
IJJ. évfolyam^ 1968: szeptember hó 3. 36-ik szám.

N A G Y A T Á D  É S  V ID É K É N E K  T Á R S A D A L M I,  G A Z D A S Á G I É S  S Z É P IR O D A L M I H E T IL A P JA .
A »NAGY í VTAD é s  v id é k e  g a z d a k ö r é n e k ,  h iv a t a l o s  k ö z l ö n y e .

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

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

S Z E R K E S Z T IK :
/ DT.-NEUBAUER FERENC, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és liirdetési.ilijak a kiadóhivatalba küldendők.

A családi otthonról. vénye, alapjában renditette meg a 
földmivelő osztályokat s olg megter-

, n i I.) Az utóbbi években a tör- ¿ " L d t a k ^ “14' " T '  már' már 
vénuhozás fokozottabb munkásság- n - , ., . ... .. 
gal foglalkozik a sociális törvények , ^ 'zátBgos kölcsönök szama- 
tárgyalásával. E szorgos munka gyű- " ^  rohamos emdkedese maga után 
móloséként tekinthetjük a munkás- ™ nta..,a hrtelkepesseg megnehez.te- 
biztositást, végreha tási novellát, set s°*. aHnnak,, ‘í lé*ct 
ipartörvényrevisiot s végül a home- M.ndezek folytan a foldtula|do- 
stead behozatalának érdekében tett " ° s ™ 3 a" nem segíthetett,
lépéseket. • mint vagy beszüntette termeteset es.

Ném .régen hagyta el a sajtót munkásnak ment, nem várva meg 
mig kényszerárverés utján onnan 

kamategy előadási tervezet a családi otthon elmozdítják, vagg uzsora 
alapitasrol, amelyet az igazságügy- mGnGtt kölcsönt szerezni.

n'eg.bl,zasa!’0L 9nac A földtulajdonosok szapota
ítélőtáblái biro keszitett. váltakozás  ̂ egy intenzivebb néphül-

Szükségesnek találjuk foglal- lámzást vont maga után amelynek 
' kozni e nagy kihatású töfvényjavas- következménye lett; hogy ezrivel 

lattal, mert vidékünk lakóinak lég- tódult a koldusbotra jutott nép a 
nagyobb része kisemberekből áll, városokba s megteremtette az ipari 
akiknek érdekében és védelmére proletariatust. 
készül a tőt1 . szojTíöru kép uralta Európát, 
ismerik meg, hogyan és mi módoircsupán Amerika állott sérthetetlenülr 
akarnak gazdasági helyzetükön a Nem csoda, ha a közo^zdasági vizs- 
homesteaddal segíteni, annál köny- gálódások egyszerre felé fordultak, 
nyebben tudják majd a törvény ren- Hazánkból is több lelkes főur utff-' 
delkezéseit és kedvezményeit maguk zott ki a tudós Meyer Rudolf ve- 
részére kihasználni. , zetése mellett, hogy a tapasztaltakat

A múlt évszázad utóláó negye- hazajőve értékesítsék, 
détől kezdve általános mezőgazda- Vizsgálódásaik egyhangúlag ab- 
sági válság nehezedett egész közép bán a felfogásban jegecesedtek ki, 
Európára. A gabonaárak csökkenése hogy az 'amerikai mezőgazdasági 
s a termelés kiterjesztésével előálló termelés alapját a farm er (nálunk 
Malthus-féle csökkenő hozadék tör- kisgazda) képezi, kiknek birtoknagy

sága 50 110 katasztrális hold kö
zött váltákozik s kik összesen mint
egy 4 millió gazdaságot képviselték 
s számuk-rphamosan gyarapodj.

Midőn a közgazdák e különös 
jelenség magyarázatát keresték, rá
jöttek, hogy az unió államai az 
ötvenes években már nagyrészt el
fogadták az otthon-alapitásról (ho- 
mestead) szoló törvényeket. B  tör
vények szerint az a  mezei tulaj- . 
dón, melyen a család otthona oan, 
kényszerucfirehajtás és kéni/szer- 
qrnerés alól is lei oan neve.

•Miután ugyanezen okok tesznef£% 
nálunk is sok, nagyon sok kisgazdát 
földön futóvá, foglalkozni kezdtek 
mindenütt a homestead behozatalával.

Nálunk e kérdés megoldása 
égetően fontos. Hisz jól tudjuk, hogy 
akié a föld, azé az ország. Biztosi- 
tanunk kell tehát a -földet a r
kisgazdának, amely nehéz iga alatt 
nyög, védótörvényekkel.

Hogy mennyire szomorú és vál
ságos helyzete van'nálunk a kisgaz
dáknak azt statisztikai adatokkal 
könnyen Jjeláthatjuk. A kisgazdasá
gok napról, napra fogynak, úgy, 
hogy ma már az ország területré
széből alig 355 -ot foglalnak ma
gunkba. ^ 

_Récz Gyula: A magyar földbir
tokosság, anyagi pusztulása cimü 
kitűnő tanulmányában kiszámitja,

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

Hűség.
Irta  Vertest/ Gyula.

R  „Szenvedők" huszonötödik előadásának 
a jubileumát ültük. Magyar szerző darabja, 
hozzá nem holmi, léha, frivolság, hanem 

—komoly társadalmi dráma és mégis huszon
öt előadást érrt meg-ez nagy sor. I

Büszkék is voltunk rá, Detrey Miklós 
is, az ifó, meg mi is, a Miklós barátai. Az
az, hogy csak becsöppent a dicsőségbe, 
nagyúri nemtörődömséggel fogadta a sze
rencse udvarlását. Mintha eddig is mindig 
csak olyan darabokat irt volna, amelyeket 
ötvenszer, szászor szoktak egymásután elő
adni; mint ha nem is" emlékeznék vissza *a

azokra a majdnem egy évig tartó igazgatói 
előszobázásokra és pártfogók keresésére 
amelyekre szüksége volt, hogy a „Szenve

dők“ végre színpadra kerülhessenek.
Ó mbndom, elfelejtette a keserű és 

bántó előzmények, t, élt a jelennek, a dicső
ségnek és bezsebelte az előadási dijakat 
olyan fölényes közönnyel s olyan nyuga
lommal, mintha zsenge ifjú kora óta csak 
tanliémek zsebredugásáy^l lett volna el
foglalva.

' ó  elfelejtett mindent) de mi emlékez
tünk reá, hogy az írói sikertelenségek miatt 
már-mór. olzüllófélben volt szegény fiú és 
büszkék voltunk rá, hogy a «Szenvedők» 
révén, azok vállán, talpra állt, fclemelkê - 
dett.

Mert magyar írónak, elesni, elzülleni 
könnyű, de fclemelkeffíri-nehéz, ha egyszer 
elesett. Miklós pedig már közel járt hozzá.

Nem volt akkora tehetség, hogy azzal ulat 
fudotr~volna magának törni minden aka
dályon át, de olyan kis kaliberű ember se 
volt, akit mások szánalomból vittek volna 
előre, Meg aztán egy kicsit gavallér is volt, 
ur is volt, régi gentry gyerek, aki se kol
dulni, se hízelkedni nem nagyon tudott, az 
üzletekhez pedig nem értett, hát nem tudott 
ÍTVényesülni.

Ráadásu| még meg is házasodott, 
elvett egy bájos, szép, de nagyon szegény 
leányt, valami kis szinésznócskét, aki mint 
a rossz nyelvek beszélték, azért ment férj
hez, mert a színpadon nem tudott boldo
gulni. Holmi rózsaleányka volt, az pedig 
tudni való, hogy az orleánsiaknak nem való 
a színpad.'

.Ezzél a házassággal ezután, legalább 
mindenki azt hitte, hogy teljesen letört 
Miklós ur. Eleinte csakugyan úgy is lát-

S tro lin
fem» n  étrioat 4a ■ testsúlyt, ««isx#rt» 
M  a uo«if4f  ̂ budist

'Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár ér orvos által ittportta ajánlva/

Minthogy értéSWen utánuloM 1« BnilMk, tejen mindenkor 
m iM  etomagMgt. ^

B .  F .  H » I a u i - L l  R * c h *  *  €•. B u c i  (Sl*Je)
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hogy Magyarországon az utolsó' tíz pere alatt megtanítja a ggqrroelret sz alva- csókoljuk annak a béresnek a gyermekét, 
év alatt az önálló gazdák száma ' Sás nehéz mesterségére. Nem hitték el neki. Azt a ..butát,“ azt a „rondát.“
76650-nel csökkent S ezzel szem-j Deim eNóvák Gyula segésdbogáti tanító- Fogadd barátom — a segesdbógáti 

“ Ben a " birtolítalan mezőgazdasági nak is olyan módszere van, hogy 60 óra: béreséit -hclflett-=̂ - meleg kézszoritásomat. 
munkásság száma, 450.833-al emel- . alatt megtanít egy egész osztály béres gye- £ -¿ad i. ’
kedett. Csak itt “á Eünántül — hisz reketJmHs.. olvasni is. Nyilvánvaló, hogy 
bennünket ez érdekel legjobban —  a segesdbógáti tanító lefözte fővárosi kol-
2.769-el apadt a gazdák száma s legáját, de használt is neki, mert bitéit TÜZO ltÓ  te s tü le t ü n k  m u la t s á q a .  
28.243-al emelkedett p mezőgazda- szerzett a 60 percnek. Mindenki természe-
sági proletároké. tesnek találja, hogy, ha a segesdbógáti A Korona vendéglőnek pár éve

E' számadatok, mindennél fénye- béres gyermek 60 tanóra után ir és olvas, létesített kerti helyisége eddig még 
sebben igazolják a magyar mezőgaz- akkor a -pesti fiú, a kis Wiassícs, a k is 'nem fogadott magába oly nagy tö- 
dasági termelés és birtokpolitika, Wekerle, 60 perc után még szebben ir és megü vendégsereget, mint tüzoltósá- 
helytelen irányát. jobban olvas, (60 tanóra után már parla- gunk múlt vasárnapi mulatságán.

Ám rendelkezésünkre állanak‘menti beszédeket szerkeszt.) Közönségünk a tüzoltószövetség
még egyébb adatok és fenti-állitá- Honnét e f  a mesés gyorsaság? Hát közgyűlésén s ünnepségein va ló  je- 

“ sunk bizonyítására. Nemrégen jelent kérem, ez a gyorsaság valóban mesés. No- lenlétével s ügy a mostani mulatsá- 
meg egy könyv a magyar közgaz- vák módszertana is meséből áll, elejétől, gon valóban nagy számban történt 

„dasági irodalomban, amelyben olvas- végig. Meséből alakulnak ki a betűk; 7~á megjelenésevet tanúságát adta ezen 
hatjuk, hogy hazánkban a százholdon-iilicábóí, a z //a dohányzacskóból, az /// nemescélu. intézményünk iránti jóin- 
aluíi gazdaságokra átlagban 8 '1. hold a bika szarvából, a-*~a kukóricaszárból, a.du latu  érdeklődésének, 
esik, szemben pl. az" Egyesült Álla- p  á  pipából, a c a^ícafarkábói és igy A mulatság napján kitűnő ido
mok 31*0. holdjával. tovább. - járás Ígérkezett ! estére ke lve azon- 

E szomorú viszonyokon csak Még a múlt évtizedben úgy ajakúit > bán széi támadt s a nagy fáradság
helyes és céltudatos birtokpolitikával ki a betű" Segesdbog’áton, kogy a tanító j gal az élőképek céljaira, immár 
lehet segíteni.. É politika pedig hál naponkint sorba pofozta az első osztályát; harmadizben, felépített ideiglenes 
istennek--alakuló félben—vaa,-Első-mert-például az / ismertetését* igy kezdte .kastélyt ismét tönkre silányitotta, 
megnyilatkozását a végrehajtási no- meg: mikor ázt .mondom ír, melyik hangot ugyancsak zavaró lag  hatott a hűvös
vella reformájánál láttuk, másodszor hallod eiószQL?_lóska! ____ . szél a mulatságra' is, a gázlámpák
üdvözöljük most a homestead meg-- - Először jiz t hallom, hogy//-. felgyujtását lehetetlenné tevén, ami
alkotásánál s várjuk parcelázások Jobban vigyázzatpk,^ mégegyszer ki- j  aztán okozta a kerthelyiségben ural- 
nagy nemzeti fontosságú megoldását, mondom Melyik-hangot hajlottad j kodé kellemes '(? ) félhomályt.

Következő cikkünkben ismertet- először? Sándor! EsteV8  órakor már sűrű tömeg
jük pontról-porttra a homestead-. Én is azt hallottam amit a Jóska'. ben vonultak fel a vendégek s csak- 
törvényjavaslatot. Té is buta vagy fiam. Majd másként hamar betöltötték az egész kertet

(Folytatása következik.) próbáljuk. Ide nézzelek a kezemre, muta- S küllt az utcán is százával csopor-
. tőm a Hüvelykujjomon : i —i. Melyik az első tosultak a. nézők, várakozva a tüzi-

---- ------— ------------- ------------ hang? Jancsi!----- ---------— :— -— — játék -kezdetére. A z  élőképekből a
„F o n o m im ik á lv a  I r y a ^ J v a s ó  (Jancsi mutatja hüvelykujját.) kedvezőtlen idő miatt csak egy

M ódszer.“  Széles e hazában igy volt a divat, j csoport lett _  bemutatva s nagyon
— Szérknití endadja: Novák Gyula tanító. — Az olvasás esirás tanítását hangoztatás! kedvesen festett a nagy képen a 

— — — , ;  és pofozgatás.i előgyakörlatokkal kezdték.YJOVO tűzoltóságának kiCsi fiuknak
Nagyot változott az élet a népisko- Ma már tudják Segesdbogáton is, hogy nem s leánykáknak —  virágfüzérrel ÖSZ- 

lákban is. Egy évtizeddel ezelőtt, — noha pofon kell a hat éves kicsinyeknek, hanem szefont k ivonulásra kész egyenruhás 
hat.télen át feljárta gyermek a mester /»í w . És még valami. . . . ' csapata. A  tűzijáték következett ez
elejbe, alig, hogy a nevét le tudta-írni. 01- Azt olvasom Novák módszertanában j után s testületünk változatos, gon- 
vasni .is csak az ábécéből tudott, de abból a 11. oldalorr: véletlenül kimaradt i dosan Összeállított sorozatokat tnu-
akár betéve, vagy akár fordítva is olvasott. egy betű. Ilyenkor szerettein volna homlo-! tatott be, melyek a közönségnek 
Ma már más világot élünk. kon csókolni azt a kis írástudót.“  elismerését érdemelték ki. A  tüzijá-

V Egyik fővárosi tanító hirdeti az ujsá- Mennyi emberszeretet, mennyi- hivatás- j tékra is az időjárás kedvezőtlen vo lt 
gokban, hogy — uram . bocsa' — hatvan szeretet kell ahoz, hogy hibájáért homlokon, S szélcsendes időben az egyes so-

szottr Egyre gyengébb dolgokat írt, verset, 
tárcát, sokat és rosszat; a .nevét mindenütt 
lehetett látni, csak jó dolgok alatt nem; ez 
a stádium pedig, mikor az író már csak 
húsz koronáért dolgozjk  ̂a tehetség elziil- 
lésének első lépcsője.

S azután egyszerre csak visszafordult 
a lefelé vivő lépcsőről, megírta a «Szen- 
vedők»-ét, előadták s megérkezett a jubi
leum napja is. Nagyszerű bankettet rendez
tünk a szerző tiszteletébe. A  bankett szolid, 
méltóságteljes irodalmi hangulatokkal kez
dődött.

Todorffy ur királyi tanácsosi méltó
sággal üdvözölte az ünnepeltet több «lőkelő 
irodalmi társaság nevében,, melyek tagjai 
közé Tódorffy űr szerencsés magát soróz- 
tatni Bájnoki alanyi és tárgyi költő .ur egy 
erre az alkalomra irt remekét szavalta el, 
rekedt, borízű hangon — Szellemfi ur úgy
nevezett rögtönzött, de tulajdonképen két 
nap óta. készített1 szellemi szikrákkal telte 
próbára á társaság s az ün nepel t-tiirelmét- 
a színházi direktor Detreyben îz ttj Csiky 
Gergelyt és a magyar Sardout’ ünnepelte, a 
vén uzsorás' kiadó: Garami ur pedig ideá- 
lizmust dicsőítette, amely nélkül nem élet az 
élet S' végül Pirosfi Lóránt ̂ lemzetközi szo-

"CZialiSfa '̂nepvézér és népbölonditó a "Szen
vedők“ nevében üdvözölte a „Szenvedők“ 
nem szénvödö szerzőjét.

Szóval a bankett, magas- irodalmi 
irányú bankett, reggelig tartó, duhaj, cigá- 
nyos, táncos mulatsággá nőtte ki magát.'A 
sok jókedvű bohéitílegény meg a sok szép 
asszony, szép leány, akit összetoboroztunk : 
színésznők, írók, piktorok, színészek .felesé
gei, leányai, pompásan érezték magukat 
egymás közöt Bohémis tágabb családi kö
rében.

A cigányok remekül húzták a cigá
nyoknak s járták a táncot hatalmassal!, szi
laj -jó kedvvel, :Az arcok ragyogtak, huhog
tak, a selyemzsokuyácskák alsók és felsők, 
s jókedv, vidámság, az élet boldog, szerel
mes hangulatának a kifejezése ült az arco
kon l-v-

Különösseu egy pár fiatal. asizony 
szép arcán; egy pár fiatal asszonyén, aki 
most vett először részt bohéűi mulatságon 

aki most találkozott először egy-egy! 
kedves írójával, színészével vagy poétájá
val. Azzal akiről, vagy akitől annyiszor; 
álmodozott.

Úgy látszott, hogy az is afféle rajon
gók közül való, aki Detrey Miklóssal tán

cain Mozdulatából, ahogy odahajolt, oda
simult a férfihoz; tekintetéből ahogy nézett 
rá, mindenéből látszott a szerelmes nő 
szenvedélye a férfi iránt s az ábrándos itö* 
szentimentális érzelgőssége az iró iránt.

Odaadással hajolt a vállára és tiirte, 
hogy'hevesen a melléhez szorítsa a férfi; 
azalatt pedig olyan epedö bakfis tekintettel 
nézett’ rá, mint a hogy a zárdabeli. polgári 
iskolás kis lányok szoktak a gymnazistákra 
nézegeni.

Nini most meg a_ férfi arca egész kö
zel hajlik a nőéhez, szép fekete haja, majd 
Miklós le hajlik kissé s megcsókolja táncos
nője haját. Ez észre is vette de nemcsak 
nem haragudott érte, hanem még hálás - 
pillyhtással is -jutalmazza a kipirult arcú 
udvarlót a néma bókért.

Nagyon érdekelnek a szerelmes párok, 
különösen csárdás közben, amit az Úristen 
is a szerelmesek számára teremtett — hát 
közelebb-huzódtam hozzájuk egy ablak 
mélyedés felé. De a kiszemelt Hely már él 
vott foglalva; Más figyelte onnan őket: 
Detreyné.

0  ült ott a bársony kanapén, melyet 
délszaki növények-, és függönyök jóformán 
egészen eltakartak. . 1
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rozatok jobban érvényesültek volna. 
A fiatalság ezután a szépen jöve
delmező konfetti csatázás közben 
megkezdte a' táncot -,-s lankadatlan 
jókedvei folytatta s csak jóval éjfél 
után kezdett a , társaság oszlaní.
- Anyagilag is szépen sikerült a 
mulatság. Körülbelül 600 K volt a 
nyers bevétel, aminek szép részét 
teszik ki a felülfizetések.

Ezen mulatság által szép befe
jezést nyert tűzoltó testületünk idei 
ünnepsége. A vármegyei szövetség 
közgyűlése s az azzal kapcsolatos, 
versenyek ,s ünnepségek határkövet, 
képeznek tűzoltóságunk életében. 
Az ünnepségek szép lefolyása soká
ig emlékezetes marad s mig egyrészt 
a testület tagjaiban a nemes hivatá-' 
suk iránti kitartást ''s lelkesedést fo
kozta, másrészt közönségünk érdek
lődésének s áldozatkész s jóindulatú 
támogatásinak megnyilvánulására is 
alkalmat nyújtott. A testület tagjai-, 
nak lelkes működése s közönségünk 
szives támogatása pedig együtt ké-

testüjet a lakosságunk érdekében 
sikeresen működhessék.

HÚR EK .
— A nagyatádi polg. fiú- és leány

iskolába a jövő iskölaévi beiratások f. hó 
7.7 8. és 9-én lesznek a polg. fiúiskola
helyisegeben. ft beiratastroz sztiksctjgs az 
elemi isk. IV. osztályáról kiállított bizonyít
vány, továbbá születési és ujraoltási bizo
nyítvány. Tandíj a polg. fiúiskolában 30 
kor., a polg. leányiskola’ I, osztályában a 
helybeliek részére 60, a vidékieknek 30 
kor., a többi osztályokban a helybeliek 
100, a vidékiek 50 koronát fizetnek. Á szor
galmas" cs jó viseletű tanulók tandíjked
vezményben részesülhetnek, ha ezt az is
kolaszékhez címzett s a beíráskor a Igaz
gatónak átadott szegénységi bizongitvány- 
nyal felszerelt kérvényben kérik. Az ellátás 
Olcsó. .

— A tűzoltó testület mulatságán felül
fizettek : Herceg Ypsilaiiti Emanuel 50 k J  
Lelbach Keresztély, Mautner Albert 20—20 
K, özv dr. Nóthig Járiosné 10 K, dr. Kom- 
men. Elek 8 K, Musza János, dr. -Mike' 
Imre, Lüsgarten Samu, Bajóti Ármin 5—5 
K, SzalIo&-Ártur, Kun János, Mike Károly
4—4 K, Bienenfeld Izidor, dr. Bodrogi Já
nos, dr. Weiss Jakab, Szabó István 
Trattner Mátyás, özv. Szetsey Ist- 
vánné, 3—3 K, Maurer János, Széli Gyula 
2"80—280 K, Klein Jakab, Rotter Sándor, 
Berény Vilmos, Csere János, Balozsa József, 
Hermann Márk, Tallián . Andor, l'euchrier 
Gyula, Szalóky Dániel, dr. Bodó Ernő 2—2 
K, Benyák János 180 K, Müller Ferenc | 
1/60 K, Garay Zoltán 140 K.-TuropolM 
György, Mezey Géza 120—120 K, Fleiner 
Ignác,, Sleiner Ignác, Selmecy Lajos, Har- 
sányi Antal, Kovács Gyula; Kohut Jenő 
Bajcsy Péter, Ghimessy László, Dóci János, 
Forró Ferenc, Sáfrárrr Péter, dr. Schvarc 
Mihály, Horváth Lajos, Kovácsjózsef, Pol- | 
gár Imre, özv. Mayerné, Szabó János Szu- 
govics Gyula, N. N. 1—1 K, Szmodics Szi
lárd, Czerkfln Jmre, Horváth' Jenór -Róznik j 
János, iff. Gundy Geza.dr. Lásztö~Vttmüs;' 
Buzsáky János, N. N., özv. Zanyi Ferencné,: 
Gundy Mihály, Knapp József, 80—70-fill, 
Knapp László, Gundg Géza, Adier Géza, 
Krammer Sándort Patáky József, Dombi 
György,-fténreth Gyula Ü0—60'fill, Hikman. 
Károly, ^zalay Lajos, ifj. Plasinka József, 
Strausz Elek, Berger Antal, Selmecy Viktor, 
Buries Lukács, Molnár Ignác, Krammer 
Adolf, ifj. Danj János 4Ó-"40 full, Faragó 
Bálint, 30 fill., Grosofsvky Sándor, Harri-

tézett SómogyVár-megye alispánjához.és egy
ben fölhívja Somogyvármegye törvényha
tóságát, hogy a törvény életbeléptetéséig a_. 
községek által fizettesék kj a továbra is a 
községi és körorvosoknak járó fizetést. Eze
ket összegekét azután természetessen a köz
ségek javára fogják elszámolni.

— Gyilkosság. Baranyák József és Pető 
József zalászentkirályi illetőségű vándor kö
szörűsök múlt hó végén a gigel erdőben ösz- 
zsevesztek, Baranyák kést fogot és Petőt töb
bször mellbeszurta, minek következtében Pető 
3 órai kínlódás után meghalt. A csendőrök 
egész Kutasig üldözték a gyilkost, de elfo
gása nem sikerűit.

— Verekedés. Szekerés István alsósé- 
gesdi lakost múlt hó 28-án Bódis István 
alsó segesdi lakos a mezön egy dorongal 
úgy elverte hogy 8 napig^nyomja az ágyat. 
Bodis azonban tettét eltagadta a csendőrség 
előtt, de mivel minden arra következteti 
hogy csak ő lehet a tettes fel jelentetetett.

— Az ellenőrzési szemlék elmaradnak.
A hadügyminiszter az illetékes körökkel 
megegyezett, az idén az ellenőrzési szemlék 
elmaradnak^ Ehelyet a hnsznhh irinro s?*- 
badságoltak, valamint a katonai kiképzésre 
és fegyvergakorlatokra behiv̂ pt katonák kö
telességeikről, mielőtt nem aktiv viszonyba 
lépnének, alaposan kioktatandók. A íüfeti 
főszemlét a régi rend szerint tartják meg.

— Lopás. Woll Antal vízvári lakos ha- 
lászbérlö tulajdonát képező 1 drb. varsáját
20 korona értékben Horváth István béla- 
vári lakos a dráva. folyó partjáról nyílt 
helyröl ellopta.

■burger G6za, "Francslcs JSflös " 20—20' fin. 
A parancsnokság ezúttal is mély. köszöne
tét fejezi ki mindazoknak, kik úgy erkölcsi, 
mint anyagi támogatással a közgyűlés és 
ünnepségek, valamin! a mulatság sikerét és 
fényét emelni szívesek voltak.

A községi és körorvosok fizetése. 
A községi és körorVosok fizetése az uj tör
vény szerint ez évi szeptember elsejétől 
kezdve többé nem a községeket, hanem az 
államkincstárt terfiéfi. MíveTazonban a tör
vény életbelépésének előkészületi szeptem
ber elsejéig előreláthatóan nem-lesznek be- 
fejezhetók, a belügyminiszter rendeletett in-

f onoiníiiiikálva Irva-olvasó fflód- 
szer. Novák Gyula segesdbogáti r. kath. 
tanítónak ily cimű s külön ismertetett könyve 
most jelent meg a szerkesztő kiadásában 
Segesdbogáton. A csinos és hasznos füzet 
1 kor. 40 fillérért rendelhető meg Novák 
Gyúlá r. kath. tanítónál Segesdbogáton u. p. 
Felsósegesd Somogymegye.

— Duhajkodás. Múlt hó 27-én özv. Kö- 
nyé Ferencné kisbajomi lakos sérelmére a 
nagykorpádi határban erőszak kísérlete és 
könnyű testi sértés vétsége követtetett el. 
A megejtett nyomozás folyamán kiderült,- 
hogy ezen tetteT Vadász József szabási

Mikor észrevett, hogy rejtekhelye, felé 
közeledtem, felkelt és el akart onnan men- 

'  ni. Úgy látszik megsejtette, hogy én tudom, 
miért ül ö ott s szégyelte, hqgy rajtakaptam.

Az igazat megvallva, már ezelőtt is 
próbáltam én udvarolni a szép Annának, de 
teljesen eredménytelenül. Mint az islenét 
úgy imádta az ő csélcsap uracskáját, aki 
pedig minden inkább volt, mint hűséges 
férj. örültem hogy most ott találtam elme
rülve Miklós ur hóditó hadjáratának reá 
nézve nem valami kellemes szemléletébe- 
A legbecsületesebb asszony hűsége is meg 
inog ilyenkor, mikor látja a saját két sze
mével, hogy az ura élelre-halálra udvarol 
egy más'asszonynak.

Azt hitlem elérkezett a pillanat, mikor 
megtalálom az utat a szivéhez.

Hátha ez a-hideg szép asszony aki 
eddig csak mosolygott, mikor a szerelmem
ről kezdtem el neki beszélni, most majd 
felém hajlik csalódása .fájdalmában:

"  • — No lássa, mennyirre nem -érdemli 
meg Miklós, hogy úgy szeresse, ahogy 
szereti. Ha nekem ilyen édes aranyos fele
ségem lenne, nem is tudnék másra nézni 
sem! ~ .

—r Dehogy nem,-mondta szomorúan.

Maguk mind egyformák! Legfeljebb egyik 
nyíltabban, másik rejtettebben csinálja a dol
got. Miklós se jobb a többinél, de legalább 
nem hazudik. Maga most hazudni akart ne
kem. Ugye? Ne is tagadjal A szerelméről 

! akart beszélni.
Nem hazudtam volná l Szeretem nagyon 

, szeretem! Nem közönséges vágy ez a bí
rása után, de a vágy a tiszta nemes érzé
sek után.

■*— Csakugyan igy lenne? S ha igy 
isi Ha maga ezerszer roszabb, mégis csak 
öt tudnám szeretni.

Úgy éreztem, mintha a hangjában 
őszinte érzés jele lenne, melyet csak pró
bál titkolni. Hiszen elvégre hiú legények 
vagyunk mindanuian akik hamarossan elhi
tetjük magunkal,4jogi) szerelmet ébresztet
tünk. i----;— —

Nem emlékszem már rá; hogy mi 
mindent I bészélhettem össze, de azt tudom, 
hogy arról is szóltam, liogy nagy szüksé
gem van az ö nagy tiszta szerelmére, mert 
ennélkül összecsapnak Tejem felett az élet 
szenyes hullámai:

— Mentsen meg, mentsen, megf^^el 
] végeztem a szerelmi vallomásomat 
‘ — Szpmoruan mosolygott:

Nem mentem! A mentési munkálatból,, 
édes barátom én már kivettem a részemet. 
Milyen csodálatossan egy formák maguk 
irófélék. Egyforma a jzivük; a lelkűk hang
ja; egyformák a frázisaik, az igaz és ha
zug érzéseik! ó  is épen igy beszélt, mint 
maga, mikor szerelmes volt belém. Hogy 
mentsem meg, hogy szabadítsam ki az élet 
fertőjéből; tisztítsam meg, váltsam meg ! 
Adjam vissza az éleinek, az irodalomnak, 
önmagának.

Kiszabadítottam, megtisztítottam visza- 
adtam az életnek, az irodalomnak,"* önma
gának. Akkor irta meg ezt a darabot is. 
Tiszta életet élt, tudott írni; szép okos nagy 
dolgot. A mi házasságunkat irta meg benne! 
Csakhogy úgy tűntette fel a dolgot, rnítha 
ő lenne a inartyr; az író aki elzüllik a há- 

j zasságban, akit tönkre tesz a mindennapi ren
des élet. Pedig nem volt igaz! De a darab szép 
volt! S hogy megírta azt nekm. köszönheti. 
S fog még többet is. irni ilyent. Ha visszatér 
hozzám! Megmentettem az enyém. S  úgy sze
retem öt„ mint az anya a fiát, akit testi kí
nok árán szült; ő lelki kinok árán let^az 
enyém. S kinoz, gyötör egyre, de én szere
tem, bármit is csinál; hibáival, bűneivel 
együtt, együt úgy ahogy van! Megcsalt
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lakos követte el. A beismerésben levő tét- -  Kiviteli kereskedők figyelmébe. A 
test a járásbíróságnál feljelentették* «MagaarorsziaUffireskedelmi utazok egtjle-

-  VáKóhamisittó. Babácsai tudósítónk-te* A  .keffisteaelmi karai,ínS védnöksége 
irja: Czifrák Mihály babócsai lakos fólgó ^ t  lolifó évi szeptember hó ele,en egg 
évi május hó f-én éladott egg lovat Feren- szakavatott kereskedőim, ulazol küld k.Del- 
csevics Imre boihói lakosnak 276 korónár Oroszországba, Törökország európai és azs,- 
ért Ferencsevics a Aételárbol 20 koronát »1 részeibe. Romániába, Bulgáriába Szer
fizetett, .a többiről pedig adóslevelet adott biába Görögországba Montenegróba és Egg- 
Czifráknak, mely alá jótállóknak Jandricza| tómba. A kiküldőinek, aki az országokat 
Vencel és Lahlia Mihály bolhói lakósok már ismételten beutazta, az lesz a feladata, 
nevét'irta sajátkezüleg anélkül, hogg ezek hogy a maggarországi ezégek részére üzlet.

HIRDETÉSEK.
330/1908. szám.

beleegyezését kikérte volna. Időközben a összekötettésétjétesitsen és hogy a magyar
jótálóknak tudomására esett a dolog és mi- ¡parczikkeknek piaczot szerezzen es b,zto- 
vel Ferencsevics ngomozás-során beismer- silson' kamara felhivia az c" ,ll,el orsza'  
te a hamisítást' feljelentették a kaposvári 9 °kl>a v«ló Wvitel iránt érdeklődő iparvalla- 
kir ügyészséghez J-a,ok kereskedők figgelmet e korulmeny-
-  Végrehajtás akadályokkal. Múlt hó 26 hogy k  eggesület az érdeklödók-

án Homokszenlgyörgy községben végrehaj- f° 918 mE9ad'"  3 ,e'V' lá90'
tás volt Sára István azonban a végrehajtás-
nak elenszegült és a végrehajtót kísérő ' Virágzó ipar fejlődött ki hazánk, 

.. , * • . , j  , • i *.deli részén es nagyban járul hozza a csendőrnek feiszével. ma,d nagg késsél ment y|d-k vag|)oni visz0^ ain3ÍÍ konszü|idálásá-
nekr mire a csendörség letartóztatta es a hoz legjobb hírnévnek örvendő Nagyki- 
kir. járásbíróságnak átadta. kindal és Zsombolyai Bohn* féle téglagyá- j

Gondatlanság. Hoboli József visontai rakal érliük’. me'9 'k a tulajdonosok szaka-;
vatott vezetése mellett a monarchia legn'a-sj; 
gyobb telepévé fejlődtek ki. A Bohn félelakos 3 éves fia áz udvaron levő még meg 

erősített Itató vályút magára rántotta és mi- Szab. átfedő, cserepek, melyekből a cég l 
re észrevették már már halót--vottr-&~évérité 50 milliónál többet gyárt, közked-
gondatlan' szülőket feljelentették. veltségnek örvendenek. A  cég újabban Bé-

D ,H , . ¡„«A» késesabán is hatalmas telepet létesít,. melyPénztolvaj. Bogdán Ignác utcsmálo számos mu„ káskízn2k kcr ŝetc, fog adni;a
munkás pénztárcáját. a benne lévő egész 
heti keresetével együtt, ismeretlen tettes 
ellopta.; A. nyomozás utján megállabitofta, 
hogy a lopást Egyed Kálmán lábodi lakos 
követte el.

— Hatóság elleni erőszak. Gasparics 
József nagyatádi rendőrt F. hó 31-én éjjel 
szolgálatteljesités közben Horváth József
nagyatádi lakos megtámadta. A  kaposvári 
kir. ügyészségnél fel jelentetett.

— Verekedés. Szent istván napját a ho- 
_mokszentgyőrgyi uradalmi cselédlegények 

a korcsmában ünepelték meg. Mikor már 
a korcsmáros nem adott nekik bort, az ün
nepet' az utczán nótaszóval fel-alá járva 
folytatták, mint szintén megunva, öten ösz- 
szevesztek és mint jóbarátok, hogy az ün
nep emlékezetes maradjon, úgy: el'agyabu- 
gyálták egymást, hogy Hoppár István vere- 
sen és meltény^ttélküííháradt á:csata térén, 
mert mert mellényét társai teljesen letépték 
róla. — A duhlkodó legényeket a szulóki 
csendörség feljelentette.

A „Budapest" jubileumi albuma.
Xaíiyolib_és—keÜJiuiew*ljli .-meg+tv̂ t ŝt talán ;
soha sem- szerzett egy lap. előfizetőinek, nrnt 
a - J5uclá|iesL‘ , midőn i»slr hónappal ezelőtt 
im‘t;küldt ■ nekik.(Ingyen a 0 éses fenn.HIása 
alkalmából .szerkesztett albumot Ezrével*jöt
tek a szerkesztőséihez"az ilismorö és kös/.iiiői 
íeyelekj méltatva az-album ren Ikivi'il b>>-és 
rilokos t;n-tnlm:if-~ vnt.-iininr 'mm il.-

áflrtását. Ilusz-ivi'Mi, számos képben 
vegfren mondja él az album a Táj» ffi) éves 
történetét, irtai -bele politikai, társadalmi és 
irodalmi élettyik TÍ ̂ kiválóhli alakjai, a . liuíu- 
pesfc' volt és jeleulegi 'inunkutársai. aMnf*'IV01 
a számos kéj) és uulmelléklet «Iván értékessé- 
teszi a könyvi t hogy .hz méltán foglal helyet 
bármely műveit ember asztal in. Az .tllMinot 
nj.ig a készlet tart most is ingyen küldi 
a kiadóhivatal mindazon élólizetóknek, akik 
legal.Alib éviös-zeget, vagyis (i koronát 
egyszerre hekttldetrek és ii postakóltsé^re 80 
hlIétfctit l̂viVnyTrznakT'ATTu Tupest-liöl kívánatra 
-nHrtatváitysránjot-készséggel knld n ki viado
bi vatal. Budapest, 1 V.’-fijii'kaütv nsirtrn'.'!.

Felelős szerkesztő:
Dr. NEUBAUER FER€NC.

Hirdetmény.
Alulírott dr. Mike Imre nagy

atádi királyi közjequzŐ ezennel 
közhírré teszem, hogy Fléischmann 
Adolf hőgyészi lakos fákereskedő 
kérelmére, a tőle Rosenthál Géza 
budapesti (Déli vaspálya 8. szám) 
lakos tűzifa kereskedő által megvá
sároltadé át nem vett

cirea 200 vaggon, illetve 188 
és fél vaggon és pedig: 

80 vaggon cser és gyertyán 
hasáb fa, 

58 vaggon tölgy hasáb, 
24 „ „ dorong, 
13 „ cser és gyertyán 

dorong,
fűrészelt állapotban a kereskedelmi 
törvény 347. illetve 351. 352. §§-al 
alapján, vaggononkint 157 korona 
kikiáltási árban, vaggononkint 25 
korona bánatpénz letétele mellett 
közbejöttömmel nyilvános árverés 
utján eládatnak.

Ezen árverésnek Felsősegesd 
községben, gróf Széchényi Bertalan 
urodalmának erdő hivatalánál Heendő 
megtartására határnapul 190& évi , 
széptember hó 7. napjának déle
lőtti 9 óráját tűzönt ki, melyre a

tetéssel" hívom meg, hogy a fentebb 
körülirt circa 200 illetve 188 és fél 
vaggon faáru a legtöbbet Ígérőnek 
el fog adatni.

A vételár az árverés napjától 
számítandó 15 nap alatt lesz keze
imhez készpénzben kifizetendő.

Az árverési feltételek Nagyatá
don Kossuth-utca 24. szám alatti 
irodámban és Felsősegesd község 
házánál megtekinthetők.
. Kelt Nagyatádon, 1908. évi au
gusztus hó 30 napján.

Dr. MIKE IMRE
királyi közjegy*«.

elégszer s meg fog ezután is csalni, de én 
szeretem bármit is csinál; hibáivá!,' bűnei
vel együtt, úgy ahogy van 1 Megcsalt elég
szer, s meg fog ezután is csalni de én Bol
dog vagyok, ha néha nekem is juttat a lel
ke morzsáiból. Utálnom, gyűlölnöm kellene 
s csak szeretni tudom. Miköt hozzá? Ta
lán a-szenvedés?

Boldog vagyok ha láthatom, ha a 
hangját Jiallhatoni; ha beszél hozzám azon 
az ő kédves, szép meleg hangján, sok-sok 
hazugságot, melyekről tudom, hogy hazug
ságok, de melyeket mégis úgy hallgatok, 
áhítattal, niint a dajka meséket a gyermek.

ó  a gyermek, az én bűnös, rossz 
nagy gyermekem s ha vele vagyok, mégis?! 
én érzem mellette gyermeknek magamat.

Hozzám csak néha tér meg. Mint ,a 
korhely, a tiszta vízhez, a sok bor, pezsgő, 
mámor után. S olyankor boldog vagyok, 

-hogy láthatom. Mert szeretem I Szeretem és 
nemhagyom el soha.

Talán előre érzem az ö sötét, sorsát ? 
Talán, az is köt hozzá ? Némely dolgot úgy 
lát az ember előre, nyntha már a halál

! után. lenne. s .tisztább- világból nézne le 
: ebbe a szennyes világba. Tudom, hogy 
; bűnhődni fog! Miatam is. Pedig én sok- 
iszor kérem az istent, hogy azt bocsássa 
meg neki, amit ellenem vétett De nem fog
ja megbocsájtani s 'bűnhődni fog! S  mi 

j lenne belőle, na én is elhagynám, ha ak.- 
' korra én se lennék mellette? De én rnel- 
; lette leszek akkor is, mikor majd minden 
el fogja hagyni, mint a hogy a szeretői el 
fogják. A büntetések a megbánások óráiban 

| mit csinálna nélkülem ?  Hadd tudja meg 
akkor, hogy kije vagyok én neki! hadd 

| tudja majd meg akkor, hogy a sok között, 
akit szerelett, volt egy, aki nyomorultabb, 
gyávább és szerelmesebb volt, mintsem 
úgy tudott volna vele bánni, mint a többiek. 

pUgy: ahogy megérdemelte volna 1
S  bárcsak következnék el az az ,.idö 

mielőbb.'Akkor, ha senkije> se lesz rajtam ' 
kivül, talán úgy fog szeretni mint a hogy | 
én most szeretem őt. . .

MELLER SÁNDOR
fodrász

NAGYATÁDON.

Van szerencsém a n. é. hölgyvilág b.
1  tudomására hozni, egy évig Berlinben szer- 
;• zett szakismeretem azon szerencsés hely- 
\ zelbc juttattak, hogy a hajmunka terén a 
v legmesszebb men( kívánalmakat kielégit- 

<-’ hetem.
|  _____Úgymint hajfonat, frizzetta, elnlag j'
' természetes hajból, férfi paróka, .emléknek 1/ 

hajcsokor művészies kivitelben. .
j Kegyes pártfogásukat kérve i

tisztelettel
MELLER SÁNDOR.

V(■~r<$r~+

Kiadó laptulajdonos: 
:  BEN YA K  JÄNOS. :
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Rázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-utcában a
Valcsics-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
VALCSICS JÓZSEF

- asztálosmesternél. “  • • J.

n a g y a t á d i  h ír l a p ^
[SSSSE £ 3 SE  rSSH Sfflfeg^ÖteSS 35 EB SSE5W  ■

f  ELADÓ HÁZHELY. I
- Nagyatádon a Széchényi-tér 23. 
¿számú Záborszky-féle háznak \ 
|  Kossuth-utczára néző kitűnő föi=̂  
jfj galmi ponton levő üres -Mkér { 
¡-̂ egészben vágy részben elídók. { 

Értekezni lehet: 

Nagyatádon,-
3 5 35 3 53535 .35353535  3SES35£Ha= 55  a!

Benyák Jánosnál

IGőzmosóda eladás!

.Tűzifa eladás!.
A barcs-^pákráczi vonal bastai állo
másán vaggonba Fakva pr: lOOOÖklg.

I. oszt. bükhasábfa 110 korona 
I. „ gömbfa 90 „
10 vaggon-vételnél árkedvezmény■! 

Bármely állomásra szállítja:
=  D R E N D A  F E R E  N C Z, =

tüzifakereskedő és termelő

»

A nagyaládi gőzmosóda és vegyé
szeti ruhatisztító telep igen jó for
galommal az összes gépekkel és 

- berendezéssel más nagy vállalat 
miatt kedvező fizetésekkel sürgő
sen eladó. Vevő az átyételig be- 

. tanittatik. Értekezni lehet helyben 
K ISPETI JÁNOS tulajdonosnál.

: P  É  C S.

f

¡Gőzmosóda eladás

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

eladó.áron

Az érdeklődök === 
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

B O H N  n .  ÉS T f l R S f l l
- "TMAGYK1KINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobb és legjóbb téTep  ̂ “  
e szakmában Ausztria-Magyarországon a

BOHN— TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN ÉS ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

:•.50 millió évi gyártás ------ -
!i cs. ős kir. szab. Bölin-félft biztonsági átfedő cseropokből.- 
V A S O X Y D  természetes vörös színben vagy kátrányozva.

GYÁRTM ÁNYO K: Bohn-féleszabadalmazott biztonsági átfedő-
•.—  -------  cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet.

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérméntve.
Zsombolyai gyártmány.

Szab. biztonsági prísclt AHtdö.cstiíp 253. s;

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AJÁN LJA  saját készítménye lábeHit-y legjobb és iegmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el- A  

•készítését.
RAKTÁRON TA RT : Ur*,. Bőf-ís ggermek kész árut-tfggszerüMl n legfinomabb 

kivitelig. ‘

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

_________ * ..--------------------

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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Alapittatott
185*. ROTTER BERNflT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRÜDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 
Mindennemű takaréktiizhelyek. 
Szab. bácskai ekék és alkatr.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

Épület vasalások és vasgerendák 

Szüretelési cikkek. Gazdasági 
vetőmagvak. Gabonazsák ok. =

Építkezési anyagok: Mész, ce
ment, aszfalt és kátrány term. 
Épületfa. deszka minden méretben 

|a felsömagyarországi fazsindely.

könyvnyomda: b e n y á k  j á n o s
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D
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KOHYV,- PAPÍR.- IRÓ- 
—  ÉS  RA JZ SZER  =  

K E R E S K E D É S .

a

RAKTÁRON TARTOK: *  

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

S  ■

HLVALLflLOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. író, fogjlmiritatós és ivlevélpapirt. lapok, eljegyzési és esketési meghivók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben m m  a. legizlésesebb kivitelben.

és felvágva. ---  Értesitések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapírt E ID  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek

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

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

a
Könyvkötészeti munkák îfogástalanul a legőlcsóbb áron 
_____________  készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János könyyny<Hiidájál>rtn Nagyatádon
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 k<?r., ne- 
l-.-t 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, Fürdö-utcza 67. szám. 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Törvényjavaslat a családi 
otthonról.

(Bn .) Otthont alapíthat minden 
magyar honos kinek házastársa van, 
vagy anyátlan törvényes gyermeke
it, illetve unokáit neveli.

Az otthon területnagyságának 
megállapítása szükséges a hitelren
dészet szempontjából. E kérdéses 
maximális területet az előadói ter
vezet 8000 K értékben jelöli meg. 
Részei lehetnelc egy laiköház és 
hozzátartozó ésetíég több terület 
rész is, amelyeken azonban lakóhaz 
nincsen;

Az Otthon alapját képező föld
terület nem kell okvetlen magán- 
tulajdon tárgya legyen, meg van 

engedve a földbérlet, örökbérlet és

Többeknek közös tulajdonában 
álló fekvőségekből otthon nem ala-j 
pitható. £gt* személy több otthont; 
nem alapíthat, de ha már meglevő-J 
nek értéke a maximális 8000 K-t el 
nem éri, addig nagyobbitható.

Az általános előfeltételek utolsó! 
cs legfontosabb pontja az, hogy jel- i 
záloggal terhelt fekvőségekből ott
hon nem alapítható.

Az általános rendelkezés alól 
a következő kivételek vattnak taxa
tíve felsorolva.

1. Kivétetnek azon jétzálogkö- 
vetelések, melyek a kamatot.és tő
ketörlesztést egyenlő fizetési rész
letek által, előre meghatározott, de 
harmincnál semmi esetre sem cse
kélyebb számú évek során törlesz
tendő és amely követelésnek még 
kifizetetlen tőkeösszege a fekvőség 
megállapított értékének 75 ,-át meg 
nem haladja.

2. Kivétetnek azon követelések, 
melyek nem tőkere hanem pénzjá
radékra irányulnak.

Lássuk, ha valaki mindezen elő
feltételek birtokában van, mily eljá
rásai alápitthat otthont.

Elmegy először a telekkönyvbe, 
hol nyilatkozatot ad otthonalapitási 
szándékáról, melyről ott jegyzőköny
vet vesznek fel, hol is bemutatja a 
bizonyítékait,—hogy a felsorolt elő-

konyvi hatóság, ha meggyőződött, 
hogy a jelentkező 'minden tekintet
ben megfelel, a fefteggzrésf-a- telek
könyv birtokállási B. lapján tiiegteszi 
s erről hirdetményt tesz közzé.

Az olthonalapitás jogi- hatályai 
a következőkben nyilvánulnak.

Készpénzbeli követelés behaj
tásánál csak az esedékes részlet 
erejéig vonjmtó végrehajtás alá. 
Az alapitó ellen fenálló személyi
követelés miatt végrehajtás alá az 
otthon csak akkor vonható, ha a

követelés keletkezése az alapítás 
előtt történt vagy ha a követelés 
jogalapja: közadó, tartásnak törvé
nyes kötelezettsége, tiltott cselek
mény .elsőrendű szükségletek költsége 
s végül építési költségek, melyek 
az otthonra forditattak. Ez esetben 
is csak akkor képezheti az otthon 
végrehajtás tárgyát, ha más vagyon 
nincsen.

Az otthon tulajdonának átruhá
zása csak úgy hatályos, ha ahhoz 
az átruházásnak kedv&ményezett 
házastársa hozzájárul. Az ott̂ Qn 
jogügyleti megterheltetése is csak a 
fenti körülmények között szabad. 
Az otthon alapító az otthon e mi
nőségéről lemondhat.

Az otthon örökösödése tekinte
tében a következőket olvashatjuk a 
javaslatban.

halála után az utthoTr~ 
haSzonélvezete házastársát illeti. Ha 
az meghaladja a házastársnak járó 
örökrész értékét, úgy ő köteles a 
többi örökösnek, kik az otthonban 
tartást nem élveznek 470-ós évjá- 
radéköt fizetni de csak a többlet 
alap után. Az özvegy házastárs itt 
precizirozott joga megszűnik ez uj 
házasság kötésével.

Minden hagyatékra nézve mely 
otthont tartalmaz, azon járásbíróság 
illetékes, melynek területén az Ott
hon van.

