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két esetben választóközonségünk j kijelenthetem, hogy a várakozások- 
jórésze teljesen szervezetlenül ment nak nagy részben épen ezért a köz- 

Ezerszer meggondolja az, a ki be'e . . . ségi képviselőtestületi választás ered-
Közélet.

tolla heggére óhajtja tűzni az érde
kek sokszoros tüzében vajúdó köz
élet eseméngeit

Magam is annyiszor voltam a 
közelmúltban szembe állítva a köz-

jelöltek voltak ugyan mindenkor ménye nem felelt meg. 
bőven, de az, hogy ezeket tulajdon- A meggebizottsági tagválasztás- 
képen ki jelölte s miigen szempon- i ról ezt azért nem mondom, mert ott 
tok alapján, arról hiteles tudomást egy már előbb e tisztet viselt férfi 
a nyilvánosság nem nyert. lett megválasztva, a ki mellett egg

„San frase“ kimondom, hogy a tisztes társadalmi osztály egy em-élet harczainak áramlataival, hogy ”° h. „  - » , J E T ’ J  Í 7 .  /  , L  .épen ismerve a sokféle érdekeket, megyeb.zottsagi tagjelöltek uggszol- bérként foglalt állást.
melyek hatását éreztem és melyeket 
nem lehet“  meg nem sérteni, ha 
érdemes kritikát akarunk-gyakorolni, 
igazán hosszas megfontolás után 
ültem a papiros elé.

De-utóvégre meggondoltam, hogy 
ezen oly szerény lapocska kisded 
hivatása úgy is kimerül községünk 
és vidékünk közérdekű ügyeinek 
ismertetésével és előmozdításával s

ván mind önjelöltek voltak és haj Ám ekkor is^ájdalmasan íreltett 
voltak is egyesek, a kiket más jelölt,! érintsen épen minden igazán demok- 
fttzonyos osztálya, vagg-rendje a ratikusan érző embert az a szigort >
választóknak, úgy ezen osztály, vagy osztályelkülönités, mely a más-sosz« é v  
rend általi jelölés nem történt a tálybeli ellen heves nyilatkozatbraÁn 
nyilvánosság előtt, a beavatottakon tört ki s a mely a más osztálybeli 
kívül |a választók mind csak a sza- jelölt elleni tisztán osztály gyQlöle- 
vazóczédulák utján nyertek erről is ten alapuló izgatásban is megnuif- 
értesülést. ivánult.

A községi képviselőtestületi tag- Annál szomorúbb volt látni 
.... f i  . . , .. ... . választásoknál pedig minden társa-)azután a kőzségiképviselőtesfőtet

így, bár tövises eredmény k i l á t ása-oszt á l y ,  vagy klikk egészen v̂álasztásénál az oly szigorú osr&Éy 
vaj, de mégis csak a mvatas szol- ü̂lön, ismét teljesen a nyilványos- szerinti és titokban történő csopör- 
gá atában áldozom nezetemet masok s %  tehát kritüm #9* állított tosqlást -
ítéletének. --- - jgtffltetet és~ végéra„.eifgbeír egfff ősztáiy Köz-

Az ősz folyamán lezajlott me- vegyes listátnyert, melynek tagjait dött, mindegyik elzárkózva a másik 
gyebizottsági tagválasztás és a kö- nagyrészt nem a választók zömének, elöl. Mindegyik osztály íStájaszi- 
zelmultban történt képviselőtestületi ama belátása juttat!a diadalra, hogy gortian inopportuuus volt 8 töbWv&l, 
tagválasztás kis közéletünk oly be-¡ők lennének a legérdemesebbek a szemben. Mindenütt a listát titícosan 
tegségeiről lebbentette fel a fátylat, község asztala mellé, hanem a nehány főember állította össze. Az 
hogy azokat szó nélkül hagyni nem városház kapujában történt capaci- j eredmény két osztály győzelme yólt 
lehet. táció alapján való oly befolyásolás, lolyképen, hogy az egyik osztály ki-

Ebben mindenki igazat fog adni mely sokban a'helyes ítélőképesség  ̂játszotta a másikat a harmadik eHen, 
nekem. rovására is történt. evvel, a közvetlen capacitácijő által

Konstatálnom kell, hogy mind- Azt hiszem, itéletképen azt is elért egymáshozi közeledéssel, a

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Az isten kertje.

Irta : Benda Jenő.

— Eső kellene I Szomjas a föld 1 — 
mondta egy ember, akivel a mezőt jártam.

S  valóban én is láttam, hogy szom
jas a föld. A messze látóhatár széléig tik-, 
kadt, els^rgult volt a -mező, a sárga agya
gos föld nagy, szabálytalan sokszögekben 
összevissza repedezett, szájával az ég felé 
tátongva várta a vizet. De a viz nem jött, 
az ég ragyogó-kék volt, a nap forrón sü
tött és ez a tüzes ragyogás még a megle
vő kevés nedvességet is lassan elrabolta 
a főidtől. Aszú- fűszálak halálra Ítélten 
senyvedtek a lábunk alatt, a fák lőmbja 
félig megsárgultan csüngött alá a gályákról. 
Egy szellőcske sem mozdult, olyan volt ez 
a mező, mintha a halál ült Volna jajta. A 
mezei virágok lankadtan fordították kely- 
hüket a föld .felé. Köröskörül minden qpedt 
egg csepp vízért.

Pedig a viz nem hiányzott, alig egy 
kőhajtásnyira tőlünk’ volt-elég: a kiszikkadt

! mezöséget keresztülvágva ezüstös szalag
ban kígyózott ott egy bővizű folyam. Höm
pölyögve kergette ott egymást sok millió 

I vízcsepp. Az üde, az erős, a hatalmas 
¡ éíet lakott bennük, amiért a két parton két 
[oldalt eltikkadt a szomjazó mező, de ők 
¡nem álltak meg, hanem csobogva szaladtak 
elöre-és lejtős pályájukon egymásra zudul- 
va gördültek tovább. Haragudtam a folyóra. 
Milyen kegyetlenség szomftm hagyni az 

¡egész m'ézőtl És sajnáltam az asszu füve
ket. Szegények I Erős gyökérszálakkal ide 
vannak kötözve az agyagos- földhöz, nin
csen elég hatalom bennük, hogy kitépve 
magukat a száraz rögök közül, tíz lépést 
tegyenek a hűvös folyam felé I

Az ember mégis szerencsésebb' te
remtményé az istennek — gondolkoztam 
hangos szavakbatK^ mert hogyha éhes, 
fölkeresi a táplálékot, hogyha szömjás, oda 
mehet, ahol inni lehet.

Az ember, akivel együtt jártam a me
zőt, erre csak annyit felelt: ■ ; ’ .....

— Attól / függ, hogy raire: éhes és, 
hogy mire szomjazik í

Csodálkozva álltam meg és kérdően 
emeltem rá á pillantásomat.

." — Látszik, hogy ön soha sem járt 
még az isten kertjében I —  felelte ö.

És mert kiváncsi voltam, volt ólijan 
szives és azonnal elvezetett az isten kert
jébe.

Különös kert volt ezl Millió fű, fa, 
virág, zagyva összevisszaságban együtt. Az 
első pillanatban azt hittem, hogy ez is csak 
olyan rengeteg, mint a többi. Dé az a kü
lönös, rejtelmes zsiböngás, elhaló sóhajtó  ̂
zás, ami az egész térséget betöltötte, ha
marosan zavart töprengésbe ejtett. Hová 
kerültem? Milyen misztikus, ijesztő élet 
folyik itt? Lábam előtt egy bokoF-nefelejts -- 

j  nevetett. Egyszerre azt látom, hogy az apró 
i kék szirom fejecskék összehajolnak, a zöld 
levelek közül két gyönyörű szép égszinü 
szem rajzolódik ki. Ez a kékség azonban 
már nem nevet, hanem könnyezik, azután 
lassan, lassan hozzá rajzolódik egy bána
tos halvány asszonyarcz. S "derékig.A..iőld- 
ben tövezve egy harmattestü fiatal asszonyt 
látok, akinek hosszú, lecsüngö szőke haja 
van. Az asszoiijj /termeté kígyózik, mintha 
nehéz kínnal ki szeretné tépni magát a 
talajból és már a szavát is hallöm^a^-jfö- 
kogással megszakgatott szomorú beszédet:
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harmadik osztály teljes kizárásával, kozásuak valamely körére támasz
kodik.

Épen az a sajnos, hogy nekünk 
ilyen körűnk, egyesületünk nincs. A 
mi van, vagy nem teljesiti hivatását,

egy közős, a község viszonyainak 
, - azonban nem épen megfelelő listát 

szorítva keresztül. 
- . . De legyen az, a ki e sorokat   — — . 

olvassa, akár győztes, akár iegyő-vagy épen csak egy-egy osztályt 
zött, be kell lássa, hogy nem egész- foglal magában, tehát nagyobb több- 
séges és nem eredményes a közre séget összehozni képtelen, 
nézve, ha ily kis közönség, mint a Ha tehát a helyzeten javítani 
miénk osztály szerint igj- elkülönül akarunk, úgy elsősorban talán ezen 

. és még ahhoz is gyáván, hogy ősz- a hiányon kellene segíteni. Ha a 
tályérzetét nyilvánosan hirdesse, ti-¡több osztálybeliek többségét egy 
tokban tart co'nventiculumokat a többi /ilyen egyesületbe tudnók tömöríteni, 
osztály ellen. -¡akkor tán meg lenne adva az ... alap 

Egyik osztály sincs, magában | egy községi irányadó párt részére, 
többségben. A mi ma megesett az. Egyelőre gondolkozzunk a ba- 

—  iparosokkal, holnap megeshetik az jokon. Csak közakarattal lehet vál- 
iparosok közbejöttével más osztály- toztatni az állapoton. A szükség és 
lyai. Mert az osztályok közti harc-1 belátás talán idővel egymáshoz fogja 
nak cspk néhány osztály paktumos törni a széthuzókat. Csak minél 
győzelme lehet az eredménye más ¡előbb! 
osztályok teljes kudarcával szemben. —\- — r f — j 
Pedig lehet a bukott osztály érde-j 
mes, sőt nagyonis érdemes arra, - , . „
hogy megfelelő része legyen a köz- A társaság DBTOlyáScl 32 ITJU- 
ügyekben. Sáará.

Azért itt leszögezem röviden B 
. közéletünk közel múltjának e szó- ¡ “ E T i S S ,  Z S

morírlapasztalatait A keserves hi-
nárból minden osztály igazán érde
mes vezetőinek komoly belátása ve-

Leghatalmasabb tanítómester a példa, 
a társaság. A  milyen példákat lát a gyer-

zethet ki. Be kéll lássák ezek azt.jqiek. olyanná fejlődik: jó emberek közt jó- 
hogy csak a homogén elemeknek Vá, rossz emberek közt pedig rosszá. A 
magasabb szempontok szerint való példa vonzó ereje elvitázhatatlan. Minden 
oly tömörülése lehet egészséges köz- ; büri, gonoszság a rossz példákból veszi 
életünkre, mely tekintettel van az eredetét. R  gyermeki korban a legelső ne-; 
osztálflérdekekre, de Célirányos köz- velő helu a családikor, az otthon. Itt. a 
ségi polltikát vTvŐ hasonelvü több- szülők k. .nyezetében nő, fejlődik a kisded, 
Séget tud összetömöriteni. Egy ilyen itt idoiuui érzéy -  gondolkodása a szülök után. 
többség, szervezve és egyesülve Efeó lépcs^f-vatta u kisdednek e tekintet- 
fogja majd csak megvalósíthatni köz- ben 87 ovoda, de az iránt a mi népünk

* ségünk ügyeiben az egyes osztályok még mindig közönyös és rideg. Aztán jön 
összérdekét képviselő helyes fejlő- az iskola, hol az oktatás által tovább fej- 
dési EZ fog erős támaszt nyújtani lesztetik a családi nevelés. De eközben már 

-a vezető elméknek és községi elöl- Ott van az élet is, mint legnagyobb nevelő, 
járóságnak nagyszabású terveik ke- r  gyermek többé már nem a szülői ház 
resztülviteléhez, munkához, kitar- szűk határai között él, hanem úgyszólván 
táshOZ. _ kint a nagyvilágban. És igy marad élte vé-

Másutt az ilyen tömörülések jgéig, folyton mások, idegenek között, jó és! 
mindig bizonyos társadalmi egyesü- rossz társaságokban. Barátjai lesznek, kik 
lésre, az egyivásuak, hasongondol-: lelkére nagy befolyást gyakorolnak.

