen át vénybe bevinni a collectiv munka
lehetne rajta siklani, vagy alóla Köz- szerződésnek és ezekkel kapcsolat- 
keletü frázisokkal kibújni, nem is bán a, tarifa , szerződések eszméjét, 
szólva arról a tényről, hogy íme hátha ily n̂ módon időnként hösz-

m . | , ,  , .  Éhség kínozza, szómjus’ággyötri. ! emészted elpusztítja bizonyosan a katona.
N a g y a t a d l  r l i r l a p  t á r c á j a .  Nem’átott ma még egy -falatot semésjNém lesz ott se szüret, se kukoricatörés.

innivalója nincs. A kulacsok’ régen kiürülték.| Ezért sir és jajgat a falvak népe. És 
Az egész hadtest kulacsaiból se lehetne ezért imádkozik sIstenéhez, hogy hárítsa el 
egy kortynyit összetöltögetni.' ezt'á rettenetes csapást róla.

Markotányos vagy pék sem igen ke- De hiába sir, hiába könyörög. Meg
Királygyakorlat.

Irta: Szász József.

Megkezdődtek a királygyakorlatak. 
öt napig nem halatszik sem dobper

gés, sem trombitaharsogás. Mikor újra 
:hallat$zik, akkor már azt hirdetik, hogy 
vége a gyakorlatnak, hogy kitejt három 
esztendeje az öreg katonának.

Katona van mindenfelé, ameddig csak 
ellát a szem- Az országút szürke pora 
magasra felszáll a levegőbe, ott sürü fel
hővé verődik össze s'igy kisírt, el nem 
hagyja fáradságos utján a katona.

Lovasság, tüzérség, gyalogság csend
ben, rendben követi egymást. Egyiket a. 
másikiól alig*1 lehet megkülömbbztetni.- Nem 
ismernél rá az édes testvéredre sem, amigi 
íT jor, rajta.

- A  - nap már nyugovóban, Elfánidt 
'hosszú útjában: nem sokára pihenőre tér.

, Hogyne volna fáradt a katona, ¡aki 
régen-utban volt már akkor, .mikor-felkeltr 
taláfl akkor sem pihenhet még le, amikor 
leáldozott!

verődik közibük és megbánja, ha. balsorsaiéin hallgatja a katona. Nem azért, mintha 
közibük viltc. Kenyerét, kiflijét és egyébiTTmeg nem esnék a szive rajta, hanem azért,
élelmi szerét úgy széjjel hordják, hogy mert anrtyira beleélte már magát a hábo-
sirva nézhet utána. "* : ruskodásba. hogy ha nem akar is akkor is

Négy öt katona alkudozni k e ^ v e le . pusztít keze-lába egyaránt. Nem kegyelmez
“A íöbbiek ez alatt * felvágják á kenderes, meg annak a szerencsétlen töknek sem,
kiflis zsákokat s megszedik magukat ele- mely csodák-csodájára épen maradt a ku-
mózsiival, úgy, hogy még a kapitány ur koricásban.’ Puskatussal esik neki s két-
lovának is jut belőle. A katonaság' köze- három csapással széjjelveri..
ledtére falvak előtt összegyíilekezik a sze- Kapitány ur Komorovcsák szigorú
gény nép. Férfia, asszonya, gyermeke, Ke- parancsot ad ugyan ki, hogy kárt ne te-
servesen* sir, hangosan jajveszékel vala- gyének, mindent kíméljenek. Parancsát meg 
mennyi. Rémület kifejezése ül arcaikra. , is- tartják• egész addig, mig a kapitány ur

Miért sírnak, miért jajgatnak ? fjiszen látja őket, de rögtön megszegik, amint
jó barátokba tjif katonáink közelednek fe- elforctitja róluk tekintetét,
léjük. Nem avmuszka, sem a tatár. u  V  . . . .  Magába tuélyedve ül lován

Igen. csakhogy nem sok külömbség Komorovcsák kapitány. Nem néz se jobbra,
van ilyenkor a tnuszka, a tatár meg a ka- se balra, csaki „bámul az előtte kavargó
tóná közöjt. Egyik éppen úgy _ pusztít, mint porfelhőbe.
a másik. Jaj annak a kukoricásnak, szőlő- :Ugyan miről gondolkodik ? 'V
nek, a' hova 'katona betette, a lábát. A tpit •DicsQségröC1 kitüntetésről álmodozik,
vihar, fagy tűzvész és fiiloxera el nem Kis szerencsével, megszerezhetné triost mitjd-
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szabb időre rendezni lehetne a ; lőn-külön sorra vennők előre hangsúlyozzuk, | kedvességét nagyban fűszerezte kellemes 
munkaadó és a munkások viszonyát hogy az egész darab oly ügyesen és har- hangja s szép éneklése, amiért is nem 

jwmélkül, hogy a szerződési szabad-j monikusan adatott, elö.hogy a legkényesebb egyszer részesült a közönség lelkes oyaci-
Sátíot meqsértenők, de a n n é lk ü l is ,  ízléseket is várakozáson felül kielégítette s ójában
hoqu a szerződésszegés szabadsá- az előadás végeztével kivétel nélkül min- Nagyon bajos naivsaggal mutatta be 
qát tennők törvényesen lehetővé. denki a bámulat és csodálkozás hangján Dávid Margit is a szerelmes kis Évit. Jaté- 

Kz  ipárszabadságnak kérdése a j nyilatkozott a rendezés ügyes volta fölött, kának minden jelenésében dicséretes ügyes- 
tiszteségtelen verseny is, amelyről amiért is Berger Károly rendezőt illeti első- séget árult el. Legénye, Peti fin — Tauszig 
törvényjavaslat készült uqyan, de ¡sorban, a dicséret. I Pggso szemelyeben — minden_
törvényünk m éqm ncsen, holott N érj  A főszerepek egyikét Zsiga ci- szerelmes s magat nővére boldogságáért 
metországban már novellája is ké-,gányt Berger Károly, alakította^ akit a felaldozo muzsikus, nemcsak alakitasaval, 
szül az 1896-ban megalkotott tőr-jlegmélyebb elismerés illet meg kitűnő játé-.de fülbe mászó hegedülésével is nagyban
V é n y n e k . Hogy i l y e n  törvényre nálunk káért. Az aggodó apát, akr nem tettetett, emelte az-összharmóníát.
milyen szükség volna, nem kell hanem természetes rajongással csüng gyér- Parraghy Mariska — Rebeka szere- 
magyaráznunk. Azt a legégetőbb kér- j mekein s azoknak boldogsága lebeg folyton pében — oly híven mutatott be egy falusi 
dések egyikének tartjuk S vége-; szeméi élőtt, oly készültséggel és ügyes- házsártos parasztmenyecskét, hogy ahhoz 
zetül még csak annak az óhajtásnak seggel játszotta, hogy bármelyik készült, kívánni valódéin is férhet. A zsörtölődő 
kell kifejezést adnunk, vajha a i Sőt gyakorlott* színésznek is becsületére asszonyt, ki más szemében a szálkát is 
törvény a kiállítások szabályozására; Vált volna. Különösen jó volt előadásának meglátja, magáéban a gerendát Sem teljes 
és kiállításokon egyesek által űzött j azon része, midőn választania kellett fia valójában magunk előtt láttuk. S talán — 
szédelgésekkel szemben való elbá-jés leánya boldogsága között, ezen igazán, minden hízelgés nélkül — ő benne fedez- 
násra is megfelelő szigorú rendel- j megható jelenettel nem ,egy komoly ember tűk fél a szerepének megfelelő legnagyobb 
kezéseket találna I szeméből csalta ki a könnyeket. rátermettséget. Férje szerepét, a nevetsé-

T  ---— - A m á s ik 'főszerep megszemélyesítője gességig meghunyászkodó papucshőst Háns
^ " : ■ ■ Rozman Teruska volt. Már az első jelenet- pál oly élethűen alakította, mintha legalább

ben, mint egy helyes cigányleány, ki sze- 's az életből leste volna el, avagy e téren
________________________________________________________ rotft\o\ v iy ag7t»i|«  bátyját,-S--1 félve~ —i  de keserű-tapasztalatai- lennének.

július- 4-én zajlott le az iparos ifjak boldogan — gondol szerelmére, magával Greller József játékában a megrögzött 
önképzőköre által rendezett műkedvelői- ragadta a közönséget s ^ly annyira lekö- aglcgényt jellemezte. Agiegcny volt ö te- 
előadás. Jó ómennel indult meg, mert a tötte annak figyelmét, hogy minden szem tőtől talpig. A jehető legsikerültebben elta- 
több hét óta tartó és az emberi testre és ¡az ö affektált színpadiasságtól ment moz- l l̂*a n szerepéhez legjobban illő modort s 
lélekre eyyaránt bénitólag ható forró szá-' dulataiban s beszédében gyönyörködött, hanglejtést. Csakis elismeréssel adózhatunk 
razságot kellemes nyári esőzés váltotta föl, Művésziesen alakított különösen a II. és neki Hasonlóan üdvözöljük PJasinka Gyulát 
a- tikkadt porral teli levegő helyettozondus, MI. felvonásban, amidőn az őszinte-s. mély- is, ki minden szegletességtől ment könnyed 
pormentes s amellett egy cseppet sepi hi- séges, rajongó szerelme s az ezt irigylö mozdulataival s kedves játékával egy való- 
deg levegő jutott osztályrészül a jeienle- rossz nyelvek, sót jegyeséuék vádjai orö- ságos szerelmetes urasági hajdút mutatott 
vöknek. Már 8 órakor valóságos népván-; lésbe kergették ót. Szinte bámulatba ejtett he, kitől rettegett a fél falu, de ki szívesen 
dorlás indult meg ra Kertész-féle nyári valamennyiünket. Jól esik szívből gratulálni csipkedte meg a falu szépeit. Várszegi 
színkör felé. Fél 9 órára pedig zsúfolásig'neki kedves játékáért. földesur szerepét dicséretes ügyességgel
megtelt a helyiség városkánk' és a vidék Méltó partnere volt fazekas Jenő — játszotta Vágó Lajos. Szinte elárulta játéká- 
Intelingentiájával. Lázas izgatottsággal les- Gyuri szerepében. A gazdag paraszt fiút, Vi,l a földes uraságra való - rátermettségét, 
tűk a függöny felgördülését, amelyre bizony ki szakit a" családi, tradíciókkal, lemond Nagyon helyesek voltak a pletykázó 
elég sokáig kellett várnunk, közben a kö- gazdaságáról, szembehelyezkedik az egéSz falú szépei Parraghy Margit, Horváth Juliska,

> zönség soraiból a türelmetlenség szülte j falu véleményével, mélyeiiérző szive szerint Horváth Mariska s Musza Ilonka szemé- 
tapsvihar — halljuk — hogy volt — stb. a falu cigányának bájos leányában lesz lyébeiu A darab komikus részét Steiner 
felkiáltások hangzottakéi, végre Túró bácsi féltékenyen szerelmes, — oly niegkapóan Lajos; Kutor Andor és Knapp József kifo- 
az ő mesés ügyességével ~av- függönyt fel- alakította, hogy szinte együtt éreztünk vele. gástalan ügyességgel játszották. Különösen 
gördítette. Az ész és sziv egymás ellen való küzdel- Steiner Lajos — a násznagy neve.tetett

A «Cigány»-címü népszínmű, Szigligeti mébe oly igazán beleélte magát, hogy an- meg bennünket sikerült alakításával.
Ede egyik legkiválóbb alkotása, került elő- nak szebb s természetesebb visszatükröz- Végezetül gratulálunk az iparos ön
adásra. Mielőtt a szereplők alakításait kü- tetését nem fe kívánhattuk volna. Játékának képzökörnek, hogy ily sikerült estéllyel

Mükedvelöí-elöadás.

akettőt. A gyakorlatokat végignézi a király! 
ó  .százada élén, a király szemeláttárá'meg- 
rohanná az ellenséget, hátraszoritaná’ meg
verné. Hogy megverné, az holt bizonyos, 
hiszen legjobban tudja az egész ezredben 
a reglamát. A király t>izonyosan megdicsér
né, kitüntetné és tgn soron kivül örnagygyá 
is előléptetné. És hogy fújna haragjában 
őrnagy ur Drupkovics, kinek kedvlelensé- 
geit most el kell tűrnie! Egészen beleélte 
magát ezekbe a gondolatokba. Villogó 
szemmel dörmögte maga elé:

— Igen igen, megmutatom, hogy ki 
vagyok, hogy mit tudok! És mindjárt ki is 
gondolt egy ravasz csatatervet. Frontban 
megtámadja századának két szakaszával az. 
ellenséget. A másik két szakaszával pedig 
oldalba támadja és igy kereszttűzbe veszi. 
Ezt nem bírja ki semmiféle tllensége a 
világnak.

Észre se vette, hogy a század eközben 
faluba ért. A főhadnagynak kellett rá fi
gyelmeztetni.

Nyomorúságos kis horváth falu. Hat 
hét alacsony szalmafödeles viskó volt. Min: 
den . viskóban piszkos, gödrös szoba. Un-

katona is. Nem is bálna meg benne a vilá

gért sem. Inkább pihen színben, istálóban 
vagy az Isten szabad ege alatt. Nem pihent 
meg benne kapitány ur KomoroVcsák’sem. 
Sátrat veretett magának az udvaron. A 
sátorba szalmát hintetett, ez volt a pihenő 
helye. Az önkéntes legényével valami kam
raféle odúban húzódott meg/ Ablakán be
sétált, ajtaján kiséltált az éjeli szél. Ettől 
azonban még nagyon jól lehet aludni, ele 
nem tudott aludni az egerektől, amik való
sággal gyakorlatot rendezlek, mellette és 
altatta a szalmában.

A legény mindennek dacára is nagyon 
jól aludt. Még arra sem ébredt fel, mikór 
egy egér egész az orra alá szemtelenkedett. 
Éjfél tájban erős szél támadt, felkapta és 
kidobta az utcára a kapitány ur sátrát. Ezt 
abból gyanította az önkéntes, mert a ka
pitány ur egyszerre mérgessen kiabálni 
kezdett, szidta á szelet s azokat a gazem
bereket; akik a sátrat olyan rosszul tákol- 
ták össze, hogy a legelső szélroham össze- 
döntötte.

— Hol van az önkéntes? kiáltott a 
naposra. Annak bizonyosan nagyon jó he
lye van, vezese oda hozzá!

A napos elvezette az odúba. Itt lég 
első dolga az volt a kapitány urnák, hogy

elkergette fekvőhelyéről a legényt s odafe
küdt helyére a szalmába.

Jó hely ez, önkéntes? kérdezte.
Az önkéntes felelet helyett hortyogni 

kezdett s várta a tőrténendőket. Nem so
káig kellett várakoznia. Az egerek csakha

m ar megkezdték cincogásijkat, futkározásu- 
kat a szalmában. Meghallotta ezt a kapitány 
ur. Felült fekvőhelyén s megrázta az Ön
kéntest :

• - —  Ember, hogy tud maga úgy aludni, 
hisz itt egerek vannak!

Az önkéntes hidegvérrel válaszolt:
‘ Akad bizony közöttük, kapitány 

urnák alásan jelentem, néhány patkány is!
Mint a villám ugrott fel helyéről Ko- 

morovesák kapitány is rákiáltott az önkén
tesre :

í „ — Rögtön keljen fel. Itt nem marad
hatunk. Ellenséggel szívesen verekszem,

: farkassal, medvével megbirkózom, de irtó
zom ezektől a fertelmes állatoktól!

A ' parancsnak engedelmeskedett az1 

I önkéntes. Kiment a kapitány urral az ut
cára. Hallgatta magyarázatait, hogyan vi- 
selje maid i 
láttára megtámadja az ellenséget. Nagyso- 
kára eszébe jutott, hogy < ludni is kellene.

1



városunk közönségének kellemes szórako- akart is, csálT rosszat és hátrár.yor húsárat fizetünk, mint más székhelyek 
zást nyújtottak — s reméljük a jövőben is sat ért el. Sokkal többre becsüljük lakósága. Csurgón teszem a marhahús 
módunkban lesz a bemutatott készültséget azonban minden képviseleti tagun- kilója 80 fillér, borjúhús 64 fillér Mi 
tapasztalnunk. Az előadást reggelig tartó kát, semhogy fel ne tételezzük ró- pedig még egy hete fizettünk a
tánc követte. ___^  . luk, hogy a tegnapi tulenergia és az; marhahúsért .1 kor 20 fillért, a boriu-

— azttán méltán követő hirtelen felhe- husért urast is fizetünk 1 I*or32 fiiért 
vülés maradandó nyomokat haayry A borjúhúson .sajnos, a község 

. .. .. - ncm '7 . nem segíthet, rde a marhahús fiaué-
- Kezségt közgyülés. — I 4?evt:/.d-ú-̂ |ik4vcH7Tp;:>iüiatDan Beír a t  elöljáróság már Többször 

.. 1 “  a tárgyalás rendjét megfordítjuk s-tárgyalt a mészárosokkal, kik végre
Igen viharos és látogatott köz- közöljük, hogy ez a szenvedelmes 1 kor. 04 fillérre szállították le az 

gyűlése volt f. hó 7-én délután a vita a heti piacz kihelyezésének árat. A közgyűlés evvel a kérdéssel 
képviselőtestületnek. Fontos és so- kérdésénél volt, melyet Lelbach Ke- foglalkozván felhívta az elöljárósá- 
kat közelről érdeklő kérdések fo- resztély kihelyezési kérelme, folytán got, hogy tárgyaljon tovább a mé- 
rogtak szőnyegen, melyek tárgyaié- a főszolgabíró véleményezés végett szárosokkal s ha a marhahús árát 
sánál élénk szenvedelem nmlvánult, a községnek kiadott. Az összes je- 96 fillérre engedik le, úgy egyelőre
mely pedig'...sem-,''"«F^creptéknek, ] lenléyők a kihelyezés ellen foglaltak1 evvel megelégszünk, ha nem, úgy
sem a közönségnek hasznára: nem:állást és több oldalról kérték Lel-próbavágást kérelmezzen, melyre 
válik. Kölcsönös megbecsüléssel, az bách Keresztélyt, hogy vonjá vissza vonatkozólag előre intézkedett, ki
érintkező pontok ápolásával éŝ  az kihelyezési kérelmét. Midőn pedig küldve Molnár Ignác, Vida Lajos, 
ütközők kerülésével és finom keze- ő ezt megtagadta, Steiner Miksa Nagy V̂árton és Dobos István ta: 
lésével lehet elérni az egyetértést képviselő oly energikusan védel-; gokata-próbavágás foganatosítására, 
és elkerülni a széthúzást. Községünk mezte a községi lakosság, kereske- a közgyűlés este 7 órakor zárult, 
pedig kicsiny és szegény, sokban delem és iparosság érdekét, hogy 
gúzsba kötött nyomorúsággal küzd támadásba ment át Lelbach Kérész- „ ■
a múltból fehmaradt bekók köte-stéfjylyel szemben, a minek H l R  E  K j ~
íékéiVélT"TnéíijéfBőr'há'TtT_ákar ke^fjiíéntette Lelbach Keresztély, hogy — -
veredni, fejlődni, erősödni akar, ezek után elhatározását feltétlenül — Nagyatádi iparos ifjúság ön- 
akkor minden tényezőjóakaratuössz- f-eűiartja ŝ a közgyűlési termet ke- képző körének f. hó 4-én tajtott 
működésére van szükségünk. Szép r'ülni ■ fögja. De reméljük, hogy a ' műkedvelői "előadása alkalmával be- 
és dicséretes, ha a hozzá értő em- disszonáncia el fog oszolni. folyt összeg összesen 370 K. Kiá-
berek gondosan részt vesznek a Különben a gyűlés ez ügyben adás 200 K. Maradvány—170 K. Ez 
közmunkálkodásban, ha a közérde- úgy határozott, hogy a heti , piacz alkalommal felüífizettek: Vasdényey.
;ket erősen szivükön viselve attól kihelyezését indokoltan nem véle- Elemér 5 K, Dr. Hermann Antal 240 
nem tágítanak, de az ilyen emberek ményezi. A kérdésre még külön rá- K, Popity Károly 2 K. N. N. 40 fr
meg kell találják,,— és ezt. meg. is térünk majd. -.___Dr. Schwártz Mihály 2 K, N. N. 40 f,
teszik' - a helyes mértéket, alkal-! A polgári iskola telkének vételi Kun-János 2 K, Sugár jakab 40 f, 
mát és módot s eljárásuknak komoly feltételeit fixiíozta a gyűlés. Egyut-Szél Gyula 3'4CT K, Lelbach Kérész- 
embernél nem lehet harag, széthu-;tal a dohánybeváltó hivatal telke- jtély 3 K, Steiner Miksa 1 K, Rajci 
zás az eredményé. Ha sikerrel nél tévedésből 700 koronával kéve- Géza 40 f, Modroyics Nándor 50 f, 
akarunk küzdeni községünk jővő- sebb fizettetvén ki LeJbach Kérész- Steiner Ignác 1K, Balozsa József 
jéért, akkor minden főre szükségünk télynek, ez- kiutaltatott, minek elle- 40 f, Mayer István 1 K, Rotter Sán- 
van s a viszály gyönge helyzetűn- nében a vételár után a község csak dór 3 K, Gasparits Péter 2 K, Ko
két irtóan alááshatja. Kerüljük tehát 1908. janiuár 1-től fizet kamatot., vács József 1 K, Horváth J. Z. .1 K. 
az összetűzést, türelemmel érjük ej A kaposvári Kossuth szoborra Fogadják a nemes adakozók ez utón 
az egyetértést, mert ha komol}j4íi'20 koronát szavazott meg a gyűlés, is hálás köszönetünket. A nagyatádi 
összeveszünk, akkor károsak testnek- Első tárgy volt az a fontos tény, iparos ifjúság önképzőkörének ve- 
a következmények. -*-*'■ hogy-mészárosaink szorosan össze-zetősége.

Nem tÖTtéiíf tegnap semmi kü- tártva a húsárat nem szálitják Te oly — Magyarnyelv tanítása és tanitósá- 
lönös. De tény, hogy szenvedelmes arányban, a milyenben a mafhák ára nak jutalmazása. Somogyvármegyei köz
volt vegy-egy felszólalás és ha jót csökkent és igy mi jóval nagyobb művelődési egyesület a «gróf Somssich

• |
' Elindult hát az önkéntessel fekvőhelyet fejlődő csatavonalban, egy perc aiatl 100 gatottság vett erőt. Arca sugárzott a bői

k é in  i. Sorba járta a színeket; paritásokat, még 100 ágyu dörgött, ezer meg ezer dogságtól, teljesülni hitte vágyait. Szép 
Végtére ráakadt egy szénapadlásra, mely fegyver ropogott. szóval .figyelmeztette a katonákat, hogy
alkalmas pihenőhelynek kínálkozott. Csak Három zászlóalj az ezrednek rögtön különösen a rohamra jól vigyázzanak, ugy r  
az ¿volt a baj, hogy tele volt alvó katonával, tiizbe ment, oda hol legnagyobb' volt a csinálják mint otthon a gyakorlótéren szók- -
*  ■ Ezen a bájon is segített a kapitány ar. puskaropogás. Egy zászlóalj, a mienk jó.- ták. Eközben nagy porfelieg támadt az erdő

- Tele torokkal szitkozódni kezdett az val hátrább, a balszárnyon tartalékba ma» mellett az prs?águton. Csak ugy dübörgött 
udvaron, aminek az lett a következménye,, radt. őrnagy ur Drupkovics valahol elve-, a^vágtató paripák patái alatt a föld. Kapi- 
hogy mire felért a létrán a szénapadlásra, szett a nágy kavarodásban és igy kapitány > tány ur Komorovcsák arra felé tekintett s 
előle a katonák mind egy szálig élszök- ur Komorovcsák vette át a ẑászlóalj kom- röillöiijisztábaá- volt vele, hogy ellenséges

~döstek.---------------- «=—  | „ andót ‘  y * ’ lovasság közeledik. Harsány hangon gyor-
Hej ha az egerek is így megijedtek Nyugodtan pihentünk a zöld fűben, a ~san frontot’ komjnandirozott s amint a por

volna tőle 1 , bokrok között. Vártuk a parancsol az elő- felhőből kiveheíőlfvoltak a vágtató huszárok
> Kora hajnalban utrakészen állott a nyomulásra, Közben azt nézegettük; hogyan körvonalai, gyors tüzet parancsolt, 

század, vadonatúj parádés ruhában. Király- nyomul előre az ellenség s hogyan mennek Irtózatos tűzetés, fülsiketítő puskaro- 
gyakorlatra ilyenbe kell öltözni a katonának, elibe a mieink. pogás táuifidt a lovasság azonban csodák 
Kapitány ur sorba megvizsgálta a legénye-1 Balra tőlünk két- hárdtnfflte %iéierre. j csodájára nem jött rohauira,. hanem meg- 
ket: tisztare, rendben van-e mindenki, nem ~3ombtVtön kis erdő terült el. Ennek sarkán j állott. A királyt figyelmessé tette a nagy 
hiányzik-e a borjúból valami, amit előirt a egyszerre fényes egyenruhák csillantak meg tüzelés és előbb á lovasság, majd mifelénk- 
reglama ? a fölkelő nap fényében. * tekintett látcsövén. Htrtelen letette a táy- 

Bizonyosan azt hitte, hogy a király a ALlÖrály! A király! kiállfc>tták a csövet, megsarkantyuzta lovát, sebes vág- 
csatatüzbén is a bakancsokat, meg a bor- katonák. '■** tatva közeledett felénk. Homlokát össze- 
jukat lógja vizsgálni. Csakugyan a király volt. Lóháton lo-> ráncolta: Szerhéból a nernes harag villáma 

Néhány órai mars után megdördültek vassági tábornoki egyenruhában. Mögötte, cikkázott: Hol van a kapitány ur? Kérdezte 
előttünk és. oldalt, mellettünk a dombokon állott kísérete! Látcsövöii szemlélte a szépia katonákat magyarul. Mert a király minden 
a ^rimij. Megkezdődött az ütközet. hadijátékot̂ - s k̂öiTbf» - ^ ^ 0 mt>gj<>gyzéspket1 ezredét jól ismeri s ha ránéz a parolira, 
Lovasság, tüzérség szédítő sebes iramban. tett kíséretének. már azt is tudja, milyen nyelvű ezreddel 
vágtatott előre. A gyalogság futólépésben, ' ~ Kapitany Lir,,{<onioróvcsákon lázas iz- van dolga.

1908. julius 9. _________  ___ . ' - '' - NAGYATÁDI HÍRLAP. . _________ . s J T~r -.l.
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K e f é ié  hörvát községek magyarosítás, 60 Eli, mely szertTir-H-sz?tMW>sok vevőt evenként 9  korona . Mutatványszámot k.vá-
alap» kamataiból a magyarnyelv terjesztése 100 koronával csalták meg. A nagyerdemu natra keszseggel küld a Budapest kiadó- 
körül buzgalmuknak megfelelő sikerrel mű- - közönséget tehát figyelmeztetjük, hogy az hivatala Budapesten, IV , Sarkantyú utca 3.

-ködött Vehofcsics Gusztáv taranyi, Márkus ilyen hasonló egyének által magukat be-
Károly háromfai, Len g ye l Géza vízvári nép- csapni ne e n g e d jé k ,................. ■ ~ F ü rd ő  ven d ég  h á la  !
tanítókat 50—50 korona jutálomdijban va- — Drávába fűlt. Vízvár község batara-
lamint a magyarnyelv elsajátításában kitűnt bán a Dráva partján múlt hó 20-án egy Vlagyatad, ártom * lengjena ¿csenek,
tanulókat és pedig Háromfa községben 6, ismeretlen férfi hullát találtak, a bírói szem- M og^agyogyi^Jeggejijls^utpeág^r.
Tff«-™» kn7cóght>,v ^  B ĥ '^ r íf̂ -rr-ójhn» I  h d 11 n á vat^TTTeffáTTapíTT^T^  ̂ az íl- J  Betegek messziről is Bátran jöfiessenek
Heresznye községben 6, Vízvár községben letö baleset folytán fűlt a vízbe s a vízben r s a2Ufán meggyógyulva fiaza mehessenek /
6 — összesen 30 tanulót -  3 - 3  korona jó Héig Volt hullája, személye ismeretlen . ,
jutalomdijban részesítette, -  mely dijak voltés csak most derítette lei a csendórseg Mossuk csak a gyógyvíz melleit, mi minden
kiosztásával a nagyatádi főszolgabírót hosszas nyomozás folytán, hogy az illető: . [kapfiato*
bízta meg. Kolár György 17 éves gotála községi £ reuma és a köszvény miként pu^ztitfiató ? . ..
■   öngyilkossági kísérlet. Tamás József (Horvátország) Illetőségű egyén volt. £ gyógyfürdő épülete, a főiéren*pompáz,

helybeli hentesmester f. hó 3-án Összeve- DAL A MOZIRÓL. föenne elvesz a reuma, csuz, köszvény és
zett élete párjával és bujában marólúgot ^  . barátom jó vj|ág Jesz nálunk . ^  " [%?!“«•
Ivott, hogy véget vessen zaklatott eletenek. ezután mindenéste a Moziba járunk, . .
A  marólúg hatott is, Tam_§$ nagyon, rósz- *ön Mozj de mé g  javábój Je les orvos igazgatja a gyógy intezetet, -
szül lett, de gyors, orvosi segítség és hű A  s á to ra  fé n y b e n  USZÓ mámor. \'ÖÖ66jeles orvos is fogad fürdő 6etéget.
feleségének gondos ápolása Tolytan felepult. ; jr #  szép g ^ tá r is  ott disz fik a főtéren tulrul

Mezei tflz Felsösegesden. F. hó 3-án Saját’ gőzgép villany berendezés i . ^  is Jrp ód  madár:
gróf Széchényi Bertalan fetsóbogáti majorja A  SOK fénytol/lígy nézki, hogy mesés, -
mellett tizennégy, hold búzatermése vált Amíg megjön türelemmel várunk J{szép  fiirdő~e(őtt van a város ártiyas parkja,
lángokká, általános ijedséget okozva. A De azután minden este a Moziba járunk.  ̂ m t/m  slépm tísM „  larlja,
tüzet az aratógépen dolgozó munkások vi- K lig e r  I .  "

színház 1villanyszinhaz tulajdonosa. 
Meghivó. A Magyaroszági Munkások

1 . f  parkon tú l a szentegyfiáz tornya nyúl az égnek, 
Tsteniinkköz ott száll imánk s zeng a kála ének..

- gyázállanSflga okozta. — A tizén négy TioTd 
búza rövid három perc alatt elégett és ........... ............_________
csak az volt a szer.Wicse, .hogy a szél irányt Rokkanlés Nyugdijegylete Bura i 158. számú ! .TW * M ifon a Jf a m f  m g ip tia i pompázik, 
•változtatott különben az egész búzatábla flókpénztára saját különalapja lavára, 1908■ fín  „  rendén jnld,n/osan med Mén sem fdzik! 
kb. 100 hold elégett volna. július hó 12-én, vasárnap, a somogy-tamó- ,. , , „ r

_  Szélhámosok áldozata. FoT* hó „ i  vendéglő kerthelyiségében tekever.eny- 
2-án Halmos Imre geszti földbirtokoshoz „ ael, , irág„ásárral és confettlcsatával egybe- ¡¿'s minijaras,szel,Helynek uan sok Mosnga. ■ 
két utazónak lafszó egyén azon ürügy alatt kötött zártkörű nyári táncmiilatságot rendez. ..¿.r,,',,,... fítérre tekint
állított be. hogy ök egy késmárki nagyobb’ Betépő-dij: szetnélyjegy 80 fllli, családjeqg ,  . f  " ^  ,

■ezég utazói lévén, a ezégnek náluk volt , K 60 fill. A  rendezőség felkéri a részivé- °  >ss„lí s „6 cr fa ra g ra  ,nt.
vagyonából megelőző napon -egyikük 2200 vev6kct .hogy 12-éii d, u, 1 órakor a Dobay- 4 vas“ 1 ««m asjek a menteíep feksz.li, 
koronát elkártyázott, miért is hogy állásuk- fgje vendéglőben jelenjenek meg, honnsn-d^z^intézményfiasznaf inliáf>6 vidéliiekueszifi. 
bán veszélyeztetve ne legyenek, -  hogy kjVOnulás zászló alatt történik. Akik kocsin , ,  .... r .. . c
az elkártyázott összeget rövid idő alatt pó- óhajtanak meni, azoknak 9 kocsi ál rendef;' "  - ^  ,5 “  ad m,tnRa{ <* szegényéi 
tolhassák, a rendelkezésük alatt álló igen keZéSÖkrei csekély díjazás mellett - A tn u -  [beknek,
finom vászon és damass fehérneműt lehető |atság iránt rendkívül nagy az érdeklődés. • Dtagyatad igy kegyeltje (esz mindig az egeknek. 
legjutányosabb árban eladni kénytelenek. Tilos a dohányzás. Zala megye sza- -Legyen tefiát mindig 6öven gyógyjirtézi vize, 
Ezek^folytán a megvételre felajánlott czik- bályrendeletileg eltilltotta a 15 éven alól le- Qsjnssonet a világÜan a gyógy fiafás kire. 
kékből -  melynek eredeti értékét 400-500 vö gyermeket a dohányzástól. Sót a szabály- Nagyatád,l9Ö8 évi Jullus hó 1-én. 
koronában állapítottak m«jj  ̂ Halmos Imre rendelct megtiltja azt is, hogy gyermekeknek ~
4 vég vásznot és 2 tuczat zsebkendőt vá- dohányzó cszkói t dohányt, vagy gyufát el- (y-
sárolt tőlük 180 kor. értékben, mely vétel- adjanak. Aki ezt a tilalmat megszegi 1Ó0 ko- '  
ügylet után nevezett vigéczek kijelentették,,ropáigterjedhetöpénzbüntetéssel büntetendő. 
hogy még egy nagyobb szabású szállít- g tekintetben a szülők és gyámok tartoznak 
mánnyal pár óra lefolyása alatt ismételten j felügyelni és ha mulasztást követnek el, szin- 
eladási czélzattal megjelenni fognak, mit tén büntetendők. Ilyen szabályrendelet bi- 
azonban nem tettek. Káros utánjárása, foly- jzony nálunk is helyén volna, mert már az 
tán szakértői becsü alapján megállapittatott, ejcmi iskolások körében is erősen hódit a 
hogy a vásárolt vászon értéke méterenkint  ̂czigaretta, jobbára a szülök nemtörődömsége 

mm—— — —— — miatt."

Felelős szerkesztő:
Dr. N EUBAUER -FERENC.

Nyilttér.*
Folyó hó 5-én vasánap délután 4 és 

6 óra között Kertész ur kávéháza billiárd 
terméből valaki hihetőleg tévedésből egy 

Kapitány ur Konjorovcsák jól hallotta, í — Díszes és értékes albumot ad aján- bar™  *elsö kabátot elvitt, kéretik azt vísz- 
hogy a király ö utána tudakozódik. Akart dékba minden évben előfizetőinek a „ B  ida- szak,,^ cni va9y vinni szíveskedjen, 
is indulni feléje, Őe nem tudott helyéből j pest." A múlt évi karácsonyra küldött disz- Simonját, 1908. július hó. 
megmozdulni, ügy állt ott egy helybeli, album, melyet a “ Budapest" 30 éves fen- Modrovics Nándor,
mintha megkövesedett volna. Tudta már, állása alkalmából adbtt az előfizetőknek, egy .  E r6v,tb, „  kiillöltekí„  ■„„„ vá|aj (e|e|js. 
mi történt vele, Jiogy micsoda rettenetes szenzáczios irodalmi esemény volt, ezrével ¿kc* a szerkesztsőség.
tévedésnek lett áldozata. jöttek a hálairatok sok ezer uj előfizető so- _______________________ r . r . _______________

A király odalovagolt s szemrehányó- rakozott a „Budapest“  zászlója alá. Ezt a U ‘ > v
lag szólott hozzá: gyönyörű albumot még most is megküldi H ird o tm é n y .

— Az istenért mit^tett-ön, kapitány előfizetőknek, akik legalább negyedévre „  , .  ,.
u f? Halomra lövette saját lovasságát. Gyö- rendelik meg a lapot és 80 fillért postakölt- ... A nagyatádi nyilvánosjogu egtje- 
nyőrü dolog, mondhatom, nem is fogom ségre biküldenek. De készül már az uj ka- P 0 ,9án  leányiskolába az 1908.
elfelejteni. rácsom,! album is, mely még díszesebb és 1909;  t^ n e v ^  beiratások folyo évi

Ezzel elvágtatolt kíséretével. érdekesebb lesz, mint az előbbi, ¿ ¿ t  is meg- szep tem b er 7-én, 8-án es 9-én
Kapitány ur Komorovcsák még sokáig kapja ingyen a „Budapest" minden állandó ,esznGk- 

ott állott azon a helyen. Ajka remegett, előfizetője Tudvalevőleg a „Budapest" most 
könyje kicsordult. Egyre csak azt hajtogatta: vezérszerepet visz a politikában. Habár 

Vége, mindennek végei független a kormánytól és pártoktól, meg
Igaza volt. ̂  \  vannak azokkal az összeköttetései az/fclsö
A gyakorlatok után mindjárt nyug- kézből, leggyorsabbaiv kapja a legérdekesebb 

díjazták. , híreket. Irodalmi fovata is elsőrangú, szóval
így ment penzióba Komorovcsák . ka- a legdrágább lapok színvonalán áll, bár 

pitány. azoknál sokkal olcsóbb. Előfizetésig ára

A beiratáshoz szükséges:
1. Az elemi iskola IV. osztályá

ról szóló bizonyítvány.
2. Ujraoltási -bizonyítvány.
3. Születési bizonyítvány.
Tandij a helyben és közvetlen

környéken lakó tanulók részére az
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I. osztályban évi 60 korona; atöbfri . .. . ' t . ,, , %
osztályokban - évíAíOQ korona, a  vi—tjirdetés6FC jutányos áron fel-

évi^ ko^f^többrószt^o^™ vétetnek a kiadóhivatalBan.
évi 50 korona. ■ ---

Az iskolának'nyilvánossági joga 1 ■ *
lévén, bizonyítványai államérvénye- E  

-sek.

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

A vidék egészséges, az ellátás 
olcsó.

Nagyatád, 1908 junius/jfia T  
A polgári leányiskola igazgatósága.

•gjsasgssggse kiess  ggggsasauj •
I  ELADÓ -m - 8 
I  H Á Z H E L Y E K .  §
¡jj Nagyatádon a Széchényi-tér 23. ¡5 
”] számú ,Záborszky-íéle—háznak ¡jj 
¡ Kossuth-ütczára néző kitiínő fór- .¡jj 
galmi ponton .Jeyő Jres_ Jelkei ¡g:. 

¡ egészben vagy részben eladók. j| 

Értekezni lehet:
Benyák Jánosnál

 ̂ Nagyataqon.

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

e l a d ó .áron

Az érdeklődök ~  ' ' 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

If

MELLER SÁNDOR I
fodrász ,

_________ NAGYATÁDON.__________  j
'‘S

Van szerencsém a ri. é. hölgyvilág b. 
tudomására hozni, egy évig Berlinben szer
zett szakismeretem azon szerencsés hely- j

. zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén a f 
■ legmesszebb menő kívánalmakat kielégít- p 

hetem. ' _ js .
Úgymint hajfönat, Yrizzetta, elnlag [

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

Kegyes pártfogásukat kérve 
tisztelettel

'(  ~~ MELLER SANDOg,
.© (Diszkrét kiszolgálás.)

C Z E R K O N 1M R E SS?«" SS . I NAGYATÁD.
A pécsi 

-országos ki- , 
~állitásó«»elis- " 

merő oklevél- - 
lel kitüntetve.

J)
AJÁN LJA  saját készítményü lábéin? a legjobb és legmodernebb-kivitelben.' 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték-'szerint minden alakú cip_okel-. 

készitését. '
_  RAKTÁRON TART: Úri, női és giiermek, kész árut-egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki- • 
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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KÖNYV,- PAPÍR.- IRÖ- 
—  ÉS RfllZSZER =  

K E R E S K E D É S .

13

RAKTARON TARTOK: 

Imakönyvéket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itátós és ivíevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerit és finom dobozlevél papirt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

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

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

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
íé̂ gdivatösabb báli meghívók, névjegyek ‘ 

szóval mindennemű alakú és kivitelei 
nyomtatványok pontos és Ízléses- elké
szítését jüíanyos árban.

0

m

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron
készíttetnek.
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□ o
Alapittatott: 1854. Alapittatott: 1854.

JT

□

K o f f e r  B e r i M i t
C  ---NAGYATÁDON. —  )

^
LAKATOS ÉS LEMEZÁRUGYÁR

A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

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

Horgoriyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfohatok és sima huzalok, 
kerítések czéljaira: „fillíigaria“ SOdFOnyíOílflí.

Mindennemű tâ aréktüzhelyek a legegyszeriib’btöl a legdíszesebb kivitelig.
„Sophia“ és „Gomélia“ permetezők, kénporozók és'alkatrészek'.

. ." " ; I* kékkő, raffiaháncs. _.... .._ErEr-
Gyémánt acél" és „Török acél " kaszák. Kaszakövek. KaszaverökésTokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Fiz épitóési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy he'lybell raktárról

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

Poxjtland és román czementet
hordókban _és zsákokba  ̂ (a .»Beoesini 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.* F E L S Ö M A G Y A R O R SZÁGI  FAZS I NDELYT .

Épület vasalásokat a legegyszerűbbtől legdíszesebb kivitelig. 
--- r—rr—  _--Vas gerendák minden méretben.

.Gazdasági vetőmagvak (államilag ólornzárolva.)
I egjobb minőségű ojtó szallagok!!

□

□

1 1
--------------------

| | ....... : ¡=T1__1

Nyomatott'-Benyúk János !•

1 1 —  --------- = |  |__|
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LÁPJA.
A -NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne-
— gyedévre 2 koi> egyes szám ára 20 fillér.--- —
M e g je le n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n .

SZERK ESZT 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.

Mezőgazdasági kamarákról.
~R magyar gazdatársadalom egy 

régi s jogos kívánsága lép nemso
kára a megvalósulás stádiumába, a 
mezőgazdasági kamarák megalko
tásával. *

Az egyes kereseti ágak. érdek- 
képviseleti szervezkedése úgy soci- 

“ ális, mint individuális szempontból 
felette szükséges. A vezető körök 
már az ötvenes évek elején belátták, 
hogy a kereskedő, iparos és mező
gazdák osztályának szervezése a 
nyugati minták alapján egy eminens 
gazdaságpolitikai szükség.

Minél szélesebb rétegben von
juk be az államtagokat a nagyfon- 
tosságu állami és gazdásági kérdé
sek intézésébe, a népréteg minél 
nagyobb számának biztosítunk, nyi
latkozati jogot, annál előbbre Visz- 
szük kultúránkat.

Hazánk első kereskedelmi mi
nisztere már fölvette programijába 
a társadalom három nagy produktív 
osztályának szervezését.

Azonban a zavaros politikai 
viszonyok folytán csupán az 1868.
VI. t.-cikkben tudták megalkotni a 
kereskedelmi és iparkamarákat. Ez 
intézmény széles kiterjedésű munka
körét fényesen oldja meg s a magyar 
kereskedő és iparosvilág lépten.-

nyomon élvezheti hiánytpótló mun
kásságát.

A gazdatársadalom szervezése 
ismét lekerült a napirendről, mind
addig, mig a nemrégen megalakult 
Magyar Gazdaszövetség agilis ve
zetősége a sajtóban és a közéletben 
egyaránt nagy áron és intenzív pro
pagandát nem indított meg. De kü
lönösen aktuálissá vált a kérdés 
1905. JeiwuáFjábanr-iáikor  ̂
nagy fontosságú nyilatkozat járta 
Be az európai sajtót. í—

Viktor Emanuel olasz király 
ugyanis egy lelkes nyilatkozatban 
hivja fel az/európai gazdatársadal
mat, hogy Lubin Dávid amerikai 
közgazdaság-iró tervei alapján al
kossák meg nemzetközi érdekkép
viseletük céljából az Európai Intvr- 
nacionális Mezőgazdasági Kamarát.

Magyarországot különösen érin
tette a felhívás, jmert Lubin Dávid? 
bán épen egy hazánkban tartott 
gazdakongresszuson érlelődött meg 
a nagyfontossáíju eszme.

Ekkor már annyira előrehala
dott stádiumban volt e kérdés, hogy 
D arányi Ignácz földmivelésügyi mi
niszter megbízta fíernáf Istvánt és 
Rubinok Gyulát, e két kiváló gaz
dát, a mezőgazdasági kamaráknak 
szervezéséről szóló törvény javaslat 
tervezetének megálkotásával. l\z el
múlt héten megtartott parádi kong

resszuson hozták nyilvánosságra a 
törvény' javaslatot, melynek célja 
hármas: kezdeményező és vélemé
nyező, végrehajtó és ellenőrző, végül 
társadalmi és agitatorius.