_ .  , .  * » . , . , S  mpsél, mesél, hosszan, sokáigNagyatách nirlaptárcája.1 a porban játszó kis gyerek.
Bársonyos rétre hevered ve 
Megindul a szó ajakén,
És folynak, folynak szakadatlan 
Csodás mesék, mesék után.
Ha nézi a sötéttlö erdőt,
Vagy főn a csillagos eget :
Ezer regét tud mindenikről 
A  porban játszó kis gyerek.

t*  m ü v é s z ta n yA n .

Te nyugodalmas, csöndes otthon 
Alomfakasztó szép világ,
Hol minden zugból óriások 
Szórják szét lelkűk sugarát! 
Körülfogják édes öledben 
Borús emlékek lelkemet,
S  előttem áll régimult időkből 
Egy porban játszó kisjjyerek . . .

Arczán az élet hajnalpirja, 
Szemében izzó tűz ragyog, 
Pajtásai mindig nyomában . . .
— Oh ő sohasem elhagyott! — 
Ha jó az este, esdve kérik: 
„Mesély nekünk, jer, szépeket 1"

— Az évek tűnnek, egyre tűnnek 
Miként sutogó habok . . .
A bflrsonyrétet felváltották s 
Sötét kietlen házsorok.
Pajtásai is széjjelmentek,
Kit ahová a sors*-vei?tt 
S  egyedül áll a nagy világon 
A porban játszó kis gyerek.

Ifjúvá lett; oly féltve őrzé 
A keble kincsét istenét 
S az élet minden édes álmát 
Hidegen durván dúlta szét. 
Pajtásai mind helyére jöttek 
Irigy, hiú, rossz emberék 
És anyit sirt anyit csalódott 
A  porban játszó kis gyerek.

Te nyugodalmas, csöndes otthon 
Benned megiletödve áll 
Magasba vágyó lelke 
Vis3zff,~v‘rssza~a múltba szál. 
Keresi a régi meséket 
De haj I oly soknak vége lett . . . 
í s  úgy szeretne simi, simi 
A porban játszó kis gyerek . . .

Oulyás József.

hurutok, szamár- 
influenza

űipóota ajánlva/
Minthogy értéktelen «rfinr»tnk«t Is  JdnáUak; kérjen mindéül 

* r * * t  önmagot*#

P .  H é l u n - b  H * *k «  A  c * .  B m l  (MM

lüdöbetegSégek, hurut« 
C *  / •  köhögés, skrofulozis.

k ^  Mkn fiimUUa m át H <xmt titel
*  Minthogy érté ftek n  utánzatokat J *  kináht



NAGYATADI HÍRLAP.

Iád alapítását lehetővé tegye. Azért a 
a kormánynak és a társadalomnak mindent 
megkellene tenie. hoqn elhárítsák a felme
rülő akadályokat a kezdeményezők Htjából, 
mert sokakat lekel küzdeniük, hogy maguknak 

kenyérkeresők sorában kis tért szorítsa
nak, miután annyi pályát zárnak el előlük, 
melyeken boldogulhatnának.

E  szükeblü eljárást azzal indokolják, 
hogy a nőt tudománya, kenyérkeieső fog
lalkozása elvonja a családi élettől; ez na-

Rz otthon megszűnik az alapi
tó lemondó nyilatkozatával vagy az 
előfeltételek valamelyikének meg
szűntével.

Ám ha az otthon értéke alapi- 
tásaután meyháiadja á 8000 K-t, 
nem szűnik meg, ha azonban az 
értéke a 12000 K-t meghaladja, az 
ezen felül eső értéknek megfelelő 
területek kivonatnak az otthon 
alól.

Megtartja az otthon e minősé
gét, ha az alapitónak családja csak 
ideiglenesen hagyja el, vagy akkor 

. ha területén ujabb lakóház épül.
A törvényjavaslat kimondjá vé

gül, hogy az otthonokról úgy a 
községek, mint a telekkönyvi ható
ságok vezessenek jegyzéket, s az 
ötthonalapitáshoz szükséges okira
tokat a hatóságok díjmentesen ké
szítsék el. __

Ezekben ismertettük részletesen 
a nevezetes sociális törvény ter
vezetet, amely hivatva van a ma
gyar kisbirtokos osztályt regenerál
ni S ezáltal a nemzeti állam, hüsé-1 ocjaaciással foglalkozzék az iparral. | jünk meg 
gesebtrtamaszaiva es védőivé tenni. . ........ . on„ Uic tMon*r,. __

különösen a bőr-, üveg- és kpcsiípar any- 
nyira fellendült, hogy az iparüző országok 
között első1 hely-t-fogfalt el. A^jcéhrend- 
szer az iparosoknak~tíszteletet és jómódot 
szerzett, annyka^Jiogy Zsigmond király az 
országos rendek közé is beválasztotta őket 

Csakhogy Magyarországnak^-szeren
csétlen határszéli fekvése Európában foly
tonos háborút okozott, ami a természetes 
haladást minden téren akadályozta, miután 
az össZes tehetségét, erőt a haza védek

gyón tévesnézet, mert a természettől ren- \ mére kellett szentelniők. Később a sok ál- 
delt ösztöne mindig oda vezeti vissza. 1 dalian belviszály, a folytonos küzdelem a 
Azonban a körülmények kényszerítik, hogy" szabadságért egészen elvonta figyelmüket 
beleileszkedjék g_szociális és kulturális re- a gazdasági élettől, hisz az akkori körül- 
form eszmékbe, tehát tért keres magá- mények megkövetelték, hogy mindenkinek 
nak, melyet eddig jogtalanul zártak el legszentebb kötelessége az alkotmány vé- 
elple, kogy kimutathassa szelémi képessé- delme legyen. Akkor a magyar helyzeté
gét és azt tudományos pályákon értékesít- nek magaslatán állott, megtette a#, amit a 
hesse. haza érdeke kívánt.

E  nemes törekvés minden ésetre di- És a jelen nemzedék nem volna erre 
cséféndö, csak kár, hogy ambíciójuk élte- képes? A  munka terén meghátrál és má- 
relí őket az ipartól, melyet — nemzetünk soknak engedi át az elsőséget? Tehát 
ősi hibájába esve — egészen mellőznek. nincs nálunk dolgos kéz ? Vagy ‘ annyira 

Sajátságos, hogy még a huszadik hiányzik a'bizalom, hogy hozzá nem me- 
század szigorú követelményei sem képesek r{jnk fogni? Pedig a bizalom adja. meg as 
társadalmunkat arra kényszeríteni, hogy’ erőt és az erő a képességet. Tehát küzd-

nehézségekkel I Lássuk be 
Itt-ott néhol észrevehető egy kis fellendü- végre, hogy csakis hatalmas ipar biztosit- 

j lés e téren, egy kis igyekezet, de kellő hatja országunk függetlenségét és jövőjét.

A nő és az ipar.
k. a.

H I R E  k .
— 40 éves szolgálat. A lábodi cs. és 

kir. csikófelep tiszti és gazdatisztikara va-

1 támogatás, kellő talaj hiányában oly szűk 
! mederbe szorul, hogy csak tengődve tart
hatja fenn magát. -TT*.

A fejlődő ipar ujab találmányai, a szel- Pedig tudjuk, hogy csak az ipar te
letni vívmányok nagyszerű alkotásai, vila- heti az országot naggyá és még sem fog
mos erő az emberiség szolgálatában na- lalkozunk úgy vele, mint azt fontossága 
gyóbb kényelmet helyeznek kilátásba szá- megkívánja. A legtöbbeTTazzal állanak elő,

. tutinkra,'mltlt a Hlllyetlt elődeinek itt taiai- hogy nálunk iehetellenség. az ipar Mvíra- 
tak, de viszont az állami és társadalmi élet- goztatása. Szerencsétlen helyzetünket okoz- sárnap nyújtott ót Bercsényi Kálmán alez 
bői csírázó hibák egyre jobban kifejlődnek, zák Auszriával szemben, a közös vámte- redes és parancsnoknak 40 éves szolgálata 
kiélesednek, ujabb és ujabb nehézséget rületet, a kormányt, mindenféle érvet ta- alkalmából egy érdemkeresztett a tisztikar 
okozva, amelyekkel meg kell küzdenünk. Iáinak, csak a leglényegesebbet nem akar- ajánlásával. Az érdemkeresztet az összes 

Az idők haladó szelleme, vagy tán ják felismerni: a közönyösséget, mellyel tisztek jelenlétében -Scholtz János főállat- 
az említett hibákból származót körülmények nemzetünk a dolog tényállását elfogadva, orvos, mint aki legrégibbi tisztje a lábodi 
a nőt is belevonják e hüzdelmekbe, mert mindeu küzdelem nélkül belenyugszik. csikótelepnek, lendületes beszéddel nyujtot- 
otthnát félti, mely eddig egész világa A magyar sohasem szerette az ipart, ta át, egyidejűleg Orell Henrik őrnagy a 
volt. Látja, hogy a folytonosan növekedő lealacsonyító foglalkozásnak tartotta; ezért közös hadügyminisztérium kitüntető kereszt
igények mellett a férfi munkaereje egyedül nálunk az iparosok leginkább külföldiek jét adta át.
már nem elegendő a csaIádfentarTására, te- \ voltak. Ügyes királyok azonban mégis feT — Sztrtiély Váltózás. WeTiímarm Alfré- 
hát segédtársául szegődik, kenyérkeresö; tudták virágoztatni, mint Róbert Károly és. det a cs. és kir. csikótelepek gazdasági 
lesz ő is, munkálkodik, fúrad, hogy a csa- Nagy Lajos. Az utóbbiak uralkodása alatt tanácsossát a közös hadügyminisztérium

Labancz-nóta.
Ir ta : Lampórth Géza.

Nem bizonyos, hogy ki. szerezte ezt 
a nótát, talán valamelyik furfangos labanc 
iródiák, talán Pálffy generális; az is megle
het, hogy maga a hires nevezetes Ocskay 
brigadéros, aki először eldudolta az ö édes, 
régi jó akaró bátyja Bertóthy István újvári 
komendáns fülébe. Mert hogy ő dúdolta el, 
azt a tulajdon kezeirásával bizonyt.ja ó ke
gyelme, amint alább megtetszik. Az is ki- 
világzik majd itt: miért hogy. ,,nóta" név
vél illetjük azt az írást, amelyikről szó esik, 
holot nincs rövid sorokra tördelve, ámbátor 
némi vadritmus lüktet-benne s egy-két rim is 
akad a hosszú sorokban.

Az urnák 1708-ik esztendejével, szep
tember 13-án, tehát mikor már „császár 
madarává“ változott Rákóczy villáma“ s a 
“ tűz fejedelme“ , kiküldötte Ocskay László 
Beretóthy Istvánnak ezt a felette érdekes 
levelet, amely szó szerint itt következik : 

Édes jó akaró Bátyám Uram I 
Nem kétlem, csodálkoznak sokan az 

én mostani resolutiómon, de ha kiki magá
ba száll és jól meggondolja elsőben is a 
maguk dolgait, másodszor azoknak is ála-

po'.át, akiktől Isten, után jártuk sze
rencsénket, ugylátom azok is magukal 
jótehetetlenek. Az Franciának is annyira 
megcsökent szerencséje, liogy talán a maga 
országában is nem maradhat mindenütt bé
vel. Mi pediglen hazánkban és országunk
ban mínémü állapotban legyünk aki okos 
êmber, könnyen által értheti. Mert hazánk 
jó pénzét alig láthatjuk, rézpénzzel csak 
csufoltatunk. A hadak izatlenek, mert fize- 
tetlenek A vármegyék busulnak, mert pusz
tulnak. És az egész országon is nagyok 
mód nélkül az adózások, aki miatt azexe- 
cutiok is szüntelen keményen sanyargatják 
mind a nemességet, mirfd a szegénységet.-

Ha jól meggondoljuk, sok vérrel fes
tett szerencsétlen harcainkat is, vájjon mit 
remélhetünk egyebet u!olsó siralmas romlá
sunknál?

Isten áldása nincsen rajtunk, módnél- 
kül a régi magyarorországi igaz keresztény 
hit ellen £llen is nagy szabads ig adatott 
ellenkezőnek.

Szálljon azért magába kegyelmed is 
és jusson eszébe, melybe, melybecsületben 
s álapotban_vala.az előtt. Ha nagyobban 
nem is, hitemre hasonlóban lehet most is, 
csak lelkössen, Idein Istenessen gondolko

zom s addig kiváltképen, míg az Nagysá
gos ur Pálffg János uram eó Excelenc.iája 
itt a Commandó, kinek fs minémü teljes 
plenipotentiát adót eő Felsége, szemeimmel 
láttam és olvastam. Úgy, hogy valakik eő 
Excellenciájához folyamodnak, a parolájára 
hajolnak, noha meg nem bánják, mert eó 
Felsege is mindenekben azokat protegálni s 
comserválni fogna-

Én istenek hála, itt bizony már jól va
gyok, mert: mind magamnak s tisztjeimnek 
mind regimentemnek, mind formális s gene
rális amenistája az eő Felsége kezeirása s 
pecsétje alatt kezemnél vagyon patenter; 
jószágaink iránt is hasonló protekciója, úgy 
hóbeli fiizetésünk. Nem is kongóval, hanem 
tallérral s a forínTal.

Mind ezek fölöt nagy bátorságot ad 
az is, hogy szemeimmel látom nagy sokaság
gal s minden hadi készületekkel való sok 
szép friss népeit és erős táborát, úgy hogy 
százezer török ellen is mind megálhat és 
mind szerencsésen operálhat.
Többet ennél most nem irok, hagyom a töb
bit a kegyelmed ítéletére. Vegye mindezeket 
jó Szivére.

Dátum ex Castris ad Sók positis 23 sep- 
tembris Anno dómini 1708.



NAGYATÁDI h í r l a p

5-ik osztályába helyezte át, helyébe BUdi- 
ner Albert, báró Springer volt jószágigaz
gatója lett kinevezve gazgasági igazgatóvá.

, — 'Mükedvelői-előadás. A. nagyatádi 
iparod ifjúság önképzö egyesülete által a 
mát közölt ^Molnár és gyermeke» című 
dráma helyett legközelebb tartandó műked- 
velöi-elöadás alkalmával Géczy--Józsefnek 
«Gyimesí _ vadvirág» cimü népszínművét 
fogja előadni, A próbák már 14-én kez
dődnek.

— Felhívás. A sómógyvármegyei tüzol- 
tószövetség Nagyatádon 1908. évi augusz- 
tus;23-án tartott közgyűlése elhatározta, 
hogy gyűjtést indit egy szövetségi zászló 
heszerzési költségeinek fedezésére. Ezen 
zászló az 1909.' évben Kaposvárott tartan
dó jubiláris közgyűlés alkalmával rende
zendő testületi főverseny vándordijául lesz 
kitűzve első izben. A  legkisebb összeget is 
hálás köszönettd fogadunk, mert az a 
célunk,'hogy minél több adományozó fillé
reiből gyűljön össze azon humánus s köz- 
gazdasági fontossággal biró eszme külső 
kifejezőjének beszerzési. ára, amely eszmé- 

_.nek. szolgálatában-—- szövetségi - kötelék- 
alakjában — immáron tizedik esztendeje 
működik önzetlenül Somogyvármegye tű
zoltósága. A  gyűjtött összeget mellékelt

- postautalványon méltóztassék rendeltetési 
helyére juttatni. Hazafias tisztelettel: A  So- 
mogyvármegyei Tűzoltó-Szövetség központi 
ügy vezetősége: Kaposvárott, 1908. augusz
tus 26. Szabados Imre, k. ügyvezető alel- 
nök. Wehofszky Béla, szöv. pénztáros. Dr. 
Szabó Kálmán, szöv. főjegyző,

4-én este Szanyi György foglalkozás'nélküli 
egyént aki Takács József alsósegesdi lakos-

- tói egy szobáját .albérletbe vette ki, bérbe
adója félszóllitotta, hogy végre fizessen la- 

‘kásbért is. Szanyi ezen hallatlan követelésre
iszonyú dühbe gurult és,, rettenetesen lego-; 
rombitottaelőször a fölszőlitót, utóbb midőn 
ez a fölszólitást ismételte, hatíö.vetü revol
verének összes tölféseif~Takács Józsefre és 
annak rokonáffti-TaWács Istvánra kilőtte. Úgy 
látszikazonbaH,. hogy «u rettenetes lövöldö
zés. csak hatás vadászai volt és a töltények 
vaktölfések voltak, mert a megjelent csendé 
őrség hosszas kutatás után sem birta sem a 
földön sem az épületekben a golyók nyo
mát megtalálni. Szanyi ellen feljelentés tör
tént, hogy mint foglalkozás nélküli egyént 
illetőségi helyére toloncolják.

Kegyelmednek illendő és nem ellen
kező dolgokban régi jóakaró öccse

Ocs/toy László.

A szimói bíróra' bízta Ocskay ezta a 
. levelet: meghagyta neki erős parancsolat

tal, s ráírta kivül a levélre is, „hogy te szi
mói biró, ezen levelet életed és fejed vesz
tése alatt küld be akinek szol!

Beretóthy István, a kemény, hű kuruc 
meg is kapta a levelet, feleletet is irt rá 
hamarossan. Ez volt a felelete:

‘‘Drágg öcsém, akárkitől tanultad, szé
pen dúdoltad fülembe labanc nótádat. Olyan 
szépen, hogy szeretnélek érette szivemre 
szorítani. El nem bocsájtnálak addig míg ki 
nem szorítanám belőled azt a hitvány labanc 
lelkedet." - • -

Több „nótát" nem dúdolt Öcskay . Uram 
Beretóthy fülébe.

.-^Nemsokára fölötte^árogtak Újvár pi
acán „nagy fekete hollók" azt az utolsó 
nótátt: „kár, kár, kár . . , “

Vásár. Nagyon szép időben elég j lopott holmikat, amiért a nagyatádi kir. 
látogatottsággal folyt le a f. hó 7-én, hétr j járásbíróságnál feljelentették őket. 
főn tartott országos vásár. Persze a takarj 
mányhiány jegyében volt ez' fc s igy_ 
marhaárak igen alacsonyak volták,; bár a 
jó sarju némileg javította azokat a muít 
juliusi vásárral szemben.

Ménlovak vásárlása Nagyatádon.
A földmivelésügyi-m. kir.'miniszter értesí
tette Nagyatád község elöljáróságát, hogy 
mindazon méntulajdonosok, kik eladó,mén- 
lovaikat megvétel, végett az állami" lóte- 
nyészintézetek részére felajánlották, hogy 
azokat folyó évi szeptember 21-én Nagya
tádon tgrtandó bizottsági megszemlélés és

j -  N6i Élet. A magyar—Írónők legsajá- 
| tabb, külön orgánuma gyanánt uj szépiro
dalmi és társadalmi hetilap iudul meg a~fő- 
várósban «Női élet« cím alatt. Az ujlap a 
maga nemében még a külföldön is egyedül 
fog állani, amenyíben nemcsak szellemi ve
zetését irányítják nőirók: Álba Névis, R. 
Beck Blanka és Csicseri Orosz Adrienne, 
hanem minden sorát nőirók írják, akik kö
zül Abrányiné, Katona Klementim, Adám 
Éva, Albísy katalin, Alexander Erzsi,— B. 
Bütner Júlia, B. Zalay Masa, Castelly Erna, 
Czóbel Minka, De Gerendo Antónia, Ego

megvételre vezessék elő. A mének elóve- (Dr. Rózsavölgyié), F. Kaffka Margit, Fayl- 
| zetésére helyül az elöljáróság a «Széchényi* j né Hentaller Mária, Gajári Böske, Gáspár- 
j teret jelölte ki. í Dávid Margit, Geöcze Sarolta, Ganiver-
j — Ismeretlen hulla. Döröcske (Somogy | né Győry Ilonka, H. Szederkényi Anikó, 
m.) község határában levő úgynevezett klas-j H. magyari Kossá izabelía, Halmi Piroska, 
trömhegyi erdőben 3 múlt hó végén egy Harasztiné, Récsi jolán, Holló Sárika, Hor- 
ísmeretlen férfi hullája találtatott ki a fején váth BÖsKeT Huszár Lolli, Isaák Mártha, 
szenvedet lövési sebzések folytán halt meg. Janda Matild, Jászay Mari, Jórgné Draskó- 
A hulla egy kopaszodó vörösszöke hajzatu, czy Iona, Kántor Irma. Kordina Lilly, Kö- 
4Q év körüli munkás ruházatu emberé lehet vér Ilma.Krüzselyi Erzsiké, L. Ady Mans- 
1titték~^zeméTyé,~eddig- kinyoinózható nem ka, Lengyel Gízélla, M. Hrabovszky Iulia, 
lett. |m. Kornis Aranka, Mifdósy Jutka, Mokné

— Lopás. Mike községben Háncs György-j Féreghy Gizella, 0 ' Donnel t#nrlkné gróf- 
nél egy ismeretlen egyén egy pár csizmát j nő, Ritoók Emma, Szendéné Dárdai O ^ ,  
hagyot megőrzés végett. Hámos az esetet j Szerelmhegyiné Móczár jólán, Szikra (Gróf 
feljelentetté b  csendőrségnél, a nyomozást Teleky Sándorné), Tormay Cecil, Tudsekné
^neginditofták, és kiderült, hogy a csizmát 
az illető egyén a^Vasár. alkalmával emelte 
el, akinek akoliban nyoma veszet.

'elakasztotta magát. Babócsáról 
;: Kisandik József visontai lakóz-niult- 

hó -30-án di u. 2 óra után, midőn a neje a 
templomba ment, a szoba ajtaját bezárta,

Bexheft Lilly, Ujfalusy Amadil, Vécseyné 
Jankovíts Lujza, Wettsteinné Szluha Margit, 
Zemplény P. Gyuláné, Yvette (Bubics Jó- 
zsefné) és még igen sokán a legjpbbak 
tömörültek az ujlap köré. A «Női Élet» 
elsősorban ajmódSern nökérdesrtáitmk- is 
aktuálisabbá ̂ váló probleámit fogja hasábja
in megvitatni, az erre legilletékessebb ténye-

azután a saját padlásán egy ostorral tel- ^  a mag irónők _  kö2remaködé- 
akasztotla magát s csak masnap " S S d : sévc1i d í MenÜiv0| „  szépirodalmi, gazda 
talalták meg a pad ason holtan, mel ette . . .  . j  , • • -x, .xx -x ■ - xx sági es háztartási, irodalmi és művészeti,egg Karos szék ahá eldulvé és asaPká,át. £ ubm lerQletre fogi>
Gyógy,thatatlan betegsage kergelte aha- tcrjcszteili figoclmél. mely a modem nö éle-
a a' _  __ . tével s így a műveltebb magyar családok

— Fiatat tolvaj. Folyó tlő I-én Posza- gondolatkörével valami vonatkozásban van. 
vec flnt4l babócsai kovácStanonc elment a f c ,  érdekes uj hetilap, mely képekben is be 
babócsal vízi malomba őrletni. -  Megunva; fogja mutatn, f]ga a magyar, mind a külföl- 
a várakozási, bement a molnár segédek di nói ffle, kimagastóbb egyéniségeit és
szobájába s ott Gránicz Ferencz molnár
segédnek a falra felakasztott zsebóráját 
láncczal együtt ellopta. A fiúnál az órát 
Babics János tanítómestere megtalálta s 
visszaadta tuialdonosának'. Az inas a nagy
atádi kir. járásbíróságnál feljelentetett.

— Tartalékokos hadapródok jelentke
zése. A  hadügyi kormányzat nevezetes újí
tást rendelt el. A jelenéitől kezdve a tiszti 
bemutatáshoz hasonlóao kötelezi a tartalé-

eseményeit, október havában indul meg. 
amikor mutattváuyszámot az érdeklődőknek 
készségei küld a kiadóhivatal: IX Angyal
utca 16..

— Milyen Idő lesz szeptemberben.
Meteor írja: Erözebb csapadékot a szep
tember 9 és 11-iki csomópontok hatáskö
rében várhatunk csupán, amelyek közé a 
telt hold napja kerül, ami mérsékli ezen 
csapadékos jellegének tülerös kifejlődését.

kos hadapródokat és hadapródjelölteket a I Kivéve azon megfigyelendő e$etet, ha a 
a jelentkezésre* november hó 6-án illetve felhőzetet éjjelenkint nem lenne képes a 
november hó 17-én. Még pedig évenkint telt'hold megemészteni, mert ezetj^esetben 

I a hadkiegészítő kerületi, illetve a honvéd j nagyobbmérvü csajíadék fejlődnék ki a fen- 
| kiegészítő parancsnokságoknál mindenkor' tebbi csomópontokon, vagy azök körül. 
a> megnevezett napon délelőt kilencz órakor.; Szeptember hava átlagban inkább meleg 
A bemutatáson önként köteles megjelenni, > és száraznak ígérkezik,, mint csapadékos- 
inért behívó parancs kibocsátva nem lesz.! pakr sőt ha a napon előjöhető erőhatások 

j Jelentkezhetik az-jlletö áina hadkiegészítő- kitöréses és nem ciklonos jellegűek lesznek, 
nél, amely tartózkoraási-Jielyéhez legközelebb | akkor e hónap az idén is kelleténél szára- 
esik. Még pedig polgári ruhában. Az utazás | zabban fog lefolyni, mint ahogyan ez a 
költségei a jelentkezőt terhelik, de kérelmük- mezőgazdákra kívánatos lenne, amiért is a 
re/ menetlévélet állít ki a hadkiegészítő pa- j gazdák jól teszik, ha az esős je.llegüeknek 
rancsnoksóg. ; mondott csomópontok napjait tekintetbe

— Lopás. Mikében a múlt heti vásár veszik a gazdasági teendők körül. Sz«p-- 
éjjelén Majsztekus Lajos szigetvári rézüst tember hénap csomó pontjai 3, 9,' 10, 11,_ 
árulótól ismeretlén tettesek 3 drb. rézüstöt! 17, 21, 22, 23, 24, 25 és 27-re esrt^k, 
elloptak 64 kór. értékben. ^  nyomozás al- J amelyek közül a lederősebb hatásúak a 9, 
kalmával Szekeres . .Ferencz -és ; Takácá'jlí> 23 és 28-ikíak.
Márton urodalmi cselédeknél megtalálták a ' — Katonai hírek. Az újoncok ez évben



^NAGYATÁDI h ír l a p

i hordja‘ra, hízelgő szavadra! Üsd és irtsdcsalToKtóber 6-án kezdik meg a tényleges zugság az. egész élet?. Ujján 1 ,
szolgálatot. Behívójuk erre a napra szól. ennek a másik embernek a karika- ; ki belőle a hazugsagpt.
Ugyancsak október 6-árá hívják be póttar- gyűrűjét és mégis . . . mégis. . . .  M á r  nyilt az ajkam, hogy eze- 
talékosokat is nyolc heti kiképzésre, - - Es a férfitől is féltem. Igen tőle is. két mondjam. E s  örömem te lt volna 

— A vetőmag elkészítése. Ki ocsut vet, Ső t különöseni, tőle, a komoly, derék abban, ha látom, hogy ostoba bizal- 
“ gazrarat: Bármilyen jó a föld, bármily gön-^embertől, aki “barátom vo lt és bízott ma m int válik.-haraggá, kétségbe- 

dosan megmiveljük azt, ha silány magot bennem. esett fájdalommá,
vetünk, silány termésünk leszr-A-nagy vető- K is  szünet következett. A  férj A z  asszony éppen akkor tette 
mag hozama úgy viszonylik a kis Aetömag- székében hátradőlve szívta szivar- a cukrot a férfi teájába: 
ból való terméshez, mint 100:82-höz. Erre ját. A  füst egyenletes, bő felhőkben — Köszönöm  an yu kám !—  mon- 
vonatkozólag igen tanulságos kísérleteket terjengett körülötte. A  békességes! dotta ez és megcsókolta a nő kezét, 
tett Libácher. annak medáiapitása végett, tiszta lelkületű emberek szivaroznak K is  fiús hálával, elégedett, ragasz- 
vajjon nagyobb szemű gabona nagyobb ka- igy. Azután €Ét mondta: 
lászokat is ád. E  czélból Amberbuzából 600 Persze a kötelesség! Túl
kalászt súlya, illetőleg nagyásga szerint ősz- sokat dolgozol. . . .  Nem 
osztályzott,_jS áz eredmény határozottan azt magad!
bizonyítottad hogy a legnagyobb gabonasze- ^  becsületes jó fiú mindig az .. - ,
mek a legnagyobb kalászokban voltak. A ¡«azak utján járt. S  az igjtóak mód- a derils..|e.lku ' '.la9H gyereket, akit 
legjobb vetőmagot kétféle módon_állíthatjiik jára most sem keresett szavaim kö-j gyötörnek észvesztő 'prob lém ák 
magunknak elö^-vagy a legnagyobb kalá- rejtett é r t e l ip e t . —  ‘ s m osolygó gyanutlansággal megy '
szokat válogatjuk ki s ezekből a legszebb Tekintetünk találkozott. É s  é n je!őr,e olyan utón, am elyiken minden 
gabonaszemeket. Mert a tavaszi vetés ei°H-elforditöttam a szememet- De'ezután lé p & n é h ^ js z á jo n  függő tőrök me- 

' ezt az uiotbi módót választjuk, amire külön- hirtelen támadó dac megacélozta az l 
féle eszközök, osztályzó gépek állnak ren- akaratomat. S  erős ellenséges indu- “ 
delkezésünkre. Ily módon sokkal nagyobb |atta| visszanéztem. M ert ha úgy 

- menyiségü kitűnő vetőmagot gyűjthetünk vesszük, még is ellenségem nekem j-
ez az emtrer ö v é  az asszony! E g y j

kódó bizalommal.
És látván ezt ajkamra, fagyott 

kíméled a szó. Szégyen, csodálat, meghatott 
ámulat töltötte el a szivemet s nagy- 
nagy irigység fogott el, nézvén ezt

; redríek az ő Jjohó nagy szive főié.
Felelős szerkesztő:

-Dr. N EU BA U ER  FERENC.
össze; mely összes földjeink bevetésére , _
elegendő. A rozsot és árpát trieurral és ros- arany karika arán Ő béklyózta
táAal osztályozhatjuk; a tökéletessebb trie- hazugsághoZ 'ézTa lelket, melyről
űrök rostával is el vannak errea czélra |etörÖ|te az őszülte odaadás és;
látva; a búza és zab osztálozásához még nyiltszivüség himporát. Abbókszüle-
a francja cribelumak is kell hozzájárulni. ^  minden kin; minden hazugság,
Megfeíó trierurrel a kurta magszemeket rajtl(jen szenvedés, hogy . magához I
könnyen kilehet, a gabonából választani, -a.: kötötte és durva bilinccsei magánál f

tartja ezt az asszonyt-ajri azenyém. j 
Az enyém, hiszen engem szeret, éni 
vaquok az ő eauellen. titkos, iaazi

rostával aztán a hósszu vékonyakat választ
ják ki a vastag.-szemek közül. Minél vas
tagabb és minél hoszabb valamely magnem 
annál jobb- vetőmag az. ---—

CSARNOK. 
Egy asszony.

— Irta : Benda Jenő. —

Árpád-utcza
41. szám alatt két bú
torozott szoba, mind
egyik külön -kijárattal

=  azonnal kiadó. =

ÖZV. RITSCHER M.-né.Ezt $okszor .mondta.
Mondta. ? Miért legyen ez;

- iíjaz, csak azért, mert mondta?
Az asszonyra 'néztem. Az fno-í 

solygó elfogulatlansággal töltötte ki j777.sz. tkv. íms. 
a teát. Előbb nekem öntötte tele a t 
csészémet a párolgó, meleg itallal, 
azután az uráét; majd a cukros do-

Leszált az este, és ott ültünk a -
miárilakverandáján. Az asszony-dérnek csak én tudtam a jelentősé- 
lángszinű porimjölában, a férie az 9^- kérdezte: 
asszonynak és én. A lámpa fénye a — Édesen szereti? 
nyári éjszaka nagy, fekete sötétségé- — Éd.esen 1 
bpl világos sugaras kört hasított ki — Egy cukor hány csók? 
körülettünk s .összeölelt bennünket. Elvörösödtem. Mily vakmerő ez

— Rég voltál nálunk! — szolt az asszony! Otthon amikor az én 
. a férfi. Miért kerülsz bennünket? legénylakásomon szervirozteát, akkor
Hát mondd! nem kellemes itt?-̂ —  szokott lefolyni köztünk ez a pár-

— De nagyon kellemes! Hanem beszéd. S akkor sok-sok csókkal 
á sok dolog. . . . Tudod mulaszt- 
hatatlan kötelességek. . . .

Az asszony vörös pongyoláján Amikor az. ura -is hallja

Árverési hirdetmény kivonat.
________ ___  ̂^ _____ _  A nagyatádi kir. járásbíróság mint

boz után nyúlt. Hamiskás mosollyal, | telekkönyviJiatóság közhírré teszi, hogy 
1 - * - - - - - - .8iritt8gptádL-̂ arckpénztáiL r,~t. végre-.

hajtatónak Pankász Vinoze felső, végre
hajtást szenvedő ellen? 800 koi\ tóke- 
kovetelésés jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a kaposvári kir. törvényszék (a 

| nagyatádi kir. járásbíróság) területén levő 
Horcsznye közssgben fekvő a heresz- 
nyei .70. sz. sztjvben A f 87|b. hrsz. 
ingatlanra az árverést 810 kor,-bán 

H u,mwi aun.3uiv tsuRRdi eZeillíe* megállapított kikiáltási árban 
kell megfizetnem minden egyes cuk-: tls ,10̂ ’ !l lentebb megjelölt
rőt. S  o>ost itt. . . .  Rz otthonában. " IKi“ lm"’k az

elömlött a lámpa fénye. Olyan volt Ez a becsületes jiu csak
1908. évi szeptember hó 26-ik 

napján d. e. 10 órakor.
lleresznye község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen 'a megállapított kiki
áltási árön alul is eladátnf fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
szinte nem veszi észre! Nem is s^t felőle■ iní?aUa,iok becsárának 10 '„-át

igy ez a nő, mintha valóságos láng- solygott, mintha egy tréfát hallana, 
folyamba öltözött volna, mintha ma- Erre felháborodtam. Oh milyen os- 
gából a bársonyos, melegvérű testé- tóba az ember! Itt szövődik körű
ből csapott volna ki a láng. Most lőtte nap-nap után a hazugság és 
közelebb húzódott hozzám, ---i í iM  ‘ vagyis 

1881. 
jelzett árfolyam

mal'számítottja az 1881. évi november 
s ő is ezt mondta-: nak a lelke s van-e lelke egyáltaíánVll(i 1*én 33n;{ sz-il- igazságügy mi- 

.ri Pníe7„n »if« szált meg, hogy kinyissam' n‘,8Ztori fonclelot 8 g-ában kijelölt óvadék- .

megégetett a tagjainak érintkezésé- semmit sem. Évek óta él együtt equ!^  ̂ koronát- készpénzben vagy az
bői kicsapódó forróság. Arcomba asszonnyal s nem jut eszébe hociu ®v‘ t _c- §-ában jelzett árfo
verődött a testéből a ruhájából ki- kutassa, milyen annak az asszonu
áramló erős illat s ő is ezt mondta-- - *»•».......— '-1’ ...... J

— Rossz ember! Egészen elfe- . .........|p  H  iaaöIII ... -............... | ____~v...... w,_ iviv_
lejtkezétt rólunk! Vékony^fehér ujju a szemét. Hogy odakiáílfsam 1 neki: kl‘Pes- értékpapírban a kiküldött kezéhez
1.........—.’Ember ébredj! Rossz asszony' -avagy az 1 8 8 1. évi LX. t.-c. 170kacsójával megfenyegetett. S akkor 
a lámpa fényben megcsillant ujján 
egy karika g'ytirü. " 
karika gyűrűje,-

Szerettem volna

_ „  te asszonyod! Nincsen hűséggel ^^»»ében a bánatpeiiznok a bírő-
A másik ember hozzád. . Rutul megcsal! S velem hágnál elóleges ellielyozésérol kiállított 

' csalt meg, a te legjobb barátoddal!! szabályszerű elismervényt álszolgáttatnt 
és bizonyos,!megmondani, Mert hazug ez a. nő Nagyatádu l í)0¡8, évi junhis 11-én.

§b01 Hogyan futót- hogy engem is megcsal valakivel : A kir- járásbíróság mint tkkvi hatóság,
tam tonik. Hogy feltem mind a két- Verd meg ! Üsd és büntesd ionod Dr. Kiszeiy kir. jbiró helyett
tőjüktől. Az asszonytól, akinek ha- vari hozzá. Érdemetlen a te csókod- I>r. S^ABADY

. kir. járásbiró.



NAGYATÁDI h ir l a p „

Rázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közelében, Iskola-utcában a
Valcsics-féle ház eladó.

Értekezni lehet:
VALCSICS JÓZSEF

_ asztalosmesternél.

r i T A D Ó  HÁZHELY*85*5!

I Nagyatádon a Széchényi-tér 23. | 
számú Záborszky-féle házjnak I  
Kossuth-utczára néző kitűnő fór- ¡f 
galmi ponton levő üres telkei | 
egészben vagy részben eladók. § 

¡¡j Értekezni lehet:
Benyák Jánosnál ¡2

Nagyatádon. ii-

IGőzmosóda eladási

»

A nagyatádi gőzmosóda és vegyé
szeti ruhatisztító telep igen jó for
galommal az összes gépekkel és 
berendezéssel más nagy vállalat 
miatt kedvező fizetésekkel sürgő
sen eladó. Vevő az átvételig be- 
tanittatik. Értekezni lehet helyben 
K ISPET I JÁNOS tulajdonosnál.

»

IGőzmosóda eladás

.Tűzifa eladás!.
A barcs—pákráczi vonal bastai álló» 
másán vaggonba rakva pr: lGÖOOklg.

I. oszt. bükhasábfa 110 korona 
I. „ gömbfa 90 „
10 vaggon vételnél árkedvezmény I

Bármely állomásra szállítja:
=  D R E N D A  F E R E N C Z, —

tüzifakereskedő és termelő
------P É C S .  = =

E

13

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

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

Nagykikindal gyártmány.
Bohn-féle «zab. biztonsági átfedö- 

c*crép 272. uim.

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 é s  z s o m b o l y á n .

Alaplttatott 1864. Legelőkelőbb referenciák. Alaplttatott 1864.

50 millió évi gyártás . , ' '
a cs. és, kir. Éjzab. 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
Szab. biiAnsági préielt

CZERKON IMRE S£fl'i£55.f NAGYATÁD;

f
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél-
lel kitüntetve.

í

AJÁN LJA  saját készitményü lábeIiiFa~1ígjobb és legmodernebb kivitelben. 
ÉLVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

készítését. fV".
RAKTÁRON TA RT : Uri.'-siői és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

.kivitelig. - _ — L  —

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

-----* ■ 1 ---------— —

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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=0
Alapittatott

1854.

EL
ROHER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 
Mindennemű takaréktiizhelyek. 
Szab. bácskai ekék és alkatr.

3 =

LAKATOS és tEMEZÁBUGYÁB. 

Épület vasalások és vasgerendák 

Szüretelési cikkek. Gazdasági 
vetőmagvak. Gabonazsákok. = 

Építkezési anyagok: Mész, ce
ment, aszfalt és kátrány term. 
Épületfa, deszka minden méretbon

Ia fcIsGmngyarországi fazsindely.
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KONYVNYOMDfl_  ßENYÄK JÁNOS =
KÖNYVKÖTÉSZET. J  —

KÖNYV.- PAPÍR.- IRO-

N A G Y A T A D.
ÉS  RA JZSZER  =

K E R E S K E D É S .

V _ V

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben

ELVÁLLALOK:

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

O n  lapok, eljegyzés) és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

és felvágva. Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt C □  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

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

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

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

•' ___  készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
% 0lliat°tt Benyák -János könyvnyomdájában Nagyatádon 19087 ~ " ; 7



III. évfolyam. 1908. szeptember hó +7. 38-lk szám.

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., ne- '  s z e r k e s z t ik : 
===== gyedévre 2 kor. egyes szám ára 20 fillér. -— =  Dr. NEUBAUER PERENC, 

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

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a  kiadóhivatalba küldendők.

Interurbántelefon.
Többször említettük Inár e he

lyen az eszmét, hogy milyen üdvös 
lenne, ha városunk is bekapcsoltat
nék az interurbán telefonhálózatban.

Kérvényt, is nyújtottunk tje 
többen a pécsi m. kir. postaigazga
tósághoz e végett s ott azt a választ 
nyertük hogy KT'elÖfizető esetén, 
kiknek mindeinke 300 kor. évi dijat 
tartózna fizetni, bekapcsolást nyer
nénk az interurbántelefonhálózat 
budapest—fiumei fővonalába.

Azonban a térv duóéba dőlt, 
mert a 10 előfizetőt összehozni nem 
sikerült.

Most — értesülésünk szerint — 
a Nagyatád és vidéke gazdaköre 
akar akcióba lépni a télefonössze- 

“ ktSttCté’snfflegvalósitása iránt. A vi*? 
déki nagyobb gazdaság^ részvéte
lével kísérli meg a 40 szükséges 
előfizetőt összehozni.

örömmel üdvözöljük a gazdakör 
actióját ez üdvös intézmény létesí
tésének érdekében.

Ez a virágzó, pezsgő életű köre 
vidékünk közéletének ezen mozgal
mával ismét tanujelét adja existénti- 
ális szükségességének, tagjai agili
tásának, mely eddig is már oly szép 
eredményeket teremtett Vidékünk 
részére.

Nem mutatunk rá egyébbre, mint 
az épen épülni kezdő dohánybevál
tóhivatalra.

Ugyanezen lelkesedés vezeti a 
kör tagjait és főleg vezetőségét az 
interurbán telefon-összeköttetés lé
tesítése érdekében meginduló akci
ónál.

Ez az erély meg is fogja — i 
hisszük — teremni gyümölcsét. !

' Az a néhány kiváló közgazda- 
sági szervezet, egyén és intézmény, 
a kik már első izben késznek nyi
latkoztak a telefon előfizetői sorába 
lépni, bizpnyára mecj nem változ
tatták eddig' szándékukat. --- —

Viszotf ama tény, hogy épen a 
gazdakör veszi kezébe az ügyet, 
eleve bizonysága annak, hogy nem 
egy közeli nagy mezőgazdasági 
üzem fog belépni az előfizetők
rába még ha viselnie-is kell a mel
lékvezeték felállitási költségeit.

Hiszen Ügeti telefonvezetéke 
Gyémánt József taranyi bérletének 
máris van. Ha vesszük Tarany tá
volságát Nagyatáditól, úgy legalább 
4—5 nagy mezőgazdasági üzem 
részvételére számíthatunk.

Ha ehhez hozzávesszük a hely
beli pénzintézeteket, a paszománt- 
gyárat, 2—3 nagy kereskedőt és a 
községházán feíáilitandó: nyilvános 
állomást, végül a szállodákat^úgy a 
gazdaközönség bejelentett részvéte

alighanem biztosítja a telefon beve
zetését Nagyatádon.

Nap-nap után. olvashatjuk, hogy 
ott, a hol a törvényhatósági telefon
hálózat fel van állítva* milyen ki
csiny községecskék lépnek be az 
interurbán telefon hálózatába.

És nálurík is, hol-a megyei in
téző körök még nem is igen gon
dolkodnak a közrendészetileg oly 
fontos törvényhatósági telefon fel
állításán, bár arra a cigánu ügy is 
elég indítékot szolgáltathatna, már 
szintén minden körültünk levő járá& 
székhelyén sikerült a. kellő számú 
előfizetőt összehozni- és a telefont 
létesíteni.

Barcsról nem is szólva, melynek 
helyi fekvése a folyamhajózás szem̂  
pontjából kedvező, Szigetvárnak is 

so-: rég vanJelefónja s pár hete Csurgó -

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
Az önkéntesek.

Irta: Szász József.

Tavasz kezdetén, április elején, bevo
nulnak századjaikhoz az önkéntesek.

Októbertől áprilisig az öpkéntes isko
lába jártak s elméletileg is gyakorlatilag is 
ott tanulták külön a katonai tudományokat.

A  ki szorgalmassan tanul, s akinek 
szerencséje s kévés büntetése volt á hát 
hónap alat: azt kínevzik káplárnak. Ha pe
dig ilyen nagy rangot nem érdemelne meg,: 
egy csillagos frájternek. De ha az iskola 
tisztjei abban a hitben vannak, hogy még 
erre sé érdemes, meghagyják annak, á mi 
volt: csillagtalan önkéntesnek?: - -- - -....

Mi az egyéves önkéntes?
Olyan katona, aki önkéntelenül szolgálja le 
az egy, esetleg két esztendejét. Mert ha két 
évét szolgál is: csak egyéves önkéntes a 
neve. Éppen úgy be sorozzák, éppen úgy 
viszik katonának, mint a nem ^önkéntest, 
különben soha életében néni katonáskodnék. 
ÉS’ niégis önkéntes a neve. de erről már 
nem tehet szegény feje. " .

Éppen úgy execziroz, gyakorlatokat, 
szolgálatot csak úgy végez, mint a többi 
katona. Kapitány ur Komorovcsák éppen 
úgy leszidja, épen úgy becsukja, mint a szá
zad három cigányát, két zsidóját.

Ezekre haragszik legjobban'a század
nál, és a világért meg nem tűri, hogy kö
zülük valamelyik az első sorbán éktelenked-' 
jék.

Kettő közülük pedig minden reggel 
okvetlenül odakerül. Az öt~ember egymás 
mellet áll, mert' egyforma magasságúak s 
négyen alkotnak egy doppelrejt. Most, ha 
á kapitány ur frontott kommandíroz-akár 
jobra, akár balra, kettő, esetleg három min
dig az első sorba kerül közülük. A kapi
tány ur ezért természetesen minden reggel 
nagy haragra gyuIIaoKögyetlen káromkodás
ra fakad s minden reggel úgy veri hátra a 
második sortja a lovagló- pálcájával b szá- 
zadcsufitókát. — T

A kfiicfmbség 'tulajdonképpen az ön
kéntes katona hözptt, hogy az önkéntes és 
a közönséges katona között, hogy az_őn- 
kéntes katona között, hogy az önkéntes 
sárga perlit horrd a két l ĵrján. Gangot, 
szobát nem súrol, udvart nem söpör. Ka

pitány ur Komorovcsák meg nem verheti,

is bevezette minket megelőzve.
Azt hisszük nem kell körülmé

nyesebben ecsetelni a'telefon1 letenekr 
jelentőségét, annak fontosságát a 
közszolgálaton kivül az üzleti éle£~ 
re nézve is. Minden modern üzlet
ember ismeri a távbeszélés időbeli 
előnyét és azt, hogy mennyire meg
könnyíti az üzletek lebonyolitását 
a szóbeli közlés.

Ha pedig összevetjük helysé
günk üzleti életét és közgazdasági 
intézményeit a többi járási székhe
lyek hasonló viszonyaival, úgy ket-

s a szalmazsákját se ő maga tömi meg 
szalmával. .

Ezt a legénye végzi el helyette.
Az önkéntes századhoz való bevonu

lásának a kadét örül legjobban. Az önkén
tes az ő megváltója. A bűnbak azután a 
századnál, hannem az önkéntes. Ezt oktat
ja, ezt szidja s ezt teszi felelőssé mindeze
kért Komorovcsák kapitány.

Mikor berukkol a századhoz, legelö- 
iször is azt nézi meg a kapitány ur: hány 
; csillagja van. Ha nincs neki egy s?: jobb, 
ha mindjárt megszökik, olyart rósz világ 
következik rá.

Ezután megnézi ruháit, fölszerelését.
A  ruhákat azért, hogy előírás szerint 

készültek-e, a felszerelést azért, hogy jól 
van-e tisztítva, nincs-e valami hibája vagy 
fogyatékossága.
őrmester ur Sólyom czentimétert és ollót 
tesz elébe. Az önkéntes tudja már ml kö
vetkezik. A sapkájja alacsony szemelenző- 
je be van szegve: ezért magazinba viteti 
Komorovcsák kapitány. Fejébe nyom helyet
te agy rengeteg nagy zsíros sapkát, melyét 

! csak a füle tart meg* a fején.
¡A  sapka utánn a blúz, Maffenrokk vándo- 
‘ rol a magazinba. Mindketőnek magas a gal-
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ségtelenfi!«, meg itell állapítanunk, 
hogy mi is annyira érettek vagyunk 
a telefon behozatalára, mint akár 
melyik járási székhely.
__.Reméljük tehát, hogy a gazda

kör kezdeményezésének meg-lesz a 
sikere és azért élénk várakozással 
nézünk a kör legközelebbi összejö
vetele elé, melynél ezen kérdés szóba 
fog kerülni.

■ ' • -- r f  --;

Sociális újítások a postaka- 
rékpénztárnál.

reform a tőkegyűjtés mellett egyúttal a töke 
biztosítást is gararitáljá.
- R  zárttá nyilvánítás előnyeit az egyes 

Jököthető feltétel világosan igazolja.- ö t  
ilyen* feltétel van. - ' ____ . ;

- 1. Nagykorúság esetére. A  betétkönyv 
tulajdonosa nagykorúsága, esetleg ilyenné 
nyilvánítása esetén kapja meg á tökét. 
Tekintve, hogy a fiatalság rendszerint ezen 
életkorban lesz önálló, anyagi helyzetét az 
Így kapott töke előnyösen befolyásolja.

2. Férjhez menetel esetére. R  házas
ság alkalmával járó nagy kiadásokat a 
szülök minden gond nélkül fedezhetik. Ha 
a leány 30 éves" koráig férjhez nem megy, 
az összeg ezen időpontban esedékes.

nak férhezmerjés esetére nem tud egy 
krajcárt sem biztosítan i? A zárttá nyilvá
nított betétkönyv erre koflnyiT módöt hyüjt. 
Ha húsz éven át havonta csak 5 korona 
kerül betétre, a húsz év alatt maga a be
fizetett összeg 1200 korona, mihez még a 
kamatok járulnak, úgy, hogy 1600— 1700 
koronát a gyermek részére játszva, észre
vétlen biztosított.