Az ember akaratlanul -ns utánzójává 
lesz azoknak, a kikkel gyakran érintkezik. 
Főként az ifjú a társak szokását, olykor 
még beszéd modorát, s más efféle jelenték
telen tulajdonságát is elsajátítja. Azért szfik- 

• ségés oly nagy súlyt helyezni barátaink meg
választására. A.~mily -nagy szerencse jó ba- 

' rátokkal bírni, ép oly káros hatásúvá lelhet 
ja rosszakkal való társalgás.

Az volna tehát a legfőbb szabály, az 
egyetlen jó tanács, hogy törekedjék az ifjú 
jól megválasztani barátait. Ámdé könnyebb 
ezt kimondani, mint teljesülését, remélni, 
mert a gyermek hogyan lehessen fel
ruházva oly képességgel, hogy lásson a 
szivekbe, ítélhessen jó és rósz között? De 
mégis törekedni kell erre. Jót, szépet és ne
meset tanulhatunk attól, ki maga is jó, szép, 
nemes gondolkozásu, ki becsületes,’ istenfé
lő, szülőt, felebarátot tisztelő, a ki dolgai 
végzésében pontos, a kötelességet minden
nél elöbbrevalónak- tekinti, a ki szorgalmas, 
rendszeretö, miveit, szerény, ilíemtudó, finom 
modorú.

Ha felismerted, ha feltaláltad valaki
ben eme vonásokat, keresd barátságát, légy 
hive, légy követője.

A  példa olyan, hogy észre sem" vesszük 
hatását. A  társalgás, az együltlétel hathatós 
érövei bir, az egyéni tulajdonságok reánk át
származnak. A jóbarátok tehát jóra, nemes
re taníthatnak, ellenben a rosszak bűnre 
szerencsétlenségre.

Legyen önző, haszonleső barátod: a 
a te egyéni hajlamod is átalakul olyanná. 
Az ö semmivel sem törődő léha tulajdon
sága átragad reád, könnyelműsége a-tied 
lesz: megszereted' hányar-tfetiségét,- nevelet
len és durva kifejezéseit; tetszik neked a 
nagyok irámi tiszteletlensége, megengedhe
tőnek lartod az erényekről fitymáló beszéd
jét, szívtelenségét, gőgjét, szóval minden 
bűnét, ostobaságát. Mint hínárba belekeve
redsz az ő rossz tulajdonságának hálózatá
ba, és ott fogsz veszni, elmerülsz a po
csolyában, ha nem nyúl feléd erős kéz, mely 
kimentsen.

Erős kéz I I . . .
Hol van az?
Bizony ritkaság. Az emberek keveset 

törődnek egymással. Tenmagadban kelHen-

— Jaj nekem, hogy itt kell élnem, 
ebben a - szomorú vadonban 1 Nekem a 
király kertjében lenne helyem, vagy vala
melyik főúri kertben, büszke rózsák, illatos 
szegfűk között, ahol szorgos kertész keze 
gondozna. És ide vagyok kötözve egy buta 
pitypang mellé, akit ki nem állhatok!

-Csakugyan ott állt mellette egy pity
pang : széles, sárga fejű virág. Amint \\ 
figyelmem felé fordult, ez a sárga fej meg
nőtt ; egy vaskos, széles képű kopás? em
bert láttam, derékig a nefelejts mellé ágyaz
va. Arcza kövér, a zsírtól szinte ragyogó, 
de a szeme komor és haragos hangon 
imigyen szól:

Mindig ezt a siránkozást hallom I Mi 
az ördögnek kellett nekem ez az asszony ? 
Miért nem telepedtem le valahová másfelé, 
valamelyik kakukfü mellé, amelyik nem is 
sir, nem panaszkodik, hanem boldog, hogy 
megtiszteltem s hálából a legtisztább leg- 
izesebb harmatcseppeket nekem adja! Csak 
elmehetnék inneni Csak elmehetnékI

És húsos derekával erőlködve hajlik 
előre, de nem tud szabadulni. Keményen, 
kegyetlenül fogva tartja a föld.

Mellettem megzörög valami. Ecjy éhes 
utszéli kóró, rajta csúnya szerb tövisek

éktelenkednek. Szikár alakja megnyúlik, i 

olyan lesz, mint egy ösztövér kalmáré, már 
az arcát is meglátom, a legnagyobb, leg
magasabban álló szerb tövis, egy apró, 
simára lenyirt ökölnyí fejet mutat. Hegyes,! 
finom orrával a levegőbe szimatol, kicsi; 
pislogó szemeivel az ég felé kémlel, so
vány karjai megnyujtóznak, ujjai összegör- 
bűlnek, mintha keresnének valamit, és re
kedtes hangon meszólal:

— Semmi, megint semmil Másnak 
milyen boldogság az életT- Az akácavirág, 
a liliom, sőt a legutolsó kankalin is rakásra 
gyűjti a mézet. Mig én. Hiába minden 
szorgalom, igyekvés, semmit sem szerez
hetek I

— Szamárság — hallom válaszképen 
erre a beszédre pár lépéssel a lábam előtt. 
Egy lilás színben játszó lóherevirág mondja 
ezt s bozontos fejét ráhajtja egy göröngyre.' 

! — Érdemes is kincseket gyűjteni? Itt élünk,
virágzunk a földhöz szegezve, azután jön 
egy buta tehén és lelegel bennünket. Hát 
ez az élet célja?

— Ez a gyenge sipogás azonban be|e 
vész egy zúgó erős hangba. A hátam mö- 
'gött álló terebélyes tölgyfa megrázza lombr 
jaiL Visszafordulok. Egy tövig földbe süp

pedt bozontos óriást látok; a bokrok és 
füvek közt komoran emelkedig -alakja a 
magasba, hatalmas fejét megrázza, gigászi 
karjaival az eget fenyegeti.

— Undok, siránkozó tőrpék. S  nekem 
itt kell maradnom közöttük, pedig ott a 
domb alján felém integetnek a társaim. Oh, 
ha köztük lehetnék, hogyha átölelhetném 
őket, hogy közös erővel ostromoljuk meg 
az eget 1

Megriadok ennyi panasztól, ennyi 
kielégítetlen vágytól. Menekülni akarok, de 
mintha nekem is legyökerezett volna a lá- 

| bam. Az epedő, panaszos lázangó, fájdal- 
! más hangok egész orgiája viharozva tom- 
j bol körültem.

Az ember pedig, aki elvezetett ide az 
Jsten kertjébe, duíván fölkaczag:

No te híres, önérzetes állat! Van*e 
jóga a fajtádnak, hogy lenézze a szomjú
ságban elepedö füveket?!
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ni az erőnek, mely megvédjen, mely kor- lobbanékony és fogékony a szép, a nemes vételt a községekre a lehető legolcsöbbá
mányozzon, i Felvilágosult fő, józan ÍtéletI- iránt. Tudjon hévülni, ha rendkívülit, ha teszik) miért is a községeknek ezen kinál-
Ezek a bölcs vezetők. Aztán ^csatlakozzék nagyot lát. Szeretem a történelem nagyjai kozó alkalmat fel kell használni. Fenti-
hozzájuk a nemes sziv. A jósziv sokat ér. által nemes hevületre gerjedt ifjúságot, sze- ekre és az idei nagy takarmányszükséglet-
Ezzel lehet rokon lelkeket hódítani. A retem a tudvágyó kebelt, mely vidékek, re tekintettel a nagyatádi járás föszolgabi-

; barátságot viszonozni is kell. Ha te nem képek vagy bármily szép . látása iránt fel- rája megengedi, hogy a községek hiányzó
adháfód cserébe mind- ama szép, nemes, buzduk azért példát és mindig csak ezt apaállataik megvételét a vásár napjáig
tulajdonságokat, melyekkel barátod bir az ifjúság elé. 
addvszivedet. Légy hozzá jó, légy őszin- A példa a legnagyobb nevelő.
te és tiszta érzésű. Ez az igazi barátság

elhalasszák. A vásár határnapja a gazda
kör vezetősége áltaOiirdetményileg v fog a

Fel kell mutatni á szép, a nemes, a községekkel közöltetni. Miután ezen vásár
alapfeltétele,. A jóbarát oktató, tanácsadó, jeles példáját s azt mondani: «Ilyen légy> nem csak a venni szándékozókra, de
részt vevő ésgrjámolitó. A jóbarát hozzánk _  Ez a valódi nevelés, 
mindig igaz, mindig igazságos.

A barátság olyan mint a köszörükö: 
a vasat megélesiti.

A barátság Váltál fényt kap a nemes 
aczél, mig ellenkezőleg egymagában rozs- A  megindu,t oH ^  
damarta lenne. Két jo barat ermtkezeseA  (üze| g azm  az ■ 
mindkettőre hasznos. Sok példa van arra, Ho] b a a természet és - 
hogy mint fejlődtek naggyá egyes tehetsé-' Czitrom narancs virágozék. . 
gek a baratsag altal. Sót ma,d minden nagy A  fjjld me„ indult s össieHult 
ember élettörténetében megtaláljuk a jó p aloták „ „ „ „h ó k  sora, 
barátot, aki buzdító szavával nagy mérték,,; Szicináual( partjain 
ben közreműködött barátja tehetségének: pattant az ,sten os(ora 
kifejtésében. '

Csupa \& emberek közt szinte lehetet- Mikor másutt az emberek 
len rosszá lenni. A jóság, a nemesség fel- Ünnepre gyűlnek boldogan, . 
gyulasztja a szivek szunnyadó tüzet. Szicíliának partjain

A hadjáratok dicsőséges tényei, lég- A pusztulásnak réme van. 
többnyire mind e mellett bizonyítanak. Azok Mig másutt csöndesen leszállt 
a hósileg elhullott harcosok nem mindegyi- A kárácsonyi Ünnep-est, 
ke volt valóban hős. Hanem föllelkesült a Ott jajveszékelők serege 
csata hevében, ráragadt a hösiség társai- Ronihalmokat véresre fest. 
tói. A  hadvezér lángoló honszereltneelszánt
bátorsága árthat környezetére, azok tovább gondolatom odaszáll,  ̂
terjesztik a hadseregben, és egyszerre az 

—egész tábor át van szellemütver -egt^~sztv 
egy lélekr-győzni vagy meghalni!

Nekem is a szivem szorul; 
Látom a sok-boldogtalant.

• Ki kedvesére ráborul,

Szivettépőn -sopánkodik.
mily vigasztalás I

A nagyok, a jeles M á k  tetteinek Egyik Szülőt más gyermeket, 
csodálása fogékony szivet érző lelket fel- Sirat a harmad,k
tételez. -Vannak közönyös iények, akik bi- ^ é t j ö r i e . v e  ™ n d a M „^  
zonyos fásultsággal vesznek mindent, a kik 
nem törődnek semmivel. Az ilyenek csak- [ ) e jme 
ugyan fö'ösleges terhei a világ szekeré- \  -vérpiros romok között 
nek. Az ember társas életre született. £gy nö jelen meg csodaszép, 
Mindnyájan nevelői vagyunk egymásnak, £ s talpig gyászba öltözött, 
azért mindenkinek nemesen példaadólag a királyné suttogja mind, 
kellene élni, hogy a gyengék fo’yton tanuK-g előtte térdre hull a nép, 
hassanak. A jó, nemes tettek, melyek az Mig vigasztal minden felé 
ifjúságot szintén jóra, nemesre serkenthetik, A  királyné, a csodaszép, 
nem múlnak el, élnek azok a siron túl is 
és teljesitik nemesitó, javitó hivatásukat.

A nagyokkal, a jelesekkel 
szerübb ember is társaloghat. Vannak ~  
mindenütt könyvtárak, olvashatja műveiket/ Megindulnak a könnyei, 
lelkesülhet tetleiken és erőt meríthet éle- A  köny a bánatnak jele, 
tűkből. így válik az egész emberi nem bol- másnak alig nyújt Vigaszt, 
dogitójává minden nagy férfiú.

A régi görögök és rómaiak fenkölt 
lelkű jelesei ezred évek múlva is világító;

De ajka mig vigaszt rebeg, 
leqeqy- -A szeme könyekkel teli,

' S egyszerre, mint a nyáreső-,

De egy királyné könnye más, 
Az életet és reményt fakaszt!

eladó apaállatok tulajdonosaira is fontos 
| ez utoh is felszólittatnak az állattulajdo- 
! nos gazdák, urodaltnak, hogy eladó "S a 
vásárra felhajtandó bikáik számát a gazda
köri elnökségnek Ghimessy László urod.