Az egyes kamarák" á szükség
hez képest lesznek feállitva, minden
kor az ÖMGE meghallgatásával. 
Élükön áll majd a Budapesten szé
kelő országos kamara.

tekre terjed ki s hivatásuk a mező- 
és erdőgazdaság viszonyait figye
lemmel kisérni, a szükséghez képest 
törvényhozási, kormányzati, törvény- 
hatósági intézkedéseket kezdemé
nyezni, illetve a létező törvények és 
rerideletek végrehajtását sürgetni s 
amennyiben hatósági jogkörrel rü- 
'háztatnak fel, megbízatási körükben 
eljárni.

- Kötelességük a működő gazda
sági egyesületek; gazdakörök, mező- 
gazdasági munkáskörök és szakszer
vezetek alapszabályszerü működése 
felett ellenőrzést gyakorolni s azo
kat nyilvántartani.

Feladatuk továbbá a gazdakörök 
és szövetkezeti eszme istápolása és 
terjeztése, tanfolyamok, munkásképző 
előadások rendezése, szakkönyvek 
és folyóiratok kiadása, vásárok, ki
állítások szervezése, -az ellentétek 
elsimításán mint választott bíróság 
szerepelni, statisztikai anyagot gyüj-

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Havranek főhadnagy.

Irta: Prém József.
A tiszturak már elvégezték az ebédet 

s vidáman szivaroztak a füstös kantinban. 
Az elmés Havjanek főhadnagy ki csak tör
te a magyar szót, kedveskedve próbált szé
peket mondani Horváthné aszonynak a szép 
kantlnösnénak, Fiatal özvegy volt a gazdá
né, de már nem gyászolta az urát. Külön
ben akkor sem hagyta el jó kedve, amikor 
még talpig feketében járt. Az olyan asszony, 

' mint ő, jól tudja, hogy mit követel az üzlet. 
Vidám képet, derült szót,' jótóti nevtést a jó 
borhoz, meg jó élethez.

— Az Isten is korcsmárosnénak te
remtette I -

Ez a bölcs kijelentés az ezredes ur 
szájából hangzott el, aki maga sürün meg
fordult a kantinban egy-egy pohárkajvalódi 
szilvóxlumra s a mig nézte pajzán Horváth- 
nét: mindig mohóbban szijta elmaradhatat
lan Virginiáját. ' J

— Olyan is volt- á menyecske arca, 
mint a-piruló őszi barack, hamvas és bárso
nyos, amikor nyugodt volt, de aztán pi

pacs-piros, amikor pörlekedett vagy valami 
tolakodást erélyesen elhárított. Mihelyt dé- 
szélt, a szeme! önkénytelenül mosolyra vil
lantak. És megcsillant két fehér fogsora, szép 
metszésü, nem éppen vékony, de annál ki- 
kivánatosabb ajkai közül. S  a hangjában oly
an üde frisseség vibrált, mint mikor a csu- 
dálkozó, vagy meglehet gyernfek beszél. Va
lami sok műveltség nem szorult bele ebbe a 
puha formájú kecses asszonyszemélybe, szó
kimondó is volt, de minden szava nyomán 
vidámság támadt s olyan jókat mondott, hogy 
a tiszt tirak nem győzték hallgatni.
'• No már Havranek főhadnagy a? itélet 

| napjáig is elhallgata volna. . Tiszttársai kez
detben csufolkodtak vele:

—_Lám hogy bele veszkődöt a Hav- 
Janek ébbq a korcsmárosnéba ? Ugyan mi 
célja vele ?

— Cél? Hát nem hallotétok? A  me- 
' nyecske kukkotjsem tud mást mint a hazai 
;nyelvet..’. q— & , . 
L  . — Már ez igaz, hogy édesen beszéli I

. — Nos és a. Havranek társalgás mód
szerével tanul tőle.

I Vagy úgy ? Furfangos ez a Morvafl
— Még megérjük, hogy vad magyarrá 

gyuratja'magát. Hehehe!. .— _

— S  ecjy nap a Kosuth-nótát huzatja, 
meg énekli...

— DuettbenI... Itt a kantinban 1...
— A Havranek és Horváthnél Hahaha I
Csak ugy^harsogot a kacaj és visz-

hangzott. bele a füstös étterem.
Ezalatt künn, a söntésben javában ud

varolt a főhadnagy, aki már elób kisompoly- 
gott a menyecske után. A nevetésre vissza 
tértek a terembe. Havranék már jócskán 
ivott s most neki buzdult. A legvakmeröbb 
nyelv-merényletekre vetemedett és nem tö
rődött vele, mint csetlik-botlik s töri ke
rekbe a szép.magyar szót lAmellét olyan”  
szelíd becsületes tekintettel nézte Horváth- 
nét, hogy az meg sem haragudhatott' ha
nem szívesen nevetgélt minden mondásra, 
mert rriindenkép fura volt a morva tiszt ur 
széptevése. Mintha mégis,tetszel volna rie- 
ez a jóindulat. Annál báritóbban kacagtak 
a hadfiak s az egyik kapitány végre oda
szólt *Havraneknek : ír—r

— Hadd el már Ottó! Mit bolonditod 
ezt.a becsületes özvegyet?

A figyelmeztetésré Horváthné megreZ- 
zent, a^vér felszökött arcába, egész a ha- 
látéköig, aztán felkapott néljóng asztalken-
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. teái s .végül a műnkaközvetitést elő
mozdítani.

A kamara tagjai kinevezettek 
és választották. Az utóbbiak külö
nösen a közvélemény kifejezésére, 
határozatok és memorandumok al
kotására hivatottak, mig a kineve
zetteknek inkább a már kifejlett funk
ciók végrehajtása a feladatuk. A 
tagok összessége közgyűlést alkot, 
mely évenkint legalább egyszer 
összeül, a szükséghez képest bizott
ságot küld ki és szakosztályokat 
szervez.

A kiadások fedezésére, a nyúj
tandó államsegélyen kivül, ha az 
elegendő nem lenne, joga van a 
kamarának illetéket"szedni. Ez ille
téket mindenkor a tagok kikerekitett 
katasztrális tiszta jövedelme arányá
ban vetik ki. -- J

A tagsági jogosultság a magyar 
állam polgársághoz, harminc éves 
korhoz s bizonyos vagyonbiráshoz 
van kötve. A földbirtok minimumá
nak megállapitása az alapszabályok 
feladata, mely meg kelj, állapítsa 
azt az illető birtok j^edélmé- még 
üti-e az érdekeltség legkisebb fokát.

E tagokon kivül választ még 
minden kamara saját belátása szerint 
bizonyos számú szakférfiút, kik a 
mezőgazdasági gyakorlati vagy el
méleti terén kitűntek.

Ezekben ismertettük vázlatosan 
á törvényjavaslatot. Hogy mennyire 
szükségünk van reá, azt bizonyítja 
az, hogy a gazdaosztállyal egyfon- 
tosságu kereskedő és iparos osztály
nak már egy félszázadra visszatekintő 
hasoncélu intézménye van.

De ezen lokális szükségesség 
mellett ott áll az elmélet is. A tár
sadalmi gazdaságtan vizsgálva a 
nemzetfentartó közép birtokos osz
tály standard oflife-át, atya a konk
lúzióra jutott, hogy ez osztály a 
szervezetlenség folytán mindenütt 
fokozódó hanyatlásban szenved. 
Miután pedig a különben classe 
stérite-re a nemzeti államnak nagy

dót, mintha csupán azért jött volria be és 
kisurrant a söntésbe.

— Most a tisztek rátámadtak Havra- 
nekre, aki nem győzött védekezni a tréfás 
incselkedés ellen.

V— Hát megtanított már szerelmet val- 
Táni ?  -

— Eh, léhák és irigyek vagytok!
Nemsokára el is hagyta társait a fő

hadnagy ur.
— Hajnalban ki kell rukkolnom! Vi

szem az újoncaimat Jó éjt!
- II.

S  a mikor másnap elmasiroztatta 
zászlóalját a szép Horváthné ablakjai alatt: 
édes örömmel szivében gondolt arra az 
ágyra ott a hálószobában, annak fehér 
párnáira, amelyeken a menyecske most pi
hen, tán épen róla álmodva. . . . Vájjon 
úgy van-e? És sóhajtva ment tovább ka
tonáival.

Alig győzte - v&rni, hogy dél legyen. 
És folytatta ez előtte való napi ingerkédést, 
udvarlást. Néhány nap múlva mán nemcsak 
délben és a vacsora alatt, hanem viliás- 
reggelire és uzsonára is betért a kantinba. 
S nem telt bele egy hónap, már a lakásá
ban Is tisztelgett az özvegynek.

szüksége van, annak megérősitése 
első- és messzemenő kötelesség.

S valóban az összes államok 
siettek, hogy a szervezkedés mun
káját befejezve az érdekképviseletre 
alkalmas intézményt alkossanak. Ha
zánkban is anniegvalósuiás stádium 
mába lépett e kérdés s a legnagyobb 
valószínűség szerint már a legkö- 
zelebbr-jövőtjerrtT^ztír-a- mező- 
gazdasági kamarák jótéteményeit

Azon jótéteményeket, melyek 
eredményeképen elsősorban a tár
sadalom gazdagsága fog Jelentkezni 
s megvalósul a magantulajdon meg
erősítése, amely Le m ait re  szerint 
egymást támogatva fog haladni.

_

Hetipiaczunk kihelyezéséhez.
Levél ̂ a-szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztő f 'r !

Becses lapjá-ak legutóbbi számában 
képviselő testület gyűléséről szóló köz

leményére legyen szabad következőkben 
válaszolni.

A képviselőtestületi gyűlésről irt köz-“  
' leményének bevezető részében olvasom az 
; ön jóakaratu figyelmeztetését, mely ben
nünket egymás megbecsülésére, higadtságra, 
az ütköző pontok kerülésére figyelmeztet. 
Helyes! Nézetem szerint szerkesztő ur a 
közérdekének tenne szolgálatot ha tán ugy 
állítaná fel szives és jó indulatu figyelmez
tetését, hogy mindnyájunknak az_ ütköző
pontok felállítását ép a közérdek szem
pontjából kerülnünk kell, mert a'ddig amíg 
ütköző pontok lesznek felállítva,^lesznek, 
szem/edelmes felszólalások és támadások 
is, addig amig lesz támadó, lesz véde,- 
kezó is.

De nézzük, hogy mire is jó a heti
vásár kihelyezése?
------ Azt mindenki elismerte, hogy a nagy-
Jtözönség fontos érdeke áz, hogy a heti
vásár a mostani helyen ahol már évtizedek 
óta taríatik, tartassék meg a jövőben is, 
mért ugy a vidékről jövő eladók, mint a

Amint ennék híre futott, pedig óvato
san intézte a látogató: a finyásabb tisztecs- 
kék jónak látták, hogy megbotránkozzanak.

— Mi lesz ebből, csak nem akarja 
feleségül venni Havranek?

— Na hiszen! — förmedt társaira a 
gőgös Petrovícs hadnagy — koresináros-

, néból föhadnágyné? . . . Lehetetlen!
— Lehetetlen!
Ezt a visszhangot az egész társaság 

j.adta meg.
Hisz előbb .le kellene köszönnie a 

j rangjáról Havraneknek. 
j Vagy menjen át a honvédséghez vagy
ja laodwerhez---Olt még.az ilyen lehet- i
séges, legalább a társak eltűrik, 

i S a „közösek“  e lenéző Ítéletét kellő 
¡szánalmas mosoly kisérte.

De hát ha csak egy kis- nó igen, 
j  egy kis szeretkezés. Abba meg az asszony- 
ka nem megy bele. . . .  Ismerem. Felsültem 

¡nála. . . Pedig hát, csak külömb legény 
i vagyok, mint Havranek. — És Petrovics 
-hadnagy öntelten nézett körül.

Na! Na! A  Havranek is szép szál 
I legény. Az a fekzte szem, a fekete bajusz, 
a sürü szemöldök. . . Van ,,rece‘̂  ebben a 
fickóban. S az asszony viszonyt szereti.

: helybeli bevásárlók részére ez a legalkal- 
| masabb hely, hol az eladást és vételt leg
kényelmesebbén és leggyorsabban eszkö
zölheti, (közel kérem a kosaras piac is.) 
Mig az esetre ha hetiv'átfánmk ki lenne he
lyezve, kénytelen lenne a vidékről jövö 

feladó a városon kivül vesztegelni mind
addig mig áruját el nem adta, már pedig 
ha dél felé vagy még- későbben eladott, 
nem mindenkor vehet „.magának polgár 
ember annyi időt, hogy a városba bejöjjön 
és itt .szükségletét, meg vehesse, siet haza 
(mert nagy a dolog idő,) Másrészt arraJs-  
számit, hogy azt a kis holmit mit még 
venni kellene, majd meg -veszi vagy otthon, 
avagy az országos vásáron, hisz jövő hé
ten . lesz ilt is ott is vásár. Hogy aztán 

'azon a vásáron a tőlünk kivándorolt pén
zen Atádi iparos vagy kereskedőtől veszi-e 
meg szükségletét, az nagyon, de nagyon 
kérdéses. - — •

Igen tisztelt Sszerkesztó ur! Azt hi
szem, hogy ismeri ugy öszfelé amikor he
tes eső jön, hogy milyen-kis tavak és sár
tenger képződik a vásár téren mindenütt 
(de piacunkon néni) Tessék most már, ide 
kiballagni a vevő közönségnek és gondos
kodni arról is, hogy a megvett élelmi 
cikket ki és mennyiért Száiíitja házához, 
mért az a termelő ki 20—25 zsák. burgo
nyát hoz a vásárra,- azt 7—8 vevőnek el
adja, nem fogja azt ugy. mint eddig -a 
házhoz szállítani, mert amig így áruját szét 
osztaná öreg este lenne.

Arrólf—hogy azoknak az iparos- “és 
kereskedőknek kik a heti vásárra eddig ‘js 
sátorral kiálloü-ik, hogy mennyivel kerülne 
évente többe a ki- és be fuvarozás, ami 
bizonyára ; tekintélyes összegér tenne-'  ki, 
ne is szóljunk.

De nézzük egy percre a város képét 
is, hisz még élénken emlékezünk reá, hogy 
abban az időben amidőn országos vásárunk 
a döbrögi ut mellett volt meg . tartva vá
sár napján ha idegen ember tévedt közsé
günkbe és nem tudta azt, hogy ma itt 
tyszágos vásár van, akkor azt hitte, hogy 
ennek a községnek lakossága, valahol 
Amerikába jár, oly néptelen volt a város.

M i a vásárból mást nem láttunk mint 
az átvonulást, forgalom e napon teljesenki 

..... ■' X---- --------
Majdnem mindennap ismétlődött ef

féle pletykálás. . . A világ pedig folytatta 
futását. . . Az újoncokat tovább nyakleve- 
sezték. . . És Havranek erősen haladt a 
magyar nyelvben. .

III.
Egy este az elbizakod.plt Petrovjcs 

hadnagy uj kérdést vetett fel:
Tudjálok-e kicsoda Havranek atyja? 

Hehehe! Most tudom, honnan a nagy ro- 
konszenv! v- -

— Nos ? Nos ?
— Hát az öreg Havranek — vendéglős.
— Ah!

—  igen, jó módú . . . voltam is az 
éttermében Olmücs városában. Mondhatom, 
jól főz és á söre iható.

Halk nevetés támadt. A tiszt urak, 
kik majdnem mind irigyelték Havraneket, 
hogy célt ér a menyecskénél, nekihevültek:

Zsák hát megtalálta a foltját!
— Z>ák ? No ebben az esetben a pén

zes zsák nem Havranek, hanem Horváthné. 
Tudjátok-e, hogy az.öreg Havranek kita
gadta a fiát ?

— Ne mond! És .miért ?
— Valahogyan rájött, ..hogy nem is 

a fia. ■ . ,
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veszett, már pedig szerény véleményem 
az, hogy-az esetre ha a hetivásár kihelyez
tetnék, a forgalom a piactérről el terelődik, 
ez magával vonja^a piactéri ingatlanok é f^  
fékének csökkenését is. ^

Ez-pedig.az uradalmaknak érdeke cp-r 
úgy nem lehet, mint az, hogy az iparos- 
és kereskedő jjsztály avagy á-földműves 
osztály—jövödelmét csökkentse,—mert ngy ■ 
a földműves, mint iparos- és kereskedő; 
igen jó adó alany. és ha ezek az adó ala  ̂
nyok csökkennek ügy valószínű,- hogy az \ 
uradalom adója (pót-» adót értve) emeW-; 
kedni fog.

Szerény véleményem szerint legérzé
kenyebben ép az iparos- és kereskedő osz
tály és a vendéglősök károsodnának a 
kihelyazés által, a~nagy közönségTHeVá— 
sárlása pedig meg lenne- néhezilve és drá
gítva, szóval a kihelyezés 'káros hatását 
igen csekély kivétellel élezné mindenki.

Igen tisztelt Szerkesztő ur! Még foly
tathatnám, sokat, nagyon sokat lehetne 
még ijiii erről a kérdésről de nem teszem, 
a vásárok mikénti elhelyezése, kivitele 
avagg behozatalával már több ízben lett 
községünk lakossága izgatva, míg végre 
néhány évvel ezelőtt a dolog annyira rendbe 
jött/' hogy kielégítette úgy a- nagyközönség 
mind iparos és kereskedőink érdekeit.

ülheti vásár Jühelyezésével érdekein
ket sértve látjuk, nem veheti tehát senki 
zokon tőlünk azt, ha miinek védelmére ke
lünk. Községünk utolsó 8—1 0 -év-afatt ro
hamosan fejlődött, ez^f fejlődés terheket/ 
rótt reánk, kötelezettségünknek eleget aka
runk tenni, de ; mindezt csatr~ugy , tehetjük 
meg, ha a mi érdekeink is védve . lesznek 
legalább is annyira/ hogy hasonló dogok'

- által meg - élhetésünk ne legyen károsaa 
befolyásolva.

Tegye tehát a közérdek előtt mindenki 
félre magán érdekét;"érre is szíveskedjen 
tek. Szerkesztő ur mindnyájunk figyelmét 
felhívni és ha ez a felhívás megkzivleítetik, 
hiszem hogy a hetivásár marad ott ahol
eddig Is volt,.________ — •

Nagyrabecsülésem kifejezésem után 
maradok -Nagyatádon 1908. julus 12-én 
Teki etetes szerkesztő urnák igaz tisztelője 

Steinér Miksa.

— Nem a fia? Ez az Ottó ? De hát.:.
— Csitt! . . . Elég az hozzá, hogy 

az öreg Havranek is valamikor kaníinÖs: 
volt.

— És szép volt a felesége. . -.*■.
— Ahá!
—- Aztán oda is tisztek jártak. . , . 

Nyalka Pétrovics hadnagyok és még'"'ve
szedelmesebb Havranek főhadnagyok. . .

— Értjük 1. . .  ‘Hehéhel
— És az öreg csak most jött rá?
— Többet'nem mondok!
— De hát a menyecske? az ittenit, 

a mostanit értem. Sok a pénze? He? Te 
mindent tudsz. , . . Érdeklődték is. . .

Pétrovics hadnagy csakugyan mindent 
tudott. Azt is, hogy Tata melleit nagy sző
lői vannak az özvegynek.. v . Sok, sok 
hektoliter óbora, finom, sőt legfinomabb 
rizlingje a komárómi bincéjében. . : Három-' 
házs is van, igaz, csáfi_ földszintekek, de 
hát miért volna többnél több ezer forintja 
a takarékpánztárban, . . Aztán résztulajdo
nosa a sörfőzönek is. . . Úgy-ám! Mind- 
ozt örökölte a gyermektelen özvegy, de 
magának is szépen volt, hisz a sörgyár az 
apját is gazdaggá’tette. •

Chernel Gyula.
- A hivatalos- lap . pénteki száma 

közölte, hogy ő felsége \  király 
Chernel Gyulát; kerületünk, ország-; 
gyűlési, képviselőjét a magyar or
szággyűlésfelső házának tagjává;
nevezte ki. ______  , / - - - 1

Senki sem üdvö2othett melegeb
ben ezen kitüntetése alkalmából, 
mint az ő nagyatádi választókerü
letének hozzá oly njelegen ragasz
kodó választóközönsége.

Nehéz időkben ismertük meg 
szigor« elvhüségét és tántoríthatat
lan hazafiasságát, melyekért nem 
átallottr-álhatatosaTi-tiacba ~lépní öty 
időben, midőn a 48-as ftiggetiéTíseg- 
nek még kevés hive volt s-lené
zésben volt részük azoknak, kik 
Kossuth zászlaja mellett lelkesen 
kitartottak. , - ~ ,

Ezek a nehéz küzdelmek, lelkes 
diadalok, melyeket az Ő zászlaja 
alatt vivott meg választókerületünk 
közönsége oly benső érzelmi kap
csot alkot közte és Chernel Gyula 
között,_meltjet a_mostani dicsőséges 
szétválás is bizonyára' 7 nem fog 
megtántoritani.

Hazáfias vezérünket első sorban 
benne fqcjjuk látni ezután is.

Mért ,oly férfiút, ki önérzete
sebben, hűbben és odaadóbban nijil- 
vánitsa nálánál hazafias nézeteiííket, 
nem fialhatunk. Nem tartozott soha 
a turbulens, nagyhangú és demagóg 
elemeihez törvényhozásunknak. Úri 
nyugalommal, " mérsékletes szilárd
sággal érvényesítette nézeteit, de 
soha, egy lépéssel sem engedett jól 
megfontolt magyar középosztálybeli 
nézetétől, szögre soha nem akasz
tott semmit és a nagy küzdelmek 
idején, nyilt, tiszta, de anyagilag és 
szellemileg szikíaszilárd elvhüségé- 
vel legerősebb bástyája volt minden 
igaz hazafias mozgalomnak.

És most a királyi kitürítetés ta
lán épen őt azért érte, mert^ő lesz

\ A tiszt urak szájtátva hallgatták a 
leleplezéseket.

— Hej mér szerencsés fickó, ez a 
Havranek 1 Jól teszi ha leteszi a kadját. Itt 
hagyja ezt a kucióra szorul-e cifra nyomo
rúságot és fcnyes civilpályát kezd. . . .

— Meg aztán szerény kölcsönöket ad 
a régi pajtásainak. .

Az egyik tiszt mégis fiiégbotránkozott 
a tréfálkozáson.

— No hát akkor nincs is katonavér 
abban a Havranekben I Nincs ha mondom! 
A ki leteszi a kadját, hűtelen lesz a zász

lajához, a császárjához áz nem is született 
katona! Hiába gyanúsították az anyját: az 
az asszony nem csalta meg az urát. Sohse 
katonatisztre rá, nem nézett. . . .  és a mi 
Havranek főhadnagyunk — ha csakugyan 
leveti csillagos kabátját — jjem tisztelhet 

juíist apjáfíak, mint az öreg Havranek korcs- 
márost !í~»

Dühösen vágta, ki és rögtön ott is 
hagyta a kantlnt.

-T- Az- á kérdés, hasonlit-e Ottó az 
' o|mützi öreg Havranekhez ?. Most beszélj, 
"Petrovits!

— Na hát egy cseppet se!

legméltóbb tolmácsa pártja elveinek 
a társadalom kiválasztottjának gyü
lekezetben, anyagi és szellemi ere
jénél és jellemének szilárdságánál 
és tisztaságánál fogva. Mindenesetre 
olyan férfiú ő, kiben megvan mind- 
ama feltétel, mellyel egykor főrendi 
házi jogaikat főuraink ősei megsze
rezték:--- ;—

^•örömmel üdvözöljük tehát az 
érdemes kitüntetéshez! Mert bár 
egyrészt elveszítjük benne kerüle
tünk közkedvelt képviselőjét, de 
örvendünk, hogy hozzá való törhe
tetlen ragaszkodásunk helyességét 
oly szépen igazolta az egész or
szág felett őrködő hatalom, másrészt 
tudjuk, hogy járásunk nem veszti 
őt még el főrenddé kinevezése foly
tán s bizton számíthatunk ezután is 
minden igaz ügyben hazafias köz
reműködésére.

' — . r f  -

H I R E K.
Választó gyűlés. Chernel Gyula, 

országgyűlési képviselőnk főrendi
házi taggá neveztetvén kt, rögtön 
megindult a mozgalom. Kósza hirek 
után a fővárosi újságok Tallián An
dor 'főszolgabírót, aztán felső Szabó 
István csokonyai kisbirtokost emlí 
tették jelöltképen. A kerület füg
getlenségi és 48-as pártja, âzonbani. 
még nem. határozott s döntés végett 
f. hó 19-ére hivta össze a választó- 
polgárokat gróf Széchényi Aladár 
elnök. A kibocsátott felhívás követ
kezőleg szól: Polgártársak! Chernel 
Gyula ur, a nagyatádi választó ke
rület orsz. gyűl. képviselője Ő Fel
sége által főrendiházi taggá nevez
tetvén ki, ezen választó kerület 
mandátumáról „ lemondott. Fölkérem 
a kerület t. választó polgárait, hogy 
a megválasztandó képviselő kijelö
lése végett' f. Ijó 19-én délután 4 
órakor Nagyatádon a «Korona» ven-

IV.
Már napok óta hiába várták a tisztek, 

hogy a sokat emlegetett „vőlegény“ mint 
csúfolni kezdték, megjelenjen köztük. Hor- 
váthné is, mintha rátartóbb lenne, alig-néz 
be egy pillanatra az „étterembe. Arról pe-_ 
dig kezd le mondani, hogy szokott nyájas
ságát tovább is pazarolja a tiszt urakra.

Különöset] Petrovits hadnagyot kerülte 
a tekintete. Föllázadt, ha eszébe jutott, 
hogy valamikor odáig elgyengűlt és még 
csak az alkalmat is elengedte jönni, hogy 
visszautasítsa a tölakodo hadfit.

Szemlesütve boldogan osztogatta pa
rancsait Horvátné. . . Olyan ártatlan szelid 

¡arcot vágóit a pénzes korcsmárosné, mint 
! a metmyasszonyok szoktak. . . .

És meg az nap este meghallgatta 
Havranek főhadnagyot a kit az óbor elér- 
zékenyitett és rettenetes őszinte kezdett 
fentit/. • "• És ropogtatta mulatságosan a 
magyar szót: “

— Imádok téged Gizellám! Most már 
muszáj-hallgatni engem . . . teszek neked 
Valldmás . . . légy enyém feleségi . . .

A szép asszony az egyszer elfelejtett 
mosolyogni. Komolyán, hűségesen nézett-



déglő kerthelyiségében tartandó ér
tekezleten pártkülönbség nélkül s 
minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek. Nagyatádon, 1908. 
julius 12-én gróf. Széchényi Aladár 
a nagyatádi választó kerület 1848-as 
függi pártjának elnöke. -

— Áthelyézés7~ Somogy vármegye főis
pánja dr. Hermann Antal a nagyatádi járási 
főszotgabirósághoz beosztott közigazgatási 
gyakornokot a szolgálat-érdekében Kapos
várra helyezte át az alispáni hivatalhoz 
való beosztással.

— A húsárak. Községünk képvi
selőtestülete f. hó 11-én d. u. 4 óra
kor ismét gyűlést tartott, hogy az 
elöljáróság jelentése felett határoz
zon. Az elöljáróság ugyanis tárgyalt 
a mészárosokkal, kik 92 fillérre 
hajlandóknak nyilatkoztak a marha
hús árát leszállítani. Az elöljáróság 
indítványozta, hogy egyelőre fogadja 
«1 a közgyűlés a mészárosok ezen 
ajánlatát s ne kérjen próbavágást 
A közgyűlés az elöljáróság javasla
tát nagy vita után 12 szóval 11 el
lenében elfogadta. Múlt számunk 
közgyűlési referádájában említettük, 
hogy pl. Csurgón mennyivel olcsóbb 
a hús mint nálunk. Adataink való
ságát bizonyos oldalról kétségbe 
vonták. Legyen szabad evvel szem
ben önmagunkat igazolni s — fel
említve, hogy Felsősegesd község 
vasárnapi gyűlése a marhahús árát 
60 fillérben, a borjúhúsét 48 fillér
ben állapította meg, — ide leollózni 
a «Csurgó és Vidéke» vasárnapi’ 
számának következő kis hírét: 01-

_ csó húsárak. IV-ik Henrik francia 
király arra törekedett, hogy orszá
gában még a legszegényebb ember
nek is legalább vasárnap egy tyuk 
följön a fazekába a mészárosaink 

’ jóvoltából oda jutottunk ja i is, hogy 
nemcsak vasárnap hanem minden
napra jut egy kis hús a legszegé
nyebb embernek is, s még csak -azt 
serh lehet mondani, hogy olcsó huŝ  
nak híg a leve, mert miként alkal
munk volt meggyőződni a 72 és 80 
fiiléért kimért borjú és marhahús

kifogástalan minőségű. Szokatlanul 
nagy isrrríost a mészárszék forgal
ma csak az a félő, hogy nem soká 
tart a hús olcsósága.

-  Ménselejtezés. Mint tudósítónk je
lenti a helybeli m. kir.. ,mén|telep osztálynál 
a ménselejtezés • f. évi augusztus hó 4-én 
fog megtartatni.
- — -Áthelyezés. Az igazságügy miniszter 
Török István helybeli kir. járásbirósagi ~ír̂

NAGYATÁDI h ír l a p

■¡.ezt a jóákaratu tévedést-oly rosz néVen vet- 
f te, hogy a reményteljes ifjút följelentette a 
| csendörségnekj mely Heilt visszakisérte Ba- 
bócsára, honnan átadta a bíróságnak.

-^Tüz Ö tv ö s b e n .F. hcT 12-én éjjel 
j Otv^ben br. Berg Ottó bérlő magtára a 
falusi belső majorban leégett. A  tűz oka 

! alighanem gyujtexjatás.
| — Verekedés kaszával. Bábócsai tudó-
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nokot a budapesti kir. kereskedelmi és 
váltótörvényszékhez helyezte át-

— Meghívó. A  nagyatádi iparos ifjúság 
önképzö egyesülete, vizeki Tallián Andor 
főszolgabíró védnöksége alatt az egyesület 
könyvtára javára folyó évi junius hó 19-én 
Nagyatádon, a «Mátyás Király» vendéglő 
kerthelyiségében műkedvelói-elóadássalegy-

[ bekötött zártkörű tánczmulatságot tart. Be- 
lépti-dij: az L-sö sorokban 1 K 20 f, a 
többi sorokban 80 f, állóhely 60 f. Kez
dete pont 8 órakor. Leszállított helyárakkal 
színre kerül 'fííasodszor közkívánatra a 
«Czigány,» énekes népszínmű 3 fölvonás
ban és 1 változásban. Irta : Szigligeti Ede.

— Villámcsapás. A f. hó---14 délután
Nagyatád és vidékén dühöjiött égi hábom 
emberi áldozatot is követelt. Ujkuton, Si- 
mongát mellett agyonütötte Majgyar János 
simongáti béres nejét, ki azonnal meghalt. 
Egy lábodi utón dolgozó kubikosmunkást 
is érte a villám, de ez az ijedséggel meg
menekült.

— Tűz. F. hó 10-én d. u. 2 órakor a 
Taranyhoz tartozó Rigópusztán, Gyémánt 
József bérletén ismeretlen-okokból kigyul
ladt a cséplőgép és teljesen elégtek a fa- 
részek. Szerencse, hogy még a cséplés 
kezdete előtt tőrtént^külömben nagy kárt 
okozhatott volna á gabonakészletben. így 
azonban egyébb baj nem történt.

— Tolvajlás. Preszlmayer Károly babó- > 
csai borbélynál alkalmazásban lévő Heil Jó
zsef borbély-segéd a múlt héten reggel el
ment hazulról, Jiogy a - rendes vendégeket 
megborotválja. Azonban ~e helyett fogta ma
gát* felült az épen iuduló vonatra és elment- 
Berzencére, hol Gorócs Lászíó • borbélynál 
válalt munkát A nagy sietségben szórako
zottságból, volt gazdája szerszámait — 22 

K értékben — magávl vitte. Preszlmayer

sitónk. irja : Gólya pus 
tán a gabona nem volt teljesen érett, f  hó 
7-én nem dolgoztak, éhelyet elmentek a 
korcsmába, hol az ital hatása alatt csakhá- 

i mar kaszákkal mentek egymásnak és egyik 
társukat össze szurkálták, hoíjy élet-halál 
közöt szállították haza Udvarhely községbe.
— A ftetteseketjetartó^atták.

— Tűz Taranyban. F. hó 13-án délben 
Tarany közelében meggyuladt az uradalmi 
erdó s egy_Jíörü|belül 12 holdat kitevő 
erdőszöd leégett. A tűz oka ismeretlen.

— Országos Vásár volt hétfőn. De te
kintve a sok helyen dühöngő állatragályo
kat és az olcsó állatárakat a vásár egyike 
volt a leggyengébbeknek. Felhajtás volt, de 
vétel kevés, bár minden mértéken alól ke
rültek az állatok eladásra. Jellemző még, 
hogy esső nem volt, -de e helyett a legká- 
nikulásabb bőség.

— Lapok utcai elárusitása. Somogy- 
vármegye Alispánja --.a magyar kivitel és 
csomagszállitási R. T. Hírlap osztályának a 
Nap, a Polgár, Budapest, Kis tljság, «Ej
nye be jó» ez. napilapoknak Somogyvár- 
megye területén való utczaí elárusitását 
engedélyezte a kővetkező feltételekkel: 3 . - 
Kötetes , nevezett folyamodó a naponkint 
megjelent hírlapokat utcai elárusitásuk meg
kezdése előtt az illető járás főszolgabirá- 
jánál bemutatni. 2. A  hírlapok utcai árusítá
sával testileg nyomorékokat, vagy máskép 
megbotránkoztató külsejű egyéneket vagy 
iskolaköteleseket megbízni nem szabad. 3. 
Tartozik folyamodó az elárusítóssa megbí
zott egyének neveit ez t. p.-ban nevezett 
hatóságnál bejelenteni. 4. Az árusítóknak a 
hírlapok árán s czimén kivül egyebet, az 
egyes^czikkek felírását vagy tartalmát kiki
áltani nem szabad.

Felelős szerkeszt̂  :
Dr. N EU BA U ER  FERENC.

erre az uniformisba bujtatott, őszinte nagy 
gyerekre. . . .  És aggódva rebegte:

— De a katonai pályád?
— Eh, lárifárI1"Nem kell már. Múlt 

év óta gyűlölöm enyém kardot: Gyűlölöm 
ezt a két csillagokat itt I Szeretnék letépni!.. 
Jut eszedbe: milyen betegen . . .  itt lel
kemben betegen jöttem vissza onnan. . . 
az Olmützből.

— Emlékszem. Jaj. hogy agódtam! 
Mi történt? Csakugyan kitagadott atyád?

— Atyám? Kitagadott? Ó, megfojt-fe 
nagy szégyen!

Azt mondja, hogy nem vagyok a fia !..
Megtagadott ?
— És miért. Néhány ezer forint adós

ság miatt! Ezt kellett volna kifizetnie. Nem 
akarta. . . . Mondtam, hogy fejbe lövöm 
magam. . . .  Azt mondta, nem bánja! Hát 
édes apám ilyen embér ? Azt felelte rá : 
«Nem is voltam soha 1» És szemembe vágta, 
hogy vagyok egy'fattyu!. , .  Én Havranek 
főhadnagy!

—  Akkor hót ki az Atyád?
Valami katonatiszt. . . Szerencsétlenül

szérette őt az anyám. . . Magyar ember 
volt . . . huszár, mert akkor huszárok vol
tak Olmützben. . . Mondta apám, azaz ó, 
az öreg Havranek. Adósság? Hm! Megint 
adósság? Persze az a kutya magyar vér! 
Könnyelmű, pazarló! .  . . Ó milyen szégyen 
volt ?

— Akkor Havranek csak a nevét
adta?

-r És fölneveveltetett. . . .Katonának 
adott. . . .  De nem kell már uníform's! 
Ledobom! Nem akarok uraskodni. . . Dol- 

Igozni akarok. Legyél enyém feleségem!
V.

A kantinban rég más a menyecske. 
I Mások a tisztek, de a pletyka még a régi- 
I bői táplálkozik. Egyik változata szerint 
| Havas (Havranek) Ottó földbirtokos be-be- 
rándul tptai jószágáról a közeli Komáromba 
s a nagy fogadóba száll meg. szép felesé
gével, ki már két fiat szült neki. Most már 
ném is töri az édes hazai nyelvét s olyan 
dühös magyar, hogy a vacsora után, éjfél
tájban maga mellé rendeli az abrics cigány 
prímást s a fülébe huzatja a Kossuth-nótát.

Hirdetmény.
A nagyatádi nyiivánosjogu egye

sületi polgári leányiskolába az 1908. 
1909. tanévi beiratások folyó évi 
szeptember hó 7-én, 8-án és 9-én
lesznek.

A beiratáshoz szükséges:
1. Az elemi iskolö IV. osztályá

ról szóló bizonyítvány.
2. Ujraoltási bizonyítvány.
3. Születési bizonyitvány.
Tandíj a helyben és közvetlen

környéken lakó tanulók részére az 
I. osztályban évi 60 korona; a többi 
osztályokban-, évi 100 korona. A vi
déken lakók részére az I. osztályban 
évi 30 korona, a többi osztályokban 
évi 50 korona. ■

Az iskolának nyilvánossági joga 
lévén, bizonyítványai államérvénye- 
sek. —

A vidék egészséges, az ellátás 
olcsó.

Nagyatád, 1908 junius hó.
A polgári leányiskola Igazgatósága.
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fiázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola- nteában ~a
Valcsics-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
^VAttTSTCS JÓZSEF

asztalosmesternél.

Hirdetések jutányos áron fel
vétetnek a kiadóhivatalban.

ELADÓ -m i 
H Á Z H E L Y E K .

g Nagyatádon a Széchényirtér 23. 
|  számú Záborszky-féle háznak 
B Kossuth-utczára néző kitűnő for- 
jjj galrai ponton levő üres telkei 
¡a egészben vagy részben eladók. 

Értekezni lehet:
¡5 Benyák Jánosnál
$ •' v  NBgy atídörT '

-- sasasz asarnJ

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

felvétetik.

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

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

MELLERSÁNDOR
-- - fodrász --
NAGYATÁDON.

m 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
h e t e m . i

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

Kegyes pártfogásukat kérve 
tisztelettel

MELLER SÁNDOR.
(Diszkrét kiszolgálás.)

1 +1i'S" dF* eĴ 1

CZERKON IM R E iE S 'S S .; NAGYATÁD.
1 ”

AJÁNLJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. ********

országos ki- j  
állitásorrctts- ~~ 
merő oklevél
lel kitüntetve.

ELVÁ LLA L hibás és fájós “ lábakra mérték szerint minden alakú cipők el
készítését. '• ' -------■■—r

RAKTÁRON TA RT : Úri, női és gyermek kész árut-egyszerűtől a legfinomabb
kivitelig;

Rendelések" és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

r  országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

B E N Y Á K  1ÁNOS
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D . K E R E S K E D É S .
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RAKTÁRON TARTOK:

Imaköny veftTét ^egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós éjTivlevélpapirt. lapok, eljegyzési és esketési meghívók

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

• Egyszerű és finom dobozlevélpapirt L l  J  a. leg d iva tosab b  báli meghívók, névjegyek

ELVÁLLALOK: ^

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

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

fü-

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké-5"'' 
szitásét jutányos árban. ^

■ v.. -

Könyvkötészeli munkák kifogástalanul a legolcsóbb árön 
készíttetnek.
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□ □

□

- Q Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, södronyfonatok és sima huzalok,

kerítése« czéijaî  „fiungaria“ sodronyíonaí.
Mindennemű takaréktüzbelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

„Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek.
...:.,. '=== Ia kékkő, raffiaháncs.  ̂ = = '

„Gyémánt acél“ és„Török acél "kaszák.Kaszakövek. Kaszaverük ésTokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
j  R z  építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról 

I. rendű meszet —
(a »Dunántúli Egyesült Mészművek« képviseletében.)

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

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetelölemezt. kátrányt, kárbolineumot stb.
(Biehn Jánosrféle budapesti ászfalt és kátránytermékek gyára képv.)

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

L‘ F E L S Ö MA S 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

□
. _ Alapittatott: 1864. — — , " Alapittatott: 1854.

R o t t e r  H o r n  á l
— NAGYATÁDON. —  O

S --- — ----“% ]  [ r  ”  ^
" LAKATOS ÉS LEMEZÁRUOYÁR

A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi ||g lópor áruda. 
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

□

□

Nyomatott Kenyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 19087
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Választási mozgalom.-
Országgyűlési képviselőfik,Cher- 

neí Gyula, főrendi házi taggá történt 
kinevezése folytán már f. hó 10-én 
jelentette a képviselőház elnöksé
gének képviselői mandátumáról való 
lemondását.

Somogy vármegye központi vá
lasztmányát enrtek folytán f. hó 22-éré 
hivta össze Kapotsfy Jenő főispán'  ̂
választás napjának kitűzése és a 
velejáró Intézkedések megtétele vé
gett.

Választókerületünk polgárságát 
pedig' gr. Széchényi Aladár, a-kerü
let függetlenségi és 48-as pártjának 
elnöke e hó_19-ére hivta össze egy 
pártkülömbség nélkül tartandó nagy
gyűlésre, hogyha kerület polgársága 
az; uj képviselőjelölt személyében 

. megállapodjék.
Persze a kilátásban levő válasz

tás iránt azonnal, mikor eddigi kép
viselőnk kitüntetéséről értesült a 
választópolgárság, megkezdődött a 
szükebb körű tanácskozás és gyü- 
lésezés, melyen elsősorban Tállián 
Andor, szeretett főszolgabírónk sze
mélye körül öszpontosult a válasz
tók bizalma. Mindenkinek az volt a 
^véleménye, hogy érdemesebb jelöl
tet sehol sem találhatnának, a kinek 
jelölése minden rangú és rétegű

választó lelkes helyeslésevei' talál- idegen szerencselovágok ne jöjjenek 
koznék és'a kerületek minden izgal- el és ne vessenek bele a küzdelembe 
más harc nélkül méltó képviselőhöz ezreket, a miket indirekt utón visz- 
juttatná. sza tudnak harácsolni képviselősé-

De bár minden oldalról a lég- gük alattr— 
élénkebben üdvözölték Tallián'An- Még tehát a választóközönség 
dórt s.ritkán jelentkező általános egy része, kivált a nagyatádiak, a 
lelkesedéssel szóllitották fel több- vasárnapi nagygyűlésre is azzal 
szőr is a jelölés elfogadására, ő a mentek el, hogy ott is élénken tün- 
bizalmat meghatottanlraegköszönte, tetve Tallián Andor mellett, iygekezni 
¿e  a jelöltséget visszautasította, fognak a végsőig, hogy őt a-jelölés 
minthogy nézete szerint körülményê  elfogadására bírják, addig*} választó 
arra utalják, hogy tovább munkál- közönség többi része ugŷ  szólván 
kodjék .eddigi pályáján, meíyen e tájékozatlanul jött el a gyűlésre és 
szép bizalmat a magá részére ki --az ottani fejleményektől várta, hogy 
vivta. , / azután tiová álljon.

Ez â _ indokaiban miiideHkepén A gyűlés d. u. 4 órára volt ki
elfogadható visszautasítás a kerülé- tüzvt a Korona szálloda kerti helyid 
tét a legnagyobb zavarba döntötte.-ségébe. De már ez óra előtt törne- ' 

A jelén választási kürülméhyétrr'gesen ellepték g. helyet a választók. &  
rendkívüliek, mert egy éven "belül Egyik oldalon a nagyatádiak foglal- 
vatőszmuteg meg lesz az uj válasz- tak' helyet, másik részén a csopor- 
tójogról szóló törvény és szétoszlik tosan megjelent és már reggel Nagy- 
a jelenlegi országgyűlés. Erre az atádra érkezett csokonyaiak állottak, 
egy évre választunk .tehát képvisel *rtöbbit pedig a máshonnan érke
lőt, a kinek tehát a~választási küz- zettek lepték el. Lehettek a zárt 
delem felvétele a mi sajátos viszo- helyiségben körülbelül ezefen. i 
nyaink között oly^csekély jutalmat Negyed ötkor nyitotta meg a^ 
igér, melyért é̂ddiíji körülményeit gyűlést gr. Széchényi Aladár elnök 
komoly embjr el nem hagyhatja, üdvözölve a megjelenteket. Jegyző- 
hacsák különöŝ  kedvező viszonyok nek felkérte dr. Neubauer Ferencet, 
nem képesítik arra, tiogy ezt az ál- jegyzőkönyvhitelesitőknek Czerkon 
,dozatot a közérdekében mégis meg- Imrét és Knapp Lászlót, 
hozhassa. ' Azután Chernel Gyula állott fel

Nincs persze kizárva, hogy szólásra, megható szavakban mon- _

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Rákóczi ítél.
irta: Lumpért Géza.