A reform előnyei úgy pénzgazdasági, 
mint szociális szempontból igen kiválóak.
• ... A  pénzgazdaság_sz£űipjontjábóI hasz
nos volt a reform megalkotása a tökekép-, 
zés előmozdítására. Növekvő tőkeösszegek, 
szaporodó tökeszámok lehetővé teszik az 
ipari és gazdasági konjunktúrákkiterjeszté-

3. Katonai szolgálat esetére. M ikor: sét. A  tervszerű iparfejlesztést az alkalmas 
Sociális szempontból minta intézmény a katona sor kezdődik, esetleg a katonai i vidékeken. A fölcf tehermentesitése, a kís- 

a postatakarékpénztár. A takarékosság elő- : szolgálatra alkalmatlanság végérvényesen j gazda reorganizációja, felesleges tőkék ke- 
mozditója, a nemzeti vagyon gyarapítója s eldől, a betétkönyv vinkúíáíása megszűnik j letkezése, könnyű kölcsönnyújtás lehetősége 
a józan erkölcsös élet Ségitője. s az ifjú családja megterhelése nélkül tel- mint a kereskedelmi és ipari világ segítői.

Am a mai nehéz gazdasági viszonyok jesitheti az e kórban jelentős kiadásokat. A takarékosság által keletkezett tőkék
s különösen az emberiség Standard of lifte- ^.Meghatározott időre. A  betevő: nem engedik meg, hogy idegen országbeli 
jének átalakulásával éz is reformra szorult- bizonyos időt köMc* amely 3 évnél rövi- tőkék jöjjenek be s képessek még a már 

A mai kor dédelgetett .kedvence a debb 25 évnél hosszabb nem lehet, hogy bennlevőket is kiűzni, 
a divat Az utánzás, az erőn felül nagyra- azalatt betétUfilfiíLnsm Óhajt rendelkezni; Szociális szempontból a reform hasz- 
vágyás, a feltünési viszketegség, társadat- 5i Határózott összegre, vagyis a be- nos volt, mert az állami beavatkozással 
dalműnk-rákfenéje nem hagyják nyugodni tét fc,móndási joga csak akkor lesz hatá- lehetővé tette a takarékossági szellem erő- 
az embert. Biztatják, izgatják, hogy meg- iüos» ha az P[- 82 10 ° °  koronát eléri. teljesebb ápolását. A takarékosság a gaz- 
taka.ritott pénzét vegy,e ki, költségei jeájuk _ E z . aZv öt fcltétcl köthető ki, mely daság alapja, helyes takarékossági szisztéma 
s más inproduktiv dolgokra. \  körül a jogi személyek csak j i  két utóbbit, j mellett, a legszegényebb országok is rövid

---  - -------  a magánszemélyek mind az ötöt válasz*-j ¡dó alatt gazdagok s azáltal nagyok és
hatják, de természetesen a kettő, illetve öt j hatalmasak lesznek.
közül csak egyet-egyet. Ami a betétköny- A rcformot tchálf mcIy . most lépett 
vek zárttá nyilvánítására vonatkozik, ugyan- é|ctbe ug]}az á„ ami pénZga2dá|kodás, mint
az áll a-járadékkönyvekre is és mindkettő a családok vagyoni jólétének emelőjét üd-

Az ember gyönge, hiúsági" érzetében 
könnyen megközelíthető s elejthető. Ennek 
következménye, hogy a betétkönyvecskék 
egymásután redukálják értéküket. A bete
vők száma gyérül, a- betétesek száma apad.

T7pi_— — ^  : vozolhetjük.
.. . w. tott összes kedvezményeket és még ezen- |

letl. meg pedig olg módon, hogg a posta- fe|ü| a „ lagasabb kamat|ábat. R  zarllá 
karékpénzlár ne csak befogadója és meg- n!jilvlí„ itó „ cmcslll( b<,,cu6 és ¡og, Hemíl 
őrzője legyen a tőkének, hanem biztosítsa M  hancm „ bcflze|a is ,. az apa kj 
is a jövőre nézve. Méhészet.

fl figyelem, a szeretet és gon-
mínt befizető, gyermeke javára nyilvánítja ]

A reform végre most megérkezett a zárttá a* betétkönyvet. 
zárt betétek meghonosításával. a  reform előnyét egy példa világítja dosság legszebb iskolája a méhekkel

A zárt jelleg azt jelenti, hogy a betevő meg legjobban. Ot koronát havonta minden va ló  foglalkozás, 
előre meghatározott feltétel bekövetkezé- hivatalnok- ember félre tehet anélkül, hogy A  ki a méhészetre adja magát 
séiy lemond betétje fölötti rendelkezési megérezné. Tegyük fel, hogy gyermek szú- vag y  rövidesen beleun ebbe & k ed v 
szabadságáról minek ellenértéke fejében letik a családban. A szülő máris a jövőre telésbe, vagy lelkesedésszerü VOn- 

• magasabb kamatélVézetben résgesuL Ez a ! gondot smelyüuieknem jut keserűen az | zalom ragadja meg egész va ló já t a 
magasabb kamat a rendes 3 vn á l 7 */„-at eszébe, ha szerény viszonyok között él,, kedves, zümmögő méhek o ly érde- 
okvetlen több, jelehleg ép 36 /u. Tehát a hogy gyermekének, felnőtt korára, leányá- kés. vonzó sokasága iránt. Elm éjéből

lérja, nem elég bő az ujja és nagyon feszes 
a dereka. Ilyen ruhát nem szabad hordani, 
Kapítáuy ur Komorovcsák századánál az 
önkéntesnek. Nagyon'feltűnne a többi kö
zül, a feltüntetést pedig'kerüli a kapitány 
ur. De elszedi tőle nadrágját és cipőjét is. 
A  nadrág nagyon szűk és a Rendesnél vilá- 
gossabban zsinorozták ;-a cipő pegig he
gyes órru s összevissza csak hét Ignk van 
rajta a fűzőnek. Ez pedig olyan nagy hiba 
hogy okvetlen lakat alá keT te mi czipőt 
is nadrágot is.

De ne busuljon az önkéntes: a mit a 
kapitány ur, ad neki blúzt waffenrokkott', 
nadrágot és bakkancsot is. Miíidenikből ad 
jó nagyot, bővet, keményet, hogy majd el
törik a lába benne.

Mikor igy felöltöztette ujonan az ön
kéntest s köpönyegéből is levágot öt ujnylt, 

.megvizsgázza mit tud, mit tanult?
Leviszi az udvarra, ahol. a század 

épen árkot ugrik, rudat mászik.
Útközben kikérdi: kikérdi kicsoda, mi

csoda a foglalkozása és mi vallása. Az is
ten őrizze, hogy zsidó legyen.

Beállítja a többiek közé, hadd fássa 
tud-e jól futni, mászni, árkot és akadályt 
ugrani.?

A baknes nehéz, szokatlan, töri is a 
lábot, s igy bizonyos, hogy nem sikerül az 
az ugrás, se a mászás. Kapitány ur Koinö- 
rovesák akkor mindjárt kimondja a szenten- 
cziát.

— HajlaMan dologi ön inteligens em
bernek tartja magáig még talán valamilyen 
diplomája is van és n?m tud átugrani egy 
árkot? Hogyan lehet önből önkéntes?

Ilyen formán megy végbe a vizsga 
pratikus része.

A theorétikus része pedig igy: Kikér
dezi a reglamából. Ezt úgy kell tudni mint 
a Mlatyánkot, ha nem tudja ilyen jól, mind
járt becsukatja kászárriyááristombá és ezzel 
végé a vizsgának. B e  ha tudja, úgy példá
kat ad fel megfejtés véget. Mit csinálna há
borúban, abban, abban vagy abbban az 
esetben ilyen és olyan körülmények között?

Jót mondasz: nem használ; ostoba
ságot beszélsz: nem árt. A  következmény 
mindig csak az, hogy ostoba tökfilkó vagy, 
aki csak jkaszárnyaáristomba való. Kedvenc 
feladata a következő:

— őri századparacsnok és századá
val, egy hegyszorosban áll. A hegyek meg- 
szálva' két ellenséges brigáddal, tüzérségiéi 
háta mögött és előtte egy ellenséges diví

zió. Mit csinálna ön ebben az esetben, mint 
századparancsnok ?

, Az önkéntes előszedi minden titkai 
tudását s úgy fejtegeti a rettenetes kérdést. 
Kapitány ur Komorovcsák pedig csak nézi, 
csak hallgatja. Mikor pedig ezt is, azt is 
megunja, igg szól hozzá:

— Kedves tanár ur, — ha valakit 
nagy szamárnak tart, azt mindig tanár ur
nák szólítja — látom, hogy önnek semmi 
katonai talentuma nincs, s figyelmeztetem 
hogy erőltesse még magát, tanuljon mert 
okvetlenül meg fog bukni. Mert ha önt egy 

! nyomorult szazaddal annyi tenger sok ellen- 
j ség körülvette, akkor önnek csak két kom- 
| rnandó szava van s egy kötelessége. A 
| két kommandószo pedig ez: Térdre 1 Imár 
hoz! Kötelessége pedig az, hogy ott rög
tön meghaljon.

Ezzel sorsa eldőlt az önkéntesnek. 
Nehéz napok következnek rá.
Kapitány ur Komorovcsák megteszi 

szobaparancsnoknak s azt is megparan- 
i csolja, hogy a legénységgel együtt aludjék.
! így a szoba minden legényéért, minden 
J egyes felszereléseért, minden ruhadarabé 
jjáért az önkéntes a felelős, ő  lakói érte, 
ha infanterist Kolozsi Mihály bákkancstal-

BBBmm
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olyankor kiszorulnak az élet küz-J alatt vidékünkön is megindult á mo- Rabbi infctallatió. A dr. Lővin-
delmeit hánytórgató gondolatok ésldern méhészkedés. Vidékünk alkal- 
édes nyugalom száll rája, melyben.más volta mellett széír hogy számos 
igazi elmét frissítő odaadó szeretet; régimódi méhes létezik a szőlőhegy el
foglal helyet azon méhek írántf me~ ; ben. És igyjfelkes ftozzálátas mellett 
lyeknek csodálatos, természetszabta,; a méhészetnek szép 
egyszérü s mégis annyira érdekes] hatunk.

ger Salamon halálával megüresedett 
papi széket az izr. hitközség ’Dr 
Borsodi József szarvasi rabival .töl
tötte be, aki f. hó 15-én érkezefkö- 

jövőt jósol- rünkbe. Somogyszobon nagy küldött- 
| ség várta Rotter Bernét hitközségi

hivek nevében, arra. kérvén őt, hogy 
legyen igazi papja és tanítója az 
egész hitközségnek ápolja a vallá
sos érzést, legyen a béke és szere-

és pontosan szabályozott életének Legújabban épen a modern mé-i elnökkel élén, aki néhány szívélyes 
szemléletébe mélyedt. hészet meghonosítása és egy mo-!szóval üdvözölte a megérkezettet

Nem lehet eléggé kiemelni ek- dernül kezelt, jövedelmező méhes , A hivatalos beiktatás d. u. 4 órakor 
ként a méhészet kellemes, idegpi- felállítása iránt mozgalmat indított volt amelyen városunk szine-java 
hentető s mégis oly érdekességével Hertelendy József nyug. számtartó ¡megjelent vallás külömbség nélkül, 
lefoglaló s megragadó hatását. és Berényi József-nyug. máv. álló-■ A templomban megjelent rabit Dr 

Ám a kis méhekkel való fog- másfőnök, országos nevű méhész és Weisz Jakab üdvözölte az összes 
lalkozás ma már e mellett fontos szakiFÓ.
mellékága a mezőgazdaságnak és Felhívásuknak egy szövetkezet 
egyik legjövedelmezőbb fajtája a lett az eredménye, melynek tagjai 
mezőgazdasági üzemnek. Sokszoros;nagy méhest állítanak fel a Ferenc-
tapasztalat már régen beigazolta, rendi zárda telkén s már ez év tét apostola. Dr’ Borsodi József szék- 
hogy a szakszerű és nagyobb ará-; őszén megkezdik az üzemet. ! foglaló beszédében kötelességeit két. 
nyokban űzött modern méhészkedés Igaz örömmel üdvözöljük az részre osztotta. Mint pap a béke 
a befektetett tőke oly jövedelmező- egészséges és hasznos vállalatot, hirdetőjének vallotta magát, békét 
ségét produkálja, mint akár alig va- melynek tagjai saját élvezetük és hirdetni híveinek, békeségben élni 
lamiféle ipari foglalkozás. És csak a hasznuk mellett a modern méhészet" a. más hitfelekezetüekkel. Mint táni- 
természet által vont határok korlá- propogálásával közhasznú szolgála- tó a gyermeki lélek ápolását és ne- 
tozzák-az ebbê -a-foglalkozásba-fek- j tót; is tesznek. —-——— rmes iránybanvalófejlesztését lflztÍT~
tethető tőke határát. ki czélul, segítségül hiván a -szülő-

'De igy is a müveit nyugaton *-> p  ír  két eme nehéz munkáj l̂oz. A min-
és Éjszakamerika tágas virányain 11 I K  C  K . denkit mélyen megható magáS"s>$r-
óriási fejlődést vett a méhészet az ~ nyalásu beszéd után a polg. fiuiOTo-
utóbbi időben és nem ritka ott az] — FőUri bőkezűség. Kiváló jótékony- la énekkara énekelte elaHymnuszt, 
olyan ember, a kinek kenyérkereső iság tanutaiét adta az idei marhavész alkal- mire az ünnepség véget ért. 
foglalkozását képezi, nem is szólva mából sújtott községekkel szemben/ gr. _  Beírás a polgári fiú- és leány Is- 
a számtalan mellékesen méhészke- Széchényi Bertalan felsösegesdi hitbizomá- kofába. A nagyatádi polg. fiú- és leány- 
dőről, kiknek méhesei pedig szintén nyí tulajdonos. Bodvica. községnek két iskolai, beírások f. hó 7., 8. és 9-én voltak, 
igen kiválóak és Sokat produkálók, pompás tényész kant, f arany községnek- j\ beírás eredménye elszomorító, a meny- 

— ■7:— Hazánkban, mely— sziptén—igen egy gyönyörű tenyészbikát adományozott nyiben a beiratközólt tanulók számából azt 
alkalmas' a haszonhajtó méhészke- teljesen díjtalanul. A két község hálás a szomorú ítéletet lehet alkotni,; bogy la- 
désre, újabban sokat tesznek a ve- guzdái küldöttségileg készülnek köszöne-, kosságunk még mindig keveset törődik a 
zeto. mezőgazdasági körök a “méhé-; tűket kifejezni a nemes fúrnak. gyermekneveléssel s a szülőket érintetlenül
szét fejlesztése körül, azonban még — Fényes esküvő.. Zsoínáy Dénes falu- hagyja a rohamlépésse! fejlődő kor, mély, 
igen táVol vagyunk a méhészet azon szemes'i körjegyző folyó hó hó 8-án Nagy- _  ha ma még nem is, de a közel jövőben 
fokától, melyet csak valamivel fel- atádon vezette oltárhoz G,ubiánó Lajos :sokkal nagyobb tudást kíván meg a leg- 
világosodottabb érdeklődés mellett bodvlcai r. kath. tanító bájos nevelt leányát; egyszerűbb embertől is, mint a mennyit az 
rövidesen elérni lehetne. Ruttner Annuskát. A díszes esküvő Után elemi iskola nyújthat É helyen több izben

Ám azért a méhészeti vándorai tartott lakodalmi ünnepen számos előkelő- hangsúlyoztuk a mai gyermeknevelésnek a 
tanítók, gazdasági lapok és röpira- Ség élén Gulyás Ferenc vármegyénk sze- jövőre való nagy fontosságát, de szavaink 
Jók és a méhészet lelkes apostalai- reteü éstisztelt tanfelügyelője , is részt vett. — ugg látszik — elvesztek a pusztában, 
nak hatása alatt lassú, 4e. mégis — Hymen. Skergula Ferenc ’barcsi «Ko- j Újból felhívjuk a szülök figyélmét gyerme- 
reményteljes fejlődést látunk. róna» szállodás eljegyezte Rozman Teruska keik jövőjére s arra, hogy az iskola sza-

Nehány lelkes méhész hatása kisasszonyt Nagyatádról. . | bályok megengedik azt, hogy az elkésve

pából hiányzik egy szeg. Ót csukja be a 
kapitány, ha valamelyik legény megbeteg- 
szjk, hogy miért nem vigyázott jobban egész
ségére. Ha egyik elalszik a vártán, ha má
sik eltéveszti a fegyverfogást, ha a század 
rosszul execiroz, és ha a kapitány urnák 
rossz álma van: mindenek oka csak az 
önkéntes.

Emlegeti is reggeltől késő estig a ne
vét a kapitány ur és nagy káromkodás kö
zött hol tanározza, hol szamarazza.

Ez a kető egyet jelent nála.
A gyakorlótéren őrnagy Ur Drupko- j 

vics a zászlóaljparancsnok szemlét tartott a 
század felett és'semmivel se volt megelé
gedve. Ezért összeszidta Komorovcsák ka
pitányt. Mikor, az őrnagy eltávozott, "a ka- j 
pitány ur tovább execirozot a századdal. 
Kiadta a vezényszót:

— Marsolpi. d ire k c ió  ott az ég alján 
...a.négy -fa-közül á középső. Mars I •
”  - A  század elindult. ~

A jobb szárnyon lev^ szakaszvezetö 
kétségbeesetten találgata magában: melyik 
is a négy fa közöt a középső, amely felé 
irányit^} kell lépteit?

Akárhogy törte is a fejét nem tudta 
kitalálni.

Ennek következése az lett, hogy a 
lasankint széthullott. A  kapitány ur 

emiat nagyharagra lobbant. Allj-t vezérelt 
és kegyetlenül szidni kezdte az önkéntest, 
aki tönkre teszi egész századátt, Végül rá
borult lovy nyakára s mint valami oltáron 
összetett kézzel igy imádkozott:

— öröké'való mindenható Isten, tekints 
reám, szánj még és szabadíts meg ez át- 
kozot önkéntestől!

Az egész' század harsogó, nevetésben 
tört ki.

Fő hadnagy ur Kaszovics ózonban 
nagy nehezen komolyságot erőszakolt magá
ra s odalépett a kapitány ur elé.

Kapitány umiak allássan jelentem ön
kéntes csak egyWau_a századnál, de ez 
egy sincs itt. Othon maradt a kaszárnyában^ 
mertt napos szolgálatot tart.

A Ikapitány ur elsápadt. Néhány pilla
natig mozdulatlanul ült a lován, nyitva ma
radt még a szájjá Is. Aztán mérgess^n bele
vágta sárkánytuját lova oldalába és elvág- j 
tatott.

Azt se mondta hogy befellegzet.
Néhány napig békét, hagyot az önkén

tesnek. Sőt mikor a brigadéros ur megdi
csérte a gyakorlótéren, kimaradási engedélyt

is adót-neki egész éjeli tízeenkét óráig.
Ezzel akarta jóvá tenni, hogy olyan 

csúnyán lehordta a gyakorlótéren.
Nem sokáig örülhettett azonban a ki- 

marádási engegélynek.
Még akkor éjjel találkozót a városban 

á kapitány urral. Lehetett jó három óra. 
Majdnem mosolyogva szalutált a kapitány 
urnák. Ez megállott, megnézte óráját, aztán 
az önkéntes után kiáltott:

— Hány óra van tanár'ur?
— Tizenkettő elmúlt, jelentem alássan.

- Igenis elmúlt és ön reggel jelent
kezzék rapportral-

Jelentkezett. Keményen lehordtta, el
vette tőlle az írásos.engedélyt s a szeme 
előtt összetépte.

Így volt az önkéntesnek egy, esztendő 
alat egy napig kimaradási engedélye.

Mint a többi katonák, az önkéntes is, 
hamar hozzászokik a kapitány ur szitkozó- 
dásaihoz. Szinte furcsán érzi magát, ha egy 
nap véletlenségből minden baj nélkül mul- 
lott el. Olyasfélét kezd érezni, hogy 1§lán 
nemis önkéntes már hogy a kapitány ur 
rájja sem hederit. Némelyik pedig túl is jár 
a kapitány ur eszén, mint ahogyan túljárt 
egy önkéntes társam.



jeléntkezö tanulók szeptember hónapban i 
igazgató által rendes tanulóul felvehetők.

— A nagyatádon építendő dohány 
beváltó hivatal verseny tárgyalása. A
nagyatádi dohánybeváltó hivatal építésének 

; versenytárgyalása folyó hó 2-án volt meg
tartva Budapesten az országos dohányjö
vedéki' központi igazgatóságnál. Az építés
nél előforduló összes munkákra 3 pályázó 
adta be ajánlatát. Lámping Adám gödrei 
la.kós 148.0á6 kor. 39 fill. összegig, ebből 
azonban 7 7n<-ot engedr igy a vállalati vég
összege 137.711 kor. 05 fíll. Fuksz és Grósz 
zalamegyei cég ajánlati összege 155.045 
kor. 19 fill. tett ki, melyből 10 ‘/„-ot enged
vén maradt a vállalati összeg 139.540 kor. 
62 fillér. A nagyatádi ipartestület kebelében 
alakult alkalmi bizottság ajánlata volt a 
harmadik, mely 146.100 kor. 12 fill. tesz 
ki, s igy a Lámping-féle ajánlatnál 8384 
kor.-07'fillérrel "-drágább. Azt, hogy ezen 
építkezést ki kapja, meg, most még nem- 
lehet tudni, mert a döntés joga a pénzügy- 
minisztert illeti s így e hó vége előtt dön
tés nem várható. Itt jegyezzük meg, hogy

tete mert 1909. éVben ̂ BzínTén mint egy 
150000 koronás építkezést teljesítenek a 
dohánybeváltó hivatalnál. Az építkezésre 
vonatkozó igazán szép tervek a községi 
jegyzőnél megtekinthetők.

— Merkl József fővárosi oki. tánctanitó 
városunkba, érkezett, itt táncintézetét a 
«Korona» szálloda dísztermében folyó hó 
17-én megnyitja, a tanuló közönség figyel
mét felhívja a boszton kurzusra amit kü-

eln.
muiassza senki ezt megtanulni. Bosztont a 
délutáni órákban is tanít

- Szerencsétlenség. Csik István bod- 
vicai lakos látogatóba készült leányához 
ötvösbe. Elis indult két lóval s csendesen 
haladt áz ötvösi utón. De nem számított a 
sors sújtó kezével, mely lovait egy nyárfa 
alakjában lesújtotta úgy, hogy nyomban 
mindakettö megdöglött. A nyárfa egy volt 
azok közül, melyet hatósági engedély alap
ján most vágnak ki az ötvösi_ut.._mellett s 
mely oly szerencsétlenül esett épen, midőn 
Csik arra haladt. ~ Felhívjak az esetre az

I illetékes hatóságok figyelmét, mert nem 
lenne jó,~faa egy másik nyárfa embereket 
tenne akként lóvá s azok* sorsában része
sítené. , f

— A legkapósabb politikai napilap. 
«Az újság» Fömunkátársak: Herczeg Ferenc, 
Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma Andor, 
Mikszáth Kálmán, Felelős szerkesztő: Ga- 
jári Ödön, T^rs szerkesztő: Dr. Agai Béla 
Előfizetési árak Egész évre 28 korona Fél 
évre 14 korona Negyedévre 7 korona Egy 
hónapra 2 korona 40 fillér Hetenként asz- 
szony és gyermek melléklet. Megrendelő 
cím: «Az Újság» kiadó hivatala Büdapest, 
Rákócziit 54. «Az Újság» olvasóterme a 
vidékről a fővárosba érkező előfizetőink 
rendelkezésére áll.

— Népfölkelői szemle. A nagyatádi 
járásban a népfölkelöi szemle f; évi októ
ber hó 22., 28., 29. és 31*én lesz megtart
va, a következő sorrendben: 22-én Vízvá
ron a vízvári és a taranyi jegyzőséghez 
tartozó községekben levő népfölkelők. 28. 
és 29-én Nagyatádon és pedig 28-án a 
felsősegesdi, lábodi, Nagyatád vidéki és 
a -somogyszohbí, %9-én e görgelegi és a 
nagyatádi jegyzőségek népfölkelői, 31-én 
Csökölyben a csökölyi, kutasi és szabási 
jegyzőségek községében levő népfölkelők 
szemléje.

— Verekedés. Paizs József csökölyi 
lakos f. hó 8-án összeveszed Vekler Adám 
csökölyi lakossal. Eleinte csak szóvita 
volt közöttük, később ütésre került a dolog, i 
de Paizs megunva, már az ütlegeket, kést 
rántott elő és úgy. megszurta ellenfelét,,
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Most gazdatiszt valahol az alföldön.
Egy reggelen rábízta a századparancs- 

nokságott a kapitány. Az önkéntes tudta, 
hogy ebből okvetlen baj lesz. Azt . a pa
rancsot adta neki, verje el a Száva hidjáról

- az ellenséget és foglalja el a hidat.
A  parancsot annak rendje módja sze

rint teljesítette. Elfoglalta szuronyrohammal 
a hidat, sőt még egy kisebb csapattal ül
dözte is a láthatatlan ellenséget.

Azt hitte sikeressen hajtotta végre a 
parancsot.

Döre hiedelem volt.
A. kapitány ur kijelentette, hogy os:o- 

bább embert életében nem látott és a mel
let bizonyozott, hogy a cigánytrombitás a 
feladatot spkkal sikeressebben végrehajtot
ta volna.

Az önkéntes nem sokat törődött a szi
dással. De azért úgy mutatta, hogy nagyon 
lelkére vette az esetet.

Magába mélyedve szomorkodott.
Kapjtáijtf ur Komrovesák ezt természe- j 

tessen mindjárt észre vette, de az utón nem 
szólott neki. Mikor a század a városba ért, 
kiadta a parancsot, hogy a Rákóczit fütyül
je a .század.

A legények fütyülni kezdtek a kapi
tány pebig előre lovagolt, megállt szemben

léző szalma kazalra, amelytől aztán a többi 
kazalok ts tüzet fogtak és menthetetlenül 

: elégték. A kár 18 ezer 900 korona. A  léé- ' 
gett pajták 4400 koronává, míg a takarmány, 
gép, általánosan voltak biztosítva.

— Honvéd ellenőrzési szemle. A^nagy- 
! atádi járásban a szabadságolt tényleges, és
póttartalékos honvédek ellenőrzési szemléje 
f. évi október hó 19.,~20,. 21. és 22-én 
fog megtartatni Nagyatádon.

— Dohányjövedéki kihágás. Vince Ist
ván és Koronc Pál kuntelepi lakosok pad
lásán f. hqJUrén. a csendőrök nyers leve
les dohányt találtak, amelyet az illetők 
már nagyobb részben meg is szárogattak.
A  csendőrök 'kivallatták őket és Vince elő
adta, hogy a dohányt a kuntelepi határban 
levő besenyői dohányterraelpk földjéről 
szedték és elakarták árusítani. A  csendór- 
ség elkobozta a dohányt tőlük, á mély 
összesen 79 kiló volt.

— Uj ipartelep, örömmel értesülünk 
hogy hazánk legnagyobb ipartelepe, az elő
nyösen ismert Bohn-féle téglagyárak “most 
Békéscsabán is, nagy szabáustelepet létesít.
A tulajdonosok elismert szakavatottsága és 
erélyessége bizonyára ezen uj telepet is rö
vid ibő alptt elsőrendű ipar teleppé fogja 
emelni.

— Adófizetés. A  múlt hónapban me- 
megyénkben majdhéíri égy miliő kororiáFfi- 
zettek be egyenes állami adóbba. S  még 
igy is 46 ezer koronával kevesebbe« mint 
tavaly ilyenkor . . .  Az adófizetés a követ
kező arányban történt; az igali adóhivatal- 
nál 9364444 i~ft~kaposvárinál 186234 84

tuskodásának nyomait. , - csurgóinál 7961346: a lengyeltótí-nál 74Í- -
-  Tűz. Folyó hó 1 l-én Kutas község- 6561: a marczalí-nál 11355091 ; a nagyatá- 

ben Fletner Béiá íbérgazdaságábaii éjjel 10,.d'n^  126857 12; a szigetvárinál 13143232: 
órakor tűz ütött ki amely öt órán keresztül^a ,ab'n *̂ 101176692 koronát. — Hadmen- 
folyton tartott. Leginkább szalma, széna é s tess®9' díjban összesen 9307 koronát fizet- 
a pajták lettek a tűz martalékává. Elégett bc-
a csépió gép is, -.amely a tüzet okozta, j — Lopás. Levelezőnk irja, hogy Franni 
Megállapították, hogy a tűz kizárólag csak j Viktor csokonyai asztalos Jezerniszky Dáni- 
a cséplőgéptől keletkezhetett, amennyiben el ottani ref. lelkésznél dolgozott és egy 
este a cséplés után nem oltották ki a gép- j alkalmas pillanatban midőn~a házbéliek a 
-böL-a-Jiizet .teljesen, mert másnap korául szobábol kimentek a záratlan szekrény fiok- 
akartak á csépiéihez fogni. Azonban a gép, ját kihúzta s abból 2 drb. 100 koronást és 

¡ kéményén keresztül tűz. esett ki a mellette ; 2 drb 50 koronás, bankót ellopott. Frango-
- nit feljelentették a bíróságnál,

a Jellasích-szoboiJral s eldfiliroz-tatta ma 
1 ga előtt a fütyülő századott.

Ez rendes szokása volt. •
Haragudtak is érte a hordátok. i
Végre is feljelentették a térparancs- Gabona-piacz.

nokságnak. .OKlÍJMmén# parancsol küldőt Rotter Bern4t „ agj,keresked6 jelentése, 
a kapitany urnák, hogy Jtöbbet a Jellasich- 
szobor élőt se ne fütyültessen, se ne éne
keltessen. '  ~ I

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

Nagyatád, 1908. szePtember 17-én.

Az önkéntes azonban most még erre 
sem vidult fel. Olyan elkeseredett arcot vá
gott, hogy a katonák vigasztalnr'-kezdték.
A kapitány ur pedig egész komolyan aggód
ni kezdett, hogy még valami kárt tesz ma- I 
gában ez a bolond önkénte;. Alig várta 
hogy hazaérjenek a kaszárnyába. Karon 
fogta és vitte magával a kantinba.

— Jöjjön barátom a mai kemény 
csata után megérdemel egy pár tormás 
virslit és három pohár sört.

És ez igy történt majdnem minden i 
másodnap.

;A tiszti menázsiában sokat mulattak j 
ezen a tiszt urak, de sokat nevettek rajtaj 
a legények is. Mikor látták, hogg kapitány 
ur Komorovcsák a kantinba megy az ön- ; 

j kéntessel, nevetve mondták egymásnak:
— Az önkéntes urnák ma-megíht nagy! 

csatája volt!

Buza 
Rozs 
Árpa 
Zab
Ó-Tengeri -

K. 20.80 20.40
17.- 16.40
14— 15.—
15. - 14.60 
17.60 18 —

Árpád-utcza
41. szám alatt két bú
torozott szoba, mind
egyik külön kijárattal

=  azonnal kiadó. =
Bővebbet a tulajdonos: 
ÖZV. RITSCHER M.-né.



w Boreladás.
A lábodi jól kezelt s ismert 
igen jó bortermő szőlőgazda
ságban mintegy rt—;-•/ ■ ■ == 
150 hl. rizling, 100 hl. kadarka 
és ezerjó, továbbá 100 hl.

- -—  burgundi és öpiörtó 
még szüret előtt jutányosán eladó. 
A  termés a tőkén is megtekinthető.

| CS. és KIR. CSIKÓTE L E P. ̂

.Tűzifa eladás!.
A barcs—pákráczi vonal fcastai állo
másán vaggonba rakva pr: lOOOOklg.

I. oszt. blikhasábfa 110 orona 
I. „ gömbfa 90 „
10 vaggon vételnél árkedvezmény!

Bármely allomásra szállítja t.
=  D R E N D A  F E R E N C Z ,  =

tiizifakereskedő és termelő
..:..." PÉCS. --v, __
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EZÜSTNYULAK
négy hónapos fajtiszta"! 
tenyész példányok da- 
rabonkint 4 koronáért : 
kaphatók Nagyatádon ! 
özv. Rigó Antalnénál :

(Baross-utca 221. sz.)

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

Értekezni lehet:
VALCSICS JÚZSEF

asztalosmesternél.

isHEBsa JE5E5T »asisaasEeassirasacBjo

ELADÓ HÁZHELY. g
\ Nagyatádon a Széchényi-tér 23.
\ számú Záborszky-féle háznak 
Kossuth-utczára néző kitűnő for- 

! galmi ponton levő üres telkei 
| egészben vagy részben eladók.

Értekezni lehet:
Benyák Jánosnál

Nagyatádon.

! 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.

MELLEB SÁNDOB
NAGYATÁDON.

Van szerencsém a n. é. hölgyvilág b. I 
tudomására hqzni, egy évig Berlinben szer- 1 

; zett szakismeretem azon szerencsés heíy- ĵ 
i zetbe juttattak. hogy a hajmunka terén a 

legmesszebb menő kívánalmakat kielégtt- 
' hetem.

Úgymint hajfonat, frl-zzetta, einlag 
természetes hajból, férfi paróka, emléknek | 

1 hajcsokor művészies kivitelben.
I Kegyes-pártfogásukat kérve

tisztelettel
MELLER SÁNDOR.

(Diszkrét kiszolgálás.)

Nagyk|kindai gyártmány.
Bohn-téle szab. biztonsági itfedö- 

cserép 272. szám.

B O H N  n .  t s T f f R S f l l
- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon a

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. Legelőkelőbbreferenciák. Alapittatott 1864.

= =  50 millió évi gyártás ----
ft es. és Itir, száb. Bolm-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

V A S O X Y D  természetes vörös szinben vagy kátrányozva. 
GYÁRTM ÁNYO K: Bohn-féleszabadalmazott biztonsági átfedő-

: cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet.
Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve.

Zsombolyai gyártmány.
Szab. biztonsági préselt átfedő cserép 2!

CZERKON IMRE ÚRI ÉS  NÓI C IPÉSZ + 
KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁ N LJA  saját készítményü lábfetttt-a legjobb és legmodernebb kivitelben, 
i ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

készítését. • fL r  . -
RAKTÁRON TART:' Úti, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. -  -

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

■ " " " " " T  * » ■..— — —

fi
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.



6 NAGYATÁDI h ír l a p

co
" L m
• r o

JX
CO
lÜHo-
«35
CO

se
o
s>~
c=•coa
coso
E > -c

*5
M
S>-
0 3

ro

KÖNYVNYOMDA.
KÖNYVKÖTÉSZET.

BEN YÁ1CJÁNOS "s .s a g
N A G Y A T Á D . K E R E S K E D É S .

— B ---

RAKTARON TARTOK: 

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

ELVÁLLALOK:

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

veket  ̂író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt ^30 lapok, eljegyzésj és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben h m  a'legiziésesebb kivitelben, 

és felvágva. —  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapift E I 3  a legdivatosabb béli meghívók, névjegyek

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

0

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
¿¡jvniatott BenyáE János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908. 7* .... ..
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Törvényjavaslat a vasárnapi & a “^»^oidását 
munkaszünetröl. 4-> .Ncm térü"k ki fLnnalíI b.i20n!ü-tasara, mennyiben volt szukseges az 

R gazdasági struktura megte- j ^VH. törvénycikket, a regi
remti magának Inindazon intézmé- jPartörArényt jeviziónálni, csupán 
nyékét, melyekre szüksége van. /\ konstatáljuk, hogy a hazai munkás 
középkor céhrendszere céh-törvé-1 ®s- szakképző egyletek 1901. decem- 
nyeket alkotott, a tizenkilencedik ^er havában tartott-• második kong- 
század törvényhozói a nagytermelés rcsszusukon egy _hat aroza1i ja vasla-, 
szekerét tolták. Ma, .midőn úgy-a tót fogacltak el, amelyben követelik 
politikai, mind a társadalmi életben ? munkaszunetet s az egész
mindenkit bizonyos socialis altruis- >Partorveny revízióját a seciáhs 
mus vezet, szintén oly irányban szempontok figyélemb v̂éTelevel. * 
teremti meg kulturális és ökonomi- Ma mar vegre előttünk fekszik 
kus intézményeit. ?z uj törvény,avasla hogy foglal-

. . . kozzuiik vele. Ez alkalommal nem
sociahs erz£k ma a munkás- térünk ki az egész" tervezet. ~kfitt-“ 

kérdés megoldasaban kulminál. R bájára, erre alkalmunk lesz később 
kinek sikerül a mai kapitalista tér- u„y a munakáltatók, mind a munká- 

a bérmun- «¡yprónniitiáhnl—ráírna 
-teremteni;

melési rendszer keretében a bérmun- szempontjából, csupán egy kis
kassagnak oly helyzetet—teremteni, j-észtv a vasárnapi" munkaszünetről 
mely ne sertse a tokeseket s mind szólót ragadjuk ki s vizsgálj-uk meg, 
amellett valósítsa még a munkás- mennyiben felel még a korsakon- 
szervezetek gazdasagi programmjat, jukturák követelményeinek.
— az hosszú időre egészen a tér-1 törvényjavpslat a vasárnapo-
melési rendszer egy uj átalakulásáig k at ls tvá n  n ap j át és Kará-
megoldottá a sociájis kérdést. csony első, napját -mondja munka-

. R kollektív szerződések, munka- szüneti napoknak, melyben a mun- 
béremelésék, a munka és munkás- kaszünet 24 óráig tartaná. R javas
kamarák s végül a törvényes mun- lat szerint tehát sem a Husvét, sem 
kaszünet kérdésének megoldása, Pünkösd nem olyan ünnep, hogy 
mely kérdések képezik anyagát a münkaszünetet képezzen, 

"“napirendre kerülő uj ipaTtörvény E felfogás mindenképeri tartha- 
teryezetnek, egyenkint és összesé- tatlan. Hisz. épen a mi, korunkban,

midőn az ébresztett s osztályharcot 
hirdető: sociálista izgatások felzavar
ták a szenvedélyeket, szükséges a 
népet az erkölcs s a vallásosság 
javára meegyezni.

«Wer nie sein Brod mit-Tränen 
áss,» ki soha sem érte azt a száz
ezrek nyomorúságát, ki nem szen
vedte át a nélkülözéssel járó meg
aláztatás  ̂ki soha nem volt meg
kötve, az nem tudja mi a robot s 
micsoda jótétemény ez a néhány 
munkanélküli nap, mérget a törvény 
biztosit. Ezek számát nem csőmen
tem, hanem ellenkezőleg hövelnntell.

Ä huszonnégy Órás műnkaszü- 
net sehogysem . helyeselhető. Így 
megestiettk, hogy a szent karácsony 
estélyén dolgoztat valaki, olyan,- ki
nek ez nem ünnep, egy szegény 
emberrel, kinek tatán ez az egyetlen.
este az évben, melyet .családjával 
együtt tölthet. R harminchatórás 
munkaszünet ügy termelés, mint az 
ethika~ szempontjából fölötte haszr 
nosabb. Egy harminchat órát pihenő 
munkás mennyivel frisebb szellem
mel s intenzivebb munkakedvel fog 
feladatának elvégzéséhez, mint egy 
más, ki félannyit pihent csupán.

R mezőgazdasági munkásokat 
és cselédeket, a törvénytervezet igen 
helyesen kiveszi a későbbi joghatály 
alól, miután a mezőgazdasági ter
melés és,munkaidő változó időhöz

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
Pelona.

Ir ta : Fehér Jenő.

Cox báró, a király első udvar
mestere egy kora tavaszi napon kihall
gatásra jelentkezett Zsófia királynénál. M i
alatt a/ókomornyik bejelentette, a báró ide
gesen járt föl és alá a művészi reliefekkel 
gazdagon ékesített váróterem süppedékes 
szőnyegén. Sovány magas szál ember volt. 
A haja.összbe csavarodd már, de simára 
borotvált fiatalos arcza.és élénken villogó 
szemei meghazudtolták a korát. Egyépként' 
tipikus alakja az űdvaroneznak. Fölfelé alá
zatos és simulékony, lefelé dölyfös és ke
gyetlen. E  pillanatban „föllötte izgatotinak 
látszik. Olykor megáll, valamit mormog ma
ga elé és a'ke/.ével élénken gesztikulál.

— M e9 kell mondanom . . .  dörmögi;- 
meg kell mondanom. Igaz hogy egy' kisáé 
veszedelmes a dolog, de kockázat nélkül 
nincs haszon . . .  De hogy is kezdjem e j. . .  
H m !. . .  Igen . . .  ■— -

A báró homlokára nyomta a mutató
ujját, majd ördögi mosoly ült az greárfrr

— Hátha I . . .  Furcsa lenne I Ki tudja I
R  fökomornyik vissza jött és mély meg

hajlással jelentette, hogy ő felsége, a király
né hajlandó öt elfogadni. Azzal eíórement

pés sorjába nyitogatta föl előtte a szárnyas 
! ajtókat. Az ötödik ajtónál alázatossan ol
dalt lépett és az udvarmestert bebocsátván, 
betette mögötte az ajtót.

Zsófia királyné az ablaknál állott és a 
park taván úszkáló hattyuka^iézte. Magas 
termetű, karcsú, fiatal nő volt v mindössze 
huszonhárom éves.
Mikor a báró belépett, megfordult. •/

- Az-arcza szabályosan szép volt. Hideg 
és parancsoló ha komoly, szelid és meg
nyerő, ha vidám. Sötétkék szemeiből a ha
talom tudata súgárzött. Hófehér homlokát 
sötét barna hajlrösjsoru övezte.

Nos kedves báró, mi jót-hozott ?  kér
dezte az ajtónál görnyedezft föudvarmester- 
töl. .

— hála hozot ide, amelyet Felsé
ged legmagassabb családja .iránt éreznj so
ha meg nem szünök.

. — És mivel óhajtja kimutatni a hálá
ját, kedves báró? .

A  báró közelebb lépet és suttogó, han^ 
gori monda :

— Azzal, hogy figyelmeztetem Felsé
gedet a veszedelemre, mely fenyegeti . . .

— Veszedelem? Engem?
— Parancsára, Felség!
— Beszéljen!
A báró agodalmassan körültekintett A 

királyné elértette a pillantást és megnyugtatta:
— Nincs a közelben senki, bátran 

szólhat. / —
— A fejemmel játszom. Felséges asz- 

szonyom. Mért a mint elmondandó leszek, 
mélységes titok még. De én szívesen koc-, 
kára teszem az életemet is, mert hiszen, 
amivé-lettem, Felséged medicsöült atyjának 
köszönhetem. ^

— Amivé lett. báró, azt boldogult 
atyámnak köszönheti, és amivé lehet, azt 
nekem fogja köszönhetni. Tudom, hogy ön 
hű emberem.

A báró meghajtotta magát
— öt éve már — mondá — hogy 

falséges Urunk hitveséül választotta a leg
szebb, legjobb . . .  . . '

— Ne bókoijon, kedves báró. férjünk 
a dologra! 5T

~ — Őfelségét, hogy is mondjam . . . 
Kínosan érinti, hogy .. • hogy a Pelona or
mán még mindig csöndes . . .  -



NAGYATADI HÍRLAP.

kötött- E  munkás osztályról külön 
- kell gondoskodni.

Konkrét intézkedést találunk a 
javaslatban a korcsmák nyilvántar
tásáról is, E szerint munkaszüneti 
napokon csupán reggeli hatórától 
tizig maradhatnak nyitva mindazon 
kimérések, melyek csak égetett sze
szes italokat árusítanak.

Ezen intézkedés sem elég ha
tályos s nem felel meg az állam 
kötelességének, mely az alkoholiz
mus ellen küzd. Hisz tudjuk, hogy a 
legtöbb szeszkimérés az égetett ita
lodon kivül bort, sört stb. árusít. 
Ki tudja akkor ellenőrizni Magyar- 
ország 15000 falujának számtalan, 
korcsmájában azt, hogy a bor és 
sörön kivül az, aki akar égetett 
szeszes italt ne áruljon.

Mindenkinek kötelessége az al
koholizmus káros és pusztító hatá
sai ellen küzdeni. Sikeresen azon
ban csak úgy küzdhetünk, ha gyö
kerében támadjuk meg a mételyező 
kórt Hagyjuk legalább szombat es
tétől hétfő reggelig,-midőn a mun
kásnak legtöbb 'alkalma- nyílik a 
kofcsmázásra, becsukva tartani 
azokat

Példa reá Finnország hol az absti- 
jiensek száma a legnagyobb s jó: 
példa hazánkban Somogymegye, mely 
a fenti szellemben nem régen hozott 
szabályrendeletet.

Ezekben mutattunk reá a_Mbákra.

mivei i c éveit éli,
tehát legyünk elnézők, mig jobban, kifejt
heti szárnyait.

Ilyen elnézést tanúsítottak elődeink az 
irodalommal szemben a 18-ik században. 
Az Írókat pártolták, buzdították, még

A nő és az ipar.
(Befejező közlemény.)

Ne nézzük le az iparost I. Sok szülő 
azért taníttatja tehetség nélküli fiát, mert 
ha iparos lesz,, nem fogadják be az úgy! gyengébb tehetségeket sem riasztották visz- 
nevezett jobb ¿őrökbe. . jsza. E  helyes eljárás idézte elő a nemzeti

Egyáltalán szerencsétlenség az osztály költészet aranykorát á 19-ik században, 
megkülömböztetés, mely ridegen elválasztja járhatnánk igy el az iparral is ?
egymástól az embereket; hisz éppert5 az Bizonyára itt is megteremtené gyümölcsét__

[ y -• Tehát ne riadjunk vissza a nehézsé
gektől, ne legyünk kis hitüekl Mert ha 
iparunk nem fejlődik, akkor országunkat 
szegénységre kárhoztatjuk, pedig a szegény 
nép szolga nép/csak a vagyon biztosít
hatja függetlenségünket.

Hisz a magyar .népnek megvan az 
intellektuális ereje, hogy a haladó kor el 
nem némitható körülményeinek megfelelö- 
leg a nő is kenyérkeresö lesz, forduljon az 
ipar felé 1' Mennyi tér nyílik itt tehetségének

összevegyülés által egyenlő modorra, egyen
lő társadalmi műveltségre tehetnek szert, az 
iparos hozzáidomulhat a finomabb szoká
sokhoz, ha alkalmat nyújtanak hogy meg
szerezze.

Külföldön már régen szakítottak e 
káros következményű előítéletekkel. Angli
ában elókellö családok gyermekei mester
séget tanulnak, há anyagi körülményeik 
erre utalják s munkával igyekeznek uj fényt

is. Sok iparvállalat cégtábláján lá 
tunk előkelő nevet. Sőt Ausztriában herce-

amelyek előfordulnak a javaslatban. 
Csak a hibákat vettük, a fényolda
lakat elhagytuk. Dicsérettel nem le
het hasznos -munkát végezni, csak 
nyesegetéssel. Most van alkalmunk 
felhívni az érdekelt köröket, hogy 
mily irányban foglaljon el állást a 
majd tárgyalandó javaslattal.

Haüg irányú javítások történ- 
■ nek a tervezeten, úgy ismét gyara
podni fog a Corpus Juris egy ere
deti,' hasznos sociál-politikai 
munkásvédő törvénnyel.

szerezni nevüknek. Az arísfctokrada hölgyei 
divatterméket nyitnak, lakásberendezési vál- ^ „ ‘ ésilésére" 
falatokat létesítenek, a legkölömbözSbb Mlndcneselre módosita„i kellene né
mánkéhoz fognak, annelkul, hogy koruk- ^  . vé É rt(!lmesebb tanu. 
lenézné okét De nem csak az e l s z e g e m , * - kjk ¡sko|ákat f(,k 
dett mágnás foglalkozik iparral, hanem » meg ^  inaséveikel; hfl ?nem fogják őket

szolgai munkára, akkor ez könnyen meg
valósítható. Részesítsük őkét jobb bánás- 

gek is részvényesei egyes gyaraknak. módJ)an durvasagokkal csak rossz indu-
A mi főnemeseink azonban nem tesz- iatokat -fejlesztenek és ez riasztja visszá a 

nek semmit sem a magyar ipar emelésére, jobb köröket, mert féltik a gyermekeiket. 
Ha vagyonuknak tsak egy csekély részét Ha majd a nő mint iparos szerepel, talán 
fektetnék gyárakba, mily óriási fellendülés sikcrül ncki a finomabb, , szelidebb modor 
volna e térén! De jelenleg_a legLötben mcghonositasa.
még olyan iparcikket is kfilföMön^vésarol- 1 • mesterember tanítsa a leányát az

is készülnek. — ’-ha fiú nincs, folytassa a leány a mestersé-
— Mindezen- nehézségek dacára azonban gét. A nőben is megvan a szükséges erély, 

fel kell venni a küzdelmet 1 áttekintés, igyekezet, jó Ízlés és le|kiisme-
Legelöször is pártoljuk a magyar ipart retesség, a mit e foglalkozás megkíván, a 

még áldozatok árán is. Mellőzzük az ide- testi erő pedig a gyakorlatban fejlődik. És 
gén gyármányt! Lehet-hogy most még jobb, hány olyan mesterség van, mely nem erőt, 
olcsóbb a miénknél, de hogyan tökéletesből- csak ügyességet igényel. Miért nem lehetne 
hét a honi, ha nem akad vevője? a nö, amint hogy már is szabó, cipész,

Elődeink élélüket, vérüket áldozták a cukrász, nyomdász és ha testi ereje engedi 
hazának és mi még egy pár fillérrel sem asztalos (mint ahogy erre Bécsben van,) 
tájnegatjuk érdekét ? Keressük fel azokat esztergályos, órás, aranyműves stb. Ez 
az üzleteket, ahol magyar gyártmányokat nagyban elómozditaná iparunk fejlesztését, 
árusítanak. Lehet, hogy ipá. cikkeink még Sőt kell a nőnek iparral is foglalkoznia, 
nem egészen megfelelők igényeinknek, miután már most is  túl sokan jelentkeznek

^  -  Ah I
— Boldog lenne, ha a hegytetőről 

százegy ágyulövés hirdethetné . .. Felséged 
bizonyára ért engem ..

— Oh nagyon is jól!
— Erre ez időszerint, fájdalom, nincs 

kilátás . . .
— A királyné ingerülten közbevávott:
— Kell, hogy ön mindezt elmondja 

nekem ?
— Ha nem kellene, nem merészelném.

. — Folytassa!
— ófelsége sokat gondolkozott a dol

gon és arra aZ îeredményre jutott, hogy a 
családi politika érdekében oly házasságot 
kell kötni, amely . . .