' felügyelő urnák Simongát u. p. Nagyatád,
( címre mielőbb jelentsék be. Igazolvánnyal 
j el nem látott bikák a vásáron fognak a 
1 bizottság által megvizsgáltatni s az alkal- 
massak igazolvánnyal elláttatni.

Állami mének kiosztása. A földmi- 
j velésügyi miniszter értesítette a vármegye 
alispánját, hogy az állami méneket 1909. 
január 20rán osztják ki Nagyatádon.

Uj egy és kétkoronások. A két kor- 
mány, mint annak idején megírtuk, 150 mil
lió korona értékű uj koronásokat veret. A i_ ^  
uj koronásokból 100 millió egy ko^qás és i 
50 millió kétkoronás. Az uj kétkoronások 
veretése által a koronaérmeknek uj típusa 
kerül forgalomba s ezek a régi ezüstforin- 

i  tosokat lesznek hivatva pótolni mert a régi 
forintos ezüst pénzeket kivonják a forga
lomból. Az uj kibocsátásra vonatkozó tör

v é n y  javaslatok nemsokára a két kormány 
[ törvényhozása elé. kerülnek. •

— öngyilkosság. Visnyi Sándor görge- 
tegi segédjegyzö f. hó 3-án d. e. forgópisz- 
tollyal agyonlőtte magát. Öngyilkosságának 
oka ismeretlen.

— A kazánvizsgálatok dija. Akereske^ 
delemügyi miniszter a napokban leiratot ln-‘ 
tézett a kaposvári kir. iparfölügyelőséghez, 
amelyben elrendeli, hogy a közönség érde
kében a gözkazánvizsgálati és acetilen fej
lesztő-készülékek vizsgálati dijának eddigi 
befizetési módját hatályon hivüt helyezi. A 
gőzkazán és acetilén fejlesztő-készülékek 
vizsgálatáért járó kincstári dijak és eljárási 
illetékeket ezentúl a m. kir. postatakarék
pénztárba kell befizetni a minisztérium 
„Iparelügyelet és kazánvizsgálat" csekk
számlájára. Csekk-lapokkal a feleket a kir.

- iparfelügyelő látja el.
— Konok perlekedők. Egy utas akinek 

sokáig kellet várnia a vona ra, unalmában
a tarifát kezdte tanulmányozni, és akkor W--  '
sült hogy 3 fillérrel többet fizetett a jegyért. 

Tenyészbika vásár Nagyatádon. Természetesen rögtön visszament a pénz
oszlopai az emberiségnek, kikkel társalkod- nagyatádvidéki gazdakör vezetősége el- tárhoz és visszakövetelte a 3 fillért. A fii
hatunk, kiknek tetteikből erőt, lelkesedést határozta hogy azoif czélból, miszerint a lérek irányában megindított pör kerek 8000 
meríthetünk. - községek sókkal könnyebben és olc óbban frankói emésztett fel, de a felperesnek vég- 

A társaság jótékony hatása ugy még juthassanak-jó apaállatokhoz 1909 évi már- re mégis megvolt az az elégtétele, hogy 
fokozódottabb, ha azon körben nők is cius. hónapban Nagyatádon tenyészbika vá-. visszakapta a 3 fillért, — Nebraska államban 
vannak,-» melyben élünk. A nő jelenlétében sárt tart, amelyre az egyes gazdák eladó nemrég egy válópört tárgyaltak, amelyen 
másként érez, másként gondolkozik az em- bikáikat felhajtván, ezt a községi kiküldőt- a férj kimutatta, hogy három évi házassá- 
bér., A költői érzés, a nemes gyöngédség,, tek tetszése szerint kiválaszthatják s meg- ga állatt felesége 10,950-szer hazudott — 
mely össze van kötve a nő fogalmával, vehetik a nekik szükséges apaállatokat. Az A tisztelt férj ugy játszik, már előre l$é- 
egészen áthatja, üditőleg felmagasztositja az ezen vásár alkamúval eladandó illetve megr szült a válópörre, mert minden egyes ha- 
embert. A legvadabb kedély is megszelídül, vásárlandó bikáK vevőinek á nagymélt. zugságról a legpontosabb adatokkal szol- 
ha a gyöngéd nem körében kell forgolód- Földmiveíésügyi Ministerium a következő j  gált. - 90 évig tartott az a párizsi pör,amely- 
nia. f l . növel szemben ; arról kellett döntést hoürthrhoíjg— egg
sebb előzékenység, tiszteletre és" hódolatra ot az államkincstár fizéti. 2) a bika a vé- tésztába sütőt sonka pék, vagy hentesbolt 
van kötelezve. A női társaság finomilja, teltöl számított 1 évig biztosítva lesz ' az kirakatába való-é. Egy francia pék ugyanis 
csiszolja a jellemet s oly iideséget, oly állam által elhullás és tenyészképtelenségv ily módon vtínta magára a párizsi hentes- 
zománezot kölcsönöz annqk, jnit más kör- ellen. 3) Vevő a bika vételárát 1 és fél év. mesterek haragját. — Elsőrangú felperes,
ben meg nem szerezhet. alatt 3 részletben fizetheti. Ezek oly mondhalnók a felperesek doyenje volt.Mon-

Legyen ' az .ifjú élénk, képzelődő, kedvezmények, amelyek a vásáron valóv tansier színésznő, aki 90 éves letj és »700
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esetben szerepelt felperesként. Még halála gány Panna, Ágnes asszony, Alag-
után is viszályokat támasztott; midőn háröm ! dolna népszínművek.
évvel ezelőtt élettörténetét színdarabnakj  M ind en  előadás —  jutalomjáté-
dolgozták fel és Párizsban elő akarták ad- kot k iv é ve  —  bérletben kerülj színre.
ni, a , széczök és színészek között olyan dif- E g y  bérlet ára 12 előadásra
ferenciák merültek fel, amalyeknek rögtön elsőrendű helyre 16 korona.
hat per lett a - következménye. Pereskedő j R  bérletet Réth i László  titkár
természetének a mártírjaként említik Svan! gyűjti.
amerikai milliomost. Egyik hitelezőjének nem j Hisszük és reméljük, hogy N agy 
nem akarta megfizetni 3000 dollár tartó- atád közönsége fel fogja karolni a 
tozását, hanem inkább becsukatta magát társulatot és bérletet minél SZámo- 
és 23 évig ült a börtönben, de elvéből nem, sabban fognak venni, miután a bér- 
engedett. 1830-ban a nagy foradalom alkal- let képezi egy társulatnak a létfen- 
mával kiszabadult, de két hónappal később j tartását; 
elhunyt, miután láthatólag elérte és bétől- 1 --------

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.

Felelős szerkesztő: 
SZMODICS SZILARD.

-Árverési hirdetmény.

tötte élete célját és feladatát.
; — Melyik a legjobb budapesti napi- _ 
lap? Érre a kérdésre már megadta a helyes 
választ a közönség, amikor oly nagyarányban 
csoportosult „Az Újság“ körül, hogy ez az 
újság ma a legelterjedtebb valamennyi ktf- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
zött. Azt a pályát, amit a régibb lapok har- L' c  .102‘ § 'a érielmében ezennel
mincz esztendő alatt futottak meg „Az Újság“ közhírré teszi, hogi}-. a kaposvári kir. tör- 
rövid öt évi fennállása alatt nemcsak hogy vészeknek 1908. évi 13610 p számú vég- 
megjárta, hanem túl is szárnyalta és folyto- z^se következtében dr. Viricze Ignácz ügy- 
nos emelkedése szinte káprázatos fejlődést véd által képviselt Hirschler és Török cég 
biztosit ennek a közkedveltségü, egyetlen javára 242 kor. 31 f. s jár. erejéig fogana- 
előkelő nagy magyar napilapnak Herczeg tositott kielégítési végrehajtás utján lefog- 
Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Koz-'M* és 605 kor.-ra becsült következő ingó
ma Andor, Mikszáth Kálmán főmunkatórsa- .ságok, u. m: különféle porczellán edények 
kon kivül olyan ujságiféi _ gárda szolgálja nyilvános árverésen eladatnak.
„Az Ujság“-oí, aminővel egyetlen egy hazai; . Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
lap sem rendelkezik és ennek, valamint an- í biróság 1908. évi V. 776 2. számú végzése 
nak a gondosságnak, mellyel Gajári Ödön folytán 242 kor. 31 f. tőkekövetelés, ennek 
és Ággi Béla „Az Ujság“-ot szerkesztik, 1908- évi- szeptember hó 30. napjától járó 
tudható be az a magas előkelő színvonal, 6°/., kamatai, és eddig összesen 49 kor. 
mely „Az Ujság“-nak sajátossága és amely-: 90 fifl.-ben biróilag már megállapított költ- 
lyel semmiféle hazai lapvállalat nem vete- ségek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-té- 
kedhetik. „Az Újság“ állandó heti mellék-; ren leendő megtartására 
lete A gyermek és az Asszony, egyik az! . 1909. évi január hó 12-ik

, _ _ k, másik a ma^a^-uff—agszony(>kT-—:---- — napján d. u. 4 órája-—
k? é^ intf-a/ ar ^  közkedveltségüek. határidőül' kítüzetik és ahhoz a venni szán
s z  Újság előfizetési ara 1 hóra 2 K 40 f, dékozók ezennel o!y megjegyzéssel hivat- 
negyed évre 7 K, felévre 14 K egesz évre! nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.

. : -As U,sar Buda- éyij-ü- t-c 107. és 108. 1-üi értelmében 
pes  ̂(wocu-ut 3?. készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igéróne'k, 
uousz. vnto. íyuö. ¡szükség eseten becsáron alul is el fognak 

•......... adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá- 

S z in h á 7  ‘ gokat mások is le- és felülfoglaltatták és
%?£iim a£. azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen

Tj _ _ . . árverés az 1881. évi LX. t-c. 120. §-a ér-
• f . ?  f  XT 99 telmében ezek javára is elrendeltetik. 

“ “ ' t 1 ,nC„m „keref e *el Naga- Keh Nagaatádon, 1908. évi december atádot. Most Herényi Ignácz 22 tagú hó 2 8. napján.
társulatával körünkbe érkezik és SZABÓ  JÓ ZSEF  
szombaton Karczag Vilmos hírneves kir- bir- v̂ rehaitó- 
színmüvével «Lemondás»-sal kezdi 
meg előadásait. Herényi legutóbb 
Bonyhádon kilencz hétig működött a Nagyatádon a Fürdő-utcában levő 
közönség teljes elismerése mellett, j   

Műsora a következő ujdonŝ -1 67-lK 
gokból áll: Varáskeringő, Tatárjárás,iú»- SZámiJ 
Rab Mátyás, Casanova operettek.

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

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

h á z
ördög, Szerencsefia, Naftalin, Taní
tónő, Zsába, Mongodin ur felesége, 
A primadonna vígjátékok és szín
művek.. Harang, Helyre asszony, Czi-

I szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta -elsőnek és- 

legmegbizhatóbbnak ismert:

Küküllómenti első
-.. . szöllöoltvány 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 szó-, mint 
irásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti 

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

CZERKON IMRE S ftS 'SS ; NAGYATÁD.
’A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

A JÁN LJA  saját készitményü lábelüt a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el* 

készítését.

RAKTÁRON TART: Úri, női és-gg?rmek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 
- kivitelig.______________ _____________ ____  ____________________________

íl
Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

5 © C

A pécsi 
országos ki
állításon elte- 

■ merő-oklevél— 
lel kitüntetve.
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L f l N b L E R  f l L f l b f l R  '
fűszer, csemege, játékáru és vegyeskereskedése 

NAGY AT Á DON,  — -----... '
Széchényí-tér 23. szám. (ZáborszkLj-féle sarokház.)

A közelgő karácsonyi ünnepekre főképen ajánlom karácsonyi s újévi ajándéktár
gyaimat, u. m. gyermekjátékok, karácsonyfadíszek és czukorkákat a legkülönfélébb 

* kivitelben.
Állandóan raktáron:

fűszer, csemege, különféle 

felvágottak, különfél£/fcon- 

servált halkülönlegességek, 

friss virsli, thea, theasüte- 

. mények, ásványvizek. A n Al a m  t a lá lh a t ó  ö s s z e s  
Ár o k b ó l  n a g y v Al a s z t é k . ü

Állandóan raktáron:
bőráru különlegességek: 

erszények, ridikülök, szivar 
és czigarettatárczák. Min
dennemű kefeáruk, czipő- 
kenőcsök, szappanok és 

illatszerek, inggombok.

m =

Egy próbavásárlás mindenkit meggyőz áruim 
kifogástalan kiviteléről, minőségéről és olcsóságáról..
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BEN YÁ K  IÁNOS s s i
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S -

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

1 r

ELVALLALOK:

Gazdasági,* ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, ggász- 

ü ö  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legízlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
Q P  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

------------ " "CL-,

ö
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron

;; £; £ £ £ £ £ £ £ készíttetnek. -: ;  ?

c r

c
£ :

03
”2 .

o
3T
3oaco

- c

c
03.
0 3
m
NS>
3T
CT
03
3

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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Tea, Rum, Teasütemény, Cognac, Likőr, 
Déligyümölcsök Füstölthusok, Sajtok, 
tSl Conservhalak. Finomcukorkák stb. S S
külölegességeket.