A Halál nevezel fi kaszás vitéztől nem
• félt a kuruc katona. Annyiszor volt talál
kozása és úgy összeszokott vele már, hogy 
utóbb szinte jó cimborája lett. A labanccal

- valq_yiaskódásában sokszor jött segítségére 
s a győzelmes tusa után fritigiás vitéz vi
dáman koccintott kaszás barátja egészsé
gére. Hogy aztán néha napján a. két hü 
cimbora; is hajba kapott egymással és a 
kaszás véletlenül úgy találta földhöz te
remteni a fringiást, hogy ottragadt, — hát 
ez is épén közönséges és természetes dolog 
vala. A legjobb barátok köpött is-megesik 
az ilyesmi. . . .

Hátiéin egyszer a szentgyörgyi mező
kön ütött táborban a karabélyosokra mégis 
csak ráijesztett a kaszás.

Egy szép napon ugyanis ott az tör
tént, hogy halva találták Villám hadnagyot, 
akinek ez a ŝ zép csak a kuruc neve vala, 
mert 'voltaképen De Villrsnak fíévezték, 
létfén a Frankusok országából jö̂ t jöve
vény-katona.

Nem a csatamezön találták pedig 
halva, mert -ez is közönséges, és természe
tes dolog lett volna, ijedésre okot nem adó,, 
legföljebb ha egy sóhajtásra, hogy: . f

— No lám szegény. Villám-pajtás,-té--l 
god még a babád sem sirathat ifíeg, mert 
haj, messzi van ide az. a Páris-ország. I 

^Szép virágos kiskertben, violák meg 
piros, rózsák között feküdt piros vérében 
Villám hadnagy. A szentgyörgyi kúria egy 
muskátlis ablaka épen, t*wly ablakon belül'

minden violánál, rózsánál és muskátlinál 
§zebb virág virított. Fiatal szép menyecs
ke, a karabélyosok vicekapitányának, Szent
györgyi Miklósnak ifjú feleségé.

Ez már nemde egy kissé különös 
dolog vala? ■

Az ijedés azonban mégis csak akkor 
kezdődött,, a mikor Szentgyörgyi kapitány
tól elvqtték a kardját és gyilkosság gyanúja 
miatt a hadbiróság szine elé idézték.

A hadi bíróság elitélte Szentgyörgyi 
Miklóst. -

- Bizonyossá- váU - ugyanig a-a vádlott - 
maga is beösmerte, hogtj a gyilkosság 
napján, portyázó utjából visszatérőben be
nézett feleségéhez és örég édes anyjához, 
kétségtelenül megállapították- azt is, hogy 
a gyilkos ̂  golyó a kapitány karabélyából, 
ment De Villards szivébe. Nyilvánvalóvá
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dott búcsút a kerületnek, köszönte'tán Tallián Andor a jelölést el nem 
meg az eddigi bizalmat s ígérte, fogadta, jelölje a választópolgátság 
hogy ezutárUs tőle telhetőfeg szí- Prinke Sándor babócsai földbirtokost, 
vén fogja viselni a kerület érdekeit. Most a jelöltek nyilatkozatára 

Gr. Széchényi Aladár üdvözölte került -a sor. 
ezután Chernel Gyulát a kerület Elsőnek SzabóJstván nyilatko- 

-polgársága nevében kitüntetése al~ zott, az égre emelt szemekkel kezdte 
kaiméból s kívánta, hogy minél to- az «Eszmék» uralmát és uj, jobb és 
yább ■ élvezhesse—egészségben esi szebb gazdasági berendezkedés haj-~ 
erőben. Továbbá felkérte az elnök nalát hirdetni. Gördületesen beszélt 
a gyűlést, hogy tekintve ama rend-, azután tovább a nép elnyomatásá- 
kivüli körülményt, hogy csak egy ról s arról, hogy ha 30 évig a nép 
vagy másfél évre választunk képvi- választotta az úri osztálybelit, most 
selőt mondja ki a gyűlés határoza- helyén való, ha egy népbelit választ, 
tilag, hogy egyetlen jelöltben álla- Kijelentette végül, hogy a jelölést 
podnak meg, a ki kerületbeli egyén lelkes örömmel elfogadja, 
és a függetlenségi és 48-as elveket Szabó beszédét velejött kísérői 
vallja.- lelkesen megéljenezték.

Miután ezen indítványát a gyű- Azonban felálltak erre gr.
lés elfogadta, felhívta a jelenlevő Széchényi Aladár és Chernel Gyula, 

•választókat, hogy jelöljenek. Tiltakoztak a Szabó által felidézett
Balog József csokonyai föídnuU osztályharc ellen. Hivatkoztak arra, 

vés állott elő először és ajánlotta hogy a kisbirtokos érdekeit meny
maga részéről Szabó István csoko- nyíre szivén viseli épen most a 
nyai földművest Lelkes éljenzés a törvényhozás és visszautasították azt 
csokonyaiak részéről. a feltevést, mintha ilyen elvek mel-
__- Utánna-Steiner Miksa nagyatádi lett függetlenségi és 48ras"tenne
kereskedő lépett elő s ajánlotta me- Szabó István.
lég szavakkal Tallián Andor főszol- Azután Prinke Sándor szólott, 
gabirót általános, dörgő helyeslés és' kijelentette, hogy a kerület óhajának 
éljenzés közepette. eleget tesz és hajlandó ez egy évre

Tallián Andor főszolgabíró állott elvállalni a képviseletet kötelessé- 
fel erre és meghatottan megköszönve gének tekintvén a jelen szorult 
a folyton megnyílván^ bizalmat helyzetben — ha ráesett a válasz
sajnálattal visszautasitötla a meg- tás — a kerületet kisegíteni. Ha 
tiszteltetést, melyet körülményénél tehát a választók többsége őt óhajtja, 
fogva el nem fogadhat. elfogadja a jelölést.

Erre Novacsek István nagyatádi Ezután Buzsáky József beszélt 
iparos azzal az indítvánnyal állott még támadva Szabót és ajánlva 
elő, hogy a gyűlést rekeszék be és Prinke Sándort s , utánna Verbay 
uj gyűlést tűzzenek ki, melynek nap- József barcsi vendéglős emelkedett 
jáig a választók egy. közös jelölt szólásra, de szava a nagy zajba íult, 
személyében megállapodhatnak. melyet a Szabó pártiak csináltak.

Múltán pedig a gyűlés ezen gr. Széchényi Aladár elnök- ezu- 
índitványt el nem fogadta, kijelentet- tán a gyűlés ama határozatának 
te, hogy a nagyatádi- kereskedők és óhajtván érvényt szerezni, hogy 
iparosok semmiféle jelöléshez hozzá egyetlen jelölt legyen, el akarta ren- 
twi?i járjilnak F.w p I .a—nagyatádiak-4elni a szavazást, hogy ennek ered
et is vonultak. --—-r—t-tt*—  ménye szerint foglaljon végleges ál- 

Ezután Buzsáky József csoko- lást a gyűlés. De a jelenlevő Szabó 
nyai-iparos indítványozta, hogy miu- pártiak" folytonos zajgásában elvesz

tek szavai és nem szűnvén a  lárma, 
egyszerűen berekesztette a fiaskót 
mondott nagygyűlést.

A választöpolgárság lassan el
oszlott. Heves választásra ._vaii ki
látásunk. Egyik részen Szabó István 
áll mint erős fél, másrészt a Tallián 
pártiak még mindig nem tudnak az 
eddig jelölteteken megnyugodni s a 
kialakulást csak e hét végével vár
hatjuk, midőn a központi országos 
függetlenségi és 48-as párt által hi
vatalosan is jelölt Prinke Sándor 
pártjának alakulására van pártgyü- 
lés kitűzve.

Á sündisznó.
Már legkorai gyermekéveimben is ki

mondhatatlan ellenszenvvel viseltettem egy 
“kis állat iránt, mely ugyan nekem sohasem 
vétett, de jelentéktelensége és az avval 
összefüggésbe épen nem— hoJ&ató-harci 
taktikája valósággal fellázított. Ez a kis 
állat, melynek agyveleje kicsinység dolgá
ban a kolibri madáréval flfetekedtka sün- 
disznó.
' Mikor később középiskolai tanulmá
nyain! folyamán, a természetrajzban ezen 
állatra bukkantam ösztönszerü ellenszenvem 
á kellő indokolást megtalálva, erős meg
győződésemmé vált,, mely kisért folyton 
mind e mai napig.

Mert meg volt írva a képes termé
szetrajzi könyv lapjain a kicsinyített ábra 
mellett, mely a sündisznót, ábrázolta, hogy 
ez a jeles állat szereti a sötétséget; de hta 
valaki támadja, avagy cjak hozzányúlni 
vagy épen csak érinteni akarja, összehúzza 
magát olyanképen, hogy az egész testből 
nem látszik semmi, csak egy kis gömb, 
melynek minden részéről egy-egy "szűrös 
tüske bocsájtja ki nyúlványait, hogy avval 
boldog-boldogtalant bevérezzen.

Ezen kis természetrajzi viszzaémléke- 
zés kapcsán — a természetrajz mindig 
kedvenc tárgyam volt — önkéntelenül is 
összehasonlító párhuzamképen odacsapódik 
li^Nelmémhez, hogy bizony hány ember 
lézeng közöttünk, a kik ellesték e semmit- -

lön az, hogy Szentgyörgyi kapitány több- - Az itéletmondás után azonban tüstént ról-csatára. Szent és olyan hó fehér és
szőr hevesen, összetűzött a hadnagygyal, fejedelem urához Rákóczihoz sietett, hogy szüzi tiszta, hogy reá szeny egy makulányi
mivel táborszerte suttogtak róla, hogy De ihfprmálja a dolgok mi ben állásáról, mié- sem tapadhat l E  kettő védelmében sebet
Villards szemet Vétett a kapitányné asz- lőtt,az ítélet végrehajtatnék. Kár lenne — halált is! — .osztani nem aljasan bűn,
szonyra. ezért a szép vitézért. . . . Hátha a fejeden de ragyogó virtus az! Szadad vagy Szent-

Mindezt nem tagadta Szentgyörgyi. delem más képen ítél, ő megteheti, neki györgyi kapitány. . , .
kapitány. , nem parancsol a Hadi Regula. . . .  E  pillanatban feltárult az ajtó s ősz-

— Világos tehát mondta a bíróság, És Rákóczi Ferencz megismervén a ’ hajú, dúlt arcú aggastyán lépett be.
hogy a gyilkos vagy a kapitány, vagya dolgot a magá való igaz mivoltában, újra — Fiam, én édes fiam! — kiáltott a
háza népe, katonái közöl valaki az ő tud- törvényt rendelt Szentgyörgyi kapitány fö- kapitány szivére vetve magát, — óh csak-
tával, beleegyezésével avagy egyenes pa- Jött. A főbíró szakét most ö maga foglalta el. hogy még életben talállak. I . .
rancsára. így van-e avagy másképen? fe- _  ¡\ lelkem -nyugodt, többet most Azután térdre rogyott a birák asztala
leljen a kapitány. És ha nem ő a gyilkos sem mondhatok! felelt előtte is^Szentgyör- előtt.
nevezze meg azt, mert kell_ hogy ösmerje. gyj rendületlen állhatatatossággal. És nyilt —> Birák . . . hallgassatok meg —

„ — S zentgyörgyi kapitány sápadt arccal, férfias tekintettel nézett imádott vezére sze- tördelte fuldokolva -f én vagyok a gyilkos
de egyenesre emelt fővel, nyilt bátor tekín- lid, jóságot sugárzó s mély tiszteletre indi- nem a fiam . . . halljátok ? Én . . . én! . . .
tettel állt birái előtt. Az utolsó pontra nézve tó szemébe. Mintha csak arra kérte Volna: Én öltem meg ¿1. gaz csábitót . . .  a me-
megtagadott minden fölvilágositást és csak-mondd kLaz utolsó Ítéletet, ha akasztófa, ha nyem becsületére tört. . . Én öltem meg...
annyit mondott: ----- gohjó ha börtön, csák végezzünk, mert ki- — De csak azért, édesápám, mert te

— A lelkertj nyugodt. Várom ítélete- ¿osabb az élet így...- kaptad előbb kézbe a fegyvert, — mondá 
met.-. És mély csendben felállt a fejedelem és rtyugodtan Szentgyörgyi kapitány és szeli-

Kajaly Pál, a generális föhadbír,ó el- itált: '  den felemelte a végképen kimerült, meg-
fogultságtól reszkető Hangon hirdette ki az — Nyugodt lehet a lelked Szentgyö^- törött aggastyánt.
ítéletet. Szinte látszott, hogy a saját szívé- gyi kapitány! Te ölted légyen bár meg a lé- — ítéletem úgy atyádnak szól —
be vág minden szava. De hát mit tegyen ha lelkűt, ki kerted virágai közé szennyes mondá a fejedelem, Szentgyörgyi kapitány-
ő? A Hadi Regula világosan, mondja, hogy-lábbal lépett, még sem vagy te gyilkos. A hoz fordulva -  ám ez által is fényesebben
«a gyilkosok és ember ölök halállal lakói- hitves becsület szent, mint az a zászló, ragyog a te virtusod, vitézem, 
nak;» Neki pedig a Hadi Regula parancsol. melyet annyi dicsőséggel vitt kezed csatá-



r'rtóndó állatka modorát és taktikáját. Sze
retik a sötétséget. Különösen környezetük 
szellemi sötétségét, melyet alaposan kiak
názva, annak emlőin- táplálkoznak, nem 
mulaszlván el egy alkalmat sem vagy gaz-- 
zaf hirdetni, hogy ők önzetlenül működnek, 
a kör érdekében.
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Ezek.-az emberek rendszerint szerél- 
mesek á saját hangjukba^ mely -többnyire, 
valamivel erősebb szokott lenni, mint más 
közönséges halandóé. Ezt az ö szép hang
jukat ők imádják annak membránszerü 
modulátiói mellett, megittasulnak, megrésze
gednek s...másokat is el akarnak bóditani. 
Néha sikerül is.

S  bár az a mit ilyenkor mondanak, 
— sem nem uj, „sem nem meglepő, sőt sok

szor nem is igaz, ők csak szerepelni akar
nak, hogy milyen eszközökkel, az nekik 
mindegy.

Mindezeket le sem írnám, ha nem 
volna nap-nap után sok oldalról észlelhető 
az a szomorú jelenség, hogy az ilyen em-

- berek mégis érvényesüljek, hangulatot csi
nálnak és — horibile dictu — komolyan 

■■ is- veszik őket.—-— —*— —— •-— — --- ■—
Mert ők nem elégesznek ám meg 

avval,' hogy beszéljenek, ők, ha kell, kia
bálnak is, orditatja ;̂,. üvültenek, ugrálnak,

■ tobzódnak, szertelenkednek, tehát mint lát
ható nem válogatósak az eszközökben.

Igen sokszor régi elfakult és elsárgult 
újságok yezércikkjeinek — mert ilyeneket 
is kell raktáron, tartani.— bombastikus és 
tarthatatlan, de az ő előadásukhoz legtöbb- 
nyíre nem vágó, phrasisokkal mint- saját

- szellemök szörnyszülötteivel gyönyörköd
tetik önmagukat . és ámítanak másokat. 
Theatralis, minden szegletességtól ment 
pose-okkal igyekeznek jól ápolt hangszá
laik rezgését megerősíteni és dagálya 
mondókájuknak érvényt szerezni.

Ilyenkor aztán‘ előkerülnek a szellemi 
lomtárból i*é<í| elfelejtett, agyoncsépelt köz
helyek, melyek holmi «ellentétek' elsimítá
sáról» beszélnek. Érdekes, hogy ezek az 
emberek mindig- simítanak, ök maguk pedig 

. oly érdesek, hogy a reszelő csak egy bárgyú 
használhatatlan kis szerszámmá törpül az 
ö nyelvük mellett. %

Ha aztán egy izgalmas, nap után, mert 
az ilyé'n a demagóg életében elég akad, 
hazámennek, és a terített asztal mellett 
belefeküsznek a  jól "  elkészített pörkölt 
csirkébe, verejtékes homlokukat megtörölve, 
gúnyos mosollyal, mely elárulja azt is, hogy 
tobzódnak a kéjben azonfelett, hogy tőlük 
valaki fél, ujjonganak a ma sikerének és 
félnek a holnap kudarcától.

Mert azt a híres «falu szája» is jól 
tudja, hogy az egész életet végigkomédi- 
ázni nem lehet. Előbb utóbb lehull az ál- 
arcz, mellyel ő egész életét Me akarta járni 
s ha ez lehull, úgy a külviíágnak, mely 
mindig bámulta a tettre kész elöharcost,, 
elszomorító siralmas' látványban lesz része.

. A mikor lehujl a lepel s a kiváló torkú 
ember, szellemi és lelki ürességének teljes 
kongásával mutatkozik be. Néha carricatu- 
rává zsugorodik össze az egész alak, 
ilyenkor egy elfojtott kacaj nem maradhat el.

Elnyomni azilyen embert nagyon ne
héz. Mert mint emlitém harcászati modorát 
az állatvilágból meríti,-Stniccpolitikát foly
tat és sündisznó taktikát. Ha hozzá"mér 
valaki nyúlni, annak jaj! Kegyetlenül össze- 
vérzi azt a ki útjába áll. Hiszen hanggal 

—rgyözj, sőt néha,"'ha célszerűnek-“véli,-egy-; 
szerűen karjának izomejére hivatkozik, mely 

I esetén szintén megállja a sarat.

Mi . pedig békét szerető' nyugalmas Schwabach Sándor 1 K, Lachenbach Jó-, 
halandók, “hallgatunk .vagy azért, mert nem zsef 40 f, Mayer István, Kríyarics János, 
vesszük észre, hogy félbevágnunk veáetve. Vida..Lajos. 20— 20k ésT íí^N . 80 U i, a~ 
vagy azért mert nyugalmunk érdekében melyért ezúttal a nemes adakozók ismétel
nem akarjuk .észrevenni. ten fogadják az egyesület köszönetét.

Ez csak bátorítja a. mi emberünket, — Gyermekek jótékonysága. Berger 
fokozza bcszéii-szenvedeluét—¿s-szer4eléfl-Kfhr-hinlHin»stl 10 évt>s leányka, ki itt t&MÍ 
tobzódásait. ' szünidejét és azt aqa használta fel, saját 

És jn í kik hosszú kínos hallgatásra felfogásából 1 kis egy folvonásos szindara- 
vagyűnk elitélve, t. i. a «híres» zengzemé- bot irt „a Gróf ur“  cim alatt és azt f. hó. 
nyeinek meghallgatására, néha jobb érzé- 15-én Dani János udvarában, 6, 4 és 2 BI- 
sünket tapogatva, kérdezzük önmagunktól, léres helyárakkal elő is adta, kis műkedvelő ’ 
hogy mért nem tisztítjuk meg a társadal- társaival, kiket ö tanított be. Az ebből meg- 
maPaz ilyen pervers hajlamú embertől. Ké- maradt tiszta jövedelmet, amely 4 K. 19 ft. 

♦nyelemből! Nem izgatjuk magunkat. tett ki, a, nagyatádi ..Krajcár Egylet„-!£k 
Szerencse, hogy a mi kedves' közsé- adományozták. Fogadja tehát, úgy Barger 

günk ment az ilyen penész burjánozta ala- Elluska, mind a többi kis mükedvejök név
koktól, mert ha ide is-befészkelnék magú- szerint’: Fleiner Irénke, Berger László, Al
kat a társadalom ezen kitartott parasitái, pár Zsigmond Pécsröi, Vágó István, Pesti 
kiknek egész cselekvési képessége, kizáró- Imre és Berger Géza, a -nagyatádi „Kraj- 
lag önhiuságukbFn gyökeredzik, úgy bizony cár Egylet,, köszönetét, szives adakozásu- 
Isten talpra kellene ám államink, még pedig kért.
alaposan. Meg kellene mutatnunk, hogy — A nagyatádi iparos ifjúság önképzö

sádáz: érdekhajhászatukkal, a mélynél csak köre által folyó év* július hó 4. és 19-én
szereplési eccemájuk .nagyobb, tisztában reride2

vagyunké —- «Cigány» népszínmű összes szereplőinek a
Mert az. ilyen, kérem ha gyökeret ver, sjker előmozdításáért tett nem^ és buzgó

belegázol ám mindenbe, azt hiszi magáról, fáradozásukért, valamint Berger Károlynak
hogy ő az slstenseghez véres szája révén a íendezés terén kifejtett tevékenységéért
közelebb áll, mint bármely más halandó. Cz „tón is köszönetét nyilvánítja az egye?
S h# Ister/ nem teremtette volna a világot, • sülét elnöksége,-,
úgy ez a fontos ténykérdés feltétlenül ö rá _  Szerencsétlen utas. Nagyatád vasúti
várakozott volna. állomásán f. hó'19-én reggel Horváth Pé- 

Az ilyenek aztán,azt hiszik hogy ök tér taranyi születésű aratásra szabadságolt
mindent megtehetnekr--képviselőket jelöl- katona, a Somogyszob felé indulófélben
hetnek, buktathatnak, főispánokat interpel- ievó vonatra felugrott, azonban ugrása oly 
lálhatnak, neki mehétnek kormánynak, tá- szerencsétlen volt, hogy lábai a kerekek 
madhatnak, kéntjöH.-kedvök szerint min-.közé kerülvén, ballábát teljesen eltörte,
denkit. míg jobb lába súlyosan megsérült. Orvosi 

Akkor nekünk védekeznünk kellene, a segélyben részesítése után a kaposvári
sündisznó tüskéit megperzselni s a S ‘rucc kórházba szállíttatott hol ballábát ampu-
szárnyait megnyirbálni. tálták. A szereécsétlen katona épen bevo- 

így azonba'n jóleső meleg érzés fog i nuló szándékkal lévén, csakis a lekésés
el mindannyiunkat, hogy nálunk sem per- következményétől tartva igyekezett a vo-
zselésre, sem nyirbálásra nincs - szükség, natra feljutni, tehát szerencsétlenségét ennek
nálnnk az emberi sündisznó fogalma ezidő- 
szerint még ísméréllen s az a tyJ kívánság 
fog el, hogy rejtőzzék és mindenkor az , 
ismeretlenség homályában 1 

Bár úgy lenné!
Lu p  us. 1

köszönheti.
— Villámcsapás, £olyó hó-14-én délu

tán a bolhoi határban zabot kötözött Bicsár 
György bolhóijakós I I  éves József nevű 
fiát a villám agyonsujtotta A villámcsapás 

. erejétől a fiú mellet dolgozó asszony elszé
dült, azonban más baja nem történt.

H Í R E K .  • — A csendörség zsoldemelése.. A
— , csendőrlaktanyákba a közbiztonság derék

— Méntelepvizsgálat. Folyó hó 14 d.'e.a vitézei közé örömhírt vitt. e napokban a bu- 
8 órakor érkezett városunkba Szentkirályi dapesh hivatalos posta: a csendőrök fize- 
Nagy Val-r csász. és kir. altábornagy, a tésjavitásáról. A csendőr évi zsoldja 700 
magy. kir. állami Jótenyésztő intézetek .ka- helyett 900 K és minden rendfokozatnál 200 
tonai felügyelője és kísérete: Szentviszlói koronával nagyobbodik az uj rendszerinti 
Dezső Gyula alezredes és Rapport József fizetés. E szerint egy tényleges őrsvezető 
főhadnagy számvevő, 15 én reggel pedig 8 1100 koronát kap. Ehhez járulnak még a 
órakor érkezett Schweikofszky Gusztáv al- szolgálati pótdijak. Minden ember 3 évi 
ezredes. 18 áll d. u. 4 órakor érkezett Vá- szolgálat trtátr évi 200, 8 évi szolgálaf után 
rady Károly tábori lelkész és másnap reg-, évi 300, 12 év után évi 400, 16-évi szol- 
gel 9 órakor tartott Istentiszteletet. gálát után 500 korona pótdijat kap.

—  Változás a zárdában. A szent Fér- —A TUzeseték statisztikája. Az elmúlt 
reitcj;endí szerzetnél a szokásos évi. áthe-! évnegyedben jáfásomban 29 tűz eset fordult 
lyezésejc megvoltak A segesdi zárdánál sem- elő. Az összes kár 32350 kdrona volt a mely
mi változás nem történt. A  nagyatádi zár- j bői biztosítás utján megtérült Í8554 korona, 
dából csak Oravszky Cecílián frátert, hely- A tűz részben lakóházakat gazdasági, épü- ' 
ezték el az'^ztergomi zárdához/’” *...  ; leteket, gazdasági eszközöket, takarmányt,

Nagyatádi iparos ifjúság önképző gabonát, és erdő területeket ptisZtitot el, 
köre által a „«Mátyás király»“  vendéglő A tüzek legtöbriyire gondatlanságból rész- 
kerthélyiségében közkivánutra előadott mü*- ben azomban némely helyen a tüzek haszon
kedvelői előadás alkalmával.dáczára a mér-jlesésböl is szármf|ztak a mennyiben sokkal 
sókéit helyárnknak befolyt összesen 161 | magasabb- összegre lévén biztosítva-az lile
kor. 20 fillér. Ez alkalommal felülfizettek: tó tulajdona mint a mennyit ér s így azt 
Forró Férencz 4 K, Fülöp Pál 2'60 K, Rőt-j káros saját maga gyújthatta fel tfoszónles~ 
tér Sándor 1 40 K, Gáspárics László 120 K,lésből. A  fent említett 29 tijz eset a követ-
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pösvár - felé menő vonatból kijött tüzszi-;dö előtt eltoloncoltattak azon okbol, mert a
pörkak okozták. __  | jelzett módon a bevándorlásra csábittatták

-  Állami tisztviselők lakbére. A  pénz-! vagy meghivatták magukat; 18. azok asze- 
térült 700 korona. Bélavár községbe 1 tűz ügyminiszter a lakbér-átlag megállapíthassa mélyek, kiknek hajójegyét más fizette meg. 
volt a kár 800 korona volt ebből biztosítás czéljából meghagyta valamennyi pénzügy- vagy akiknek hajoutazásat masok segítettek

. . ------  r  ^füleiébe tartozó elő, ha csak kellőleg es Pozitív modon be
nem igazoltatik, hogy az illető személy az 
előbb jelzett kizárt.osztályok egyikéhez sem 

j. ötvös^zségben '¡"tOz volt a kár 3001 tlsztviseiőtekTl'lomás helyét képezi, a tény- tartoak-es hogy hajójegyét sem közvetve, 
korona volt, biztosítva nem volt. Nagyatád |cg bérbeadott háromszobás lakásokról ki- s™  közvetlenül nem valamely testület, egy- 
kózségben 1 tűz volt, kár 10 kor, biztosit- mutatást készítsen. E  czélból legközelebb • t*re»tat. hatóság vagy idegen kor-
va nem volt. Kuntelep községben 1 tűz volt városunkban is meg fog jelenni egy állami many fizette meg; 16. minden tizenhat esz- 
kár 695 korona, ebből biztosítás utján meg- tisztviselő. Megjegyzi az említett miniszteri tendosnel fiatalabb gyermek, ki nem ap|a- 
térült 1000 korona. Bolhás községben I lüz rendelet, hogy az uj osztályozás szempont- r,í,k va9y anyianak, vagy szüleinek kisere- 
volt, kár 240 korona, biztosítva nem volt. jából a$ állami elemi népiskolai tanítók nem lében utazik, a kereskedelemügyi es mun- 
Gigé községben 1 tűz volt kár 1250 koro- esnek az állami tisztviselőkkel azonos szem- 
na, ebből biztosítás

kező községekben fordultak elő. Görgeteg 
községben 4 tűz volt az összes kár 626 kor 
20 fillér volt, s ebből biztosítás utján meg-.

] ügyminiszter a Iakbér-át] 
czéljából meghagyta va.«..,.~...3.. i „  ... . .

-utján megtérült 800 korona. Csököly község- igazgatóságnak, hogy a területébe tartozó elő, ha csak^kell° le9| és^ ppzitjV púidon b'  
ben 4 tiiz eset volt a kár 2043 korona volt, j mindeir'égyes'városra vagy községre néz

illami va<

kaügyi államtitkár véleménye vagy az általa 
utján megtérült 1500 pontok alá. Hát hová esnek? Avagy nekik idöröl-ídöre kilbocsatott szabályzatok értei-

mébenr-

Telephon kapcsolat!
korona. Bodvicza községben 5 tűz volt ős- a szép arezukért olcsóbban adják a lakást?

"s2és kár 12360 korona, ebből biztosítás ut- — Menetrend változás. F hó-20-tófj ”
ján megtérült 8294 korona. Lábod.községben kezdödö|eg az 1901SZ. vonat Abaliget ál- ,
8 tűz volt, az összes'kár 9776 korona, eb- |omáson reggel 9 óra 24 perczkor, Dóbrö- %>afló! Ott ki 6e$zé(? Ttt egy fürdő vendég, 
bői biztosítás utján megtérült 2300 korona. állomáson d.40 óra 25 perckor, Kurd- Jfjtnem  kínoznak a’csuz és köszvény lendék!
Kutas községen 2 tűz volt-, összes kár Csibrákállomáson d.-e 1033 perckor az

_  ........... .... Kurd-Csibrák fefjes M óM "ttan Í ótt me9 N aM aláAró[
— Bosszú. Mike község alsógyócsi ha- ¿Homáson’délután 5 orâ 51 p.-kor, Bakócza- £ ?, csak jó t mond Jiird ö  medénezéröl kádrólL

4250 korona biztosítva nem volt 1902 sz. gyorsvonat p.edig

határéban . Slichter Sebcstuén mikei lakos este 6  óid .38 jffdja-a kitűnő jó ^¿rtézi vizet,
500 néSB“ őgöl leveles éretlen, zöld pcrczi,or és végül Abaliget fu e l,

dohányt ismeretlen tettes f. hó 16-án vi- 
radóra 20Ö kor. értékben lekaszálta. A tet
test bizonyára bosszú vezérelte.

6 óra 53 perckor utasok fel és ___
czéljából feltételesen meg fog állani. Ticséri a város szép árnyas sétányjái,
— Az Egyesfilt-Álamok uj-kivándorlási i)ílégsze66 asszonyait, sok 6ajós leányát,

-  A szultán cigarettákat az állani be- t0rvénye. Ez év ¡u,ius , . én lépelt hatályba j  slinpai 0n iiyyts és j i  miikedv,,(¡Sri,
vonja a forgalomból s e helyett JOralyka- az Eg„ esüit-Államok uj kivándorlási törvé- ~  r  "
szivarka név alatt uj czigareltíjal hóz Tör- fl kiván(j07fásí törvény felsorolja azo- A p rakn  H ly e , vtglenmsiezohl 

^kat az idegeneket, akiket nem szabad bebogalomba.
-r- Elégett gabona. Folyó hó 9 én Ba-'cs^tani az .Egyesült Államokba. Ezek a kő- 

bocsa község határában.egy dűlő ut mellett, Vetkezők
melyen gabonát szállítottak, délelőtt 11 óra
kor a tarló kígyüiádt s a nagy 
és szél következtében a földeken összerá- 

. kott gabona elégett, 74 korona értékben. A 
tüzet úgy lokalizálták, hogy zöld ágakkal 
verték él különben terjedt voTfia. A tiiz va
lószínűleg eldobott gyufától keletkezette 
azonban a tettes megállapíthatp néni volt.

— Szarvasmarha tenyésztés előmoz
dítása. Somogy vármegye alispánja rende
letet - bocsájtott ki, hogy a községi közlé- 
gelők eddigi elhanyagolt állapota (um. 
bokrok, kórok, egyébb dudvák eltávolítása 
által,) a hasznos füvek termésének szabaddá 
tételével a szarvasmarhák leggjőn táplál
kozása a községi elöljáróságok, bizottsá
gok lelkészek, tanítók közreműködésével 
elömozditassék.
v — Lépfene uralkodik Szobb és Há- 
romfa községben a szarvasmarhák között 
a lépfene állati járványos betegség szórvá
nyosan fellépett. Hatósági intézkedés a 
tova terjedés meggátlása iránt foganato
síttatott.

Gigei sertésvész zár • feloldása, szakos megváltoztatását vagy 
Somogymegye alispánja a Gigében ural- tviselók meggyilkolását vallják

¿¿—mindenütt vidám kedves úri népét, ’ 
Jóikról, csak jó  6arát alkotkat Rii képet. \ 

Thúlyék, gsengeelméjűek, éskórosak S jiu á t) ^ y M M ;  UyósyvUi /M ijé t.

korona szálló pompád ellátását ■— 
Emeleti első kényelmes. lakását. '

dó alatt elmebetégelrvoltak; 2. azok a sze- 
mélyek, kik előzőleg kétszer vagy több Íz
ben elmebetegségi rohamban szenvedték: .
3. a szegények; 4. azok a szegények, kik &s mindezek után . fiádra vissza néz 
elöréláthatóJag a közügy terhére fognak ^^/^ jefepkon szájáGa 6ekiáltja, 'Rogy: „kész“ ! 
n i; 5. a hivatásos koldusok; 6. az oly sze-'**- ^  P?
mélyek kik tüdő vészben* vagy undoritp, vagy ' _________________________‘ '
ragályos betegségben ^szenvedtek:. 7, azon ..Felelős szerkesztő;
személyek, kik a felsorolt osztályok egyik-j - ’ Dr. NEUBAÖ ÉR FERENC.
éhez sem tartoznak ugyan, de a vizsgáló ~ ~  ' j '
orvos véleménye és bizonyítványa szerint, GdbO flfl-p ídCZ.
testi vagy szellemi fogyatkozásban szenved- Roller B érnót nagykereskedő jelentése.
nek és akiknek testi vagy szellemi fogyat- - ---  - - -
kozása olymérvii, hogy ezáltal az idegen
nek azon képessége, hogy magátt fentartsa,, 
kérdésé vált; 8. azött személyek kik súly- 1 
os bűntett vagy egyéb megbecstélenitö bűn- | 
tett vagy vétség miatt elitéltettek, vagy ilyent 
beváltanak ; 9. a polygamisták, vagy azok, 
kik a több nejüség felekezetéhez tartoz
nak ; 10. az anarchisták és azon ’sze
mélyek, kik a törvényes állapotok .gró-1

Nagyatád, 1908. julius 23-án.
Buza K. 21.60 21.-
Rozs „ 19.-'- 18.40
Árpa — „  14. — 15.—
Zab „ 17. - 16.-
Uj-Tengeri - „  16.-

Hirdetmény.
Azon fiú- és leány magántanulók, 

a köztisz-; kik f. é. szeptember havában akar- 
elvük- j nak m agánvizsgálatot tenni, egy ko-

kodott sertésvészt megszüntette, nyilvánítva nek; 11. a prostiuáltak és azon asszony- ron^s bélueqqel ellátott folyamodá- 
a sertés felhajtást zár a|ól feloldotta. Tehát 0k ícátiuok. kik erkölcstelen célból iön- A* r.nlnác Poronr

át
; felhajtást 

' Gige községből és azon 
hajtás szabaddá tétetett.

— Tüzek. Csököly községben

ok és leányok, kik erkölcstelen célból ¡ön-. sukat N agyságos dr. Gulyás' Ferenc, 
a sertés fel- „ ck az Egyesült-Államokba; 12. azon sze- Som ogy várm egye kir. tanfelügyelő

mélyek kik kerítései foglalkoznak vagy asz- jé hez c jm(,z v e a polgári iskola igaz- 
ígben f. hó szonyokat és leányokat az Egyesüli-Allain- j gatóságánál legkésőbb augusztus 

17-én d. e. 9 órakor Vajda János portája, okba becsempészni megkisérlenek; 13. az;20-jg nyújtsák be. 
klgyuladt “és a benne lévő gazdasági esz-! úgynevezett szerződéses munkások, vagy 
közök, csépeletlen gabonával együtt leégett, 1 azok a személyek, akik foglalkoztatás ki
éitől Csordás Ágnes, Horváth József szom- ; nálata vagy Ígérete folytán, vagy a megálla- j 
szédok pajtája szintéi tüzet fogott és a podások folytán és pedig akár szóbeli ak-

_ benne levő gazdasági eszközök a gabonával ár nyomtatott, akár kifejezett akár kiolvas- 
együtt a tűz martalékává lettek.

-rKutas kö|zséghez tartozó Gyóta pusz 
tál-határban Kacskovics Kálmán jákói lakos ¡munka teljesítése céljából az Egyesült-Álla-

A folyamodvány mellékletei:
1. Születési bizonyítvány.
2. Iskolai bizonyítvány.
3. Községi bizonyítvány,

j ható kínálat, ígéret vagy megállapodás foly- melyben igazolandó a magántanuló 
:- tán bármily nemű tanult vagy tanultalan; foglalkozása, erkölcsi magaviseleté 

munka teljesítése céljából az Egyesült-Álla-1 s ha az illető szülői gondozás alatt 
tulajdonát képező, vasút mellett lábon állott mokba való bevándorlásra indittattak vagy ¿jj _  GZlmi körülmény, 
búza 13 holdnyi területen mintegy 3000 K;hivattak; 14. azok a személyek, kik a be- .
értékben leégett f. hó 10-én. A tüzet Ka- bocsáttatás kérésétől számított egy észtén- A  n ag ya tád i p o lg .isk ,ig a zg a tó sá g a .
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Rázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-ntcában a
Valcsics-féle ház eladó.
____Értekezni lehet:—-----
VALCSICS JÓZSEF

asztalosmesternél.

Hirdetések jutányos áron fel-• ..... - _ _;
vétetnek- a- kiadóhivatattran. '

Egy jó házból való fiú

í  m r  eladó ~m  s 
fj H Á Z H E L Y EK. §
g Nagyatádon a-Széchényi-tér 23. jj. 
g számú Záborszkg-féle háznak ¡¡j: 
j» Kossuth-utczára néző kitűnő fór- g 
Ĥ galmi ponton levő üres telkei jg- 
|  egészben vagy részben eladók, ¡g 

Értekezni lehet:
| Benyák Jánosnál |

• Nagyatádon. ¡9

BaS05a5a5H5eL?a5H5^5E>E5a5H5B5g3jI

könyvnyomdámban tanulóul
— felvétetik. '

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

el adó.
Az érdeklődök =---- 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

MÉLLER SÁNDOR
fodrász -- r

NAGYATÁDON.

Van szerencséin a n. é. hölgyvilág b.
?! tudomására hozni, egy évig Berlinben szer- 

zett szakismeretem azon- szerencsés hely- I 
zetbe juttattak.- hogy a hajmunka terén a 

'• legmesszebb menő kívánalmakat kielégít- í 
j  hetem. t

Úgymint hajfonat, frizzetta, elnlag 
‘i természetes hajból,, férfi paróka, emléknek 
ej hajcsokor inüvcszjes kivitelben. _

Kegyes pártfogásukat kérve
tisztelettel { ' 1

; MELLER SÁNDOR.
^ (Diszkrét kiszolgálás.)

CZERKON IM R E (K m S S ; NAGYATÁD'.
__...A. pécsi

országos ki
állításon. elis- 
merő oklevél- 
lel kitüntetve.

^kivitelig.

A JÁ N LJA  saját készitményü lábeliit a iegjobb és legmodernebb kivitelben. 
ÉLVÁ LLA L hibás, és fájós jábakra mérték szerint minden alakú cipők el- A  

sét. T ' V
-RAKTÁRON TA RT :’ űrt, női és gyermek ItesZ 'órut egyszerűtől a legfinomabb

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
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B E N Y Á K  jÁNOS S i S f
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  ~K ERESKEDÉS.

El
RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

ELVÁLLALOK:

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

□ ű  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlesesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok,.
Egyszerű és finom dobozlevélpapírt C I3  a legdivatosabb báli meghívók,névjegyek

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

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

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a 
készíttetnek.
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Alapittatott: 1854. Alapittatott: 18S4.

□

R w f t e r  B e r l i n t
AGYATÁDO
~ - z ]  I 3 r "

' Q ________  — NAGYATÁDON. ■..... -.............._ )

□

^LAKATOS ÉS LEMEZÁRUQYÁR
Á pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

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

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyTonatok és sima huzalok,
kerítések czéijaira: „fiungaria“ sodronyíoriaL

Mindennemű takaréktlizheiyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
„Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek.

_ ja raffiaháncs. =
„Gyémánt acél" ¿5 „Török acél“ kaszák. Kaszakövek. Kaszaverök és Tokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
- fiz építkezési idényre

ajánl compK..ie kocsirakományokban, 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, elszigeteiölemezt. kátrányt, karbolineumot stb.
. (Biehn János-féle budapesti aszfalt és kátrárríjtermékek gyára képv.}

> Épületfát és deszkát minden méretben
(Stájerországi, kariotiai és magyar-(erdélyi) termékek,-'

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

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

□  = -------- = ^ = D

Gazdasági vdőmagvah (államilag ólomzárolva.)
l egjobb minőségű ojtó szallagokü

□

□

□
Nyomatott Uonyák János kö11yvnyin< 1 ;ij;VI>;ui Nagyatádon 11)0,s.
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IHM.NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ner 
. -- gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. -' V  
M e g je l e n ik  m in d e n  cs irt ő r t  04c ö n._.

S Z E R K E S Z T IK :
Dr. NEUBAUER FERENC; 
, SZMODICS SZILÄRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám. . 
Kiadólih'atat: Nagyatád̂  Széchényi-tér 23. szám.:

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba-küldendők.

munkát biztosíthat nagyszámú .mun- búza ára 1503 koronáróL2264 k (0  
kásnak még . azzal az előnnyel is rónára, 1000 klg. rozsé 1351 koro

sokkal többet írtak és tárgyal- jár, hogy csökkenti az alamizsnái- náról 18*3 koronára, 100 klg. ökör 
tak már nálunk a kivándorlás okai- kodásra és közsegélyre szorulók élősúlyban 688 koronáról 911 koro- 
ról és ezek megszüntetéséről, sém- számát, aminek ismét társadalmi és nára, 100- klg. sertés pedig 967 ko- 
hogy e kérdés taglálásába újból erkölcsi szempontból van nagy je- rónáról 1363 koronára emelkedett, 
belefogni megokoltnak látszanék, lentősége. Persze ezeket a közműn- E horribilis drágaság megszün- 
Kétségtelen azonban az, hogy ha kákát nem akkor kell előkészíteni, tetésére pedig épen semmisem tör- 
munkásaínk' itthon megfelelő fog- mikor a munkanélküliék száma nagy tér.t hatóságaink részéről, nem^sör 
ialkozást és munkabért kapnának, és fenyegető, vagy a mikor a visz- dálliató tehát, ha minden szükségfet- 
ha lakásviszonyaink jobbak, élelmi- szavándorlók elhelyezésére van szűk- nek megdrágulásával a terek is 
szereink olcsóbbak lennének, ha á ség.Ilyen közmunkáknak tervszerűen felszöktek, a nélkül, hogy a munkás 
munkást és munkáját jobban meg- előkészítve, rendszeresen és állan-'sorsát legkisebb mértékben megja- 
becsűlnék, a kivándorlás nem menne dóan kell folyniok, hogy a munkás vitották volna, mert hiszen a na- 
tul azon a normális mértéken, amely mindig találjon foglalkozást; de a, gyobb munkabér sincs arányban 
mindenütt észlelhető és semmi esetre mellett, hdgy ő munkáját megkeres- drágasággal, amelyet csak körül te
sem vált volna nemzeti szerencsét- ne, mtinkájá-munkabérének teljesen kintő élelmezés és lakás politika 

-tenség'gé és veszedelemmé. megfelelő hasznot is eredményezzen, tüntethet el, érre pedig, úgy látszik
- Tudván á kivándorlás okait, Az élelmiszerek és a lakás illetékes körökben nem igen van 

mindent el kellene követnünk, annak szertelen drágasága okozza a mun- hajlandóság, 
megszüntetésére. Gondolkodni kei- kabérek állandó emelkedését, az . Kétséget nem szenved, hogy 
lene arról, hogy minden m unkás- emelés megtagadása .esetén—pedig nâ n ipari -vállalatanTtr ielentékpriy 

—kéznek jusson munka az év nííhdeii a sztrájkokat. Á munkabérnek szűk- része — mert hiszen első sorban 
szakában, mert csodálatos módon az ségkép olyannak kell lenni, hogy a ezek volnának irányító szerepre hi- 
egytk oldaton munkás hrámjról pa- munkás abból megélhessen és egyéb, yatva ‘— fájdalom, ez idő szerint 
naszkodnak, a másik oldalon a amúgy sem túl sok és lulnagy még nem állanak a munkás politika 
"munkanélküliek jajgatása hangzik szükségletét fedezze, arányban kell kérdései széles látkörü megoídásá- 
feí. A munkanélküliség ellenszerei a tehát állania a piac és a lakások nak magaslatán. Ha azok ugyan is 
fővárosban szervezett állami mun- áraival. Nálunk azonban ebben a — egyelőre legalább a legsajátabb 
kaközvetitő hivatalokon kívül a fog- tekintetben állandó aránytalanság érdekeik kedvéért többet törődnének 
lalkoztató műhelyeknek nagy mér- lévén, a munkás Mptelen beérni megbízható munkásoknak saját gyár- 
tékben való szaporítása és főleg a munkabérével, a munkaadó pedig tási céljaikra való nevelésével és 
közmunkák, amelyek sohsem fogy- képtelen megfelelni az egyre, emel- állandósításával a munkások egy- 
nak ki és a melynek ellátása, kedő kiadás szükségletének. Hiszen máshoz és kenyéradó gazdájukhoz 
amellett, hogy közhasznú és állándó 1900-óta 1907-ig például 1000 klg. való vonzódásának sőt ragaszkodá-

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Fráter Aranka.