— A király nősl
—  A házasság őszentségének bele

egyezésével felbontható lenne . . .
— Ah, ez sok I
— És titkos diplomáciai utón már. leg

közelebb kérdés fog intéztetni őszentségé- 
hez, vájjon hajlandó lenne-e ezt a házassá
got felbontani.

A  királyné szemei villámokat “szórtak.
___ — De hisz ez aljasság! El akar
gém kergetni, mint az utolsó cselédjét ?  Hát 
lehetséges ez ? Azt hiszi, hogy mással job

ban jár? Oh nem! Neki nem lesz gyerme- 
senkitöl! Érti? Senkitől.!.

A királyné az izgalomtól . kimerültén . 
egy karosszékbe roskadt és kezeibe temet
te arczát.

— Végtelenül boldogtalan vagyok, Fel- j 
séges asszonyom, hogg ily nagy bánatot 
kell okoznom, inondá Cox báró- de nem 
szabad elveszíteni minden reményt.

Néhány percig csönd volt a szobában. 
Oly csönd volt ez, amelyben a lelkek lö 
széinek. És a lelkek megértik egymást.

Egyszerre fölegyenesedett a királyné 
s kezével az ajtó felé mutatott. De- karja 
lehanyatlott.

— Köszönöm, mondotta köszönöm. 
Hálával tartozom önnek . . . ^

* * *
Azon este Cox báró maga ment a 

palotaőrségre, Jiogy a felváltást ellenőrizze.
.— Ki kerül ma este tiz órakor a ki

rályné ő felségének lakosztálya e lé? kér-' 
dezte az örparancsnoktló. Az órparancsnok 
egy fiatal, halavány közlegényre mutatott-

Cox báró végig mustrálta a tekinteté
ivel s ajkát bigygyesztette. Majd körülhor- 
j dozta szemeit az egész legénységen s az 
ujjával rámutatott egy jól megtermett piros

ar.cu ifjú katonára, akinek testén pompásan 
megfeszül az egyenruha.

— Tiz órakor te fogsz őrségre menni! 
mondá ellent mondást nem tűrő hangon, ér
tetted ?

— Excelenciád parancsára!
* * *

Gyönyörű holdas est volt. A  felhőtlen 
égboltozaton millió csillag ragyogott. A.park 
zöldülő bokrai között enyhe szellő fujdo- 
gált amelybe balzsamos, kábittó virág illat 
vegyült.

Akkor váltották az őrséget. Az a fia
tal katona, a szolgálatot a királyné lakosz
tálya előtt. Vállán fegyverével, fel és alá 
járt a boltozatos kapu előtt. Négy lépés 
jobra, négy lépés balra. Léptei messze kop- 
pantak a csöndes éjszakában. Ó maga el* 
merengett. A gondolatai valahol messze, 
egy kedves kis faluban időztek, a hol ne
velkedett és a hol másfél éve perdült utol
jára tánezra egy szökehaju fiatal leánynyal.

Álmodozásaiból ruhasuhogás riasztotta 
fői. Sűrűn lefátyolozott, karcsú nő lépett ki 
a kapun.

__ .A katona tisztelgett. __________ •
— Kövessen, szólt suttogva a nő.
Az ifjú habozott.
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egy-egy hivatalba. Pedig a női -kenyérke- 
resök száma folytonosan nagyobbodni fog, 
tehát saját érdekünk kívánja, hogy itt'js 
tért szorítsanak maguknak. > *

Miután a kor követelménye kiragadja 
á nőt otthonából, igyekezzék, hogy hazá
jának használjon, igy talán sikerül idővel 
megszüntetni azt a kicsinylő nézetet, mely- 
lyel eddig iparunkat jogosan illetik.

A-jnö fellépése az élet küzdőterén sok 
újítást, változást fog előidézni. Azonban é 
küzdelmek között is őrizkedjék, hogy lel- 
küí&tét ne piszkitsa be a szennyel, mely- 
lyel e küzdétem jár, hanem igyekezzék in
kább megtisztitani a salaktól, mely évszá
zadokon keresztül reárakódoít. Maradjon 
tovább is a gyönge; szerető nő, ki a csa
ládi életben találja fel bofdogságát. Tartsa 
meg^nőiességét, ez szerzi meg a komoly 
gondterhes életnek a lelkesülést, rajongást 
és mindazt, ami az életet széppé és ne
messé teszi.

így a~nő segítségével felvarázsolhatja 
azt a ragyogó jövőt, melynek hajnalpírját 
még sürü köd borítja.

fC. G.

Nagyatád — megyeszékhely.
Lupus világraszóló- álmai úgy 

látszik komolyan megvalósulás felé 
igyekeznek. Hiszen már igen roha
mos léptekkel közeledünk a világ- 
fürdői lét felé drága Artézink ro- 
hrBmos látogatottsága és a gyógy- 

--fürdői-jelleg felvétele által.- -Dohány*-., 
beváltó, gyárak, polgári egyetem 
keletkezőben vannak, a villany, -te
lefon, aszfalt legközelebb bevonul.

Ám ha mindezekről komolyan 
ábrándoztunk is, ez még mind semmi 
ama valóban megdöbbentő óriási 
kilátással szemben, mely legújabban 
kezd előttünk megnyílni.

Komoly kilátásunk" van /arra, 
hogy Nagyatád rövidesén megye- 
székhely lesz!_______

«Budapesti Hírlap» országos 
hírű informatorius, cikkeinek, me
lyekben a bekövetkező választási 
reform milyenségét és az azzal 
összefüggő kérdések megoldását 
súgja meg, utolsójában elárultál azt, 
hogy a magyar vármegyék szaporít 
tása érdekében, hogy t. i. minél több 
üdvözlő feliratot kapjon a hazafias 
kormány, Somogyvármo^ét is ketté 
fogják választani egy déli és egy 
éjszaki részre.

Élénken tiltakozzunk az ellen, 
mintha mi ezt a megosztást el nem 
itélnők és ne ragaszkodnánk a sta- 
tusquóhoz. Ha azonban a magas 
körök a nemzet érdekében ezt jó
nak látjuk, a megosztást úgy se fog
juk elkerülhetni.

És akkor legalább. legyen belőle 
fényes nyereségünk. Mert kétfelé 
osztani Somogymegyét csak úgy le
het, ha a felső öt járást: marcaliit, 
lengyeltóiit, kaposvárit, tabit és igalit 
Kaposvár székhellyel teszik uj vár
megyévé, mig a csurgói, nagyatádi, 
barcsi és szigetvári járás lesz a 
másik uj megye.

Es akkor Délsómogynak ugyan 
hol lehet a székhelye?

Csak ^Nagyatádon!
Szigefvar, Barcs Csurgóvá szé

leken fekusznek, mi vagyunk a köz
ponton s igy az. uj dicsőség szá
munkra dereng.

Hej micsoda fényes prespekti-

. H Í R E K .  ~
J -' Áthelyezés. Oderszky Győző nagya

tádi huszárhadnagy Palinba helyeztetett^, 
helyébe gróf Hoyós György-főhadnagy jön
Palinbói. .
- — Meghívó. A Nagyatád és vidéke gaz
daköré» f. évi október 5-én. (hétfőn) d. e. 
10 órakor Nagyatádon a «Korona» ven
déglő emeleti termében tartandó rendes 
havi közgyűlésére. Tárgysorozat: Legutóbbi 
közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és : 
hitelesítése; két jegyzőkönyv hitelesítő fel
kérése. Interurban telefon bevezetésének 
megbeszélése. Az abraktakarmány-félék va
súti szállítási kedvezményének megbeszélé
se. Takarmány neműeknek kedvezményes 
áron való beszerzése. Beérkezett iratok fel- 

I olvasása. Egyéb ügyek és indítványok.
— Az egyke ellen. Somogyvármegye 

¡törvényhatósági bizottsága, a több gyerme
kes anyák jutalmazása céljából egy oly alap 
| létesítését határozta el, melynek kamatai 
¡ okszerű felosztás mellett arra szolgáinak, 
hogy segélyre szoruló többgyermekes anyák 
anyagi támogatása által az egj^ gyermek
rendszer pusztításait csökkentsék. Jól lehet 
ezerí nemes és hazafias cél csak azoífe 
esetben érhető el, ha. a tervezett alap oly 
méretek szerint lesz létesíthető, hogy az az 
elérni.kivánLsociális eredményeket meg
felelő iszámu és összegű jutalomdijak kiosz
tásával valóban biztosítja s igy elórelátha- 

j tólag közönségünk " hosszabb ideig • tartó

— A királyné parancsára!
Az őr eltűnt a kapu homályában-
Az udvar túlsó oldalán hirtelen becsa

pódott egy ablak.
* * *

Fél óra múlva az ifjú újból megjelent 
őrhelyén. Az arcza tüzelt, a szemei csillog
tak. Négy lépés jobra* négy lépés balra. 
Léptei mesze koppantak a csöndes éjsza
kában.

Halkan, mint az árnyék, közeledet fe
léje valaki.

— Tudod-e, kivagyok?
— Excellertciád parancsára!
— Jól van .. . jól van . .. Derék legény 

vagy . . .  H á t. .. Izé. Nehéz-e a szolgálat ? 
M i?  No, sebaj . .. Nesze egy kis jó féle 
frissitö.

A  katona lehörpintette.
No, még egy kortyot! nóggatta Cox 

báró' Ugy-e hogy finom? Magam is élni 
szoktam vele . . .  No, isten velünk!

A  báró eltávozott.
Alighogy eltűnt a park fái mögött, a 

fiatal katona zsibbasztó fáradságot érzgtt.a 
tagjaiban. Szédülni kezdett. A szempillái 
megnehezültek, .a-karjai lehanyatlottak, a 
gondolatai összekuszálódtak. Le kellet ülnie, 
hogy el ne essék. Miiiden összefolyt előtte: 
a hold . . .  a csillagok . . .  a fák . .. minden.

A  báró nesztelenül viszatért az alvó-

gatóság, kulturmérnökség, állam épi-; célunk megközelítéséhez, mégis azon 
tészeti h ivata l, és utána törvényszék, ¡ biztos reményben, hogy jelentéktelennek 

¡ügyvédi kamara, állandó színház és ¡látszó kezdettől is, évek odaadó munkája 
mozi! Végül fényes rendezett taná -j és a-közönség éédeklödésének ébrentartása 

, CSU városi m ivo lt! —  Polgármester- mellett, nagy eredmények lesznek elérhe- 
; ség, tiszti főügyészségek, városi ta- tök. Ezen cél elérhetése végett Somoyg- 
nácsosságok stb. stb. .. " V  ' I megye alispánja egy felhívást intézett a, 

Fo lytatása az élénk fantáziájú líöszolgabiró, és jegyzőségekhez, hogy a 
: tárcaírók elméjében. községek pénztárai terhére évről-évre

M i csak a leplet lebbentettük fel, i szavazzanak meg e valóban hazafias célra 
uj lökést adunk a jö vő  reményeinek.] tetszés szerinti összegeket, azon .megjelöl 

; '^ go1 hogy azok a «Többgyermekes anyák 
! hoz. Föléje hajolt, kinyitotta a tőlténytáská-1 jutalmazási alapját» illetik.
| ját és egy irást csusztatot beléje. Halkan j Esküvő. F. hó 12-én tartotta Tarnócán 
! amint jött. tovasurrant. | egybekelését Jagicza Andor leperdi intéző Ge-

Éjfélkor jött az őrség. A fiatal katona! ringer Károlg tarnóczai intéző egyetlen leá-
aludt a helyén és álmában mosolygott. I nyával, Mici kisaszonngal. Az esketési fel-

Bajtársa ijedten csapta össze kezeit. | vonulás impozáns módon történt. Több mint
-  Az istenért, pajtás, kelj fel, Ha húsz pár a diszmagyarban öltözött gróf 

meglátnak ¡Széchényi Rezső násznagy vezetésével vo-
-  E  pillanatban megint ott termett j nult a grófi kápolnába, mely ez alkalom- 

Cox báró. jtnal virág díszben úszott. Az esketést Re-
-  Mi az ? kiáltotta -  Elaludt az őr-; iner Gyula szuloki apát végezte Huber Gyu- 

séqen ? Hohó! Hívd elő tüstént az örpa-la barcsi apát segédkezese mellett. A  nász- 
rancsnokot ___LO  ■ nagy» tisztei 9rPf Széchényi Rezső és So-

-  Lihegve jött az őrparancsnok. mogyi Péter intéző végezte. Az ünnepélyen
-  Ez a fickó itt aludti rikoltotta a jelen volt özv. Dóriné, mint a vőlegény ur- 

báró ¡nője, gr. Széchényi Re?sőné, gróf. Széché-
Az ifjú lassan felnyitotta á szemeit, j  nyi Frigges és ifjú gróí Széchényi Rezső
-  M< fityeg ki a töltény táskádból?^mint vőfény szintén diszmagyarban. Az es-^ 

Hadd nézzük! Világosságot ide! Mi e z ? ;küvő után gazdag lakoma várta a vendé- 
Ahá! No né csak! Udiszen ez forradalmi;geket Geringer házánál. Az első felkoszön- 
írás! Verjétek vasra! Az őrségre vele ! tőt gróf Széchényi Rezső násznagy mondta

Harmadnap már Ítélkeztek fölötte Go- a Puritán jelemü Geringer es Jagicza csa- 
lyóhalálra ¡(¿Kék s a büntetést rövideden i ládokra. Reiner apát özv. Dörynére üritet- 
véqre is haitották. Fiatal vér pirosra festet- ; te poharát. Dr. Piszár Antal a fiatal párra, 
te a bástyafokot Huber Gyla apát pedig a gróf Széchényi

Cox báró pedig elégedetten dörzsöl- j családra, különőssen annak nemeslelku fejé- 
te a kezeit ire 9r- Széchényi Ferencre emelte. Asztal-

-  így kell elejét venni a  fécseg ésn ek .1 ^ntás után táncra perdült a fiatalság
i Zsolnay vilmoS zenéje .meUétt a regeli orá-

És a Pelona- ormán mégis megdördült | kig tartót a virágos jó kedv. 
az ágyú. ' Közlekedés megszüntetés^. A  nagy-



adtad— 
a közig]
gőzhenger működik az ut kövezése és ja
vítása végett.

• Elmaradt a pótvásár, A m. kir. ke
reskedelmi miniszter, Lelbach Keresztély 
vááarbérlőnék a pótvásár engedélyezése 
iránti kérelmét elutasította azpn indokolás
sal, hogy a f. hó 28-ra kérelmezett pótvá
sár előtt már f. hó 7-én egy vásár volt:

— Elmarad a honvéd .ellenőrzési 
szemle. A honvéd ellenőrzési szemle ki
tűzött határidejét és megtartását a honvé
delmi miniszter visszavonta. R  népfölkelés, 
szemlék azonban a megjelölt napokon ren
desén megtartatnak.

— Erzsébetfák. A kereskelemügyi

n a g y a t á d i  h ír l a p

fel semmit. Erre kapja r 
¡nagyon szomjas s kissé már pityokQS. hegy
őr, lemegy maga. Barta és annak veje An- 
dik^4®zsef (gulás) pedig az ajtóból néznek 
le utánna, mi lesz most. A hegyőr alig '"te
szi rá kezét a csapra; beroskad. Lekiált _ . .... ....... ....
Andik hozzá, mit csinál Balog bátyám ? Rz j Békéscsabán is nagy szabáustelepet létesít, 
bizony nem szól, csak motyog. Andik rög-. /\ tulajdonosok elismert szakavatottsága és 
tön le fut érte s húzza fel. Ez pedig gör- j erélyessége bizonyára ezen uj telepet !s rá
csosén fogó kezével maga után rántja az vj(j ¡55 alatt elsőrendű ipar teleppé fogja 
^kós hordót. Pár pillanatnyi késés* áldó- j emelni. - r^
zata van az uj bornak, jö_ negyed óra telt

eddigi 30 százallékrol rövidesei* 40 száza-* 
lékra emelkedik az előírásokhoz képest 
mutatkozó orvosi hiány.

U j Ipartelep. - örömmel értesülünk 
hogy hazánk legnagyobb ipartelepe, az elő
nyösen ismert Bohn-féle téglagyárak most

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

el, mig Balogot felélesztették, -szóra hoz
ták, ovakodjék mindenki a gyilkos gáz | 
közé jutni. ^

— Lelketlen ember. Hent Péter fábodi 
lakos f. hó 16-án déllelött Rózsa János Iá- 

niszter szigorú rendeletet Somogyváímegye bodi lakos 5 éves kis leányén erőszakot Rotter Bernát, nagykereskedő jelentése.

Gabona-piacz.

törvényhatóságához, hogy a megboldogult 
Erzsébet királyné emlékére ültetett fák és 
ligetek fentartása érdekében mindén intéz
kedést tegyenek meg. Kacskovics Lajos al
ispán a járási fószolgabirákat utasította a 
rendelet szigorú végrehajtása ügyében.

Elítéltek. A  kaposvári kir. törvény

követett el. A csendörök előtt azonban ta
gadta tettét; de-tanuk által be lett bizonyít
va Hent volt a gaz, tett elkövetője.

— Lopás. Lakáte>s József nagyatádi 
kocsis kárára f. hó 18-án egy ezüst órát 
lánccal együtt ismeretlen tettes ellopott. A 
csendőrödnek sikerült a tettest kézre kéri- -

Nagyatád, 1908. szeptember 24-én.
Búza 
Rozs . — ■ 
Árpa — 
Zab ■ —
Ó-Tengeri —

K. 20.80 20.40 
17.— 16.40
14— 15.— :
1 5 -  14.60 
17.60 18 —

szék lopásért Horváth Ferenc rinyaszent-1teni Gál J ánost ihárosberéuyi születésű k o - j _ _  
királyi illetőségű szabósegédet 10 hónapi, ! 05,5 ^mélyében, ki tettét beismerte, azon- | 
Csapó Erzsébet alsósegesdi illetőségű iban a nagyatádi kir. járásbíróságnál felje- 
csélédet 8 hónapi börtönbüntetésre s e ; intették.
büntetés kiállásától számítandó négy évi í Országos gyümölcs és szőlőkiállitás 
hivatalvesztésre és politikai jogaik gyakor- Budapesten. Az Országos Magyar - Kerté- 
lásának felfüggesztésére ítélte. | szeti Egyesület f. é. szeptember hó 27-töl

— Veszett kutya. E. hó 18-án Göncz — október 4-Jg  ̂bezárólag ő Nagyméltósá-f'- 
Ferenc kiskovácsií lakost Dobos Ferenc 9a Dárányi Ignácz dr. földmivelésügyi mi- 
kiskovacsii ref lelkész házőrző -kutyája !• niszter ur védnöksége alalt a városligeti 
több helyen megmarta és ezért a község- na9ö >Par csarnokban gyümölcsvásárral egy- 
biró a kutyát lelóttp. fl mpgpjtptt hnnrnlás-.

Árpád-utcza
41. szám alatt két bú
torozott szoba, mind
egyik külön kijárattal

=  azonnal kiadó. =
Bőve l
ÖZV. R1TSCHER M.-né.alkalmával veszettség gyanúját állapították tást rendez, melynek célja nemcsak a hazai 

meg, miért is a vizsgálat végett az állat-; gyümölcs, terméiés emelése s a megfelelő 
orvosi főiskola kórbonctani osztályára fel- gyümölcsfajták vidékenként való rendezése,
küldötték. ' ismertetése hanem hanem az idén hazánk ____

— Polgári fiúiskola Marcaliban. Vég- s«k helyén mutatkozzó gyümölcstermelés „  
re Marczali is élet jelt ád magáról, hogy feleslegének értékesítése is. Felhívjuk enél- sz..v o. 
nem akar vármegyénk járási székhelyei fo9va hazánk-gyümölcstermelóit, szőlő bír- Árverési hirdetmény,
közt az utolsó lenni a kultura terén, fl „kis \ ¡okosaltt s konszervgyárosait, hogy a fen- fl,u|jrott bWságj végrehajtó „  )88, 
tükör“  talán nem sokáig tárttá fen a verses 11 kiállításon a hazai termekek előnyös be- jj ( .  t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
ismertetését vármegyénkről, midőn igyzen- I mutatása érdekében annál tömegessebben ; közhírré teszi, hogy a kaposvári kir, törvény-
__j : __a _ i i__i_____  -i.« i . mű t  j._■ ________________ . 1 nrvo a.,: onnc „  ..a__gedezet róla; hogy: „körtét, almát, szólót s saiat i ° l  felfogott érdekükben vegyenek 
bőségben látsz sr ehetsz — De a tudmány- 'részit s gyümölcskészletuket mielőbb az 
bgl csekékély részt, vehetsz“ Kaposvár és. Országos Magyar Kertészeti Egyesület tit- 
Csurgó után Szigetvár aztán Nagyatád s Cárságánál (IV. Koronaherczeg utca 16" be- 
végről most Marczali is bir már polgári | jelentsék, ugyanott bejelentési ív részletes 
iskolával. F. hó 8-án nyilt meg a polgári j programm kapható, 
iskola első osztálya 18 rendes és 10 ma- — U j váltópénzek. Érdekes és figyelem- 
gán tanulóval. Miután a kései megnyittás- re méltó átiratot intézett Pécs város a tör- 

* nak ily szép számmal iratkoztak be a ta- vény hatóságokhoz. Pécs arra kéri őket 
nulók, alapos kilátás van rá, hogy a mar-! pártolják a pénzügyminiszterhez intézet-áma 
cali polg. iskola szép látogatottásnak fog ■ feirattát, amelyben az uj érezpénzek vere- 
örvendeni, és, hogy jövője biztosítva van.; tését kéri. Ugyanis a 2 filléresek, helyett 5 
A polgári iskola egyesületi alapon létesült, ! filléresre volna szükség a forgalomban a 
de van remény hogy ezt rövidesen a köz- 20 filléresek helyett pedig 50 fiiléres pén- “ Vo
seg átveszi. . zekre, amelyeket a napi forgalomban sok-; tott költségek erejéig, Nagyatádon ÍSzéch-

— A must hatása, fiz augusztusi nagy kai czélszerübben használhatna a közönség. I ényi-tér 18. sz.) leendő megtartására 
esővel a szólók nagyon kihlztak s idő előtt — Katonaorvosok tömeges kilépése a 1908. évi szeptember hó 29-lk 
rothadásnak indultak, fl gazdák pedig, hogy hadseregből. Mértékadó körökből szivár- napján d. u. 3 órája
szőlőjük teljesen kárba ne menjen, napról- gott ki a hír, hogy a közös hadsereg kö- határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
napra a rothadasnak indult fejeket leszed- telekéből újabban tömegesen lépnek ki a dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
ték s kipréselték. Aligvan gazda, kinek pin-j katona orvosok, mert a hadvezetőség egy- nak mc9’ hogM z érintejUngóságok az I n 
céjében 1-2 akó uj bor ne lenne. így van általán nem nyújt teret előléptetést igényeik ! évi LX '

széfltnek 1908. évi 8905 p. számú végzése 
következtében dr. Neuvirth Ernő ügyvéd 
által képviselt Schőn és Perlman cég javá
ra 69 kpr. 74 f. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lelfog'alt és 
1400 kor.-ra becsült kővetkező ingóságok, 
u. m: 40 vég kanavász, 300 méter ruha
szövet, boltiálványok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1908. évi |V. 485 4. számú végzése 
folytán 69 kor. 74 f: tőkekövetelés, 769 
kor. 74 f. tőkének 1908. febr. 28-tót 1908. 
július 22. napjáig és 69 kor. 74 fillérnek 
1908. évi julius hó 22. napjától járó 6%  
kamatai, 1 /„ váltódij és eddig összesen

, 107. és 108. 8-ai értelmében
ez Vlsontán is fl* Idei vegetáció ¿iytán I érvenyesit.éséS fl h a d ^ re n 'd e ^ T k ö T  S é "  
mar 4-5 nap óta a nagy szüret is megy s a lönye is nyolez ezredorvos elbocsátását: adatni.
hegyörökre is eljött a jó világ: minden pin- közli a hadsereg kötelékéből, de a hadügy- j Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
cénél szivessen várják s kínálják az uj bor- minisztériumban még harmincz katonaorvos gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
ral. Barta József visontai szöllösgazda is lemondó kérvénye hever elintézetlenül ame- 1 nzokrá kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
magához szólítja a nagyon is bort szerető lyeket csak azért nem intéztek el a "többi- W Í P J ' a ér_
Balog József hegyőrt egykét pohár uj bor- vei együtt, hogy a tömeges elbocsátások K lt -  ™ '
ra s mondja: várjon egy kicsit, tnindjárt lm-. j-fgl ne tűnjenek. Éppen csak részletekben ber hó 16 napján szeptem-
zok fel. De bizony Bartát a forrásnak in- leszik közzé az elbocsátottak névsorát. Ha SZABÓ  IÓZ>iFF
dűlt nedűk szénsava visszakergette, nem I ez igy folyik tovább, úgy a hadseregben az . kir bir véj reha*s
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Z- Boreladás.
A lábodi fól kezelt s ismert 
igen jó, bortermő szőlőgazda- 
IHígFan mintegy ============
150 hl. rizling, 100 hl. kadarka 
és ezerjó, továbbá 100 hl. 
' burgundi és oportó

még szüret előtt jutányosán eladó. 
A termés a tőkén is megtekinthető.

. CS.és KIR. CSIKÓTELEP. k

.Tűzifa eladási.
A barcs—pákráczi vonal bastai állo
másán vaggonba rakva pr: lOOOOklg.

I. oszt. bükhasábfa 110 korona 
I. ,, gömbfa 90
10 vaggon vételnél árkedvezményi

--- Dárgely-állomásra szállítja:---:
— D R E N D  A F E R E N C  Z, =

tüzifakereskedő és termelő
— i ■ P É C S .  = =

EZÜSTNYULAK
négy hónapos fajtiszta 

; tenyész példányok da- 
; rabonkint 4 koronáért j 

kaphatók Nagyatádon 
özv. Rigó Antalnénál

(Baross-utca 221. sz.)

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

Értekezni lehet:
VALCSICSJÓZSEF

as?talpsp;esteméi...........

flJESSE S a r e e a E E  5EEEffH£E.£H£E£B£E51

| ELADÓ HÁZHELY.
|  Nagyatádon a Széchényi-tér 23. 
aj számú Zaborszky-féle háznak 
3 Kossuth-utczára néző-kitűnő forr 
kj galmi ponton levő. üres telkei 
|  egészben vagy részben eladók. 
p Értekezni lehet:
| Banyák Jánosnál

Nagyatádon. —
E5ESE52L5aSBSES51SSS35SEESESHS25í

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

=  el adó.
Az érdeklődök ■ ■ ■ - ■ - 
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernék.

MELLER SÁNDOR
NAGYATÁDON.

Van szerencsém a n. é. hölewilág b. 
tudomására hozni, egy évig Berlinben szer- | 
zett szakismeretem azon szerencsés hely
zetbe juttattak, hogy a hajmunka terén ■ j 
legmesszebb menő kívánalmakat kielégít
hetem.

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

i Kegyes pártfogásukat kérve
tisztelettel

MELLER SÁNDOR.
(Diszkrét kiszolgálás.)

Nagyklkindal gyártmány.
Bohn-féle stáb. biztonsági átfedö- 

cierép Z72. szám.

B O H N  n .  és  T  R  S  f i  I
- NAGYK1KINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarorsíágón a

BOHNS TÉGLAGYÁRAK
NAGYKIKINDÁN ÉS ZSOMBOLYÁN. 

Alapittatott 1864. Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

---- 50 mi.lió évi gyártás r rrz
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 Jegszebb tetőzet.

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve.
Zsombolyai gyártmány.

Szab. biztonsági préselt ftfedő cserép 2

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁN LJA  saját készitményü lábellít^a-l.egjöbb. és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szeritjt minden alakú cipők el

készítését. 'pé---
• RAKTÁRON TART : Uri.sjiői és gyermek kész ártrt 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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------~ ------- ELV Á LLA LO K :

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

— —  RAKTÁROD TARTOK:

Imáköny veket egy szerű _ és finom 
kivitelben. ÜzletiPjegyzet és zsebköny
vétét. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.'“ ^ lapok, eljegyzési és esketési meghivók 

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

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

w

n Z I  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.

0
— ---

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
: ' - készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
•e**1* % onjatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 190^ . -------------



NAGYATÁD ÉS  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
________________ fl »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

SZMOD1CS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Kultura és gazdaság.
Kultura csak ott fejlődik Igazán 

és életképesen, ahol azt szilárd ta
lajon gazdasági erő támogatja. A 
kultura olyan fa, amely a gazdasági 
erők által termékenyített talajon él 
meg, csak ott nő terebélyessé. Mi
nél mélyebb és termékenyebb ré- 

-tegekbe bocsáthatja gyökereit, tmnáh 
dusabban virágzik és hozza gyümöl
cseit. Viszont a gazdasági erő és 
gazdasági élet, a jólét csak ott erő
södik és izmosodik meg. a hol a 
kultúrának napfénye és melege árad 
rá. Sokszor mondták, de nem lehet 
eléggé ismételni, hogy csak művelt 
nemzet lehet gazdag és csak gaz
dag nemzet lehet igazán művelt.

Mindkettő: a kultura és a gaz- 
dasági munka, 
adat, mindkettőnek fejlesztése és 
erősítése közvetlen állami cél. De 
nem csupán azl Nagy hiba és ná
lunk is el van terjedve az a balhit, 
hogy mindent az államtól várnak,; 
pedig az állam nem tehet mindent, 
hiszen maga az állam sem más, mint 
a társadalom egyeteme és összessé
ge. Az állam nem veheti át mind
azokat a feladatokat, amiket a tár
sadalom összes rétege harmonikus 
együttműködése képes csak megol
dani. Ez biztosítja csak igazán a ha

ladást és fejlődést'anyagi és szellemi ■; 
téren. Csak egy' minden rétegében1 
összeforrott társadalom képes az ál
lamot támogatni, egy társadalom, 
amelytelitve van nemzeti és haza
fias erzéssel, amely nem jelsza
vak után indul, hanem mindig a tisz=_ 
ta igazság kipróbált elvein az élet 
reális szükségleteit is számba veszi,; 
amely átérti és átérzi a nemzeti cé-
to k n ag y s á g á t  ¿ s ...mTrrffl31K 6q m "K T
ván azokon, munkakedvvel bir és [ 
munkaképességgel, amely megbe
csüli az egyéni munkásságot és az1 
egyéni munkássággal fegyelmezi és 
szervezi d társadalmat, «, - 

A társadalomnak ki kell vennie 
a maga részét az állami élet felada
tainak teljesítéséből ~2s nem is lenne 
jó, ha mindezt az állam abszorbeál
ná, mert felemésztené uzokat az

táplákozik.
A magyar társadalomnak még 

különösebb kötelesükéi is vannak.
Más országok százados kon

szolidált állapotoknak örvendenek, 
mi sok irányban még kiépitetlen ál 
lami szervezettel birunk. Tömérdek 
a kérdés, a mely megoldásra vár 
beligazgatási, szociális, gazdasági és 
kulturális téren.

Nekünk nem szabacLjdpt mu
lasztanunk. Nekünk közösmunKára 
kell feszíteni összes erőinket. Van

még egy hátrányunkazokkal az álla
mokkal szemben, amelyekben a nyelv 
egysége áll fenn. Nekünk kötelessé
günk, hogy a magyar műveltséget 
és a magyar kulturát̂ poljuk és ter
jesszük.
- - Jól mondta az első magyár par
lamentáris minisztérium közoktatás- 
ügyi minisztere, hogy Magyarország 
jövőjének kérdése kulturkérdés.
Minden országiak az, de az eínia- 
ra<ftjs gyenge országnak leginkább 
az. Sőt ma azt mondjuk: Mindenki
nek a jövője kulturkérdés abban ^  
nagy harcban, abban a versenyben, 
a mely az egész’világon gazdasági 
és szellemi téren minden nemzet 
között megvan.

De nem szavakkal, tényekkel 
keil ezt bizonyítani. És lehet isv 
Van-e magastosabb ügy, mint a .mű-

a nép legalsóbb rétegeibe, őket ne- 
! mesre képezni, de gyarapítani anya« 
gilag. Ha mindenki vál^tve- öntu
datosan munkába áll ennek a nagy, 

íszent ügynek érdekében, amelynek 
mindenki szivében élnie kell, aki 
ezt a hazát magáénak vallja, ha 
mindenki csak egy kődarabot hord 
ehhez a nagy épülethez, akkor az 
felépől szilárdan, mint a szikla. Fé
nyesen és tágan, hogy mindenkit e 
e házban képes lesz befogadni.

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Az eljegyzési kártya.

A mai póstám szokatlanul érdekes volt. 
Egy csomó ujság-tisztelet példány között 
volt két felszóllitó levél, melyekben holmi 
türelemről volt szó, aminek végtére is van 
határa, volt aztán egy képes levelező-lap 
tele szeccessiós íriszekkel és volt — egy 
eljegyzési kártya .

Az első két levél nem lepett meg. 
Akár kívülről is cl tudtam volna mondani 
a tartalmukat; az anzlx-kártya szintén meg
szokott dolog, de annál nagyobb meglepe
tést szerzett a rongyos szélű diósgyőri pa 
pirlap, a mely arról tudósít, hogy Dömjén 
Béla eljegyezte Végh Erzsit-

Ejnye ni? Már Erzsi is? Olyan J ) a

londos, furcsa érzés vett rajtam erőt. Rö
vid idő alatt épen a negyedik volt ideálo
mat jegyezték el. Kezdtem magámat ejbizni. j 
Mégis csak jó Ízlésem van nekem. Azok-1 

inak a szép barna,, szőke babáknak pedig 
mintha kitűnő ajánlólevél lett volna, hogy | 
valaha én udvaroltam nekik, mert alighogy 
lecsillapít szivem oltárán az égő tűz, me
lyet tiszteletükre gyújtottam meg, alig vonta, 
be szürke hartu a még izzó parazsakat, 
már is uj láng lobogott a tiszteletükre — 
más szivében.

Úgy látszik rajtam kísérleteztek a ha
szontalanok. Mikor aztán jó begyakorolták 
magukat, én odébb álltam, jött helyembe 
más, aki aztán ott is ragadt. Ezek a kísér
letezések, melyeket /rajtam folytatták, egy 
cseppet sem voltak/iTn-»kellemetlenek. Sót. 

j  néha néha nem . egy meglett gavallér 
öszinte irigykedését vívtam ki, j i  aluli—!<?tta.

hogy milyen bizalmas lábon áll az a gye
rek azzal a nagy lánnyal.

A négy említett kiérdemelt ideál közül 
Érzi-volt az utolsó. Akkor kísérletezett 
épen rajtam, mikor a matúrára készültem. 
Épen a legjobb időben. Szerencsémre a 
tanárok elfogultságomnak tudták be a ma
túrán adott gyönge feleleteimet s miután 
jó tanuló hírében álltam, szerencsésen ke
resztül segítettek a nagy akadályon. Erzsi 
imádkozott értem a nagy napon. Bántotta 
volna kissé a lelkiismeret, ha valami bal
eset ér.

De .hát, hogy ne a végén kezdjem, 
mikor már búcsút kellet volna vennem tőle, 
visszafelé kerülök néhány hónappal.

' Március 15-ét ültük. A  gimnázium 
nagy udvara tele volt a város intelligenci
ájával. Én valami pályadíjnyertes szónoki 
beszédet dörögtem a pódiumról. Emlékszem

I Sirolin
I m ttritr* t i i  UtttótO, mtgurn i I m  a-MMf«, rtUtftto*. 4KU tmdtt.

"Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozls. Influenza
éllen számtalan és orv* által naponta ajánhrt*

Minthogy értéktelen ntáoutolal! 1» B n á U A W ii« ! mlodentot. 
»Kőé*«“  w w w  wwMyoww.
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„Roehe“
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NAGVATADI HÍRLAP.

Egyke.
Somogyvármegye alispánjának 

szép rendelete, mely több gyermekes anyák 
jutalmazására alap létesítéséíe utasítja a 
községeket, ismét egy lépésaz egy gyer
mek rendszer elleni küzdelemben.

Nemes hazafiak lelkes könyvekkel, 
nagy gyülekezet előtti szónoklatokkal rá-

jót és szidja őt, midőn előrelátással azon 
küszködik, hogy egy-két gyermekét minél 
jobb módban hagyja. Sohasem tudja fe l
fogni az urak beszédének magasabb mo-. 
ralitását, saját erkölcsi felfogásával nem 
találja eljárását ellentétesnek s így kételyek 
kelnek benne az elébe állított elvek igaz
sága iránt, ellenkezés a magasabb osztályú 
tanácsadójával szemben, a mitől gyanú kél, 
hogy az eszme csak az illető osztályérde- 
két szolgálja és így nem jót szül a «küzde
lem», hanem épen odavezet, a hol való 
létét legélénkebben tapasztalhatjuk, az osz-

szeget, míg az ellene való küzdelem a mai 
mederben úgy is hiábavaló. .

Nagyon lehetséges tehát, hogy az 
í egész mozgalom egyrészt saját tájékozat

lansága folytán, másrészt az ellené emelt 
L kifogások által „gyengítve, ;eHankad, meg

reked és végül a csendes feledésbe merül.
Mindenesetre pedig ma a kérdés egy 

erős fordulópontjához jutott, melyen további 
sorsa ef kell dőljön vagy a mozgalom he

mutattak arra, högy, milyen jiagy vész jyes tovább irányítása és az ellenhatásnak 
pusztít legjobb magyar népünk soraiban, | okszerű felvilágosítás általi meggyőzése 
apasztja, sót megakasztja szaporodását s ! által vagy annak a jelen állapotban való
igy gátat vet a fejlődésnek,' utat nyit a* |assu elpossadása által. Egy-egy jó szó-!tály öntudat és ellentét fejlesztéséhez, 
nemzetiségeknek, hogy túlszárnyaljanak, le-1 noklat lesz akkor még rólla, de a valóság- Nem állítom én távolról sem, hogy az 
győzzenek bennünket. bán minden küzdelem megszűnik, egyke hangoztatása minden gazdánál ilyen

Ezen lelkes szóemelés visszhangot Pedig e mozgalom nem érdemli meg: eredményt ér el, mert bizonyára vannak 
talált a lelkekben és az ezen bajtól erő- azt a gyászos sorsot. ma már olyanok — kik magasabb szem-
sen sújtott Somogyvármegye felirt az or- AzoK-a kik figyelmüket e kérdésre ¡ pontból is képesek gondolkodni s megértik 
szággyüléshez és a maga körében is elha- fordították és a közérdeklődést igyekeztek | a nemzeti érdeket, azonban azok kevesen 
tározta, hogy a baj ellen a küzdelmet- felkelteni e fontos ügy iránt, kétségtelenül j vannak és még kevesebben közülök,- kik 
felveszi. E  végből körjegyzóségenkint bí- éles látású hazafiak^Voltak, a kik magas, eszükkel nem inkább saját fajtájuk vezérei, 
zottságot küldött ki, hogy ezek a bizottsá- általános szempontból tekintették a nemzet mint a műveltebbek eszméinek szerény 
gok vezessék a küzdelmet, egyrészt kutatva j sorsát s onnan ismerték fel a nemzet égé- befogadói és jóakaratu terjesztői akarnának 
a jelenség okait, mibenlétét, másrészt felví- széfé nézve oly káros jelenségét. lenni.
lágositva a népet a jelenség hátrányairól.; Csak ilyen magas nivoura emelkedve Iyg vezet egy szivet érintő jelenség 

Eiíek a bizottságok megkezdték több- a kicsinyes létkérdések fölé, csak így mint- i hangoztatása és károsnak feltűntetése 
nyíre működésüket, egy-kettö kidolgozott; egy az egész nemzet szempontjából nézve j részben osztályharcz keltésére és ellenke- 
egy működési programmot is, azt általánosan a jelenségeket; lehet igazán megérteni és j zésre, -holott csak jót akar. 
irányadónak kiadta az alispán s most ezú-; felismerni azt, hogy az egy gyermekrend- : De evvel meg kell küzdenie minden 
tán a fenti intézkedésével jutalmakat rendelt szer milyen átkos következményű. kezdő mozgalomnak, amely mélyen rejlő és

- adatni azon anyáknak, kik az egyke— eHen-j- - - - - - Csak ha a magyar  nemzet küzdelmét j  vitális-okokból fejlődött káros jelenség le
demonstrálnak. | európai létéért s az e hazában való ura- j  küzdését tűzte ki célul. Ám ha helyesen 

Am az alispán ur maga is elismeri, j lomért, csak ha a fejlődő nemzeti erő j vezetett a mozgalom, akkor az ilyen ellen- 
hógy intézkedésétől több eredményt nem szükségletét a faji szaporodás iránt vesz- j  kezést le kell, högy győzzön, a megtáma- 
vár, mert attól a pár apró jutalomtól nem szűk számba, tudjuk felfogni az egyke i dott osztály kiválóbbjait is magához hódit-
rémélheti a szülési igyekezet emelkedését, jelentőségét nemzeti boldogulásunk és va~ 

rylpOTTH" bizottságok leadván a- program-- gyonosodásunknrnÉ^
va, meg kell küzdjön diadalmasan az értel
metlen— félremagyarázásai. "ha—égyszei— 
tudott hatni a kis gazdák értelmére az okok 
-felfedésével, az eszközök felfedésével

irtot-3.. illetve elfogadván a megküldöttet, f\z a -mindennapi megélhetéséért és 
működésüket tárgy hiányában megszűn- családja, leszámazói-boldogulásáért küz- 
tették.. kődö kisgazda, a ki megtörve a napi mun-lés a cél igaz értelmezésével, akkor le is

így állnak a körülmények ma "és azonjka~sulya által nem gohdolkodhatik a nem-¡győzte az ellenkezést és tovább azután 
, hangokból ítélve, melyek a közönség köré- zet jövőjéről s az általa olvasott krajcáros! csak azon múlik az eredmény, hogy kellő 

benraz-egykéröl s az ellene eddig tett lé- lapokból is többnyire csak azt veszi be, a ' eredménnyel birta-e alkalmazni az eszközö- 
pésekr&l hallatszik, úgy látszik, hogy rtiig j mi anyagi helyzetét szorosan vévé érdekli j két-a cél elérésében, 
egyrészt, nincs meg a kellő közfelfogás a s épen azért csupán a sociáljsta frázisok- . Ha a cél nem osztályérdek, akkor ez 
a küzdelem helyes és tervszerű tovább ■ nak készséges befogadójaT mindenesetre i mindenesetre lehetséges és helyes eréllyel 
irányítására, viszont egyes köröknél ellen- csupán haraggal nézhet arca a kabátos j céltudatos fáradozással az egyhangú mun- 
szenvvel találkozik az egyke hangoztatása, \ emberre, a ki neki több gyermeket, evvel; kálkodás elérhető, ellenben ha osztályérde- 

-mint a mely bizonyos mértékben családi, több gondot s gyerm eke inek  kevesebb ki-j két szolgál a mozgalom, akkor az' ellenke- 
tehát a közre nem tartozó kérdéseket fe- j látást., a jövőre, hangoztat mint nemeset és i zést legyőzni természetesen nem lehet

azon a tájon feködt, a merre én tauulni 
jártam. Tanulni ám! De mit?

Az öreg Végh Péter szenvedélyes 
gazda volt s mint ilyen, leányát is korán 
hozzászoktatta a gazdálkodáshoz. Erzsi 
minden reggel hat órakor kisétált a tanyá
ra, mely a várostól mintegy 25 percnyire 
lehetett s ilyenkor én véletlenül mindig 
arrafelé tanultam. Mikor megvillanni láttam 
a távolban a piros napernyőt, becsaptam 
Varga Ottót és siettem hölgyem elé.

Egyedül jött mindig. Egy szelíd ko
mondor kisérte ugyan, de ez nagyon elné
ző gardedám volt Azok óta a felejthetet
len napők óta tudom csak igazán méltá
nyolni a komondorokat. Olyan okos, figyel
mes állatok azok.

A tanya szélén volt az Erzsi méhese. 
Ide tértünk be mindennap, mikor már oda- 
künn a meleg kezdett alkalmatlan lenni. 
Igaz ugyan, hogy odabenn még melegeb- 
bünk lett de az mellékes. A fő az, hogy 
a mehes volt az a templom, a hol én oly 
édes örömest tűrtem; hogy a szép Erzsi 
rajtam próbálja ki két fekete szemének, 
két puha karjának varázshatalmát.

Nagyon, boldog voltam akkor. Igaz, 
hogy Varga Ottó csöndes méltatlankodását

még rá tisztán.- Épen egy idézethez értem 
melyben égnek emelt három ujjal szent fo- j 
gadalmat tettem, hogy'«rabok többé néni 
leszünk», mikor szemem találkozott az Er
zsiével, aki ott ült közvetlen az emelvény 
előtt és én szent eskümet egy szívembe 
nyillalp pillantás hatása alatt megszegve 
— rabbá lettem.

Mikor az ünnepély végeztével az 
igazgató pályamunkámért kezembe nyomta 
a fehér borítékot, mely egy ropogós tízfo
rintost rejtett belsejében, oly közömbös ar
cai gyűrtem zsebre a borítékot, mintha leg
alább is három testvérkéje lett volna a 
szebemben az uj jövevénynek. Pedig mond
hatom, nagy megerőltetésembe került kitö
rő örömemet visszafojtani.

Erzsit ismertem már régebben, de ed
dig jóformán közeledni sem mertem hozzá. 
Egy részt mert félteni, hogy hogy a nagy, 
fekete, tizenkilenc éves lány kinevet, más
részt, mert még akkor más helyen voltam 
lekötve. De két nappal előbb, március 13-án 
felbontva egy régebbi «viszonyomat», most 
szabad szivem egész erejével siettem a 
szép Erzsi «meghódítására».

f " 'A  szép leány — dicsekvés nélkül 
mondhatom — nagyon meg volt velem

^etégédve; Kitűnő"médiumnak bizonyultam. 
A hűvös márciusi napok elmúltak ^ én 
tfarga Ottó «Oknyomozó történet«-ével 
kezemben mind gyakrabban .sétáltam ki a 
szabadba, hogy magamba szedjem azokat 
az ismereteket, melyekre egy maturus ifjú
nak föltétlen szüksége van.

Igaz! majd elfelejtettem megmondani, 
hogy a kapott tíz forintból még azon éjjel 
éjjeli zenét adtam szivem legújabb tündé
rének. Van is. egy emlékem arról az éjsza
káról. Mikor javában húzta a cigány a 
«Csak egy kis lány van a világon»-t, az 
emeleti ablakból egy szegfű esett lábaim
hoz. Fölemeltem s áhítattal vittem ajkaim
hoz. Másnap reggel uyyan kissé túlságosan 
fonnyadtnak találtam a szegfűt, a mi egy 
pillanatra azt a gondolatot keltette bennem, 
hogy hátha csak a szél fújta le ezt a her
vadt virágot az ablakpárkányon álló cse
repekből, de a másik percben méltatlan
kodva bocsájtottam ízéinek ezt a~i>adar 
gondolatot. Ném, nem! Ó jutalmazta meg 
lovagját ezzel a virágszáílal!

Most is itt van a fiókomban a többi 
«emlékek» között.

Varga Ottónál hagytam el előbb. Isten 
különös jóvoltából az Erzsiék tanyája épen,
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Épen ez az erőpróbája ennek a kérdésnek, a színházba, melynek utolsó zugát 
Minthogy az eyyke-elleni küzdés nem is megtöltötte S ha nem is ünnepi 

osztályérdek, hanem eminenter épen. a kis de m indvégig kedves, kellemes és 
gazda érdeke, mert hiszen az ó bajai idéz- néha derült hangulatban kisérte úgy 
ték elő s az ö bajainak orvoslása igazi figyelemmel a^darabot. Hogy az több 
gyógyszere , tehát'minden igaz ember még "helyen mégis ellaposodott nagyrészt .
kell győződve legyen, hogy a kisgazdák a színészek készütetlenségérieOud- lánosan tisztelt és szeretett nemes lelkű főur 
ellenkezése a kérdés kellő ismertetévéTle- haló ~ be. A z  egész premiere egy ; múlt ki hirtelen az árnyékvilágbol. Egye- 
gyózhetö. nem egészen" jól sikerült főpróba ¡nes jelleinével és minden iránt érző szivé-

Ez épen a legközelebbi, feladata az benyomását keltette a figyelmes szem- ^eh meghódította környezetének minden szi-

kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki.
— Nagyatád és vidéke gazda

köre. Az izraelita ünnepék miatt az 
október 5-re összehívott gyűlést októ
ber 7-én délelőtt 10 órakor tartja meg.

— Gróf Széchényi Ferenc f .  Egy álta-

egyke. elleni küzdelemnek. Hogy ez hogy lélőben, a mit elvégre csodálni sem 
küdzhetö le a jelenség okainak, az az el- lehet. R  színtársulat felex_  tényleg 
ieni küzdés eszközeink, és céljának ismer
tetésével, lesz tárgyuhk legközelebb.