Az összes cikkekből állandóan nagyraktár
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Alapittatott-
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1854.

MAGYAR KIR. LŐPORÁRUDA. LAKATOS és 4.EMEZÁRUGYÁR.

Lilttichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek, revorverek és minden
nemű vadászati cikkek. — _

=  Gazdasági és varrógépek.

Szabályozó, töltő és szellőző 
kályhák. Remek kivitelű kályha

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók. ■. ...■....

Mindennemű takaréktűzhelyek.

■ = :  alódi Meidinger kályák.

Pinkafői és erdélyi hosszszörü 
. ■■ --- : pakróczok.

tálcák és kandaló eszközjk. Háztartási ós konyhaber 'T::1- '-': .:: czik.

Közönséges és nikkel száncséngök. Szab. zsirbödönök. —  ■

nn ■ ........  F
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Építsünk családi házakat.
A «Nagyatádi Hírlap» II. évfo

lyamának lő. számában egy czikk 
jelent meg, mely a modern házépí
téstszorgalmazta s különösen a 
tisztviselők figyelmét hivta fel a 
házépítésre.

Akkor talán még korai volt ezen 
törekvés, mert a tisztviselők nem 
érezték annyira szükségét a saját 
családi háznak, amennyiben elegen
dő lakás lévén, mindenki kapott la
káspénzéért megfelelő lakást.

Ma azonban már -egészen más
ként áll a helyzet.

Lakosságunknak folyton való 
szaporodásával szemben a házépí
tések száma annyira csekély, hogy a 
lakáskereslet csak alig elégíthető ki, 
melu körűlménut a háztulajdonosok 
a saját javukra jól felhasználván, a 
lakások bérét évnegyedről évne
gyedre emelik.

Ez nagyon természetes is. A 
kereslet növekedésével az ár is emel
kedik. De sajnos a tisztviselők la
káspénze az uj lakbérbeosztás al
kalmával is a régi maradt. Ma már 
tehát a tisztviselő lakáspénzére kény
telen fizetésének 5—10 százalékát 
reáfizetni. Ezen horribilis lakásbér
ért pedig vajnn csekély ellen értéket 
kap, épen högy'csak lakhatík valahol.

.Modern lakásban pedig-naĝ on ke
veseknek van részüké

Ezen a bajon segítenünk kell 
annál is inkább, mert nagyon egy
szerű módon segíthetünk.

Építsünk családi házakat!
«Az Újság» múlt évi december' 

25-iki számában «Az én házam az 
éri váram» czim alatt égy czik je-"' 
lent meg, mely többek között a kö
vetkezőket mondja:

«Ha a tisztviselői kárnak mega
datott volna már régebben a mód, 
hogy^zökat az összegeket, miket 
lakásbér gyanánt a háziurak jelzá
logkölcsöneinek törlesztésére költött, 
okszerű felhasználással saját otthon- 
alapításra fordíthatták volna, úgy 
valószínűleg nem volna az általános 
eladósodottság oly ijesztő mérvű, 

Lmint a milyen az jelenleg.
— A saját-otthon-azr-we; _ 
bástyája mögött büszkén hangzik az 
a mondás: «Az én- házam, az én 
váram.»

Most, a midőn a tisztviselői lak
bérjövedelem a kormány jóvoltából 
családi ház építésére leköthető, nem 
jól teszi az, a ki ezen,előnyt teljes 
mértékben ki nem használja.

Kérdés csupán az, akad-e olyan 
egészséges vállalkozás/ a mely en
nek felismerésével, ezt azután a reá
lis életnek megfelelően képes lesz 
megvalósítani ?

A közelmúltban alakult házépítő 
szövetkezetekre, sajnos, nem mutat
hatunk rá mint ilyenekre, mert saját 
főkével nem rendelkezvén, a tagjaira 
visszahárított tulnagy terhekkel e 
kérdést meg nem oldhatják.

Maradna a* magánvállalkozás, 
mint olyan, mely, ha fiz előbb em
lített anyagi garancia (lakbérletiltás) • 
mellett el tudja fogadni azt az er
kölcsi garanciát, mint garanciát, mely 
a saját otthonhoz való ragaszkodás
ként az egyénben kifakad, rejlik, úgy 
már megvan találva az ut, a.melyen̂ s* 
haladva a saját otthonhoz lehet 
jutni.»

örömmel olvasom, hogy az or
szágban már alakult is egy ilyen 
magánvállalkozás: a dunaharaszti 
czementáru gyár, mely czélul tűzte 
ki magának az olcsó, egészséges

családi házak építését.
Előttem fekszik ezen gyár épí

tési prospektusa, melyből meggyő
ződtem arról, hogy nevezett gyár 
üdvös vállalatba kezdett akkor, mi
kor a tisztviselők csuda rossz la
kásviszonyain segíteni akar s ugyan
ekkor konstatálnom kell azt is, hogy 
emellett a gyár sem csinál rossz 
üzletet.

A dunaharaszti czementárugyár 
Dunaharaszton egy két szobás mo
dern egészséges lakást 4500—6000.

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
A tartozás
Irta : Prém József.

özvegy Darvas Károlyné egy délelőtt 
nem öltötte fel többé a gyásznál, hanem i 
pompás, szürke nyers-selyem pongyolában 
nyitott be a nála lakó nagybátyjához.

— jó reggelt, bácsi! — mosolygott 
rá a szép asszony és kövéres, piros arcán 
megjelent az a két pajkos gödröcske, me
lyet a kisvárosban mindenki ellenállhatat
lannak tartott.

Lidenburg Oszvald nyugalmazott őr
nagy elégedetten nézte a húgát.

— Hm! E ít  már szeretem. Ez már
A többit Jiozzáköhécselte, amiben az 

özvegyke is segített neki. Mert rettenetes 
füst tolongott a különben tágas, magas szo
bában. Az őrnagy ur már néhány cigarettátj  

szit el, utána egy havanna-Virginiát, aztán; 
egy ezüstös nagy szivart és most fejezte-] 
be. a csibuk élvezetét.

Valóságos nikotin-tobzódást rendezett 
minden délelőtt.

Könnyen tehette, hisz a város fötrafikja 
épen özvegy Darvas Károlyné tulajdona volt.'

S  hogy ne csak á pompás dohányféle fogy
jon, hanem likőrök se maradjanak sZégyert- 

, ben, Lidenburg Oszkár pontos sorrendben 
egy-egy pohárka cognacot, chartreuse-t, 
allás-t és szilvóriumot kapott be. Tehette, 
mert a húga a város első füszerüzletét birta.

A  nyári nap Hosszú sugarakat bocsá
tott be a szobába és ezen sugársávon ké
kes-sárga fehér színben hullámzott a maró 
füst, mintha folyó opállá változott volna a 
levegő.

Az özvegy szokatlanul vidám volt. 
A nagybácsi rögtön megértette. Félretette 
a csibukot és kedélyeskedni kezdett:

; -- Teringette I Nem győzlek nézni hu- 
gocskánu Hej, ha tiz évvel fiatalabb volnék! 
M i?

— Ugyan bácsi! Hisz félek ettől a ret
tentő Haynáu-bajuszáttHJ

— Akkor is, ha nejíl volna szürke?
— Akkor még jobban!

; Mindkelten nevettek, s az özvegy ké! 
kezével meghúzta a hatalmas bajusz két 
végét. Aztán .cuppanós csókot adott az 
őrnagy szájára, de mégis inkább a levecjö- 
be.

— Na beszéljünk okosan, húgom. Le
tétied a gyászt. Bravissimó’! És most: Kei-

ne Faxén mehf! Nem_azért..vagy te szép, 
hogy örökké sirasd Darvas Károlyt. Derék 
ember volt, jó ember volt, de Csak fűszer- 
kereskedő volt. Remélem nem akarsz örök- 
ké a „Fekete Elefánt“  specerájosné marad
ni? M i?  He? Potztausend — das könnt 
ich noch brauchen! Elég volt!

— De bácsi! Sohasem szégyeltem. S 
ha szegény Károly meg nem hül a vasúton.

— Ha tüdőgyulladást nem kap, ha 
' meg nem hal végrendelet nélkül.'
! — Kegyetlen vagy Oszvald bácsi!

— Javadat akarom, ja wohl. Te örö- 
I költél mindent. A kis sogornöd, az Amália 
\ majd csak kap férjet. Ha megfeledkezett 
j róla Károly, ki tehet róla!

Kiházasitom! — sietett hozzáten- 
I ni az özvegy, -r Ne mondják, hogy az 
uram kis testvérhugáról megfeledkeztem.

— De előbb te menj férhet. Igen! 
¡Most majd megválogatjuk, kinek add a.ke- 
izedet. Nem is mégy az üzleted első segéd
jéhez, mint özvegy Galambos Péterné, ott 
a főúton. Hahaha! Kezét adta az üzletve
zetőjének! A  bolond asszony ! .'.. El ne fe
ledd, hogy katonatiszt lánya vagy! Már

, születésednél fogva is jogód van, hogy fenn 
hordjad a fejedet. ' ,



három szobásat 5—7500, négy szo
básat 8—12000 koronáért épít fel.
— A 12 ezer koronás házban azon
ban már hat szoba van; kettő man- 
sárde-szoba.

Ami lehet Dunaharaszton, miért 
ne lenne lehetséges Nagyatádon is. 
A talajviszonyok körülbelül egyenlők. 
Talán nálunk is akadna egy jól szá
mitó magánvállalat, mely az ilyen 
tisztviselői házak építésébe bele
menne. Elég biztosítékot nyújtana 
az építendő házak, valamint a tiszt
viselők lakáspénze.

Mindenesetre első és legfonto
sabb tennivaló az lenne, hogy az 
érdekelt tisztviselők saját kebelük
ből egy bizottságot szerveznének, 
mely bizottság, — az építetők egyéni 
ízlésének és óhajának megfelelő 
épületeknek alapján, — a fentebb 
említett feltételekkel pályázatot hir
detne egy tisztviselő telep léte
sítésére.

Én azt hiszem ez a pályázat 
nem lenne meddő, mert ezzel felhi
vatnék figyelme az olyan nagy tő
kével rendelkező építőanyag-gyárnak 
is, mely eddig ilyenre nem is gondolt.

Ezzel elejét vennők a rossz 
lakásviszonyok okozta sok kellemet
lenségnek, mró elmondhatnók, hogy 
van váram, a hol az ilyen kellemet
lenség nem érhet és ez a vár az én 
házam. w x.

" 2  -  ' ' .

Gyermekvédelem.
Aki a magyar jótékonysági és igy a 

gyermekvédelmi egyleti életet figyelemmel 
kisérte, tapasztalhatta, hogy meglehetősen 
régóta sok egylet működik és hogy az utolsó 
években az egyletek száma rohamosan nőtt. 
Ez természetes, mert a gyorsan szaporodó 
társadalmi bajokat, különösen a városok 
nagyobbodásával járó nyomort enyhíteni 
kellett és, miután mindig van jószívű em
ber, egyik jótékony intézmény a másik után 
lépett életbe; sőt legrégibb egyleteink több-

S valóban, özvegy Darvas Károlyné 
büszke volt.

Házában még férje életében is a hadse
reg délceg daliás tagjai fordultak meg és 
most, hogy a háziúr tisztjét az őrnagy ur 
képviseli, az egyenruhás alakok, délczeg 
hadfiak mindsűrübben uzsunálnak és va
csoráznak a Darvas házban.

És Lidenburg Oszvald nekihevül, a 
mint a terveket főzi:

— Ne feledd, hogy a mikor Darvashoz 
mentél, voltakép leszálltál hozzá. Apád őr
nagy volt, én is a császár kabátját viselem 
és te közönséges nyárspolgárhoz, egy fű
szereshez mentéll Igaz, szegény voltál, de 
most gazdag vagy. Hányan vetekedhetnek 
veled itt a városban? Ne feledd, hogy en
nek a jólétnek is ára volt és hogy csalá
dunk fénye ellen vétettéf. A csorbát ki kell 
köszörülnöd. Ez pedig csak úgy lehetséges, 
hogyha katonához mégy feleségül. Lakatos 
kapitány nem hiába jár ide olyan sűrűn. Jól 
megfigyeltem: Hát meghallgatod-e?