Irta: Vértesy Gyula.

Egy ügyvéd barátomnál voltam láto
gatóban s javában beszélgettünk egy csomó 
diákköri élményről meg jogászé'etfmk vi-. 
dánt és szomorú , kalandjairól, mikor az Ír
nok bejött jelenteni, hogy Fráter Aranka 
megint itt van.

— Csak hadd legyen, mondta szinte 
hangosan az ügyvéd — kezd már boszan- 
tani ez a vén skatulya.'•Minduntalan a nya
kamra jár!

— Miféle Fráter Aranka? — Kérdez
tem tőle. — Csak nem az a hires, szép Frá
ter Aranka? Akivel együtt hálóztunk, a bá
jos, gazdag Fráter Aranka.

— De éppen hogy az. -A bájos gaz
dag Fráter Aranka.- Azaz csak volt „bájos

, is még szép is. ‘ ~
. — A hires Fráter Aranka ?
— Az azMppty érkeseriii Frátiir ‘Aran

ka. Fráter Lénárd leánya. Aki után te is böm- 
lottál, meg én is. Érdekes történej ez. El is 
mondok neked rpla mindent. Megírhatod.

Azt tudod hogy büszke szépség, aki min
ket is meg másokat is keveset, megszökött 
valami cseh tisztecskével.

— Neil\ tudom én.
— Nos hát hallgassd meg. Mondom 

hogy meg szökött. Valami rongyos koldus 
legényei. Képzelheted Lénárt bátyánk dü
hét. Kitagadta a leányát, és egy garast sem 
adott neki. A szegény cseh csehül járt. Be 
kellet állania valami írnoknak, vagy mit 
tudom én, miféle kis' hivatalnoknak. Hajiéin 
hamar ráunt u nyomorgásra és főbe puffan- 
totta magát. Lénárt ur, aki ezalatt különben 

! teljesen elverte mindenét, hallani sent akart 
a leányáról. Azóta itt cl Pesten a szerencsét
len asszony. Volt ez már minden a világon.- 

: Nevelőnq, gazdasszony, felolvasónő, bonne, 
házvezetőnő,' kaszirnó, boltkisasszony, > tár
salkodónő, pénztárnoknő, de sehol,.nem tu
dott megmáf^dni. Tudod a Fráter—vér! 
A büszke, lusta Fráter vér! Azt akarta vol
na, hogy a hova ö ment el szolgálni, őt 
szolgálják ki.

Míg' fiatalabb volt, nőtlen,öréíj urak
nál csak el volt egy darabig abban a re
ményben, hogy valamelyik majd csak elveszi; 
de amikor-egyik sem akarta elvenni, hát 
szépen ödább állt mindenünnen.

így aztán szépen lassan kikopott min- . 
den helyről. Mikor hozzám először, beál
lított, hat fillér volt a zsebében. Pedig hoz
zám már igazán a végszükség _ kergette. 
Mert bizonyára csak akkor jött, amikor 
már sehat'sem kapott semmit.

Képzelheted milyen nagyot néztem, 
mikejr koldulni jött kozzám Fráter Aranka. 
Az a ..Eráter Aranka, akit hiszen emlékez
hetsz reá, hogy körülrajongtunk! Az a Frá
ter Aranka aki egyszer , nekem igéjl egy 
szuppécsárdást • s azután a vacsoránál azt 
kérdezte tőlem, hogy’ igaz-e, hogy az apám 
sziiesmester, mert akkor nem táncol velem.

Az ügyvéd arca. még most is fellán
golt erre a megszégyenítésre, annyi annyi 
év után.

— Azt kérdezte. Persze, hogy azt 
mondtam neki,, hogy az apáin az és hogy 
nem szégyenlem, hogij az. Azzal ott hagytam.

Kacagva felese, hogy csak ezt akarta, 
ínért-jobb szeret] Bay Abrissal táncolni a 
csárdást.

Bay Abris! Az a hires legény volt. 
Emlékszel-e rá? Ezóta ez is járt nálam. De 
erről később. -¡¿¿í

Aranka azon a4 bálon csakugyan Bay 
Abrissal táncolta a csárdást, én pedig seri-
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sának fokozásával a mi jó munkásjó- felzavarni nem akarja s igy^yisza- 
léti intézményeknek határozottan lép. Mire gr. Széchényi Aladar él
ném kizárólag jótékonysági alapon nők, mint a továbbiakra tiezve targy- 
való megteremtése és fe j le s z té s e  talant a gyűlést berekesztette 
által, aránylag említést sem érdemlő Azonban a jelenlevő valaszto- 
áldozatok árán érhetnénk el, — két- közönség nem tágított a helyről.

hoqu eltekintve a saját Először Verbay József, majd dr.
................... Neubauer Ferenc szóllott, kijelentve,

hogij a párt zöme nem nyugodhatjk 
meg abban, hogy Szabó István le-

ségtelen,
előnyüktől, nagy szolgálatot tenné
nek a hazai iparfejlesztés szén1
céljának és igén sokban gyakorlati 
értékkel járulnának hozzá a kiván
dorláŝ  nehéz problémájának mielőbbi 
kedvező és tartós megoldáásához.

Választási mozgalmak.

gtjen a kerület képviselője, holott ő 
neiirfüggetlenségi, hanem szocialista 
tanokat hirdet és szociálista korte
sekkel dolgozik.

Felhívásukra a választók jelen
tékeny része felvonult a «Korona» 
szálloda nagytermébe, a hol a jelen
levők párttá alakultak és kimondot
ták, hogy sürgősen Kossuth Ferenc
hez -fordulnak egy jelölt iránt A 
további teendők megtételére végre- 
Kajtóbizottságot és bizalmi férfiakat 
választottaké

Hétfőn . este G órakor jsmét a 
kerület nem koalíciós választói tar
tottak szükebb értekezletet, melynek 
határozatából külciöttségilegdr.Kom- 

Eleket kérték fel a képviselő-
] jelöltség elfogadására. Azonban ő

A múlt héten nem szüneteltek 
a mozgalmak. Első_esemén|j volt_az, 
hogy Kossuth Ferenc, az országos 
függetlenség és 48-as párt nevében 
Prinke Sándor jelöléséhez járult 
hozzá. Prinke Sándor meg is kezdte 
agitaczionális körútját s bejárta a dél
vidéket. De Szabó István pártja sem 
nyugodott, mgr ,az- egész kerületben 
szervezkedett^es szombaton Szabó 
8, vasárnap 5 helyen mondott prog- 
rammbeszédet.

Vasárnap d. u. 4 órakor v̂oltjge !̂ fogadta eLa jelölést, 
összehiva a Koronába Prinke Sán-j Kedden az összes nagyatádi
dór pártjának gyűlése s ugyanakkorái választók tartottak d. e. 11 órakor

j jeíezte-^zabó István, Jw iy  a főtéren a pojgári olvasókör helyiségében 
programmbeszédet tart gyűlést, melynek folytán dr. Trux

A Prinke* Sándor érdekében j Hugó kicstári ügyészt kérték fel a 
egybehívott gyűlésre azonban a Sza- mandátum elvállalására táviratilag, 
bópárt is eljött s ott senkit szóhoz Utánna érkezett Barcsról értesítés, 
nem engedvén kb. egy óra hosszáig hogy Barcs dr. Piszár .Antalt jelölte. 
óriási lármát—csapott—Mig végre- dr Trux Hugóföl válasz" nem 
Tallián Andor főszolgabíró lépett érkezett, ellenben szerdán reggel 
közbe és felszólította a választókat, megjött dr. Pisza'r Antal és a pol- 
hogy a Szabópártiak menjenek a.gárí olvasókörben egybegyült vá

rótérre. lasztók-előtt elmondta programmbe- 
Ezután a főtéren Szabó I$Jvári szédet kijelentve, hogy elvállalja a 

mondotta el programnittészédét nagy képviselőjelöTtséget függetlenségi és 
számú közönség élénk helyeslése 48-as programmal, 
mellett. Akközben a Prinkepárt gyű- Erre úgy a függetlenségi, mint 
lésén gr. Széchényi Aladár felolvas- mint a más párti választók örönj- 
ta Kosuth Ferencz ajánlólevelét. Utá- met üdvözölték és jelöltüknek elfo- 
na azonban felállt Prinke Sándor és gádták. Meg is indult azonnal az 
kijelentette, hogy a kerület békéjét akció. *

' Hír szerint az országgyűlési 
függetlenségi és 48-as párt is dr; 
Piszár Antalt fogja hivatalos jelölt
jének kijelenteni.

Szerdán, tegnap volt itt dr. 
Marton Gyula választási elnök is, 
választási helyiség a Zábor.szky-féle 
Jiáz lesz, a yáros nyugati felén lesz
nek a Piszárpártiak. keleti felén a 
Szabopártiak.

H ÍR E K .
— Megdöbbentő haláleset. La

punk zárta előtt.értesülünk Simon 
Gézá méiítelepr cs. és k«, katonai 
állatorvos ‘megrendítő haláláról; 
Mindnyájan szerettük, sokan igaz • 

, barátai voitunk. Szeretetreméltó egyé
niségével és Kiváló szaktudásával 
mindenkinek becsülését és tisztele
tét vivta ki. Nemcsak úri barátai 
siratják meg, hanem a nép is, mely 
fontos anyagi ügyeiben legmegbíz
hatóbb tanácsadóját veszti benne. 
Hirét a nép messzire elvitte. Csak 
a télen nősült meg s hozott egy 
bájos fiatal asszonyt körünkbe. Alig 
■félesztendei boldogság után törzsé
ben törött el egy fiatal, reményteli 
lélek minden öröme. Vaserős ember 
I volt, soha beteg nem volt és most 
: rövid két hónap alatt ölte meg az 
alattomos kór. Már igen gyenge - 
volt, midőn két hete Pestre szállí
tották, a mült, héten inegoperálták, 
de — bár az operáció sikerült (!) — 
a fájdalmakat teste nem bírta ki. 
A méntelepi tisztikar következő 
gyászjelentést bocsátotta ki: A szé

kesfehérvári m. kir. állami méntelep 
tiszti és tisztviselői kara fájdalom
mal tudatja szeretett bajtársának 
Simon Géza cs. és kir. katonai ál- 

; latorvosnak f. év julius hó 28-án 
j életének 35. évében történt gyászos 
j elhunytét. Felejthetetlen halottunk 
földi maradványai f; hó 30-án Apar 

rfFolnamegye) községben fognak .a 
i gyászházból a róm. kath. szertartás

, kivel sem táncoltam, úgy. fájt annak a lel
ketlen leánynak megszégyenítése.

Hanem másrészt taián ennek köszön
hetem azt, amit elértem. Mert csak ettől az 
időtől kezdve feküdtem komolyan neki >a 
tanulásnak, a munkának. Ez a-sértés éb- 

. resztette fel az önérzetemet, az ambíciómat. 
Megakartam mutatni, hogy a szegény szücs 
fiából külömb ember lesz, mint a Bay ur 
Abrisából. Valamivé akartam lenni, hogy 
valamikor én szégyenithessem meg ezt,a 
hencegő szépséget, hogy valamikor érez
tethessem vele, hogy k£r volt engem félre 
lökni az utjából.

Oh, hogy gyűlöltem akkor is, még 
azután is sokáig mind a kettőt!

És a sors csódálatósképen elégtételt 
szolgáltatott. Akkor a mikor már eszemben 
sem volt a boszu. Mind a kettőt kezembe 

Szolgáltatta.
Bay Ábris még *a múlt télen járt ná

lam. Az egykori hires gavallér rongyos, és 
piszkos volt; éhezett, ázott, sziqtg térden 
állva kért, hogy tegyem be akár hová, 
akár minek. Felöltöztettem, jól tartottam, el 
nem eresztettem addig, míg a városhoz be 
nem tettem dijnöknak.

• Persze, hogy nem becsülje meg ma

gát! Néhány hét. múlva csak beállított s! 
újra. elpanaszolta, hogy ki csapták a dij- 
nokságból.

— Miért?
- Eh, olyan komisz parasztriépség 

között nem élhet meg az ur.. Komiszkod- 
tak, én m?g nem tűrtem a komiszkodásukat.

Adtam 'neki egy pár forintot s elküld
tem, mikor pedig megint eljött, be sem 
eresztettem. Azóta nem tudom mi történt 
vele.

Eí-volt az egyik. A másik, Fráter 
Aranka nem sokkal' ezután jött hozzám.

: Olyan volt mint valami koldtisasszony.
De, hogy is gondoltam a boszura. 

Igazi fájdalom "és* mély részvét fogott el. 
Arra kért, hogy szerezzek neki bárminő 

I állást. Eddig nem becsülte meg magát, de 
Le^enlul meg fogja.

Napokig jártam a dologban, fütól-fá- 
hoz, de végre is csak annyit értem el,

I hogy betettem egy dobozkészitö gyárba 
fedélkészitő’ mutjkásnönek. '

Eleintén szorgalmasan dolgozott. A 
[tulajdbnos még dicsérte is. De nem sokáig 
[tartott a szorgalom. Hamarosan beleunt. 
Már a máspdik héten kezdett későn bejár
ni a gyárba s mikor megintették, dühösen

odavágta, hogy ő nem paraszt, aki fel 
tudjon hajnalban kelni. . . - ..

Már akkor kidobták volna a gyárból, 
csak rám való tekintetből tűrték. De mindig 
baja volt s ilyenkor mindig a nyakamra 
jött. Bizonyosan megint kifelé áll a rudja 
rrtost is azért jött.

Kértem a barátomat, hogy hivassa be.
— Vagy idegen előtt resteli magát?
- Ó h  azon már túl van.
Magas, sovány, fekete ruhás nő lé

pett be. Fekete kendője a sok használattól 
zöldre vált már. Korán megöregedett, fakó . 
arca, tele volt,-ránccal. Csak két nagy fe
kete szeme őrizte meg régi fényét.

Valaha _három vármegye fiatalsága 
versengett ennek a szemnek egy meleg 
tekintetéért! .

— Nos, mi jót hozott? kérdezte az 
ügyvéd. ■; l

— 'Jót én sohse hozok. Bocsásson 
meg, hogy mégint alkalmatlankodom. Nincs 

:egy fillérem se! ̂ egnap óta egy falat sem 
volt a számban. '

— Hiszen tegnap kapia ki a fizetését? 
i. — Igen, de még tegnap el is köl-
töttem.

— Sajnálom.



1908. julius 30. NAGYATÁDI HÍRLAP''"'

szerint történendő beszentelés utánV A nagyatádi iparos ifjúság önképző [ — A munkásbiztositó uj szabályzata,
az apari sirkertben örök nyugalomra körének könyvtára javára uicjítartott inü- A kereskedelemügyi minisztérium s a m kir.
helyeztetn i.’ A  megboldogult Lelki tedvélőr-előadás alkalmával fáradhatatlan áll, munkásbiztosifás! hivatal rendeletet bo-
Üdvééft mondandó gyászmise f. év  szorgalommal teljesített sz ívó s  közreműkö- csátott ki, amelyek az üzemi és balesetfe- 
augusztus 1-én fog a nagyatádi rórn. déséért fogadja a nagyatádi iparos' 1 ifjúságJentésekeLés a pénztárak ügykezelését:*
kath. templomban a mindenhatónak önképző egyletének ma' tartojt • választmányi munkásbiztó törvények megfelelően szabá-
bemutattatni. Á ldás és béke lengjen «lésén szavazott jegyzőköny vi, köszönetét "és lyöizák. A reudeletek főbb intézkedései sze-
porai felett!

- — - Tűzoltóságunk ünnepe,
oltó testületünk f. évi aug. 23-án nagysza-

elismerését. Nagyatádon, 1908. . julius—21.. rjnt mindazon munkaadók akinek, alkalma- 
- önk. tűz- Novácsek Bcla elnök, Pauclili László jpgyyn. zottai baleset ellen-bjztositandók tailuzuak 

— A nagyatádi iparos ifjúság önképzö ez évi julius 25-éig éig terjedő idő allgt az 
básu ünepélgt rendez azon alkalom kap- köre áltel f. évi julius hó 27-én tartott üzembejelentést az e czélra szolgáló űrlapon 
csán, hogy e napon tartja városunkban So-, választmányi gyűlés alkalmával a „Cigány'* eszkölni. Ugyanezen idő alat jeientendők be 
mogyvármegye tűzoltó szövetsége ez , évijflSpszinmű .összes szereplőinek a-következő az üzemi változások is, melyek 1907. évi 
rendes közgyűlését. A megyei tüzolió szö-|jkvi köszönet határoztatoti el, amely minden ] július hó óta az üzemben előállónak. Köte- 
yetség, — különösen az ujabb időben a egyes szereplőnek jkvi kivonatban megkül- lesek továbbá a munkaadók összes álkal- 
közigazgatás tüzrendészeti ágának fejlődé-! döttek. ' mazotatkat a munkásbiztositó pénztárnál az
sébe életet öntött ,s a rtnegyei tűzrendésze- — Mozi Nagyatádon. Városunkban a ! ujonati kibocsátott űrlapokon bejelenteni, te
tet valósággal felvirágoztatta. Megyénk min- piactéren fényesen berendezett nyári szinkpr“ Kifltett nélkül arra, hogy az alkalmazottak 

’ den részében s különösen vidékünkön is. tu- van felállítva, amely njjypnta zsúfolásig meg- előzőleg már be voltak-e jelentve vagy sem. 
datos és odaadó működésével váratlanul télik á  kiváncsi közönséggel, esténként szebb- E  bejelentések ez év julius 16-31 -ig terjedő 
szép eredményeket ért el. Elég rámutatnunk nél szebb felvételekkel szórakoztatja a tu-; idő alatt eszközlendök s ezek alapján az. 
a járási székhelyeken- s nálunk is tartott lajdonos a Nagyatád és-Vidéke közönségét, ̂ összes tagok uj igazolványt kapnak:
tűzoltói tanfolyamokra s a községekben a!Tehát nem csoda, ha már fél 9 órakor el- Már hamisítják. A szivárványszinben

fogynak mind a*;]Sgyek. Naponta csak egy pompázó uj hiiszkoronások alig egy hete’ 
előadás, a műsor minden niásodikriap vál- kerültek csak forgalomba s Óbecsén, már

vtozik, Péntekcn—ós^zombaton be* lesz mu- letartóztatták egy embert, aki újfajta hamis 
tatva a dánosi rablógyilkos cigányok és tel huszkoronást gyártott. Pedig a szakértők

tüzrendészeti felügyelők állal tariott szem
lékre, amig a vezetőség. mindén irányú ön
zetlen, működésével kapcsolatban a • közsé
gekben nem csak a tűzoltói szerek beszer

ezését és jókarban tartását, hanem a közön- j jesen uj műsor, eredeti felvétel nők is bát- azt mondták, hogy .ezt a pénz^ hamisítani 
ség fokozotabb érdeklődését' a községek ran látogathatják; mert családias. • Csütörtöki - teljes lerietetlenség. Imé nincs semmi lehe- 
elöljáróiiiak a megelőző tűzrendészet érdé- szenzáció Orosz és Japán háború. Utólsó tetlen a nap alatt A hamisiUrrfneglepö 

• kében nagyobb figyelmét s a testületek tag- előadás les;? vasárnap este,.szinrc kerül .'̂ művészettel utánozta a papírpénzt Mert 
jainak lelkes és odaadó buzgalmát eredmé- Húsz Ábrahám és gyilkos társai bemutatása, művészét ez is, csakhogy olyan művészet, 
nyezik, ami pedig a közcélú jótékony. tes- A tulajdonos esedezik á pártfogásukért. mely nagy százalékot hozna a konyhára, 
tületek üdvös és hasznos működésének Ica- — B eküldetett. Válasz a sündisznó szer- ha a törvény nem tiltaná, 
erőseb alapját képezik. Á megyei tűzoltó zőjénck. Gratulálok a hűen megirt életrajzá- — Különös távirat. Egy marhakereske- 
szövetség évenként tartja közgyűlését na- hoz! fC\égis ha azt felém irányitotta igazán dö a következő táviratot küldte minap 
gyobb és pedig rendszerint Kaposváron s csodálkozásomnak kell, hogy kifejezést ad- kaposvári ü z l e t t á r s á n a k m i n d e n  

:...Jíi.v.éieleseu egyes megyei városokban. A  f. jak. Hát Ön aki más 4ias?HOsabl>-féglalk«—disznó a pályaudvarórY Ifesz, öm is ¿ivarom, 
évi közgyűlés, — mint jeleztük, — nálunk zás hiányában folyton az állatvilággal fog- gn Mem mehetek, csak holnapután, mert a 
lesz megtartva, — s ez alkalommal tűzoltó iaíkozik ne tudná azt,.-hegy apró -állatok szernéli|voiiat ökröket nem szállít. Marha 
testületünk-nagyszabású, az egész napot csípésébe" még ember nem halt bele? Sőt ¿ ra emelkdett. Lássa el magát. Ha ökrökre 
betöltő ünepáéget rendez, melynek kere- én arra sem tudok esetet, hogy ainmiatt ya^ ^ ,, szüksége, gondoljon rám. 
tében történik i^eg a díszes uj szertár-, laha legkisebb bája lett volna bárkinek, _  Húsz Ábrahám síremléke. A mára- 
nak felszentelése Az ünepséget este, az. (legfeljebb a szag bántotta) de ha. Ön tudna niarosszigeti izraelita temetőben uj emlék- 

^ eddigieknél is fényesebb tűzijátékokkal egy- erről valamit, sőt hinné azt, hogy már azok követ állítottak föl egy sirdomb mellé. Maga 
bekötött tánczmulatság fejezi be. Legköze- is árthatnak, közölje megnevezne. J>ogy az csemény mindennapi, de akinek állitot- 
lebbi számunkban a részletes prograinmot kinek, de ne sündisznó módjára, elő —a' ták, annak révén kiemelkedik a mindenna-
közőljük. nevekkel

— Ám nem sajnálom, hogy elköltőt- j Kifizette a kontóját? Odaadta az
tem. Hallgassa meg ügyvéd ur, hogy tör- egész heti keresményét?
tént a dolog. Vendéglőben, már t. i. olyan-, 
bpn, minőre nekem telnék, nem tudom 
megenni az eledelt. A gyárba szoktam ma-

— Oda hát.
— S Bay Ábris ur mit szólt hozzá?
— Semmit. Nem is tudta . meg. Azt.

piasság' keretéből/ Húsz Abrakául sírját jer 
lölte meg a félesége egy emlékkővel. A 
sirkövön héber betűkkel' a következő, felirat 
olvasható:

Itt nyugszik Húsz Ábrahám 
aki a halálos Ítéletet Istentől

szívesen fogadta._________

— Életunt ember. Kuláson f. hó. 25-én 
d. é. 6 órakor Kalamár Ferencz felakasztotta

gammal vinni •'JQÍOíLifl. valami ennivalót és mondták neki, hegy csak menjen haza, 
egy kis kévéházban,1 a gyár mellett szbk- minden rendben van. 
tam megenni. Tegnap is ott voltam egyik — , S  ha én most nem adnék magá- 
asztalnál egy ember ült, aki a pincérl te-!nak semmit? Éhezne tovább s/5 nyugodt magát és mire észre vették már meghalt 
gezte, úri módon parancsolgatott és hor- lenne, hogy a pénzét odadobta egy hirtip- j Kalamár 30 éves ember, már 7 éve külön- 

-datta a konyakot. A'ruhája"nagyon nyüttes nak a-pálinkázása fejében? ! válva étt feleségétől Vörös Erzse kutasi la
volt, a pincér gyanakodott és a sok pa- - Éhezném tovább! Csak néni eir-\kostól, aki most férjével szemben valló pert 
rancsolgatás után szerették volna már látni gedhetem, hogy egy Bayt becsukjanak! indított, é l már ez ügyben tárgyalásra is

Mindnyájunk szégyene lett volna ! voltak. Kalamár Féfenc annyira gondolkö-u pénzéi is.
Éppen mikor befejeztem az ebédemet, 

akkor állt elő a kávés, hogy fizessen. _ . _ _
—  M i az ördögből fizessek ? — kiál- a régi büszkeség lángja s "niecjróskadt; óta egész buskomor lett, szülei azonbap 

totta a részeq ember rekedtes nevető hang- termete is egy. pillanatra mintha kiegyenc-, „agyon vigyáztak rá, de f. hó 25-én reggel 
- ..............  beakarta 5cĉ ci í  vo*|1í,> mi9. ismételte: . ' 6 óra-tájban egy őrizeten pillanatban az

A megtört fényű szemekbé mintha ¡dóba- merült s mindig hangoztatta, hogy 
egy percre visszaszállott volna a régi -féngr-i most; elveszti egész vagyonát. Már 2 hét

ján. A kávés rendőrt hivatott 
kisértetni.

A részeg ember ntég részegségében!,,_____________  ______ ____________________
.... 'is méltósággal állt föl s valami irá*félét kalandozott volna a múltban s mintha ott .2 órakor volt.-

dobolt oda a rendőrnek: ' f lla volna imaga körül' repdesrii a Fráter-
-  Én Bay Abris vagyok. Az apám 3,1 S Ü T ? «  nagy érdkességü képekben ntutatia

Bay Péter volt, az alispán! Nemes eiiibert kén nézett az ügyvédre mintha csak azt be Kobürg Fülöp herczeg szentantah kas-
• ‘ • akárfá Volna neki mondani: __ ;télyát és parkját, a londoni olimpiai verse-

ÉrtegJ? te ezlt~A te apád szücs- nyéket, gróf Khevenhüller párizsi" osztrák

MlndnyíiNk szégyene lett Volna áf padlásán esy istrángra felakasztotta
, minduljaiunke, akik nemesek vagyunk......... . b , . ,

Tekintete egy pillanatig minllia ott l-'s meghalt. Temetése vasárnap d. u.
............. .... írakor volt. ■ • f ■■ ,

— A  „Vasárnapi Újság“  julius.26 iki

nem szabad elfogatni.
Csakugyan ő volt. A  hires Bay Ábris,

• aki valaha halálig szerelmes volt holém.jmester volt! magyar nagykövet kerti ünepélyét, Klapka
Kikosaraztam, mert örült voltam' Talán én , Hanem Iminarosan kialudt ez a. busz- Gu,-)rgy tábornok emléktáblájának leleplezé-
vagyok az oka. bog, tönkrement. Talán «“ '"el lá.o-
az egész élettel tartozom neki, hát. csak az ügyvéd urat, hogy «kölcsönözzön», neki gatását. Szépirodalmi olvasmányok: Szeme-
kifizethetem ¿rte ezt a  kis kontót. ” néhány koronát. . . .  . re György elbeszélése, Komjáthy Győző és



^Mohácsi Jenő verse Krúdy Gyula eredeti 
regénye és Fogazzaro olaszból fordított re
génye. Egyéd közlemények: junius czikke 
a Függer-csaTádróI fárczaczikk a hétről s á 
rendes heti rovatok: Irodalom és művészet, 
Közintézetek s  egyletek, Sakjáték, Képta- 

-lány/Egyveleg stb. «Vasárnapi Újság» elő
fizetési ára negyed évre négy kor. a «Vi
lágkrónikáival együtt négy korona 80 fil
lér. Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» ki- 
adóhiAatalában (Budapest, -4V;, Egyetem-u. 
4. szám) Ugyanitt megrendelhető a «Képes
néplap» a legolcsóbb újság a magyar néb 
számára, félévre két körona 40„fillér.

- A „Budapest“ jubileumi albuma. 
Nagyobb- és kellemesebb meglepetést talán 
soha sem szerzett egy lu|> előfizetőinek, mint 

i Budapest“, midőn pár hónappal" ezelőtt 
megküldte nekik ingyen a 30 éves fennállása 
alkalmából szerkesztett albumot. Ezrével jöt
tek a szerkesztőséghez az elismerő e ¡¿.köszönő 
levelek, méltatva az album rendkívül bő-és 
érdekes tartalmát, .valamint annak díszes ki
állítását. Húsz ivén, számos Jíépben és szö
vegben mondja el az album a lap 30 éves 
történetét, Írtak bele politikái, társaűalmi/és 
irodalmi éíetünlHegkiválóbb alakjai, a „Buda
pest“ volt és jelenlegi munkatársai, azonkívül 

t kép és mfimetléklet olyan értékesStT

'hogy kötvény feltételeit alapos revízió alájkedvezményeket nyújt az «Első magyar», a 
(vegye, hogy ez által a biztositó közönség-i biztosítottaknak aminőknél messzebbmenő- 
;nek újabb,-igen jelentékeny^ és nagy Ión- [két eddig más európai biztosító-társaság 
i fnssagu kedvezményeket nyujtvaja bízto- sem nyújtott és jogosan remélheti, hogy 
I sitásL. ked\ret. .fnindjflkább felkeltse és az ezen anyagi haszonról való lemondást, a 
'.életbiztosítási intézménynek oly foku fe jló- j nggtfobb mérvfi-^ j^ si t ^ lT  ut)ári - sHterfif 
j dést adjon, aminöt ez a nyngáteucópai és. pótolnia, 
ia tengerentúli államokban elért, ahol az; — 
j életbiztosítási —
j den rétegébeu már régebben fontos köz- j__
gazdasági tényezőnek ismerték fel.

Az' nj kötvény feltételek főbb előnyeit 
{olvasó -közönségünkkel a következőkben 
ismertetjük:

1. Az életbiztosítási szerződés,

NAGYATÁDI H ÍRLAP 1908. július 30.

__—-— Eelelős szerkesztő: - ..'. —
Dr. N EUBA UER  FERENC. 

Árlejtési hirdetmény.
Alulírott községi elöljárók a -községi 

| képviselőtestület 16|1908 kgysz. határozata 
ha 3 j folytan ezennel közhírré tesszük, hogy az 

¡.évig fennállt, minden ellenszolgálat _nélkiU-j újonnan építendő állami ellemi iskola és 
; meg nem szüntethető, azaz a biztositás, ha ' melléképületeinek építésének biztosítása cél- 
arra már 3 évi dij befizettetett és a dijfi-ójából Kuntelep-községben 1908 évi au- 
zetés később bármikor meg szűnik a fél gusztus hó 9-én délután 3 órakor nyilvá- 
külön kérelmezése nélkül tehát. automati- nos szóbeli árlejtés fog tartatni
kusan t ő k é s i t t e t i k  ami azt—jelenti; 
hogy a -díjfizetés megszüntetése dacára,
illető biztositás'IT&m veszíti el hatályát ha -̂-szeg .5,/"-a mely összeg vagyis 950 korona
nem hivatalból leszállított tökéről 
díjmentes biztosítása’változik át.

szóló

teszi a könyvet, hogy az méltán foglal helyet 
bármely művelt ember asztalán. 'Az albumot 
mig a készlet tart most is ingyen küldi 
a kiadóhivatal .mindazon előfizetőknek, akik 
legalább ;l/4 évir-ösHzeget, vagyis <j koronát 
egyszerre beküldeuek és a postaköltségre 80 
fillért utalványoznak. A Itudapest-ből kívánatra 
mutatványszámot készséggeTiyild a kikiadó- 
.hivatal Budapest, IV., Sarkantyus-utca 3.

r- Magyar lányok iszerk. Tutsek Anua.) 
,,A leányvárt boszorkány“ liliom és poétikus 
meséjét mondja el Lövik Károly a Magyár 
Lányok regény rovatában. Gyönyörű miliőben, 
a? elpiult, a _régi üiagyaiL-diákéletbeu jáU/ó- 
dik ez a regény, Ha véget ér, egy igazán 
irodalmi, s emellett teljességgel _nekik való 
olvasmánnyal gyarapszik a leány publikum 
olvasótára. Folytatásait. lietenkéntHíözli r é 
képes lap, amelynek minden száma ötletes 
újdonság, kedvesség./Előfizetési ára negyed
évenként o kor. ^

— U j idők. Aprilis. elsejével uj évnegye
det kezd Herczeg Fereuc hetilapja, az >L'j 
Idők. Eredeti regénye bizonyára széles régi
ókban kelt érdeklődést A regény cime „Gyönge 
emberek“, jj írója I.egioner. Álnevű szerző 
fiatal magyar ember, aki öt éven át élt az 
idegen légióban, \s innét küldte novelláit az 
Uj Időknek, melyekkel nagy feltűnést keltett. 
Mostani, uagyobb szabású munkája is’ ezlde- 
gen légió fantasztikus környezetéből indul. 
Ez a regény az uj évnegyed egyik irodalmi 
érdekessége. Mellette a lapnak hetenként ogy- 
egy kiyáló_!Ounkatávsa, frissért irt munkájával.1 
Elsősorban a szerkesztő llerczeg Ferenc, aztán 
Gárdouyi, Bródy, Szoiualiázy, Ambrus Zoltán, 
JHeltai, Lövik, Éndrődi, Szabolcska; Ilorkayné, 
a szellemességéről ismert geiitry asszony, ez
úttal a cukrászboltba jár, s itt veszi csípős 
kritika alá á közéleti aktualitásokat. Ellosett 
finom ós elmés diskurzusa az Uj Időkben 
jelenik meg. A lap fejléc-rajzai, amelyek im
már országszerte kedveltek, továbbra is sze- 
zónszerü eseményeket karrikiroznak. Az Uj 
Idők előfizetési ára negyedévenként 4 korona.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Bizto

sitó Társaság.
Azon a nagy sikereken felbuzdulva, 

amelyeket több mintegy évtized óta évről- 
éVré emelkedóleg az életbiztosítási ágazat
ban elért arra indította ezt a társaságot,

tetemesen kedvezőbb, amennyiben egysze
rűen halálesetre szolló biztosításokra nézve 
a visszaváltási érték a díjtartalék 75'7,,-ában 
ál|apittatik meg, mig vegyes azaz tartamra 
szóló biztosítások olyképen fognak visz- 
váltatnl,' hogy a visszaváltás idejéig történt 
díjfizetés arányában mujatkozó tőkésítési 
összeg, a még hátralévő biztosítási időre 
leszámitoltatik.

3. A «Párbaj»-ra- az életbiztosítás 3 
havi-fennállása után kiterjed.

4. Az «öngyilkosság,» a biztositás
már két évi fennállása után érvényes-.

5. Az «elhallgatás» illetve «eltikolás»

Az építésre előirányzott összeg 19017 Ko
rona 07 fillér. Bánatpénz az előirányzott ösz-

85 fillér az--árlejtés megkezdése ellőtt fize
tendő be • készpénzben" vagy értékpapirok- 

± A visszaváltásretjárás íiz ed^inéllij^_vagy-pénzintezet-áUal -kiáHitott betét
könyvecskében.

A tervrajz, költségvetés és árlejtési 
feltételek a görgetegi körjegyzői irodában 
a hivatalos órák alatt betekinthetek. 

Kuntelep~1908rjul. 23.
Zieger Ferencz

jegyző.
Szökendi Vendel

biróT"

A nagyatádi önsegélyző egylet
szövetkezet, felszámolás alatt, közhírré te- 

hogy több adóstól- járó 6100 K 53 f

Nagyatád, 1908. jitiius 16.
Günsberger Náthán

íelKiimoló.

tőkej» jár összegű követelései minden 
, vatosság kizárásával a legtöbbet ígérőnek 

a biztosítás 3 évi fennállás után megszü- dadalMk. Az árverésen leteendő bánatpénz 
nik semmiségi esetei képezni. i20 K. A vételár azonnal fizetendő. Az

6. Az «Utazás» Európán kivül is ¡árverés..
•megengedtetik minden pótdij nélkül ha a; f  é y  a  n . én „  3  ó ra ko r 
biztosítás mar 6 honapon at fennállott. . ;L-

■» a _  - • f i »* í  ■cs* megtartva Nagyatádon Dr. Szetsey Ist-7. A di fizetes megszunese folytan er-: .... , „I:-; . . . .... .. . - • yan ügyvéd irodaiéban, s ugyanott a köve-
; ve„BWenne vált biztosítások - 6 honapon telése7 rés2lclezés7  ,s a „ i s  örák alatt 
> belül ismét ervenybe helyeztetnek, a hat-Lr -r-r . . . . . .... .. ..... . ... . . ... . betekinthető, i ralékos dl) es egy szazalek érvenyesitesi: ---
j tési illeték megfizetése mellett, anélkül, j
: hogy orvosi bizonyítván kivantatnék, csakj
jaz illető biztosított életben léte köttetik ki. j

8. Keresetben a biztosított töke azon- j  
, nal kifizettetik, kamatlevonás nélkül.
¡Ezalatt azon . 1 ,  kamat értendő melyet 
' a karósszegek azonnáii kifizetéséért levon- I 
1 tak. Ez is jelentékeny összegű kedvezmény, i
ha figyelembe/Vesszük, hogy évenként kö- 
zel__4 millió korona kárösszeg lesz 
«<Elsö magyar» által kifizetve.

9. A biztosítási szerződésből eredő 
[jogok elévülésére az eddigi egy év helyett,
5 év lett megállapítva.

10. Az évi dijaknak részletekben tör
ténő fizetéséért számítandó pótlék, félévi 
díjfizetésnél- 2"/*-ra negyedévinél 3 7,,-ra 
szállíttatott le.

Egy gyakorlatias újítást képez az is,
| hogy jövőben a kötvények kölcsönnel való 
| megterhelés esetén nem kerülnek letétbe és 
{helyettük nem lesz letéti téritvény kiállítva, 
hanem a kölcsönök a kötvényen magán 
jegyeztetnek elő.

Az uj föltételekben megállapított ösz- 
szes kedvezmények — kivéve a dijaknak 
részletekben történő fizetéséért megállapí
tott pótlék százalékukat — a régi biztosi- 
totak is kitefjesztetnek.

Fényképészei.
A n. b. közönség szives tudó- 

Unására adom, hogy
augusztus 2-án (vasárnap)

ez idényben utolsó
=  fényképfelvételek =

eszközlésevégettNagyatádraérkezek,
, Szives' pártolást kérve vagyok

V É R T E S  ANTAL, fényképész
- Nagykanizsáról.

Özv. Vámosi Lajosnö ujonan 
és modernül épített háza 

mely á ll: 5 szoba, 2 konyha, 2 
éléskamra, 1 előszoba, udvarban 

— > ■ ,=  2 faház 
Petőfi-utca 159. cs 160. ház-

io nucíjcoAiciutn. ' • , , ■ A 'nAA ' 1 '
Az uj feltételekkel olyan jelentékeny j S Z ü M , 9 2 0 0  k O F O Ilá é r t  C lSd Ó .



1908. julius SO. NAGYATÁDI H ÍRLAP -

fiázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-ntcában a
Valcsics-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
VALCSICS JÓZSEF

asztalosmesternél. ,

Hirdetésen jutányos áron fel
vétetnek a kiadóhivatalban.

m r  eladó ~m$
| H Á Z H E 4 Y E K .
g Nagyatádon a Széchényí-tér 23. 
gj számú ZáboFSzky-féle- háznak 
jjj Kossuth-utczárá néző kitűnő fór
ja galmi ponton levő üres telkei 
|  egészben vagy részben eladók, 
íp Értekezni lehet:
|  Benyák Jánosnál jj j
L  Nagyatádon.

BSB5a£352?asaSB9feSB£.35a5E5B5Í3

Egy jó házból való fiú 
könyvnyomdámban tanulóul

~ ---felvétetik. ~

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

eladó.áron

Az érdeklődök 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilápsitást nyernek.

MELLER SÁNDOR
fodrász

NAGYATÁDON.

Van, szerencsém a n. é. hölgyvilág to. 
tudomására hozni, egy^évig Berlinben szer- I 
zett szakismeretem azon szerencsés hely- 

| zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén a j 
legmesszebb menő kívánalmakat kielégít- i 
hetem.

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

Kegyes pártfogásukat kérve 
tisztelettel

_________ MELLEK SÁNDOR
(Diszkrét kiszolgálás.)

reJ-— Qp~ ej'--' i

CZERKON IMRE ÚRI É S  NŐI -CIPÉSZ 
KÉSZ CIPÓ RAKTÁRA; NAGYATÁ^

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

A JÁ N LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra’ mérték szerint minden alakú cipók .el

készítését. - — ' ~ — ----- 1 —----‘--i.
....-RAKTÁRON—TA R T : Url, női es ggcrmeK ke?z árut egyszerűtől a legfinomabb,.

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

——- ... . ‘ " " ■ *~* —

A pécsi 
országos ki-_ 

—állításon cl is- 
merő óklevéf- 
lel kitüntetve.
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KOKYVHVOMDft^ BANYÁK JÁNOS S
k ö n y v k ö t é s z e t . ~

KÖNYV,- PAPÍR,- IRO-

n a g y a t AD.
ÉS RA IZSZER =

K E R E S K E D É S .

a

ELVÁLLALOK:

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

Q O  lapok, eljegyzési és eskeiési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, _

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevelpapirt
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá-

- -... . .
lasztékban, nemkülönben mindennemű
írókészletek és rajzszereket. '

Ö D legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 
szóval mindennemű, alakú és kiviteíü 
yomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését: jutányos árban.

a

a—

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb1 áron 
készíttetnek.
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NAGYATÁDI H ÍRLAP

□
Alapittatott: 1854. .  Alapittatott: 1854. -

R o t t e r  B e r n a l

□ Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatok éssitna huzalok,
kerítések czéijaíFíí „fiungaria“ sodronyíonaí.

Mindennemű takacéktiizhejyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
„Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek.

~ la kékkő, raffíaháncs. ■■■
„Gyémánt acél“ és „Tőrök acél" kaszák. Kaszakövek. Kaszaverök ésTokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Hz építkezési idényre

ajánl complette kocsirakományokban, bármely vasútállomásra, vagy helybeli raktárról

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

Portland és román czementet

□

NAGYATÁDON. .-  )

LAKATOS é s  l e m e z á r u g y á r
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

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

□

□ romána es román czementet i— i
'j. hordókban és zsákokban (a »Beocslni Cementgyári Unió r. t.« képviseletében.)’ I____I

Valódi aszfalt fedlemezt, elszigetetölemezt, 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 Ő R S Z Á G I  F A Z S I N D E L Y T .

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

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólomzárolva.)
l egjobb minőségű ojtó szallagokü

1 1 ....... 1— 11___1 1___1 1 1
Nyomatott Bcnyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.



III. évfolyam. 1908. augusztus hó 6. 32-lk szám.

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

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

M e g je l e n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n .

SZ E R K E S Z T IK :
Dr. NEUBAUER FERENC. 

SZMODlCS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

,, lakossága közt, emelve ennek gaz-'Ipartejlesztes. dasági forgalmát, legfőképpen fo
gyasztási adók alakjában jórészt is- 

Hogy milyen arányokban kellene mét visszakerülnek az állampénztár
fejleszteni a magyar ipar verseny- ba, — megteszik sokféle jótékony 
képességét, arról ékes bizonyságot hatásukat, anélkül, hogy az állam
tesz az az emlékirat, amelyet né- kincstárnak valóságban nagy- áldo
hány hónappal ezelőtt tett közzé a zatába kerülnénék. Közelebbről bi- 
kereskedelmi miniszter az iparfejlesz- rálva pedig a magánvállalkozás 
tésről. Ez emlékirat szerint ahhoz kérdését, úgy találjuk, hogy erős 
az elsősorban elérendő célhoz, hogy akarattal nem lehetetlen ezt az álmot 
a hazai szükségletet a hazai ipar tiz éven belül megvaldsiíani, föltéve 
fedezze, nem kevesebb, mint 438 persze, hogy hazánk nagybirtokosai 
gyár volna szükséges, amelyeknek _  elsősorban a holtkéz — elég 
720.92 millió korona töke kellene; érzékkel fog birni az iparpártolás- 
foglalkoztatnának 144000 munkást nak gazdasági és hazafias jelentő- 
(körülbelüí 100 millió korona évi sége iránit mert ha Ausztriában és 
munkabérrel) és évi termelésük ősz- a Németbirodalomban össze tudták 
értéke 419*515 millió koronára rúgna, kötni az uradalmak birtokosai ezt a 
Az állami segély tiz évre összesen két szempontot, miért ne tehetnék 
125 millió korona lenne. czt nálunk is, különösen amikor

_ Ezek a számok csak az első köztudomású, hogy az iparvállalatok 
pillaqtásra tűnnék- föl viszonyaink- évről-évre nagyobb-jövedelmet biz
hoz képest — nagyoknak. Ami kü- tositanak főképpen azoknak, akiknek 
lönösen az állami segélynek szűk- módjukban van nyersíferinéniftiiket a 
séges összegét illeti, ez csak lát- helyszínén feldolgoztatni, ahelyett, 
szólagosan ihj nagy áldozat az állam hogy ezeket külföldre eladva, á te 
reszéről, csak úgy, mint az állami lőlük készült és behozott iparcik- 
tisztviselőknek juttatott magasabb kékért drága árakat fizessenek.