Somogyi Parasztok.
- Törők István népszínműve, előadva a kaposvári 

színházban szeptember 27-én. —

vét és gyönyörű családi életéAel kitűnő pél
dául szolgált. Temetése f. hó 25-én volt 
Somogytarnó^zán óriási közönség jelenlété
ben. A vármegye nevében * Kapotsfy Jenő

másik fele' készletben már Pozsony
ban volt Az elutazás .előtti gondok, __ , __
a csomagolás, az előadás éjjelen főispán és Kacskovics Lajos alispán helyez- 
való  hosszú utazás mind észlelhető j tek koszorút ravatalára. A gyászoló család 

/K ö lt. í a következő jelentést adta ki: Sárvár-felsővi-
M indezektő l eltekintve, megái-. déki Széchényi Rezső gróf,cs.éskir. kam., va- 

tapitható, hogy Török István darabja lamint fiivérei: Ernő cs. és kir. kam. tart. 
értékes mű, mely némi kis módosi-! huszár főhadnagy, Antal cs. és kir. kam. 
tással és simítással megállja helyét, tart. huszárhadnagy, Frigyes cs. és kir. kam., 

Ha van  az irodalomban nagy Török István erősen döngeti a ka- ’tart. hnszárhadnagy; Menyei: Széchényi 
.vállalat, akkor a mi erős koponyáju púkat s ha ezen első, jól* sikerült Rezsőné szül. Herberstein Mária grófné, 
és merész irónk : Törők István, debut-jéből bátorságot merít, fogunk csillagkeresztes hölgy, Széchényi Emőné, 
va lóban  az irodalm i nagyvá lla lkozók mi még tő le látni, hallani többet és, j szül. Senyney Mária báróné, csillagkeresz- 
közé tartozik. Könnyű  szerrel b e le- job b at is. tes hölgy, Erzsébet-rend tulajdonosa, Szé-
kap a legnehezebb probblemákba, A közönség igen sympathicusan jchényí Antalné szül. Wenkheim Krisztina 
öntudatos könnyűséggel oldja meg fogadta a darabot, szerzőt számta- grófné; Unokái: ifj. Széchényi Rezső gróf, 
meg a legnagyobb concepciókat, lanszor kitapsolta és meleg ováció- Széchényi Toinette, Ilona, ifj. Ferenc ^és 
nem tekint formákat, megveti a con-.ban egyesítette. Károly grófok; valamint a nagyszámú w -
ventiót, a szabályt, alkotásában nincs M in J értesülünk, a nagyatádi konok nevében megtört szívvel jelenti sze- 
semmiféle megalkudni akaró számi- ipöros ifjú ság  is  m egszerezte a da- retet atyjuknak; a legfőbb "nagyatyának és 
tás, céljában, törekvésében csak az rabot ésj-.övid időn belül elismert rokonnak Sárvár-felsövidéki Széchényi Fe
vezeti, hogy az a m it fe ldo lgoz, és s éy bevált m űkedvelőivel színre hoz- renc gróf a magyar főrendiház örökös tag
megcsinál, az ne legyen mintázott,Tza. Ezért magáról a darabról majd jának folyó hó 23-án, 3 órakor, életének 
ellesett, betanultp-hanem önmagából más alkalommal. 7ft-ik évében rövid szenvedés után történt
alkotott eredeti és igaz, és igazsá- W o lf Je n ő . elhunytét, A megboldogultnak drága tetemei

___ _ _ _________________  ________ _  11. tiö 25*én déli 12 órakor fótiak beszen'
tiszta és széditően kom plikált ötvös- u  I  Í V  C  \ f  teltetni és a helybeli családi sirkertben örök
mű kerül elő. A z  aztán az Ő tragi- 11 I  I \  t  ’K .  nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent
kuma, hogy eme nagy válla lata iban —  mise áldozatok f. hó 26-án reggel 9 óra-
Őt is nyomon követi —  mint sok — Személyi hír. Pécs Gyula polgári kor fognak a helybeli, csokonyai és barcsi 
magyar írót —  az újítókat és felta- iskolai rajztanár egy évre szabadságolva templomokban bemutattatni. Somogytamó- 
lá lókat érni szokott vád, gáncs, f. hó 28-án Budapestre utazott a tanító- Ca, 1908 szeptember 23. Béke poraira, ál- 
sokszor a lenézés és irigység. képzőintézeti rajztanári tanfolyamra. Helyét;dás emlékére!

Török István darakjának bemu- a szabadság tartamára Sárdinecz József; —Rendelet a takkötelesen beiratására.
t at ó j a ___mint egyik törhetetlen h ive  okleveles iparművésszel töltötte be az is-' A kir. tanfelügyelő elrendelte, hogy a i áll.
és tisztelője városszerte plakátokon kolaszék. elemi iskolába eddig be nem íratott tankö-
hirdette «Som ogym egye ünnepe» — j —  K in evezés . A  m. kir. igazság-1 teles gyermekek szülői a beíratásra szigo- 
f  hó 27-én vo lt a kaposvári szín- ügyminiszter Fiola Károly tólnatamási j  ruan utasittassanak s akik ezen utasításnak 
körben. Százáva l tódult a közönség kir. járásbirpsági dijnokot a helybeli j pár nap alatt eleget nem tesznek megbün-

véllem néha hallani, m ikor a m éhkas s z a lm a -j vo ln a ... A kisélelezés fölöttéb elohaladot
ágyán ülve «beszélgettem**z édessel, de stádiomban volt . 
a kis méhecskék zümmögése közben aka- 
ratlanul is elhallgatott szegény Ottó.

Akkor tapasztaltam, hogy a méhek

Egyszer'csak a Burkus odakünn vi
dám ugatásban tört ki.

— Jézus, a papa!
Igen a papa jött. Végh Péter hirtelen

igen elnéző, udvarias teremtméngei az Is- oH a nlíh<,sbe Ké, l4n„
I- Mnn nnm irAmn nnmnn

akkor igyekezett volna kihúzni a fejét 
rajfogó hálóból, de az a máskor oly szót- 
fogadó jószág most sehogy sem akart en
gedelmeskedni. Uyy kellet összetépni.

Az öreg Péter összeszidot amagy ma-

tennek. Meg nem zavarták volna boldog 
együttlétünket valami prózai csípéssel í 
világért sem, hanem zsongtak, szerelmes
kedtek körülöttünk ők Is- Ml mégis féltőnk 
tőlük s hogy esetleg ne érjen valami ka-
tasztrófa, előkerestünk az egyik zugból .
egg olyan rajfogó hálót, a melg elég nagy SS«"««». Holm. zsebkendőül, konyvekrol 
volt arra, hogg mindkettőnk feje beleférjen, t o é l t  fokepen. fa  szegyenkezve-

Varga Ottóra, ki karorvendve jjillantot rám 
Én haladtam igen szépen. A  szerelem vjssza /\ztán Erzsit vette elő. Én kisom- 

apró axiómiái sokkal könyebben megmarad- pojyogtam  ezaláUa méhesből s csak egy 
tak fejemben, mint a vérszerződés pontjait ¡ndiskzrét szellő hozta fülembe Erzsi egy 
Hát még az aranybulla! Jujl mondatát:

Burkus, a komondor mint valami tő- — Dé papa, hisz látod, hogy' még 
rök hárem őr, kint feküdt mindig a méhkas gyerek.-». .

—— ajtaja előtt.— -------- : ; .  . : Akkor beszéltein utoljára Erzsivel s
Egy szép napon ismét együt voltunk. Fe- mintha tudtuk volna, hogy többet nértj tu- 
jünkön a rajfogó háló s a méhecskék mint- lálkozunk, azon a reggelen mondtunk egy- 
ha ma még szerelmessebben zümmögtek másnak legtöbbet. . . .

Két nap múlva levizsgáztam s készül
tem haza, a vakációra. Mikor fölmentem 
Véghékhez búcsúzni, azt mondták, hogy 
Erzsi nincs otthon. Megjegyzem, hogy mi
előtt fölmentem volna, alapos kémszemiét 
tartottam, nehogy az öreg Pétert Valahogy 
totthon találjam. Nem szimpatiroztam az 
öreggel.

A mama hidegen kívánt sok szeren
csét az életben, én pedig elszorult szívvel 
bandukoltam lefelé a lépcsőn az ötperces 
vizit után. Mikor az utcára értem, megzör- 
rent fölöttem egy ablak. Fölnéztem- ó  volt 
Csókot intett rózsás két ujjával?" Bizonyo-* 
san be volt zárva.

. . . «Dömjén Béla és Végh Erzsiké 
jegyesek.» Itt fekszik előttem a fehér pa
pírlap s ve)e mintha valami régen érzett 
illat költözött volna szobámba. A bohó, oly 
boldog diákélet gyönge illata, metyet csak 
néha-néha sodor szobámba az emlékezés 
szellője.

P . Nagy Sándor .

v
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{etendők. Énnélfogva ez Hton isfigyelmez- I mely eddig nagyon olvasott, érdekes,, hir- 
tetjflk a szülőket,: hogy tanköteles gyerme- lapi rovat volt végkép elveszti most az 
keiket, az iparosok és kereskedők pedig érdekességét: S azoknak a nevezeiességek- 

_4anonczaikat azonnal'beírassák, néhógy4>ün- nek, akik ebben a rovatban való sürü 
tetés éTje őket. szereplésükkel tettek bizonyos hírnévre

— Nemzeti cimer és lobogó a somo- szert, más utón kell most a hírességet ke- 
gyi Iskoláknak. Megírtuk, högy az uj resníök. Lapunk két legutóbbi számában is 
népoktatási törvény értelmében minden is- már az alperes neve nélkül jelentek meg 
kólát el kell látni nemzeti címerre! és az árverési hirdetések.
zászlóval. Apponyi gróf közoktatási mi- — Lopás. Podor Jószef kislábodi lakos 
niszter már megküldte a zászlókat és ci-j kertjéből ,f. hó-24-én éjjel többféle vete- 
mereket vármegyénk közoktatási bizottsá-, ményt ismeretlen tettes ellopott. A nyomo
rának, hogy ossza szét az“ egyes taninté- zás utján kiderüirhogy a~Töpásf'Csi2madia 
zetek között. Szétosztásuk már legközelebb i Jószef 19 éves sühartif lábodi lakos követte 
meg fog történni, hogy minden egyes el több társával, Akiket lopásért a kir. já- 
ünnepélyes alkalommal nemzeti zászló di-: rásbiróságnál feljelentették, 
szitse az iskolákat. - . . . . ' i — TQz. Múlt hó 28-án reggel'4 órakor

— Uj vasútvonal Somogyvármegyé-1 RinyaszentkiráJyban Petes Illés portáján tűz 
ben. Franz Lajos és fiai nagykanizsai ütött ki. Leégett nemcsak Petes, de még a 
cégnek a kereskedelemügyi miniszter elő-, szomszéd Nagy József háza is. Petes lákó- 
munkálati engedélyt adott a m. kir. állami- ja Sloszer Jánosné ijedtében a kályhalyuk 
vasutak Csurgó állomásától Ihárosberényiq ba bujt, ahonnarKtsuIyos égési sebekkel 
vezetendő helyérdekü vasútvonalra. ' ¡húzták elő^A kaposvári kórházba száll i-

— A veszett kutyák megfigyelése. Á tották életveszélyes sérüléseivel, azonban 
földmivelésügyi miniszter rendeletet küldöttI élethez kevés-a remény. A tűz oka eddig

^Somogyvármegyéhez, amelyben meqsziqo- »nég ismeretlen, valószínű azonban, hogy 
ritja a veszettség esetén eddig érvényben gondatlanság folytán keletkezett. A kár ne
volt rendszabályokat. E  szerint a jövőben [hány ezer koronára rúg. 
a pecérek által elfogott amaz ebek, melyek- — Üdvös újítások a -postán. A m. kir. 
nek tulajdonosaik jelentkeznek, nem mint kereskedelemügyi minister rendelete követ
eidig 30, hanem .90, továbbá az < embere- j keztében f. év októberétől kétpecsétes pén- 

~k~ér ftiagmart kutgákrpedig-3—nap -helyett • zeslevélborítékok hozatnak forgalomba egye-
21 napi megfigyelés alatl tartandók. lőre..prábaképe'n, de ezen borítékok csakis a

— Verekedés. Múlt Hó 25-íif délután kincstári nyomdából szerzendők be. Továbbá 
Borbás Illés görgetegi lakossal, a görgeíegi a kereskedelmi és.belügyminiszterek együttes 
szőlőben lévő pincéjénél fia Borbás István rendlete értelmében az ipari és kereskedelmi 
összeveszett, ki atyját eleinte puszta kézzel, alkalmazottaknak betegség és baleset eseté- 
majd később egy hatalmas szőlőkaróval re megalapított allandó vagy ideiglenes já- 
-üüegclte,. Azonban nemsokára rá — már radékait vagy pénzbeli segélyt és végkielé- 
mint egyetértésben élő apa és fin, — mén- gitéstla községek köz veti ttésével a m. k. 
tek haza a szőlőből, nem is emlitve fel a postatakarékpénztár fogja kifizetni a közveti- 
plnczénél történteket. Hazatérésük után. a tő postahivatalok utján. A rendelet kötelezi 
fiúban ismét felébredt a verekedési vágy, úgy az Országos munkásbetegsegélyző és 
egy karót ragadva fel atyjára akart támad- baleset bíztosittó pénztárakat, hogy a posta- 
ni azonban az apa hogy fiát ártalmatlanná takarékpénztárnál cheque számlát nyissanak 
tegye, a kezében lévő lőfegyverrel, rá lőtt s gondoskodjanak elegendő fedezetről. A

: s annak jobb kezét csuklóban meglőtte. A járandóságok folyósítása a postatakarékpénz- 
fiu eszméletét elveszítette és sebéivel a tár. cheque könyvecskéinek űrlapjai felhasz- 
kaposvári kórházba szállították. Borbás II- j nálásával fog, történni s az eset körűimé
iért súlyos testi sértés vétsége miatt a'ka- nyeinek. megfelelő fizetési feltételek meglétét 
posvári kir. ügyészségnél feljelentették. (u. m. özvegység, munkaképtelenség, étet-

— Dohányjövedéki kihágás. Csizmadia benlét, segélyre segélyre szorult állapot) a 
jószef lábodi lakosnál a csendőrök égy ki- községi .elöljáróság a fizetési utalvány hát- 
hágás miatt házkutatást tagoltak, amely al- lapján szokásos módon fogja igazolni, tel-

: kalommal nevezett padlásán ó.klg. száraz jesen díjtalanul míg a postatakarékpénztára 
dohknyt találtak egy zsákban elrejtve. A járandóságok közvetítéséért  ̂ az ellenőrzés- 
csendőrök vallatniTTezdték Csizmadiát, ki ért a rendes cheque és clearing forgalomra 
töredelmesen előadta, hogy a dohányt nem általában megállapított dij és jutalékon kivül 
ő, hanem édes anyja hozta a kislábodi ha- a fizetési feltételek szerint- külön jutalékot 
tárban levő dohányföldről, ahol anyjának számit fel, mely a biztositó pénztár számlá- 
Horváth János nevű csősz adta. Horvá- jának terhére iratik s viszont a postataka- 
thqt és társait kihágásért feljelentették. rék szavatol a chequen közölt cimre történt

— Múlt hó 23-án Ruha Györgtj és He- j kiutalásért és pontos kifizetésért; a posta- 
gyi Istvánné nemesdédi lakosokat a csen-' közegek s a községi elöljáróság a kifizeté- 
dőrség épen akkor érte utói amidőn neve- sek illetve igazolások körül elkövetett mu- 
zettek közül Ruha 14 Hegyiné pedig 11 lasztásokból folyó károkért a postakarék- 
kgr. leveles dohányt vitt, a Felsösegesdhez pénztárnak anyagilag felelősök. Az állandó 
tartozó téglagyár melletti dűlőben. Neve- járandóságokról kibocsátott chequek a kibo-

. zettek minden kérdezés és vallatás nélkül csátásárp jogosult sajátkezű aláírásával is 
beismerték, hogy a dohányt Mike község- ellátandók s ez aláírások a postatakarékpénz-i 
ben egy ismeretlen dohánytermelőtől vették tárnál 3 egyenlő példányban bejelentendök 
elárusitás végett. Később mé azt is beis- s az aláírásban bekövetkező minden válto- 
merték, hogy dohánycsempészésböl tartják zás alkalmával a bejelentés ugyanilyen mó- 
fenn- magukat, amiért is feljelentették őket. dón megújítandó s a postatakarékpénztárhoz

— Nem trják ki az adós nevét.J\z uj j portómentesen ajánlva beküldendő, mely az 
-végrehajtást törvénynek egyik gyöngéd és Ily fizetési utalványoknak oly’ Időben vaió
elismerésre rné.ltó intézkedése, hogy az. ár- elküldéséről gondoskodik, hogy azok rendes 
verési hirdetésekben nem irják ki az alpe- körülmények között azon postahivataloknál, 
rés nevét. A  hivatalos-lap-árverési rovata melyeknrir kézbesítési kerületeiben a címzettj[

|íakik, esedékesség napján kézbesíthető le-* 
gyen.
A  „Vasárnapi Újság“ szeptember 27-iki 

száma a múlt napok legnagyobb aktuálitá- 
sának, a veszprémj hadgyakorlatoknak szen
teli tere java részét; a nagy eseményt egész 
tömeg szép és és változatos képpel iliuszt=. 
rálja. Szépirodalmi olvasmányok: Mikszáth 
Kálmán pompás visszaemlékezése «Mikor 
a császár királynak készül» czimmel, Jakab 
ödön humorus elbeszélése, F. Kaffka Mar
git és Balla Ignácz Verse, Lemaitre franczi- 
ábol forditot regénye. Egyéb közlemények: 
az uj szemészeti klinika, Lánczy Ilka és 
Takát§_ Mihály arczképe, Pataky László mü- 

í vészi rajza, Vajda János szobra, képek Jó- 
Károly müveinek kiállításáról, tárczacikk 

La hétről s a .rendes heti rovatok Irodalom 
és művészet, Sakjáték stb. A «Vasárnapi 
Újság» előfizetési ára noggeduvre négy ko
rona, a «Világkróniká»-val együt négy ko- 
roná 80 fillér. Megrendelhető a «Vasár-'

' napi Újság» kiadóhivatalában (Budapest, IV., 
Egyetem-u. 4. szám.) Ugyanitt megrendelhe
tő a «Képes-Néplap» a legolcsóbb újság a 
magyar nép. számára, Télévre két korona 
negyven fiílér.

— Nagyértékü Ajándékot igér olvasói
nak a közelgő karácsony alkalmából a „Bu 
dapest" pol. napilap kiadóhivatala: A  leg
nagyobb magyar költők egyikének Vörös- 

jmarty album művészi kivitelű rajzokkal, a “ 
költő életrajzával, eredeti kézírásnak 
fakszimiléivel, az eddig megjelent em

lékművek ismertetésével és a Budapesten 
felállított emlékszobór hii lenyomatával pa-
zar kiállitásban 'jelenük mpg,__igazi__disze__
lesz minden ínteligens'ember asztalának’.
A. „Budapest,, rendes előfizetői ingyen kap
ják, az újonnan belépők abban az esetben,_ 
ba legalább egy fél évre egyszerre fizetnek 
elő és további fél évi előfizetésre kötelezik 
magukat. A „Budapest“ -et külön dicsérni 
felesleges különösen ma midőn több mint 
30 éven át hirdetett eszmék megvalósultak 
és a függetlenségi 48-as párt viszi a vezér- 
szerepet. Munkatársai a legelső Írók és 
politikusok azért hírei a legfrissebbek és 
legmegbízhatóbbak. Minden rovata a legna
gyobb gondal van szerkesztve úgy hogy a 
legkényesebb igényeket is kielégíti. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld- a „Bu 
dapest1,‘ kiadóhivatala Budapesten IV. Sar- 
kanytus utcza 3 szám.

721 sz. vhtó. 1908.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az- 1881. 

évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény
széknek 1908. évi 8326 p. számú végzése 
következtében Barakonyi Károly ügyvéd 
által képviselt Nagyatádi takarékpénztár r. 
t. javára 250 kor. s jár. erejéig foganatosí
tott kielégítési, végrehajtás utján (elfogult 
és 1310 kor.-ra becsült következő ingósá
gok, u. m: különféle férfi és gyermek ru
hák nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir/járás- 
biróság 1908. évi V. 458/2. számú végzése 
folytán 250 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. 
évi május hó 30. napjától járó 6%  kamatai,
'/ • "/« váltódi) és eddig összesen 72 kor.
85 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér 
21. sz.) leendő megtartására —

1906. évi október hó 2-ik 
napján d. u. 3 órája

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



nak meg, hogy az érintett Ingóságok áz 1881. 
évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek; 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat másók is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégitési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX : t-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi [szeptem
ber hó 18. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF  
_ ________ Idr. bir. végrehajtó.

Felelős szerkesztő:
Dr. N EUBAUER FER EN C

HIRDETÉSEK.

NAGYATÁDI HÍRLAP--'

Gabona-piacz
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. szeptember 24-én.
Búza — 
Rozs — 
Árpa — 
Zab —  
Ó-Tengeri —

K. 20.80 20.40 
17—  16.40
14.- 15.—
15. - 14.60 
17.60 18.-

MELLER SÁNDOR

fiázeladás.
Nagyatádon a járási takarék 
közeliben, Iskola-utcában a
Valcsics-féle ház eladó

Értekezni lehet:
VALCSICS JŰZSEF

asztalosmesternél.

NAGYATÁDON.

. Van szerencsém a n. é. hölgyvilág b. 
I tudomására hozni, egy évig Berlinben szer

zett szakismeretem azon szerencsés hely- 
| zetbe juttattak. hogy a hajmunka térén a 
| legmesszebb menő kívánalmakat JkieBBfeit- 

hetem.
---Úgymint hajfonat, frizzetta, einlag

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

Kegyes pártfogásukat kérve 
tisztelettel

I____________MELLER SÁNDOR.

.Tűzifa eladás!.
A barcs—pákráczi vonal bastai állo
másán vaggonba rakva pr: 10000 ktg.

I. oszt. biildiasábfa 110 korona 
I. „ gömbfa 90 „
10 vaggon vételnél árkedvezmény 1

(Diszkrét kiszolgálás.)

Bárftiely állomásra szállítja:
=  D R E N D A  F E R E N C  Z, =

tüzifakereskedő és termelő
— . . P É C S .  = =

s í?!'' V

.«# *
V

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

= e l a d ó .
Az érdeklődök

felvilágosítást nyernek.

.  *  
\

a kiadóhivatal

Nsgykikindai gyártmány.
Bohn-féle szab. biztonsági átfedö- 

cscrép 272. szám.

BOHN n . ts Tf lRSf l l
- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobb és legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon a

BOHN^ TÉGLAGYÁRAK
n a g y k ik in d An é s  z s o m b o ly á n .

Aiiplltatott 1964. Legelőkelőbb referenciák. Alaplttatott 1864.

— ..  50 millió évi gyártás r~r~
á "cs. és kir. szab. Bohn-féle biztonsági átfedő cserepekből. 

V A S O X Y D  természetes vörös szinben 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 2!

CZERKON IMRE KÉSZ  CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki- . 
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

?
AJÁN LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás, és fájós lábakW'inérték szerint minden alakú cipők el

készítését.
RAKTÁRON TA RT : Úri, jítőt és gyermek kész. árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. Ci- . ..

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

(i A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.



NAGYATÁDI h í r l a p

=0
Alapittatott 

___1854. ROHER BERNÂT, NAGYATÁDON. Alapittatott
1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 
Mindennemű takaréktiizhelyek.

bácskai ekék és alkatr.

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

I3 felsomagyarországi fazsindely.
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könyvnyomda BENYÁK IÁNOS =
KÖNYVKÖTÉSZET. J  —

KÖNYV,- PAPÍR ,-1RÔ-

n a g y a t A d .
É S  RA IZSZ ER  —

K E R E S K E D É S .

B

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti; jegyzet és zsebköng- 
vek t̂. lró, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

ELVALLALOK:

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

Q D  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
b b  a legizlésesebb kivitelben.
—  Értesítések, körlevelek/levélpapírok, 
□ □  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

'  r  -

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
. ■' készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
* *s-iüllJíUott ^cll>ak János könyvnyomdájában Nagyatádon l'JOb. 7 ■ J— r~r~:—



III. évfolyam 1908. október húT8. 41 -Ik szám.

N
NAGYATÁD ÉS  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

A »NAGYATÁD É S  V ID ÉK E  GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., i 

gyedévre 2 kör., 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 I K ;
Dr. N EU BA U ER  FERENCZ, 

SZMOD1CS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalda küldendők

Szalmatiiz.
Volt egy tavasz nem rég, amely 

a magyar nemzet számára sötétebb, 
borusabb lön, mint a legködösebb 
ősz. Az 1906. év márciusa meghozta 
a melegebb napsugarat és .langyos 
szellőivel' elfujta az égboltozatról a 
hóval teli felhőket, de nem hozha
tott derűt az érezni tudó, a hazá
juk sorsáért aggódó magtjarok szi^ 
vébe. Már egy évnél tovább vívtuk 
a nemzeti küzdelmet és egyedüli 
fegyverünk a törvénykönyv volt, 
amelyre a magyar király megeskü- 
dött. ugglátszott, hogy el=-
lenségeink eltépik a törvényt s a 
fegyver kihull a., kezünkből. A férfi
ak már elcsüggedtek az alkotmány
nak, a nemzet jogainak védelmében 
s a vezérek tanácstalanul álltak.

lelkes magyar nőknek egy uj fegy
ver gondolatát.

Szabadságunk harcaiból a ma
gyar nő mindig kivette részét. Az 
1906. év tavaszán is igy történt. 
Magyar nők kezében fegyverré vált 
a tavasz virága, a legmagyarabb Vi
rág, a tulipán. Politikai téren re
ménytelennek látszott a nemzeti 
küzdelem. Társadalmunk- legelőke
lőbb hölgyei, tulipánnal a kezükben 
a magyar társadalom mezejére te
relték. --

Akik a tulipán jegyében egye
sültek, először is magyarabbá akarták 
tenni társadalmunkat, minta minő volt 
eddigelé. Mert ebben a hazában a 
szabadság első feltétele a magyar
ság. Ez a haza szabaddá lesz, mi
helyt igazán mindén izében és min
den zugában magyarrá lett. És minél 
inkább eltávolodik a magyarságtól, 
annál inkább eltávolodik a szabad
ságtól is. ~  - 

'Nő a férfit — azt mondják — 
mindenre rá tudja venni. Hát vegyék 
rá őket, hogy magyarok legyenek.

Mert nem vagyunk eléggé és 
nem^agyunk mindenben magyaroké 
Sem silóban sem gondolatban. Nem 
vagyunk azok Ízlésünkben és kedv
teléseinkben, nem vagyunk azok is
mereteinkben. Még a betevő falatunk 
sem eléggé magyar.

botor nép, 
mint a . magyar, mely legádázabb 
ellenségének adná oda minden ke
resményét, ahogyan n;; az osztrák
nak adjuk. Majd ha beteggé tesz az 
osztrák cukor, mely véletlenül gyom
rukba került, majd ha véresre törii 
lábunkat az ósztrák cipő, majd ‘ ha 
égéti testünket az osztrák szövet, 
mint a hogyan hajdan Heraklest 
égette a Nessos vérétől szennyes j 
ing: majd csak akkor leszünk ké-i 
szeri egy ujabb, az élmültnál sike
resebb nemzeti küzdelemre. Peddigi

akkor sem fogunk -egyebeiJ^enni, 
csak a kölcsönt adjuk vissza azért,
hogy az osztrák szövőszék minden 
kattogása a magyart szidalmazza. 
Csak azokon,a szövőszékeken múlik 
a függetlenségre való minden törek
vésünk sorsa. Azért nem vezethetik 
magyar nyelven harcra a fiainkat, 
azért nem védheti vámsörompó a 
magyar termelést, azért nincs> ma
gyar bankjegyünk, azért titkolja el 
külügyi képviseletünk  ̂minden ága 
a magyar nemzeti államnak még a 
létezését is, hogy az. osztrák Osz
tót s az osztrák iparnak minden 
-egyéb silány termelését el lehessen 
magyar piacokon helyezni.

Tartsunk hát távol a testünktől, 
lelkűnktől mindent, a mi nem ma
gyar! juttassuk magyar termelőnek 

szükségleteinkért kiadott filléreket;
fokozzuk’ és oltalmazzuk minden 
téren a magyar termelést az idegen 
versennyel szemben. Ez váljék szi
lárd elhatározássá, szent fogadalom
má minden magyar ember és főleg 
minden magyar nő lelkében.

Türelem és kitartás, — nem 
voltak magyar erények a múltban. 
De magyar erényekké kell válniok, 
ha itt a Kárpátok koszorúján belül 
nemzetként akarunk élni továbbra is.

Ez vagy az a magyar cikk már 
itt vagy ott elfogyott, talán várnia' 
kell, mig újat alkot a gyáros: Vár-

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Régi szobából. . .

Aranycirádás ében fából 
Készült az öreg zongora,
Chopin bájos nászindúlóját 

"Rajta tanulta Nagymama. —
Elébe ült galambősz fejjel 
Végig futtatta rajt’ a kezét 
Tél a tavaszban, ősz a nyárban,
A  múlandóság szerteszét,
A múlandóság szerteszét. —

Rokokjtó idők rémült lelke 
Zajtalanul felénk suhan, >
S  a vén zongora poros hangját,
Ketten figyeljük szótalan. —
És a zene naiv melódiája 
Eszembe juttat egy mesét ;

Mondogatom magamba százszor: 
»Hogy ez az élet oh mi. §zép, 

j Hogy ez az élet oh mi $zép.«

Uj időknek, uj tavaszára 
I Eltűnt immár a nagymama 
Ám a múltak emléke gyanánt, 
All még az öreg-zongora.
Péntek napon, úgy néha-néhá, 
Megpattan benne egy-egy húr. 
Megrázkodom tudom előre: 
Valaki közülünk kimúl,
Valaki közülünk kimúl, -h

A város. . ,
! Hajnalodikl A  kilaszinü ködből, 
i Előkacag sok stírres. sugár.
A levegőben fűszeres illatok,

IS  uj tavaszoknak mámora jár.

Messze nyugaton, hol nagy piramisként 
Szürke kőház sok, mered égnek- 
Mint éjjeli lepkék nappali fényhez 
Futnak oda pusztai népek.'
Alkonyodik I A napnak tikkadt fénye 
Bujkálva jár az uj utcákon át 
Mikor a város valamennyi sarkán 
Kinyitják a gyárak kapuját.
Szomorú menetben siet sok ember 
S  meredten bámul túl a falakon 
Hol’ uj tavaszoknak mámora szál-száll 
S  a búza érik az avaron.

Bertalan István.

Somogyi parasztok. . -
(Török István népszínműve)

Mig a sajtóban, a színházakban a vál- 
j ságba jutott népszínmű ujjáteremtéséröl, 
I megujhosodásáról, hallunk komoly de meddő

rTUd<fbetegstgek, hurutok, szamir- 
küliögés, skrofulozis. Influenza
élten számtalan tánlr és orvos által naponta ajánlva/ , - 
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junk százszor inkább, semmint olyas
mi jusson otthonunkba, amin rajta 
van az ellenség kéznyoma. R ma
gyar termelőnek készlete ma még

godalommal látta felhalmozódását az 
„ áruknak, amiket senki sem keresett. 
R mi kitartásunk, az állandóan meg
maradó nágyN kereslet bátoritja őt,

zelmi mometumokat, melyek az intézkedés
nek ellentmondanak elnyomja, sőt idővel 
az érzelmeket hozzá idomítsa, a mint azt a
mi kispolgárságunknál látjuk. 1________

hamar kimerülhet, még- nemrég ag l—  Mindent összevetve konstatálnunk kell,
hogy egy igen erős hatásokon felépült mé
lyen gyökerező jelenségget-állunk szemben 
mely valószínűleg lassan és igen kénysze
rítő okok alapján tudott szokássá válni s

hogy ezentúl sokkal nagyobb tér- melynek megszüntetéséhez tehát épen olyan 
melésre készüljön elő. Csak néhány erőss hatások kellenek s még azoktól :~ 
évig lobogjon a lelkesedés lángja csak lassú változást várhatni, 
az iparvédő mozgalomban, úgy, 
ahogyan a tulipán mozgalom kezde

tién lobogott és a magyar termelés 
megkétszereződik, az uj magyar 
gyárak százanként fognak előállani.
Ne pusztítson el bennünket száza
dos bűnünk, mely annyiszor vesz
tünket okozta: a pillanatra fellob
banó és évekre elszunnyadó szal- 
matüz!

Egyke.
Az égy gyermekrendszer social gaz

dasági jelenség, célja a családi életnek

“ mely Tiízonyos gazdasági eredményhez ve- 
zet Ezen eredménu. Illetve cél annak biz- 
tositása, hogy ű-Jeszármazé legalább -olyan 

v anyagi körülmények között legyen, am i
lyenbén szülei élnek.

Az egy gyermékrendszert erősítik olyan 
indokok is, mint a szülői kiadások kissebb 

-volta;

földjük terjedelmét a rendelkezésre álló szol
gaszemélyzet szabta meg és kétszer annyi 
szolgának is tudtak volna munkát és meg
művelésre földet adni. És bár idővel a 
nemzet kiváló osztálya lefoglalta az egész 
ország területét és gondosan őrködött is . 
tföldbirtoka-terjedehne^fetettr^ezrcsalrabMl 
a közvetett indokból tette, mert a földes ura- - 
ság tette a rajta lakók-urává. De igazában 
alig volt értéke a jobbágy nélküli földnek s 
mennél lakottabb volt valakinek birtoka,

____________________ ____ | annál nagyobb volt értéke. Hiszen még a
Az^eredetileg vágyaiban csak a kény- j XVIII. század végén és a XIX. elején is ha 

szer által korlátolt ember nemi ösztöneinek i valamelyik nagyur hatalmát jelemezni. akar- 
kielégitésében a -természetes hatásokon ki-! ták, nérn$?azt mondták, hogy hány ezer 
vül gátat nem ismer. És ilyen gátat annál j  holdja van, hanem hogy mennyi faluja, 
kevésbbé alkalmaz, minthogy ismerete is ki- Szóval úgyszólván úrbéres rendsze- 
zárja, hogy a sok gyermeknek’ elejét vegye ;rünk megszűntének idejéig volt föld bőven a 
Ezért létezett s létezik ma is primítiv né- j  kínálkozó munkáskéz számára és nem hogy 
péknél a gyermekölés, mint a preventív gát | nem tudott volna telket adni minden job- 
nem tudása folytán utólag alkalmazott el- j  bágyjának.a földesur, hanem még szívesen 
járás. “  '¿ v  ^  | adott volna földet, ha érte ember jelentke-

Azonban a gyermekölés is kényszeri- Izett volna.
Jő  anyagi körülmények következménye, j Ilyeténképen nálunk—a XIX. század 
Rendszerint az alacsonyabb népfajok nem közepéig nem lehet arról beszélni, hogy a

mai- kispolgárságot alkotó jobbágyságot 
bármiféle indok is vezette volna a gyer- 
rriekáldás korlátozására. Vagy ha az meg
is történt talán itt-ott, de egyetemesebbe__>
okok nem merülhettek fel, s igy a jelenség 
üjabb keletű, illetve csak újabban terjedt 
inkább el, tehát okai is lényegileg újabban

ónyok- kényelme és~ klvansaga-

törődnek _a gyermekszaporulat nagyságával 
mert akár kedvező gazdasági helyzetük 
folytán munkával, akár pedig rablással meg
tudják szerezni a módot gyermekeik korlátlan

ólaién a természettől elléró szabályozása va|ő eltartására. Mint felnőttek pe-
dig nagyon értékesek e gyermekek főleg a 
férfiak (ezért ölik meg csak a leánygerme-

tehát zsákmáuyöIásiTkezdtek csak erőteljesebben hatni, 
siker bizony mindenkoron függött a harc- Sokat emlegették ugyan az urbériség 
képes-nemzedék számától. j fennállta alatt azt, hogy a jobbágyi viszony

Nagyon távol esik, a kultura sokkal terhessége gátolta a gazdasági-haladását 
magasabb fokára az a nép, mely gyermek- a iobbáqunak és öt rpnyhpségrpl-Kiri^—
áldását ismét szabályozni kénytelen anyagi I eszébe juthatna valakinek erre visszavezet-
kényszer folytán. ____ _ ni az egy gyermekrehdszer-eredetét, de rá

Mert — ha csak természetes .helyzete kell ezzel szembe mutatnom arra, hogy a 
j nem izolálta a többi néptől — a múltban j gyermekáidás azon preventív szabályozása

de ezek csak mellékes körülmények, 
lyek előmozdítják a jelenség terjedése?; de 
elő nem idézik a jelenséget.

Hogy egy aránylag nem magas kul-1 mindenütt dúló háborúk, szerencsétlenségek j mely a műveltebb népeknél a vadak" gyér- 
turszinvonalon levő népréteg természetes és ragályok óriási mértékben ellensúlyozták i ölése helyébe lép, magas és erős kulturát 
ösztönöket oly rendszeresen leküzdó intéz- a természetes népszaporodást. Mindig a tételez fel követőjéről, olyat melybe jobbá- 
kedést honosítson meg, ahhoz igen erős] munkaerő hiányzott soha a munkaalkalom j gyaink 100 évvel ezelőtt még semmi esetre 
ethikai és anyagi okok szükségesek s ilyen | s minden egészséges kézre volt dotog elég ¡ se. jutottak- melyben ma is még csak az indi- 
ok csak egy van s ez a fent kiemelt. csak akadjon rá vállalkozó. / | vidualiter és gazdaságilag is érettebb ele-

Mig tehát egyrészt csodálatos erő kel' | Honalapító őseink  ̂ mint különösen gf- j  mei vannak kispolgárságunkból, amit iga- 
hozzá, hogy egy alsóbb népréteg ilyen in- j féle nomádok, nem helyeztek semmi érté-, zol áz, hogy ugyanazon osztálynak határo- 
tézményt meghonosítson, másrészt aránylag | két a főidre, csupán a munkáskéz számi-jzottan megállapítható módot! azonos gaz
magas értelmi erő kell ahhoz, hogy az ér- tott, mert allataik . számát és megművelt idasági viszonyok közt élő de kevésbbé

■ nyilatkozatokat, íme a kaposvári rivalda előtt 
megjelenik egy bátor, erős koponyáju iró, 
a ki egy kitünően felépített munkájával be
bizonyítja, hogy a népszínmű irodalom nem 
a múlté volt hanem a jövőé, a ki meglepő 
inventióval teremtette meg az elavult, a 
sallangós népszínmű formáját. A múlt heti 
bemutató irodalmi ünnep-számba ment, re- 
velációja lett egy tehetséges jövőjű írónak és 
biztató perspectivája a magyar népszínmű 
regenárállásának.

Török István színdarabja, a melyet 
irodalmi osztályozással szerintem középfaju 
népdrámának lehet megnevezni az igazi ha
misítatlan népéletből van merítve és pedig 
a most lüktető, lázas és forrongó paraszt- 
világ eseményeiből.

A mező érleli a kalászait, a faágakat 
lehúzza a sok gyümölcs, kapáim/ szántani 
s aratni kellene de nincs ithon^ munkaerő, 
a férfiak mind kimentek -Amerikába. Kiürült 

:k, —nyomorékok, 
asszonyok s lányok maradtak csak itthon. 
És mesterlegények, kocsisok stb. ülnek a 
a . parasztbirtokokban. Ez az asszony falu. .. 
Bojtor Illésné két év óta várja az urát 
vissza, a dollárokat a korlátlan lehetőségek

világából. Az adósság húzza, s a birtoka 
bitangba megy. —̂

Az utolsó csapat indul Clevlandba. 
Bojtomé végsőt próbál, levelet akar tőlük 
küldeni az urának. Megígéri: estére meg
írja' a levelet. De jő a csábítás. Gazdag és 
szemrevaló tyukász-legény képében, aki'el- 
hiteti az asszonnyal, hogy az ura a bá
nyában meghalt, s forró nagy jelenetben 
njegátntoritja az asszonyt. A birtokot meg- 
akrjá venni s beleülni gazdálkodni. Este kö 
zel?dík. Bojtomé kis fiával íratja a levelet 
és eközben megjelenik a csábító, beoson a 
lakásba, s a két év óta meddő várakozás
ban élt asszony, psychológiailag is megma- 
ggarázhatóan mint a hímjét sóvárgó nős
tény érett gyümölcsként hull az izmos fér
fi karjaiba — — elbukik. . . .

Ez az első felvonás főcselekménye, a 
mely mellett a tarka színes .népéleti epizó 
dók játszanak le. így például a legénnyek 
indulása - Amerikába, a hol jelen van az 
eyész falu, S í  buesuzásnál á népTéleF 
derült és szomorú megnyilvánulásai hallat
szanak.

A második felvonás a falu korcsmá
jában játszódik ie. Mulat az asszonyfalu. . 
Ott vannak az'uj gazdák, a jött ment fér

fiak, parádés kocsisok, nyegle fináncok, jó 
szabású csendőrök. Tobzódnak a kéjben 
ital meltett míg nem mulatás közben három 
kék munkás öltözetü férfi jelenik meg . . . 
az Amerikából hazatért férfiak. Köztük van 
Bojtor Illés is. A  találkozás rettenetes. Rö
vid, és heves jelenet után magára marad a 
három hazatért. Az asszonyfalu kiszökdös. 
Csak a három visszatért marad visszav Ez 
után következik a darab legszebb része, 

j Igazi művészi dramatizálás. A három föl
dönfutó keserű mutatáshoz fog és kettő 

¡azonnal elhatározza, hogy nem marad itt- 
; hon, visszamegy az uj hazába. Ezek már 
socialisták. Illés magára marad és a kocs- 
márostól megtudja, hogy a feleségének a 
szeretője benn ül az ő birtokába, az ősi
jussába. Még jobban összetörik a bánya
munkában kifáradt férfi. Meghalni készül, 
de eljön hozzá a kis fia és a felesége. Kö
vetkezik a leszámolás. Az asszony meg
gyónta bűnét £§ megmondja, hogy a tyu- 
kászt kikergette a házból:- Bojtor megörül 
és haza akar menni. Ám de az asszony 
nem ereszth Valamit titkol, vagy valami baj 
v'áfí, otthon, «Most csak most ne menjen 
haza, várjon holnapig!» Bojtor most már 
csak azért is hazamegy.
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művelt részénél dacára ugyanazon indokok! 
létének az egy gyermekrendszer nincs meg 
de a művelődés emelkedésével épen a gaz
dasági helyzet kifejlődésével a tendenczia 
a gyermekáldás meqszabálijozása iránt je- ’
lentkezik. .__, '•• |

- j Kétségtelen” tehát^hogy-íi viszonyok i 
a közelmúltban változtak meg olyaténké- 
pen, hogy a kiskirtokosaink — mert az 
égy gyermekrendszer eddig ■ nyilván csak 
ezeknél jelentkezett alsóbb földművéToné- 
pessségünk körében — csak nemrégen ke- 
rültek oly viszonyok közé, hógy megismer
vén a gyermekáldás preventív szabályozá
sának lehetőségét, Jinnak a’kalmazását a 
czikk elején jelzett tendenciával magukra 
né£ve üdvösnek, sőt- szükségesnek találják.

Mik tehát' azón változások, melyek az 
egy gyermekrendszer közvetlen okai.?

Krónika

Egy Kaposváron lakó Atáditól.

1908. Szeptember eleje: Eltér- 
jed a- hir, hogy a „Somogyi Parasz
tok a t előadják és szerzője somogyi 
ember.— --- r_ —_______

Szept. 15. A darab ki van tűzve 
20-kára előadásra.

Szept. 20. R  darab előadása 
elmarad.

Szept. 23! A darab elhalasztha- 
_ lattanul ki van tűzve 27-ikre.

Fél 3 óra. A tolongás életve-j 
széJyessé kezd válni.

4 ó. 20 perc. Rz első. sebesülés. 
Egy asszony a. nagy tolongásban 
rosszul lett és összeesett. . — . ..

4 7̂*45 p. Kiakasztanak egy táh- 
lát: A páholy-jegyek elfogytak.

5 ó. 25 p. Rohanok a.gyofsvo- 
nathoz az Atádiak elé. (Újra elmarad 
az ünnepies fogadás.).

6.-45 p. R vonat nie-gérkezik, 
de az Atádiaknak csak egy töredé
kével.

6 o. előtt 5 p, A pénztárnál'oly 
tolongásunk hogy a rend fentartá- 
sára ujabb rendőrcsapatok érkeznek.

6 ó. 30 p. Újra táblát akaszta
nak ki: Az összes ülőhelyek elfogytak., 
(A közönségnek az a része, mely I 
nem kapott jegyet, nagy..zajjal tá
vozik.) (Ujabb sérülések.) A diákság 
örül, hogy hamarabb fog kapni jegyet. I

l  ő. Újra rohanok a vonathoz,! 
mert jön az Atádiak -mársik -és-éHf- 
tólag nagyobb töredéke. -{Ünnepies 
fogadtatás ismét elmaradt.)
. - — 7-4-3Qv A szerző* megjelenik a 
szinházfémT

7 ói 45 p. A közönség oly nagy 
tömegekben tódul a színházba, hog  ̂
a rendőrség képtelen a rendet fen- 
tartani. (Ujabb sebesülések.)

8 előtt 5 perc. Az összes iilő-
ire.1t̂ ek~el;'vannak fogltilvu, a páho
lyok kivételével. (Mert a páholyok 
közönség csak függöny felgördül
tével szokta helyeit elfoglalni.).

8 ó. előtt 2 perc. A karzat kö
zönsége a legnagyobb fokú nyugta
lanságban van.

Pont 8 ó. A zene elhalgat, a 
diákság bevonul (testületileg.) a pá
holyok egszerre megtelnek,., a fftfl- 
göny felgördül, a darab kezdődik.

8 ó. 1 perc. Az első * »rosseb« 
elhangzása (amelyet még sok követ), 
és az ennek nyomán felhangzó tet
szés nyilvánítás.

9 ó. A felvonás elvégződik, a 
közönség üvöltésben tör ki, és a 
szerző nevét THabálja. (Szerzőt 7-szer 
hivják lámpák- l̂é.)

34 10 ó. A második felvonás 
elvégőzdik. Az üvöltést már csak a 
diákság birja. A közönségen a fá
radtság jelei kezdenek mutatkozni. 
(A szerzőt 3-szor hívták elő),

>4 U ó; Előkerül a somogyi 
bicska. (Nevetés 5 perc.)

>2 11 ó. A harniadik felvonás 
végződik. Az üvöltésr a diákságnak 
már csak egy része birja. (Köztük 
.az atádi diákok). A szerzőt 5-ször! 
hivják a lámp̂ k̂ elé.

*2 11 ó. után A közönség, tó-j 
dúl ki. (Ujabb sebesülések történnek’) |

l^Péra tájban, A szerző-ünnep-! 
iése szőkébb baráti körben.

Szeptember'28. A város elra-H 
gadtatással beszél az idénye legsike-! 
rültebb darabjáról. A statisztikai ki-1 
mutatások rovatába csak 'gjt álltrHA 
színház zsúfolásig telve volt.

Tehát sikerült.

H l R E  K.
Október 6. ötvenkilenc esz~ 

tendő rohant el az aradi vesztőhely 
felett ötvenkilenc esztendeje, hogy 
egy -soha be nem -hegedő sebbel 
gazdagabb . a magyar nemzetnek a 
múltban is annyira megkinzott szive., 
Legjobb fiait veszítette ét az árva, 
az elhagyott anya. Kötél és golyó 
jutott osztályrészül a szabadság apos
tolainak,kik úgy“ szerették ezt a 
hazát, hogy önönvérünk által vál
tották meg. A leggyalázatosabb vé
get rendelték részükre meg az enyér 
szetnél a pribékek; azt hitték, hogy 
a bitófa megbélyegzi a rajta függő
ket s ma ötvenkilenc év muíva 
minden igaz magyar lélek könnyes 
szemmel keresi a távolban Aradot, 
annak megszentelt földjét, azt a 
szűk teret, a hol a meggyaláztatás 
a megdicsőülést teremtette meg. Cso
dálattal és bámulattal telik meg a 
s z ív ,  ha beléje dobban október 6- 
ikának. szomorú és mégis üdvősséges 
emléke. Csak a mai kor^gyermeke, 
az elpuhult, kényelemhez szokott 
magyar nép érti és tudja, mit lö 
szön annak a tizenháromnak, akik 
szeretettel, imádattal teljes tekintetet 
tapasztva ahaza földjére_L csodálat
ra méltó büszkeséggel és rendíthe
tetlen bátorsággal fogadták a halált. 
A XIX. szazad legrettenetesebb és 
legigazságtalanabb- ítélete - nyitotta

Szept. 25. A szerző megérkezik 
Kaposvárra. (Ünnepies fogadtatása 
elmaradt.) _

Szept. 26. Városszerte óriási 
érdeklődés mutatkozik a darab iránt.

Szept. 27. d. e. A hir elterjed, 
hogy-az atádiak^külön vonaton jön
nek az előadásra. (Érthető izgatotság.)

D. e. 11 óra. Az_első 9 sorban 
az összes jegyek elfogytak.

D. u. 1 óra. Tolongás a pénz
tárnál. {Megjegyzendő, hogy pénztár
nyitás d. u. 6-kor van.)

A harmadik felvonásban megtudjuk 
a titkot. Bojtoménak gyereke született ki
nek apja a »tikász.« Bojtort a nagy fájda
lom egészen absorbeálja. Most már ő is 
újra vissza akar menni az uj hazába. A 
másik kettő már készül indulni és csalják. 
Bojtor habozik.- És az udvarán megjelenik 
a «tikász»  ̂ hogy követelje a pénzétf á mit 
a birtokba fektetett és követelje a gyere
két. A  két ellenség égő gyűlölettel és vad 
elszántsággal száll egymással szembe. B í
rókra mennek s a ki győz, azé az asszony 
s azé a birtok. A tikász bukik és szégye
nében . Îsonfordál: Bojtor Illés hiegnyiigöd- ■ 
na, de két társa ismét csábítja Amerikába. : 
És a mint gondolkodik,, menjen-e, nej 
menjen befut a kis fia a kedves kutyájával j 
és tartóztatja: . «Ne. menjen éd’s ap^m.; 
nézze itt a «Hektor»! A felesége pedig- 
eléhozza a ráncos gatyájfit, a szép" spnjörj 

' gyT viseleíet s kérleli, dobja le-ff-kék 
munkás ruhát. E  pillanat dönt, Bojtor Illés 
hányja le magáról a ruhát, melytől viszket, 
a teste, mely égeti a .bőrét é$„— ittbpn 
marad..........

Lupiis.,

meg a bebörtönözött magyar sza- 
badság ajtaját. Hosszú évtizedek 
után ugyan, de legalább a magyarok 
Istene elég időt rjyujtott a megder
medt nemzetnek, hogy tespedését a 
hősök emlékével gyógyitgassa. Ok
tóber hatodika adta.vissza a magyar
nak az egymáshoz tartozás hatal
mas-érzetét. Egy ország -gyászolta 
leghübb fiat Gyászolja ma is. Ke- 
gyeletes szívvel, hálás kegyelettel 
tűz a szív egy-egy ciprus ágat a 
vesztőhelyre, a hol a magyar sza
badság elveszett, de ahol örökké 
izzó honszeretet a mai Magyaror
szágot ismét életre keltette. A sza
badság a mi örökségünk. Égjen 
előtte örökké az aradi Tizenhárom 
emlékének örök lámpája.

— Személyi hir. Kapotsfy Jenő Somogy- 
vánnegye főispánja f. hó 8-án városunkba 
érkezik, hogy a helybeli főszolgabírói hi
vatalt megvizsgálja.