A szép asszony a halántékáig elpirult 
a nagy izgatottságtól. Szinte ijedten kérdez
te :

— De hát szeret-e igazán a kapitány ? 
Hisz mindenkinek udvarol! Fétek, hogy csak

itoC^flTAD I H ÍRLAP 

nyíre felvették programmjukba a karitatív 
gyermekvédelmet is.

De valljuk be őszintén, nem mindig 
abban az egymásutánban, abban a sorrend
ben léptek életbe, mely az egészséges, fo
kozatos fejlődés szempontjából kívánatos 
lett volna. Nem annyira jól megfontolt, 
előre megállapított rendszer szerint, mint 
inkább az egyéni emberszeretet sugallta 
lelkesedés folytán keletkeztek.

Ennek következménye nem csak az 
volt, hogy a gyermekvédelem egy-egy ága 
teljesen kimaradt a sorrendből, hanem az 
is, hogy a létező egyesületek, működésük 
közben a kiegészítő intézmények és a vég
rehajtási intézkedések ujabb és ujabb hiá
nyait érézték.

Pedig az emberszeretet apparátusa 
csak úgy képezhet egy teljes egészet, csak 
akkor működhetik nagy eredménnyel, ha a 
humánus intézmények és intézkedések egy
mást minden iránytían kiegészitik.

Bármilyen szépen és nemesen működ
jék is egy-egy karitatív egyesület, nagy 
eredményeket egy társadalomban, egy nem
zet életében észrevehető javulást csakis 
tömeges mentéssel lehet elérni.

Hogy ezt elérhessük: helyes önmükö- 
désre és jó preventív rendszerre van szük
ségünk. A  preventív rendszer követeli a 
helyes diagnózist.

Ha ama sok lelki és testi betegség
nek, az úgynevezett gyermeknyomornak 
okát kutatjuk, meggyődhetünk majdnem 
minden egyes esetben, hogy a gyermek 
veszélyeztetését, vagy pusztulását megelőz
te a család hiánya, vagy züllése.

Alkoholizmus, Tuberkulózis terhelik a“ 
családot, terhelik tehát a gyermeket már 
születésekor Rossz élelmezés, túlzsúfolt la
kás, tudatlanság, elkeseredés, erkölcstelen 
és sokszor bűnös környezet okozzák egész 
nemzedékek degenerálását.

Csak akkor gyakorolunk igazi gyer
mekvédelmet, csakis akkor várhatunk na
gyobb eredményeket, ha nemcsak utólag 
segítünk és ápolunk ott, ahol már baj van, 
hanem ha a sorsüldözött gyermekek s az 
egész emberiség ellenségeivel felvesszük a 
harcot az egész vonalon.

Azt a milliót, melyben százezrek fel

szokásból jár ide . . .  Azt is mondják, hogy 
adósságai vannak..  _

— Adósságai? Hát melyik tisztnek 
nincs tartozása ? Nekem is van, apádnak is 
volt.

— Ó, az apusl
És az özvegyben igen szomomoru- 

emlékek támadtak. A  hitelezők zaklatásai
nak, pörösködéseinek, végrehajtók látogatá
sainak és a hirtelen penzionáltatásnak ret
tentő emlékei. . .

Lindenburg őrnagy sietett a megnyug
tatással :

— Az a pár száz, vagy mondjuk, pár 
ezer forint: semmi! Hisz Lakatos már no
vemberben őrnagynak lép elő.

Nem megyek hozzá, ha csak a pén
zemre vágyik! Mert jól tudja, hogy a kau
ció háromszorosan is megvan.

Dé amint ézt mondta, a szép asszony 
halántékáig elpirult. Ez a pír elárulta, hogy 
már halálosan szerelmes a kapitányba.

II.
E  perczben nyilf' az ajtó, s a félénk 

bodrosfejü Amália lépett be sjetve, mintha 
valakitől menekülne.

— Mi lelt? Kérdezte a sógorasszony.
—  Semmi! A kertben voltam s a ke

nőnek, melyben legfogékonyabb éveiket 
töltik a gyermekekv ezt kell egészségesebbé, 
jobbá tenni; minden törekvés, mely a sze- 
génysorsu család létfeltételein segit, egy
szersmind praktikus gyermekvédelem.

Ha valáhol a világon, úgy Magyaror
szágon van szükségünk praktikus preventív 
gyermekvédelemre.

Az első kezdet nehézségein már túl 
vagyunk. A  nehéz gazdasági viszonyok da
cára sikerült az uttörés, a pionnirmunka. 
De előttünk áll: az elért eredményt fenntar
tani és tovább fejleszteni. Ebben a sok és 
nehéz munkában, ebben a harcban, mely 
nemcsak a gyengét védi, hanem amelyben 
offcnzive küzdenünk kell minden ellen, a 
mi nemcsak a nemzeti Jólét, hanem az 
egész emberiség ellensége, ebben a nagy 
harcban sok morális és anyagi erőre van 
szükségünk. Mindenki segíthet bennünket, 
mindenki hozzájárulhat e munkához. Nem 
egyesek lelkesedésé, hanem az összes in- 
dividiumok lelkiismeretének felébredése 
fogja a szociális kérdéseket — ha nem is 
teljesen — megoldani, de minden esetre 
javulást hozni!

Or. Edelsheim Oyulay Lipót.

H I R E  K.
— A nagyatádi lyceum-egyesü- 

let választmánya f. hó 7-én ülést 
tartott, melyen tagjai sorába bevá
lasztotta Simon Mátyás helybeli 
Ferencrendi ház főnökét, továbbá 
Kárpáti Ernő polg. isk. tanárt: Meg
állapította azután tíz előadások-sor- 
rendjét. Az előadást „Utazás a Szent 
földre“ címmel P. Kiss Arisztid, Fe
rencrendi áldozópap, közismert jó 
tollú munkatársunk tartja f. hó 16-án 
(szombaton) d. u. 5 órakor az állami 
elemi iskola egyik emeleti termében. 
A tagsági szelvények ugyanekkor az 
előadási teremben Katona Géza pénz
tárnoknál beválthatók, mely alkalom
mal uj tagok is jelentkezhetnek. A 
nem tagok belépődíjként 20 fillért 
fizetnek. Az előkészületekből ítélve 
szép'sikerre van kilátás.

ritésen át beszélgettem Lakatos kapitány- 
nyal. Egyszerre aztán virágot kért tőlem, 
és mikor odanyujtottam neki, úgy megszo
rította a kezemet, s oly hirtelen megcsó
kolta, hogy megijedtem. Máskor sohasem 
tette. Azt mondta a kapitány, hogy ma el
jö n . . .

Amália szintén halántékig elpirult. Hát 
már ő is szerelmes! Lindenburg ur, meg 
özvegy Darvasné' éles, átható tekintettel 
nézeTFrá. Erre a kis leány zavarában kisie
tett a szobából.

— Csak nem őt szereti a kapitány? 
pattant fel az özvegy. — Szent Isten! 
bácsi.

— Hehehe! Szeretni! Hát csak sze
resse I Hisz nincs semmije annak a leánynak. 
A tied minden. Lakatos Tibor pedig káució 
nélkül nem nősülhet. Légy nyugodt. Nur 
Geduld und Flegma!

— De én úgy érzem . . .
— Ne érez te semmit. Bízd rám,, én 

majd elintézek mindent. Ismerem a katoná
imat! Ha valamelyik bolondot csinál, az 
csak kivételes dolog.-Lakatos kapitány pe
dig nem bolond.

Délután néhány tiszt jött látogatóba. 
Kugliztak a Darvas-kertben, ‘ ahok^még a



NAGYATÁDI HÍRLAP

—  Előléptetések. A vallás és közokta
tásügyül miniszter Gulyás Ferenc dr. So- 
mogyvármegye kir. tanfelügyelőjét a VII. 
fizetési osztályba léptette elő. —  Az igaz
ságügyi miniszter Egyed Jenő nagyatádi 
telekkönyvvezetót a IX. fizetési osztálybaj 
léptette elő.

•v — Tisztujitás. F. hó 13-án ejtetelt meg; 
Nagyatádon a tisztujitás. Lapunk zártakor 
a választás még nem fejeződvén be, rész
letes tudósítást csak a jövő számunkban 
közlünk.

— Meghívó. A  nagyatádi iparos ifjúság 
önképző egyesülete folyó évi január hó 
17-én (vasárnap) délután 2 órakor saját kör
helyiségében rendes évi tisztújító közgyű
lését tartja, a melyre a kör összes tagjai 
meghivatnak, s kéretnek, hogy azon minél 
számosabban megjelenni szíveskedjenek Az 
elnökség. ,

—  Esküvő. F. hó 10-én vezette oltárhoz 
Landler Aladár helybeli kereskedő szive 
választottját Berger Juliskát A  mátkapárt 
Főt. Dr. Borsodi József rabbi eskette, kik
hez költői szárnyalásu beszédet intézett.

— Az egy gyermek rendszer ellen. 
Káposvárról jelentik : A Somogymegye által 
1907-ben alakított Egyke bizottság nagy
gyűlésén átalakult társadalmi bizottsággá. 
Az egy gyermekrendszer elleni küzdelmen 
kivül fölvette programmjába 'a-gyermekvé- 
delmet Elnök gróf Széchényi Aladár lett, 
A  bizottság a tavasszal nagygyűlést tart 
Kaposváron valamennyi dunántuli vármegye 
Egyke-elleni együttes akciója céljából.

— Megszűnt kompforgalom. Az állam-
-vasutak_igazgatóságának jelentése_szerint
Gombos és Erdőd között a jégzajlás miatt 
a kompforgalom beszünt

— Eljegyzés. Guttinger János budapesti 
lakos eljegyezte Babics Teruskát Nagyatádról.

— Halálozás. Dr. Vajda Károly böhö- 
nyei körorvos f. hó 9-én meghalt.

— Közbiztonsági statisztika. A  nagy
atádi járás területén 1908. évben a köz- 
biztonság ellen következő kihágások és 
vétségek fordultak elő: Hatósági közegek 
elleni erőszak 2. Pénzhamisitás 1. Szemé
rem elleni vétségek 5. Rágalmazás és be
csületsértés 16. Ember élete elleni büntet
tek és vétségek 11. Párviadal 1. Testi sér

tés 61. Levéltitok megsértésé 2. Magánlak 
megsértése magánszemély által 5. Lopás 
69. Jogtalan elsajátítás 2. Orgazdaság és 
bűnpártolás 5. Csalás 2. Más ̂ vagyonának 
megrongálása 18. Gyújtogatás és tüzokp- 
zás (tüzeset) 39. Fegyveres erő elleni bün
tettek és vétségek 2.' Egyébb törvényekbe 
ütköző büntetlek és vétségek 1. Kir. Járás
bíróságok hatáskörébe utalt kihágások 9. 
Közigazgatási hatóság hatáskörébe utalt ki
hágások 243.

— Hervadt virágok felfrisitése. Úgy 
farsang idején tenger sok pénzt költ a há
lózó, emberiség virágokra, amelyek néhány 
órai virulás után elhervadva lankasztják le 
szirmaikat. Pedig a hervadást könnyűszer
rel meg lehet gátolni, jobban mondva a 
már elhervadt virágokat igen egyszerű mó
don újra felfrisithetjük. Nem kell hozzá 
más, csak egy kevés kámfor és egy kevés 
finom borszesz. E  két anyagot jól össze 
kell keverni, a fonnyadt virágok szárát le
nyesni és e folyadékba bemártani. Pár 
perczig benne tartjuk', azután friss vizbe 
tesszük s az imént még fonnyadt virágok 
frissekké lesznek, mintha csak most szakí
tottuk volna le tövükről.

— Magyar postautalványok — Ame
rikában. Sok ember véres verejtékkel szer
zett filléré veszett el az amerikai magyar 
bankárok kezén. A szegény munkás ugya
nis ezekre a hűtlen emberekre kényszerült 
bízni a hozzátartozóinak szánt pénzt, jnert 
angolul nem tud s igy a posta utján nem 
tudta elküldeni. Kossuth Ferenc kereskede- 
leműgyi miniszter közbenjárására most 
magyar szövegű postautalványokat is kibo- 
csájt az amerikai posta, hogy a sok visz- 
szaélésnek elejét vegye.