. illetmények is. Mert az összes állami Hangsúlyozzuk, hogy ezeket az 
kedvezmények és segélyek, eltekint-nparvállalatokat lehetőleg magyar 
ve attól, hogy a legkülönbözőbbr̂ pénzen. kettene nregvatósltaní, ném
alakban oszlanak meg az ország csak azért, hogy hasznunk az or

szágban maradjon és bennünket 
gazdagítson, hanem azért is, mert 
máris túlsókkal tartozunk ajkiilfŐldr 
nek és félő, hogy egy-egy ujabb 
pénzválság, vagy a legújabb porosz 
és német államcimletek mintájára 
váló külföldi kibocsátás, kapcsolat
ban ellenfeleink ágitációjával, papír
jaink tömeges visszaözönlése utján 
elviselhetetlen bajokat okozna egész 
gazdasági életünkben.

A nagyobbszabásu iaprfejlesz- 
tés előfeltételei közül a biztos és 
aránylag olcsó alapítási tőkén félül 
a forgó tőkének könnyebb megsze- 
rezhetését sem szabad kifelejtenünk.- 
Szamos gyár alakult volna már, még 
töbh virágoznék, ha törekvő és 
megbízható tulajdonosaik (hiszen 
csak ilyenekről lehet szó) pénzinté
zeteinknél hitel dolgában olyan tá
mogatást kaptak volna, mint a mi
lyenben például a kereskedelem az 
áruhitelre nézve részesül. Egyike ez 
azoknak a problémáknak, amelyek
nek megoldása elől pénzintézeteink 
nem fognak ki térhetni és amelyek 
megoldása nélkül alig számíthatunk 
nagy ipari fejlődésre.

Az ipari hitelnek az a módja, 
amelyet pénzintézeteink legnagyobb
részt az úgynevezett financirozás 
utján nyújtanak, nem kielégítő, amint-

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
A szép horváth leány.

Irta Szászjózsef

Hajnalodik.
A hegyormok felet bibor pir jelzi a 

nap közeledtét A völgyben néma csend. 
Csak néha hallatszik valami, titokzatos sut
togás, amikor a hajnali csípős szél meg
rázza a fák lombjait. Minden pihen még. 
Az emberek a kis falu szalmatetejii házalr 
bán, a madarak az erdő fáin a bokrok 
közé rakott {észkeikben.

Egyszerre trombita harsogás zug át 
a völgyön. Érczes hangját kétszer-három- 
szor visszaveri az erdő, a hegyoldal. A kis 
faluban katonák vannak elszállásolva s az 
ébresztőt fújja a századtrombitás.

Néhány percmulva nyüzsgö élet támad 
a kisfaluban. A katonák e|ösietnek. éjjeli pi- 
henőhelükröl. Egyik a szalmás sziliből, másik 
a szénáspadlásról. Fejedelmi nyugvóhely 
ez fáradt katonáknak. Fejealj a borjú, taka
ró köpönyeg. A kutnál megmosakodnak, az 
udvaron leszedik egymásról a széna szalma- 
szálakat, felveszik a vállukra a borjut, a 
puskát, s az utczán^sQraköznak szép rend
ben. ,

—  Főhadnagy ur Fábiánt felköltötte-e 
már kend? Kérdezte az öreg őrmester a 
napos káplárt.

— Még -nem, őrmester ur, válaszolt a le
gény, ,

— No há  ̂ induljon kend sebtiben, mert 
ha én indítom útnak kendet; abból még 
baj talál lenni, szólott fenyegetőleg az öreg 
vitéz.

^Fábián főhadnagy ur legkedveltebb' 
j tisztje az ezrednek., Csinos, barna ember, j 

aki után sok szép léány bomlott a horvát 
fővárosban. Azonban hiába bomlott, mert a 
föhadnadnagy úr nem nézett rá egyre sem. 
Rá is fogták hogy, nőgyülölö, de azzél nem 
sokat törődött a főhadnagy, ur. Valamikor 
pedig vig fiú volt, hoj.de sok szép horvát 
leánynak elcsavarta a fejét! Az utóbbi idő
ben azonban egészen magába zárkozott.

’A napos káplar^Undult, hogy fölkelt
se a főhadnagy urat,- aki egy szénaboglya 
tetején aludta azjgazak álmát. Útközben 
meg-megállt, azon tanakodva, de hát ho
gyan keltse-fel ?  Mert Fábián főhadnagy ur 
jó ember, derék ember, de arra rettene
tesen megharagszik, aki álmából felveri, kî  
telik tőle az is, hogy haragjában ppfon iiti. 
Otthon bizony gyakorta érte ez a'ltellemet- 
lenség legényét, de ez azért nem bánta vol
na, ha éjjel-nappul pofozza is mert a fő

hadnagy ur haragja hamar elmúlott, amikor 
néhány forintal kiengeszteli a megbántott
legényt.
Óvatosan odatámasztottvegy létrát s csen
desen felment rajta a boglya tetejére. A  fő
hadnagy' ur még édesen pihent. Valami szé
pet álmodhatott, mert mosoly Játszadozott 
ajkai körül. A káplár megálott a lajtorja 
legutolsó fokán, kiegyensedett s miután ke
ményen szalutált,' kiabálva mondta:

— Főhadnagy ur jelentem alásan tessék 
fölkelni I

Mert a katona, az mindig „jelent". 
Akár kér valamit ákár megköszön valamit, 
azért csak mindig jelent. Fábián főhadnagy 
urnák azónban hiába jentette, hogy keljen 
fel megse mozdult, úgy aludt mind a bun
da.

. A káplár újra szalutált s még nagyob 
hangon kiáltotta:

— 'Főhadnagy urnák alássan jelentem, - 
tesék már felkelni.

Ez is hiába való volt."'®’ főhadnagy 
ur Jovább aludt, akár a maga ágyában.

— Ezt ugyan az Ítéletnapig felnem köl
tőm. — dörmögte magában a hadfi s nagy 
tettre határozta el rnagátt. Eléb azonbaiC 
két f.okal lejcb lépett a létrán. Nagy óva
tosságai levete a köpönyeget u főhadnagy 
urról aztán meg fogta a vállát megrázta
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hogy nem is bír a hitelnyújtás ki- sel előbbre, azután meg a másik, a j -Elfogott kivándorlói. Geriec Ferenc 
zárólagos céljával. Bár tagadhatatlan, szerint a mint egyik hívei szavaztak taranyi lakost a soproni ha árszéli rendor- 
hogy számos uj iparvállalat létesül le utoljára, vagy a másiké. 2 L utlev?1 hT-y, l  I  T  iT- ™ennek segítségével, valamint az is, Mind a két párt kortesei szerte- helyére v.ssza küldte. A nála lévő 330 
hoqu sok quenge szervezetü vállal- szaladtak a közeli községekbe és koronát tőle elkoboztak es a nagyatad. 
kozás ily utón erősödik meg, mégis az utolsó percig folyt a szájjitás, fószolgabiróságnak koidötték. 
távolról sem elégíti ki ez az alakzat nehogy pár“ szavazattal a másik je- - Relytélyes halálozás. Barcsról írja 
a hazái iparnak sokoldalú hiteligé- lölt győzzön. tudós,tónk: Petrus^Vendel Béla belaván
nyeit. Az intézeti financirozás fő- Csak a zárórábap Kerekedett 1 lakos k.ienced ntagavai a választás befe)e- 

— s^nipontja~nrégereíírnMybérrTfiegis felür SzáBő István és bár dr. Piszar zése után Barcson a vasúti szailodaban 
csak mentül nagyobb bankárnyere- Antalra is jöttek még szavazatok, vett lakast, ott akarta tölteni az ejszakat, 
ség elérése, ami a zsenge és kéz-¡végig megtartotta 44 szótöbbségét, hogy másnap reggel haza utazhasson. Pet- 
detleaes iparvállalkozás ritkán elvi-¡mellyel győzött. rus jó barátjával, Szabó nevű parsával

• selhető megterheltetéséveí jár. Nem | Este 8 órakor zárta le dr. Mar-; együtt bérelt szobát. Petrus az ej folyamán 
is szólva a rendszerint kikötött és tón Gyula választási elnök a szava- eddig még ki nem derített okból kiesett a 
éveken át fenyegető opcionális jog zást s a jegyzőkönyvvel egy óra szoba ablakán az utcára, ahol reggel hol- 
gyakorlásának egyidejű kikötéséről, alatt elkészülvén 9 órakor hirdette tan találták még. Társa mind erről mit sem 
amely a törekvő iparostól még azt ki az eredményt, melynél fogva tudott, mert mikor a hajnali vonattal uta- 
a reményt is megvonja, hogy vál-; Szabó Istvánt a kerület megválasz- j zók a holttestre ráakadva, a vendéglőt 
lalatának kedvező fejlődése esetén í tott képviselőjének jelentette ki. ! fellármázták, Szabó a szobában mélyen 
ő élvezze a fáradozásai árán méltán Óriási lelkesedést keltettek sza- aludt. Bűntény, úgy látszik, teljesen ki van 
kiérdemelt jutalom javarészét. vai a Szabó-pártban. Előlépett Szabó zárva. Azt hiszik, hogy Petrust szédülés

• • :__ . István, kinek^bazafias szónoklat ki- fogta er és úgy esett ki az ablakon.
séretében adta át az elnök a kép- — Az orvvadászat meg akadályozása.

Választás ¡viselői megbízást. Erre azonnal fe~ A Baranya-Somógy-Tölnamegyei Erdészeti
’ lelt Szabó István, megköszönte az és vadászati Egyesület legutóbb tartott

F. hó l-énr szombaton végreí elnöknek a választás pártatlarrve- • ülésén elhatározta, a kormányhoz és a kép- 
lezajlott a választás is, mely egy ezetését és néhány lelkes szót inté-,viselőházhoz feliratot intéz, amelyen az orv
évre képviselőt adott a kerületnek zett híveihez, kijelentvén, hogy; vadászat meg akadályozása czéljábol a kö- 
Szabó István kispolgár, csokonyai szivén fogja viselni első sorban alvetkezö javaslatok elfogadását kéri? l. Ha- 
lakos személtjében. kerület kispolgárságának, de amellett ; tályos intézkedésekkel meg kell szüntettní

A küzdelem külömben titánra többi osztályok érdekeit is. j az úgynevezett intézkedésekkel meg kell
volt Mióta dr. Piszár Antal szerdán A hamarosan é§^avarosan le- szüntetni az ugynevezet vadászbérleti fikci- 
kitüzte a kerületben zászlaját, úgy zajlott választást most már a föfíe-|ókat, meg kell akadályozni a községi va- 
Szabó István fokozottabban agitált:nelemé, egy évre  vagy valamivel idászatí területek bérösszegének egyéni'■fel- 
maga mellett, mint dr. Piszár-pártja' továbbra van képviselőnk. A  felka- j osztását. 2. A községi vadászterületek bér
fejtett ki lázas tevékenységét. vart kedélyek ismét * nyugodni tér- tartamának minimuma, hát évről, emeltesék 

A választás napja borongósan nek, míg —  ki tudja milyen kö rü l- fé l tíz évre. 3. Mondja‘ki a törvéíiyhöMs7~ 
hajnalodott reánk s eső is esett az- menyek közi — fogjuk majd ismét hogy az orvadászat hivatalból— üldözendő 
nap úgyszólván egész délután. Reg-' gyakorolni polgári jogainkat. vétség, illetve biintetf. 4, Vadkereskedók,
gél felvonultak a pártok. A  felvo
nulás elég rendben történt és d. e. 
10 órakor körülbelül befejeződött. 
Már ekkor látható volt, hogy az 
erők igen egyenlők s^nem nagy

u főleg kisebbek .s az ugynevezet tyukászok 
1 megrendszabályozandók olyképen, hogy 

H Í R E K .  | vadkereskedést -csak hatósági igazolvány
• : '• alapján űzhetnek. 5. Vadászati kihágások

■ Fagylalt estély.. A nagyatádi iparos Teljentői részére a büntetéspénz fele f utalom- 
szavazatkülömbség fog dönteni, ifjúság önképzőköre f.^hó 9-én (vasárnap) ként kiosztandó: 6. Á v jutalmazás mégkön- 
Tényleg egész a ẑáróráig ugyszól- este a Veisz-féle «Kossuth» kávéházban nyitésére^z «Országos erdei alap» mintá- 
ván teljes egyenlőségben volt a két táncmulatsággal, egybekötött fagylalt estélyt jára «Országos vadászati alap»-ot kell szer
jelölt. Egyszer egyik járt pár tizes- rendez. vezni. Végül a vadászati alkalmazottak az

hBtalmasan. Az eredmény nem marad el. 
Fábián főhadnagy ur'egy pillánál alatt tal
pon volt s mérgesen kiáltott: ,

-  Ki az?
—; Káplár Boros, — jelentette a j vitéz 

aki akkorra már tiz lépésnyire volt a széna
boglyától.

A ' főhadnagy elnevete magát. Aztán 
lement a széna bóglyárol, rendbe szedte 
magát, s útnak indult a századdal.

A legények, nótára gyújtottak 5 nótáz- 
tak addig, inig berekedtek. Mikor a hegyre 
vezető meredeken kifáradtak, elhallgattak s . 
azt kezdték találgatni: hol Jesz a pihenő s 
hogy sokat kel-e még marsolniok ? A  fő
hadnagy jól hallotta a század élén kiváncsi 
kérdezősködésiiket de nem válaszolt.

-Szótlanul haladt előre.
A hegygerinezéröl níegTátuk a szamo- 

bori hegyeket. Erdős ormaikkal kíváncsian 
tekintetek feléjük. E  hegyek között, a hegy
katlanban fekszik Szamobor. Leggyönyörűbb 
helye Horvátországnak. Kis város, melyet 
köröskörül erdőkkel - borított magas hegyek 
öveznek. Az egijik hegytetőn áll a szamo- 
bori- vár, melyben IV. Béíakirályunk meg
pihent, mikor a tatárok elöl a tenger felé 
menekült. Nem vár már, csak rom, elpusz
tította az ellenség s még inkább az idő.

Nehéz iitühITvolt.-A- gyalogolás kifá

rasztott;—»  fegyver, -a borjú' meghúzott 
bennünket.

Fábián főhadnagy ur magához intett :
— Jöjj itten mellettem. Beszélgessünk, i 

Szamobor még messze van, addig kibeszél- 
gethetjük magúnkat. Elmondok neked..egyet- 
mást, mert jó barátom vagy s mert a saját 
leikém terhén is könnyitek vele.

Érdeklődéssel hallgattam a föhg^i3' 
•gaot,- akit. zárkózott természete dacára 
nagyon szerettem. Azt a benyomást tette' 
rám inindigr~hogy valami titkot hord ma
gában, amelg-eiriészti és a melynek kínzá
sától nem tud megszabadulni.

Éltem egy titkát mondom cl neked, 
kézdette. -  kezdett^ Említettem már, ki
lépek a hadseregből a gyakorlatok után. 
Te  csodálkoztál hogy miért? Most megtu
dod. Akkorra lesz uj állásom, rendőrkapi
tány leszek egy alföldi városban! Kis állás, 
nem sokat jövedelmez, mégis én leszek a 
világ legboldogabb embere.

Nem először megyek mostan Szamo- 
borba. Jártam ott már három év előtt. 
Akkor is gyakorlat közben kerülfem oda. 

i Tiz ■ napot töltöttünk akkor a városban,!
; mely egyike a legremekebb hefyekhek.

Engem — akkor még -hadnagy vol
tam — vár alatt egy kastélyszerü épületben 
szállásoltak el. Régi épület, talán a várral?

együtt építették fel. Kls'döTnbon, kert kö
zepén fekszik, amely kertnek folytatása az 
épület háta mögött a hegyoldalon az erdő. 
Amint szállásomra értem, egy jóságos öreg 
asszony fogadott. Férje kapitány volt s 
elesett Szerajevo ostrománál. E  régi kas
télyban élte özvegysége szomorú napjait 
leányával, égy tizennyolc éves gyönyörű 
teremtéssel. Ez a kastély volt minden va
gyona; Jövedelme pedig-az a néhány száz 
forint, amit a király kegye adományozott 
évenkint neki.

Margitnak hívják a leányt. A  legbá- 
jqsabb- teremtés, kit életemben láttam. 
Alabastrom arcát hollófekete haj övezi, 
fekete Szempillái alól kék szemek moso
lyognak. Magas, karcsú a termete, idomai 
remekek, aniilyet není készített soha szob
rász vésője.

Hamar összebarátkoztunk Margittal. 
Ha gyakorlatról fáradtan hazatértem, elibém 
szaladt a kis kapuig s ő maga gondosko
dott, hogy semmiben ne szenvedjek hiányt. 
Kis szobám ablaka minden reggel, minden 
délben /riss virággal volt -tele. Ö maga 
szedte kint a kertben, ö maga" kötötte ösz-  ̂
sze bokrétába kis kezeivel.

A délutánokat együtt töltöttük el. A 
kertben sétálgattunk s ezer bohóságot 
összebeszéltünk. Esténkint zongorához ült
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ilető vadászterület tulajdonosa által baleset 
-ellen bebiztositandók. 7. QJszáqszerte vad- 

értékesítő szövetkezeteket kell feláltitanlí-A 
képviselöházhoz benyújtandó, felirat meg
szerkesztésé Je az' egyesület dh ^Egry Béla 
országgyűlési:képviselőt kérje fel..

—• Elszaladt Csikó. Rözeiiberg Sándor 
tabi lakosnak 1 drb. muráközi fajtájú 1 és 
léh éves- szürke heréit csikója f -hó- 1-én 
tartott tabi országos vásár alkalmával is
meretlen irányban- a rajta levő bőr kötő- 
fékkel együtt elszaladt.

— Erőszak. Beleg községben múlt hó’ 
24-én Tengerdi György né ottani lakosnál 
egy ismerétlén' kőműves jelent 'meg ki maga 
mellé napszámos leányt keresett. Mikor 
meglátta Tengerdiné 7 éves kis leányát, 1 
korona napibért igéfve anyjának elvezette 

*a malom felé. 11 órakor megjelent otthon 
a kis leány' és elmondta, hogy azon ember 
rajta erőszakot követett el. A csendörség 
a nyomozás folyamán, 'kiderítette, hogy a 
férfi Babics Vincze nagyatádi illetőségű, 
cserepes segéd, kit a kaposvári kir. ügyész
ségnek feljelentettek.
, — Lopás. Múlt hó végén Simongát. 
pusztán Tóth József és társai udvarhelyi 
lakos ' mezei munkások magán ládáját", 
mélyek a birkaakolban voltak elhelyezve 
Kovács-József kaposvári születésű csavargó 
feltörte és azokból több féle ruha neműt: 
összesen 36 kor, értékben ellopott, és is
meretlen irányban megszökött. Pár nap 
múlva a mikei csendörség elfogta és a be
ismerésben lévő lertíeltet a nagyatádi kirr 
járásbíróságnak átadta.

— Tüzek* Múlt hó 25-én Nágocs köz
séghez tartozó Jutón pusztán Jüz . ütött ki, 
amely kilenc gazdánaTt"fáköM zatl's összes 
ingóságait elhamvasztott— Az illetőknek 
mindene még az élelmi szere is odaveszett.

— Drávaszerttmárton községben junius 
15-én villámcsapás kö.vetkeztében keletke
zett nagy tűzvész dühöngött, amely 14 
gazda tulajdonát képezett 31 épületet.Jel-, 
jesen megsemmisített, melyeknek bocsértéke

. 22000 korona volt.
— Katonai ellenőrzési szemle. Nagy

atádon október hó 1, 2, 3, 5, ,6-án fognak
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megtartatni a folyó évi'.katonai ellenőrzési j ságok a fölvilágositás végett hozzájuk 
szemlék. 1 ' forduló egyévi önkénteseket oktassák .ki,
. :r~ Lopás. Krőnberger Soma Kutas köz-i hogy^g; téfiyleges szolgálat elhalasztása 
ségliez tartozó Kozma5 pusztar lakos földr iránti folyamodványaikat a véderötörvéngi 
bérlő kárára, f. hó 1-én virradóra, elbo- j utasítás I. része 72. szakaszának 3. _pontjá- 
c§ájtott házi cselédje Jakab Teréz nemes- i bán meghatározott időig .kötelesek benyolr 
dédi illetőségű nő többféle tárgyat összesen t tani és ugyanakkor azt a körülményt tar- 
53 kor. 16 fillér értékben ellopott. A gyors jioznak igazolni, hogy tanulmányaikat az 
nyomozás-folytán-ö-nő-elv'árt' ládájában- á előző tanévben valamely felsőbb tanifezet- 
tárgyak megtaláltattak és tőle elkoboztákí îjcn folytatták, de nem szükséges azt is 
Az enyves kezű cselédet ;i kaposvári kir. igazolniok, hogy a következő tanévre va-

■ ügyészségnek feljelentették. lamely felsőbb tanintézetbe már beiratkoztak.
.-- Siketnémák iskoláztatása.-A nagy- Amennyiben pedig oly egyévi önkéntesek 

méltóság» vallás- és közoktatásügyi minisz-1 kérik tényleges, szolgálatuk elhalasztását, 
tér f. .évi junius hó 5-én kelt rendelete akik besoroztatásuk alkalmával valamely 8 

folytán Somogyvármegye közigazgatási bi-‘ osztályú középiskola utolsó évfolyamát 
zottsága felhívja a községi elöljárókat, hogy ‘ látogatván, csakis utólag, g szóban forgó 
a tanköteles korban lévő siketnémákat tanintézetnek elvégzése után részesittettek 
tartsák nyilván, a névsorokat mindep évben i az egyévi önkéntesi kedvezménben, az ille- 
kzzöljék a szakbeli ̂ intézetek felügyelő-bi- tök az érettségi (osztály) bizonyítvány be- • 
zottságával illetve igazgatóságával és in- mutatása mellett tartoznak bejelenteni, hogy 

; tézkedjenek, hogy a siketnémák a tankö- tanulmányaikat valamely magasabb taninté- 
telezettség korhatárán, . vagyis 15 éves- zeten folytatni óhajtják. Ezeknek az ujabb 
korukon túl is a tanfolyam teljes befeje- tanulmányoknak ténzleges megkezdését a 
zéséig látogassák az iskolát szabadságolás első évében nem kell bei-

j Figyelmeztetés az önkénteseknek, gazolni.
A hivatalos lap mai száma a honvédelmi — Milyen idő lesz augusztusqan ? Me-
mimszternek a vármegyékhez intezett ren- teor irja- a következőket: — ^gusztus hó- 
delétét közli, amely azoknak .az egyévi nap csomópontjai: 5—12—14—15— 17—19 
önkénteseknek szól, akik aktiv. katpna.i,—22—24—26-ra esnek, melyek közül leg- 

; szolgálatuk elhalasztását Kérik.-A: rendelet arősebb hattásuak 5—12—15—26-iki cso- 
tartalma ez: ismételten előfordult, hogy mópontok, 5-iki meleg, száraz, 12, 15' ikí 
egyévi önkéritesek, akik tanulmányaik foly- változó csapadékos; 26-ik zivatBros jelleg
tatása czéljából tényleges szolgálatuk elh'a- geírAugusztus eleje annak egész el§ö :har- , 
Tanítását kérték, figyelmen TtivuK hagyilk d nüffá állandóbb meleg és száraz jellegű- 
véderőtörvényi utasítás I. rész 72. szakasza nek ígérkezik 12—15— 17 körül a változó,
3. pontja második bekezdésének rendelke- hűvös, csapadékos-jeHeg-fejük ki amit újra 
zpset, melfr szerint a jelzett czélból tanul- meleg állandóbb idő követ s ezt a 24. és- 
mányaiknak a lefolyt tanévben történt foly- 27-iki zivataros jellegű idő váltja fel.
tatását évenként szeptember elsejéig kell . .  — - ___ .
illetékes állományparancsnokságuknál bei- '
gazolniók. Ehelyett az illetők csakis ennek C ' O A i \ N O l \ .
a határidőnek lejártq és tényleges szolga- ' . ~ -
latra történt behivatásuk után folyamodtak
lényteges szolgálatuk elhalasztásáért és 
pedig annak beigazolása mellett, hogy ta
nulmányaik folytatása végeit az uj tanévre 
már belralkoztak. Ez ¿ szabályoknak meg 

"ftem felelő eljárás. A közigazgatási ható-; T. olvasó, azt jól tÛ Om.

KALAND.
Egy kis kaland — a vicinális 
A kedves lassú vasúton . . .  
Hogy erre ön kiváncsi máris

---- - , v ■—r*------- -
Margit s én gyönyörködve hallgattam re
mek játékát, csengő énekét.

Észrevettem magamban, hogy őrülten 
szeretem ezt a leányt és láttam, hogy 

. Margit sem idegenkedik tőlem.
Életem boldogabb perczeit itt töltöt

tem el.
Távozásom előtt az utolsó estét is 

együtt töltöttük. Szótlanul sétálgattunk egy
más mellett a kertben, a hegyoldalon el
terülő erdők felé. A kínos csendet végre 
én törtem meg. _________  .

Az elválás fájdalmairól beszéltem.
.Az ő arcán egy könnycsepp pergett 

végig. Én forró csókjaimmal felszárítottam. 
Megcsókoltam százszor, ezerszer. Keblemre 
szorítottam fejét s így susogtam fülébe:

— Szeretlek, Margit, imádlak, nem 
hagytak el soha!

Vallomásomra ő egy csókkal vála
szolt. Égető csókkal most is érezem arco
mon. Ez a csók aztán tűzbe borított. Meg- 
őrjítelt, bolonddá tett. Vaserövel szorítottam 
magamhoz a leányt, aki menekülni igyeke
zett. Hiába vergődött szegény kis galamb, 
nem. tudott elmenekülni. J ____ .

Mikor kábultságomból magamhoz tér
tem, Margitot nem láttam sehol. Kerestem 
nevén szólítottam, de hiába.

Vacsoránál láttam utoljára. Sápadt

volt nagyon s kék szemével szemrehányó- tem magamat, hogy nelássam öt kit imádok, 
lag tekintett reám. l- — De hát ha férjhez ment azóta?—

— ön elbúcsúzik tőlünk most, had- vetettem közbe, 
nagy ur — mondta édesanyja. Igazán na- — Margit nem ment férjhez. Ismerem 
gyón örültem, hogy vendégül láthattuk s én öt jól. ó  csak engem szeretett s engem
nagyon kösZöuöm, hogy szomorú magá- szeret, most is. ó  érzi, tudja, hogy vissza-
nyunkat pár napra elfeledtetté velünk. térek hozzá. És én most hálát adok a jó

A szégyen pírja futotta e l. arcomat. Istennek, hogy meghallgatta könyörgésemet.
Szegény boldogtalan öregasszony nem is Sikerült állást kapnom. Gyakorlatok után
sejtette, hogy mint rabló távozom el az ő kilépek a katonaságtól s feleségül veszem
becsületes házából. Margitot. . f
_____ — Bnrsássnn tm»g Margit ínnrtrlntiatti------ Eközben előtört a heggek- -közül" a~
a leánynak, mikor pár percre magunkra nap s ránk vetette meleg sugarait. Fábián
maradtunk. Bocsásson meg az Istenre ké- főhadnagy elővette óráját s örömtől sugárzó
rém, én jóvá fogom tenni hibámat. Mihelyt arccal mondotta:

.. — Félóra niulva ott leszünk 1 v 
Aztán gyors léptekkel előre rohant. 

Alig tudtunk nyomába éfni. A katonák ká- 
; romkodva kérdezték egymást:

— Mi baja a főhadnagy urnák, hogy 
úgy szalad. Ilyen bolondul még sohasem 
merít életében!

" Jó félóra múlva Szamobori hegyék 
közé értünk. Körülbelül száz méter széles

vajarni; állást kapok, eljövök magáért s 
feleségül veszem. Meg tenném éri most, de 
uemUehet. Nekem^sincs, -önnek sincs- kau
ciója __

Könnyezve csókoltam meg kezét 
azóta nem láttam.

NemPis- hallottam hírt róla.
- — Aliért nem látogattad meg, vggy 

miért nem irtál neki ? kérdeztem tőle.
— Mert csak mint vőlegény akartam iit vezet a hegy katlanba, ahol a város fek- 

viszont látni. Mikor megmondhatom neki, szik. Köröskörül magas hegyek, erdQktel 
| hogy,itt vagyok, eljöttem,' be akarom válr . .koszoruzVa. Amint a szorosan át, a hegy- 
tahi szavamat. Sokszor fogott el'a vágy, [ katlanba/értünk, megpillantottam egy »ne
hogy lássam, sokszor, útnak indultam, de ¿xedek hegycsúcson a szamaborl várat. Ég 
legyőztem vágyakozásomat. A^zal büntet- felé .meredeznek falai, tornyának 'romjait
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Hát meg tudja énekemből,
Ha elolvassa énekem,
Hogy milyen pikáns, milyen furcsa 

^A-ificzinalis szerelem . . ... 
Somogyszobb felől közelgett 
A miniatűr szörnyeteg 
És Atád-felé igyekezvén 
Prüszögött közbe szörnyeket,
És Atád szép kies városa

Kivált, mert itt szált a vonatra 
Egy gyönyörű m^nijecske fel . . . 
Gömbölyű arCza csupa bübáj 
Ragyogó szeme csupa láng . . . 
Ennél izóbb tűz nem hevíti 
A viczinalis gőzkazánt!
Olyan volt a nő mint' Istennő 
Formás szép vádli, kebel . . .
De hát tovább ne részletezük,
Azt látni s nem leírni kell h 
Szemközt vele egy szép levente 
Válallalkozó snajdig gyerek . . 
Éréiben- már hangya mászkál,
A vére szörnyen bizsereg . . . 
Gondolja; volna bár e nőcske,
A kornivltti márkinő,
S a míg utazna ne habozna,
Az volna ám a kitűnő.
És mintha rózsás budoárrá 
Változnék át a kis kupé,
Mintha betöltné illatával 
Egy illatos pajkos szupé . . .
Az ifjú a hölgyet átkarolja 
S kiált a hölgy: a tüzszemü,
„Uram, uram az ön szerelme

lyi éiütíkű! ^
És vegyre heveseb az ostrom,
A szép aszony viaskodik, 
Fenygetőzik vészjelzővel 
S az ájtÖfrö2 tá*maszkodik 
S átfogja a fiú a nőcske 
Derekát, mely karcsú, csodás . . .
S egyszerre csak - nagy ég mi történt ? 
-Égy veszedelmes ropanás!
Támad nagy lárma szörnyű pánik 
A kávé daráló megáll,
A kalauzok mind összefutnak,

[-Mindenki ordit, kiabál,
: Árokból kél fel a levente,

_ i És talpra segíti a nőt . • —r--- - 
¡Rozoga volt a zár az ajtón^
S mindketten kipottyantak ők!
Egy kicsit, nagyon megíjetek 
De egyébb bajuk nem esett,
S még mulattatja a menyecskét;
A viczinalis baleseti________
És szoTa nocské mosolyogva;
„No.lássa édes lovagom,
Elbukni nem — csupán kibukni 
Lehet a viczinalison!"

Boccacio.

Felelős szerkesztő:
Dr. N EUBA UER  FERENC.________

Gabona-piacz.
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. augusztus 6-án.
Búza ^  K. 21.60 21 —
Rozs '  -  19.- Í87IO
Árpa -  „ 14.- 15.- 
Zab — „ 1 7 .  16 —
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Rázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-utcában a
Valcsícs-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
VAtCSICS 1ÓZSET

asztalosmesternél.

Hirdetmény.
Azon fiú- és leány^magántanulók, 

kik f. é. szeptember havában akar
nak magánvizsgálatot tenni, egy ko
ronás bélyeggel ellátott folyamodá
sukat Nagyságos dr. Gulyás Ferenc, 
Somogyyaimegye kir. tanfelügyelő
jéhez, cimezve a polgári iskolâ  igaz
gatóságánál legkésőbb augusztus 
20-ig nyújtsák be.

A folyamodvány mellékletei:
1. Születési bizonyitvány.
2. Iskolai bizonyitvány.
3. Községi bizonyitvány, r-rf 

melyben igazolandó a magántanuló 
foglalkozása,  ̂erkölcsi magaviselete 
s ha az illető szülői gondozás alatt 
áll — ezen körülmény.
Á nagyatádi polg.isk. igazgatósága.

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

f e l a d ó .
Az érdeklődök ■ 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

a
í  !:T5ea!35SESSaE5aBaseg

L - W  ItfD á  Ü T ’ " f
H Á Z H E L Y E K .  ij

Nagyatádon á Széchényi-tér .23. jjf 
, számú Záborszky-féle háznak."] 
Kossuth-utczára néző kitűnő fór- ¡.j] 
galmi ^Onton le v ő ^ re s  telkei jjj 
egészben vagy részben_eladók. ¡j] 

Értekezni lehet:
í ‘Benyák Jánosnál íj,

Nagyatádon. ¡Jj

ffiö 5^asa3e ji^ l̂ e5.a5ii5E5a5a£iS5EBnI

Alatta m dombon miridjártszemembe ötlött 
a régi kastély. A főhadnagy hozzám nyúlt, 
megfogta karomat, s izgatottan mutatott 
arra felé:

— Látod, ott van_a kastély.'Hátamö- 
gött a kert, az erdő.

Szélsebesen rohant előre.
A  századot rábízta az őrmesterre.
— Hová vezessem főhadnagy ur a 

századot ?
» , — Ahová akarja! — kiáltott vissza a 

főhadnagy izgatottan s tovább rohant.
Alig tudtam követni.
Mikor az ódon kastély kapuja elé ért, 

megállott és .bevárt. Együtt mentünk a kas
tély udvarára, illétVe kertjére. Alig tettünk 
néhány lépést, a fék közül az utón egy 
öss öreg asszony jött felénk.

—  Ez. Margit édesanyja, — súgta fü-
- lembe Fábián főhadnagy. Hogy megöre

gedett !
Az öreg asszony barátságtalanul né; 

zett végig bennünket, mint egy olyan, aki 
mégvet minden katonát. Arca akkor lett 
csak barátságosabb, mikor a főhadnagy 
bemutatta magát :

Igen emlékszem a; föhadjiagy urra.

Nagyon jóravató ttSZteSSéges ember, örülök, 
hogy újra vendégül láthatomTT ”

A főhadnagy kérdöleg hordotta széj
jel tekintetét a kertben. Az öregasszony! 
megértette: .

— Keres valakit főhadnagy ur? Ne 
keressen senkin! csak én magani vagyok, — 
monoqltá szomorúan.

Fábián elhalványodotl s. levegő után 
-kapkodva, kérdezte: _ _  — r .

— Csak nem történt valami szeren
csétlenség ?

Az öreg asszony megtörölte könnyező 
szemét s nyugodtan folytatta:

— Bizony nagy szerencsétlenség tör-; 
tént,. főhadnagy ~ür!

Fábián megrázkódott s kétségbeesve ■ 
kiáltotta:

— Meghalt, az én édes, drága Mar- 1 
gitom meghalt!

— Nem is tudtam, hogy a főhadnagy 
ur ennyire szerette. Erről' nem mondott 
nekem a lányom soha semmit. De ne essék 
kétségbe, mert az a leány nem érdemli meg.

— De hát mi történt, asszonyom ?
— Nagy csapás ért engem, főhadnagy 

ur. Elvesztettem legdrágább kincsemét: a 
leányomat. Nem halt meg, — él,, de gya
lázatban. Most két esztendeje huszárok

jártak erre s Margit egy huszártisztei meg
szökött.

Fejét tenyerébe hajtotta az ősz öreg
asszony. Ugij sirt, úgy zokogott.

Fábián főhadnagy pedig ott állott a 
helyén, mintha kővé meredt volna. Irtózatos 
fájdalom dúlhatott benne, mert leperegtek 
arcáról könnyet. Azonban nyugodtságot 
erőszakolt magára s elbúcsúzott a szeren
csétlen öregtől.

Mikor kiértünk az országúira, kitört 
belőle csalódás keserű fájdalma. Lerogyott 
az árokpartra - és , sírt mint egy gyerek. 
Aztán felugrott, kirántotta kadját s dühösen 
csapkodni kezdte a tüskebokrokat.

— Megölöm a csábitót! Megöllek, 
kulya!

Mikor tekintete véletlenül rám e$ett, 
labbanhagyla az őrült vagdalkozást:

— Bocsáss meg, nem tudtam, mit te
szek. Most pedig menjünk, ezen a helyen 
tovább nem maradunk.

A legények felkapkodták a borjut, á 
fegyvert magukra. Megperdült a dob, a * 
század tovább masírozott a legközelebbi 
falu .felé. A legények víg dalra gyújtottak, 
de a főhadnagy ur most nem vidult fél. 
Szomorúan, lehorgaszlott fővel ballagott, 
kardját hóna alá csapva, a poros ország
úton a_század után.
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Nagykikindai gyártmány.
Bolm-fóle szab. biztonsági átfeilö- 

cscríp 272. száiitr •

B O h N  n ,  t i  T f l R S f l l
- NAQYKIKINDÁ és ZSOMBÖLVa . -

Legrégibb, legnagyobb és "legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon a

BOHNS TK<H..\<iYÁRAK
NAGYKIKINDÁN ÉS ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. Legelőkelőbb referenciák: Aiápittatott 1864.

---  50 miitió évi gyártás ---- ;___
a cs. és kir. szab. Bolín-lelc biztonsági átfedő cserepekből. 
V A S O X Y D  természetes vörös . színben vagy kátrányozvar" 

GYÁRTM ÁNYOK: Bohn-féleszabadalmazott biztonsági átfedő-
: cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet. 

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve.
Zsombolyai gyártmány.

Szab. biztonsági préselt Atlcdfi cscríp 253. s:

CZERKON IMRE "feRS'.'S; NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel .kitüntetve;

A JÁN LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós láhakra mérték-^^rint -mindpn alakú ripők el- 

készitését. - (
RAKTÁRON TA RT : Úri, női. és gyermek kész árut egyszerűtől á legfinomabb

kivitelig.

— Rendelések és javitások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
......  - . -SS— . ...

- _____* , . ...-----------  . V --------

A pécsi____
»országos ki
állításon .elis
merő oklevél- 
lel kitüntetve.
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KÖNYVNYOMD A  g E N Y Á K  lÁNOS
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .

KÖNYV,- PAPÍR,- IRÚ- 
=  ÉS  RflIZSZER  =  

K E R E S K E D É S .

\ p r ~
íl

RAKTÁRON T/ÍRTOK: 

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

Rajzpgpirt és kartpnt egész ivekben 
és felvágva. r

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

□□

u n

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász
lapok, eljegyzési és esketési meghívók, 

legizlésesebb kivitelben.
Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

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

Könyvkötészeti - munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek. \

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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LAKATOS ÉS LEMEZÁRUOYÁR
A pécsi orsz. kiállításon bronzéremmel kitüntetve.

Magy. királyi -fÉ á  lőpor áruda. 
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott aczéltüskés kerítés sodrony, sodronyfonatokíssima huzalok,
kerítések czéijaiTü „fiüngaria“ sodronyfonal.

takarékliizhelyek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
„Sophia“ és „Cornélia“ permetezők, kénporozók és alkatrészek.

...... ....... 1‘ kékkő, raffiaháncs. ---■ ■ =
„Gyémánt acél“ és „Török acél" kaszák. Kaszakövek. Kaszaverök és Tokmány.

Szab. bácskai ekék és alkatrészek. 
Hz épifftezésr 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 »Beocsitíi Cementgyári Unió r. t.« képviseletében.)

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

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

I.* F E L S Ö MA G Y A R OR S Z Á G I  F A Z SI  N D JE L YT.

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

Gazdasági vetőmagvak (államilag ólömzárolva.)
Legjobb minőségű ojtó szallagokü

Nyomatott’ Kenyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
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Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor.,, ne-
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M egje len ik  minden csütörtökön.

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

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztöségr Nagyatád, Fürdó-utcza 67. szám. , 
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Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Életpálya-választás. áll a dolog, hogy a leányok is gon- felvirágoztassa. Ész, értelem, a tG-s- 
dolkozhatnak «életpálya» felől. Ko- hetségek kifejtése és rendszeres kí- 

Vakarionális iHnhpn mirinn“ « runk a nőemáncipáció, az az a női művelése kell minden pályához, 
t a n ú » «  b S S r t b e í w S - 'S M  Í S t t ™  Mi. válasszon tehát 4  ifjú? *
a megérriemlett nyugalom napjait, Hőnek s adott’ t ó S s s S  flmi ^ í éh“  való és amit el- 
mindenkor előtérbe lóiul az cletpá- oTossaqöt a nő, lélík ?d uau W--birnak vállí!i- Ez azt tcsz1- hoSS 
lyanak fontos kérdése. Apa, anya kéDeztwtö mjnt a fíTflp egyéniségünkhöz keressük ki az
arról beszélnek: mi legyen a fiúból? Lehet'tanítónő elemi vaqu pol- életPálSát «örülbelöl megmutatja a 
Árnyas lugasban, esti hűvösön a ári L k o l S  n ^ T r t a S . t e í , . ^ « « 10 -
csaladi tanács rendszerint e kérdés- Lehct távir^rm . nnMam^t0rnA-.lI Í n± ml'fa.l>»Wj.h, hajlam. 
sel foglalkozik, fl leanyohilflLnein ovónö rográTSözhatlk mindenféle flz emberek között* legtöbb 
oly nagy fontosságú e kérdés. A pénztárnál mint pénztárnok, belép- szerencsétlenséget az életpálya hely- 
lanyok pályaválasztása nemigen ag- hét gyárakba kereskedésekbe könyv- tetol megválasztása pkozza. Rővid- 
gasztja a szülőket, mert itt a terme- vezetőnek. Nyithat bérmHy kereske- ár“5 lesz-^r-kt-miskMömben jó 
szét- törvényé megszabja a no elet- ¿¿s* üzUp\ inart Lehet festő szoh- zenész lehetett volna és védbeszé- 
pályáját^mcly nem lehet más. mint.rász; énekesnő,' színésznő, s még dct gé-
'm r iLVCS íe.lesé9 Dt .aJ fiukí í 1’ ??.szAmlalaiL művészi ágnak hivatöiH*52 lett voln*  r ". ~  • r 
elet küszöbén ezen kerdes-alt íW rmive|öje Miért ne gondoljon az ifjú Vannak, kik abban a nézetben 
nz eietpaiyaK szazreiesege kínai- jeány emez életpályák valamelyikére, hisznek, Hogy erős akarattal a -tér- 
K0Z , egyáltalában van benne életre-.mészeten is lehet uralkodni, és aki

Ott vagy, a'nagy ut-tömkeleg valóság? hajlama ellenére lépett valamely pá-
közepén. Tőled jobbra-balra, minden AVás helyzet áll elő a fiukkal lyára, kitartással mégis arathat azon 
képzelhető irányban sugárként fut-] szemben. Nekik nem feltételesen kell sikert. Lehet ebben valami igaz, ál
nak szét az utak. Mindegyik más- pályát választani, hoifeüi elenged- talában az akaraterőnek az élefbeh 
más életpályára visz. Hova lépj: az hetién szükségből. nagy szerepe van. De mégis számta
ni kérdés? Eltalálni, hogy melyik; A legelső szabály, mit a pálya-rlan példa bizonyítja, hogy az élet- 
életűt  ̂ vezet boldogsághoz: ez a yálasztástiáriHló ifjú figyelembe ve- pályákat erőszakolni lehetetlen. Mert 
probléma. gyen az, hogy minden pálya -szép/hogyan legyen egŷ  hebegő jeles ẑó-

A leányok életpályája igen egy-ojó és nemes. Ne legyünk előítéletesek, nők, miként legyen zenei hallás nél- 
szerü és Istentől rendeltetett. Azért ne mondjuk, hogy ez és ez a pálya kül valaki, zeneművész, hang nélkül 
első tekintetre úgy tűnik fel, mintha Vagy mesterség csúnya, eme másik operaénekes, hogy legyen valakiből 
ez üggyel épen nem is kellene fog- pedig szép. Mai napság már.az ipa-' nyelvtudós ha nyelvek tanulása iránt 
lalkoznj. Pedig még sincs egészen rosnak is jelentékeny szellemi ké- semmi érzékê  nincsen/miként lehet 
úgy. A  mai viszonyok között akként pességre van szűksege, hogy üzletét .hadvezér -abból, ki irtózik a puska-1 1

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Mikor 6 szántani ment.

— Cosbuc György.

Nagyot pattintva éles ostorával, _
Házunk előtt haladt az utón átal,
Ekéjét várta a mező. >
A szövőszékben elmerülve ültpm,
A pattintásra gyorsan kirepültem,
Felismerém: ez ő, ez Ő!

A len-szállakat szétkuszálva hagytam,
S egy ablaktábla száz darabba pattant, 
Tudj’ Isten mi történt vélem!
Agyam megkábu)t! Mit kívántam tőle? 
Talán csak azt, hogy kivegyem belőle: 
Pihent-e a múlt éjjelen ?