— Dórner Zoltán kir; curiai biró, kir. 
törvényszéki elnök Párnái Géza iroda igaz
gató kíséretében pénteken és szombaton 
Nagyatádon időzött a kir. járásbiróság|ügy
kezelésének felülvizsgálata végett. Itt léte 
alatt dr. Kiszely László kir. járásbiró ven
dége volt.,

- Október 6. A  Nagyatádi polgári fiu- 
és leányiskola önképzőköre a dicső halált 
halt aradi vértanuk emlékére f. hó 6-án d. 
e. 1 (Torakor gyászünnepséget tartott. Az • 
ünnepségen Katorta Géza tanár, az önkép
zőkör vezetője tartalmas felolvasásban em
lékezett meg halhatatlan émíékü vértanú
inkról. A növendékek szavaltak és énekel
tek. "

— Bimbó hullás. Reményteljes .^tetet 
tört le szívós küzdelem után a kemérty ha
lai. Kun Róbert, jnuégyétemi halgató. Kun 
János építész fia Meránban fThó 2-án el-
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hunyt. Hűlt tetemét a család hazahozatta illették egymást, sőt egy rövid negyed óra 
Nagyatádra, hol f. hó 7-én d. u. 4 órakor múlva mar verekedtek, is. Szokol Mihály 
temették el a közönség óriási részvéte mel- az öccsét egy sörös -pohárral fejbe vágta 
lett. A család »-.következő gyászjelentést és fején egy kis nyomot hagyott a tárgya- 
adta ki: Kun-János és neje'a maguk, csa- lás emlékére, az utcára is kijöttek, ahol a 
ládjuk és az egész rokonság nevében fáj- nagyközönség megbotránkozására folytatták 
dalomtol megtört szívvel jelentik, a felejt- előbbi munkájukat, de csak addig, mig a 
heteílen jó fiúnak, testvérnek és. rokonnak csendőrök meg nem jelentek és a kedves 
Kun Róbert műegyetemi halgatónak f. hó j  testvéreket fel nem világosították eljárásuk 
2-án Meránban, élete taAaszán, 23 éves helytelenségéről.
korában történt gyászos elhunytál Az Is- — Tűz. Múlt hó 26-án Szabás község- 
tenben boldogult fölbi maradványai f. hó ben Böröczfy József ottani lakos cserép- 
7-én d. uTCőrakor lógnak a ríágyatádi zsindellyel födött istállójában tűz ütött ki 
községi temetőből az ág. eváng. egyház f\z istállóban levő 11 drb szerencsésen ki
szertartásai szerint ugyanot örök nyugalom- szabadították^ lángokból, azonban egy 6 
ra helyeztetni. Nagyatádon, 1908 évi októ- hónapos nehéz fajta csikó eróse.i megsé- 
ber hó 3-án. Legyen könyü a pihenése, rült. A nyomozás során kiderült, hogy a 
mint nehéz nekünk a távozása 1 tüzet Böröczfy cselédje Horváth István

-  Elmarad a nagyatádi iparos ifjúság okozta, aki az istállóból való eltávoztakor 
önképzó egyesülete által megtartani szán- » égve hagyta a lovakhoz közel
dékolt műkedvelői előadás A próbák is dúcon amelyet valószínűleg a lovak 
már serényen folytak, mig múlt héten -  “ zet f&iott a ledf.lt lampa,
nem tudni mi okból -  feloszlott-a müked- A tor korona.
velő társaság. ~  A vá™ ' » ' e  virilistái. Sumogyvár-

. , „  megye igazoló-választmánya október 7-én,
Anyakönyvveze i ^eve.Z__‘ °  . szerdán délelőtt a vármegyeház kistermében
■Tárniegye alispánja an erjözse o amelyen Kacskovics Lajos alispán

mogyszobbi jegyzősegédet a somogyszobb. Az ü|ésen a vármegye |egl6bb adú(
kerülethez anyakönyvvezetove nevez e i. j|Zetö polgárainak jövő évi névjegyzékét ál- 

-—^  Veres kakas. A  tömegesen etöfordu- Irtják össze, 
ló tűz esetek, amelyek a környékünkön tö- Alkalmi véte l. Aki egy kitűnő,

elsőrendű, teljesen jókarban levőténnek nem hagytak városunkat sem érin 
totlpnfil. F: hó 2-án d. u. fél háromkor 
megszólalt a -vésztjelző harang ame'iynek- " asznalt zen90^  ^ a r  venni,m e ly  I 
hangja nem csak a tűzoltókat, hanem a la- távoli elkottozkodes nehézsége miatt 
kosságot is figyelmeztette a veszélyre. A eladóvá vált, forduljon lapunk ki- 
tüz a Kápolna-utcában lakó Mikovics. János adÓhivatiiláhíiZ-atit% az - ¿Erbk-lw - -

gyében 16833, Zalamegyében 27353 Tolnában 
14.057. De mig Zalában ebből a számtíól 
csak 67 százalék, Baranyában 46 százlék, 
Tolnában, 40 százalék a magyar analfabéta, 
addig somqgymegyei ,16.759 választó közül 
88 százalékot tesz ki a magyar analfabéták 
száma.

— Az Én Újságom. Apró embereknek 
készül ez az újság, övék minden szava, 
minden sora. Friss üde és vidám, mint ma-.

a gyermekiélek. Mese, vers, történeti el
beszélés, kép, mulattató apróság kedves 
tarkaságában követik egymást lapjain. Szer
kesztője : Pósa Lajos a magyar gyermekvi
lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija. 
Az én ujságonjat Singer és Wolfner adja 
ki. Mutatványszám kérésre ingyen. Előfize
tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Ki- 
adóhivatal: Budapesten, VI Andrássy ut 10.

ám.
— Magyar lányok. Fiatal leányoknak 

.való olvasmányokat, regényt ismeretterjesz
tő cikket, novellát, verset hoz hetenkint ez 
a képes lap, amelyeTTutsek Anna szerkeszt 
és Sirtger és Wolfner ad ki. Java magyar 
irók. jeles tollú pedagógusok szálnak meg 
itt. Egyfelől, hogy szórakoztassák a magyar 
leányközönséget, másfelöl hogy az othon 
falai közt átvegyék az. iskola nevelő/szere-

körébe vágnak, állandó rovat van a kézi- 
munká, kertészét/ házi foglalkozások szá
mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő
fizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhi
vatal Budapesten, VI. Andrássy ut 10.
' — Szép és biztos mellékkereset. Ta- 

nitók, jeqnzék. papok- vaau oly epyénpkr
kertjében ütött ki, és az ott elhelyezett 
nagy szalmakazal teljesen leégett sőt to
vább terjédett volna a tűz is, ha szorgal
mas tűzoltóink meg nem jelennek. A tűzet 
rövid két óra alatt teljesen elojtották, . a 
mely szintén gondatlanságból keletkezett. 
Okozói Mikovics János egy kis öt éves fia 
és ennek négy. éves öccse voltak, akik a 
szalmakazal mellett tüzet raktak és geszte
nyét akartak sütni. A nagy kazal is tüzet 
fogott és mire észre vették márt ángokban 
állott az egész. Gondatlanságért a szülők 
lettek feljelentve, akik a kár .melett még 
eme büntetést is megérdemlik, mert az a 
gyermek nem okozhat semmi bajt sem ha 
szülei agondos figyelem alatt tartják. A  kár 
kb. 500 korona.

— Végrehajtási novella következtében 
járásbíróságunkhoz 1440 bejelentés ér be
vett a hitelezők részéről, melyek feldolgo
zásával még eddig nem készült el a kezelősze
mélyzet. Viszonyítva más járásbíróságokhoz 
-6 bejelentések száma aránylag csekély, ami 
egyrészt szolid hitelviszonyainkat igazolja, 
másrészt sokban annak köszönhető, hogy 
az ahhoz értők által közönségünk önzetle
nebben lett informálva a reform jelentősé
géről, mint másutt.
' — Verekedések. F. hó 2-án Tóth Mihály 

mikei lakos megverte Svicz Erzsébetet, aki
re már régebbi ok miatt haragudott. A csend
őrök előtt.beismerte tettétt, amiérL a kir. 
járásbíróságnál feljelentették.

-r- F. hó 5-én Szokol Márton és Szokol 
Mihály babócsai lakosok a helybeli tárgya
láson voltak, ahol azonban — nem tekint
ve, hogy testvérek — egymás ellen val
lottak. Tárgyalás ulán betértek a «Korona» 
vendéglőbe, ahol a sörös poharak gyors 
kiürítése után szóvitába keveredtek a tár
gyaláson történtek miatt és szidalmakkal

nek készséggel szolgál felviíágosi- 
tással. 1

— Uj ipartelep, örömmel értesülünk 
.hogy hazánk legnagyobb ipartelepe, az elő
nyösen ismert Öohn-féle téglagyárak most 
Békéscsabán is nagy szabáustelepet létesít. 
A-tulajdonosok elismert szakavqtottsága és 
erélyessége bizön^fáraezen Újtelepet is rö
vid ibö alatt elsőrendű ipar teleppé fogja 
emelni.

— Leégett szalma.-Múlt h& 'íl-én  Ko
vács Ferencz kisbajomi lakosnak a Csököly 
község határában'levő szalmája kigyuladt 
és teljesen leégett 300 koronaérték ben. A 
tűz gondatlanságból keletkezett, amennyi
ben a tulajdonos és fia a szalma összera
kása alatt fedetlen pipából dohányoztak, 
amelyből a tűz kipattant és megyyujtotta a 

i szalmát. ̂ Gondatlanságért feljelentették őket.
— Elhamvadt istálló .Dániái János és 

Kajtács György kaposvári lakosnak a Mí- 
: ke község közelében levő nagyállás pusz-
: tai majqrMkban a fazsindellyel födött istálló 
t múlt hó 2ü-áa reggel kigyulladt és a bene 
levő 20 szekér szénával együtt leégett ösz- 

! szesen 10000 korona értékben. A tüzet 
Pap György gulyás ottani lakos okozta 
gondatlanságból amiért a kaposvári kir. 
ügyészségnek feljelentették.

• — Somogyban van legtöbb analfabe
ta. Andrássy Gyula gróf plurális alapra he- 

¡ lyezet választójogi törvénytervezetének statisz- 
tisztikájából égy fölötte elszomorító jelensé
gét konstalálhatuhk, azt, hogy -a dunántúli’ 
vármegyék között a legtöbb magyar analfa
beta Somogyban van. A somogymegyei szava
zatok száma 103 509 és ebből 91.6 százalék i 
magyar. Szóval Somogy magyarság tekinte
tében első helyen ál az összes 'dünántuli 

! vármegyék között. Somogy vármegyében 16. 
759 analfabeta választó van, Baranya várme

' kik a szőlészethez csak némileg is értenek 
és oly vidéken laknak, hol a szőlő megérik 
vagy ahol a fiíoxera a szőlőket elpusztította 
és ennek következtében azok újból lenné
nek beültetendők, tehát ahol/szőlómivelés- 
sel-foglalkoznak: szép álandó és biztos 
mellékkeresetre tehetnek szert ha .címüket 
beküldik1: „Hirdetési iroda" Budapest IV. 
Röser-Bazár.

—  U j Idők. Október elsejével évne
gyedben is a szerkesztőség, apparátusa 
azon -működik, hogy .minél változatosabb 
és előkelőbb színvonalú számokat adjon. 
Az induló szezon társadalmi, művészeti éle
le mind nyomokat hagy hasábjain, Szépiro
dalmi- részét á mai magyar bolletristák leg
jobbjai irják. A  szerkesztő Herczeg Ferencz 
mellet Gárdonyi, Ambrus, Lövik, Bród, Szo- 
maházy, Heltay, Krody, Lyka Károly és 
Farkas Pál és mások dolgoznak állandóén 
az Uj Idök-be. Az uj évnegyed Lövik Ká- 
Folytól kezd eredeti regényt, akinek finom 
tollat, gazdag színű elbeszélő-vénáját régtől 
ismeri és szereti a közönség. Az eredeti 
regényen kivül egy fordított is kezdődik, 
amely ».'külföldi regényirodalom egy érdek
keltő és poétikus terméke. A  hét aktuálisai
ról eredeti fényképfelvételekkel és Mühlbeck 
Károly humorus fejlécrajzaival számol be. 
Ezek a kis karrikaturák hamar megszerez
ték a közönség-rokonszenvét s immár az 
Új Idők illusztratív részének külön érdekes
ségei. Az Uj Idők előfiizetésí ára negyed
évre 4 korona Mutatvány szám kérésre in
gyen. Kiadóhivatal Budapesten VI. Andrássy 
ut 10. szám.

p- Lopás. Vízvár község határában és 
a vele szomszédos Horvátországnak a Drá
va mélletti részberra kukorica lopás napi 
renden van. Nap-nap után érkeznek felje
lentések a a cendórséghezr,de a tettesek ' 
mindeddig »szárazan megmenekültek. F. hó
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2-án is megjelent a vízvári csendőrségen' 
egy horvát ember és elpaanaszolta, hogy 

.41 kukOricSJát folyton lopják. Á  nyomozást! 
azonnal meginditótták és sikerült is a tét- | 

_ leseket Gergulás János, Gerlec Ferenc,, 
Koprovicsanec György és Zalatár József j 
vízvári lakos személyében elfogni. A négy; 
jómadár többrendbeli lopásért feljelentetett a 
helyi kir. járásbíróságnál.

Felelős szerkesztő:
Dr. NEUBAUER FERENC.

szállít, fajtisztaságért jótállva4egdusabb
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

KUkiillőmenti első .....
szöllöoltvány telep

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

----- Tessékképes árjegyzéketfcérai!—

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

szőiőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

évi LXtJ.-cr 102. §-a értelmében ¿zennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény
széknek 1907. évi 13236 p. szánra végzése 
következtében dr. Nagy . Sándor ügyvéd 

| által képviselt Grósz Izidor javára1 Pesti 
| Jakab és Pesti jakabné ellen 150 körV sján  
| erejéig foganatosított - kielégítési végrehajtás 
! ufjárí felülfog'alt és 619 kor.-ra becsült 
következő ingóságok, u: m: ruhnemüek 

| nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagyatádi fejj;, járás- 

| bíróság 1907. évi V. 865/4. számú végzése 
Hehjtán 150 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. 
;éviszeptvhó-15.napjátóljáró6Qn kamatai, 
j V i "fn váltódij és eddig összesen 77 kor. 
¡50 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejűéig, Nagyatádon—alperesek üz
letében leendő megtartására

1908. évi október hó 13-ik 
napján d. e. 9 órája 

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

Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
; gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
| azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
•árverés az 1881. évi LX . t-c. 120. §-a ér- 
jtelhiében ezek javára is^etrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1908. évi szeptem- 
: bér hó 28. napján.

SZABÓ JÓ ZSEF  
7 Rír. bír. végrehájtó.

—
3296-sz. tim 908.

Hirdetmény.

E czélból az átalakítási előmun
kálat hitelesítésére és a helyszíni 
eljárás a nevezett községben 
1908. évi november hó 9-ik nap?. 

j£n fog kezdődni. '  
Ennélfogva felhivatnak az ösz- 

szes érdekeltek, hogy a hitelesítési 
tárgyaláson személyesen, vagy meg
hatalmazott által jelenjenek meg és 
az uj. telekkönyvi -tervezet ellen 
netáni észrevételeiket annál bizo
nyosabban adják elő, mert a régi 
telekköny v végleges átalakítása után 
a téves átvezetésből eredhető kifo
gásokat jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányában többé nem érvénye
síthetik.

Nagyatád, 1908.évi~öktóber hó 
4-én a kir. járásbíróság mint t k v P  
hatóság.

dr. KISZELT kir. jbiró.

Visonta közjség jelekkönyvei az
7WTÖ vlitn TOOR---- úrbéres legelő részleges felosztása
h d s z . vmo. következtében az 1890. 20326. s?á-

Arveresi hirdetmény. mu szabályrendelethez képest átala-
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. ¡ kittatnak.

.Tűzifa eladás!.
A barcs—pákráczi vonal baftai állo- 
másafrvaggonba rakva prrl^0O(Hdg^

L oszt. bükhasábfa 110 korona 
I. „ gömbfa 90 „
10 vaggon vételnél árkedvezmény 1

Bármely állomásra száUitja-:-
=  D R E N D A  F E R E N C Z ,  =

tüzjfakereskedő és termelő
-r...—  PÉCS. =====

Nagykiklndal gyártmány.
Bohn-(élc szab. biztonsági átlcdö- 

cserép.272. szám.

B O M N  n .  « T f l R S f l l
- NAÖYKjKINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobbnés legjobb telep 
e szakmában Ausztria-Magyarországon a

BOHNáí TÉGLAGYÁRAK
- NAGYK1KINDÁN ÉS ZSOMBOLYÁN.

Alapittatott 1864. Legelőkelőbb referenciák. Alapittatott 1864.

50 millió évi gyártás ..
a os. és jcir. szab. Bolm-fóle biztonsági átfedő cserepekből. . 

V A S O X Y D  természetes vörös színben vagy kátrányozva.
GYÁRTM ÁN YO K: Bohn-féleszabadalmazott biztonságl^átfedő- 
'V . cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet.

Képes árjegyzék és minták kívánatra Ingyen és bérmentve.
Zsombolyai gyártmány.

Szab. biztonsági préselt átfedő cserép 253. sz,

CZERKON IMRE K É S Z  CIPŐ R A K T Á R A  NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

A JÁ N L JA  saját készitményü lábe liiLaJeg jobb  és legmodernebb kivitelben. 
E L V Á L L A L  hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

készítését. “ - A •" ^ .
R A KTÁ RO N  (T A R T : Úri, l iő f  és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig; - - . , . '

Rendelések és javasok gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

_________ * a ^ c z  1 ; * ------

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél- \  
.lel kitüntetve.



Rajzpapirt és kartont egész ivekben b h  a iegiziésesebb kivitelben, 
és felvágva. —  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

Egyszerű és finom dobozlevélpapírt C I 3 a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

0

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

’ c~ w n ^-f= 5= «A S= ^

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_____ " készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
• Nyomatott Benyák Jánös könyvnyomdájában Nagyatádon l'JO«.



III. évfolyam I90g. október hóf5. 42-lk szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
.___________ fl »NAGYATÁD ÉS  V ID É K E  GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

ElöffzefésI árak: egéüTévre 8 kor., fé:évre 4 kor., 
sí1'1' ; gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. =  

M e g j e l e n i k  m i n d e n  cr f i  t ö r  t ökön

S Z E R K E S Z T  I K;
Dr. N EU BA U ER  FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kia dóhivatalda küldendők

Villany.
Mintha zsák utcába kerültünk 

volna és most visszafelé kellene 
konczentráfnunk.

Egyik város fejlesztő tervünk 
a másik után akadályokba ütközik 
és sok már közéi hitt újításokról 
lemondólag emlékszünk meq vaqu 
beszélünk.

A gazdakör akcziója folytán 
már csaknem biztosítottnak hittük, 
hogy legközelebb megkapjuk a te
lefonkapcsolatot és-sajnosan arrót 
kellett meggyőződnünk, hogy a pos
ta igazgatóság által közölt és a vi
dékiekre nézve különösen súlyos 
díjazás következtében az intézmény 
ném igen létesíthető.

Most meg azt kell. jelentenünk, 
hogy a tervezeti villanuviláqitás elé

tesen elkészítette az előleges terve
zeteket a község részére, mely tér-: 
vezetnek lényeges részét annak be
érkeztekor e helyen közöltük is.

E hó 8-án ismét közöttünk járt! 
a Ganz-gyár mérnöke, értekezett a; 
kiküldött bizottsággal, tüzetesen meg- 
magyarázta a leküldött tervezetet, 
mely teljesen meg is nyerte a bi
zottsági tagok tetszését.

Ekkor azonban mi előálltunk; 
a létesítés módosítására nézve az-' 
zal, hoyy a község által e szerint 
felépített telepet vegye aztán bérbe 
a Ganz-gyár az évi tőke-amortizá- 
cióáját kitevő-évi bérért, mint azt mér: 
Keszthelyen, Tapolcán, Nagybányán 
és még több helyen tette.

Ha ezt a gyár megteszi, akkor 
igazán nincssemmikoczkázata a köz-; 
ségnek és meg vagyunk győződve,

nem várt akadályok kezdenek tor
nyosulni.

Pedig a legjobb utón voltunk.
A Ganz gyár tavasszal kiküldte 

mérnökét a ki megtekintette a köz
séget, értekezett a villanyvilágítás 
ügyében a községi képviselőtestületi 
által kiküldött bizottsággal és azt| 
a határozott nézetet alkotta magá
nak mindebből, hogy a községünk
ben nyereségesen létesíthető egy
villanyos telep*----r——---- --- -

A Ganz-gyár ez okból dijmen-

hogy* akkor a kellő érdekeltséget határozni. 
össze lehet hozni és a község bele
megy a telep Jétesitésébe.

A bérbevevést azonban a mér
nök kizártnak nyilvánította minthogy 
erre ily kis helyen, mint Nagyatád, a 
gyár nem hajlandó. Az esetben, ha 
a telep felállításával megbizatnék, 
mindenben, még a felveendő köl
csön kieszközlésében is szívesen 
közbejár a község javára a gyár, 
de bérbe a telepet nem veszi.

Biztosította a bizottságot, hogy 
a vállalat a községre nézve csak

nyereséges lehet, veszteség nem ér
heti.

Sajnos azonban, községünk igen 
szegény ahhoz, hogy a bérlet ál
tali amortizaczióbiztositás nélkül a 
180000 koronás vállalatba belefogjon.

Nem csak anyagi kérdése az 
amortizációnak forog kérdésben, ĥ - 
nem még a házi kezelés nehéz és 
kétséggel fogadott ügye is.

ügy hogy nagy fordulópont elé 
került a villanyvilágítás Jgye.

A bizotsjíg nem is akart ilyen 
körülmények között concrét javasla
tai lépni a képviselőtestület elé s 
elhatározta, hogy csak egyszerűen 
jelentést tesz az összes eredmény
ről a közgyűlésnek s azután az hatá
rozzon az ügy további sorsa felett.

Hisszük, hogy a képviselőtestü
let további lépések tételét fogja el-

Hiszen a Ganz-gyár által készí
tett tervek műszaki felülvizsgálás 
végett még beküldendők a m. kir. 
kereskedelmi minisztériumnak.

Azután nyilvános . versenytár
gyalás tűzhető ki a vilíanytelepnek 
olyatén létesítésére, mely a felépítőt 
a telep bérletére is kötelezi.

Mindez megtehető a község 
különös költsége nélkül.

És csak ha ezután nem jelent
kezik érdemes vállalkozó a bérletre 
akkor lesz majd ismét aktuális kér-

Nagyátádi Hírlap tárcája. 
Szegény fogja a madarat.

Irta LAMPÉRTH GÉZA

A szatmári békekötéssel beesteledett 
a hajdan fényes kuruczdicsóségnek örökre.

A majtényi síkon elnémult a tárogató. 
Elhallgattak a tüzes, viharos harci dalok s 
a labanczot vérig csipkedó paprikás kuruc- 
nóták. Éjnek sölét évadján, erdők rejtett 
sűrűjében néha-néha riadt qsak fej fájó mé- 
labuval a bujdosó Rákóczy kesergóje;

A  tábor, a tábor 
Zászlóit lehajtja
A  majtényi páston — ,
Szegény kurucz tábor ..=rv 
Hajh, Károlyi Sándor 1 
Hajh Károlyi Sándor,

Károlyi Sándorom! —
Hová lett, hová lett 
Az én szép táborom 
Károlyi Sándor s a szövetséges, ren

dek hódolati esküt tettek a labanczgenera- 
lis, Pálffy János kezébe. S  a~tábor, a tábor 
a szép kurucztábor fegyverét lerakva, szer- 
teoszlott a négy szél tájaira.

Rákóczy Ferencz a vezérlő fejedelem 
s azok a tiszta rajongó lelkek, akik hozzá 
mind a végig hívek maradtak visszautasít
ván a császár hivó kegyelmét, messze ide- 
genben a hontalanság keserű kenyerén él
degéltek. Török ég alatt, odalenn a már- 
mora tenger ligetes partjain: Rodostóban. 
Nagy" Bercsényi Mikíós, Eszterházy Antal, 
Forgách Simon, Cfeáky Mihály grófok, a 
két Pápai testvér JSiTös és Gáspár, Zay 
Zsigmond báró, Radalovich apát, szarvosken- 
dí Sibrik MjkJős, Horváth Ferencz, Kőszeghy

; és Kajdacsra rajongók rajongója, a fényes 
! szellemű, édesszavu poéta: Zágoni Mikes 
Kelemen.

Maga Rákóczy valóságos . kolostori 
életet élt. Miután utólsó szép reménysége 
is porba hullott, hogy idegen segítséggel 
még egyszer diadalmasan meglobogtatja a 
magyar szabadság zászlóját: nagy lelke 
imádságba és elmélkedésbe mélyedt.

A mi kis derűs megaranyozta már ot- 
tan-ottan a szegény bujdosók egyhangú 
szürke életét, azt az örökké gavallér Ber
csényi Miklós gróf háza árasztotta. Ottössze- 
össze csendült még olykor a barátság vi
dám serlege.

A ház lelke az élet őszén is még 
mindig szép szellemes »méltóságos asszony, 
Bercsényi asszonyom« vala, aki igen sze
retett a társaságban mulatságos dolgokról 
beszélni, főképpen az ö tavaszi idejében

TOdtibetegségek, hurutek, szamár- 
köhögés, skrofulozis. Influenza
«leg n lm talu  Unit  H amt «IU I naponta ajánlva, ffRoehé*

F . H é fa u M a - L *  R *e k e  A  €♦. B » c l  (Srijc)
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dés, hogg elhatározza-e a község-a 
villanytelepnek mind — a melletti 
felépítését.

Reményeljük, hogy addig mégis 
csak találkozik‘-kellő biztosittékot 
nyújtó bérló.

És ha a bérlefi biztosítás nem 
is sikerül, még talán akkor sem kell 
bizodalmunkat veszíteni s ha megis
merkedünk a telep nyereséges, 
voltának biztosságával, sikerül a 
nélkül is felépíteni a telepet.

Gondos, alapos tanulmány, erős 
akarattal legyőzheti az akadályo
kat.

Végül megemlítjük, hogy aGanz- 
gyár mérnöke 4nnen Barcsra utazott 
s vettük az értesítést, hogy Barcson 
a képviselőtestület elhatározta a vil
lanytelep létesítését.

Védekezzünk.
Irta : Qerlóczy Zsigmond dr. egyetemi tanár.

A legnagyobb elővigyázat, a legszor
gosabb védelmi intézkedések daczára is 
tartanunk kell attól, hogy a kolerát orszá
ginkba is behurcolják és ezért helyenva-

günk figyelmét a fenyegető veszedelemre 
felhívjuk- Tesszük-ezt azért, mert a -ható
sági védelmi intézkedések sikere jórészben 
attól függ, hogy a nagyközönség mennyi
ben érti meg azok szükségességét és men
nyiben támogatja a hatóságot védekező in
tézkedéséiben. Felvilágosított, kellően kiok-

neves némot tudós fedezte fel 1884-ben, ő j tegedés veszélyének, amely az előbb emli-
koleiának egyedüli . tett rósz egészségügi viszonyok között él. —̂  

A  betegség jeleröl legközelebb.

Gazdaköri gyűlés.
A gyülekezeten meglátszott, hogy

utána tudjuk, hogy a
előidézője az a vessző alakú apró bacillus, 
mely a beteg ember gyomrában és belei-, 
ben nagymennyiségben elszaporodik s innét 
jut a talajba, vízbe, ruha és ágynemüekre, 
élelmiszerekre és más tárgyakra és ezek 
utján avagy közvetlenül is az emberbe.

Kétségtelen, hogy a kolera egyenes régen nem találkoztak gazdáink, el 
fertőzés utján átragadhat az emberre, de lévén nagyon foglalva eddig a gaz- 
másrészről az is bizonyos, hogy járványos- daság munkáival, de meglátszott a 
sá csak akkor válik, ha arra a helybeli és ] gazdaköri tagok rendkívüli érdeklő- 

j időbeli viszonyok alkalmasak. így tudomá- ’ dése is, mert a korona nagyterme 
nyos kutatások kiderítettek, hogy lapos, alig tudta befogadni azt a tizenegy 
mélyén fekvőr'viz és levegő számára át- tagot akik a 7-iki gyűlésre eljöttek, 
járható, szennyes talaj kiválóan üikaimas a Igazán nem lehet tudni nemtörődöm- 

j kolera csirák fejlődésére, mig sziklás talaj- ség-e ennek  ̂az oka, vagy pedig, 
bán, emelkedett, dombos fekvésű helyeken, hogy a gazdakör tagjai et 'szoktak 
nem szenyezett talajban nem szaporodik el az oly nagy intervallumokkal meg
ás ilyen helyeken nem támadnak kolerajár- tartott gyűlésekről. Pedig elvártuk, 
ványok. Nagy befolyást tulajdonítanak a. hogy tekintve azt, hogy a vetést 
kolerajárványok keléíltezésébeh a talajvíz jóformán mindenütt elvégezték már, 
ingadozásainak is, igy nevezetesen annak, igen sokan jönnek el, hogy az oly 
hogy a talajvíz sülyedése különösen kedvez rég nem látott Collegákkal ha mást 
a koierabadiiusok elszaporodásának. nem az elmúlt nyárat, termésered-

A legtöbb kolerajárvány a nyári hó-; rnénycket, vetést stb. megbeszéljék, 
napokra esik, ellenben a téli hidegebb idő-(Nem úgy volt» de a gyűléŝ  igen

tatott közönség Igazi segítőtársa a hatóság
nak a védekezésben, mig a tudatlan tömeg 
nemtörödéséyel, sőt mi több, ellentálíásával 
végtelenül megnehezíti a hatóság fáradsá
gos munkáját.

A védekezés érdekében való szolgá
latot vélünk teljesíteni akkor, amikor ez -ag
godalmak közepette elmondunk egyet-mást 
a koleráról és az ellene való védekezésről.

Az ázsiai kolera, őshazáját, Indiát ki
véve, ahol állandóan otthönos, mindenütt 
csak mint behurcolt, kisebb-nagyobb jár
ványokat okozó betegség ismeretes.

---A-kolera bacillusát Koch Róbert hir-

élénken fo lyt le s a kevés számmal 
megjelentek mind résztvettek a v i 
tában.

A z  első szám az interurbán
telefon hamar-lekerült ̂  napirendről,
miután Po litzer Géza ismertette, hogy 

A  megbetegedésre kolerajárvány al-, mjjy  rtagy kiadásokkal já r annak 
kalmával különösen hajlamosak szennyezett. bevezetése m agánosokra akik “azt a 
talajú városrészekben és falvakban, szeny- j v idéken beakarnák vezetni.
nyezett udvaru házakban élő tisztátalan a i, - „ - i  > . -___ „  „ „ u  „

uly-anuk, K.k „ A  kozBH d cs  tan i;,*  vnlt

járás nem alkalmas nagyobb kolerajárvá
nyok kifejlődésére.

'Gyermekek ritkábban betegesznek meg 
kolerában, mint felnőttek, ellenben öregebb 
egyének jóval fogékonyabbak reá.

. . .  , , . . . .. .  , . ... az abraktakarm ényok vasúti szálli- 
ivasban, motozásban mertektelenek, k";itási kedvezraénHe, melgnél kitűnt, 

’ rossz ivóvizet isznak, romlott, h abból is m indenkinek van  
eleim,szert e s z ® ..  haszna csak a gazdának nem, mig

A kik a tisztaságra minden tekintetben a takarm ánynem üek kedvezm ényes 
nagy gondot fordítanak, akik tiszta talajon áron va ló  beszerzését csakis a kis- 
épüit házakban laknak, és akiknek jó éld-1 gazdák élvezik és épen ezek nem 
miszerük és kifogástalan ivóvizük van s jVGSZi|< igénybe, hogy m ié rt? azt 
akik egészségüket minden tekintetben gon-, magUk sem tudják. A  különböző be- 
dozzák, azok kolerajárvány alkalmával alig j érkezett iratok felo lvasása után a 
forognak veszedelemben. , gyű lés véget ért S a csekély szám-
- A kolerajárványokban szerzett tapasz- mai megjelentek társasebédre mentek, 
talatok világosan bizonyítják, j /  ■ i

való dolgokról . . .  És mellette Bercsényi kis poétasarjadék. Katonái szigorúsággal 
hű öreg poéta titkárának a Vápi 'Vénns: rendelkezett a konyhán és üde jókedvvel, 
szép szavu énekesének ifjú lánya, a kis pajkos csicsergéssel forgolódott, kínálkozott 
Kószeghy Zzuzsika anyátlan árvaságra ma- az ebédlóházban a vendégek körül. Az ő 
radt kis Zsuzska lány ott derült fel a fé- < számára mindig egy izletésebb falatja, amit 
nyes Bercsényi udvarban. Bercsényiék úgy ! a tulajdon rózsás kacsóival tett a tányérra: 
szerették, dédelgették mintha tulajdon édes 1 őhozzá mindig volt-egy pajkosabb szava 
gyermekük lett volna.'És olybá vette öt a egy édesebb melegebb mosolya. És,amikor 
rodostói társaság is. Rodostó rózsaligeti virágba borultak, bi-

A tovatűnt szép múltra való emléke-i zony egy-egy csinos bokrétácskfr is ott il- 
zés, az édes bús merengés méla óráiban, j latozott mindig a Mikes bácsi tányérja mel- 
ezüstös csengésű hangján verseket olvasott i lett . . .
fel úrasszonyának a kis Zsuzsika. Érzelmes i Meleg lánymosolyra, édes csicsergés- 
lágyan folyó, zengő alexandrinusokat édes! re, rózsák illatára: hol a vér, mely fjei nem
a^ja művéből, a Vépí__Vénusból, melyet ! pezsdül? Hol a szív, mely meg nem dobban.
nyilván ama hires nevezetes Murányi Vé- j Jó Mikes Kelemen uram is, csak arra 
nus példáján buzdulva, a Bercsényi pár ébredt7 egy szép május reggelén, hogy szi- 

' egybekelése alkalmatosságára szerzett vala: vében lopva tikon fészket vert egy zengő
jó Kószeghy György uram. Oh olyan édes madár, a szerelem.......... Abban a nemes
és olyan szomorú dolog volt hallani ifjú nagy szívben amelyet eleddig egészen a 
leányajakról az agg úrnőnek az ő ifjonti j fejedelem iránt való eszményi rajongás töl- 
bübáját dicsőítő zengzetes strófákat.« A j  töltött bei most hirtelen valami sohasem 
mikor még csillogott sok drága kő násfás t érzettt melegség és véletlen édes. bizsergés 
mellében, fénylettek a ^gyémántok szép fej- támadt . És az imádott hős félisteni alak- 
kötőjében. ja mellétt ott ringatozott már szelíden, an-

És ha sírva vigadó barátkozásra gyű- nak a rajongó szivnek kristálytiszta mély 
lekezelt Bercsényiékhez a rodostói társa-¡ Ségein egy .harmatos gyönge virágszálnak 
ság, a ház úrasszonyának jobbk<»ze volt a képe is: a kis Kószeghy Zsuzsikáé.

Ha volt vendégség, ha nem volt, hi- 
¡va és hívatlanul is mingennapos látogató 
lön ezentúl a Bercsényi portán Mikes uram. 
A reggeli ajtatoskodás után, az udvari ká
polnából egyenesen odavezetett Útja.

Hozta Isten, nédes, aranyos Kelemen 
bgcsi — szaladt fogadásárára Zsuzsika — 
mi jót hozott énnekem?

— Semmit, piciny kis madaram, vagy 
még annál is többet: csak jó magamat la, 
volt a rendes válasz.

Dé'Zsüzsika ezzel, a semmivel is 
megelégedett volt, mert egyszeriben olyan 
hangos jókedve kerekedett mindig Mikes 
uram jöttén, hogy csak úgy zengett belé a 
kis örmény palota. Ki nem fogyott a paj- 

i kos, bohó kérdezősködéséből, kacagásból, 
nótázásból. Csengő édes hangján csak rá- 
rákezdett arra a bájos virágénekre, a M i
kes kedves nótájára:

Ne menj el galambom,
Ne repülj el tőlem,
Rakok puha fészket 
Rózsafa — erdőben . .

$s míg a ház ura, labancok hijjában, jobb 
-sorsra méltó virtussal Rodostó erdeinek 
vadjait iildözé'künn a halmos völgyes ha-- 
tárban, odahaza az ásszonynép,^Bercsényi-
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H, I R  E K . I — Védekezés a kolera ellen.-A m. vissza adta a kölcsönt. Ekkor azonban a
kir. belügyminiszter egy körrendeletben fel- csendőrök megjelentek és a régi ellenséget

-  Személyi hír. Kulin Sándor Mr. üggész{ IH,t® “  6sszes hogg szö=: kibékítették « .  fejétemteffifr
a kaposvári kir. üggészség vezetője t  h ó '1“  fet a ’arasuk . ;“ r  Tüzesetek statisztikája. Az elmúlt
12-én városunkban-időzött a járásbiróság: l,örQrvosokat' hog!f. a ^tisztaság fentartá- negaed évben« nagyatádi járás termetén! cora illníuo u? á?eiai nlUnl .>Arln l In il!7DCof fnmiilf nln—nwr flgmyrtr trAif KO^AK —
vonatkozó kezelésének és a fogháznak meg- 
vizgálása végett.

Hymen. dr. Szetsey István ügyvéd f. 
hó 6-án vezette oltárhoz Tibola Viktóriát 
Tibola Ferencz kölkedpusztai földbirtokos 
leányát Pusztakovácsiban. A fényes me
ny egzö után az uj pár Abbáziába utazott.

sára, illetve az ázsiai kolera elleni véde- j  16 tüzeset fordult elő. Az összes kár 52695 
kezés céljából kibocsájtott és, elrendelt in-: korona a melyből biztosítás utján megté- 
tézkedéseket a legnagyobb pontossággal i 40418 korona. A  tűz részben lakóhá—  
és ¡sürgősen hajtsák végre, hogy ez által' az zakat, melléképületeket, gazdasági épülete- 
ázsiai kolera elterjedését hazánkban meg- két, gazdasági eszközöket gépéket, takar- 
gátolják. | iiiányt és szalma féléket pusztított el, a

— Köszönet nyilvánítás. Legyen sza-; melyek gyújtogatásból, részben gondatlan-
9 r u.T ? u. a bad e helyen mindazoknak, kik felejthetet- Ságból, haszonlesésből és villámcsapásból

-  ^ : *arsov5Zk|)( Árpád képmetoházi ^  ^  ^  anJ |mábólL ármazUli  fl „ag9atádl iár4sba„  az alább
is o . 0 a o U'l? 1 R - részvótükkel fájdalmunkon enyhíteni óhaj- megnevezett községekben fordultak elő . 

romfán Tatarek Mamkaval Tatarek Rezső, , é| ’bb k6s26netJ ct. ilv4n .  j tüzesetek, t) Felsösegesd községben 2 tOz- 
uradalm, foerdesz leanyával . lani. Kun család. . /  | eset, összes kár 4630 kor. ebből biztosítás

Skergula Ferenc? a barcsi Korona _ Sorsolások októberben. Hazai taka- utján megtérült 4630 kor. 2) Ötvös köz
szálloda tulajdonosa f. hó 14-én esküdött | rék énztári sorsicg huzás okt 5. 
örök hűséget Rozman Jeruskajtak, Rozman! b eremé K „  3
József helybeli kreskedo leanyanak Nagy-j 
atádon.

A kamarai tagválasztás. Tegnap

’ Ma
gyar jelzáloghitelbank nyeremény kötvény ; 

f húzás okt. 25. Legnagyobb nyeremény 100.
ti . c . . .  | ... * ‘ ' 000 K. — Konvertált jelzálogsorsjegy ; hűhó 14-en zaj ott e. Szokatanu élénk volt, . .. oc , ,, > Innnm, . , , ........ ’ zas okt. 25. Legnagyobb nyeremeny 100.000

mert úgy az iparosok mint a kereskedők két k0rona -
jelöltet állitották^fel. Elkeseredett ktlzdelemj ""u to sá tó sT M cz a i Sándor csokonyai 
után az iparosokrészéról Kertesz Adolf a ke- L , ^  2-án este. mikör már. sötét volt 
reskedok részéről ped.g B.enenfeld Iz.dor lett | meglesíe mikor mcgu hoza nags|bá,yia pat. 
megválasztva. —  jezai József, a kit régi haragból kifolyólag

Végzetes tűz. Mnlt számunkban hírt  ̂rnidőrt az haza akart méni, egy doronggal 
adtunk már a tűzről, mely Rinyaszentkirály- ugy fejb^ vágatt, hogy az eszméletlenül vérbe 

~ bán^ házat elhamvasztott" ^  két asszonyt  ̂borított 'fejjel az árokba esett. Á járókelők 
égési sebekkel tetézett. Mint értesülünk az j t a i á | t a k  ¿ g - é s  beszálitották a kórházba. —  j  
egyik: KovácsJánosné belehalt sebeibe, bár | Patczai Sándor a kaposvári járásbíróságnál 
öt tartották a kevésbbé sérültnek. Schloszer- |cvan tartóztatva.
né is a kórházban élet-halál közt lebeg. I _  \  must hatása. F. hó 6-án Bosnyák

— Szökevény szerb katona^A-helybeli j Imre, Bosnyák- János és Talián József 
csendörség f.. hó 13-án égy szerb anya-! sösegesdi lakosok a ■ musttól felhevülve |v 
nyelvű munkás kinézésü csavargót fogott j összevesztek és-egymást ütlegelni kezdték, a must hamisítók ellen. A  rendelet .kimondja, 

. el,, aki elmondta, hogy Szerbiából megszö- de virtuskodásuk nem sokáig tarthatott j  ho9y a ki ,nód° n készített, vagy ke- 
kött katona. Trajánovícs Milánnak hívják mert a csendőrök közbeléptek és a >.jó!ze,t bort f ° rgal°mka hoz, vagy elad 600 
és Paratyingban (Szerbiában) volt. katona barátokat feljelentették: i <halszaz Koronáig) terjedhető pénzbüntetés-
ahonnan azonban megszökött. Nyolc hóna- — Jó  szomszédok. Már régóta ellensé- Sc* ,küntettetik. ^  pedig a bort maga vi- 
pot szolgált a »szerb« hadseregben, deges viszonyban éltek Taranyban BenkójZCZI va9y más tiltott anyagga keveri, vagy 
megunta a katonáskodást és ezelőtt 9 hó-) Ferencz és Kuzma Ferencz szomszédok. a termész®tcs bort a törköly borral vagy 
nappal elhagta Szerbiát. Azóta 8 hónapig Hetek óta perlekedtek, míg f. hó 10-én! 9yumu,-cs b, ° " al összekeveri, mint mester
dolgozott Újvidéken mint vasúti munkás már tettre is került a sor közöttük. Este 8 :sf9es bor észi,0Íe' W t hónapig terje 
óiig végre Nagyatád környékén elfogták, óra után, midőn az egész falu pihent Benkó! e,záras-sal és ezen felül még 600 (hatszáz) 
A föbiróságtól elutasították, — meri nem; az udvarán állva szidta korholta szomszéd-;. 0r°!! ter*e, ; Cf.° P.,?Z jr??-?* S.*u «  ü”
térül iífég Szerbiától az élelmezési költség í ját. At is ment az udvarába és megtámadta ¡ L ' R n r  Ü.Ü. ...................................... 3 ’• ..........................  .. . ¡dón készített vagy kezelt bor még__ej__is— a honnan a helyi-méntelephez vitték---puszta kezzel, de Kuzma—sem - volt rest, kobdztatik.----- — — '

ségben 2 tüzeset, összes kár 1178 korona 
ebből biztosítás utján megtérült 1000 kor. 
3) Kutas községben 2 tüzeset, összes kár 
21850 korona, ebből biztosítás utján meg
térült 15000 kor. 4) Tarany községben 1 
tüzeset, a kár . 5390 kor., ebből biztosítás 
utján megtérült 5300 kor. 5) Csököly köz
ségben 3 tüzeset, a kár 7665 kor., ebből 
biztosítás utján megtérült 4700 kor. 6) 
Nagykorpád községben IP  tüzeset, a kár 
742 kor., ebből biztosítás utján megtérült 
750 kor. 7. Kisbajom községben 3 tüzeset, 
a kár 860 kor., ebből biztosítás utján meg
térült 800 kor. 8) Besenyő községben 1 
tüzeset, a kár 10.000 kor., ebből biztosítás 
utján megtérült 8.000 kor. 9) Szabás köz
ségben 1 tűz eset, a kár 390 kor., ebből 
biztosítás utján megtérült 300 korona.

Xüos. a  must hamisitÁsa. A földmű 
velésügyi miniszter reüdeletet bocsátót ki

né a meghitt barátnője, Kajdacsyné asszony 
meg a kis Zsuzslka Mikes uraminqj szelle
mes tereferével enyhiteti a hosszú napok 
egyhangú unalmát. Az ifjonta. világ szép 
Bercsényiné bájait bizony tépegetn! kezdé 
az elmúlás fuvalma. Gyöngült, fogyott, 
senyvedt láthatólag a nagyasszony nap- 
ról-<napra. És olyan édes megnyugvással 
töltötte el az a gondolat, hogy szive kis 
Zsuzsikáját ha már távozni kell ama más 
világok felé, a Mikes Kelemen nemes .hű 
szivére hagyja itt. Rajta is volt, asszonyt 
kedves furfanggal elő is segité, hogy, a két 
egymáshoz vonzódó sziv valósággal egybe 
is forrjon. Mikés éles szeme észre is vette 
ezt, hálás is volt érte. Órák hosszat inulat- 
tatá a kegyes matrOnát az elvirágzott szép 
idők illatos emlékeivel . . A mikor Zzuzsi- 
ka belefáradt az olvasásba, ő'vette- át a 
szerepet, és könyv nélkül szavalla tovább a 
Vépí Vénusz lágyan folyó, hízelgő verseit. 
•Szívesen, édes örömest tért vissza-napról- 
napra a már neki szörnyen unalmas, száz
szor agyondicsért agyon koptatott múltba. 
Bercsényi'elvirult múltjába, ezért a bimbó
zó Ígéretteljes, édesen sépélmeS jövöérfT 
a mi a Zsuzsika bogár szeméből, édes  ̂
gerlekacagásából nevetett feléje. Ah külö

nösen az a beszédes meleg kacagás, ahogy 
senki tpás nem tudott kacagni, az babo- 
názta meg végképen a szegény bbrongó 
Mikes bizalmas jó szivét. Dehogy gondolt 
ö arra, hogy abban hamisság, tetetés lehet
ne. És ki tudja akkor nem is volt még 
talán.

De kései szeretmének imigy szépen 
lombosodó bokrát egyszerre csak fonnyasz- 
tó vihar tépte meg. Ugyanaz, a melyik Ber
csényiné élete fáját ketté törte.

A nagyasszony halála után vége lett 
az idillikus, édes pásztoróráknak. A társa- 
ság előtt bezárult a Bercsényi ház .kapuja 
és Mikes is ha be-be nyitott: nem fogadta 

! már a régi sug^as szeretet. Zsuzsikénak 
csodálatosképen ‘■műidig akad ilyenkor vala- 

j  mi sürgetös dolga. Bercsérfyiné örökké'zsém- 
| belödöt vendége előtt. Hogy már senkiben 
¡sem lehét^bizni. Ezek a cselédek is mind 
f megromlottak. Ha az ember áatkukbaTniincs 
| kipusztítják, tönkreteszik, ó  maga is rok
kant nyavalyás már. Valóságos Istenákfós 
házán a kis Zsuzsika.

— A mi terajtad áldás, átok leszen 
az én rajtam,.— forgott Mikes elméiében 
a szomorú sejtelem, amig csüggedten elgon
dolkozva hazafelé ballagott.

Az egész Rodostói kolonia csudálko- 
zott már azon a nagy változáson, amely 
Mikes Kelement egyszerre meglepte. Az ele
ven kedvű, társaságot szerető ember Jiirte- 

| len komor, zárkozott, mogorva lön. Órák
I hosszat elbarangolt egyedül a tenger partján 
s az erdők járatlan mélyében. Sőt-horribile 
jóságos fejedelem ura egyizben, amikor vá
ratlanul benyitott hozzá, a?on kapta hogy 
verset i r . . .  epekedó borongó, sötét hangú 
szerelmi rigmusokat . . >

Meg is dorgálta szelíden. No, nem a 
Múzsával váló társalkodásért, hanem azért, 
hogy már napok óta feléje sem nézett.

— Bezzeg a más háza táját egyre ke
rülgeti, — mondá finom gúnnyal a fejedelem,
— pedig ugy vélem, nem lészen sok foga
natja.

Fülig pirulva dugta fiókba Mikes a 
rigmusokat és nagy elhatározá$ érlelődött 
meg lelkében. , V . '

Amire már hónapok óta készültség
re nekivágott. Beállított újra Bercsényiékhez. 
De most már nemcsak jó magát vjtté^ha- 
nem egy pompás rózsabokrétát is szornga- 
fótt kezében. Ha szava elakadna, folytas
sák majd a virágok, hisz a szerelem nyel
vén ők is tudnak beszélni.