— Hernyópusztitás dohánylékivonat- 
tal. A  pajzstetvek, földibolhák és hernyók 
ezerféle válfajai a dohánylével Való perme
tezéstől elpusztulnak, sőt a vértetü is el
pusztul, ha dohánylévef gyakrabban perme
tezzük. A dohánylékivonat egyáltalán kitűnő 
szer a növény állati ellenségeinek pusztí
tására. Száz liter vízben e czélrá két ki
logramm dohánylékivonatoí kell felhígítani 
és ezzel permetezni. A  permetezést a reg
geli harmat felszállta után kell kezdeni s

ha a permetezés után rövidesen esős idő 
állna be, akkor azt meg kell ismételni.

— Drótnélküli telefon. A  találmányok 
lepipálásának korszakát érjük. Alig járta be 
Marconi világhírű találmánya az országokat 
és keltett bámulatos voltával általános szen- 
zátiót, már újabb és ügyesebb találmány 
hírét vesszük Németországból. A drótnél
küli telefonozással tettek kísérleteket s pe
dig váratlan sikerrel, A telefonpótlására 
erósfényü vetítőlámpa szolgáLjnely az adott 
hangot elviszi oda, hol a felvevő állomás
hoz hasonló ellenkészülék van. Minden 
esetre elmés találmány, melyha bevállik, 
egyhamar megfogja hódítani a világot

- A „Vasárnapi Újság“  január; 10-iki 
száma, mely” az eddiginél alkalmasabb ösz- 
szeáliittásban s felvágva jelent meg, első 
helyén Messináról, a nagy földrengés» ka
tasztrófa színhelyéről közöl érdekes képe
ket Vannak ezenkívül képsorozatok Halmi 
Artúr festményeinek kiállításáról, Szerajevói 
képek, az ifjabbik Nordenskjöld déli sarki 
utazásáról szóló képek, stb.. Szépirodalmi 
olvasmányok: Mikszáth Kálmán pompás 
regénye, A/argha Gyula és Mezey Sándor 
verse, Zsoldos László elbeszélése s egy 
érdekes angol a^omobil-regény. Egyébb 
közlemények: Pataky László müvés^rajza, 
több ismeretterjesztő czikk, tárcacikk ajíéi- 
ről s a rendes heti rovatok ̂ Irodalom és 
művészet Sakjáték stb. Jl«Vasárapi Újság» 
előfizetési ára negyedévre négy korona, a 
«Világkróniká»-val együtt négy korona 80 
fillér. Megrendelhető a «Vasárnapi Újság» 
kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetm-u.
4. szám.)-Ugganitt megrendelhető a «Képes-t 
Néplap» legolcsóbb újság a magyyar nép 
számára, félévre kétkorona negyven ül- 
'*'• ........ ..

— Melyik a legjobb budapesti napi
lap ? Erre a kérdésre már megadta a helyes 
választ a közönség, amikor oly nagyarányban 
csoportosult „Az Újság“ körül, hogy ez az 
újság ma a legelterjedtebb valamennyi kö
zött, Azt a pályát, amit a régibb lapok har- 
mincz esztendő alatt futottak meg „Az Újság* 
rövid öt évi fennállása alatt nemcsak hogy 
megjárta, hanem túl is szárnyalta és folyto
nos emelkedése szinte káprázatos fejlődést 
biztosit ennek a közkedveltségtl, egyetlen 
előkelő nagy magyar napilapnak Herczeg 
Ferencz, Kenedi uéza,' Kóbor Tamás, Koz- -

boldogult házigazda pompá? lúgost építte
tett. Itt terítettek ma uzsonára. Egész luku- 
losi lakoma volt az. Ami csemege csak 
előkerült a füszeresboltból, az mind a lég- 
pompásabban elrendezve jutott az asztalra.

Az uzsonából vacsora lett, éjfél utá
nig együtt maradt a társaság és a finom ha
lakat, a rózsás sonkát, az Ízletes kolbász
féléket, párolgó paprikáscsirke követte. Hát 
még' a jófajta borok behütve és a legjobb 
ásványvizekkel vegyítve . . .

—  HmI Csak jól táplálkozunk, mi? 
Szervusz, kamerád 1

És Lindenburg Oszvald koccintott min
den tiszttel. Már az illatos havanna szivaro
kat füstölték, amikor Lakatos Tibor sétálni 
ment a kertbe.

^  Bántotta valami. Valahányszor fölné
zett az asztal mellől, tekintete egyenesen a 
fasoron túl lévő konyha, ablakra esett

Abban az ablakban föltűnt neki egy 
szelid szőke lányfej az Amáliáéi £s a ka
pitány elnézte, mint buzgolkodott a házi 
kisasszony, hogy a sonkás és halas tálak 
minél szebbek legyenek. Ott fáradozott a 
vacsorafőzéssel, segítve a szakácsnénak. És 
sem uzsonára, sem vacsorára nem jött a 
kerti lugasba.

Bezeg a szép özvegy: ő ki sem moz
dult innen. El nem hagyta volna a tiszt 
urakat egy pillanatra sem. Ünnepeltette 
magát és osztotta a parnesokat. . .  Amel
lett kacérkodott Lakatos kapitánnyal. . .

Egyszerre észrevette, hogy a kisze
melt vőlegényt mindjobban lehangolja va
lami. De nem tudta az okát. Amikor aztán 
Lakatos kapitány sétálni ment, az özvegy 
rögtön utána küldte a nagybácsit, biztatva 
jőt, hogy biztassa a sétálót

A  roszkedvü údvarló a konyha ablak
hoz ment és mire odaért, már Harmatos 
Benő főhadnagyot találta ott. Nesztelenül 
megállt egy fa árnyékában és nézte a je
lenetet Ezúttal nem a lányr adott virágot 
a tiszt urnák, mint ő neki ma délelőtt, ami
kor kért Amáliádtól, hanem Harmatos főhad
nagy adott át egy pompás tearózsát a, bol
dogan mosolygó leánynak.

Lakatos kapitány sehimit sem értett 
a beszélgetésükből, de azt érezte, hogy ez 
a Harmatos főhadnagy boldog és szeren
csés em ber!... Aztán elment a kardos 
lovag és a léány utána nézett hpsszan. 
Végre sóhajtott egyet. . .  A szemet Jnintftá 
könnyektől csillaííak volna meg.... És* utá
na hirtelen ajkához emelte a tea rózsát,

melyet az előbb kapott és csókolta heve
se. i, amíg zokogásba nem tőrt ki. Csak 
úgy fuldokolt a kis lány szivszaggatóan.

Lakatos kapitány elsietett. Nem bírt 
r magával. Az a zokogás mindenfelé elkísér
te. Egyszerre csak Lindenburg, a nagybá
csi állt előtte.

— Jó, hogy négyszemközt lehetünk, 
kezdte a kapitány.

— Mond csak miféle végrendeletet 
hagyot hátra Darvas ?

1 — Semilyent. Minden a húgomé. Bís 
auf^len letzten Nagell

— És Amália? Ó mit kap?
— A vagyont tisztán Darvas szerez

te. Amália szüleitől semmisem maradt A- 
zért semmit sem követelhet a leány a báty
ja vagyonából. . / '

—  És húgod? Mit hozott a házhoz?
— Hisz tudod egy katonatiszt lánya I 

Szegény, de rangbeli — Sietett hozzátenni 
Lindenburg.

— És hány évig volt Darvasnak a 
felesége ? 1

— Csak kettőig.
— Csak ? örökölt utána. . .  mennyit is ?
— Százhúszezer forintot. Hehehel 

Most már letelt a gyász. Az üzletet eládja.
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ma Andor, Mikszáth Kálmán főmunkatársa
kon kívül olyan újságírói gárda szolgálja 
„Az Ujság“-ol, aminövel egyetlen egy hazai 
lap sem rendelkezik és ennek, valaminl an
nak á gondosságnak, mellyel Gajári Ödön 
és Ággi Béla „Az Ujság“-ot szerkesztik, 
tudható be az a magas előkelő színvonal, 
mely „Az Ujság“-nak sajátossága és amely
ikei semmiféle hazai lapvállalat nem vete- 
kedhetik. „Az Újság“ állandó heti- mellék
lete A gyermek és az Asszony, egyik az 
apróságok, másik a magyar úri asszonyok 
körében szinte a rajongásig közkedveltségüek. 
„Az Újság“ előfizetési ára 1 hóra 2 K 40f, 
negyed évre 7 K, félévre 14 K, egész évre 
28 K. Megrendelő czim; „As Újság“ Buda
pest, Rákóczi-ut 54.
1160 sz. vhtó. 1908.

— Magyar lányok. Fiatal leányoknak 
való olvasmányokat, regényt ismeretterjesz
tő cikket, novellát, verset hoz hetenkint ez 
a képes lap, amelyet Tutsek Anna szerkeszt

Kelt Nagyatádon, 1909. évi január hó 
4. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF 
kir. bir. végrehajtó.

Nem mondhatunk e helyütt— a 
hely Szűke miatt — bővebb kritikát, 
de mégis ki kell emelnünk a művész
nők közül Baloghné Margitot, ki 
tökéletes művészi tehetséggel alaki- 
totta eddig eljátszott összes szerepet. j .
Nagyon ügyes á kis Dobrosy Tica, j 
valamint a többi művésznőről is csak
elösmerőleg nyilatkozhatunk. , ___ _ —  .  _ ..... ....

A művészek közül Balogh Árpád közhírré teszi, hogg a kaposvári kir. tör-
már előnyösen ismert szinész kö- vényszéknek; 1908. évi 12427 p számú vég-
rfinsénnrik r á é r n i  ki sok kellem es zese következtében dr. Berzsenyi Gerő zonsegunR részéről, ki sok Kellemes . . . . Frank mii... és

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

jévi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel

estét "szerzett a múltban nekünk;íj. 
elég, ha róla csak annyit mondunk,

. ügyvéd által képviselt Frank Miksa és fia 
javára 1333 kor. s jár. erejéig foganatosí
tott kielégítési végrehajtás Utján lefoglalt

hogy ő még mindig a régi. Rajnai ¡és 1037 kor.-ra becsült következő íngósá- 
Jenő tehetséges komikus, ki már a;9°k. u.- 1332 liter bor, 226 liter pálinka,
színpadon való megjelenésével is 
általános derűt kelt. Jól játszanak a 
többi színészek is és különösen

és Sínger és Wolfner ad ki. Java magyar Tom pos Péter nehéz szerepeiben 
irók, jeles tollú pedagógusok szólnak meg j jó l megállja-iielyét. 
itt Egyfelöl, hogy szórakoztassák a magyar | A z  előadások ügyes rendezése 
leányközönséget, másfelöl hogy az othon j  H erényi igazgató érdeme, ki a mel- 
falai közt átvegyék az iskola nevelő szere- rlett, hogy nagyon tehetséges szin- 
pét. Ismeretterjesztő cikkei a női kézimunka művész, ügyesen megtudja választa- 
körébe vágnak, állandó rovat van a kézi- ni a publikum Ízlésének és filüvé-
munka, kcrtés^etHlázi foglalkozások szá
mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő
fizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhi
vatal Budapesten, VI, Andrássy ut 10.

** Színház.

szei erejének megfelelő darabokat.
A következő héten a követke

ző elsőrendű darabok kerülnek színre: 
F. hó 14-én „Mongodin- ur fele- 

lesége“ francia bohózat. 15-én „Já
nos vitéz“ operette. 16-án „Tatárjá
rás“ operette. 17-én „Kis baba“ bo
hózat. 18-án „Vig özvegy“ opperette,Herényi Ignácz szinészdirektor|félhc] árakkJ  19H. én ^  t̂ én .1

S X L r é n n i  te tettük T,ar ámenéiben csak naggon ;sulatát kj | Snsé'¡¡„j, fig^taége s azt
S I Í S Í V def crc^ 1! hisszük egyet e“rt velünk mindenki, mindennek daczára megkezdte elő-1 _ oiAarfá«* ,c Mónin nő
adásait, bízván társulata művészi U  k Itehétséóében és nem annuira anua- Zett’ ^Ikor^zt mondjuk, hogy Ke
ni m in? inkrfhh prirfi.rvi L lr  után1 r! n? i szint*/„su[ata nagyon kellemes •1 se teszi nekünk a hosszú teli este-

1 borjú, 9 sertés nyilvános árverésen 
datnak..

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
ág 1908. évi V. 722 2. számú végzése 

folytán hátr. 733 kor. tőkekövetelés, ennek 
1908. évi szeptember hó 15. napjától| járó 
6'Vo kamatai, és eddig összesen 76 kor. 
70 fill.-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Babócsán az uj babócsai 
vendéglőnél leendő megtartására

1909. évi január hó 21-ik 
•— r-~ napján d. e. 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel. oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 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 felülfoglaltátták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik

hó 8. napján.
dón, 19(1).. évi január-  

SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

gí, mint inkább erkölcsi siker 
törekedvén.