S  lássátok! Neki van egy rósz szokása, 
Szép piros ajka kész a csókoíásra !
Az utczán nyíltan átölelt, /  J
Én karjaiból magamat kitéptem,

; Eltaszitottam s félve visszaléptem  ̂
iS  most ugy._saji;álom tettemet!

Véresre vágtam fekér gyönge lábam,
I Én ezt a kint is szótlanul kiálltam,
| Bar félek: bűnt követtem e l!
Hisz drágább lélek nincs egész világon,
S ha egy rósz szóval tán szívén találom: 
Földjét zokogva szántja fel.

Révay Károly.

A próba.
Mis Lucy._, Wyíjför^ aplajbász-király 

egyetlen leánya1 volt. Atyja, á plajbász-trust 
vezére; való^gos egyeduralmat« .gyakorolt

¡a világ összesplajbászainakára fölött. Mert 
,ö gyártotta a legjobbakat. Az ö .gyártmá
nnyá'fekete volt, mint a szén, puha, mint a 
a vaj és könyü mint a pehely. Szinte lebe- 

j gett a papiros fölött és lágy gömbölded be- 
j tűk kerültek ki alóla. Nem csoda, ha néhány 
; esztendő alatt meghódította a. világpiacot. 
Mindenki csak Wynford czeruzát kért, a 
yankee éppúgy, mint a hottentotta, 

i francia éppúgy, "hunt a mandulaszemü 
| japán. Ennek előrebocsátása után az 
| olvasó természetesnek fogja találni, mrt 
! Wynford még amerikai fogalmak szerint is 
1 óriásig vagyont gyűjtött s a plajbászok árát 
úgy dirigálta az egész földgömbön, mint 
magunkfajta igénytelen halandó az órája 

¡mutatóját. Ha mr. Wynford rosszul aludt, 
l a plajbászok ára másnap óriási ingadozást 
j mutatott, ha ellenben jól töltötte az éjsza-
kát, vagy a kis Lucy rámosolygot az édes- -

Strofín
festi) az étrágyát <• a megirtt*»

'Tüdőbetegségek, hurutsk, szamár- 
köhögés. skrofulozis, Influenza
«llen számtalan tánár és orvos által iwpóöta ajánlvâ  

Minthogy

F. Hduai-La RKkt *. C*. Bml|WH
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durranástól, s görcsöket kap, ha vért 
Iát ömleni?
Minden ifjú jól vizsgálja meg, mije 
van hajlama. Figyeljék meg a szülők 
is. Nekik nagyobb tapasztalatuk lehet, 
ok helyesebben Ítélhetnek a,gyerme
keiknél mutatkozó jelenségékből.

És csak a hajlam után indulja
nak,̂  kivéve ha a hajlam oly pá
lyára utalna. amely-kiYüi áfíó okok-

tanult n ^ - s o k a s s é g - iG S  s ^ r i S ' B á ^ * V B; p ^
Mehet a maauarfiusok Dáluára. !ep,e cl 3 P r0 lcPJen is, egyet ne feledjen: hogy az

Lehet belőle pap, orvos, ügyvéd, Igen találóan ismerteti Búza, élettel Istennek és hazájának tartozik, 
tanár, tanitó, mérnök, katonatiszt, Barna országgyűlési képviselő a mai M üller Ferenc.
építész,'"hivatalnok, kereskedő, ipa- viszonyokat a «Budapest» politikai; ^  —
ros, gazdász, erdész, bányász. Lehet napilap 155. számában, a midőn eze-;
tQvábbá színész, festő, zeneművész, két írja: «Más országban a mező- „ Véorehajtási nOVGÜB 
szobrász, tudós és író stb. A tech- gazdasági termés hiányait pótolja az 3 J
nikai pályák: mint mérnök, építész,.ipar a kereskedelem- ereje, bősége.j A végrehajtási novelláról korpoltált 
gépész a legvirágzóbbak hazánkban. Á mi számunkra az ipar csak egy; hírek, melyek azt igyekeztek bizonyítani, 
És ez természetes. Oly ország, mely súlyos adót jelent, amit idegen né-jhogy az uj törvény szakaszai lehetetlenné
á  f e j lő d é s ,  a z  e lő r e h a la d á s  fokán áll, péknek fizetünk. Ezért kell sírva j teszik a hitelezőknek követelésük behajtá- 
mérnököt,' építészt, gépészt nem néznünk az aranykalászos rónát, sát, már megtermették veszedelmes követ
nélkülözhet, sőt hovatovább nagyobb ezért kell busán gondolnunk arra a j kezményeiket.
mértékben foglalkoztat. ____ ____jj^ttentő. vegzetre, hogy-ezen az al- Más városokban már tömeqesen fel-

A T iívit^öirtlirf Tlégirigyel- ‘ drttryazáag földön szegény nemzet 
teb'b, minden ember csak hivatalnok laJ« k; me,? ezeI «ztend^ óta csak 
akar lenni, a mi szerencsétlen nézet. az* tanulta mc9’ a kenyefet
Ha mindenki hivatal után fut, hol maga csinaljamagának, de azt nem, 
maradnak akltor a többi éíetpályák ? hoggawunkajat, is maga csinálja.
A hivatalnoki, élet igaẑ  hogy b iz t o s , ;k e l l j n in d enkinev - hogy ez: helyeselhető a hitelgazdaság szempontjából 
de nehéz rajta előre menni és ki-. *91) nem maradhat, hogy—egyGZCn gijaras s reá mutatunk arra is, hogy 
tűnni. ~T~ I OjSzág Európa közepén pusztán szerencsétlen körülmények között szüle-

A kereskedés a legnagyobb tért földmivelesből meg nem élhet, mert telt törvénH távolról sem olyan veszedel- 
nyitja meg a meggazdagodás előtt. a .. mezőgazdasági termeles mes a hitelezőre nézve, mint azt első pil-
Szorgalommal, ügyességgel e pályán ^ aerte'^u a , s° kí"' hiszik'könnyen lehet boldogulni, de ellen-; “ eflenHsegge< es szoigasaggai.» Mert ha vi2sgá|juk „ novena
kezőleg sehol sem oly gyakori a Sokan álitják hogy nem lehet vezett sérelmes pontjait, könnyen megálla- 
tönkrejutás, minta kereskedő pá-ezen segíteni, igy lesz ez mindig, píthaíjük, hogy azok alig valamivel .¿§zám- 
lyán. Nagy éberség, kitűnő ész* sok mert a magyar nemzet nem ért az bavehetöbb előnyt nyújtanak az adósnak, 
fáradság kívántatik egy jó kereske- iparhoz, kereskedéshez, nincs hozzá a  tisztviselők fizetése mai papig 1600 
dőtől. Ki ezekkel rendelkezik, jól érzéke, hajlama, tehát igazi magyar koronáig volt lefoglaihatatian. Az uj törvény 
teszik ha e_ pályára lép. ipart fejleszteni nem lehet. Ne nyu- ez összeget 2000 koronára emelte fel. E

Épen ilyen az iparos pálya ¡s. godjunk bele ebbe a helyzetbe. Nem 400 korona, mely. a különbséget teszi, csak 
Országok sorsa az ipartól függ. igaz, hogy a magyar képtelen az ipar- nem képezheti a kereskedőkörök sérelmét 
Hazánkban különösen soknak kell ra és kereskedésre. Csak akarat kell, s nem teszi lehetetlenné a követelés be- 
még történni ipari téren. Mindenek; komoly elhatározás és kitartás. A hajtását?
előtt el kell oszlatni a téves néze- magyar iparnak ki kell fejlődnie, mert. AnwMlöiiben 400 koronánál nagyobb

teket. Az ipáros pálya csak oly tisz- ettől függ Magyarország fenmara- 
teletre méltó, mint az ügyvédi, orvosi, dása.
stb. Az iparos éppoly hasznos pol- Egy pálya sincs, mely munka 
gára a hazának. És mai n&pság már •! nélkül ontaná a pénzt. Bármelyikre 
az iparosnak értelmes, miveit etn- lépsz is ifjú barátom, sikert csak ki- 
bernek kell lenni. Ki nem az, nem tartással és vasszorgalommal lehet 
megy semmire. Ne kicsinyelje a ha- elérni. Szeressük igaz szeretettel a 
zai ifjúság az iparos pályát. Négy választott életpályát. Ne legyen más 
gimnázium vagy polgári osztály gondolatunk mint annak élni. 
végzettsége mellett is csak lépjen e Mindezeket hányja vesse meg 
pályára. Mentői többet tanult, annál elméjében a pályaválasztás küszö-

1 eaészséatelenséq )obban előbbre juthat. Sőt kívánatos, ¿hó ifju és ítéljen szive sugal- 
•• • hnmí tanult ifiak nanu sokassaaa ijata ösztöne szerint. Bármilŷ  palyára

lépjen is, egyet ne feledjen: hogy az

mondták a hitelezők követeléseiket. Nálunk 
ez az eset .ugyan még nem állott be,-de 
a jövőben könnyen bekövetkezhétik.
_____ Megkíséreljük ezért ehelyenpár szó
val bebizonyítani azt, hogy mennyire jjem

apjára, a ceruza ára szilárd volt mint a 
szikla tömb: _______

A plajbász-király felesége korán elhalt. 
L u c z jl  alig emlékezett az édesanyjára. 
Négy éves volt mindössze, rüikor anyja te
temét kivitték a Wynford'palota hatalmas 
diszes kapuján. Mr. Wynford őszintén meg
siratta hitvesét, aki hu társa volt akkor is, 
amikor még heti húsz dollárért na- 
pontta le kellett szállnia a bányaüreg feke- J 
te torkába, akor is, amikor milliók urává! 
lett, munkások ezerének parancsolt.

Hogy a gyöngéd pnyqi szeretet mele- 
legét némiképpen pótolja, Lucyje mellé vet
te egyik távoli rokonát miss Betyt, aki az 
élénk eszü, gyönyörűen fejlődő leányra úgy 
vigyázott, mint a szemeféUyére. ö  maga 
ismét a munka lázas förgetetegébe vetette 

_njagát s egyre gyarapította mérhetetlen va
gyonát.

így.szállottak tova az esztendők. Lu
cy húsz éves lett, s az imádók egész raja 
iparkodot megközelíteni a dúsgazdag -plaj- 
bászkirály egyetlen, gyönyörű leányát.

Egy napon mr. Wynford felkereste 
Lücyt szobájában. Lucy az ablaknál állott 
és merengve nézte, mint slklanak át aiterti 
fákon a leáldozó nap utolsó sugarai.

— Édes leányom, — kezdé a szokottnál; A  csöndesen szétterülő alkony még 
komolyabb hangon az apa — érzem, hogy j  gondolatokba merülve tálalta öt. 
öregedő vállaim a munka terhét már alig- Egyszerre felugrott és csöngetett Bét
áiig bírják. Nyugalom után vágyódom. 'Eztjtynek.
a nyugalmat nagyon megédesítené, ha a te Az öregedő kisasszony arcza megje- 
boldogságodban gyönyörködhetrténf. Szeret- lent az ajtóban, 
ném, ha férjhez mennél. A világért nem h-,, . D . . .
n »1 1 .-1 a iá , , ,  — férlek, Betty, — mondá Lucu — jersürgetlek, csak azt kérem tőled, nézz korú ; __ „ u , . . „  . . .  . ... I  n ai .. .1 .. . .  ide az iro asztalomhoz, fogj tollat es iriad,egy kissé. A  választást tejesen read bízom, j  g  m j t  .

Nem akarok egyebet, csak hogy boldog
nak megelégedettnek lássalak.

Ezzel homlokon csókolta a leányát és 
kiment.

A  sok fiatal ember közül, akika Wyn
ford .palotában megfordultak, Lucynak ket-

egyik, mr. Háry a másik. Mindakettöhöz 
erős rokonszenv vonzotta de az érzési 
analízisében nem jutott el odáig, hogy vá-

Mélyen tisztelt uram I Egy szerencsét
len ember, aki ön távoli rokonának nevez
heti, összekulcsolt kézzel könyörög, mentse 
meg attól, hogy öngyilkossá legyen. Itt fek
szem a: Lincoln-kórházban, s betegségem 
egészen elgyöngite^t. Szerdán már el akar

ton ákedt meg a szeme. Mr. Jamés volt az. hak innét küldenL. de-oly nyomorúságban
vagyok, hogy egy falat kenyeret sem vehe
tnék magamnak. Könyőrgök, látogasson meg 
engem holnap kedden déután 5 órakor és

laszthatott volna köznlnk. Ha mr James- segítsen rajtam. Bocsáson meg, hogy meg-
* szel-beszélgetett, azt hitte, öt szereti. Ha szabom az órát is, de látogatókat csak 
mr. Háry jelent meg, ennek a modora bilin- | Pont öt őrkor bocsátanak be? szerdán pe- 
•cselte le . dig már nem találna itt.

- A kettő közül egyik férjem lesz- | Számítva az ön nagylelkűségére, vagyok 
| mondotta Lucy magában, amikor apja tá- M. Hastings.
jVOzott-de hogy melyik, azt e pillanatban,! — U g y l— .raondá Luzy, — köszönöm, 
[még magam sem tüdőm. Most ugyanezt a levelet másold le, mindá-
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összeg, a mivel 1881. év, az eddigi vég-:

- rehajtási törvény hozatala óta, még a leg
kisebb tisztviselő fizetése is emelkedetté s 
igy csak az 1881. évr törvényben szándé-, 
költ arányt állította helyre a novella.

A nem állandó alkalmazással bírók, 
illetményéből a .törvényjavaslat az eddigi 3 
kor. helyette koronát von ki a foglalható- j 
ság alól.

Megjegyezzük még azt, hogy a vég- 
rehajtasf szenvedőnek vagy családjának! 
élelmezéséből és a lakbérlétekből féímérű-! 
lő követelések fejében ezen összeg is íele- 
részben lefoglalható.

Az iparral és általában kézimunkával 
foglalkozók védelmét célzó intézkedések
nél a törvényjavaslat csak annyiban tér el 
a mai rendszertől, hogy a kereset folytatá
sához szükséges házi állatokra is kiterjesz
ti a mentességet s a kis ipar .számára a 
foglalás mentes anyag készleténél a 100 

kor. értéket 150 koronára emeli. ^
A lefoglalható készpénzből annyit 

mentesít az uj novella, amelyből a végre
hajtást szenvedőnek és- háznépének szük
séges lakásbére egy ^negyedévre kitelik 
amennyivel részükre a legnélkülözhetetle
nebb élétszükséglet fedezését tudjá bizto
sítani. Ám ez úgyis lényegtelen intézkedés, 
mert a készpénz úgyis többnyire kikerülte 
eddig is a foglalást.

A kisgazda fundus instruktusa szintén 
kivétetett a foglalhatóság alól olyképén; 

,hogy a 12 katasztrális holdig terjedő .bir
tokon a földmiveléshez szükséges vetőma
got, igaifonó jószágot, gazdasági, eszközt 

^  stb. egyáltalán- mentesíti a Végrehajthatóság 
atoL Ez látszólagos sérelmét képezr a hite- 
lézöknek, pedig ha közelebbről vizsgáljuk, 

—— ugy-konst&tálbatjuk, hogy- é̂pen a hitelezők 
érdekét védi: '

Ha nem mentésitik a fundus instruk- 
tust a lefoglalhatóság ellen, úgy a kis gazda 

^mindene, a jövedelmet hozó berendezések
* és munka, eszközök dobra kerülnek.

Megszűnik tehát a szerezhetóség, a 
termelés lehetősége. Nincs jövedelem, nem 
lehet így adósság törlesztés sem.

A végrehajtáson megjelentek pedig

oly áron kótya-vetyélik el a kisgazda min- J.hogy gyors felmondás által az egész tar- ' 
denét, hogy-~a befolyt összeg a legtöbb tozas rövid lejáratú teljes visszafizetését 
esetben a követelés legcsekélyebb részét sem j  követelik, inkább elfogadják a hossabb

járatú résztörlesztési formulátfedezi,
Ellenkezőleg, ez az .intézkedése a 

végrehajtást novellának még inkább hátrá
nyos az adósokra, mert azok pénzintézeti 
hitelét fogja drágítani, az ezután többnyire 
követelt és nem olcsó jelzálogi bekebele
zés áltar. . - —

Üdvös intézkedéseket tartalmaz emel
lett az uj törvény a végrehajtás költségeire 
nézve.

Kimondja, hogy 100 koronáig terjedő 
követelésednél a végrehajtás feltétlenül hi
vatalból rendelendő el, mely által az ádóst 
ujabb költségektől kíméli meg. A  becsüs 
alkalmazását csak az elkerülhetetlen ese
tekre korlátozza. Csökkenti az árverés többi 
költségeit is. Végül kimondja, hogy ingók 
árverésénél a  végrehajtást szenvedett nevét 
nem szabadJútenni a hirdetményen.

Az árverés idejének korlátozására 
nézve a következőket olvassuk, az üj no
vellában.

A mezei gazdálkodással foglalkozó 
ellen vezetett végrehajtásnál az igavonó 
jószág és gazdasági eszköz lefoglalható 
ugyan, de ha az adós gazdálkodását foly
tatni' kívánja/s a jószágok ■ éli 

: gondoskodik^ azon évnek március 15-tól 
november líMg, e jószágok végrehajtás 

rtárggátnrem képezhetik:
összegezve érveléseinket mint végső 

konklúziót, kimondhatjuk, hogy úgy teoreti- 
j kus, mint praktikus szempontokból egyaránt 
i nem helyeselhető a tömeges hitelfelmondás.

A fentiekben épen a kereskedőkre 
j  vonatkozólag emeltük "ki a végrehajtási 
novella intézkedéseinek jelentőségét.

lg  -

___ H ÍR EK .
— Személyi hír. Tévely László kapos

vári számvizsgáló f. hó 10-én a nagyatá
di főszolgabiróság pénzkezelésének meg
vizsgálása végett városunkba érkezett

— A nagyatádi iparos ifjúság önképző 
köre saját könytárát 150 drb. legújabb 
művel kiegészítette. A midőn ezt a közön
ség tudomására juttatjuk, egyben értesítjük 
hogy ezen körbe könyvtári tagul havi 20 

fillér tagsági díj mellett bármely nagyatádi 
lakos" tréléphet Jelentkezés írásban a kör 
elnökségéhez intézendő.

— Tüzottóságunk ünnepségére a meg
hívók szétküldettek "s a testületbe nagy a 
mozgalom, hogy a közgyűlés napjára min
den irányban készen legyenek. A szertár is 
elkészül a nagy nápra s most, hogy a régi 
szertár már le van bontva, aáPuj épület 
egész i szépségében látható s valóban dicséri 
építőjét. Az ünnepség nápja zenés ébresztő

versenyek követ
keznek. Délelőtt 10 órakor tartja meg a, 
szövetség közgyűlését s ez után lesz az uj 
szertárnak feiszentelése s hivatalos átadása. 
A felszenteléskor az ünnepi beszédet Kiss 
Arisztid főtisztelendő tartja. A közgyűlésre a 
megyei tűzoltóságok tagjai közül már eddig 
is szép számmal jelentkeztek § vidéki testü
letek a versenyben való részt vevésüket is 
bejelentették: A versenydijak, valamint a 
szolgálati érmek a közgyűlésen osztatnak ki.

A  hitelező kereskedőknek eminens J Versenydijakat eddig Kacskovics Lajos alis- 
érdeke az, hogy az üzletükbe fektetett tő- \ pán, gr. Széchényi Frigyes, Szabados Imre 
kéjüket a rizikóval arányban álló kamattal j  szövetségi alelnök és maga • a ‘szövetség 

j  visszanyerjék. Ez pedig csak úgy lehetséges, | ajánlották fel s városunk hölgyéi körében is 
j ha ők maguk igyekeznek a velük leszámo-j megindult a gyűjtés, hogy a befolyó össze- 
i  lási vagy üzleti összeköttetésben levőknek j gén .emléktárgy szereztetvén be, az mint a 
|hitelképességét.fokozni. 'nagyatádi hölgyek dija fordittassék a ver-

Már pedig ez csak úgy történhetik: senyek győzteseinek jutalmazására. A tár- 
meg, ha adósoknak kedvező konjukturák sasebéd 1 órakor lesz, a Korona kerthelyi- 

Iközött adnak megfelelő hitelt s ahelyett,' ségében s erre á jelentkezési iveket a na-

kettőt tedd borítékba s az egyiket mr. Ja- 
mesnek, a másikat mr. Harrynak fogod 
megcímezni. A  leveleket tüstént postára ts 
adhatod.

De mit jelentsen ez? —, nyugtaláhko-, 
dott Betty.

—  Bizd csak rám, kedves Betty.
Alighogy Betty á levelekkel eltávo- : 

zott, Lucy az Íróasztalához ült és szintén 
két egyforma levelet irt. Az egyiket mr. 1 
Jamesnek, a másikat mr. Harrynak. A levél 
igy hangzott:

«Holnap kedden délután pont 5 óra
kor várom önt teára és egy kis bizalmas, 
beszélgetésre.

Lucy Wynford.;
A lev/zleket megcimezte és az inassal 

nyomban postára adatta.

.. Másnap délután, kevéssel öt óra előtt 
Lucy izgatottan sétált fel és alá a szobá
jában.

Meíyik? Melyik? — sóhajtozta. Majd 
hozzátette: hátha nlindakettö ? I

E’ pillanatban az óramutató az öthöz

ért. Ugyanakkor a palota kapuján elegáns 
fogat fordult be:

Betty 1 Betty I — kiáltotta Lucy — 
valaki jön! . . .1 Mr. James, vagy mr. Herry. 

,Nem tudom melyik. . . Kérlek, fogadd‘ őt 
és egy zsöllye puha vánkosába temette 
arcát, a melyre halavány rózsákat festett 
az izgalom.

így telt el tiz perc . . . egy negyed- 
! óra. . . Félhat órakor egy másik fogat gör
dült be az udvarra. Mr. Harrg ült benne.

Lucy felugrott és eléje sietett.
— Ah, mr. Harry. — mondta kedves 

duzzogással, ön nem. nagyon pontos.
Bocsásson níeg, míss Lucy, — fe- 

j lelte H&rry — pont ót^róára halaszthatat
lan teendőm volt

— Micsoda?
Egy szerencsétlen emberen akartam 

segíteni aki levélben megkért, hogy láto
gassam meg a Lincoln-kórházban.

— Nos, és .; ?  ....
— Ne kérdjél Imádom önt és végte

lenül boldognak érzem magam az öu tár
saságában, de. . . .  . '-’—sv ,

— De. . .?
— De nem vagyok annyira”  őriző, 

hogy gondatlan vidámságban csevegjek itt 
amikor egy boldogtalan ember az öngyil
kosság gondolatával küzd amott.

Lucy gyöngéd, hálás pillantással ho
norálta e szavakat.

És. megtalálta azt a szerencsétlent?
— Fájdalom, nem bírtam ráakadni. A 

kórházban nem ismerik. Magam sem tudom 
most már, "hogy hol keressem;

— Harry —  szólt Lucy . reszkető 
hímgon — önnek igen jó szive van. . . . 
És én csak ezt akartam tudni. . . .

-1- Lucyl
— Szeret ön engem, Harry?
— Imádom I
-r- ^kkor kérem, nyújtsa a karját, és 

| jöjjön vélem a — papához. Nini, jnájd 
j elfelejtettem I . . . Mindjár bejelenthetjük az 
| eljegyzésünket mr. Jamesnek is, aki már jó 
j félórája ül odafenn. Azt a szerencsétlent 
¡pedig-majd fel fogjuk kutatni — együtt -
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megtámadta Spiller Ignácot, kit

nagy esőzés midenfelé alá mosta az utakat 
sok helyen kátyúk fél méter mélyek és 
szöffiös igen mély juk- tátong, meíg körül

pókban fogják a városban-bemutatni. Az
ünnepséget pedig este a már jelzett táncz- ____
mulatság féjézibe, mely alkalommal tűzoltó" ̂ ¿tt Szokoli kezei közül kiszabadulni, 
testületünk az eddigieknél is fényesebb tű
zijátékot mutat be. A parancsnokság már 
ezúttal kéri közönségünket, hogy á'z ünnep 
napjára a házakat fellobogózni szívesked
jenek.

— Gyógyszertárátadás. Boda -Józsefe 
régi, köztiszteletben álló gyógyszerészünk 
f._ hó 7-én a tulajdonát képező gyógyszer- 
tártól megvált s átadta azt most már tény
legesen, jutódjának Teuchner Gyulának. Re
méljük azonban, hogy ez még nem jelenti 
ĝ t, mintha ö távozni is készülne körünk
ből, mert hiszen minflen érző szál és a 
nagyatádi takarékpénztár élé'n elfoglalt ki
váló állása ezután is követeli, hogy Nagy
atád és vidéke közéletének és társadalmá
nak tévékéiig tagja maradjon.

— A községi jegyzők féláru vasúti 
jegye. Országszerte mozgalom indult meg 
aziránt, hogy a községi jegyzők 
állami tisztviselőkhöz hasonlóan féláru 
vasúti jegy váltására jogosító arcképes

_  csupa posta és: táv. igazgatóság által kijelölelndő
hencegésből elakart’ verni. Spiller alig tu- hivatalnál, melynek fegyelmi hatósága alá

:okoli kezei közül kiszabadulni. Az tartoznak a posta távirda és távbeszélő
eset a csendörségen feljelentetett, Szokoli kezelést gyakorlatilag elsajátítani és ott

vizsgálat során részegségével védekezett, rendes szolgálatot teljesíteni- 3. 1909. évi
-  Beküldetett. A szombat és vasárnapi “ ‘ ptember « i «  költségükön Buda^

- 1908. augusztus 13. '

pestre illetve Zágrábba fognak áthelyeztet
ni a posta év távirdátisztképzó tanfolyam__- 

tTiallgatáMm.47ÁpcTsta^éTtávirdatisztképző 
tanfolyam tartama alatt, mint annak rendesmény nappal is nehezzé, de éjjel .épen élet

veszélyessé teszi-a-mi vidékünk úgy is so- ... . , . . .  ...
. . .  , tekintetben alavetik magukat és a megálla-ha dicséretben nem részesíthető utait. _  . ... c ..„  ____ _________ pitott beiratasi dijat fizetni kötelesek. 5. Nászért engedje meg az_igen tisztelt szer- r  ...........  ’

, „ . u n  .,imi pidijjaik elvezeteben a tanfolyam 10 hóra keszto ur, ha nehány sorban-erre az. utmi- r . ____ f i —  ̂.....
zériára felhiyotn a közfigyelmet
hogy szerény fölszólalásom. folytán igen
tisztelt ügybuzgó főszolgabíró urunk úgy _  . , , ..

• i J  i * • ot i orakban gyakorlati szolgalatot tenn tar-sem fogja elmulasztani, hogy hamarosan - .. .- toznafc. 6. Akik ezen felteteleknek eleget 
nem tesznek, vagy akiknek magaviselete

hallgatói a tanfolyami szabályzatnak minden

bizva tcricdö t31-13013 a*at is megmaradnak, de 
ennek fejében g tanfolyam székhelyén levő 
;pt. igazgatóság'rendelkezése szerint a déle-

szorgalma, vac)y megbízhatóság ellen kifo
gás merül fel, valamint azok is, akik a pos
ta és távirda szolgálatra más okok miatt al
kalmatlanunk találtatnak, a szolgálat alól 
minden további igény nélkül v egyszerűen

végét vesse a hátrányos állapotnak. — Egy 
J vidéki.

-  Virágzó ipar fejlődött hazánk déli 
i  részén és nagyban-i^rul hozzá a vidék va- 
jgyoni viszonyainak konszolidálásához. A 

‘: Íegjobb-Jiirnévnek örvendő Nagykikindai és 
vasúti jegy váltására iogosiio Zsombol„ ai Bohn-féle téglaguárakat-ér^k...;";""'" , r  , . . ... .
igazolványt kapjanak. Zemplénvármegye » ™"><ratetnek. 7. Viszont azok, akik gyakor-
feliratot intézett e kérdésben a belügymi- ü g j f f  .■ ö c pévé' l»'i " lk!,l,mztattásUk alatt teljesen beválnak,
nlszterhez s feliratát pártolás végett meg- Bohn.fé|e J2 >  átfedő cse- a posta «  táv .rdatiszIkcEjó t»nfs|M ra sza
knifitp Snmnnuvármeauének is fejlődtek ki. A  Boh ■ bnlyszerü elvégzése és a posta és táv. tisztiküldte üomogyvarmegyeneK is. repgk melyck5öl a cég évente 50 milliónál *vizsaa

— Tűz. Múlt héten Nagykorpádon víl-j többet gyárt, közkedveltségnek örvendenek.
hatalmas 

munkáskéznek
Dr-’ | keresetet fog adni.

lámcsapás által Balogh Vendel tulajdonát J ̂  cég uja5ban ¡Békéscsabán is 
képezett ház elégett. A hozzá tártozó mel- telepet létesít,- mely számos műnk 
léképülétékTs teljesen elégtek 740 kor. keresetet fog adni. 
értékben, azonban a kár teljesen megtérült.U: _  p41y4iat, R  kir pos,a t4virda és
mert biztosítva volf-750 koronára. • .. . .  .....—  .... ^ ---■— — —I

— Csendháboritás. F. hó 2-én 
Dávid dr. kutasi
órakor Takács Imre kutasi lakos be zuztar értelmébcn azok az ifjak pályáztattnak, akik 
Takács boszubol követte el ezt, mert Kállay j közédiskolát, vagy ezzel egyenrangú más 
cselédje nem akart hívására kijönni. Vagyon -tanintézetet érettség vizsgával elvégeztek, 
megrongálása és csendháboritásért felje
lentetett.

sikeres letétele után, posta és 
: táv. gyakornokká ‘ neveztetnek ki az 1893. 
évi IV-ik t.-c. 11-ik §-ában megállapított 
segélydijjal azaz ha felsőbb tanintézetet vé- 

Igeztek (egyetemet műegyetem jogakadé
miát) évi 1000 korona, különben pedig.évi

- a c  ua o a K-n távbeszélőnél betöltendő 80 gyakornok je- qqq korona segélydijjal. A posta és távirda- 
l  i Ü ! ® 1' állásra ezennel pályázat birdettetik. tiszti szakvizsga sikeres letétele után pedig 

;i .járásorvos ablakait éjjel 11- Ezen a|iásokra az 1883 í. évi I törv. § a ;• Pn^ -  ¿ v »ivm-tn-és távirda— 
tisztviselői állásokra. Pécs, 1908. julius 28.

Főigazgató helyett: Sebők.

18 életévüket már* betöltötték és magyar ^  ^ 5 ^  
állampolgárok. Ezen föltételeken kívül qa :8pjul sem szerzett egy lap elólizetőinek,.mintt W f. ' ------  — .'Dili muimm ufi.» ii*|* Iliink

— Elgazolas. Görgetegen t. no o-an  ̂]^ázók községi erkölcsi bizonyítvánnyal fett- a rBu(laj)est“, midőn jiíir hőnáiijml ezelőtt 
d. e. Pölöskei Antal 1 és fél éves fiát Nagy, betétién előéletüket, közhatósági orvosi bi-! megküldte nekik iiigjuui_,a :• ö éves fennállása'
Vince János görgetegi lakos teherrel meg- zonyitványal pediq ép egéséges, a posta- alkalmából szerkenzleU albumot KA-ével jöt 
rakott kocsijával elgázolta, minek következ- távWa és t4vbeszé|ö sz0,gálllt mindc„  a szerk««tós,* 1. «  «z-eliunert ^  kteilnó

_____ Kll „ nBtI.i monknit ' 7 ’ . . „  , .v! levelek, méltatva az album vemlkivöl bo-éstébena kis fiú ott azonnal meghalt. ágának léjjeli, mozgopostai stb. szolgalat) ,,n|„tcs tartalmat, valiiinint annak iliszos ki-
“  Zárlat megszuntetes. ft 1 ara,,y , elvégzésére testileg is alkalmas voltukat iga- állítását Hús/ 4ven, számos képben és sző-

községben uralkodott lépfene járvány me9 | zolni tartoznak. Továbbá azok, kik a kő- végber mondja el az album a lap 30 éves
szűnt, az elrendelt zárt a felterjesztett vég- • Népiskolát az 1907-1908-iki tanévet megelő- történetét, írtak bele politikái, társadalmi és
jelentés alapján Somogymegye alispánja au-: zé lervégö tík  tartoznak hitc,es módon a2t ' ‘» l»1“1' ^alrtjm, a Jjurt»-

Wrtirfn«« ; . . . . .  .. i. , . i. i l,est volt-és jelenlegi munkatársai, azonkívülgusztus 7 én feloldotta. ; is igazolni, hogyjízóta hol voltakalkalmazva, .........
-~i — Bábatanfolyam. Pécsett a bábatan-1 - - -~- .

folyam f. évi' szeptember _ hó 6-án veszi

... .. . , a számos kép é.s imlmellóklet olyan értékessé
illetve mivel foglalatoskodtak. A pályázat^ teszi a könyvet, hogy az méltán foglal helyet 
alá bocsátott állásokat a-kerületi posta* és, bármely művelt ember asztalán. Az albumot

a kiadóhivatal miinlazou előfizetőknek, akik 
legalább V, évi összeget, vagyis 6 koronát

kezdetét. A kis községek bábatanulól ré~ távirda-iqjízgnlóságok fogidk betölteni És pe- turt mu.-t is í i ik v ii kgldi
szére 8, -ígyenkint 180 koronás ösztöndíj ^  ,  budapesti posta-táv. igazgatóság 16-ot * .................j á«— g k
áll rendelkezésre. A folyamodók felszerelt1 
-kérvényeiket legkésőbb f. hó 25-ig lehet
beküldeni, Somogyvármegye alispánjához l,erkö|csj es iskolai bizonyitványokkal fÖIsze- inulatváuyszámot készséggel küld a kikiadó

^folyamodványokkal a már közszolgálat- j hivatal Budajiest, IV., Sarkantyus-utea !}. 
Heresznyén | ban e|öljátó hatóságok, a közszolgá-

cimezve.
—« Baleset. F. hó 10-én

többi kerületi igazgatóság pedig egyenkint (!Rvszerrü 1,'ekuldeuek és a postaköltségre 80 
•at A sajátkezüleg írt és születési, orvosi, fillért utalványoznak. A Budapest-ből kívánatra

Magyar lányok (szerk. Tutsek Anna.)
Rengel Imre malmában a tulajdonos 10 la|ba„ „em á||ók d, az illcték(.s fószo|. -A leíny.iri bon/orkánr tiuom e* patikus

—  « i. _ -A---1..UAI ----- . 1 a . meséjét mondja el Lövik -Károly -a Magyar
gabiró vagy a polgármester ut|án f. évi u „yok regéllyr0,nt),|,au. n ,önyí rll „¡u JU m  
augusztus hó 15-íg ahhoz képest, hol a |az elmúlt, a régi magyar diákéletben játszó- 
pályázók. alkalmazását nyeri óhajtanak, a ; dik ez a regény. I la végot ér, egy igazán 
budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, j iro'lalmí, s emellett teljességgel nekik való

éves fiát a gázmotorból kihatoló gáz meg
sütötte, a minek következtében pár órai 
szenvedés után a szerencsétlen gyermek 
meghalt.

— Lopás. F. hó 9-én virradóra Berkes 
'János szabási lakós kárára nyitott pitvar-
jából 3 zsák rozsot és 1 zsák búzát 46 
kor. értékben ismeretlen tettesek elloptak. 
A hátra' maradt bakancs nyomok ifjú Ben
ce Ferenc udvarjába vezettek, kinek a lá
bán lévő bakancs nyoma azonos volt a 
lopásnál hátrahagyott nyomokkal. Nevezett 
egyén a. lopást tagadja és a nála megtar
tott házkutátás sem vezetett eredményhez. 
Feljelentették a kir. járásbíróságnál.

— Vetekedő. Babócsán juliús 27-én az 
utcán Szokoli; György minden ok nélkül

pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári; vagy 
zágrábi posta- és távirdáigazgatósághoz

olvasmánnyal gyarapszik a leánypublikum 
olvasótára. Folytatásait hetenként közli e 
képes, lap, amelynek minden száma ötletes

nyújtsák be. A pályázók közül kiválasztott,; „jjonsl«, ko.lveawig K W in tM  ára nogyod- 
az illető posta-táv. igazgatóság fölhívására! évenként :> kor.
.az igazdatóság''* vezetőjénél személyesen! — Uj idők. Április elsejével’uj ávna^ya- ' 
■jelentkezni tartoznak, a ki azután fölvéte- j dót kezd llerczeg Fereuc hetilapja, az Uj 
•lük . iránt végleg határoz. A fölfogadott posta i Idők. Kredeti regénye bizonyára széles régi- 
és távirda gyakornokjelöltek. Fogadalmat j ókban kelt érdeklődést A regóiiy cime „Gyönge 
tesz, két (2) korona napidijat kapnak és a 1 emberek“, !s.-irója Legioner. Álnevft szerző 
következő feltételek mellett lépnek szol-1 fiatal magyar ember, aki öt éven. át ólt az 
gálatba: 1. Állásukat az illetékes posta és idegen légióban, s innét küldte novelláit az 
távirdaigaz'gatóság által megállapittandó Uj Időinek, melyékkernagy feltűnést keltett. . 
napon elfoglalni tartoznak. 2. . Kötelesek a ¡Mostani, uagyobb szabásyu^nunkája is ez ide-
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Hirdetmény.
gén légid Fantasztikus környezetéből indul.'

■Ez-a" regény az új évnegyed egyik irodalm i; 
érdekessége. Mellette a lapnak hetenként egy-_ 
egy kiváló munkatársa, frissen ir t  munkájával.; Azon leány magántanulók, J
Elsősorbani a szerkesztő Herczeg Ferenc, aztán , szeptember havában ákar-,
Gár jí^viTTJförly, SzőniaM/y, Ambrus Z o ltá n ,n ak  ma<^yÍZSgálatOt tenni, egy Kp- i- 
Ileltai, Lövik, Endiődi, Szabolcska: ilorkayné, bélyeggel ellátott folyamodé- |
a s/.eilemosségérói ismert fienfrv asszony, >»z- sukat-Nagysagos dr. Gulyás Ferenc, 
úttal a cukrászhoitb.i jár, s itt veszi. csípős .“ ömög^vármegye kin tanfelügyelő
kritika alá a közéleti aktualitásokat Ellesett j )G“ e,z címezve a polgári iskola igaz- 
finom és elmés diskurzusa az. U j időkben Q t̂osaganal legkesobb augusztus 
jelenik meg. A lap fejléc-rajzai, amelyek im- 9 '*}.ca - .
már országszerte "kedveitek, továbbra is sze-j A folyamodvány mellékletei: 
zónszeríl eseményeket karrikiroznak^-Az Uj « • u- ■
Idők előhzütési ára „e g ye rté S ié n t 4  kor J J  ‘‘ Sz.Ul?teSI b 'ZO nU ltvanu.

— 2. Iskolai bizonyitvány.
— •Hazavándorlók. Az Én  Újságom, amelv x u  ■■__. . . .  . . .

tréfákkal, m M k *  g S a t a a t ,  ., ra  tóiek. —  '3 ' K o z s e S ‘ ^ o n ü i t v a n y  
* szik, hogyolvasíjMteyainak egyszersmind tanul- mélyben igazolandó a magántanuló 

síigos, nevelő hatása legyen, iiv  természetű 'foglalkozása, erkölcsi magaviselete 
az a hosszabb elbeszélés, amely április else- S ha az illető SZÜlŐi gondozás alatt 
jével kezdődött e vidám kis képes lapJjasáb- áll ezen körülmény.

A nagyatádi polg.isk. igazgatósága.
kivándorolt magyarok küzdelmes életét, olt- - ■ ■ ■ ; .. -------■----------
hatlan haza vágyódását és boldog hazatérését]

—; mondjr-et A/r"ÉirT'jságoin ólőlízetSi ára 
uegyedévenkiut 2 korona '50 fillér.

fiázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-utcában a
Valcsics-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
VALCSICS JÓZSEF

asztalosmesternél.

Felelős szerkesztő:
Dr. NEUBAUER FERENC.

Gabona-piacz.
Rotter Bernát i
--^Nagyatád, 1908. augusztus 15-án. 

Búza -  K. 20.80 20.40
Rozs —

_ Arpa—— —  
Zab —  
Ó-Tengeri —

16.80 16.40
-Hk-- 15.-—

15.- 1460 
17.60 18.—

$w eladó -m p|
H Á Z H E L Y E K .  ¡j

n a Széchényi-tér 23. {jjj 
számú Záborszky-féle háznak wj; 
Kossuth-uWzára-nézö kitűnő fór- g 
gálmi ponton levő üres telkei 
egészben vagy részben eladók. | : 

fii Értekezni lehet:
~ f  Benyák J ánosnál
# Nagyatádon.
Sa5S5a5a5.^iS5g5Baa5a3S5a5s=.B5ss{Sj LS

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

el adó.áron

Az érdeklődök 
BenyákJánosnál bővebb
felvilágosítást nyernek.

Nagykikindai gyártmány.
Bolm-ffle szab. biztonsági átfcdft- 

cseríp 272. szSm.

B O H N  n .  ÉS T f l R S f l l
- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon a

BOHN . TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN ÉS ZSOMBOLYÁN. 

Alapittatott 1864. Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

— . 50 miílió évi gyártás =
a <;s. ős kir. szab. Bolm-féle biztonsági1 átfedő cserepekből. 
V A S O X Y D  természetes vörös színben vagy kótrányozva.

GYÁRTM ÁNYO K: Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedő-
-----  ------- cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet.

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve.
Zsombolyai gyártmány.

Szab. biztonság pré»«lt átfedi cserép X

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
•A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

készítését. ^ ;
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. tr*~* .

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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Alapittatott
1854.

a =

RO HER RERNÁT, NAGYATÁDON. Äläpittatott
1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Lüttichi és suhll fegyverek, flá- 
bertek, revorverek ésminden- 
nemü vadászati cikkek.

=  Gazdasági és varrógépek.
Mindennemű takaréktűzhelyek. 
Szab. bácskai ekék és alkatr.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. 

Épület vasalások és vasgerendák 

Szüretelési cikkek. Gazdasági 
vetőmagvak. Gabonázsákok. =

Építkezési anyagok: Mész, ce
ment, aszfalt és kátrány term. 
Épületfa, deszka minden jnórotbeu 
|a íelsöniagyarországi fazsindely.
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RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és. finom 
kivitelben. Üzleti,'jegyzet és zsebköny- 
veketrtró, fógalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rájzpapirt és kartont egész ivekben7Égm  
és felvágva. —

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

¥

ELVÁLLALOK:

0

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász
lapok, eljegyzési és esketésí meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését jutányos árban. ---- ,

- ... :

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_________  készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János Icönyvnyomdájáhair Nagyatádon 1 íjös.



NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
_________ s__________ fl .NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á r a k egész évre 8 kor., félévre 4 Hor., ne-
===== gyedévre 2 . kor. egyes szám ára 20 fillér. ____—

M e g je le n ik  m in d e n  c s S t ő r  t ő kő n.

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 éslíirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Üdv a tűzoltóknak! désével, tanulták meg az emberek, 
hogy vegyes általánosan. üdvösnek- 

A kultura alapja a tűz, a hő, az az is™e,rt elővi?fzati rendszabályokat 
erő, melyet céldatosan alkalmaz az alkalmazzanak, mélyéi fentartasara
emberiség, midőn a természetet íe" d.lze.rlnU  f clH' ha,tl!sa9<lk kote'  
szolgálatba akarja hajtani. lczteH es kötelezik a lakokat

rv • • u .1 i ■ ■ i . nemes emberbarátok, kie-
*la alkalmazasanak kor" melkedve az önzés tengeréből, érző 

látját áttöri. Akkor urra lesz az em- gondolkozó szivvel elmélkedtek 
béren, fittyet hány parancsanak_ s a a v^szes tüzek elkerülésének és ha- 
m1 témogattana kultura táSUk csökkentésének kérdésein és
munkáját az ember kezeben, oly belátták. hogy alkalmas eszközök 
ádáz, -ellenállhatatlan dühhel Pus3̂  felhasználásával s azoknak gyors és 
titja el az emberek vagyonat. {céltudatos alkalmazásával nagyon 

Tűz van! A tehetetlenség ré- meg lehetne a lángok hatalmát nyir- 
mületével tanulja meg z kiáltás je-ibálni. (
lentőségét a gyermek. Élte végéig Csakhogy a köztestületek ereje 
megrázza még azé le t edzettebb ilyen rendszabályok hivatalos léte- 
harcosát is e jel, mely lerombol min- ütését és közköltségen való fentar- 
den társadalmi válaszfalat és egye- tását gyakran nem engedi.meg. 
sit minden embert a vészes elem Ezen azonban e \o\ko* »jit^
elleni .harcra. . ---- " nem- akadtak meg. Fáradhatatlan |

Mennyi munka, hány verejték- agilitással összegyűjtötték a hiányzó 
kel szerzett jólét pusztulását okozta anyagi erőt s a mi fő, önként, ingyen Ismerjük meg Ön magunkat, 
a tűz. való szolgálatát szervezték a tüz-

JNem csoda, ha a vészkiáltás oltásnak, 
úgy együtt talál mindenkit harcra, Minden községben csoportosan 
készen, támogatni a vésztől súly- jelentkeztek a lelkes férfiak, a kik 
tóttal ’ hajlandók voltak önként áldozni'

De az emberek hamar felejtenek, erejüket és ügyességüket, hogy eny- 
Elmult a vész, megfeledkeznek kö- Intsenek a káros vészen.