-
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— A mértékhitelesítő hivatal államo- jnek eladására kínálása melleit vásárolta 
sitása. A  belügyminiszter egy ma érkezett meg.
leiratában ¿rtesití Somogymegye alispánját, — Pénzintézetek országos nyugdijin- 
hogy a mértékhitelesítő hivatalokat kiveszi, tézefe niínt szövetkezét. A pénzintézeti
,a községek kezeléséből és azokat állomo- 
sitja. A hordéhitelesitési hivatalt pedig hor
dójelzés czimmel ellátva, továbra is a köz
ségek kezelésében hagyja. A miniszter ezen 
rendelkezése jövő január 9-éhTépf életbe.

tisztviselők"  Debrecenben megtartott konn- 
gressusa által kiküldött. bizottság már elké
szítette a szövetkezeti alapon létesítendő

| országos nyugdíjintézet tervezetét és most 
j körlevelet intéz a pénzintézetekhez és a 

— A csuvározás rendezése. Á magyar; pénzintézeti tiszviselőkhöz, a 200.000 korona 
malomiparnak egyik régi sérelmének, a biztosítéki alapnak 200-K névértékű alapit— 
csüvározásnak rendezése tárgyában a ke- ványi részjegyek jegyzés utján való össze- 
reskedelmi miniszter 61769,10. 1908 sz. j hozása végett. A tervezet szerint az aláírók 
alatt a következő rendeletet adta ki: Va- [ kötelesek az általuk jegyzett részjegyek név- 

- lamennyi magyarországi másodfokú iparha- értékének 50%-át a jegyzéskor a Magyar 
tósságnak. Ismételten panasz merül fel azj pénzintézetek központi hitelbankjánál lefizetni, 
iránt, hogy a molnárok és megbízottaik za A részjegyek az üzleti tiszta jövedelemből -
úgynevezett csuvározást oly módon gyako-1 legfeljebb 5'70-ál kamatoztatnak, A4  aláírási u a y i ,
rolják, hogy a gabonát nem csupán őrlés ív™  Í ^ « t  részjegyeit árának hátralékos j DI! J  '  a..CS
végett hordják össze, hanem azt lisztnek 5 °"/-át az alapítók felhívására az aláíró 14 f !  ín  t  "L  , dol9QZ"ak alland° an 
eladásra kínálása mellett meg is vásárolják. naP alatt a fent jelzett befizetési helynél" . J ,  . °  . C’ . .UJ eyne9ye á~
(fl kész lisztet megbízóiknak visszajut- j  lefizefíi. A részjegybirtokosok csak az álta- ° ? ' 0' ^  ak'nek finom
— - ----  ■ .  ---- I inif tQlláV-9azdag

ismeri és szereti a közönség. Az eredeti

és oly vidéken laknak, hol a szőlő megérik 
vagy ahol a filoxera a szőlőket elpusztította 
és ennek következtében azok újból lenné
nek beültetendők, tehát ahol szólőmivelés- 
sel foglalkoznak: szép álandó és biztos 
mellékkeresetre tehetnek, szert ha címüket 
beküldik: „Hirdetési' iroda“  Budapest.. LV. 
Rőser-Bazár.

— U j Idők. Október elsejével uj évne
gyedben is a szerkesztőség apparátusa 
azon működik, hogy minél változatosabb 
és előkelőbb színvonalú számokat adjon. 
Az induló szezon társadalmi, m0yéSZéti'é1e=_~ 
te mind nyomokat hagy hasábjain, Szépiro
dalmi részét a mai magyar bolletristák leg
jobbjai írják. A  szerkesztő Herczeg Ferencz 
mellet Gárdonyi, Ambrus, Lövik, Bród, Szo-

ják) Ez az eljárás azonban a kereskedelffi! luk jegyzett össz% erejéig kötelezhetők 
miniszternek idevonatkozólag 1904. január: befizetésre és a jegyzett részjegyek összegén 
5-én 76097 903. sz. alatt kibocsátott ma- tul nem felelősek. A részjegyek jegyzésének: rc9enycn kívül c9ü fordított is kezdődik, 
gyarázó rendelet harmadik bekezdésében kizárólagos határideje 1908. november 15-ke. amcJy a kü,földi rc9ényirodalom eQy érdek
foglalt kijelentéshez képest már túlhaladja a j A kibocsátott aláírási felhívást, mint alapi-]— -~S P ° f tiltus terméke. A hét aktuálisai- 
munkavállalás határait és már az 1900.j^k a következők jegyezték. Berényi Pál dr j eredeti fénukéofelvételékkel ps Míihlheck 
XXV. t  cikk korlátozása, illetve tilalma alá:felsö kereskedelmi isk. tanár, Czira Endre a

ról eredeti fényképfelvételekkel és Mühlbeck 
Károly humorus fejlécrajzaiyaí -számol be. 
Ezek a kis karrikaturák hamar megszerez-

esik. Figyelmeztetem tehát az iparhatóságo-, debreceni Forgalmi bank rt, fókönyvelöje,. közönséa rokonszenvét s immár 
ka, hogy a kihágás! eljárás az ,900. XXV. | W *kp én z-  £

tár rt. Jászkisér, főkönyveWje Fisch Lajos i 
debreczeiru Általános takarékpénztár rL Ugv-I-f- » , .» .-  
vezető-igazgatója, Fényes Manó a Biharme^ „  atví" a s2ám kérésre in_
gyei takarékpénztár rt. Nagyvárad pénztár- Bí>e"  Kiadóhivatal Budapesten VI. Andrássy

_  ."oka, 041 Antal, a Monorkerületi ’ hitelbank 1 a isI?4” - . 
felektől a gabonát nem egyszersmind liszt j rt- főkönyvelője, Glücksmann Miksa a Kras- h ( } 1. lP®rle,eP* Örömmel értesülünk

Bercsényi szerencsére nem volt otthon I veze‘ője. Majduczky József a Dévai t a k a r é k - ' SmCrt Soh"-,éle téglagyárak most 
...  ........................................ Irv5n»*árrt v , r ? , . , Békéscsabán is nagyszabásutelepet létesít

t.-c. alapján mindazon esetekben folyamat- 
bán teendő, mindön a csuvározó molnár 
a hatósági közegek előtt nem képes hitelt 
érdemlő módon igazolni, hogy a gabonát 
csupán őrlés végett hordta összes az egyes

Zsuzsika a: régi édes kacagással sietett me- pénztár rt. vezérigazgatója, Hantoí Elemér l
giĤ eTéberCsüggedező 'bátörságát ' ez üj! *• a Magyarországi /pénzintézetek országos I “  szaka™>tílsa?a f
lángra szitá, és m̂inden. tovább való c K r i f c f ■'

emelni.
.. | rtincz a ueimagvarorszagi gazdasági bank ( 

ceremónia nélkül megkérte a kis ZsuzsiKa Temesvár( főtisztviselője, Nánássy Andor a _ .  Alkalmi vétel. A k i ega kitűnő,
kezét. a Szabolcsmegyei takarékpénztár Nagykálló, p._firpndfi te ljesen jókarban le vő

A leány derűs kedve hirtelen elborult. ügyVezető igazgatója, Szabó Albert a bereg- j______ -_________ ---------------- « — *
Szemét földre sütötte, s keze, amint a bök-• - •.  , l'v" ! száázi hitelintézet vezérigazgatója. Szász Já- , hasznait zongorát akar , 9
rétát vissza nyujtá, megreszketett s elcsuk-jnQS a Magyar leszámítoló és pénzváltóbank j tá vo li e^költözködés nehézsége ffliatt^ 
lőtt a hangja, a hogy szólni kezdett. M i, lisztviseiője. ^  e ladóvá vált, forduljon lapunk k i
vett erőtt rajta az elhatározás e nehéz per-1 _  ^  újságom. Apró embereknek adóhivatalához m ely az érdeklődők- cében: szánalom-e szerelem-e ki tudja? |(,¿«,„-.1

— Már késő AUkes-Uram,—  mondá ; 
— már késő . . .  Mi is lenne itt mi kettőnk
ből ?  Nekem senkim sincs a kerek ég alatt. 
Csak az én kegyelmes jó urambaik vagyon 
minden bizalmam . . .  Egyedül való szegény 
árva leány vagyok, lássa . . .

'készül ez az újság, övék minden szava,
minden sora. Friss üde és vidám, mint ma
ga a gyermeklélek. Mese, vers, történeti el
beszélés, kép, mulattató apróság kedves ( 
tarkaságában követik egymást lapjain. Szer- j  

¡kesztöje: Pósa Lajos a magyar gyermekvi
lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija., 

— Persze, persze... én meg szegény Az én újságomat Singer és Wolfner adja j  
árva legény, szólt/Mikes Kelemen búval és ki. Mutatványszám kérésre ingyen.. Elófize- 
indult csendesen a morajló tenger felé. Ajtési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Ki
habokba szórta ott illatos rózsáit és szive adóhivatal: Budapesten, V I Andrássy ut 10.
ált**!* rW ll«« fcinotno ------

nek készséggel szolgái îëlvilàgôsi- 
tással.

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

álmait. . .  Othon bánatos rezignációval irá 
leveles könyvébe:
. . . Úgy látom, már addig-addig nevetett 

rám a kis csalfa Zsuzsika, míg belé nevet
te magát a Bercsényi uram szivébe. Ha én- 
nékem is annyi volna. De rendszerint S  
szegény fogja a madarat és a gazdag eszi 
meg.-T- # .

S  á csalődot szív bús sejtése való
ságra is vált. Rövid idő múltán vidám la
kodalmi alkalmatosságra gyülekeztek Rodos
tó magyarjai a Bercsényi palotában. A  kis 
Köszeghy Zsuzsikéból Bercsényi grófné 
lett.

„A  szívnek semmi része sem lesz eb
ben a házasságban.“ Vélekedők a szegény 
Mikes Kelemen, de- énnek'- a bizonysága 
Zsuzsika titka maradt örökre.

— Magyar lányok. Fiatal leányoknak í 
való olvasmányokat, regényt ismeretterjesz- ' 
tő cikket, novellát, verset hoz hetenkint ez 
a képes lap, amelyet Tutsek Anna szerkeszt 
és Singer és Wolfner ad ki. Java magyar 
irók, jeles tollú pedagógusok szólnak meg 
itt. Egyfelöl, hogy szórakoztassák a magyar 
leányközönséget, másfelöl hogy az othon 
falai közt átvegyék az iskola nevelő szere- 1 
pét. Ismeretterjesztő cikkei a női kézimunka 
körébe vágnak, állandó rovat van a kézi
munka, kertészét, házi foglalkozások szá- j  
mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő
fizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhi
vatal Budapesten, VI. Andrássy ut 10.

— Szép és biztos mellékkereset. Ta
nítók, jegyzők, papok vagy oly egyének, 

kik a szőlészethez csak némileg is értenek

í2
szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

KUkUllömenti első
.— _  szőllooltvány telep

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

Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.
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3296. sz. tkvi 908.

Hirdetmény.
Visonta község telekkönyvei azj 

úrbéres legelő-részleges felosztása 
következtében az 1890. 20326. szá
mú szabályrendelethez képest átala
kíttatnak.

E czélból az átalakítási előmun
kálat hitelesítésére és a helyszíni 
eljárás a nevezett-községben— -— - 
1908. évi november hó 9-ik nap

ján fog kezdődni.
Ennélfogva felhivatnalT’az ösz- 

szes érdekeltek, hogy a hitelesítési 
tárgyaláson személyesen, vagy meg
hatalmazott által jelenjenek meĝ  és 
az uj telekkönyvi tervezet ellen 
netáni észrevételeiket annál bizo
nyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után 
a téves átvezetésből eredhető ¿.kifo
gásokat jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányában többé nem érvéiítje- 
sithetik.

I Nagyatád, 1908. évi október hó 
4-en a klr. járásbíróság mint tkvi 
hatóság. - . ■

dr. KISZELY kir. jbíró.

Gabona-piacz. , ~--l„
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése.

Nagyatád, 1908. október 15-én. . 
>^Buza -  K. 20.80 20.40 

Rozs -  „  17.— 16.40 
Árpa -  „  14 .-15 .-  
Zab ’ — „  15.- 14.60 
Ó-Tengeri— „  17.60 18.—

Oda V a s u t i  m e n e t r e n d .
1002 1008 1902 1 0 1 2 -1 0 0 4 1006 1010 1042
Gyv. Szv . Gyv. Szv . G yv. -Gyv. Szv. Tvszsz

700 820 255 410 900 1022
ío iy 200 60/ 62o 732 12 1 / 322 600
105/ 314 741 «10 1256 -424 734
114b 440 83b .fy>8 537 925
121« 54b 922 932 21/ 628 1020

21/ 8b/ 1134 405 95b
7bü 705 50& 955 652

irtd. Budapest keleti p. u.
__Ujdombóváf

Kaposvár . 
érk. Somogyszobb .

„  Gyékényes.............
„  Zágráb . . . . 
„  Fiume. . . . . . .

Vissza
1041 1003 1007 1005 1011 1901

Tvszsz Gyv. Szv . Gyv. Szv. Gyv.

fiio 7b0 QOö 1215 —+40-
224 837 954 1014

340 119 805 855
613 1202 715 745

.600 218 1113 643 653
1224 742 448

600 1000 1 040

1231 j g3g
1116 449
1030 416
645 218
925 755

Oda Somogyszobb-Batatonszentgyörgy. vissza
Szv. I Vv. I vv; ■ 
4702 4716 4714

750*: 12IO 608
808 1227 630
824 1240 645
842 : 106. 712 j-
909 132 743 

- 442-920 ..

943 • 205 825
1001 222 850
1011 231 900
1024 244 913
1036 254 925
1046 303 , 935;

ind. Somogyszobb . . érk. 
M Ségesd . . 

Seg'esd-Bogát 
Bohönye 
Mesztegnye 

■ Gyóte-
Marczali . .
Kéthely . . 
Balatonujlak' . .

A Balatonkeresztur .
| Balaton-Berény. . m  

érk. Balatonszentgyörgy ind.

Vv. Vv. Vv.
147111 y 15 4715

700 ^  1T07
645 402 1052
621 342 1 035
6<»3 324 1017
530 244 939 

-228-—5*+
■ 459 216 913
419 144 843
359 130 829
347 118 817
332 106 805
323 1 255 - 755

oda Somgyszobb Barcs víssz^
; vv. Vv. 
4812 4815.

9 40 623
1014 652
1024 703
1031 ; 709
1047 i 724

" h i t  730-t
1141 ! 814 I 
1148 , 822 | 
1205 j 840
1223 858
1230 S 905

ind’. Somogyszobb . . érk, 
M  Nagyatád- . . . k  
'■ Simongát . . 

Erzsébetpuszta . 
Lábod . . . .  
Görgeteg ' . . .
V isonta-Csokonya 
Csokonya 8. sz. őrh. 
Somogytarnócza : ö 
Barcstelep. . . .  [ 

érk. Barcs . . . . : ind.

Vv. Vv.
4811 4813

6» 4O6
628 343
60t> ,V5
509 31«
5*y 310
528 2"3
4b8 224

'¿14
432 200
4O8 140
400 130

Nagykikindai gyártmány.
Bolin-félc »zab. hiilniisini Atfedö- 

cscrép 272.' szili»..

BOHN n. ts Tf lRSf l l
- NAGYKIKINDA és ZSOMBOLYA. -

Legrégibb, legnagyobb és legjohh fpl^p —̂ ------
~e szakmában Ausztria-Magyarországon a

bo h n s  tég la g yá ra k
n a g y k ik in d á n  é s  z s o m b o l y á n .

Alapittatott 1864. Legelőkelőbb referenciák. Álapittatott 1864.

-- 50 miilió évi gyártás '
a cs. .ős kir. szab. B0I111-féle1 biztonsági átfedő cseropekből. 
V A S O X Y D  természetes vörös színben vagy kátrányozva.

GYÁRTM ÁNYO K: Bohn-féleszabadalmazott biztonsági átfedő-
.... ....-  ~ cserepek. Legolcsóbb legszebb tetőzet.

Képes árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve.
Zsombolyái gyártmány.

Szab. biztonsági préselt átfedő cserép 25

CZERKON IMRE K B S  NAGYATÁD.
A - pécsi 

országos ki- 
. állításon elis

merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és f ĵós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

készítését "*"• ' 'C . s (
RAKTÁRON TA R T : Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

___________ * -, — ~

1 A pécsi 
országos 
állításon e l is ^  
merő oklevél
lel kitüntetve. ”\
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KÖNYVNYOMDA.
KÖNYVKÖTÉSZET.

BENYÁK JÁNOS g"-1"'™-"”'
I R G Y^fl T A D.

ÉS  R fl)Z SZER  ==
K E R E S K E D É S .

H

RAKTÁRON TARTOK:

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

t Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva. ^

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

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, müvek értesifök, gyász- 

□ □  lapok, eljegyzési- és eskptési meghivók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
C H a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

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

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
________  készíttetnek. .
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.



111. évfolyam ■ v 1908. október hk-22,. 43-ik szám.

NAGYATÁD ÉS'V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK«. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

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

____„_S-Z-EJ
Dr. N EU BA U ER  FERENCZ, 

SZMODtCS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád.-Ftirdő-utcza 67.-szám—  
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér Z&_wám- 

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Az ügyvédek helyzete.
Dr. Vajda József debreceni ügy

véd országos ügyvédszövetség léte
sítésén fáradozik s e célból lelkes

|szervez és juttat diadalra. Országos,¡becsületes kollegiálitás. Folyik kő- 
megyei, községi, intézmények létesi-j zöttünk a legádázabb tisztességtelen 
tésének szükségességét, mindenütt a verseny.
fiskális tárja fel az ország népe, aj Ezt a közönség tudja. Felhasz- 
gae^5tt^0Z° nSe^e 3 Var° S Pssa~ ^álja. Előbb jön a tisztességtelen

fis-Telhivást intézett az ország összes 3~ "És’éz alatt az üouvédet boldoa- ttai!'bHain*m .fo9a# a e!„? üniívpHpihp? Bár nartlkulárk prdp- t , V.. u9Bveaei Doiaog kalis: akkor buta, ügyetlen, elhetet-
kek védelmét célozza, mégis e ^ á r a r f t ^ e k in t T 1'"őt'"  emieS!!«‘W; Ha ^fo9 adÍa ^  vagy másik, 
számottevő társadalmi osztály hely- Kezdik mindjárt kenyérkereseténél, „ ak akko?' ®az e°qé™z üq uveT Z í 
zetét oly igaz színekkel festi meg, _  ,inl,vé,ii „ralisnál T p Ip  van-i a j  ... . 9 5 , u9Bve01 Kar 
üogu abból néhány részlet közlését’ nak eiienfoaLsszal Mert haaz a l !™ nd™  9Balá?a‘os dologra kapható, ^ekpsnelf es az általános Dauvéd- ellene panasszal. Mert ha az al : Ha a a|aptalan pereskedese nem érdekesnek es az aitaianos ugyvea peres vesztl e] a perti az aipcresli , jk költsédít fizetni nem
b e S u i t S  o lk Z a s n a f f in k  Ü9“véd, 8 9a" - . .  ha ,a Éshá az ugTvfd perli «ért,bebizonyitasara alkalmasnak tartunk mm |tlt ,gazta]an koveteleshez, ak- akkor keg„enen, szívtelen rabloTaki

»Sajatsagos )elenseg Annak a kor az/ o ügyvedje játszott összeg regény ember feje alól a párnát
lazas-szovetseg,-egyesület,-tarsulat az elléhféllel.. Ha a szegény fiskális i is kjh„zzJ  Hacsak lehet meg is
szervezésnek, amely a társadalom ■ fellebeini mer a tarthatatlan Ítélet el-! teszi ellene a fegyelmi eljárást.minden rétegét mostanában forron- len, az ítélő biró, de a fellebbvitelí I _ „ . . .  .... . , 
gásban tartja: vagy nyíltan, vagy a , fórum is perköltség hajhászással vá- ! . _ A_z ugyvedeiw±)cr a mi tarsadal- 
háttérben főmozgatója —*— '**■•*»» •* — -̂ ni
esetleg több

valamelyik,' doljá. Ha az ügyvéd sürgeti a peri ™  Elfogásunk szerint urasantartozik 
- ..............- ■ akar-! élni; fenyes , lakást, tofrb cseledettöbb fiskális. Hogy a hordá- befejezését: akkor szekirozni t__r--- -— ,

roknaR helyzete fűrhetetlen, arról j-g a birót és áhitozik mára költség! |ar ŝon, minden egyletnek, casinónak 
ügyvéd világosítja fel őket. És nagy után. Ha bejelentPtínuját a perdön- j^9yen ta9Ía* JOtekonysági,
lelkesedéssel izgat a hordár egylet;tő körülményre: akkor a pert huzni akcióban, az anyagi al-
létesitése iránt. Az iparosok nehéz; akarja, ha nem k é n y s z e r í t i  a  t a n u k i -  d?zatokban vezessen, mulatsagokban,
küzdelmét az élettel ki tudná job- hallgatást minden apró-cseprő do-:?cn9?s balban okvetlenül megjelen-
ban ecsetelni, mint épen az ügyvéd 
ember. És ki tud a baj ellen gyó
gyító irt, az egyesülésben rejlő ha
talmas panaceát: természetesen csak 
a fiskális.

Kereskedők szövetségét, ipar
pártolást, socialis mozgóimat, mind- 
mind csak az üyyvéd kedvezmény ez

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

A hatalom.
Irta : ZSOLDOS LÁSZLÓ.

léha len és még okvetlenül felülfizessen, 
; mert ha ezt nem teszi, bizonyosanlogra. akkor lelkiismeretlen,

Nem különös-e ez? , . . . , -j .
Tele vagyunk bajjal, gonddal, az az oka, hogy nme;s dolga de ha 

fáradsággal és míg a mások boldo- " 1" «  dolga, bizonyára rossz fiskális, 
gulásán fáradhatatlanul dolgozunk, j  tehát ném lehet az ügyeket reá bízni, 
addig saját érdekeink megvédelme-i De nem feltétlenül bizonyos, 
zéséről egészen megfeledkezünk. | hogy a világ szívesen veszi a rep- 

a tjsztá, j resentálást is. Mert hátha szegény

A  tiszt homlokán kiütött a hideg ve
rejték :

Minden szentekre a cár megőrült, — 
villant át az agyán egy pillanatra. Am a 
a másik szempillantásban már elszánt nyu
galommal szólalt meg:

— Bocsánatért esedezem, Felség, de 
itt semmiféle Írógép nem kopog a terembe.

Vladimír az előtte heverő aktacsomó
ra csapott az öklével : v~~

— Nem kopog ? Hát akkor mi kopog ? 
Mi tesz úgy folyton, hogy kipi-kop . . kip-

Valdimir cár izgatottan pattant fel az 
Íróasztala mellől: _ _

-T-' Dé "hisz ez tűrhetetlen I — kiál
totta haraggal. — Hol kopog ? —■r és hang- 
ja itt egyszerre félénkké meg zavarossá lett.
--HŐT kopogott itt az Írógép?

Becsöngette a szolgálattevő udvari köp, ha nem írógép? 
tisztet és csöndesen, mint akinek fontos Bocsánatért esedezem, Felség, de . . 
titkolni valója van. maga mellé intette. akart mentegetödzni a tiszt, az atyuska 

Hallod? Kipi-kop? . . kipi-kop? Hal-,azö„kan nem engedte szóhoz jutni:
lód Pacsov ? . . I _  Honna/i kerül az íróasztalomra, azPacsov, a szolgalattevo tiszt nem hal-1 *v , .. .. ..
lőtt ugyan sem m it, de  azért m ialatr ugg ál-  i ^ “ b^  *  P“ ” ' "  '“ ‘ h'“ 0" '  ZSebcbc'
lőtt uralkodója előtt, mint a • cofrek,
engedelmességgel válaszolta :

Párancsára, felség, hallom.
A  cár tenyerével az asztalra-támasz

o k  a szőnyegre, a falra, úgyszólván nap-nap 
' után a fqradalmi bizottság halálos ítélete,
írógépen lekopogtatva, ha nem itt, a tulaj
don lakosztályomban van eldugva az iró-

— Igen ha még nem ment el az
eszed ?

A tiszt minden bátorságát összeszed
te, hogy szembeszálljon a hatalmas urral, 
és dadogva válaszolt:

— Bocsánatért esedezem, Felség, de 
az udvar tudomása szerint tiz nap óta nem 

’ találtak a lakosztályban felségsértő,, átkozott 
iratot. '

Pacsovnak igaza volL A  forradalmi 
bizottság utolsó üzenete a cárhoz tiz nap
pal került ki Vladimír íróasztaláról, atíöl

■ az ’•állatnkormányyzati okmánycsomó tetején 
feküdt, gépírással lekopogtatott irat volt, ’ 
és a cár halálos ítélete volt benne arra az 
esetre, ha két hét alatt jiem adja meg az 
orosz birodalomnak az igazi alkotmányt. 
A  hétbőr tiz nap már letelt és minden oro- 

| szók ura ez idő szerint szünet és jóformán 
alvás, vagy nyugalom nélkül ezen az* egy 
dilemmán töprengett:

kodva, szemében a téboly tekintetve), me- ^ H o n n a n ,  Pacsov ezt feitsd meg ne- 
redt a levegőbe: kém, ha meg nem ment el az eszed ?

Kipi-kop . . kip-kop, kopog az Írógépj Ez az utolsó mondás, ngy látszik tet- 
A  halálos ítéletemet kopogtatja, hallod-e szett Vladimír cárnak, ineH rekedt hangon 
Pacsov? ! nevetett és újra mondta:

/'V -
Alkotmány a népnek, — vagy^ halá

los ítélet a cárnak, t forgatta jobbra-balra 
magában,a kérdést mindaddig-amíg végté
re víziói ’nem támadtak és hallucinálnKnem 

i kezdett. “  -y
— Kipi-kop . . kip-kop. Most kopog-
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emberek zsírjából költekezik az a 
nyomorult ügyvéd. . . .

De minek hosszú sorát a sérel
meknek felpanaszolni. Egyik ügyvéd 
sem nélkülözi a szomorú tapaszta- 
iokat praxisa terén, a különbség csak 
az hogy az egyik gyakrabban, a 
másik ritkábban kedvtelenedik el a 
komoly baj számba menő kellemet
lenségektől.

De hát az ügyvédi kamaráink? 
Azok nem tudnak ségiteni? ügy 
látszik, hogy nem, mert azt tapasz
taltuk néha, hogy alaptalan fegyelmi 
eljárások özöne zudult a kipecézett 
ügyvédek nyakába. De nagy, egye
temes érdekért küzdeni, még — külö
nösen , a"vidéki kamarákat — nem 
láttuk. Alig valahol. . . .  Azonban 
nem~is lehet ez másképen. A büró 
nem kedvezményező és szervező, 
hanem előirt remletetek végrehajtó 
szerve.

első tüneteinek megjelenéséig terjedő lap-, 
pangási időszak nagyon rövid, rendesen 
2-3  nap.

A megbetegedés súlyossága tekinte
tében különböző fokozatokat lehet megkü
lönböztetni. Némelykor erősebb görcsön, 
émelygésen kívül komolyabb tünete nincs 
s a beteg pár nap alatt meggyógyul. Sú
lyos esetekben a beteg teljesen kimerül, 
szemei beesnek, tagjai hidegek és mégké-

tetien gyorsasággal és mennyiségben elsza
porodván, egész városrészek lakoságát 
megfertőzhetik. Ilyenkor aztán már nem 
csupán a beteg közvetlenül terjeszti a bajt, 
hanem minden, amit az ő hányadéka a legpa
rányibb mértékben is beszenyezett, belekerül 

kolerabacillus az utca porába, az Ivóvízbe, 
az élelmiszerekbe és minden tárgyra, amivel 
érintkezésbe jöhetünk.

Különösén nagy a veszedelem akkor,

Az ad hoc ügyvédgyülcsek sem 
képesek e sérelmek tekintetében ke
letkező kívánalmakat kielégíteni-és 
az ügyvédi kar-érdekében szolga- különitésc. 
latokat teljesíteni. Hiányzik abból a 
nagy eredményekhez szükséges ál
landóság és éberség.

Egyedül az. Országos Ügyvédi 
Szövetség lemre képes gyorsan ba
junkon segíteni, legalább az ered
mény reményével dolgozni. . . . . .
Megyei központokkal és sajtó or-

külnek. Irtózatos kínokat szenved egész j amikor a kolerabacillus olyan időben kerül 
testében, de főképpen lábikráiban fajdal- j  a talajbar-amely-4dö az ő továbbszaporo- 
mas görcsei vannak; maid melle is eiszo- dására kedvező-amikor—még- az—időjárás- 
ruí és küzköd ve- kapkod levegő után ¡jeléggé meleg, ősz elején, de sót ősz utó- 
elhaló, csengés nélküli hangon jajgat és | ján is a nap sugarai még eléggé képesek 
nyögi el rettenetes szenvedéseit. j átmelegiteni a talaj felső rétegeit, amelyek

A kolera kétségtelenül egyike a lég- ha eléggé nyirkosak és szenyezettek, egé- 
veszedelmesebb fertőző betegségeknek. Á l-; szén kedvező feltételekkel rendelkeznek 
tálában a kolerásoknak több mint a fele j arra, hogy a koíerabacillusok bennük ne 
meghal. A  legutolsó 1892-93-iki budapesti J  csak maradjanak, de sőt el is szaporodja- 
kolerajárvány alkalmává! a betegek 58 -a i nak. Érthető tehát.-hngij melggebb-időjáfás— 
halt meg. Érthető, tejrát, hogy a kolera j alkalmával jelentékenyen nagyobb á vesze- 
ellen fokozottabb ovóimézkedések szüksé- delem, mert nagy kiterjedésben szentjye-

zödhetik a talaj, niig a téli hideg a talaj 
Az ovóintézkedésok elseje minden- [-szennyes anyagainak rothadására és neve- 

esetre a kolerás betegnek legszigorúbb el- j  zetesen a koíerabacillusok szaporodására
fnem kedvézó. . J 1 •■___

Tekintettel a betegség borzalmasságára A védekezésnek a beteg szigorú el
és arra, hogy lakásokban a beteg szennyes' különitése után kétségen kívül leghatáso- 
ruhanemüinek dezi ficiálása nem lehet oly • sabb módját abban fogjuk megtalálni, hogy 
megbízható, mint- arra berendezett kórhá- j  magát a betegség okozóját/ a kolerabacillust 
zakban. legjobb, ha a kolerás beteget kór- pusztítsuk el. Az az eljárás, amely ehhez— 
házba szálitják, in,ég abban az esetben is, j  vezet, a fertőtlenítés a dezinficiálás. 
ha egyébként lakásábag el lehetne különíteni.' A hatóságok ilyenkor már jó előre— 
Hát még akkor, amikor a-lakásban ,töb- figyelmeztetnek arra, hogy a tisztaságra

ganumával. ]■ben vannak. A leghagyob veszedelem a sze- nagy gondot fordítsunk. Tiszta legyen la-
E két szervezetet meg kell a Igényeket fenyegeti, akik, ha közülük vala- kasunk, ruházatunk, testünk. Gondosan fer- 

legrövidebb idő alatt csinálnunk. - j melqik megbetegszik, rendszerint nem hivnak tótlvnit-yni kfll a VHmrr
| azonnal orvost. Egy-két óra lefolyása alatt ’a munkát nálunk a" központi fertőtlenítő 

VÁdo lro7 7 Í in k  ■ pe(*i9 2 1<oleriis bctG9 folytonos hányása- intézet begyakorlott embereivel szakszerűen
jr6u6K0ZZU nK . j val szerte-széjjeJ szórja a bacillusok tömér- végzi. De fertótíeniteni kell fehérneműit,

Irta : Dr. Oerlóczy Zsigmond egyetemi magán-j dek milliót, melyekazfán sokféle utoii-módon-ágyneműit, ruháját, bútorait és mindent, 
tanár- beléjutnak a környezetében • levők . szerve- amivel érintkezésbe jött. Egyébként a lakás

. fi' köz,emény- zetébe, illetőleg azok beszennyezett keze, alapos szellőzése, a bőséges levegő, vala-
A kolera jelei meglehetősen gyorsan | cipője, ruhája és minden egyéb a laká ban mint minden fertőző betegség ellen is a 

-fejlődnek ki, sőt igén gyakran minden elő- levő holmija közvetítésével a lakáson kivül .legbiztosabb segítője az embernek, 
zétésebb rosszulét nélkül gyors egymásután-; másokba is. Növeli a veszedelme! még az. Amíg a kolerás beteg szigorü elkülö- 
ban következő hányással veszi kezdetét/hogy az ilyen lakásból -kihordott •• szemét,' nitése.' valamint lakásának, bútorainak, 
Máskor egy-két napi bágyadság, szédülés, j vagy lfiön:ött szennyes vjz a talaj felszí- ruhaneműinek fertőtlenítése a hatósági, hogy 
étvágytalanság Általános rosszullét jelzi a nére jutva^jiagu kiteriedésbenszcnnue,dieUu<Hr-mond;am hiv^talnc védeKezesnek leg- 
ft?tetátjflntert6zé^^illanat4lólj^betegsé^ része, amellyel a beteg

tatja a szobában a halálos Ítéletet az író- szőr az udvarnál, azután pedig egész Pé- gyezte meg fagyos mosollyal az asztalvé- 
9éP • • • •, várott, hogy Vladimír cár megőrült. Az ud- gén Merínoff, a forradalmi bizottság feje

Megrögzött, vérbeli kényur volt és .varnál, ahol bizonyosak voltak a dologban és vezére, akinek nagy felsőbbsége első 
inkább megőrült semhogy rá tudta volna csak suttogtak felőle, á városban ahol tekintetre meglátszott a többiek felétt. Min- 
magát szánni, hogy alkotmányt adjon a rflínden hivatalos feíviágositást megtagad- dig bele kontárkodnak a dolgunkba, 
népének. Ilyen az igazi cár. tak és mindent makacsul cáfoltak, hango- Nemsokára ismerős léptek kopogtak

' Pacsov is megbörzadya . látta, hogy ; san tárgyalták a szenzációs politikai esc-' folyosóról, 
őrülttel van dolga és sokért nem adta vol- ményt a forradalmi bizottság litkos ülésező Itthon van a szakácsné? — kérdezte 
na, ha akárhol másutt, csak ne a cár szó- helyén, egy eldugott hónapos szobában, kívülről egy női hang. Ez volt a jelszóa be- 
bájaban érezte volna magát. Hirtelen mén- hidegvérrel fogadták a nagy újságot. bocsájtásra. Kinyitották áz ajtót és Olga lépett
to eszraeje támadt. Mielőtt előbbi szavaira Ha Vladimír megőrült, akkor nem be, a bizottság legkülömb vizslája Kissé 
a cár megtalálta volna a választ, szaporán, j  Vladimír, hanem Péter ur fog meghalni a izgatottan dobta le magáról nagy gyapot- 
mmtha csak valamire felelne; folytait* a ¡zsarnoki széken. kendőjét, amelyikbe be volt burkolődzva.
mondokáját: i Aztán mintha mi sem történt volna, — Sándor levegőbe röpítette a cárt.

-  Különben pedig felséged paran-; csendben hozzá fogtak egy uj kiáltvány Most. öt perccel előbb
f  tőrség P*fan<3-1 megfogalmazásához, amelyben figyeljnez-| Az emberek mintha vijjamosütést

nőkét, hogy tiltott Írógép kopog a szobi- telik a népet, hogy az uj cárral szemben 
b8n • ■ legyen mindaddig tartózkodó, amig az al-

— Az én parancsomra ? — csodálko-; kotmány kérdésében szint nem vall. Ha 
zott Vladimír, mert elsó percben nem em- 1 meg adja az alkotmányt, akkor éljen az 
lékeze t vissza a parancsra, amit nem is atyuska, ha továbbra is abszolutizmust 
mondott. A következő pil anatban azonban akar, vesszen el.
befdtyásólható állapota révén már' Is az! Egyszerre c s a k iv o U  robbanás zaja 
hitte, hogy ezt a parancsol adla a tisztnek rázta meg a szoba ablakát. A bizottság 
és vissza húzódva Íróasztala mögé ír ka- tagjai felugrottak a helyükről 
rosszékbe. kegyesen i n l e t t '  Merénylet! Hogyan?. Mára senki el-

Helyes, Pacsov, eredj! len sem adtunk ki halálos Ítéletet!
Csakhamar futótüzüént terjedt el elő- -  Valami .műkedvelő lehetett, — je-

éreztek volna a tSstökön:
Vladimírt?
— Nem, az újat. Pétert. A pályaudvar 

előtt. Most érkezett Moszkvából, hogy prok- 
lamáljamagát. Cafatokba röpült, örült pánik. 
Sándort elfogták.

A bizottság tagjai -  csupa halálra
szánt arc, — összenéztek. __ j  __

Ügyes dilletáns, — dünnyögt? magá
ban valaki

Egy öszbecsavarodott ur, aki az 
imént még az uj proklamátiót szövegeztc,
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- — Kinevezés, ó  felsége a király Kele
men János kaposvári kir. törvényszéki jegy
zőt a Nagyatádi kir. járásbírósághoz albiró- 
vá nevezte ki. Benne járásbíróságunk kivá
ló szakerőt nyer.

— Játék a fegyverrel. Folyó hó 15-én 
este végzetes szerencsétlenség történt

környezetének csak annyiban van gondja, 11200 koronára való felemelését pár- 
hogy azokat szorgalmazza és a hatóságot tolta vagy a mellett volt, hogy a 
ebbeli munkájában támogassa, addig min- községi segédszemélyzet ügye tel- 
den egyes ember mag&magát külön is kell, jesen rendeztessék belátható időkre 
hogy védelmezze. Ha valami ellen, úgy s e czélból egg adóügyi 'jegyzői 
különösen kolera ellen-igen̂ hatásos ez az állás lét'esitessék és a mellett a se- 
egyni védekezés. ~  gédjegyzői illetmény felemeltessék..

Amikor kolera veszedelme fenyeget, Végre a közgyűlés elhatározta, hogy j József áll. iskola szolga 8-éves kis fiiával. 
a hatóságok nyilvános intő fölhívása jófor- az Ügyet körültekintő elintézése vé- Pál József aznap d. u. egy forgó pisztolyt 
mán csupa olipi tanáccsal van tele, ami gett egy 15 nap alatt egybehívandó! talált, amelyet haza érve otthon vizsgálgat- 
az egyes ember' magatartására vonatkozik. j rendkívüli közgyűlésben fogja- el- ni kezdett Azonban a talált pisztoly fölötti 
Vörösfonálként húzódik végig ezekben a dönteni. i  öröme nem sokára szomorussággá változott
tanácsokban a tisztaság nagy jelentősége, j  A villanyvilágítás ügyében a amennyiben az avatatlan kezekben a pis?-

A tisztaság mindenkoron és minden képviselőtestület utasította a községi jtoly elsült és az apa közelében levő 8 éves 
körülmények között a legbiztosabb védelmet elöljáróságot, hogy a Ganz gyár ál- j kis fiút a golyó oly szerencsétlenül találta 
nyújt mindenféle fertőzés elten, de talán tál .elkészített terveket műszaki fe- az arcán hogy hosszas három órai kínlódás 
egyik fertőző betegség ellen sem védelmez lülbirálás végett terjessze fel a m. után este fél 11 órakor kiszenvedett. A
annyira, mint éppen a kolera ellen.

községi elöljáróság indítványa sze
rint állapíttatott meg. A bevételekbe 
azonban felvétetett 1500 kor. pénz-

Községi közgyűlés.
Fontos gyűlése volt f. hó 17-én, 

szombaton délután községünk kép
viselőtestületének. Napirenden volt 
a villanyvilágítás, az aljegyzői állás tári maradvány, a 4000 kort tevő 
és a költségvetés mellett még több fogyasztási adóalap is folyó bevé-

- érdekes kisebb tárgy is. télként tüntettetett ki s a fogyasztási
Az Ohmacht-féle árvaházi és adóbérlet jövedelme 17000-ről 18000- 

temetöi alapítványok dolga végre re emeltetett. Viszont a kiadások 
rendeződött. ¡közé felvétetett a tüzoltpszertárnak

ktr. kereskedelmi minisztériumban s bíróság másnap kiszállott a helyszínére, és 
azok leérkezte után tegyen ismét; a boncotást elrendelte, atnely alkalommal 
jelentést a közgyűlésnek. ja szegény fiú halálát okozó 6 mm. golyót

Ezután a költségvetés vétetett; meg is találták a homlokcsontban. Pál Jqr 
tárgyalás alá. Ez legnagyobbrészt a I zsefet a kaposvári kir. ügyészségnél em-

tandler Aladár kereskedő 30 a jövő évben esedékes építési rész- kerülte volna ama szerencsétlenséget, amely
kor., Windís Anna maschamód 20; Iete. Ezen-változásokkal a bevéte- 
kor telepedési díj mellett felvétették Tek összege 2920388 K-t tesz ki, a 
a község kötelékébe. kiadásoké 5935754 K-t. Pótadóval

A vármegye által az1'Egyke le-' fedezendő e szerint 3015366 K- áz
küzdésére a többgyermekes anyák j  1909. évre, ,_________ ;
reszere kitűzendő jutalmakhoz a T'égűl községi istálló “építésé 
község megtagadta a hozzájárutást, határoztatott el. 
minthogy nálunk nem grassál az1 A fáradságos tárgysorozat a 
egyke,felesleges pénzünk pedig nincs, kezdetben szokatlan számban jelen- 

Nagy vitát keltett az aljegyzöiilevő képviselőket annyira kifárasz- 
nállás kérdése. Községünk erdemes totta, hogy a gyűlés végén már alig 

jegyzője üzt kérte, hogy ez szün- voltak 10-en jelen, 
tetessék be és a helyett neki két 
segédjegyző tartására 2400 kor. adas
sák évente. Ezt a képviselőtestület

berölés vétsége miatt jelentették fel. Ezen 
szerencsétlen eset elrettentő például szol
gálhat mindazoknak, akik a fegyver keze
lésével tisztában nincseunek, ha fegyver 
kerül kezeik közé, ne egész családi körben 
vizsgálják azt, ha pedig úgy UPálják eset
leg, mint a fenti szerenCsé Népség okozója 
vigye azt ne a lakásra hanem a rendőr
ségnek. Ha Pál ezt tette, volna bizton el-

y fia halálával, mint ezután háramlsni fog 
reá.

— Téli világ. Szokatlanul korán bekö- . 
szöntött télapó. Tegnapelőtt, kedden arra 
ébredtünk, hogy fehér a házak. fedele és

H I R E  K.
egy része visszafejlődésnek tekint- _  S2emé|yi hir Budiner fl|berta cs ís 
Yffll helytelenítette és vagy a jelen csikótelepek gazdasági főigazgatója f. hó 
állapot fentartása mellett a segéd- 17-18-án Lábodon időzött a csikótelep gaz
jegyzői javadalomnak 600 koronáról daságának felülvizsgálása czéljából.

vígan szált a hópehely. A hideg akkora, 
hogy a fütött szobában érezzük csak jól 
magunkat. A  változás után epedö lelkek 
őrömmel üdvözlik az újságot, de bezzeg 
dideregve siet az utón a szegény ember s 
elmélkedik, hová leszünk, ha már most 
hideg van, már most esik a hó.

— Haladunk. A somogyszobbi állomás'* 
a forgalom emelkedésével személyzetiig 
is megszaporodott ismét. Az altisztek szá
mát ismét emelték és a forgalmi tisztek 
száma i^ Jíettöröl háromra lelt felemelve ». 
e célból uj forgalmi tisztként Molnár Lajos 
államvasuti tisztviselő lett Somogyszobbra 
kinevezve.

Színházi hír. Szilágyi Dezső szini-ceruzájával huzogálni kezdett valamit a fo- gondolatnyi ideig sötéten a mérhetetlen
galmazványában; nagyravágyás rideg számításával tekintett J kerületünk jó hírű direktora ez évben bu-

»Vlaidímir cár megőrült: Zsarnoki ma9a e*̂ - 
hajlamaival ismert utódját Pétert utolérte a ,tt az . - - , .! ez a tekintet — itt az ideje, hogy magam- | élénken sajnáljnk. Úgy látszik azonban sze-

mert kerületünket Kővessy

I csut mondott nekünk elnyervén a marosvá- 
jdeje beszélte hángtalanulj sárhelyi színház igazgatóságát. Távozását

nép bosszúálló angyala, tehát az uj cár
Az öreg ur a körülállókra tekintett:
—. Ki is most az uj cár?
— Cirill mondta valamelyikük.
— Tehát Cirill’. . . és papirosa fölé 

hajolva folytatta a szövegezést.
Merínoff, aki fagyos mosolyával még 

mindig ott állt az asztal végén, cinikusan 
szóllott. . .

— Reggel Vladimír, délben Péter es
te Cirill. Ez oly gyors torlódása az ese
ményeknek, hogy ezt az alkalmat meg kell 
ragadnunk.

Szólt és odalépvén az öreghez, el
vette előle az asztalról a már kész kiált
ványt és ketté hasította.

— Az éjjel , — mondta felvillanó 
szemmel — proklaiüálfük a kaszárnyákban 
a forradalmat.

Aztán, mialatt a többiek a meglepe
tés leskelödő tűzében pillantottak reá. egy;

hoz ragadjam a fő hatalmat. j rencsénk van.
Odalent valahol a szomszéd utcában1 Albert volt nagyváradi színigazgató nyerte, 

sortüz hallatszott. A nép. ez a bolond ágyú- kinek jövetele elé a legszebb remenyekkel 
töltelék, lövéHé“ rakásrá magát a szabad- nézhetünk. Mint hírlik még az ősz folya- 
si aArt mán meglátogat minket társulatával.

A halál angyala pedig, amely otf su- — Elszaladt csikók F. hó 18-án Gyé- 
hogott a tűz kereszlségben kavargó tömeg Józscf taraW  béfl6l,ek a Szcnla köz- 
között, gúnyos szánalommal sziszegett a ség közelében levő u. n. Bükk, majornál a 
sebekből vérző halottak és sesültek fjilé ha-,nyári méneséből 21 drb. csikó elszaladt, 
jolva ^  Azért a népszabadságért estetek Hosszas kerésés után eddig sikerült 19-et 
ugy-e mámoros fajánkók, hógy a Vladími- elégni, de 2' a nagykutatás dacára sem 
mirek, Péterek és Gvillgk helyett holnap került meg.
Merinoff, vagy holnapután egy másik min- — Pórul járt kártyások. Visontán egyik
denhatö demagóg lába előtt heverjetek á korcsmában több ízben a falubeli legények 
porban ? hazárd kártya játékot űztek, mig egyizben

Szólt,^és puskaropogác halálorditás' a babócsai csendórség őket rajta csipt^-de 
között vijjogó kacagással suhant tova, hogy legrosszabb Időben, mert Tóth Istvániirik 
más elesetteknek a fülébe súgja a silány járt a kártya s a szép bankot ennek dacá- 
históriai igazságot» amelyet a szabadság ra nem ő, hanem a csendőrség emelte f̂ fc- 
fantomát kergető eleven ágyutöltelék év- — Burgonya szedésközben. Horváth 
ezredeken át nem tudott és talán nfem is Teréz és Csór Józsefné aracsi lakósok bur- 
lesz kéges megérteni soha. gonya szedés közben össze vesztek, Csór-
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né .Horvát Terézt a saját kapa nyelével úgy segélyek kifizetése. A kereskedelem fi gyi mu szabályrendelethez képest átala-
elverte, hogy rajta 20 napig gyógyuló testi J m iniszternek a-bejügy és__i?énzügyminiszter-| kittatnak.  ̂ ^
sértést okozott. Nevezett a nagyatádi kir. rel egyetértőleg-kiadott rendelete értelmében  ̂ E  czélból az atalakitasi elomun- 
járásbirósághoz-Jeljelentetett. az ipari és ' kereskedelmi alkalmazottaknak ká lat h itelesítésére és a helyszíni

— A természetes zsiradék védelme.: betegség és baleset esetére-szóló - járadékait e ljá rás  a nevezett közsegben 
A földmivelésügyi miniszter legújabban elvi .és pénzbeli segélyeit az 1908 évi október 1908. é v i n o ve m b e r hó 9-ik nap*^ 
jelentőségü határozatban mondotta ki, hogy .hó 1-től kezdve a m. kir. postatakarékpénz-■ ! já n  fo g  kezdődni,
kókusz-zsir csak a „mesterséges élelmiszer“ j  tár csekk és klearing forgalmának az igény-1 
jelzővel hozható forgalomba. Ennek az eimu-'l bevételével fogják ezután folyósítani. Ez a
lasztása az 1895 évi XLVI te. 4 § a alap- j módszer ezenkívül igénybe vehető az elö,e-1 tá raua iáson szpmélupsen vanu mon-
ján büntetendő. A „vaj“ szó a mesterséges (ges és ideiglenes járadékoknak, végkielégi-!. -99 . ....... ü . . . 9
zsiradékon nem alkazmazható. A m. kir. léseknek a: pénzbeli segélyeknek a folyósí- 

; tására, valamint egyéb fizetések teljesítésére 
is. A miniszteri rendelet közli a kifizetések 
módozatait, az igazolást pedig a községi 
elöljáróság tartozik igazolni: vajon a címzett 
özvegy él-e és nem ment-e- újból férjhez, 

hány hármas, kettős, egyes összavazó lesz, \ vajon a járadékot élvező gyérmek (unoka,
Somogyban már rég beszerezte. Ezek az ada- j  gondnokolt) életben van-e hogy a címzett 
tok érdekessek voltak, de bizony szó fért a segélyre szorul. Az igazolásért semmi dij nem
megbízhatóságukhoz - is. A ̂ é 1figymini«ter.L» edfetá:— — -----—  h-v ii a j
ennélfogva jónak láttaj hogy a néhány esz-1 — Egy nagy betöréses lopás, amely hatóság, 
tendővel ezelőtt készült statisztikai adatok!nem történt meg: Matán illés csokonyai 
egy ujabb összeírás alapján ellenőríztessené'k; lakos a Szigetvár melletti Lajosfa pusztán 
és 1gy~5z adatok helyességéről meggyőződést felparczel'ázotf birtokból nagyobb mennyi
szerezzen. Mint értesülünk; már a legköze- j  ségüt vásárolt. S  most egyik napon jelen- 
lebbi napokban elrendelik a 24 éven fölüli tést tett a gyöngyösmelléki csendőrségnél, 
magyar honos férfilakóság uj és sürgős ősz- hogy három ismereten ember zárt folyo- 
Szeirását. Somogyvármegye alispánja már kéz- folyosója ajtaját feltörte és kamarájából 
hez is kápta a belügyminiszter útsitááát és egy viaszos vászonba elhelyezett bőrfárcá- 
most sürgősen betöltik á kiküldendő szamlá- jából 4232 korona pénzét ellopták. A

földmivélésSgyi miniszter 1£G8 évi 33.858 
számú határozata.

— Uj összeírás megyénkben. A belügy
miniszter az uj választói törvény alapjául 
szolgáló adatokat, melyek azt tüntetik föl,

Ennélfogva felhivatnak az ösz- 
¡szes érdekeltek, hogy a hitelesítési

hatalmazott által jelenjenek meg és 
az, uj telekkönyvi tervezet ellen 
netáni észrevételeiket annál bizo
nyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után 
a téves átvezetésből eredhető kifo
gásokat jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányában többé nem érvénye
síthetik.