Azon néhány előadásával, me
lyet eddig láttunk, megmutatta, hogy j
érdemes a pártolásra. I_______________

Művészei jó  erők. Különösen 
néhányan elsőrendű színpadon is 1169. sz. 1908. vhtó.

. Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILARD.

megállnák helyüket. Árverési hirdetmény.
Mert tudod, a tiszt lánya mégse maradhat
na öröké füszerkereskedóné!

— Lakatos hirtelen gondolt egyet.

3396. sz. tkv. 1908.
Árverési hirdetmény kivonat.

A nagyatádi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

j a vízvári hitelszövetkezet, mint az orszá- 
' gos központi hitelszövetkezet tagja vég- 
rehajtatónak, Migác3 Ádám végrehajtást 
szenvedő elleni 176 kor. és 70 kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a kaposvári kir. törvényszék (a 
nagyatádi kir. járásbíróság) területén levő

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
j évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel „  _  _

hU, ^ eS,lJ ^  J t f V  Heresznyo községben
28. sz. tjkvben A I. a. felvett 35, 37.-- Ikir. járásbíróságnak 1908. évi Sp. IV. i 

Te Líndenburg! Szeret-e engem a 2874 3 számú végzése következtében dr.1 
húgod? Hozzám jönne-e? Kálmán Elemér ügyvéd által képviselt F i- ! hrsz. ingatlanra, 490 k-ban, a heresz-

A nagybácsi szeretett volna fekiáltani schcr czé9 javára, 192 kor. 8 fill. s jár.,nyei 332. sz. tfkvben A f  277 a hrsz. 
Örömében. ereiél9 foganatosított kielégítési végrehajtás ingatlanra 179 k-ban, a heresznyei 44.| .,♦;<!» U fn n U II Ac lO ÍIO  i..----» U___ bX -I . . . - . .. J  .

— Hát hiszen . . . .  No persze 1 Hisz 
fülig szerelmes beléd . .. 300 méter ruhaszövet nyilvános árver^scn

I eladatnak.
! Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
I bíróság 1908. évi V. 789 2 számú végzése 

<> . . folytán 192 kor. 8 fill. tőkekövetelés, ennek 
te j 1908. évi április hó 21. napjától járó 5 7„ 

j kamatai, és eddig összesen 48 kor. 40
— Lakatos a szeme közé nézett a fillérben biróilag már megállapított költsé- 

szép asszonynak; , gek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér)
— Becsületbeli tartozást kell előbb ¡Iccn<̂  megtartására 

elintéznem. 1 1909. évi január hó 18-ik napjának
— Ah! S  mennyi az? I e- órája 

Harmincezer forint. Nem nósülhe- I határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- ^

— Elveszem, de egy föltétel alatt. 
Ezalatt odaért a szép özvegy is hoz

zájuk és hirtelen megszólalt:
— Föltétel? Milyen föltétel? 

reszketett.

tek másképi

 ̂ i sztjkvben Á f a .  felvett egynegyed te- vetkezo ingoságok, u. m: 40 vég kanavfisz, Au ... n w x J x a
300 méter ruhaszövet nuilvános árverésen ‘^ b o l Migács Adám illetőségére az ozv.

Pankasz Jozsefne özvegyi jogának fen- 
tartásá mellett 427 kor-ban, heresznyei 
251 sztjkvben A f  57. hrsz. ingatlan
ból a Migá<!8 Ádám illetőségére 20 
kor-ban, a heresznyei 382. sztjkvben A 

737 a hrsz. ingatlanra Í32  kor-ban a 
74(5'a hrsz. ingatlanra 132 kor-ban, —  
a nagyatádi járási takarékpénztár r. t.. 
és a nagyatádi takarékpénztár r. t, csat
lakoztatott végrehajtatok követelése be
hajtása végett is, —  ezennoí megálla
pított kikiáltási árban az .árverést elren
delte és hogy afehtebb mogjelölt ingat- 
lannok az' . ... . ..
1909. évi február hó 11-ik napján 

d. e. 10 órakor 
Hercsznye község liázánál .megtartandó

| dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
S k in e k .ó s ? K é rd^

-  Amáliának és Harmatos főhadnagy- j mébcn készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
nak 1 Szeretik egymást S  a kaució har- 1  ígérőnek, szügség esetén becsáron alul is 
mincezer forint. . . . Illő, hogy a kis sógor-, ¿1 fogtjak adatni, 
asszonyka előbb jusson főkötő alá, mert 
fiatalabb, s csak aztán az özvegy!

III. _ _ _ _ _
Félévre rá kettős esküvő volt.

g o u ' S ^ . ^ d S S S K  weresznye község hizánál megtartandó 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen I ,.^lIvanos. ai'yerPSe» a  megállapított kiki- 
árverés az 1881. évi LX. t.:c. 120. §-’a ér- j áltási ár kétharmadon alul eladatni nem
telmében ezek javára-is elrendeltetik. fognak.



Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 ',,-át vagyis 
49 koronát, 17 K  90 f-t, 4*2 K  70 f-t,

pénzben vagy az 1881. évi LX . t.-c. 
42 §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november 
hó-1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy mi
niszteri rendelet 8 §-ában kijelölt ovadék- 
képes értékpapirban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi LX . t.-c.,170 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Nagyatád, 1908. évi okt. 31-én.
A  kir. járásbíróság mint tkkví hatóság.

Dr. K IS Z E L Y  .
kir. járásbiró.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Férfiing
Duj)la-gallér

Pár kézelő 
Ingeid .
Alsó nadrág
Hállóing
Zsebkendő
Fehérmellény
Nöiing
Női nadrág
Alsó szoknya
Blous
Kötény
Pár harisnya
Törülköző
Ágylepedő
Dunynacziha

Paplan lepedő

-alás. Vasalás.
fillér. fillér.

30 — 20
6 — 5
5 — 4

10 __ 8 -
12 —  • 10
14 — 10
14 — 10
4* — 2

40 __ 30
14 — 12
14 — 12

4 0 -6 0 — 3 0 -5 0
40 — 30
1 2 - -• — - ,-tfr
6 __ 4

10 — 6

20 — 15
-40̂ 60 30—40.........

20 — 15
“ NÖTalj 
Női blous 
Napernyő 
Férfi kabát 
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi egész öltöny

Vegyileg tisztit:
1 koronától feljebb

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

■ V  67-ik L  L — -q® 
pp- számú I I  Cl L

: szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

Hirdetések jutányos írón 
e lap kiadóhivatalában.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

KUkiillömenti első
: szőllöoltvány telep

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

Tessék képe» árjegyzéket kérni! __

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

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

=  el a d  ó.
Az érdeklődők... . 
BenyákJánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

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

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁN LJA  sdját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. . 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábára mérték szerint minden alakú cipők el

készítését.
RAKTÁRON TART: Úri,

kivitelig.
i gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

v

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országod ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

---------- -— A .



NAGYATÁDI h ír l a p

Alapittatott
1854.Alapittatott

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Halifax és Pelikán korcsolyák,Lüttichi és suhli fegyverek, flé 
bertek, revorverek és minden- 
nemii vadászati cikkek. Mindennemű takaréktüzhelyek.

'=  Gazdasági és varrógépek. 

Szabályozó, töltő és szellőző 
kályhák. Remek kivitelű kályha- 
tálcáfc és kandalé eszköz k.

Valódi Meidinger kályhák.

Pinkafői és erdélyi hosszszörii 
. . =----  pakrőczok.

Háztartási és konyhaber Jüdczéi: czik.

Szab. zsirbödönök.Közönséges és nikkel száncsengők.
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« „ » „ „ . O t t m  BEN YÁK  IÁNOS -"»»“¿S.'S
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S _

0

RAKTÁRON TARTOK:

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Eggszerü és finom dobozlevélpapirt ^ I -J 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

0

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász
lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.

. ----- ------------------------- •

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
- készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyoniatotf Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909. 1



IV. évfolyam 3-ik szám.

NAGYATÁD ÉS  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HET1LAPIA.
_____________________ fl »NAGYATÁD ÉS'VID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK* HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ncn 
gyedévre 2 kor., egyes szám ára 21) 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. N EU BA U ER  FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba ktHdndők.e

A métely.
Ha az irodalmi métely^untig is

mert témáját ezen a helyen újból 
szóvá tesszük, szolgáljon mentségül, 
hogy talán a testi fertőzésnél is sok
kal súlyosabb a lelki infekció.

A dolog nem uj, sőt régi nóta 
régi nyomorúságról, fekély, mely fel
bomláskor néhány napig tartó meg- 
botrá nkoztatást kelta közben, no 
meg a sajtóban* ami után mindket
tő előbbi nyugalmát visszanyeri és 
marad minden régiben. Sőt a „felvi- 
lágosodottabbak" már «kezdik unni 
ezt az örökös sexuális jajgatást jó^ 
lehet ép ezek a „dolgok“ azok, me

gyek ellen őrökké küzdeni kell, mert 
örök~el t̂üek.

Tavaly megjelent könyvemben 
-külön fejezetet sẑ ntelteni-a-szinfíáz-— 
nak, á művészetnek, az irodalomnak 
és a sajtónak, s szószerint ezekét 
irtani : „Kérdeni vájjon nem lehetne-e 
nálunk az illető testületek: az „Ott
hon,—a- budapest és vidéki hírlapírók 

.egyesületének tisztességérzetére apel
lálni, hogy a nemzet jövőjének er
kölcsi megóvására való tekintettel 
egyöntetűen járjanak el: a tamilok 
öngyilkosságáról, a felnőttek erkölcs
telen üzelmeiről stb. stb. ne Írjanak“ 
Ami pedig az élclapoknak csúfolt 
nyomatott és-telerajzolt papirosokat

illeti, emigy nyilatkoztam: Szólnunk 
kell még a képes élclapokról, azok
ról, melyek szóval és képben az 
erkölcstelenségnek szolgálatába sze
gődtek és melyeket,, bár restelked
ve!?), de mégis végiglapbzgat kávé
házi közönségünk. Ebben az iráni
ban a franciák vezetnek: a Rire, 
Assiette au Benrre, Courrier Francais 
ékesszóló rajzai szöveg hijján is ért
hetők és immár annyira elfajultak, 
hogy a kormány két é\t előtt több 
neves, műtörténet iró éS kritikus sür
getésére kénytelen volt a rendőrsé
get teljesebb felhatalmazásokkal el
látni, melyeknek- nyomait azonban 
hiába Keressük."

Nálunk is történt valami a köz
megbotránkozás okozta első- felbuz
dulás hatása alatt, ’de tartunk, tőle, 
hogy gyakorlatig exedméiiyeibeii ép 
oh| -semmisnek -feg--bizonyulnv mint 
a hivatkozott francia rendszabályok-

Sokat gondolkoztam azon, hogy 
e nehézségekkel telitelV szinte két
ségbeejtő s folyton rosszabbodó álla
potok tömkelegéből hogyan szaba
dulhatnánk ki, s hogy főleg az.ifjú
ság érdekébeirmit tehetnénk? jöj
jünk mindenekelőtt tisztába azzal a 
két igazsággal, hogy mi természet
től, tehát fajilag érzéki nemzet va
gyunk s hogy a sexus .áramlata min
den téren még növekvőiéiben van. 
Nálunk (és KöZépeurópápan egyebütt

is) a kosonéria-mozgalom folyton 
hódit, a métely szóval, írásban és 
képben mindenüvé bevette magát 
és polgárjogot szerzett. Ma, amikor 
a njodern élet csábitó, izgató és fel
bujtó alkalmai lépten-nyomon agyar- 
kodnak ránk, amikor az utcán felki- . 
nált és a kirakatokban őgyelgő ma- 
lctc-iródalom ellen alig tudunk véde
kezni; amikor az irói szabadságot 
sokan a szabadossággal cserélik fel, 
s végre amig lesznek emberek,.akik 
ilyen képekben, lapokban_és Jköny- 
vekBen gyönyörűségüket lelik, ne 
hajszoljuk a tökéletes'etikai állapot 
utópiáját, ne áltassuk magunkat az
zal, hogy a pornografikus mételyt 
teljesen kitudnók irtani, hanem érjük 
be egy szerényebb és közelebb fek
vő töredékkel: az ifjúság lehető er
kölcsi megóvásával, mélyért küzdeni 
nmidenkinek erkölcsi társadalmi és 
hazafias kötelessége.