Most már megyei szövetségük 
van, mely tagja az országos tűzoltó  ̂
szövetségnek és beleilleszkedvén a 
közigazgatás rendjébe, annak üdvös, 
önként működő ágát alkotják.

örömmel̂  üdvözöljük tehát kö
rünkben az önzetlen munka aposto
lait. Szívesen látjuk az altruizmus 
bajnokainak győzelmes megjelenését, 
mellyel diadalmasan bizonyítják er- 
nyedetlen munkájuk sikerét.

Jelei ők magyar nemzetünk di
cső, elhaladásának, melynek haza^% 
fias munkája lelkesítette őket önzet
len törekvésünkben.

Így haladjon tovább az ő nemes 
munkájuk és nemzetünk előhaíadása
ezután ,1̂  ' __ . .—

Legyen a köztünk töltött szép • 
nap és lélekemelő értekezésük egy 
léftcsőfuku e haladásnak t ~

zeli lehetőségéről s csak akkor 
ocsúdnak újra, midőn megftondul 
ismét a vészharang.

Csak lassan, a művelődés fejlő-

Igy lelkesen ragadván meg any- 
nyi férfi az eszmét, a buzgó, veze
tőknek sikerült csaknem mindenütt 
szervezni az önkéntes tűzoltóságot.

Tudományos életünknek első és főfel
adata a külfölddel, az egész- tudományos 
világgal szemben hazánk és nemzetünk 
tudományos megismerése és megismerte
tése. A föld , és a nép, a természet és az 
ömber alkotásai s viszonyai ezen a földön, 
a múlt és a jelen az anyagi és szellemi 
erők, mind tudományos megismerés és meg
ismertetés tárgyai voltak eddig is és -.ma
radnak mindig s ha tudományos érdeklő-

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
Az átlyukasztott csákó.

Irta :~Próm József.
A bazini kastélyban sok műkincs és 

családi emlékközt egy átlyukasztott csákó 
is szerepel.

Nem valami különös föveg, icsak 
olyan, mint a Cobor-féle huszárezred min
den egykori tagjáé volt. De amikor kérdi 
az ember, miért őrzik: igen büszke fele
letet kap.

— Nem is emléktárgy ez. Több, sok-; 
kai több I valóságos ereklye.

— Ereklye ? Ez a rongyolódó csákó?
— Az bizony. A magyar becsület, a; 

nemzeti büszkeség a hazai virtus védelmé
nek ereklyéje.

Amikor először láttam azt a csákót, 
kíváncsian- néztem és érdeklődéssel tuda
koltam a történetét. . . . Szép asszony 
bűvös szeméről egy udvari bál éjszakájáról, 
egíj tüzes csárdá^róf és egy $et pusztulá
sáról szól ez a történet.

Hej, de híresek is voltak annak idején

a CoboY huszárok 1 Azóta se láttunk olyan 
ezredet.

Bécs- vqrös szép asszonyai, szép le
ányai csak úgy reszkettek a daliás tiszt
jeiért.

Sok nyalka magyar. legény hódított 
akkor a császárvárosban és nem egy há
zasság jött létre az udvar közbenjárására.

De galiba is volt elég. Félelmes hír
ben állt az ezred. Minden közlegénye hires 
verekedő. S  a lisztek nem tűrték, hogy 
bárki görbe szemmel nézze a magyart. 
Hát még az udvarlásban milyen rettegett 
volt a hadnagy, főhadnagy és kapitány, de 
még az őrnagy is. I

Minden szép asszonnyal megáldott 
férj óvá húzódott a( Cobor huszároktól, 
nehogy’ baj essék a házüsStete nyugalmában.

Az összekoccanások napirenden vol
tak. Párbajra qzgnbati ritkán került a dolog, 
mert a Mária Terézia előtti korszakban, 
roppant szigorúan büntettek mindenkit aki 
•fegyverrel kezében védte a becsületet. Jaj 
volt annak, ,aki a tilalmat áthágta. , Szám
űzetés, de ¿öt halál is várt a vétkesre.

Ám a Cobor huszárok fittyet hánylak 
mindenféle szigorú rendeletnek. Szembe-, 
szálltak azok még az . ördöggel is,., hát

hogyne mertek volna kikezdeni holmi ud
vari auktoritásuk irkafirkáival I

A kiváltságot még Czobor Adám, az 
ezred korábbi vitézlő parancsnoka szerezte
meg.. .

Egy ízben-felvette ragyogó szép ru
háját, felkötöte hadverő kardját és beállí
tott a császári udvarba. Egyenesen az ural
kodó elé járult és így szólt:

— Felség I Esedezem: Ne terheltessék 
az armádia vezetőinek kivételt tenni az 
ezredemmel. Tisztelem, becsülöm a regulát, 
de ami .igaz, az igaz és keservesen igaz 
az, hotjtf katonát nem célszerű fékezni a 
virtusának kifejtésében. Aki huszár, az ve- 
rekedjék, Felség 1 nemcsak akkor, ha há
ború van, de akkor is ha becsülete követeli. 
Ám büntessék azt, aki megszegi az udvari 
tilalmat, de én sem tűrök egy pillanatig 
olyan tisztet az ezredemben aki foltot tűr 
a bátorságán. Azért van kard az oldalán, 
hogy védekezzék, ha táinagják, s ha ő 
támad, akkor is bifcottgára oka van rá a 
Cobor huszárnak^ v

Az uralkodót meglepte ez ámbátor 
föllépés- • és az ezredes vidám átírázattal 
hagyta el a császári palotát.

Azóta kedvükre verekedhettek a Co-
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dés és a gyakorlati» föladatok igényeinek 
mégakarunk teljésen felelni, még roppant 
sok a teendő minden térén; ...

A .társadalomi érdeklődése és áldo
zatkészsége csak lassan és nehezen voít 
e feladatok iránt fölkelthető.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy 
müveit osztályunk is hazánkat még kevés
sé ismeri; sokkal szívesebben járjuk a kül
föld taposott útjait s igyekszür^ szemlélet
ből megismerni azt, amiről, annyit olvastunk, 
mintsem hogy saját hazánkban tennénk föl
fedező utakat. Gyakran tapasztaljuk, hogy 
müveit honfitársaink a hozzájuk legközelebb 
eső természeti, történeti vagy művészeti 
nevezetességeket figyelmen kivül hagyják. 
Néhány evtized óta sikerült fökép isko
láink utján, valamint á társulati tevékeny
ségei az .ismeretterjesztés terén, továbbá a 
vidéki muzeumok fejlesztésével s bizonyos 
tekintetben, a turistaság föllendülésével is 
haladást érnünk el a hazai föld szélessebb- 
körü megismerése s jelenségének tudomá
nyos földolgozása terén. Tndományos tár
sulataink egyes vidékek viszonyainak föl- 
tátósa körűi vizsgálódásaikkal és_ adatgyűj
téseikkel kiváíó érdemeket szereztek, de a 
helyi érdeklődés és áldozatkészség ily 'mé- 
lyebreható tndományos munkálatok  ̂számá
ra még ritkán értékesíthető.

Pedig a mi különösen hazai törté
nelmünket illeti — nincs semmi okuk az 
igazságtól félni.

Ezeréves felállásunk ténye maga hir- 
déti. nemzetünk nagyságát, amely uem fog 
csökénní, ha múltunk-egy^egy pontja kö
zelebbi szemléléletre vészit is fényéből; vi-
szont a feledés homályában is sók ismeret

le n  fény rejtőzik és várja;- hogy felszínre 
hozzuk.

De van a mi történet- és régiségtant 
irodalmunknak egy különleges feladata is. 
Az, hogy a maga céljának és anyagának 
népszerűsítésével a nagyrészt hiányzó tör
ténelmi érzéket ébressze, ápolja, fejleszsze 
nemzetünkben s ezáltal önmagának segítő 
erőket, szövetségeseket teremtsen.

Vannak korszakok, mélyekben a nem
zetet érő csalódások s a jövőérL-való ag
gódása viszavezetik merengő tekintetét a 
múlt; megismerésének szolgálhatnak javára.

Ebben a munkában sokaknak, minden
kinek jut szerep A történetet mai nap már 
nem irják, cSak kritikailag összefoglalják 

j egyesek. Maga az élet irja meg naprol-nap- 
ra a maga történetét; egyik kezünkel a múl
tat írjuk, le/ a másikkal a jövö_ történetírója 
számár^ dolgozunk. Északameríka nagy 
gondolkozója azt mondja, hogy a világon 
minden dolog a maga történetének meg

írásával van elfoglalva; a bolygó csillagot 
csak úgy, mint a kavicsot saját árnyéka 

|kíséri útjában; a lezuhanó szikla*‘ sebhely
ként hagyja" rajta nyomát a hegyen, a fo
lyó nyomot hagy ágyában, az állat csont
ját hagyja a földben, a lomb, a páfrány a 

| a maga alakját belérajzolja a szénbe a le
eső csöp gödröt vés a homokba vagy kö
be, még lábunk nyoma is ott marad egy;

| ideig a havon, vagy a földön, amelyen át
haladtunk.

így tanít a természet reá, hogy mind- 
| riyájan közreműködjünk történetírásunk nagy 
munkájában. És. a mit a történetirásra, ha
zánk múltjának megismerése nemzetünk 
életének megrögzítésére nézve kifejtettünk, 
zz hasonló mértékben kíván alkalmazást a 
haza mindenoldalú tudományos megismeré
sének föladatában. A természeti viszonyok 
s a népélet megfigyelésben, a gazdasági a 
jogi élet számbavételében épp úgy kell min- 

Mén~müveít embernek a haza iránti köteles- 
j ségbőTís a tudomány szolgálatába szegöd: 
nie és e szolgálati munkájával lerónia vagy 

: filléreivel megváltania.
Elsőrendű tudományos ‘ érdekünk és 

|célunk: hazánk nemzetünk teljes megisme
rése és megismertetése: de ez__a— szerep.
győzelmes csak akkor lehet, ha fegészjnü- 
velt társadalmunk alkotja a küzdők seregét.

tie rz e u ic z y  / IIb é rt.

I A tűzoltó szövetségi közgyűlés.
Tűzoltó testületünkben fokozó

dott a mozgalom a közgyűlés és 
1 ünnepség napjának közeledtével.

R megyei tűzoltóság vezető 
jférfiai már legnagyobb részben be
jelentették jövetelüket. A vendégek 
•közül sokan előző este megjönnek,

a közelebb lakók pedig az ünnepség 
napján. Ugyancsak a közgyűlés s a 
Versenyek rendezése érbekében 
Szabados ügyvezető alelnök f. hó 
19-én felkereste tűzoltóságunkat.

Testületünk tagjait első sorban 
a versenyek érdeklik s érthető buz- 
gósággal iparkodnak azon s nap
nap után folynak is a. gyakorlatok, 
hogy a vidéki testületek a verseny- 
dijakat el ne vigyék. R versenyek 
tárgya főleg a fecskendő iskola- és 
gyorsszerelése. R versenyeket a jury 
bírálja el s e bizottság á közgyűlé
sen osztja ki a versenydijakat, a- 
melyek a csapat részére adatnak ki, 
de vannak külön versenydijak az 
egyes kiváló tagok jutalmazására is.

R «Nagyatádi hölgyek" dijára» 
eddig is széperrfólytak be adomá
nyok, amikért már ezúttal köszöne
tét felyezi ki a parancsnokság. R 
közgyűlés megtartása után történik 
az uj szertár felszentelése, mely al
kalommal az ünnepi beszéd a szer
tár előtt lesz megtartva s ugyanek
kor történik a szertárnak a tűzoltó
ság részére Teendő átadása. Rz 
üunep napjának estéjén tartandó 
tűzijáték s táncmulatság pedig már 
előre nagyon sikerültnek Ígérkezik 
s- hogy a tűzijáték a várakozásnak 
meg fog fejelni, azt biztosítja az a 
siker, ami az előző években bemu
tatott tűzijátékokhoz fűződött  ̂Az 
élőképeknek apró szereplői is lesz
nek̂  kik érthető lázas érdeklódés- 
sel várják fellépésük nagy napját.

Most még csak jó idő kívána
tos, de e tekintetben is erős a re
ménység, mert a legmegbízhatóbb 
meteorologusok is a Jegszebb időt 
jósolják. Kedvezőtlen idő esetén is 
a közgyűlés, felszentelés és társas
ebéd meg lesz tartva.

A parancsnokság kéri, hogy 
közönségünkből azok, akikkel a tár
sasebéden való aláírási ivet a kikül
döttek otthon nem létük, vágy más 
akadály miatt nem közölhették, szí
veskedjenek részvételüket külön

■bor-huszárok amikor gróf Pállfy János ke
rült az ezred élére, ez a harci kedv szinte 
lángot vetett köztük.

Mert vitéz volt és elszánt ember 
Pálffy. Egyszerű katonának ismerte még 
akkor mindenki és senkisem merte sejteni, 
legkevésbé tán ő maga, hogy néhány év 
múlva fölfelé ragadja a sors hatalma és 
egykor- Magyarország hires nádora lesz.

Húsz éves sem volt, amikor már a 
kapitányi rangot kapta, még pedig Bécs 
ostrománál. Olyan bátran harcolt, a vasas- 
ezredében, hogy mindenki csodálatát 
vívta ki.

. II. — ■
... Fényes udvari bált rendeztek a 

császári palotában, összegyűjt a szép or
szág sok szép előkelő hölgye. De legszebb 
volt Kaunitz Eleonore grófnő, sugár magas 
termete, sötétkék száméi, fejedelmi .tekinte
te, mesébe illő, hullámos ragyogó haja és 
arcának üdesége, szoborszerü szabályossága 
heteken át alkalmat adott bécsi- poétáknak 
és udvarrdilletánsoknak, hogy szonetteket, 
magasztaló madrigulákat zengjenek róla.

És hogy tácolt a gyönyörű Eleonoral 
Kört formáltak a vendégek, ahol táncosá
val megjelent az óriási teremben.

Nem mérkőzhetett vele senki, csak 
egy asszony, egy magyar asszony, aki még, 
szebb volt, mert irigység sem lakozott 
szivében: Pálffy János grófné. . . . Csodál
ta az urát és nem bánta, ha másnak isi 
tette a szépet, ö  lúztos volt a maga dől- I 
gában 1 De lehetett is. Mert szeretni, csak j 
a feleségét szerette a parancsnok.

A terem közepén egymás mellett állt 
a két bájos asszony és fogadták a hódo
latokat. Oly szépek voltak, hogy maga az 
uralkodó Is tágra nyílt szemekkel nézte 
őket.

Magához Is intette az öreg Kaunitz 
grófot:

— Charmenthe! Ilyen leány!- Nincs 
büszkébb apa a birodalomban 1

Aztán daliás Pálffyhoz fordult a felsé
ges ur:

. —  Magníflqué I Ilyen feleség I Van-é 
boldogabb férj összes alatvalóim közt?

Az apa és a férj boldog mosolylyal 
és jobbágyi fiódola'ttal fogadták a kegyes 
bókokat. Észre se vették, hogy egy előke
lő ur lépked a két ünnepelt dáma felé s 
zavarja a szép csoportot.

— Ki az? kérdezte az uralkodó, 
miélótt hqsszunyelü szemüvegét arcához 
emelte, hogy jobban lásson.

Kaunitz sietett az alázatos válasz-
szal:

— A Württembergi herceg . . . János 
Frigyes őfensége . . .

Pálffy e szavakra elkomorodott
A Würtembergi herceg már szétvá

lasztotta a két hölgyet . . . Hol az egyiket, 
hol a másikat nézte, szemük közé vigyor
gott fehér arczával, vereses fejét-mozgatta 
és mindenképpen kellemeskedni igyekezett. 
Az udvarlók mély tisztelettel hátravonultak 
az uralkodóház rokona előtt, A  herczeg 
aztán táncra kérte Eleonorát. Az igézetes 
leány egyszer végigröpült vele a sima pad
lón, de a mikor folytattni akarta a herceg 
a tourt: a hölgy^hosszu ruhájának csipkéje 
beleakadt táncosának sarkantyújába és meg 
kellet állaniok.

Éppen akkor érkezett hozzájuk Pálffy. 
Megelőzte a herceget, lehajolt és kiszaba
dította a csipkét.

— Köszönöm I mosolygott a grófnő. 
Mi legyen a hála ?

Egy tour. I
— Olcsóra szabja grófi . . . Hármat 

is megér a briiszeli csipke I
A  három tourból több is lett és ez 

boszantotta János Frigyes hercegét. Nem
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bejelenteni, — s kéri ezúttal is a  lenni f .hó l6-án vasárnap; De ugy látszik 
parancsnükság~vái;ostrnk~iakosságát, azrtJr haragudott meg, hogy ünnepen akár
hogy ...£2̂ : ^  intézm ényünk tünk vására§kotíni,  ̂ merT^zonigafröí vasár-] 
ünnepsége napjára a Házakat féllo- napra,'éjjel olyan záporesői üditött vidékünkre,
bogózni szíveskedjenek.

H Í R E K .

hogy a vásártér tengerbe Ju lt sTigy még 
gyéren jelentkező vásárosokat is hazaküldték 

-s nem eresztették be a vásártérrel Tudomá
sunk szerint vásárvám jogtulajdonosunk a 
meghiúsult vásár helyibe, egy pótvásár en-

*_ _ .. . Igedétyezése iránt fotyamóűotr Ez hélyés;t s , ,
— SzOreti mulatság, A nagyatad, .pa-'mer, iparosaink és keresked6ink Is  tetemes 

ros ,f,usáa onkepzo e g y le t e  . ev,.Szép- kereseHÖI vesztek d  az m  ritkasá kövc|_ 
tember havaban a „Mátyás kjrály k e r tb e - .]^ ^ ^
lyiségben nagy- szabású szúíéti mulatságot ' _  A betegsegélyek kifizetésének re
fog nagyban folynak az formja _ s  j 2sef ker<,skede|<m0 i 
előkészületek, Részletes műsor e >  vígén |álla7nHtkár teiratiban értesileKc spraogyme- 
fog tnegjeenm. . . 9UC alispánját, hogy a munkásbisztositó=~

— Megrekedt automobil. F. hó 12-én-j-pénztár tagjainak járó betegsegélyek kifize- 
TaTanyból jövet Somogyi kastéiydombói (gSimódját megváltoztatta s. ezentúl a pos- 
földbirtokos automobilja. a sárban rekedt takarékpénztár utján juttatja a segélyeket 
ugy, hogy a. városi közönség általános mo-j az ¡|lctö pénztári taghoz^
solya között 12 pár lóval kellett azt a piacra __ jutalomdij kiosztás. A minisztérium 
bevontatni. 6 pár ökör is mégtette volna a : ¿ital-Somogy megye részére engedélyezett 
dolgot, de a töf-töf utasai stilszeriibbnek; lótenyésztési jutalom dij kiosztás 1908 évr' 
vették a lovak alkalmazását. augusztus hó 28-án d.- e., 9 órakor fog Ka-

— Lovasitják a somogyi csendőrséget, posvárott a- -honvédtéri, tóvásári istállók 
Az a szabályrendelet, amelyet az alispán j előtti udvarban megtartattad Ezen jutalom-; 
élŐterjesztesére a vármegye a; czigányok dij kiosztására a. nagyméltóságu miniszter 
garázdálkodásainak meggátlása véget alko- ur a f. évben 700 koronát engédélyezett, 
tott, a megyebeli csenedörségnek ad tekin- mely összeget, a vármegyei lóíenyész-bi- 
téíyes munkát, mert a szabályrendelet intéz- j zotfitlárty /által -e1'célra kiküldött biráló-bi- 
kedéseit nekik keíf végre hajtani. Hogy a zottság a v5, 2 és 1 éves kanczacsikók ré- 
köteiességüknek minél tökéletesebben meg- szére bizonyos feltételek mellett fogja 
felelhesenek, most az egesz vármegyében osztani.
a csendőrök közül többen lovat kapnak," — Lopások. Folyó hó 16-án Valcsics 
ugy, hpgy minden őrsön legaláb két lovas- Vendel nagyatádi születési, napszámos Ko- 

_ csgndŐE- lesz,- Annyi kétségtelenr—hog^iez-vács János nagyatádi lakos záratlan szoba- 
I az intézkedés csg.k-;hasznára... válik a vár- jábán elhely ezet szekrényből 20 koronát ej - 

megye közbisztonságnak.. lopott. Kovács megtudta, hogy a tolvaj Val-
— Az árva sorsa. Görgetegi tudósítónk csics volt,, feljelentette, a csendőrségnek és 

irja: f. hó 6-án Tőlőskéi .asztalosjnásfélr a nymozást megindítva, még 6 koronát 
éves nevelt fiát Vércse János földműves a mint bűnjelet megtaláltak nála s járásbiró- 
kapu előtt az utcán elgázolta lépést menő ;ságnál feljelentetett.
lovakkal. A szegény kis fiú szörnyett halt. — Kronberger Soma kozma pusztai la- 
Apátlan anyátlan árva volt, névelő szülei kós kárára múlt hóban több féle tárgyat 
ugy veték magukhoz irgalomból fél elloptak. F. hó 9-én ismét eltűnte egy-40 
éves korában. GörgéfegéG nem csak néha kotöfék 5 korona értékben, de a tolvajt nem 
néha, de még az importáltat is elpusztítják tudták kézre keriteni. A csendőrség a nyo- 
Talán az egész falu utcáján nem volt még mozás folyamán a tettest Pap Imre 13 éves 
egy másik gyermek. kozmái lakos személyében kiderítette, ki a

— Országos vásár-nak kellett volna löpot tárgyakat egyenkint vitte Dömötör

nagykerékpusztai lakos nagybátyjához. kinél 
meg is találták őket. Pap Imref lopásért, 
Dömötör Józsefet pegig orgazdaságért fel
jelentették a járásbíróságnál.-

— A vámegye egészségügye. Somogy- 
vármegyében a múlt hónap folyamán az 
álltalános közegészség — a vármegyei tiszti 
főorvos jelenti — hasonló volt áz előző 
hónaphoz és igy igen jó volt. Leqquakoribb 
megbetegedések az emésztő és légzőszer-- 
vek. hurutos bántalmai és csekély számú 
váltoláz voltak. A fertőző betegségek kö
zül járványosán egyik sem uralkodott, '

— Az idei termés. A földművelésügyi 
miniszter tegnap tette közzé,az ország me
zőgazdasági állapotáról julius végéről szó
ló jelentést. Az ebben szereplő számok ma-. 
már a cséplési eredmények alapján vétettek 
fel: Az igy kimutatott terméseredmény ked
vezőbb az eddigi becsléseknél. így búzából . 
teljes másfél millió ’métermázsával nagyobb
a termés, mint’"amennyire azt julius 18-án 
közzétett jelentés hivatalossal! felbecsülte.

— Adófizetés. Az elmúlt julius hóban 
tizenkétezer koronával több adó folyt be, 
mint tavaly._ Az egyenes állami adók befi
zetésről Solymásy Ágoston p^jjziigyigazga
tó ezeket jelenti: , .

Befizettek julius hóban a kaposvári 
adóhivatalnál 40843 kor. 30 fill., a sziget
várinál 16654 kor. 56 fill., az igalinál 2257 
k. 05 fillért, a csurgóinál 15397 kor. 99 fill. 
a lengyeltóti-nál 6348 kor. 89 fill. a marca- 
li-nál 13518 kor. 76 fill. a nagyatádinál 9618 
kor. 85 fill a tabinál 8323 kor. 17 fillért, ös
szesen 112963 korona 56 fillért.

— A fogház lakói. A múlt hónap végén, 
mint a királyi ügyész jelenti, a kaposvári 
törvényszéki fogháznak 119 lakója volt. 
Ezek közül jogerősen elitéit férfi 62,n ő  .9,'; 
fellebbezés alat léVő"férfi 4, nő, ~2 \ vizsgá
lati ; fogságban levő férfi 34,

— Virágzó Ipar fejlődött ki hazánk 
déli részén és nagyban járul hozzá a vidék- 
vidék: vagyoni viszonyainak konszolidálásá
hoz. A legjobb hírnévnek örvendő Nagyki
kindai és Zsombolyai Bohn‘ féle téglagyá
rakat értjük, melyek a tulajbonosok szaka
vatott vezetése mellett a monarchia legna
gyobb Jelepévé fejlődtek ki. A Botin féle

szokta meg, hogy bárki háttérbe szorítsa. 
Főleg egy magyar gróftól nem tűrhette el. 
De kivált Pálffy Jánostól nem akart zsebre 
rakni effélét. Tudta hogy Eleonora érdek- 

' lődik a legszebb bécsi huszár iránt. Az sem 
volt titok (’lőtte, hogy Pálffy gyűlöli a her
ceget jobban, mint ő a grófot .

, Az indulat már mindkettőben forrott" 
Csak alkalom kellet hogy kitörjön..

• János Frigyes újból közeledet Eleo- 
norához:

— Ezt a lengyel polkát grófnő, remé
lem, csak velem táncolja?

Köszönöm herczeg, most már pihenek, 
de utána csárdás Ttövetkezik.

A herceg gőgösen kapta fel a fejét: 
l —  Csárdás I Ugyan kérem | Hát ki

tancol ilyen parasztáncof!
A i gróf ott állt és közbeszólt
— Kiváncsi rá hercegséged ? Hát majd 

leszünk olyan bátrak és bemutatjuk a pa- 
raszMáncot. Ugy-e bár, grófnő £, - ..

— Legkedvesebb táncom I --A nevetett 
. Eleonora — s az olyan hires . palotás- és
csárdás-táncossal,-mint Pálfiy igazi, élvezet 
is lesz.

A herceget már elfutotta a 'méreg és 
tovább sétált. Mikor aztán folyt a «paraszti

tánc, odalépett a pihenő Palffy János gróf- 
néhez, a szép Cobor Amáliához és malició
zusan jegyezte meg:

— Férje ura ugyancsak buzgólkodik 
más nők körül. . . .

— Hadd hódítson; azért mondják a 
legszebb hűszárezredesnek I Nem vagyok 
féltékeny, herceg! Ismerem az én uramat.

És mosolygott hozzá ártatlanul.
Ez órától fogva a gőgös és hiú her

cegben még nagyobb ellenszenv .támadt 
szerencsés vetélytársa iránt.

A  jó wüfttembergi ugy hitte, hogy 
ezt a gyűlöletet jó lesz.áz összes Czobör- 
huszárokkal éreztetni. Sőt fiz egész-magyar 
nemzetet megtisztelte vele. Leste az órát, 
amikor ' nyíltan L^jegsmérelhette a ma
gyarokat.

Két napra rá nagy parádé volt a ka
tonai gyákdrlótéren. Kirukkolt az egész 
huszárság* Haj milyen kackiás délceg volt 
á Pálffy ezrede 1 S milyen fehér, paripán 
ült a szép parancsnok. . . Nem J s  lehet 
más az isten első katonája, csak magyar 
huszár, az is a Cobor fajtábfíl-

János Frigyes pukkadozott és amikbr 
a hatalmas fordulókat és szélvésszel ver
senyző száguldozásokat,  ̂ lelkes rohamo

kat látta, kicsinylőleg szólt a nagyfejü né
met főtisztekhez.:

— Miért kommandiroz magyarul Pálffy 
Hát ki érti'ezt a civilizálatlan nyelvet?

Pálfiy hallotta e megjegyzést és hirte
len hozzáfordult: /

— Egy a nyelve és egy a kardja a 
magyar huszárnak! S  a kardja suhintását 
már sokszor megértette a német!

— De hátha magyarul se tudnának a 
magyarok? Valósággal ugatniók kellene. 
Külömben az mindegy!

— Igen! Kivált ha hercegséged az ő 
nyelvükön vezeti a kommandót.

Ez sokrvolt. János Frigyes éktelen 
haragra lobbant erre a nem várt fölrilágo- 
sitásra, gyalázó szavakkal illetté az egész 
magyar hadsereget, sőt ,az egész magyar 
nemzetet újból.

— EZ sok! Ezért felel hercegségedh
Kész volt a párbaj.
A herceg örömest fogadta el a kihí

vást. Azok közé a bizonyos «leghíresebb 
lövők» közé tartozott és percig sem ké
telkedett, hogy fepuffantja ellenfelét. ,L 

' A Práter élvadult, mocsaras ligetének 
egy rejtett tisztásán állt szemközt a két 
ellenfél., . w ; - .



szab. átfedő cserepek melyekből a cég éven
te 50 milliónál többet-gyárt, közkedvltség- 
nek örvendenek. A cégujabban Békéscsabán 
is hatalmas telepet létesít mely számos 
munkáskéznek keresetet fog adni.

„Jöjj hát Csaba, ősünk, szent táborod élén 
Villanjon a-kard meg az ég sima kékjén ! 
Száguld jón á légben táltos paripátok, 
Rémülve tekintsen a vad ellen'rátok 
S  pusztuljon az átok“!“

„PúsztlOjon az átok: idegen igája!
Hálás legyen- ismét a székely imája, 
Kétségbe ne essék hóna'elpusztultán 
Ŝ  ne fusson/belőle ezer év elmultán, 
Koldus sorra jutván!“

Elhangzik az ének; a reménység vár még 
Vaj’ ég magasáról nem jő-e az árnyék? 

¡Vár, vár, de hiába, marad az ég tisztán, 
Szegény székely sziv£. vigasztalan pusztán, 
Remény nélkül, pusztán....

Talpalattnyi földjén busán szánt a székely,- Magyarok! testvéreim! gyertek nézzünk rája 
Tele van a szive nagy keserűséggel, "¡Veszélybe törzsünknek egy deli hajtása! 
Hiszen ő jnegszántja, hajh! de más aratja! Hiszen mi hazánk is az a bérces tájék, 
Könyeitől nedves betevő falatja, Koszorúnk nélküle hervadóvá válnék,
Mert azt is más adja! Oly sivárrá válnék! . . .

_______  n a g y a t á d i H ÍRLAP ^

CSARNOK.
Csaba népe.

Vén Hargita-bércre felhők gyülekeznek, 
Komoran, sötéten rája telepesznek, ^  
Felhők gyülekeznek egy nép sóhajából, 
Kicsi Székelyország tengernyi -bajából, 
Fájó siralmából!. . .

Idegen nemzetség jött-ment ivadéka 
Tör az ősi földre, az ősi hajlékra!
Csaba népe pusztul, nincsen maradása 
S ki baját megértse, ki baját meglássa, 
Mindhiába várja!...

Mikor ezer csillag villan ki az égen,
Csaba útja látszik kellő közepében 1 
Régi rege szóra uj hit tüze éled 
S bizakodó ének tölti be az éjét,
A szomorú éjét:

„Csaba vitéz, vérünk! Ősi -reménységünk ! 
Nehéz teher alatt omlik verítékünk.________

Vessük le magunkról ösközönyünk burkát 
S ha odaát majd a_ riadót megfujják, 

;Legyűn1f mT Csabája, rontsunk ellenére, 
Hogy az. elsáppadva fusson a. helyére;
Vagy folyjon a vére!

Dörgő zivatarként csattogjon a Ijardunk,
Azt a régi jelszót zenditse meg ajkunk! 
Mutassuk meg, amit feledni akarnak,
Hogy' ereje van még ennek a szent fajnak, 
Az ősi magyarnak !. ..

A küzdelmünk szent lesz, föl hát csatára!
, Zászlónkon a jelszó: hazánk .boldogsága__

Hirdetmény.
fllólirott dr. Mike hnre nagy- 

I atádi királyi közjegyző ezennel köz-, 
¡hirré teszem, hogy Fleischmann 
Adói! hőflitészT lakos fakereskedő 
kérelmére,' a tőle Rosenthál Géza 
bpesti (déli vaspálya) lakos tűzifa 

¡kereskedő által megvásárolt, de át 
¡nem vett 200 vaggon filfészelt: 
tölgy, gyertyán, cser, nyír és 
nyárfa, a kereskedelmi törvény: 
347. illetve 351. 352. §§-ai alapján 
közbejötömmel nyilvános'4 árverés 

iutjárr eladatnak.
Ezen árverésnek Felsősegesd 

község-határaban lévő gróf Széché
nyi Eteftekm felsősegesdí uradalma 

’..erdejében leendő megtartására ha
tárnapul 1908. évi augusztus hó 
25-ik napjának délutáni 2 óráját 
tűzöm ki, melyre venni szándékozó
kat oly figyelmeztetéssel hivom meg, 
hogy a fentebb körülirt 200 vaggon 
fa áru a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénz fizetés ellenében el fog adatni.

1908. augusztus 20.

gusztus hó 17-ik napján.
;  • dr. MIKE IMRE

kir. kOzjenyzö.

1 Házeladás 1
Tekints le reánk oh,, utad magasárul,
Vágyó bizodalmunk csak te eléd járul 
E földi hazából !“

„Nézd, mint megy a néped nagy útra, világra, 
Idegen nemzethez, idegen országba, .
Viszi á szél őket, kit erre, kit arra 
S mint a falevélkék lombról lesodorva,
Halva vannak, halva.“

Az első lövés joga a württembergi 
herceget illette. Erősen célzott, lőtt és a 
gölgó lyukasztotta a magyar gróf csákó
ját Most Pálfiy emelte föl pisztolyát és 
egy szempiliantásnyi célzás után oly bizto
san találta János Frigyest, hogy az fölbu
kott és holtan ottmaradt.

Pálffyt haza se eresztették a segédei 
imádott feleségéhez, aki rettegés közt várt 
a palotájában. Azt tanácsolták neki, hogy 
fusson Lengyelországba:

—  Hát azért vagyok Cobor-huszár ? 
Hisz meg van az engedélyük a fegyveres 
mérkőzésre béke idején isi

—  De arra nincs engedély, hogy az 
uralkodóház egy rokonát puffantsd “ te! 
Siess, mielőtt a hadi törvényszék összeül!

A württembergit rég őrizte már a 
családi kripta. Amikor Lipót császár uj I 
vizsgálatott rendelt Pálffy ügyében. . . .  A 
vége: bocsánat, kegyelem, hazatérés aztán | 
emelkedés tábornokká, horvát bánná, or
szágbíróvá, aranygyapjas vitézzé, főparancs
nokká, nádorrá. . . . Hát lehet-e még ma
gasabb emelkedés? ___ ....:

A Rákócí-féle szabadságharcot ki 
más fojtotta el. mint a szép Kaunitz Eleo
nóra egykori lovagja és udvarlója? Am az/ 
átlyukasztott csákót megtartotta emlékül.

Mint az udvar kegyence, hányszor 
nézhette egykori kuruc virtusának ezt a 
dicső bizonyságát! S az ereklyét a Pálffyak 
híven őrzik mindmáig!

Riadóra váljék minden fájó nóta,
Hogy belerendflljőn az alföldi róna,

LA Hargita orma!..  >
Gvíytís Jó/srf. 

Szerkesztői üzenetek:
B. I. Nagybánya.-Várjak-várlak, de hiába!; 

Mikor lesz válasz.
W . I. Helyben. A legjobb vidéki .szerkesz

tőkkel megesik, hogy néha egy-egy eseményt klfe-. 
lejtenek a lapból. így esett meg az is, hogy Szakall 
Gyula járásbiránk hucsubanketje fclemlittetlenül ma
radt, nyilván csak az okból, mert a szerkesztő hi
vatalosan távol volt akkor és tudósító nem akadt. 
Hiába, a szerkesztőség nobile officium s igy néha 
a legjobb akarat mellett is a rövidet huza az "egyébb 
elfoglaltság közepette. Megesett ilyen feledékenység > 
máshol is. - - -•■/>

Felelős szerkesztő:
Dr. N EUBAUER FEREN C

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

=  el adó.
Az érdeklődök 
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

Gabona-piacz.
Rotter Bernát. nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 4908. augusztus 20-án.
Búza K. 20.80 20.40
Rozs -  16.80 1 6 »
Árpa — „  14.— 15.—
-Zab — . „  15.- 14.60
Ö-Tengcri — „  17.60 1&—

Rázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-utcában a
Valcsics-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
VALCSICS JÓZSEF

asztalosmesternél.

MELLER SÁNDOR
fodrász

1 NAGYATÁDON.

j  Van szerencsém a n. é. hölgyvilág b. 
tudomására hozni, egy évig Berlinbenszer- 
zett szakismeretem azon szerencsés hely- 

j zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén a j
- legmesszebb menő kívánalmakat kielégit-

lc-| hetem. - __
| J  Úgymint hajfonat, frlzzetta, einlag | 
^ természetes hajból, férfi paróka, emléknek \ 

1 íj hajcsolyjr művészies kivitelben, 
n i  Kegyes pártfogásukat kérve 

__ — . tisztelettel
\i MELLER SÁNDOR.
^  (Diszkrét kiszolgálás.)

Kiadó lagtüTajgonos:
:  BEN YÁ K  J á n o s . ==
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Özv. Vámosi Lajostié ujonan fl béiavári 17 n T) P n y  i |MNfi 
és modernül épített háza uradalm i ]\ [J J\ J j  ^ M  A

mely áll: 5 ̂ szoba, 2 konyha, 2jépület 1909. ¿vi április 15-tSÍ 6 évre| 
éléskamra, 1 előszoba, udvarban , •*>

.... -  2 faház — - —  | i® -  K I A D 0. ~ms FÉNYKÉPÉSZÉT,-
Petőfi-utca 159. és 160. ház- Bővebbet a «Háromfa, Zsitfa Gazda- A -n. b. közönség szives tudomására 
szám. 9200 koronáért eladó. • sáq»-nál Vizvárolt.

ő z m o s ó d a  e l adás !
A nagyaládi gőzmosóda és vegyé
szeti ruhatisztító telep igen jó for
galommal az összes gépekkel és 
berendezéssel más nagy vállalat 
miatt kedvező fizetésekkel 
sen eladó. Vevő az átvételig be- 
tanittatik. Értekezni lehet(helyben 
KISPETI JÁNOS tulajdonosnál.

adom, hogy meghívás folytán aug. 
23-án Nagyatádra ez idényben 
. utolszor érkezek le s ez alkalommal
fénykép felvételeket is«ük6zi6k.

Szives pártolást kérve vagyok,
tisztelettel

VÉRTES ANTAL, fényképész
Nagykanizsáról.

ELADÓ 
H Á Z H E L Y E K .

( G ő z m o s ó d a  e l a d á s

$ .Nagyatádon a Széchényi-tófr 23. j 
jij számú Zábpjszky-féle háznak j 

jjj Kossuth-utczára néző kitűnő for- 
|  galmi ponton levő üres telkei 1 
jjj egészben vagy részben eladók, j 
§ Értekezni lehet:
|  Benyák Jánosnál

V. Nagyatádon. 
Ö lisaaasasEsasaaasasesiasaasaíaH

Nagykikindai gyártmány.
Bobn-félc »zab. biztoiihánl átfodö- 

c serép 272. szám.

B O K N  n .  «  T f l R S f l l
- NAOYK1KINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep - 
e szakmában Ausztria^-Magyarorszógona

BOHN= TÉGLAGYÁRAK
"  n a g y k ik in d An  é s  z s o m b o l y á n .

Alapittatott 1864. Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

=  50 millió évi gyártás ■===.
j i  ős. cs kir. szab. Bohn-fóle biztonsági átfedő cserepekből.
V A S O X Y D  természetes vörös színben vagy kátrányozva.

GYÁRTM ÁN YO K: Bohn-féleszabadalmazott biztonság^átfedő- 
— -— ... cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet.

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen, és bérmentve.
Zsombolyai gyártmány.

Szab. biztonsági préselt átfedő cserép X

CZERKON IMRE «“f r S , ;  NAGYATÁD.
A pécpi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁN LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L  hibás és fájö's lábakra mérték, szerint minden alakú cipők el- 

készítését. >
RAKTÁR0N- TA RT : Úri, női és gyermek kész árut egyszeritől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek,

■ * 1 ' *  ■*—

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevélr 
lel kitüntetve.

v
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B E N Y Á K  JÁ N O S  -̂ r ,S =
KÖNYVKÖTÉSZET. N f l G Y A T Ä D .  KERESKEDÉS.

H

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű J ís  finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

ÊLVALLALOK:

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

veket. író, fogalmi, itatós és ívlevélpapírt lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a legízlésesebb kívitélben. 

és felvágva. —*- Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt CI D a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

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

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
- - - - készíttetnek.
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Hirdetések Jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatoít Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádön~1908. -



III. évfolyam.' 1908. augusztus hó 27. 35-lk szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁOI ÉS SZÉPIRODALMI H ET ILA PJA .
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész- évre 8 kor., félévre 4 kor.7 rié-
■■ ....  gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér.---—

M e g je le n ik  m in d e n  .c s ü tö r tö k ö n .

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 előfizetésiéi hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

'Ünnepi beszéd.
Tartotta: P. Kiss Arisztid

a nagyatádi tűzoltó szertár felavatásakor Nagyatádon 
1908. augusztus 23-án.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség !
Egy szent érzelem ül ma-ünne

pet. Egy érzelem, melynek Isten 
szivében van forrása, gyökere. Egy: 
érzelem mely nem fél a csalódástól, 
nem az időtől, nem fél az öregség
től és haláltól, mely ném ismer em- 
bér alkotta korlátokat, mely nem 
filozofál, nem okoskodik, hanem., 
ölelő “karokkal várja azt, akinek sze
mében a bánat, a szenvedés, a meg
próbáltatás könnyeket fakasztott! 
EiT-a szent érzelem: az emberbaráti 
szeretet. Ennek állított oltárt Nagy

oltárra rárakta'filléreit, hogy táplálja, 
élessze a lángot, melynek az ember
szeretet oltárán soha sem szabad 
kialudni! És én, mint az örök sze
retetnek, Istennek _ szolgája azon 
megtisztelő megbízatásban részesül
tem, hogy ünnepélyesen felavathat
tam, megszenteltem ez oltárt, kívánva 
áldást és kegyelmet azokra, akiknek 
az emberszeretet e szép művének 
felállításában részük volt, de föké-

pén azokra, kik e gyönyörű jelszó-' 
val szivükben és zászlójukon : «Is
tennek dicsőség, egymásnak segít
ség,» sietnek a pusztító elem meg
fékezésére, embertársaik oltalmára!

.Oltárnak neveztem ezt a helyet 
és nem ok nélkül, merjen oltárnak 
tekintek minden humánus intézményt 
és minden kétkedőt, ki tagadja, vagy 
keresi a legfőbb lényt, Istent, ide' 
utalom, itt megtalálhatja.

A negyedik századnak lángel- 
méjü tudósa, sz. Ágoston beszéli, 
hogy a tengerparton járkálván, lel
két Isten utáni hő sóvárgás fogta 
el. «Kérdeztem a. tengert, hol van 
az Isten f  s a tenger morajlása azt 
felelte: fölöttem keresd! Kérdeztem 
a ' nap hevétől átizott fövenyt, a 
megszámlálhatatlan porszemeket. Azt 
válaszolták: fölöttünk keresd. Kér- 

^ a - b e lő lük 3 e l-  
tóduló illatár megadta a választ: 
felettünk keresd! Kérdeztem az.égi 
testeket, melyek egymással versen
genek, hogy a világítás adóját a 
nagy Alkotónak mindennap lerójják; 
a nap tüzes ragyogása, a hold és a 
csillagok szelíd fénye is azt mon
dotta : fölöttünk keresd 1

Pedig nem kell oly magasra 
szállanunk, hogy Istent föltaláljuk, 
hisz "a mi útmutatónk, a könuvek

könyve, a szentirás egész közelről 
megmutatja az Isten után ̂ vágyódó 
szívnek, midőn mondja: «Isten a 
szeretet és aki a szeretetben marad, 
Istenben marad, és az Isten őbenne.» 
Ott ván tehát az Isten, ahol szere
tet van. Ott van az Isten, ahol az 
erények e szépséges királynője az 
emberi sziv trónusán uralkodik, hogy. 
boldogsággal és megelégedéssel tölt
se -be
kül élni képtelen!