Nagyatád, 1908. évi október hó_ 
4~én a kir. járásbíróság mint. tkvi,

dr. KISZELY kir. jbiró.

lóbiztosok a kérdőívet -Az—uj- 
eredményét az egész ország élénk érdeklő
déssel várja.

— Menyi adó fölyt be ?  Szeptember 
hónapban a vármegye népében nem nagy 
volt az adófizetési kedv amit az. bizonyít.

csendörség-  a nyomozást^ megindította, de 
ennek során meglepő és nem várt ered
ményt . ért - el,"mért ki udódott, hogy az egész 
betöréses lopás esete furfangosan kieszelt 
mese és Matántól senki egy fillért sem 
lopott el, amit később ó is beismert és

hogy szeptemberben 433.311.15 korona 
lami adó folyt be, vagyis 122,596-76 koro
nával kevesebb, mint a múlt év szeptemberé
ben. Befizettek az egyes kincstári adóhiva
talnál: az igali adóhivatalhoz 64.952,39 ko
ronát, kaposvárihoz 72,60047 koronát, a 
csurgóihoz 39,011'96 koronát, a lengyeltóti
hoz 38.023.99 koronát,«  marcalihoz 55.957.10 
koronát, a nagyatádihoz 39.755-37 koronát, 
a szigetvárihoz 60,494.19 koronát, a .tahihoz 
62,995.18 korona állami egyenes adót és 

_ maradt~a Várjfégyének 999.095 korona adó
hátraléka.

— A munkkásbiztosittó járadékok és

elmondta, hogy - azért eszelte ki. a dolgot, 
hogy a hitelező albertiirsaL takarékpénztár
nál egy évi időt nyerjen a törlesztésre. 
A .csendörség jelentette-fél a bíróságnál á 
furfangos uj gazdát.

Felplós szerkesztő:
Dr. NEUBAUER FERENC.

3296. sz. tkvi 9Ó8.
Hirdetmény.

Visonta község telekkönyvei az 
úrbéres legelő részleges féíoszfíísa 
következtében áz 1890. 20326. $zá>

szállít, fajtisztaságért jótállvá legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert :

KükUllömenti első
---  szöllöoltvány telep
tulajdonos: CASPARI FRIGYES, 
Medgyes 91. sz. (Nagyktiküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szőlőtelep feltétlen meghl7hatAgAgArA|u

Oda V a s ú t i  m e n e t r e n d .
1002 1008 \9í !> 10Í 2 1004 1006 1010 1042
Gyv. Szv. Gyv. $zv. Gyv. Gyv. Szv. Tvszsz

700 820 255 410 900 1022
íoiy 200 60/ 625 732 12«7 322 600
105/ 314 741 «10 1256 424 734
1145 440 836 8 *« .537 925
i2*y 546 922 932 217 628 1029
2'/ m . 1134 405 055
75« 705 50» 955 652

Budapest k. p. u.— Fiume
ind. Budapest keleti p. u. . érk 

Ujdombóvár . . . .
„  Kaposvár ..................

érk.”  Somogyszobb . . t . . ind.
„  Gyékényes .......................
„ Z á g rá b ......................- V.
„  Fiume......... .. . . . 1 ,

Vissza
1041 1003 1007 1005 1011 1901

Tvszsz Gyv. Szv. Gyv. Szv. Gyv.

610 750 90:, 1215 -140
920 412 224 837 954 101̂756 340 119 805 855
613 1202 715 745
600 21« 1113 643 653

1224 • 742 448 r-v-
600. 1000 1040

8,A 935 
158 

1231 
1116 
1030 416 

6 4 5  j  2 1 8  
925 ,755

Oda Somogyszobb Balatonszentgyörgy. vissza

Segesd-Bogát . 
Böhönye . . 
Mesztegnye 
Gyóta . . . 
Marczali-— 5̂-=»- 
Kéthely .... . . 
Balatonujlak

Szv.
4702

750
808

Vv.
4716

1210
1227

Vv.
4714,

608
630

842 106 712
909 132 743
920 142 7b4
943 20b .825

1001 222 850
1011 231 900
1024 244 9iá
1036 254 925
1046 303 935

Vv.
4711

Vv.
4713

Vv.
4715

700
645

417
402

1107
1052

• -
I 621 

603
530
511

. .459 -.

342
324
244
228 

—Qtfi .

1035
1017
939
925
ü i'l

. 419
359

-144. 
130

y u
843
829

3*7 : 118 
•332 1 06 805 
323 1255 755

Oda Somgyszobb Barcs
Vv. I Vv. 

4812 4815

9 40 j
1014
1024
1031 i
1047 |
1117
1141
1148 i
1205
1223 |
1230

623 
652 
703 
709 | 
724 
750 
«»4 I 
822 .. 
840 I

ind. Somogyszobb . . 
M  Nagyatád ... . . 

Simbngát . . 
Erzsébetpuszta 
Lábod . . . . 
Görgeteg . . . ■ 
^/tsöiita-Csokonyá 
Csőkonyá 8. sz. őrh., 
■Sotnogylarnócza .

I Bárcstelep..-. . 
érlc-Barcs . . . .

Vissza
Vv. Vv.

4811 4813

6™ 406 _
628 343.
605 325 ■-;
5*9 319 ..—‘
549- 310 —
52» 2-3 -
458 224 —
446 214 -
432 200 -
4O8 140 . . -
400 13? -
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Fleiner Ignácz S eSkB I Í e nagyaíádon
(Korona szállodában.) ' l g

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni hogy SZ0bclfÜtéSr6
kiválóan alkalmas TRIFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron;
a szén kitűnő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 
kályhában egyformán használható. g9H jó és olcsó tüzelő anyagot szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagg választékú raktárámat mindenféle
kályhákban, takaréktiizhelyekben, úgyszintén revolverek, fegy
verek és flóbertekben, gazdasági és varrógépek s az összes 

--- vasáruczikkeket legjobb minőségben. ■■
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CZERKON IMRE ÚRI ÉS  NŐI CIPÉSZ 
KÉSZ  CIPŐ RAKTÁRAA NAGYATÁD.

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

A JÁN LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb* kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós. lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

készítését ----;— --- -—L------ .. - _________ . T~i~
RAKTÁRON TÁRT: Úri, noi-és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. *• •' . _. ; ̂  — :— —— -

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Á pécsi 
orazágosJri- 
állitáson elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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KONYVWYOMDfl. gENYÁK IA N 0 S ' TS'JSfS
KÖNYVKÖTÉSZET.' N A G Y A T Á D .  ~ K E R E S K E D É ~

RAKTARON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben i 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK:

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

“ J  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
^  ̂  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

_
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Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron
: iitiI  f I í i l £ £;f i  l készíttetnek. : ^  ; . . 3 _
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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ROTTER BERNAT, NAGYATÁDON. Klapittatotf 

1854. v

MAGYAR KIR. LŰPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 
Mindennemű takaréktüzhelyek. 
Szab. bácskai ekék és alkatr.

= 0
LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

Épület vasalásokes Vasgerendák

Szüretelési cikkek. Gazdasági 
vetőmagvak. Gabonazsákok. =

Építkezési anyagok: Mész, ce- 
ment. aszfalt és kátrány term. 
Épületfa, deszka minden méretben
|a fclsömagyarországi fazsindely.

B
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f l b L E R  Q É Z f l
fűszer, csemege kerereskedése. Alapiitatott 1880.

S S  N a g y a t á d o n «S3

R közelgő téli évad beáltával ajánlja a következő fris
sen ér-kezetf árukat u. m.

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 
Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok, 
tSSt. Conservhalak, Finomcukorkák stb. S S
kűlölegcsségeket.

_S)
Az összes cikkekből állandóan nagyraktár a leg- 
g SLÖ IO lT D  jobb kivitelben ET>t<~grm i
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Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1908.



Ili, évfolyam 1908. október hó 29 ,- 44-lk szám.

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.; r 
gyédévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. =  

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

S Z E R K E S  Z T I  K;
Dr. NEUBAUER FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetés! dijak a kiadóhivatalba küldendők

Temetői hangulatok.
Amikor az első dér megcsípi a fák 
leveleit, amikor az őszi szél végig 
süvit a zörgő bokrok közt és sárga 
levelek jelzik az útja nyomát, önkén
telen az elmúlás gondolata lepi meg 
mindnyájunk lelkét. A hervadás ide
je mélabus érzéseket fakaszt, emlé~ 
kezésünk visszaszál a múltba és föl
keresi sirban a porladó kedvesein
ket. Ez az érzés forrása a kegyelet 
szép ünnepének, a halottak napjá
nak. A temetőkben újra hántolják, 
virágokkal, koszorúkkal, ékesítik a 
sírokat. A mauzóleumok, díszsírhelyek 
gyászpompát ölténekT de szegényele 
besüppedt sírjain is ott ég a magá
nos kis mécses e napon.

Ahogy végig haladunk a nyir- 
kos utakon, elfog a múlandóság bús 
gondojata. A vágy egyforma. Akik

És megrohan ilyenkor a gondo
lat, érdemes-e küzdeni, dolgozni, hiú 
álmokat kergetni, holott az élet oly 
arasznyi és mindnyájunk egy a föld. 

j Érdemes.
a Hiszen a küzdés, a munka: ma- 
| ga az élet. Apró csavarok vagyunk 
a nagy, titokzatos gépezetben amely, 
rejtélyekkel Van telle, de minden
csavarnak megvan a maga rendel
tetése. Ha kihull, támad helyette. És 
a gépezet tovább forog, mert az 
élet, a küzdés, a munka örök.

A kegyelet szava minden évben 
egyszer odaszólit bennünket azok
hoz, akik bevégzett munkájuk titán 
az örök pihenésnek részesei lettek. 
Gondoljunk ̂ szeretettel rájuk. Azokra 
is, akik bevégezték a kiszabott fel
adatot, azokra is, akiknek munkáját 
derékon törte ketté a kérlelhetetlen

nagy és szép gondolatokkal, nemes 
és bátor cselekedetekkel gazdagítot
ták az emberiségét, akiknek a sors 
szárnyakat, adott hogy magasra szál
hassanak, akiknek kincset és vagyont 
nyújtott, hogy gondatlanul élhessenek, 
akiknek fényt és díszt juttatott,-hogy 
embertársaik fölé emelkedhessenek, ép 
oly csendesen pihennek alattunk, 
mint azok, akik verejtékezve futká- 
roztak a napi kenyér után s akik
nek az élet nem adott egyebet, csak 
gondot és gyászt ^

halál. Mindenki szenvedett- -élet
ben és ez a szenvedés mindenkinek 
sírját megszenteli. Sirassuk meg újra 
azokat, akik közel áflottak hozzánk 
és gondoljunk mély szeretettel azok
ra, akik felülemelkedve a családi élet 
szűk keretén, a haza és az emberi
ség érdekében áldozták fel erejük 
javát. Csak annak a nemzetnek tá
madnák nagy fiai, amely a kiválók 
emlékét megőrzi. Szegénif ország 
vagyunk. És nagyjainak alig adha
tunk mást, mint kequeletes emléke- 
“zést a< szívünkben.

Vándoroljunk hát ki a temetőbe, 
szenteljük ezt aJiflpot halottainknak. 
Gyujtsuk meg erre a napra lelkűnk
ben is az emlékezés mécsesét, tép
jünk szeretteink sírjáról egy virágot 
s azután ujult erővel, az emlékezés 
felmagasztósfolt érzésével térjünk 
vissza az életbe. A halottak biro
dalmából térjünk vissza a nyüzsgő, 
zajos életbe: — dolgozni, küzdeni 
szeretteinkért, a hazáért, az embe
riségért !

Védekezzünk.
Irta : Dr. Gerlóczy Zsigmond egyetemi tanár

(Befejező közlemény.)

Minthogy egyáltalán nem ellenőrizhető 
az, hogy kolera idején azon, amit kezünk- 
ketérínltíéTünkT'nem voltak-e kolera bacil- 
lusok, a íegegyszeruDb es egyszersmind
leginkább célravezető módja az egyéni vé
dekezésnek az lesz, hogy kezűnket napjá
ban töbször, de mindenesetre minden evés 
előtt szappannal alaposan megmossuk. Ez
zel az eljárással megvédjűk magunkat az 
ellen a veszedelem ellen, amely bennünket 
a saját kezünkön tapadó kolerabacillustól 
érhet. Hogy testünk többi részének gondos 
tisztántartása, a rendes fürdés, csak bizto
sabb# fogja tenni védekezésünket, az bővebb 
magyarázatra nem szorul.

|____ JL _  tisztaság fokozottabb mértékben
| terjedjen ki ruházatunkra és a körülötünk

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

Károlyi Sándor 1831—1906.
Ir ta : Csernay Ödön.

Október hó 21-én olyan ünnepe volt 
a fővárosnak, amelynek jelentőségét legke
vésbé  a főváros közönsége tudta átérezni, 
de annál inkább a vidéki városok és falvak 
lakói s különösen a délibábos rónák, a ka
lásztermő völgyek szántó-vető népe.

Károlyi Sándor gróf szobráról hullott 
le a lepel ezernyi és ezernyi vidéki gazda, 
szövetkezeti és gazdaköri ktyüldötHélenlé- 
téően. Nem egy vidék, de az ország min
den vidéke képviselve volt a szobor lelep
lezésen, annak jeléül, hogy az ünnep or
szágos ünnepe volt, sőt ha tovább megyünk, 
elmondhatjuk, hogy a szobor leleplezés 
ünnepe volt egész Európának, mert Károlyi 
Sándor gróf hírneve messze kiterjedt az 
ország határain is. Ismerik ezt minden hői, 
ahol el a fogalom \„Szöoet/tezés“  gyökeret 
tudott verni.

Gróf Károlyi Sándor a közelmúlt idők 
legnagyobb magyar gazdaságpolitikusa volt.

Méltó utódja gróf Széchényi Istvánnak. 
Gróf Széchényi István volt az, aki megje
lölte amemzet naggyá fejlődéseinek útjait. 
Gróf Károlyi Sándor volt az, aki megmu
tatta a fejlődéshez felhasználható legcél
szerűbb eszközöket. Gróf Széchényi István 
volt az, aki ipeggyőző. erővel mutatott arra, 
hogy naggyá csak gazdaságilag erős nem
zetek fejlődhetnek. Gróf Károlyi Sándor a 
.nemzet legszélesebb rétegeivel a gazda
ságilag legszegényebb néposztályokkal is
mertette meg a gazdasági megerősödés 
eszközeit. Késő századok lesznek hivatva 
eldönteni, vajon nemzeti történelmünknek 
ezen két nagyalakja körül, melyik végzett 
eredményesebb munkát? Ma már mind
kettőnek alakja megdicsőülve áll az utódok 
előtt és minél inkább tüxinek tova a szára
dok, dicsőségük csak annál inkább növe
kedni fog. < ' f '  

- '" fW *  * . * ■
Gróf Kácplyi Sándor 1831 november 

10-én született. Szülői az áldozatkészség
ről ismert főur, Károlyi István gróf és’ en
nek hitvese Eszíerházy- Efanciska grófnő 
voltak. Kora ifjúságától kezdve ( alig van 
Károlyi Sándor grót életénelroly mozzanata, 
amely tanulságos ne lenne. Alig 17 éves

korában beállott a Károlyi' család által 
felszerelt huszárezredbe és végigküzdi a 
szabadságharcot. Ennek leveretése után 
külföldre menekül, ahol egész életét köz- 
gazdasági és sociálpolitikai tanulmányoknak 
szenteli. Az általános amnesztia után neki 
is megengedték, hogy visszatérhessen ha
zájába. A  művelt, gazdaságilag előrehaladt 
nyugat emlőin nevelkedett ifjú, hazájába 
visszatérve igazán megdöbbentő képét látta 
a gazdasági elmaradottságnak, a nemzet 
pusztulásának. Az ősi udvarházak sivárak 
és üresek voltak. A televéuy termőföldet 
gáz verte fel. A főldmives nép,. a nemzet- 
fentartó gazdaosztály kunyhói előtt nap
nap után felhangzott a dobpergés, ezer és 
ezer birtok került árverésre, gazdáik pedig 
nehéz szívvel bár, vándorbotot vettek a 
kezükbe s mentek a délibábos szép újvilág 
Amerika felé, hazát és boldogulást keresni. * 
A  közigazgatás elképzelhetetlenül- rossz volt,
A  törvényhozás a féktelen liberalizmus let^ 
úrrá. Egymásután hozták a törvényeket, a 
melyek legkevésbbé a népnek, hanem inkább 
a nép megrontólnak kedveztek.

Miel0tt azonban .gr. Károlyi Sándor a 
nyilvártös élet nagy küzdőterére kilépett 
volna, családja és önmaga iránt tartozó
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lévő-minden tárgyra, lakásunk padlózatára 
falaira, bútorzatára, stb. Szelőztessük szobá
inkat gyakran és erőteljesen és különösen 

, vigyázzunk arra, hogy lakásunkban semmi 
szenny, semmi rothadni képes anyag össze 
ne gyűljön. Ezért különös gondja legyen a 
házi asszonynak a konyhája tisztaságára.

Ne engedje meg azt, hogy a konyha
hulladék összehalmozódjék, hanem jól be
födhető szeméttartó ládákban vitesse el nap

lehetünk, mert azok kezelése nem mindig 
kifogástalanul -tiszta — ~ —

A szeszes italokról külön kell szól- 
lanom. Köztudatöa ment, hogy kolera ellen 
nagyon jó védelmet nyújtanak erős borok, 
pálinka, likőrök stb. sőt némelyikét, minta 
borovicskát, vörösborokat a régebbi időben 
mint ^specifikumot hirdették. Kétségtelen, 
hogy a szeszes ital nem alkalmas arra, hogy

élvezése tehát valamely jobbfajta bornak, nap mellett a házi szemetet. A cselédseg oH a||0| a2 ivóvi2 „ em jó vaga
tisztaságára eber figyelmet fordítson min
denki, ;mertjiiába_iisztálkadunk mi, hogy
ha a szakácsnőnk, aki az ételeinket készí
ti, piszkos.

^ Az a körülmény, hogy a kolera bacil- 
lusa Jegtöbnyire á szájon át kerül az em
ber szervezetébe és pedig étellel, itallal, az

gazgatás mellett ^-köziegészségüguetszol- 
jjáio-tanult' Telkiismeretes, odaadó orvosló 
és tisztviselői karral a siker reményiben 
vehetik fel a  harcot ezzel a félelmes beteg
séggel;

Ma a közlekedési eszközök óriási ki- 
terjedettsége mellett senki sem fog gondolni 
arra, hogy a határok elzárásával—meg7~te-“ “  
hét akadályozni a 'Röíera behurczolását. •

benne a kolerabacillus tenyészék. Mérsékeli TTem is fektetik erre a súlyt a védekezés-
ben, hanem sokkal inkább arra, hogy a 
közegészségügyi viszonyok általánosságban 

éppenséggel ragályos megengedhető, sőt [jók legyenek. Ezt azonban ott, ahol észtén- 
eseltöl-esefre az orvos tanácsára ajánlható dőkön, évtizedeken keresztül elhanyagolták, 
is, ámde másrészről ne feledjük el azt, hogy a veszedelem pillanatában, a tizenkettedik 
viszont az, aki szeszes italt sohasem ivott órában elővarázsolni nem lehet. Ahol nem 
vagy ahhoz szokva ni.icsen, ha csupa vé- gondoskodtak^ a béke idején arról, hogy a 
deimi szándékból inni kezd, könnyen meg- szeoyvizeket jő csatornázással elvezessék 
rontja a gyomrát, és ezáltal hajlamossá te- és a talajt a sztnynyezéstől megóvják, ahol 

egyéni védekezésben oly eljárásokra *s'in-jszj mggát g k0^ rafertözésre. Különösen nem gondoskodtak arról hogy a lakósság- 
ditja az embert, hogy a  kolerabacillusokat helytelen, j,.a gyerekekkel itatnak borovics- nak jó ivóvize legyen, ott a veszedelem 
az ételekben és italokban már eleve tönk- sziivónumot, konyakot, és egyéb erős napjaiban nem lessz sikere sem a quaran- 
retenni igyekezzék. Minthogy a koterabacíl- j szeszes italokat. Iszákos, részeges embe- taine-nak, sem az izolálásnak, sem a fér- 
lusok már magasabb hómérsékben rövid ¿ agy veszedelemben forognak kolera- tőtlenitésnek, mig ellenben ahol a közegész-
idő alat elpusztulnak, igy 60 C9. hő- idején és ha megbetegesznek, ke-
mérsék mellet-már 10 perc múlva, fölforra- Ivés reményük lehet a fölgyógyulásukhoz.

ségügyre nagy gondot fordítottak, ott nem 
találnak a koleracsirák kedvező talajt a sza-

láskor pedig azonnal, azételek és italoki Általában véve jegyezzük meg azt, hogy porodásukra. Ott, ha végre behurcolják is 
utján való fertozes eherrugy fogjulr m a-f^ gy^sjjen ¿s jyásban való mértékletesség a bajt, sikerülni fog rohamos tóvábbterje- 
gunkat legbiztosabban megvédelmezni, hogy 1 az a fegyVCrj amely minndenkit legjobban dését és rettenetes pusztítását megakadá
sa  csakis olyan ételeket eszünk és csakis, me^védelmez gyomorrontástól, mint a kó- lyozni. -
olyan italokat iszunk, amllyel az icrára legjobban hajlamosító tényezőtől. Fog-e csodálkozni valaki azon, hogy
magasabb hőfoka hatása alatt állottak. Ke- Éljünk úgy, ahogyan megszoktuk, csak: Oroszországban hevesen pusztitt a kolera, 
rűljűkJ ghát k0lergveszedelgmjdeieiLa_nyers^0kö2^ at).ban ^  ételeink és italainkí ahol a hatóságok rettenetesen hanyagok és
ételeket: nyers tejet, vajat, sajtó , gyumo - tisztaságára és arra, hogy tu liie  terheljük jahol a népség egészségével mit sem törőd-- 

__csőkeL_ -  - -y- magunkat -Ha egészséges a gyomrunk, ha|nek? Sőt mi több, ahol börtönbe vetik azt,
Együnk Jrissen készített ételeket, olya-,jój emésztünk nincsen okúnk félni a kole-1 aki az igazságot hangoztatni meri I

• áokat, amiket magas hőfoknál sütöttek vagy rától, mert tudományos-vizsgálódások kidé-: Nálunk- nem-kell ától félni; hogy vala-—  
fo^k . Megapéksüteményt vagy a péktől r;tették azt-hogy az pgéssspgp  ̂ gynmnr . kit ..ilyg-n-okhól—letartóztassanak, egyrészt 
hozott kéHyerei is ajánlatos, mielőtt aszta- saya a kolerabacillusokat hamaróssan tönk-1 azért, mert ilyenfajta kellemetlenül hangzó v 
lunkra kerülne, a tűzhelyen meg .pirítani. reteszi. | igazságokat nem irhát senkisem, másrészt

Helyesen cselekszünk, ha forralt és Gyöngíti a szervezet ellentálló képes-: pedig azért, mert ha még vakmerő, sze- 
zárt palackokba tett vizet iszunk. ségét a kiáradás, a kimerültség-is. Ezért j menszedett valótlanságokat ir, se tar-
Állott vizet azonban sémi esetre se igyunk : mértékletessek legyünk a munkában, a szó- j  tóztatják le.
hélytelen volna tehát az ivásra szánt vizet rakózásban, mulatozásokban és élvezetek-! Legfőbb egészségügyi hatóságunk, a bel- 
egyszerre nagyobb mennyiségben felforral- ben egyaránt. j ügyminiszterium a védekező eljárások leg-
ni és eltenni. Frissen kell azt mindannyiszor A védekezés egyéb feladatai a ható- apróbb részleteit is folytonps figyelemmel 
forralni és azután lehűteni. Egyébként meg ságokra is háramlanak, amelyek rendezett j  kiséri és minden túlzás nélkül mondhatjuk, 
bizhatóan kezelt és tiszta kereskedésből; államokban, ha föladatuk magaslatán álla-! hogy igazán lázas munkában van mindenki, 
hozatott ásvánvizet ihatunk. nak és hygiéna tanításait megfogadták ésjakinek a védekezésből állásánál fogva ki,

A kereskedésben külömbözö szódavi- a közegészség ügyének javítására minden j kell vennie a részét.
zek ellen azonban bizonyos aggodalmakkal téren minden lehetőt megtették, jő közi- Közönségünk tehát a hatósági véde-

kötelességeit kellett lerónia. Pusztulásnak 
indult az ős Károlyi vagyon is és kis hij- 
ján, hogy teljesen idegen kézre nem került. 
Gróf Károlyi Sándor erős kézzel látott hoz
zá a pusztuló birtok megmentéséhez. Az a 
főur, aki élete utolsó esztendeiben milliókat 
tudott áldozni közcélokra és a jótékonyság- 
oltárán, külföldről visszatérte után évekig 
6000 forintból élt meg. A következetessen 
keresztülvitt takarékosság és nyugatról ho
zott gazdasági szaktudás voltak Károlyi 
Sándor gróf eszközei, melyekkel a pusztuló 
Károlyi vagyont nemcsak megmenteni, de 
megsokszorozni is sikerült.

A közéleti szereplés terén elsóizben a 
székesfehérvári gazdakongressuson tűnt fel. 
A következő határállomás az 1881-iki nem
zetközi gazdakongressus volt, közbe-közbe 
számos kisebb gyűlésen és értekezleten 
hallotta szervezkedésre felhívó szózatát. E 
szózatnak csakhamar jelentkeztek az ered
ményei. A gazdasági egyesületek munká- 

. hoz láttak, mindig több és több gazdatár
sadalmi szervezet alakul. Csakhamar meg
alakítja gróf Károlyi Sándor a pestmegyei 
hitelszövetkezetet, majd á hazai szövetkeze
tek központi, hitelintézetét és végül 1898- 
bán .a „Hangyát“ a fogyasztási szövetke

zetek országos központját. Ezek a szövet
kezeti intézmények megtanítják a gazdané
pet az ön erejében való hivalkodásra, bol- 
dogülásának önmaga erejével való keresé
sére. Megalakul a „Magyar Gazdaszövet
ség" és ennek nyomában százai ezrei a

hatatlan időkre megjelölte az egyedüli he
lyes magyar agrár és sociálpolitika ut irá
nyát S zív ó s  akarat erejével kiküzdötte az 
elnyomott nép osztályok védelmére szolgá
ló ma már gyors egymásutánban követke
ző törvényeket Neki köszönhető a kiván-

falusi hitel és fogyasztási szövetkezeteknek, j  dorlási és a nemzetrontó elemek beözön- 
gazdaköröknek. E  szövetkezetek rendezik j lését meggátló bevándorlási törvény létre-
á~ hitelviszonyokat, szervezik a fogyasztást (jötte is - ' ----
és értékesítést. A gazdakörök egy táborba Gróf Károlyi Sándor és működése equ 
ggűitik a falu szétszórt népét s alkalmat u| korszakát nyitotta meg a magyarnemzet 
adnak nek, arra. hogy a gazdasági szak-; fejlődének.1906 április hó 24-én szűnt 
tudás iskolákba,, el nem sajátítható lsm?- meg az ó mindig a magyar hazáért érző 
rétéit megszerkessze. „ agu Kive dobogn| Távól mita,ank

Mintegy vándor apostol ,árt kelt a Franciaország naps ugaras ege alatt, ahol' 
nagytekintélyű es nagyvagyonu four faluról- su, betegségére gyógyulást keresni ment. 
fal"™ hogy a szövetkezeteket, gazda ^ v é 9ezte |* féffl,« pílyafutását. Mento„e- 
népköroket összehozza Munkájáért sem ba„ ha„  m z ,  ki magyar nagy-

Í S Í h üti » "C,n „  DC “ r ,6,írC '9 ÍSZ « * * "  át d°'9 °z°>t és akinál több pénzt áldozol arra, hogy tévé- ,eglabbct ,1 azokért, akik tőle a
Í “ m u í ,S' . ! m ',S f áZC2r<;‘ miUi“ kkal rendelkező nagybirtokostól, akét sőt milliókat áldoz ezenkívül kórházakra, |egösibb maggar családók egglk sarjadéká-
templomokra, iskolákra, és egyébb más oljj
intézményekre is,-amelyek terjesztik az „  kisgazdákért, 
emberi tudásvilágosságát. Quám olitják  a 
gyengét, az  önm agával tehetetlent.

- L ázas tevéken ységet fejt ki a  törvényh o
zás terén is. A  hires g ön czi lev e le  belát-

tói, a legtávolabb áltak : a kisemberekért,



kezés tekintetében teljesen nyugodt lehet 
Ámáé kívánatos, hogy mindenki külön-kü- 

~Iöit ls, járuljon hozzá ahoz a nagy munká
hoz, ami ilyen nagy veszedelem elhárításá
hoz kell. Az egyéni védekezés a legszéle
sebb körben* hogy ugymondjara az egész munkából. A  gyűjtés eredméngét lapunkban
vonalon szükséges. Föl kell világosítani 
lakóság legszélesebb rétegeit arról, hogy 
miképpen védekezzenek, miképpen támogas
sák a hatóságokat ebbenanagy küzdelem
ben. És itt fontos szerep jut a sajtónak, 
amely felviágositásaival nagy hasznára , le
het a védelemnek,, de kárára is, ha meg
gondolatlanul ijedséget támaszt.

H atottak nap ján .
: ; Irta : Herceg Ferenc.

Kértek, kedves olvasóm, ne dobd el 
bószúsah ezt a lapot, hanem szenvedd el 
néhány percig a  kellemetlen érzést, mellyel 
a keserű és megszégyenítő igazságok fe- 
szegetése jár.

Hatalmas tüntető menet vonul el lelki 
szemeid előtt A tüdövészesek tüntető me
nete. Nyolcvanezer ember, a kinek szemé
ben már ott vibrál, a halálos félelem. Órá
kon át látod őket vánszorogni és a rette
netes menet még sem akar véget érni. Fakó 
arc«; horpadt- mellű parasztok, kiknek so- 
Váüi} válláról oly furán lóg a cifra szűr.

NAGYATÁDI HÍRLAP

Herceg. Ferenc e gyönyörű cikke még 
azoknak figyelmét is fetköiti a szép tár
sadalmi munka iránt, a kik eddig késle
kedtek. örömmel irjuk, hogy megyénk és 
városunk kiveszi részét ebből a mentési

közzé fogjuk tenni.
Vajha mindenki megértené, a megka- 

póan gyöngéd ötletet: egy virágszállal ke- 
vesebet kell kötni a kegyelet koszorújába- 
s ezt az egy virágszálat átadni a halál 
jegyeseinek élete megváltására T

— Kinevezés. A  m. kir. pénzüyyminisz- 
ter Schröder József okl._xjaztfatiszt görge
teg! lakósLa nagybecskereki m. kir. pénz
ügyigazgatósághoz ideiglenes minőségben 
pénzügyi fogalmazóvá és földadó nyilván
tartó biztossá kinevezte. T * '• ■■ .

— Változás a polgári iskolánk taná-

bereinek kell a legtöbb esetben közbelépni, 
hogy a. bortól teljesen elázott ntgafiakat 
meggátolják további tetteikbe», Igg vwi ez 
azonban nemcsak nálunk, hanem kisebb 
községekben is. Legutóbb Tarany község
ben Szerec Ferenc és ifjú Drávecz Mihály 
taranyi legények a szőllóbegyrőí haxajővet 
iszonyú ordításukkal zavarták az egész napi 
munkában kifáradt és pihenai # rt lakossá
got A csendőrök töbszöri figyelmeztetése 
dacára sem hagytak fel lánnájukjttt mind* 
addig, mig a kötekedő és csendzavaró 
atyafiakat a csendóri hatatom ét nem némi* 
totta. Sajnos azonban, hogy az ilyen .es»« 
bereknek még á büntetés sem használ, mert 
mikor újra bort lát ismét a régi ember ; 
lesz belőle.

— Pénztár rabiás. Tegnap 2*£án éjjel 
a Taranyi községi jegyzői irodában elhe-

ri karában. Popfly Károly polg. isk tanár . eddig tettesek“
lemondott állásáról és. már el is távozott i !feltörték és á benne levő 3 ezer és né-
Nagyatádról. A  méglresedcH tanán“  áíite- f »  kor° nát " vi,ték- *  
ra már kilett hirdetve a  pályázat. ré" a ‘ ' ,C|ét f“ “ 9««ék fel és az Így ej-

-  Jegyzők gyűlése. A  som ogyvárm e- tctt " ö iM so n  keretóH11 ratl0W k el *  ' M z '  
g g e i kö zségi is k ö rjeg y ző k  egyesületének s í 9Pénzét. A csendőrség másnap reggel 
nagyatád-járási fiókja f. hó 2 6 -4n gyű lést k‘szállott “  tett helyszínére, hogy a  n p » -  

tartott Nagyatádon a községház gyüléster- jz st me9*nditsa.
mében. A gyűlésen járásunknak csaknem i — Gabona lopás. Bencsík I^fcán volt 
minden jegyzője jelen volt és állást fog- j csur9,ói kanász a feleségével 18 zsák rP^ % ,' 
laltak a törvényes rendelkezés folytán,zso  ̂ hozott Wimmer Ignácz helybeli keres* 
változott ügykezelési kérdésekben. |kedöhöz eladás véget. Az alku meQföftén^'-

— Tűz. Folyó hó 19-én Bolháson kigyu- te után nevét« és^lakhelyét kérdezték, amire - 
ladt a gróf Somssich Imre majorjához tar- ! Bencsik nem felelt Gyanús voU már a dolog'

Elaszott úriemberek, a kik fázva vonják; tozó birka akol mclg óriási lángokban a kereskedőnek, aki elküldött a rendörökért 
össze prémes kabátjukat. Munkásemberek, porrá égctt Emberélet vagy állatban semmi ' akik azután átkisérték a föszolgabiróság-
a kik erőtlenül vonszolják maguk után a íkár ncm tö r té n t .--- :---- ----*----hoz ahol nevét és lakását isméi dtápffla:----
nehéz csákányt Azután a huszesztérídösók j______ Polgár i iskolánknak—f. hó '2 i. é«, ‘ Az időközben meg jelent csendőrök azoiP----
serege l A fiatal leányok, a kik menyasz-122-én ' vendége volt Békéi Ignác fiumei ban kivallatták és nagynehezen megmondta 
szonyi rühába. öltöztek és rémüldözve ka- j polg. fiúiskolái igazgató, miniszteri iskola- nevét és hogy a gabonát a Kivadár köz-
cérkodnak a halállal. A nyurga fiuk, kiknek látogató, szakfelügyelő ugyanis hivatalos 
szivében forró vágyak lobognak és kiknek (látogatását tartotta. Megvizsgálta mindkét 
arca eltorzul a félelemtől. nembeli polgári iskolát s az oktatás felett

A  mit a hatalmas állam nem tud meg- [ elismerését fejezte ki. Szomorúan konsta- 
csínálni, azzal megpróbálkozik a gyönge j tálta azonban, hogy az iskola fejlődéséhez 
társadalom. A József Szanatórium Egyesü-, fűzött reményében csalódott Az ötödik tá
lét megragadó hévvel, bámulatos szivóság- I nári állás szervezése feltétlenül megköve-
gal harcol az alattomos ellenséggel. Vezető
emberei fárad hatatlanul tervezgetnek, irnak, 
szónokolnak, izgatnak, kérlelnek és- kol
dulnak, hogy felrázzák közömbösségéből a 
társadalmat

A szives olvasó most’már. tudja, hogy 
cikkem tulajdonképpen reklám-cikk akar 
lenni Valóban az._ Az életnek szeretnék 
reklámot csinálni a halállal szemben. A 
reménynek, a verő fénynek a csüggedés s 
az árnyék princípiuma ellen. A  Szanatórium 
Egyesület egy megkapóan gyöngéd ötlete

telendő lett ,volna már az iskolaév elején. 
Maga az iskola mostani helyisége is aka
dályozza- fejlődésében s azon reményének 
adott kifejezést, hogy a legközelebbi láto
gatása alkalmával már azt tapasztalja, hogy 
elhárították mindazon akadályok, melyek 
ezen szép hivatásu iskolát fejlődésében 
gátolták. Reméljük, hogy mi is rajta leszünk, 
hisz a miénk, mi veszítünk, ha esetleg el
veszik tölünk..

— Eljegyzések. László Vilmos ügyvéd;
_ . _____  jelölt eljegyezte Vágó Ödön nagyatádi bor-

adta kezembe a tollat. Felhívást tesz közzé,.! béig és fodrász kedves és bájos leányát: 
melyben azokhoz fordul, a kik halottak! Bözsikét.
napján virágot tesznek kedveseik sírjára.] -f Hoffmann Katókát Nagyatádról elje- 
Ha mindenki csak egy virágszállal keve-j^yezte Lakatos Gyula cs. és kir. gyógyko- 
sebbet fon koszorújába és az egy virág- jvács, eszéki lakos.
szál árát elküldi az egyesületnek, akkor — Sok az uj bor. Az idei nagy borter- 
megigéri, hogy megmenti ezer tüdőbeteg I mésnek a hatása már napról napra mutat- 
ember életét. kozik. Igaz ugyan, hogy sokkal több bor netnek volt szemtanú^ Katona J. gazdát

Az^ériyészetef állítani az élefszolgá- ; van, mint az. előző években de a részeg és Bödő Imrét az apjával együt beidézte, 
latába, a halottak napját a reménység ünne- j  emberek száma is jóval naggobtx Ritka j  Kihalgatás alkalmával a fiatal Bödő nem »- 
pévé avatni: gyönyörű gondolat: A ki i nap, hogy az ember ng J átna részeg em- merte he rósz magaviseletét, mire az intéző 
valaha már végigszemlélte és végígszen-J bért az utcán támolyogni, a járókelők meg-1 tudomására adta, hogy a szolgálatiból, el 
vedte egyik kedvesének. lassan elsorvadó- ■ bolránkozására. Közcsend elleni kihágásért lesz bocsájtva, ezzel az intéző az üjjyet be-

séghez tartozó Pácod pusztáról lopta. Ben- 
csiket és feleségét a csendőrök letartóztat
ták.

— Lopás. Lőcse József rinyaujlaki lakos 
mivel az Isten neki is a szólóben bő termést 
adott s borát nem tudta hová tenni, Heb- 
rang György szuloki lokóstól 1 hordót lo
pott el, azonban a bort bele fejteni nem 
volt ideje, mert a szuloki csendórség idejé
ben nevezettől a hordót elkobozta.

— Halálos végezett verekedés. F  hő 
22-én Tarnócán Bödő Imre 25 éves béres
legény az uradalom tulajdonát képező mag
tárban pipázgatva dolgozott, mivel a mag
tárban a dohányozás tiltva van, az épen je
len volt urad. írnok figyelmeztette Bödőt, 
hogy a pipázással hagyjon föl. Bödő maka
csul megtagadta az engedelmességet, mire 
az írnok a pipáját földhöz csapta és őt on
nan nehezebb szolgálatra rerídeite. Bödő 
zen ujabb szolgálatában Katona János gaz
dával-szemben ismét makacsul viselkedett és 
szóváltásba keveredett, minek dulakodás tett 
a vége Miért á gazda az ügyet az intéző 
elé vitte, ki Nőthig István Írnokot Makár 
Pál magtárost (ki a magtárban lefolyt jele

sót, a kit tehetetlen fájdalommal töltött el naponta több [feljelentés is érkezik a biró- 
egy ifjú élet korai elhamvadása: az meg- sághoz, különösen pedig vasárnap, midőn 
fogja, érteni a Szanatórium Egyesület szó- [a munka szünetel, de annál gyorsabban 
zatát S  a ki megérti, az hozzá fog járulni [működik némely ember garatja. Ha bevan- 
a nemzet szégyenfoltjának letörléséhez. Á lnak rúgva és haza botorkálnak, az még 
Jóásef Kif. Herceg Szanatórium Egyesület j nem olyan nagy baj, de legnagyobbrészt 
címére (Budapest, IX., Lónyay-utce 47.)

fejezettnek tekintvén, az ajtót kinyitotta, hogy 
távozzanak, mire ifj. Bödö hozzá ugrott, ho£y- 
megrugja, de nem tájálta. Ezt látva Nőttugpf 
az intéző segítségére sietett és ifjú Bödőt 
hátulról megfogta, hogy ártalmatlanná tegye. 
Bödő dühében -kést rántott elő és bátra felé

az utcán ordítoznak, össze vesznek, vere- Nőthiget szurkálni kezdte, miközben az iro* 
¡késznek, úgy annyira, Hogy a hatóság em- dahelyiségbnn elhelyezett lónyertgre estek
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mind -a ketten úgy, hogy Bödő hasraesett 
a szurkálássa! azonban mégmindig nem ha- 
gyot fel, Nőthig kényszerítve volt segítségért 
kiáltani. A magtáros segítségül ment- A 
gányoktól már régehben—elkobzott fejszét 
ragadta meg hogy. avval ifj. Bödő kezét 
meg üsse, melyben a kés volt amint a fej- 

 ̂ szét felemelte id. Bödő is ott termett fia se
gítségére a magtáros az ifjú Bödő kezehe- 
lyett véletlenül id. Bödő fejére sújtott, oly- 
erősen. -hogy az id. Bödő e hó 23-án sú
lyos sebébe belehalt. Dulakodás közben Nőt

tek.
Katonatiszti szemle. A kaposvári 44 gya- 

logezered hadkiegészítő kerületi parancsnok
ság területén tartózkodó, a cs. és kirr közös 
hadsereghez tartozó tartalékos tisztek fő
szemléje november 4-én délelőtt 9 órakor; 
a tartalékos hadapródok és hadapródjelöl- 
tek főszemléje pedig — mely újítás a kö
zös hadügyminisztérium ez évi augusztus 
kiadót leirata alapján mos először lép élet
be — november hó 6-án Kaposváron a Ba- 
ross-utcai közös kaszárnyában lesz.

— Államsegély az állattenyésztőknek. 
A földmivelésügyi miniszter leiratot intézett 
a somogymegyei gazdasági egyesületéhez, 
melyben értesíti, hogy azon kisgazdáknak, 
kik tehenet állattenyésztésre óhajtanak vá
sárolni, a vételár 10 százallékát állami se
gélyül adja s ezenkívül az állatok részére 
lágyén vasutiszállitási kedvezményt ad. 

Felelős szerkesztő:
r. NEUBAUER FERENC.

hirdetmény.

lyesen megjelenő vállalkozók szóbeli 
ajánlata fog figyelembe vétetni.

Végül még megjegyeztetik, hogy 
mindennemű e munkálatokra vonat
kozó felvilágosítások a fenti osztály 
irodájában a hivatalos órák atatt 
megadatnak.

Nagyatád, 1908. ökt hő 24-én.

A nagyatádi ártézifürdő részvény- 
társaság közhírré teszi, hogy

november 1. után csakis a kabin
fürdők lesznek nyitva a fürdöző 
= =  közönség használatára. =

Eg y kabinjegjrára-^:
hétköznap 1 kor. 20 fill.
Bérletben i „ — „
Vasárnap 80 „

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

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

A igazgatóság.

A székesfehérvári m. kir. állami 
méntelep helybeli osztályánál ̂ lőfor^ 
dúlandó kincstári ágyiíemüek mosása 
és kijavításának szerződésileg- való 
biztosítására, — 1909. év január hó 
1-től kezdődőleg, — folyó év no-j 
vember hó 2-:án délelőtt 10 órakor 
nyilvános szóbeli árlejtés fog a hely
beli méntelep laktanya irodájában 
tartani, melyre —-e munkálatokat 
elvállalni óhajtók ezennel meghi
vatnak.

Egyben megjegyeztetik, hogy 
csupán a fent jelzett időben. szemé-1

906 sz. vhtó. 1908.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi L X  t-cz. 102 §-$ értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1908. évi 8905 p. számú vég
zése következtében dr. Neuvirth Ernő ügy
véd által képviselt Schőn és Pertman ezég 
javára W~Kor. 74 fill. s já r. erejéigfogá- 

kielégitésí végrehoj-tás utján~fe-
foglalt és ,1400 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m .: 40 vég kanavász, 300 
méter ruhaszövet, bolti állványok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
ig 1908. évi V. 485/3 számú végzése 

folytán 69 kor. 74 filll. tőkekövetelés, 769 
kor. 74 fill. tőkének 1908. feb. 28-tól 1908. 
julius 22. napjáig és 69 kor. tökének 1908. 
évi julius hó 22. napjától járó 6 ' kamatai, 
l/,7„ váltódij és eddig összesen 45 kor. 55 
fillérben biróilag már megállapított költsé
gek erejéig, Nagyatádon Széchényitér 18. 
sz. a. leendő megtartására 

1908. évi november hó 6-ik napjának

• . „;1 d. a. 4 ó rá ja
határidőül kitüzétik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t-c 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.
____Amennuihen az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 188 r. évi LX . t.-c 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

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

SZABÓ  JÓ ZSEF  
kir. bir. végrehajtó.

szállít, fajtisztaságért jó tá llva  legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

KUkiUlőmenti első......— :
szőllőoltvány telep

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

Tessék képes árjegyzéket kérni!

Az árjegyzékben találhatók az ország minden 
részéből érkezett e lism e rő  le ve le k , ennélfogva
minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 
előtt az ismerős szem élyiségektől úgy szó-,, mint
irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 

lep feltétlen megbízhatóságáról.

ELADÓ HÁZ!
A Petőfi-utcza 1Í2. számú ház ked
vező fizetési feltételek mellett szabad 
kézből eladó. Közvetítők dijaztatnak. 

Bővebb felvilágosítást ad:
=  STRAUSZ ELEK. =

Oda Vasút i  menetrend. Vissza
1012
Szv.

1004
Gyv.

410
7 »
8«ó
868
932

1134
505

100611010 1042| _  . . .
gijv. szv Twzsz Budapest k. p. u.— Fiume

900 1022
1217 322
1256 424 

537
2*7 628
405 955
955 652 j

1029

1041!100311007 1005 
Tvszsz Gyv. j  Szv. Gyv.

ind. Budapest keleti p. 
„  Ujdombóvár . . 
„  Kaposvár . . . 

érk. Somogyszobb . . 
„  Gyékényes . . . 
„  Zágráb . . . .  
„  Fiume..................

750 90a 1215
412 2 2 4 ; ,837
340; 119 805 

i 1202 715
2*8| 1113 643

1224 742 448
600 10001 1040

1011
Szv.

1901
Gyv.

140
1Ő14

1009 1001
Szv. Gyv.

8>s
158

1231
1116
1030
645
925

935
610
539
449
416
218
755

oda Somogyszobb Batatonszentgyörgy. Vissza
Szv. I Vv. I Vv. 
4702 4716 47J 4

750 12IO
8<® 1227
824 1240
842 106
909 , 132 
920 142 
943 205

1001 2&

630 
645 
712 
743 
754 
825 
850 
900 
913

1036 254 ' 925

tó n  , 231 
1024 244

I Vv! ! Vv. Vv. 
4711- 4713 4715

ind. Somogyszobb .
« f Segesd . 

Segesd-Bogát . 
Böhönye . . 
Mesztegnye 
Gyóta . . . 
Marczali . . . 
Kéthely . . . 
Balatonujlak 
Balatonkeresztur 
Bálaton-Berény

. 1046 303 935 j érk. Balatonszentgyörgy

359 130
347 ! 118 817
332 ■ 106 805
323 11255 I 755

oda Somgyszobb-Barcs Vissza
Vv.

4812

9 40
1014
1024
1031
1047
1U7
1141
1148-
1205
.1223
1230

Vv.
4815

ind. Somogyszobb . . 
Nagyatád . . . 
Simongát . . 
Erzsébetpuszta . 
Lábod . . . .  
Görgeteg 
Visonta-Csokonya 
Csokonya 8. sz. őrh. 

9 Somogytarnócza .
I Barcstélep. . . 

érk. Barcs .

érk.

Vv. I Vv. 
4811 4813
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c  fPs? $
“ m ftS 
zgCTQ  

•< (D
P

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni hogy SZObafÜtésre
kiválóan alkalmas TRIFAILI darabos SZENET tartok állandóan raktáron;
a szén kitűnő minősége, valamint az a körülmény, hogy minden 
kályhában egyformán használható, egy ¡0 és olcsó tüzelő anyagot.szolgáltat. 

Ajánlom továbbá nagy választékú raktáramat mindenféle
kályhákban, takaréktüzhelyekben, úgyszintén revolverek, fegy
verek és flóbertekben, gazdasági és varrógépek, s az összes

a  §• vasáruezikkfiknt Ingjnbh minőségben. ---— — : r  ' *‘

CZERKON IMRE K É S Z  CIPÓ RA KTÁ RA NAGYATÁD,
.A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁN LJA  saját készitményü íábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el- ák

készítését. •' ' / : -- —r- __ :___ ' ^  ■; ' ;------ V-
RAKTÁRON TA R T : Uri,\nói és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

-'kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 1 

és felvágva.
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 1 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészleteit és rajzszereket • ---

ELVÁLLALOK:

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

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

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
□ □  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

_•___ §-n '____
T i=^ =,5T "  -a

Könyvkötészeti munkák- kifogástalanul a legolcsóbb áron
í:; J ; f ■; -1' készíttetnek. -- - ■ 1 J
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivaitalban.



NflGYflTADI H ÍRLAP

/llapittatott
1854.' ROTTER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1854.

EL

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Liittichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek, revorverek ésminden- 
nemü vadászati cikkek.

Gazdasági és varrógépek.
Mindennemű takaréktüzbelyek.
Szab. bácskai ekék és alkatr.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. 

Épület vasalások és vasgerendák

Szliretelési cikkek. Gazdasági 
vetőmagvak. Gabonazsákok. =

Építkezési anyagok: Mész, ce
ment, aszfalt és kátrány term. 
Épületfa, deszka minden méretben 

la felsöniagyarországi fazsindely.
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A D L E R  G É Z A
FŰSZER ÉS CSEMEGE KERESKEDÉSE. 

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

(s T a)

A közelgő téli évad beáltával ajánlja a következő fris
sen érkezett árukat u. m.

Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 
Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok, 
Í S  Conservhalak, Finomcukorkák s tly Q C
külölegességeket.

S )

Az összes cikkekből állandóan nagyraktár 
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Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1-908.