Ott látom Istent akóházak ter
meiben, ahol kinos jajszó hallik, 
ahol az élet harcában megtoroh 
embertársunk a "fájdalom tövises 
párnáján reményvesztetten vergődik. 
Szomorú-sorsának sötét felhőin nem 
tör keresztül egy árva napsugár . .. 
mert nincs senkije. Ah, dehogy nincs! 
Nézzétek csak, mint közeleg feléje 

szeretet és irgalom megtestesült
angyala, az ápoló apáca! Szava oly 
szelíd, mint a szeráf szava, keze oly 
puha, mint az. édes anya keze s 
úgy. fárad, virraszt az ismeretlen 
beteg körül, mintha testvére volna! 
Az elhagyatottnak komor lelki vi
lágára fényt, meleget áraszt, midőn 
beléönti a szenvedés békés elvise
léséhez szükséges lelki erőt s an
gyali jelenlétével megédesíti utolsó 
perczeit annak, akit már e földön

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
Puha kisasszony.
— Ir ta  K é o a i K á ro ly  —

Végig böngészem minden nap a hír
lapokat ; hála a szerkesztők figyelmességé
nek, van égy jókora halmaz belőlük. A po
litikai részt ritkán olvasom, nem igen érde
kel, de annál inkább irodalom és művészet. 
A  napi híreket azonban szorgalmasan át fu
tom, ,hátha találok valami érdekesebb hirt 
ismerőseimről, vagy barátaimról? A  házas
ságok és halálesetek rovatalát szintén átol
vasom küjőnösen az utóbbit.

Mert hát abban a korban vagyunk már, 
mikor a halálozások rovata jobban érdekeli 
mint a házasságoké.

*Itt is, ott is dűl a sorból egy-egy jó isme
rősöm, egyivásu pajtásom s ilyenkor-mély
ségesen magamba szállók s rá gpndólok a 
kérlelhétetlenül bekövetkezendő tulvilági uta
zásra“
Noha a házassági hirek közt is találok is
merős névre, de már azokon csak moso
lyogni tudok s eldörmögöm • magamban a 
boldog vőlegény legszebb czimét: a «vén 
szamár !*-

Már bocsássanak meg, a korombeli

férfiak és nők, gyöngédebben nem fejezhe
tem ki magam.

Hiszen szörnyen megbotránkoztató s 
az, mikor a vénségek elkezdenek szerelmc- 
teskedni. Olyan az; mintha igás lovai kény
szerítenének lóversenyre, hogy a «hölyek, 
diját» elnyerje a fiiatal teliverek óra elöl.

Bocsánat a gyöngédteleen hasonlatért! 
Uram Isten! Milyen furcsa is az, mikor egy 
olyan ötvenes korú legény beleugrik hymen 
rózsalánczaiba S belekerül a hírlapok házas
sági rovatába.

Legalább titokban cselekednék még ezt 
a merénylet! De nem. sőt némelyiknek hí
zeleg, hogy neve. nyomdafesték alá kerül.

A  napokba ! is végig futottam a hírla
pokat s találtam valami érdekes följegyez
ni valót: egy házassági hirdetést.

A vőlegény neve ismeretlenül hangzott 
fülembe, de a bájos menyaszonyt ismertem, 
Valamikor ezelőtt (kerek 30 esztendővel ra
jongtam is azért a szép 17 éves barna lá
nyért, kit bársonyos bőre miatt „«puha kis- 
asszonynqk»-neyeztünk, mely gyöngéd címért 
csöppet sgm neheztelt a falusi ártatlanság.

Nőről lévén szó, toliamat leköti az 
udvariasság, tehát csak .kellő diskrécióval 
beszélhettek róla. Annyi azonban bizonyos
nak látszik, hogy «puha kisaszzony» nagyon 
megpulhulhatotott 3Q év alatt ha ' mindig, 
csak a saját zsírjában sült.

Szép barna leányka volt a hetvenes 
évek végén; olajsárga arcbőrrel, mely olyan 
puha és bársonyos volt mint a legfinomabb 
selyem-bársonyszövet; 17 éves kora daczára 
tulfelejlett, erős, vállas ; modora, műveltsége 
Weléitö, no mert, rendes előfizetőije volt a 
Király János-féle rózsaszinboritéku divat
lapnak, melyben széles magyarország falusi 
leányai adtak találkát egymásnak kérdések
és feleletekben, «Havasi gyopár» Éj király
nője» «Gyászvirág» «Hervadó liliom» és 
«Tuba rózsa» nevek alatt.

Valószínűnek tartom, hogy az én «pu
ha kisasszonyom» is levelezett a rózsaszí
nű borítékon «Hasadó hajnal» bűbájos név 
illat; ezt különbén csak abból a körülmény
ből csak abból a körülménybóll gyanítot
tam, hogy a «Hasadó hajnal» név allatt 
megjelent szellemes kérdések színes irónnal 
voltak körülfogva.

Máskülönben «puha kisasszony» pom
pás, jó leány Aolt. Mikor nevetetet — pe 

dig azt gyakran cselekedte — egyszerre 
eltűntek apró szemei a bársonyos, olajbar
na hustömegben, csak hosszú fekete selyem
pillái simultak szépen simultak alá, mintha 
felhő borult volna a csillagokra.

Igenis, a csillagokra!
Mert az az apró parázs “ szem úgy 

víllogotj, ügy ragyogott, plint az esthajnálí
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mindenki elfelejtett I M i adja e nem kalauzolja más, mint az orká- Mélyen tisztelt ünneplő közön- 
quenqe nőnek ezt az erőt, mely-öt non is átsivitó harangnak szava, seg! Ezen unnpelyes pillanatban 
Ffhisága virágában magasztos hiva- De mindhiába! A fékevesztett elem mit mondhatnék meg egyebet, 
fásának vértanújává, áldozatává avat- fehér, sirba dönti s a hideg ott fa- mmthogy meg.smet em az annyiszor 
ja? A  mindent és mindenkit átölelő.gyasztaná ki belőle az eletet, ha a hangoztatott jelszót: Munkara fel, 
felebaráti szereteti szeretet, mely hihetetlen áldozatokra a szeretet jegyeben! A szeretet le-

Ott látom istent a csaták vé- kész, szerzeteseket nem küld széj- gyen az aranyfonál, mely sziveinket 
szes viharaiban, ahol a hazáért meg-jel a szerencsétlenül járt utasok összekösse; a szeretet legyen az 
sebesült honfi vérét a hőn szeretett megmentésére. Hősies munkájuk bere aranykapocs, meljj jára_lorek-vo aka- 

—hazafölé-szivja magába. A tiarcnte- -ugyancsak egy fehér sir s ra ragya-, ratunkat összetartsa. Bvataszthat 
zőről a szeretet színében tündöklő gó szemfedőí borit a hóvihar, . . .¡bennünket a vallasi es politikai meg- 
jelvénu a vörös kereszt oltalma alatt jelképül az alatta pihenő hős hófe- győződés különfélesége,  ̂d_e a sze- 
viszik a tábori korházba, hogy meg- hér lelkének! retet, a társadalmi közös actio
mentsék az életnek azt, a ki a ha- Szólhatnék még az arvaházak, i osszehoz bennünket. R szeretet pe- 
záért föláldozta mindazt, ami szent, lelencházak, menhlyek; napközi ottho- j  dig kizárja azt, hogy egymás becsü- 
drága és kedves az ember szivének: nők, munkásjoléti és egyéb intézmé-| letes meggyőződését meggyanusitás- 
az édes otthont, szerető szülőket, nyékről, de a szeretet annyira kifogy- suk, hanem a£- igaz szabádelvüség 
testvéreket, hő arát, vagy feleséget... hatatlan, oly leleményes és éber-[.szellemében loyaíisan ismerjük el, 
Mi az, ami’ szembeszáll még a há- szemű, hogy a társadalom minden Hogy minden egyes polgártársunk a 
ború rémével is, mely engesztelésre baját meglátja s Orvosolni igyekszik, 1 haza és a társadalom boldogulását 
szólítja még a legádázabb ellensé- ugyanazért a szeretet összes művei- illetőleg, különböző utakon, de a 
get is? Egy, még a pusztulásnál is nek felsorolása belesem férne egy hazafiság és a törvény keretei között, 
erősebb hatalom: a szeretet! beszéd keretébe! Dé végezetül rá- csak a Jegjobbat akarja. Távol le-
' Szálljunk le a sötét odúkba, az^mutatok még arra a tiszteletreméltó!gyen tőlünk a visszavonás rémes 

ínség és mjümór-szivettépő tanyái- egyesületre, mely fegyelmezettségé- fantoma, mely csak az elégedetlen- 
ba, ahová ritkán téved a napnak s vei, szervezettségével mintául szol 

-̂ z erober&aráti érzelemnek jótékong-r-gálhat humánus- intézményeinknek 
melegei Száljunk le szerencsétlen s ez a tűzoltó egyesület. Es mikór 
embertársaink közé, kiknek szótáré- én ezt kimondom, nem hiszem, hogy 
ból már hosszú idő-óta ki vari iö- ' izoláltan átlnék meggyőződésemmel

kedés jelszavára vár, hogy lángba 
bontsa mindazon~ intézményeket, 
melyek felépítésén és fentartásán ha
zánk legjobbjai fáradoztak!

És most hozzád fordulunk, ma
rölve a szó: megelégedés! S íme a s azért: le a kalappal ezen derék gyarok nagy Istene, ki évezredes 
sötét, dohos lakásban a jótékonyság testület és vezetősége ¿lőtt! Az ön- küzdelmünknek, csatáinknak vezére 
jündére, egy urihölgy jelenik meg, a zetlen és legtisztább emberbaráti voltál: add meg ennek a sokat szen- 
Vince egyletnek, az Erzsébet egylet- érzelem indítja ennek tagjait arra a védett és jobb sorsra méltó nemzet
nek, vagy a nő egyletnek lelkes munkára, melyben életök és testi nek azt, ami lelkének évezredes 
munkása. MPhlánpllr énnek az ur- épségük forog- kockán! És jutalmuk álma, törekvése, imája: a szabadsá- 
hölgynék?-miért ragadja ki magát nincs más e földön, mint a nagy got és dicsőséget! R hosszú harc' 
a családi örömek ĝs a jólét karjaj- tnmpn náncsnskodása mellett-^ 4ók- ut<m-4tadd- élvezze vaiahára a békés 
ból?. 0  boldog családanya, boldog]elismerése és igaz hálája! S midőn munkásság áldásait! Alid. meg en- 
feleség, útjára mindig szerető kezek ’ e szép napon, e magasztos ünnep- nek ami szükebb körű hazánknak, 
hintenek “virágot, feje fölött mindig ségen magam előtt látom megyénk- nemes vármegyénknek és szeretett 
derült az ég! És mégis . .  . éppen nek és községünknek tiszteletre- községünknek minden polgárát, hogy 
az a körülmény, hogy ő boldog és- méltó tűzoltó testületét, szivem mé- egymást szeretettel megértve, támo- 
szerencsés, szivének túláradó érzel- lyéből üdvözlöm őket. Áldja meg gatva, szent törvényeidet megtartva, 
meivél megosztani kívánja embertár- Isten minden egyes tagját annyiszor, boldoggá, virágzóvá, nagyá tehessék 
saival a boldogságot, akik azt hir- ; ahány könycseppet felszántanak ve- ezt a szép földet, melyet Te a ma- 
bői ismerik csupán! ’ szélyben forgó embertársaik szemé- gyár ember számára teremtettél.

Szent. Bernáthegy magaslatán bői s ahány szívről léemelik éyg Ámen. 
tombola hőfergeteg. R szegénu utast j  rémes jövőnek súlyos gondját! . ±..

csillag: Az én-akkori Ítéletem szeriítt «pu
ha kisasszonyában sok belső tűz volt s ez 
a belső vulkanikus láng kivilágított azokon 
a csöpp kis ablakon reánk, mintha csak^azt 
mondta volna: »oltsátok el ezt az emésztő 
lángot!

Most, hogy 30 év után ojvastam férj- 
hezmenetelét, szánakozva gondoltam a szép 
leányra: Istenem! Hafrmincz évig kellet neki 
járni kelni a világban azzal az emésztő fó
rósággal! Bizony szörnyű feladat lehetet rá 
nézve.

Pedig nemtévdtem. Három négy hírlap 
is egyöntetűen hozta a hymenhirt:

«Tornyai Iános földbirtokos e hó 6 

án tartotta esküvőjét Körtvélyessy-Ida kis
asszonnyal, a bárdosi ev. ref. templomban. 
A boldog pár esküvő után nászutra indult.»

Higgadt mérlegelésével a helyzetnek 
a következőket.állapítottam meg: a meny
asszony 47 esztendős, ezt oly biztosan álit- 
hatom, mintha keresztlevelét láttam volna; 
a vőlegény vagy valami öreg bácsi, akikhez 
eppen illik a delimenyasszony, vagy fiatal
ember, aki beugrott. Ezekből a. végső kö- 
vetkeztettés az, ilyen párnak nem illik nász
utra mennie! Sőtt inftább el kell rejtőzniej 
a falusi magányban, nehogy szánó mosoly
ra indítsák a közönséget.___

Ezzel nem akarom az időseb tisztes

hölgyeket bántani! Mentsen Isten! Nagy1 

tisztelője voltam, vagyok és leszek a nők
nek korkülömbség n é lkü lié  nászút gondo
latát összeférhetetlennek tartom a menyas- j 
szony 47 esztendejével.

S  egyszerre éreztem, hogy valami 
szánó érzés támadt szivemben s viszagon- ! 
doltam a múltra. *

De hamar, iŝ  elröpül az idő ; Csak I 
most valék magam is üde, rózsás arczu le- : 
gény s a «puha kisasszony» bársortyos mo- | 
solygó kedves leányka, valóságos hasadó 
hajnal s ime, ha a tükörbe tekintek, látok 
egy erősen lisztéi behintet fejet, egy arcot, 
melyen macskakörmök nyomai egymás há-! 
tán tolongnak.

Hát még milyen lehet a szép «puha 1 
kisasszony ?« Lehetetlen, hogy szét ne ment I 
volna mint tótorgona i Jól táplált, gömbölyű j 
alakja nem vált-e alaktalan hustömeggé? 
Bársonyos bőre nem fakult-e meg, mint a 
viseltes .bársony? Vájjon ifjukoru vonzalmam 
föllángolría-e újra az ő látásán? Kihez a 
Király János-féle divatlapba annyi rósz ver
set irtam. Mert nekem, tetszett akkor az ő 
bársonyos puhasága s külötiőssén az ő bár
sonyos puhasága s különösen az, hogy oly
an volt mint egy.Jiájfalat.

Csakhogy olyan az én vonzalmam az 
időtájt nem nem nyugodtt biztos alapokon!

egyetemi éveimet jártam s boldogult Imre 
Sándor és Felmeri Lajos felolvasásait kelle. 
jegyezgetném s legkedveltebb professzorom: 
dr. Meltz Hugónak forditgatnom a híres 
némel poétákbol.

Szünidőkön rándultam ki «puha kis- 
asszony«-ékhoz, hol valódi boldogságban 
ringot szivem, lelkem. No meg gyomrom is! 
Mert a falusi konyha áldot termékeiből 
gazdagon kivetem részemet. Sem azelőtt, 
sem azután olyan ludaskását nem eitehi, az 
ő házuknál!

Néha párjó cimborámatt is vittem ma
gammal, mert hát nem voltám félték^iy ter
mészetű. A  cimborák közt Aolt házasulandó 
is ! de csodálatosképen egyik sem akadt 
horogra, sőt mintha éppen a leány puhasá-. 
ga riasztotta volna őket vissza.

Pedig mily-boldogság left volna a pu
ha karok bársonyába takaróznia s a lázban 
égő fejet odahajtani a ringó kebelrfe.

Nem kellet egyiknek sem. Meghagyták 
az én gyönyörűségemre, hogy írogathassam' 
tovább, is hozzá a tömérdek rósz verse,.

Időközben azonban az én sorsom is 
balra  ̂ fordult, messze elkerültem a szép 
leány tájékáról s uj — lázasabb — von
zalmak ébredeztek lelkemben. Valami bu- 
csufejét még zöugedeztnm a divatlap ha- 
sábjaiu, aztán füzfálarrtomat^rfettem pihenni.
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A tűzoltó ünnep.

Minthogy tfieg esté tartotta ajözoltó 
szövetség választmányi ülését, már akkor

tyás József helybeli önkéntes tűzoltó. Mind- na a választások ejtettek meg, melynél a 
ketten jutalmul diszes ezüstórát kaptak. j  régi tisztikar választatott meg a maga egé- 

Városunk önkéntes tüzoltótestületének Azután a testületi verseny következett, szében, Plachner Sándor vármegyei fójegy- 
ünnepe, mellyel a vármegyei tüzoltószö-: mely kocsifecskendő iskolából és gyors izót tiszteletBélí szÖvetsé t̂Telnökké, Bernáth 
vétség-évi-közgyülé$ének-é&- -versenyének-^szerelésből!állt.Négy testület jelentkezett, \ Kálmánt, Kovács-Sebestyén Gyula dr-t, 
keretében* feiavattaP-az-uj tűzoltó- szertárt, 3 állott k i: Csurgó, Marcali és Nagyatád. ¡Tallián Andort és Trombitás Mihályt tisz- 
márszombaton mozgásba hozta városunk Győztek a nagyatádiak, a kik - megkapták i teletbeli választmányi tagokká választotta 
közönségét. . A házak lobogó díszt, öltöttek az első dijat, a nagyatádi hölgyek általAmeg a közgyűlés. Továbbá szolgálati em-

-és-este. mánjtömegesen. kivonult a . közön- felajánlott serleget.__Testületünknek nagy j lékérmeket adott iti a közgyűlés a gigei és
ség és tűzoltóság az esti vonathoz a ven-i szorgalmat kifejtő s ily fényes eredményt j nagyatádi tűzoltóknak V., X., illetve XV 
dégek fogadására. elérő csapatjának tagjai következők voltak; évi szolgálatuk emlékére. Táviratilag üdvö-

Karbűczky József őrparancsnok, a ki egyjzölte a közgyűlés József főherceget, az 
r diszes ezüst botot is kapott a vezénylésért, | orsz. szöv. fővédnökét, gr. Széchényi Vik- 

megérkeztek nagyrészt a vendégek, kik j továbbá Valcsics József, Kirsch Antal, Bős-; tort az orsz. tűzoltó szövetség elnökét, gr. 
közül vidéki notábilitásokban felsorolhatjuk nyák István, Takács Antal, Gács Kálmán Andrássy Gyula belügyminisztert, dr. Óváry 
Plachner Sándor vármegyei főjegyzőt, ki:és Szabó . Ferenc. A  csurgói testület elis-j Ferencet, ugyanannak alelnökét gr. Széché- 
az alispán képviseletében jelent meg, Bér- j  merő oklevelet kapott és a csurgói, illetve i nyi Frigyest, Kacskovics Lajos alispánt és 
cséuyi Gerö dr „lengyeltóti ügyvédet, Re-| marcalii. csapat vezénylői egy ezüst cziga-1 Adorján Antal osztálytanácsost.'Viszont gr. 
ményi Samu'szövetségi elnököt* Szabados I  tettatárcát, illetve egy ezüst órát_ kapták j  Széchényi Frigyes és Kacskovics Lajos 
Imre várm. tüzrendészeti felügyelő,, álelnö- I jutalomdijjul. alispán táviratilag üdvöyölték a közgyűlést,
köt, dr. Kovács József kaposvári ügyvédet, Végül következett a taktikai főver- József főherceg meleghangú választ küldött 
dr. Varga Lajos kaposvári rendőrkapitányt, seny, a jiiry által zárt borítékban foglalt A közgyűlés után Szabados imré've^ 
dr. Szabó Kálmánt, Wehofszky Bélát. Gundy feltétélek melletti taktikai támadás gyors és zetése alatt a vármegyei tüzbltó felügyelők 
Jánost kaposvárról, Difiért Ferencetésmég;gondos keresztülvitelé.- —  - -tisztelegtek Plachner Sándor várm. föjegy-
számosan. A  takt.kai főversenyben egyik csapat j zönél, mint újonnan választott tiszteletbeli

Testületileg megjelentek a . csurgói, sem nyerte el a dijat, a minek a feládá*t j elnöknél és a járási felüquelőséqek létesi-
“ berzencei, kaposvári "és marcalii őnk. tű-'; nehézségé, de leginkább azon körülniény j  tőjénél, 
zoltóságok. Kiküldöttéi képviseltették ma- volt az oka, hogy ilyen verseny várme- Dl e. pont fél 12 órákü|- volt azután 
gukat a következő községek : Alsok-Sarkad, quénkben most-volt az gtső^ben s igy a: meg-1 az uj szertár felszentelése ®  átadása. Kül- 
Nénietlad, Kuntelep, -Nemesvid, Boglár, tartott verseng izgalmas volta akadályozta a ; döttség ment a zárdába felkérni a le lk^e- 
Lengyeltóti„ Tarnóca, Csököly, Gige; Szi- csapatokat teljes ügyességük kifejtésében  ̂ két az egyházi szertartás megtartására. A 
getvár, Kéthely, Barcs, Henész, Bodvjca,. _. Egnáltalában felséges látványt nyújtót- diszes egyházi szertartást P. Kiss Arisztid 
Csokonya, Felsősegesd. tak az éí^ekes és izgató versenyek s csak h. házfőnök, vikárius vezette s ö tartotta

A “vasárnapi ünnepségek 5 órakor kár, hogy a mostoha időjárás-éppen akkor azt a remek ünnepi beszédet is, melyet 
ébresztővel indultak- meg, melyét a  batcsi. zúdított le egy záport, mi sokat elvett a . óriási hatásánál-fogva szükségesnek talál- 
fuvó-banda és tarackok szolgáltatlak versenyeredmények realitásábóMs! és' még- tünk egész terjedelmében lapunk első he- 

'7 ^órakor pontban fclvpnultak a testű- znvaíta a közönség. lyén közölni. A> egész közönség könnyé
letek és kikQMöttek r főterén s elfoglalván- 

. a jüri, mely Reményi Samu elnöklete 
alatt Szabados Imre vmegyei felügyelőből. 
Horváth Jenő kapitány, méntelepi parancs
nokból, Farkas Férene-l>arcs—járás! -felü
gyelőből’, és Gundy János titkárból állott, 
megkezdődtek a versenyek.

Először az egyéni verseny folyt le, ez 
tömlő szabályszerű fektetéséből és vissza
szerelésből állott, összesen 23-an vettek 
benne részt, 15 vidéki, 8 helybeli, elsők 

Tettek Püska Pál marcaln tüzóltö és Má-

wrsCTrgxík mán d. e. 10 órakor volt kig meghatva hallgatta 
a Korona Jbzáloda nagytermében a várme
gyei szövetség közgyűlése. A  gyűlést Remé
nyi Samu elnök nyitotta meg megemlékez
ve 4>oltlog ¡emlékű Sárkőzy Béla-volt alis
pánról, ki mindig igaz pártolója a tűzoltó
ság kérdésének. Utána Szabados Imre ügy
vezető aleliiök mondota el évi jelentését, 
érdekes szavakál számolva be a szövetség
nek immár közéletünk szerves részévé vált 
buz°gó működéséről. A közgyűlés lelkesen 
szavazott 'köszönetéi a szép jelentésért. Ütá-

kig megnatva hallgatta meg a gyönyörű 
beszédet. Utánna Knapp László rövid, 
magvas beszédben adta át a község részé
ről, a szertárt az önkéntes tüzoltótestületnek, 
melynek nevében dr. Szetsey István föpa- 
racsnok vette „át az épületet és Ígérte, hogy 
a közönség nemes áldozatkészsége mun
kájában megfogja találni ellenértékét.

-Egy órakor Nagyatád közönsége disz- 
ebédre gyűlt egybe a tűzoltók tiszteletére 
a Korona szálloda kerthelyiségében, mely
nek kitűnő ételsorát különös gonddal szol-

Most 30 év után lelkem elé varázso-,i 
lom újra a bájos «puha kisasszont» s elkí
sérem őt gondolatban boldog nászutjára.

Ó, mily boldog lehet Tornyai -János 
url Karjrtiban tartja azt a gyönyöré gyer
meket, kinek minden porcikája olyan bár
sonyos, puha, mint az irósvaj. Szép ' olaj- 
bárna arcán kicsattan a szerelem édes pirja 
s az ismeretlen vágyak gyönyörűsége oda 

'  ül szeme bogarába. Bíboros ajkai lázas 
hévvel csókolják Tornyai János ur lihegő 
ajkait s ő, mint boldog férj hallgatja a nő 
szivének erős dobogását. . .

* * *

Valami hivata.os uiaiti akadt, Tövisen, 
egy első osztályú kocsiszakaszba ültem azon j 
édes reménységgel, hogy Kolnzsvárig i 
egyedül lehetek.

Szeretek egyedül utazni-. Végtelenül j 
bánt, ha valaki megzavar álmodozásaimban.: 
Még holmi pénzbeli áldozatoktól sem riadok 
vissza, ha a kalauz e tekintetben figyelmet! 
'tanúsít.

Jól is ment sorsom Kpcsárdig. Ott 
azután vége iett az én kényelmemnek;' -J

Dgy pár ember ült be a szakaszomba. 
A nő egy 50 év körüli, szörnyen elhízott 
alak volt; fekete haja már kacérkodott az 
ezüsttel, apró villogó szemei a.hájas arcbanl  
teljesen-eltüntek, csak néha-néha pislogott

föl, mint a qarázs, ha kovácsfujtatóval 
öntenek lelket bele. Nagy, kövér ujjáin ak
kora gyűrűk villogtak-, -»Hint valami pipa- 
karikák. Nagyokat’'  fújt s néha hatalmas 
fehér fogait villogtatja f  terjedelmességénél 
fogva egy egész oldalpamlágot vett igénybe.

A férfi alig lehetett 30 éves, vékony 
pánzü, beesett mellű legény, kit ha az ut
cán látok, legföiínebb szabólegénynek tar
tottam volna, igy azonban — első osztályú 
utas iévén — okvotctleii úriember számba 
kellett vennem.

A  tisztelt asszonyság, már mikor be- 
száltak, szerfölött mérges kedéjyhangulat- 
ban volt s amint első pillanattól észrevet-t 
tem, az öt kisérö férfiúval pörölt a rend
kívüli hőség miatt.

Kísérője szelid türelmességgel haltgatta 
az asszonyi zsöftölödésekct snéma mega
dással hajtotta leTéjét.

Illedelmesen köszöntöttük egymást, 
aztán cs^nd lett, csak a vaskos hölgy érős | 
légzése zavarta az alkonyi némaságot.

Nem is néztem többé feléjük, mert! 
boszus voltam. Kihajoltam az ablakon s 
nézdegéltem az elrepülő tájat, mghj ifjúko
romból kedves emlékeket' idézett föl. Va- j 
laha, boldogabb időben, mint fia^r katona
tiszt végigbarangoltam ezredemmel a • táj I- 
minden zegét-zugát..

, Mig a kedves vidéken merengtem, 
azalatt a mellettem ülő cingár ember mély 
horkolásba kezdett s lassanként magam is 
úgy éreztem, 1rogy édes szender borul
szememre. ' -7T W \

Egy pillanatra lehunytam pillámat, de 
egyszerre éles szóra ébredtem föl:

—~János, ne horkoljou az Istenérti 
Én ezt már tovább ki nem állom l Elég 
csúnyaság, hogy mióta utón vagyunk, örö
kösen alszik I

— De édesem — felelte jámboran Já
nosnak szólított ur — oly meleg van, hogy 
áz ember elálmosodik I

— Akkor ültünk volna inkább otthon, 
mert aludni otthon is leheti

— Nemsokára haza érünk.
— íueje is lesz. Ez a nyolc nap en

gem teljesen tönkre tett!
— De édes Ida, nem vagyunk ma

gunkban. Tekintse az idegen uraságot is, 
kf nem sz,ivesett hallgatja a tni_..perpatva
runkat.

— Nem tehetek róla I Ha nem tetszik, 
ne hallgassa. Ami szivemen fekszik, azt ki
mondom az egész világ előtt is. Ha fialná 
a; körülményeket,, ó is nekem adna igazat!

Ez már nyilt felhívás volt, hogy a 
társalgásba, bele szóljak. Nyugodtan fordul-



gáltatta ki Kertész Adolf, kitűnő szálló- lépjen .érintkezésbe Wimmer Ignáccal 
dásunk. < a méntelepen elhelyezett îdmérlege

Az ebéd a leglelkesebb hangulatban megszerzése iránt, melyet kerüárban 
a késő- délutáni órákig tartott. Elsőnek —  árverésen vette —  ajánlott fel.

—Reméngi- Samu emelkedett szólásra és. állá- Egyúttal jóváhagyta a  gyűlés a jegyző 
lános éljenzés mellett József főhercegei, jaltai .kidolgozott mérlegelési szabály- 
mint az országos tüzoltószövéts'ég fóvefl-jrendeletet, mely szerint' termények 
nőkét köszöntötte fel. Taílián Andor emelte mm-jáért 4 fillér, «Hatok után 10— 40 
poharát ezután egy tőle megszokott remek-;fill. és terménnyel terhelt kocsiért 60 
ségü • beszédben meghatóan' ecsetelve a ¡fill. fizetendő mérlegelési díjban, 
tűzoltó feladatát és nemes hivatását, a Elhatározta a község, hogy az ut-! 
vendégekre és a tűzoltókra. .Poharat emelt alap terhére útgyalut készíttet a nem 
még dr. Szetsey István Kacskovics Lajos kövezett utak jobb karban tartása végett. | 
alispánra és Plachner Sándor főjegyzőre, Az iparostanoczískolai bizottság 
Plachner Sándor a tüzoltószövetségre és m.andatuma lejárván 3 évre a régi bi- 
vezetőire, Reményi Samu Tathán Andorra zottság tagjait megválasztotta az uj. 
és dr. Szetsey Istvánra, Dolenec Islván bizottságba,-' uj tag lett Mezey Géza. 
Szabados Imrére, dr. Szetsey István P. Az uj mérték hitelesítési törvény, 
Kiss_firisztidra az ünnepi szónokra és Sza- folytán megszűnnek a volt hordóhite- 
bados Imre a höTgyefrél , lesitő hivatalok. A  gyűlés elhatározta1

Utolsó és. talán icgcsiilámióbb része tehát, hogy a hordóhitelesitő; hivatalt 
lett volna a gyönyörű ünnepségnek az este beszünteti és.annáfe hordojelzo *,iya_ 
a Korona szálloda kerthelyiségébe hirdetett talJá való átalakítása iránt intézkedik, 
élöképpel-és tüzijátékkjrt egybekötöt tánc- Nagyatádi önkéntes tüzoltótestü- 
múlatság, azonban itt ismétmegnyilatkozott létnek a f. hó 23-án tartott iinnepsé- 
nx idöjúróc moctohacága c; d. n * »r^nr gek megtartásához 200 korona segélyt- 
egy két-óra hosszat tartó olyan záport bo- szavazott meg a képviselőtestület, 
csáfott Nagyatádra, hogy a rendezőség A V-ármegye alispánja uj egysze- 
kény telen volt a szép reményekre jogosító rübb vásártarifa kidolgozása iránt SZÓ- 
mulatságot elhalasztani. De azért rövidesen 1 litván fel a közönséget, a kereskede- 
lesz részünk benne s egy kijelölendő napón és iparkamara által líüldött mintát 
annál kipihentebben és frissen fogunk gyö- javaslattétel végett kiadta a községi 
nyörködni az élőképekben és a tűzijátékban, elöljáróság a vásárvámjogtulajdonosnak.

Végül ki kell. emelnünk tűzoltóságunk' Azonban a tulajdonos által benyújtott 
vezetőségének és különösen dr. S êtseg-, javaslat,- melynek felemelő szándé- 
István parancsnoknak önzetlen buzgalm át: kait hosszas előterjesztésben indokolja 
p& fáradhatatlanságát, mellyel biztosították. a többség nézete szerint ujabb,- elfo-
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hogy oly szépen sikerült a nagy nap.

Községi közgyűlés.
Fontos tárgyak forogtak szőnye

gen Nagyatád község képviselőtestü
letének' f. hó 22-én d. e. 9 órakor 
tartott közgyűlésén.

A tagok ezért szép számmal is 
jelentek meg s éber figyelemmel kísér
ték a gyűlés folyamát.

Elsőnek megbízta a képviselőtes
tület a gazdsági bizottságot, hogy

gadhatatlan felemeléseket tartalmaz, 
melyek hosszas vitát idéztek elő s 
végül Tallian_Andor főszolgabíró in
dítványára a képviselőtestület egy bi
zottságot küldött ki a javaslattétel 
¡végett. A bizottság tagjai lettek: a 
| biró, a jegyző, Steiner Miksa, Fernbach 
I Ferenc, Gasparics József és dr. Neu
bauer Ferenc.

Jelentette ezután a jegyző, hogy 
a vármegyei tanfelügyelő ur igen ked
vező ajánláTot »tett az övöda áítamo- 
sitása iránt s támogatását beígérte. 
Ennélfogva » közgyűlés utasította,
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ho©r az államosítás iránt a tárgyalá
sokat kezdje meg s azok eredményé
ről tegyeh rövidesen jelentést.

A község édemes birájának meg- 
| szavazott a közgyűlés 120 kor. kár- 
1 pótlást azon nagy' kiadásáért; .hogy • 
¡többször saját költségén volt közügy
ben küldöttségileg Budapestem

Azután meghatározta még a köz
gyűlés az ártézi kút használatára vo
natkozó vizvételi szabályrendeletet, 
mely gondoskodik arról, hogy egyesek 
mások hátrányányával a kutat túlságo
san ki ne használják és a köztisztaság 
csorbát ne szenvedjen.

A templomi toronyóra kijavítását 
elrendelte a-gyűlés.

Végül dr., Neubauer Ferenc in
dítványozta, hogy az építendő dohány- 
beváltóhivatal ügyében felterjesztést 
tegyenek  ̂m. kir. pénzügyminiszterhez, 
hogy az épitkézést lehetőleg a válla
latra az ipartestület égisze alatt szö̂- 
vetkezett 11 helbeli iparosra bízzák, 
hacsak valamennyire megfelelő az - 
ajánlatuk. Az indítványt általános he-_ 
lyéslés mellett egyhangúlag megszavaz
ta a gyűlés.

H Í R E K .
. — Kinevezés* A magy: kir. pénzügyi- 
miriiszter VeIikán~Vílmos bajai magy. kir. 
adóhivatali gyakornokot a helybeli magy: 
kir. adóhivatalhoz adótiszté nevezte ki. • • 

Hivatali felmentés. Sipos Csényl Já-

tam a mérges asszonyság felé s meghajtot
tam magam:

-*--A nőknek mindig igazuk van^még 
akkor is, mikor tévednek!

— No látja! — szólt élesen a férfiú
hoz, — ez az igazság!

4 — Hiszen én is igazat adok; nem 
tudom mégis mi kifogása van ellenem ? — 
felelt ismét János ur megadással'.

— Mi kifogásom ? — s egyszerre mér
ges lett, mint a pulyka, — hát nem osto- 
baság-e, ebben a szörnyyü melegben kimoz
dulni bárdosi hűvös otthonunkból? Végig 
járni egy halom piszkos vendéglőt s meg
enni egy .csomó rósz ételt és mérget 8 napon 
keresztül?... Szentséges Isten! E  pillanat
ban világosság gyűlt agyamban Ez a hang, 
ezek a vonások, a bárdosi otthonra való 
hivatkozás egyszerre magamhoz téritett. 
Hiszen ez Tornyai János ur és Körtvélyessy 
Ida ő nagysága, kik nászutjokról most ver
gődnek haza! Oh kedves puha kisasszony!

Igatottan fordultam a kedves, nagy 
terjedelmű asszonysághoz:

— Nagyságos asszonyom, ha jól ér
tettem, Bárdosra utaznak.

nos somogy-szobi anyakönyvvezetöhelyet- 
test Somogymegyé alispánja ezen ̂ tisztségé
től saját kérelmére felmentette.

>—  Köszönő nyilatkozat. A «Nagyatádi 
önk. tűzoltó testület» parancsnoksága ezut^ 
tál is őszinte köszönetét mond Nagyatád 
közönségének a í üzoltó szövetségi közgyű-' 
lés és ünepély alkalmával tanúsított az ün
nepség sikerét és fényét emelő jqjndnlatu 
támogatásáért. Különösen köszönetét mond 
azon nemesszivü hölgyek íek, kik anyagilag 
IsHköZr e rfiűkődtek a “ «Nagyatádi hölgyek 
dijához való szives hozájárulásükkal. A höl
gyek dijának versenyző csapatunk által tör-.

— Igen, az a mi kedves otthonunk; 
János, mutassa be.magát ennek az urnák!

A vékonypénző ember meghajtotta 
magát:

• Tornyai János földbirtokos.
Kipattant g titok.
Valmi méíâ , szomorúság vett erőt raj

tam, vissza emlékeztem a múltra.' Gyöngé
den megfogjam az asszonyság kezét, s sut
togva montam neki:

— Kedves -puha kisasszony !
Arcza vérvörös lett, s hatalmas keble 

erősen hullámzott.
És ön ? r
Megm jriíftam nevemet mi ugy. hatott1 

reá, mint tiszta égből a villám csapás.
— Istenem — szólt mély sóhajjal — 1 

mint megváltoztatja az emberi ez a rövid 
néhány év !

— Igén, ez a rövid 30 esütendő na- 
j gyón sok barázdát szántóit arezomon, de 
| kegyed most Is a rigi kedves puhu kisas-
[ szony! ,

De már erre Tornyai,János ur is köz
be szólott tréfásan;

— Puhának elég puha, de már nem 
kisasszony!- . ... -

E  pillanatban nagypt csattant János ur 
j képe, mintha valahol egy nyitva feledett 
i ajtót tettekvolna be. Puha kisasszony edzett 
¡tenyerével füzeteit a 8 napi szenvedésért. A 
vonat megállott. Apahidán voltunk, s nekem 
kikellet szállanom. Azt se tudom ijedtemben, 

¡miként váltam el a doldog pártól, csak azt 
¡tudom, hogy mikor a vonattovább robogot, 
láttam az ablakban puha kisasszonyt ken-- 

| dővel integetni, a háttérben pedig Tornyai 
János urat égő arcát simogatni.

S  a somogyszobí vasúttól egész Nagy
atádig álmodoztam a 17 éves puha kisas
szonyról, kinek minden porczikája oly fínonv 

j  puha mint a b'ársony; kinek olajbarna ar- .
I czáu kicsattant.a szenvedély édes lángoló 
pirja, s szemében lobog a kíváncsiság láng
ja, jelezve az ismeretlen utáni vágyat, - lei
nek bíboros ajkára a hajnal rózsás ajkára • 
a hajnal tózsás fényt lopni jár, s a kinek 
szívdobogása mámorba "ringatja a boldo*g 
férjet . . .

— 0, boldogtalan Tornyai János ur!
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tént elnyerésérőligaz örömei számülunk be 
ez utón is. Nagyatád 908 aug. 23. Parancs- 

v nokság.
— Baleset. Kutnyák István háromfai la

kos cséplögépjénél mint munkás volt alkal
mazva Bognár ]ózsef 15 éves hárómfaTfiu. 
Folyó hó 17-én midőn a lóhuzó cséplőgép 
járgányát olajozta, a járgány és a nagyke
rék között lévő összekötő rúd elkapta Bog
nár Józsefet kötényénél fogva és az 
egész álsó testét leszakította. Kutnyákot- 
góndatlanságért feljelentették.

— Névmagyarosittás. Freidman Elemér 
nagyatádi lakos vezetéknevének Békési-ré 
való magyarositásitását a belügyminisztéri
umnál kérelmezte.

— Verekedés. Vanzsa István Kohány

n a g y a t á d i  h ír l a p

Hogy mégis a fenti okból elmaradt mulat
ság némileg pótoltassék, az egyesület ok
tóber hó 31-re ismételten egy - nagyobb 
szabású műkedvelő elöagási lervnz, melyre 
az előkészületek már nagyban-folynak. Ez 
alkalommal színre kérülr: ¿A molnár és 
gyermeke» cimű ^rdekfeszitö dráma.

Felelős szerkesztő:
Dr. N EUBA ÜER  FERENC.

Kiadó laptulajdonos 
:  BENYÁK jANGS. =

721 sz. vhtó. 1908.

Ápverési hirdetmény.

szükség esetén 1>ecsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és félülfoglaltatták 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 augusztus 
hó 16. napján.

SZABÓ JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

fiázeladás. -
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-utcában a
Valcsics-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
VALCSICS JÓZSEF

asztalosmesternél.

. . . . . . . .  r .. . „  Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.pusztai lakos a múlt héten Görgetegen a é yi L X  t _c  m  § . g értelmében, ezennel 
korcsma udvargn.jnár régebbi haragból ki-. közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény-! 
folyólag egy sörös pohárral megverte Ma- széknek 1908. évi 8326 p, számú végzése 
tics Ferencz görgeteg! lakost, anélkül liogg következtében Barakonyi Karóig ügyvéd 
az néki egg goromba szót is szólt volna.1“ . kf pvisne" , .  ? a9 la« di ^karékpénzMr:• * o u . .. . . .  r.-t javára Pesti Jakab es Pesti Jakabné 
Vanzsát 8 napon belül ggóggulo testi s e r té s U , , / 350 kor. s jár. cre|éig foganatosított; 
vétsége miat feljelentették. j kielégítési végrehajtás utján lelfoglalt és j 

Tűz. Kisbajom község határában a 1310 kor.-ra becsült következő ingóságok, | 
község tula|donát képező u. m. fehér-tóban:u- m: különféle férfi és ggermek rnhát ngil- BEgm üEsasg3B 5B 5«Blllm 5 a t — ■! 
a száraz széna és zsombék a múlt héten{vánoS árvcrísen eiadatnak. —----3 - FI Állá - *1
ismeretlen okbél elégett, amiből kifolgólag i . .  . * e| ^ crésn' \ a " a,5!,a“ di kir fi . T i  ,  , ! " V  ^ 7„  , M bíróság 1908. évi V. 458 2. szamu végzésé w U A 7  U  C V  F * Jf
Kovács István to berlonek 60 kor. kara ,ol!Jtina 250 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. G „  L  11 „t ,L . í
lett. A nyomozás kiderítette, hogy a tüzet j évi május hó 30 napjától járó 6%  ka- fii Nagyatádon a bzechenyi-ter 25. 
Szentesi Ferenc 16 éves kisbajomi fiú idé- | matai, '/ 1 váltódij és eddig összesen 72 i  számú Zábórszky-féle háznak 
te elő, aki arra felé trágyát hordva, csupán j  kor. 85 fillérben biröijag már megállapított, j  |  Kossuth-utczára néző kitűnő for- 
kedvtelésböl meggyujtotta az egyik zsom- költségek erejéig, Nagyatádon alperesekig gaimi ponton levő üres telkei 
békot. üzletében leendő megtartására ...... jjj ^ észben vagy részben eladók.

—  Értesítés, A nagyatádi iparos ifjúság 1908. évi augusztus hó 31-ik | |)j Értekezni lehet:
önképzö egyesülete által a múlt számban _uu _ B 6 nyák J á H 0 S H á I
közölt, s szepteber hónapban megtartatni j! határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-

Naggatáúon.szándékoltTzüreti mulatság, tekintettel a ^ ak h az érintett Íróságok az 1881. £. ..__________ . .  . . . .
rossz idő miatt elhalasztott tűzoltó mulat- évi LX. L-c 107. és 108. 8-ai értelmében Ka5,i5a5a5a52se«U5«5Bi 
ság az idén nem fog meg meg tartatni, j készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek,;,

Nagyklklndai gyártmány.
Bohn-féle szab. biztonbági átlcdö- 

cserép 272. szim.

B O H N  n .  «  T f l R S f l l
- NAGYKiKINDÁ és ZSOMBOLYA. -

Ü V
Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon a

BOHN^ TÉGLAGYÁRAK
____  n a o y k ik in d An ÉS ZSOMBOLYÁN. *

Alaplttatott1864. Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

z =  50 millió évi gyártás =
a cs. és kir. szab. Bohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

V A S O X Y D  természetes vörös színben vagy kátrányozva.
GYÁRTM ÁN YO K: Bohn-féle szabadalmazott biztonsági átfedő-

--------cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet.
Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve.

Zsombolyai gyártmány.
Szab. biztonsági préselt átfedő cserép 253. s;

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos • ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁN LJA  saját készltményü lá b é iig  legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L  hibás és fájós lábakra mérték szarát minden alakú cipők el- 

készítését. a ' >
RAKTÁRON TA R T : Uri|_ női és ggermek kész árut eggszerütöi a legfinomabb 

kivitelig. _  ‘ ■>

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

----------------------------------------------  1 o  , 1 — — ---------------------

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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=0
Alapittatott

1854. ROHER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott
1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 
Mindennemű takaréktüztielyek.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

Épület vasalások és vasgerendák 

Szüretelési cikkek. Gazdasági 
vetőmagvak. Gabonazsákok. = 

Építkezési anyagok: Mész, ce- 
ment, aszfalt és kátrány term..
Épületfa, deszka minden méretben
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KÖNYVNYOMDA.'
KÖNYVKÖTÉSZET.

B E N Y Á K  JÁ N O S
N A G Y A T Á D .

■ É S  RA IZSZER  =
K E R E S K E D É S .

0

RAKTÁRON TARTOK: 

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

RÍajzpapirt és-kartont egész ivekben

ELVALLALOK:

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

D D  lapok, eljegyzési és esketési meghivók 
a legizlésesebb kivitelben.

és felvágva. ——  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt E ID  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

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

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

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a 
készíttetnek.

legolcsóbb áron
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
- Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908. ( .... . . .