K. f.

Községi választások
F. hó 13-án, múlt szerdán zajlottak le 

híradásunk szerint a községi biró, közgyám, 
helyettes biró, pénztárnok és elöljáró vá
lasztások,. Róluk kimerítő tudósítást csak e 
számban közölhetünk.

Ha ncjni-iiemü kritikát akarunk gya
korolni a választással . szemben, ügy azt kell

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Deák Ferencz -eme.

Irta : Csoór Gáspár.

A szentlásztói emeletes kastély park
jába egymásután perdül be a sok csengős 
négyes fogat. Hatalmas szál emberek kelnek” 
ki. a könyii, agyagfutó bricskából. A Deák- 
had — Tárnokból, Rehídáról, Égerszögről. 
György, Lajos, József, az ismertebbek. 
Még egy, aki kiválik a famíliából, bár fél 
fejjel kisebb a többinél,' dé mégis nagyobb 
valamennyinél: egész ország szeme függ 
rajta, hite, reménye kiséri minden léptét 
ezekben a szornom esztendőkben A Deák 
Ferencnek.

De hát most nem politizálni jönnek, 
az urak._Hnsvét másodnapja van s ez a 
nap zalai ősszokás •szerint a família legi
dősebb tagjának van szentelve. Deák Klá
rának, Oszterlüber József feleségének. Hoz
zája’szátt e liapou vendégségbe egéfcz, ia-. 
milia, hetedhét vármegyéből.

A politika irányában -hát hasztalan 
szimatol, bujkál • és fülel most az urak közt 
az a karcsú szalongavallér, ak[ Invatianul | 
is legelsőnek érkezett a házhoz. Fiiess úr

‘ ez a barna legény, bécsi indigens. Az ör- 
Idog se tudja.miféle szél hordta-ide ezt a 
németéT-ős- Zala legrejtettebb zugába, a 
•Deák-had göcseji fészkébe. Nem tudja, ám 
nem is töri/fel.ctte a íejét-senki. A vendég- 
nek, mig tisztességesen viseli magát, nem 
néz itt a gyomrába senki. Még kezet is fog 

‘jíelg minden Deák, mikor elibiik ment s 
"édeskés mosollyal segíti elő őket a kocsi- 
j  ról Fiiess ur.

— No György ur, mi újság van-Tár- 
jnokban ? I

— Hál’ Istennek, szépen érjk ajépám 
Fiiess ur.

«Fiiess ur» morog egy germán szak- 
ramentumrtt, aminek ez a jelentménye: egye 
meg a luikacz a répádat, nem arra vagyok 
én kiváncsi!

Fliéss úr tudniilik a természetes dol
gokkal nem törődik. 0  ^tkokat kutat, min
den áron.relytélyes tfineteltót, súgást-búgást 
kdínplot ot szimatol' Göcsejben. Ezért küld
ték, ezért fizetik, erről kell neJíi • jelentést 
tenni Bécsben. Mert Fiiess ur Bécsnek a 
spióuja, a Deákok, kiváltképen Deák Fe- j 

renc oldala mellé kirendelve, ,.OIyán időket 
éltünk akkor, hogy fizetett Fiiess urakat 
küldözgettek felülről, még-a DeákFerencék 
házi tűzhelyébe is I

Deák Fertyic egyszerre tisztában volt
, e küldetéssel.

— ördögöt jött ez ide nyelvünket 
eltanulni, földet venni, közénk telepedni, 
ahogy mondja. Spión ez a Fiiess úr,' gye
rekek, vigyázzatok előtte a nyelvetekre, még 
ha tréfáltok is. Hej, tréfából se szabad már 
magyarnak lenni!

Á «gyerekek» (á Deák-család tagjai 
voltak a Ferenc nyelvén) hamar bevették a 
haza bölcse intelmét s féléve már, hogy 
Fiiess úr köztök settenkedik; mégse hall 
egyebét tőlük, minthogy szépen érika répa, . 
ragyát kapott â  dohány, hp. ütötte Bada
csony tőkéit. Sót brúdert is ittak Fiiess úr
ral, ölelgették, cirógatták; dicsérték, mily 
hamar megtanult magyarul, már egész 
pompásan el lehet vele diskurální; faggat
ták : mij csinálnak Bécsben, Igaz-e, hogy a 
Császár, őfelségének j^ész héten náthája 
volt, hogy á felséges császárné tizenkét 
hófehér paripát kapott preseiitbe-a török 
szultántól, hogy Smerling bajuszt növeszt 
és hogy Szent István tornyára aranykeresz
tet küldött a muszka cár?

Flíess ur kétségbe kezdett esni. Ha 
soká igy megy, Jnég-oiajd-el-ís csapják I

— No majd az-ebéd alatt! — remény-



mondanunk, hogy azokba ép olyan szerve
zetlenül ment bele a választóközönség, mint 
az előbbi közérdekű .választásokba. Nyíl" 
vánosan jelöltek mosKsem voltak, titokban 
talán volt mozgalom, de az a nyilvánossá
got inkább kerülte, mind kereste.

' Ennek megfelelő volt az eredmény,
" melyért úgyszólván senki sem lelkesedik.

13-án délután 3 órára volt összehiva~ 
az' iijonan alakuló -községi képviselőtes
tület, hogy a helyettes bírói, közgyámi,: 
pénztárnoki és elöljárói állásokra a törvény 
szerint a jelölést megejtse.

Ennek, megtörténte után a községi 
képviselők is átmentek a hatósági, szemé-: 
lyékkel együtt a Korona szálló nagytermé
be, ahol a választás a közönség által 
megejtendő volt.

A .választási aktust Tallián Andor-fő- 
szolgabiró, elnök, nyitotta meg, bizalmi fér
fiakul Steiner Miksa, Selmeczi Pál, dr. Bie- 
nenfeld Mór és Harsányi Antal jelöltet
tek ki.

Ezután kihirdette az elnök; hogy tör
vényadta jogánál fogva a birói tisztre 
jelöli Knapp Lászlót, Mayer Istvánt és 
Dombi Gyösgyőt7~7

A felkiáltások s?£i1nta hangulat meg
oszlott. Mielőtt az elnök az egyes jelöltek 
híveinek külön csoportosulása szerint a 
többcéget megállapíthatta volna, 10 aláí
rással ellátott kérvényt kapott kézhez, 
melyben az egyénenkénti szavazás elrende
lését kérték.

Ezt az elnök elrendelte. Délután 4 
órakor már a teremben nem igen lévén 
szavazó 5 perces IfátTdÓf tuzotf kt az éTnök
s azután lezárta a szavazást. Leadatott 
Knapp Lászlóra 57, Dombi Györgyre -56 
szavazat s igy az elnöklő főszolgabíró 
előbbit, megválasztott bírónak jelentette ki.

Ezután helyettes bírónak közfelkiál
tással Nagy Márton, közgyámnak Dombi 
György, pénztárnoknak Dolenecz István és 
elöljáróknak Molnár Ignácz, Vida Lajos, 
Mayer István, Horváth József (mándó) Do
bos István, Balatinecz János, Karbuczky

József, Tomosics János. dr. Neubauer Fe- 
'réncz, Cserenkó József, Szálay Lajos és 
Aczél Ádám lettek megválasztva.'

Tallián Andor főszolgabíró szép be
szédet intézett a választás obefejezésé után 
a megválasztott községi elöljárósághoz és 
kivette tőlük az esküt.

EzZel a községi választások véget
értek:

Hír szerint azonban a meg nem elé
gedett párt fellebbezéssel készül a válasz
tást megtámadni. .

H 1 R E  K. . . :
— Családi házak. Múlt számunk 

Vjézetőczikke foglalkozott bővebben 
a családi házak építésével, mely 
felhívta figyelmüket, hogy lépjünk 
összeköttetésbe a dunaharaszti épi- 
tésirvállalattal. A-vállalat levele előt
tünk fekszik, mely szerint a duna
haraszti czementárugyár bármilyen 
városban, - igy tehát nálunk- is el
vállalja a családi házak építését, ha 
elegendő számú jelentkező van. 
Kérjülrtehát ez utón azokat, kik 
kedvező feltételek mellett családi 
házat épiteni óhajtanának, ebbeli 
szándékukat (lakáspénzük megjelö
lésével) velünk mennél előbb egy 
levelezőlapon közölni szíveskedjenek, 
Hogy némilájékozással szolgáljunk 
helybeli előfizetőinknek, — a mai 
számunkhoz mellékeljük a dunaha- 
raszti épitésí vállalat néhánu terv
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rajzát—az ár megjelölésév eh Már. 
most csak az a kérdés akarunk-e 
mi magunk évente fizetendő lakás
pénzünkért 20—25 év múltán ellert- 
értékképen egy' modern házpt kapni, 
vagy azts akarjuk, hogy a mi lakás 
pénzünkön más — hasonló feltéte
lek mellett — szerezzen égy csinos 
kis hajlékot?

— Adakozzunk az ajki szeren

csétlenek családjainak. Az olasz 
katasztrófa hátramaradottjainak mii-_ 
liárdosok kölnik bőkezű adományai- " 
kát. A mi szegény' hazánkat nenv 
Ismerik a gazdag idegenek s a mi 
szerencsétleneinknek, kik pedig épen 
olyan sanálatra méltóak, nem gyűjt 
a külföld. De még a magyar nagtj- 
uri világ is inkább gondol kalábriára, 
mint az ajkai szerencsétlen 47 bá
nyász nyomorban maradt családjára. 
Gyönyörű példát adtak tehát a ma
gyar közéletnek a nagyatádi kont- 
raktualisták, midőn külső felszólítás 
nélkül, tisztán érző lelkűk sugalla
tára arra határozták magukat, hogy 
adakoznak az ajkai szerencsétlenek 
családjai javára. Reméljük, hog^ e 
szép példát városunk közönsége ál
talánosan követni fogja s igy a 
kontraktualisták hozzánk juttatott a- 
dománya révén megindítottuk a gyűj
tést. Eddig adakoztak: nagyatádi 
kontrualisták 10 kor., kontraktualista 
mezőgazdaság 5 kor., Dombi György  ̂
dr. Neubauer Ferenc 2—2 kor., dr. 
Mike Imréné, Gerbár Gézáné, Lőw 
Lajosné, Maurer János, SzíSó János 
vendéglős 1—1 kor.* összesen 24 
kor. Az adományokat kérjék dr. Neu
bauer Ferencz szerkesztőhöz juttatni.

—  Közgyűlés. A. nagyatádi iparos ifjú
ság önképző köre folyó hó 17-én tartotta 
rendes évi tisztújító közgyűlését, mely al
kalommal megválasztattak: Elnöknek Nova- 
csek Béla, péritárnöknak: Bajtsi István, al- 
^rnokriekTPlasinka Gyula, tifftarnalT: Horváth
Ágoston, ellenőröknek: Plasinka Mihály, 
Ham Pál, jegyzőknek :ifj Knapp József. Sil- 
berman Kálmán, könyvtárnoknak: , Steiner 
Lajos, háznagynak Eauchly László; Ezen 
közgyűlésen a kör czimének és az alapsza
bály néhány pontjának megváltoztatása ha- 
tároztalott el. A  kör címe- ezentúl „Ifjúsági 
kör" lesz, a beiratási díj az eddigi égy- 
korona helyett: őO.fillérben állapitatott meg, 
ujabbi felvételek alkalmával 1 kor. fizetendő,

. kedett. A  pompás ebéd, a tüzes badacsonyi, i kpkereszt se, mikor magyar szóra nyílott 
majd- csak megnyitja a száját ezeknek a j vérpiros ajka.
relytélyes zalai sphinxeknek is. Majd csak Fiiess ur is Karolinának csókolt ke-' 
kifecsegnek valamit. Várni és figyelnTtehát! zet meglepetésében a háziasszony helyett.

A Déák-had pediglen ott állja már: És Fiiess urnák is saját parányi kacsójával 
körül a pipázó nagy tölgyfaasztalát. Asz-, tolta szájához a pálinkás kupicát, 
talfönél «Klára tant,» mellette Ferenc, bal-; — Ityék, Flies ur, tetves egesegire! 
kezénél legkedvesebb öccse: Gyuri. Az urak j Tessék már most kémkedni! 
húsvéti kemény tojást falatoznak, frissen j Az a pár szó az asszonyi pillantás 
sült hófehér kaláccsal, meg sonkával. Csak ] végkép mégbomlasztotta Fiiess urat. Már 
imént szentelte föl a temlomban a lászlói maga sem tudta, mit mond, mikor mondta: 
pap. Még harmatos is a szentelt vizfől min-j — Még egyet!
den falat. Az olasz menyecske kaczagva töltött

Melléje édes mosolygással, hamis neki másikat: 
szemvetéssel kjnélja sorba az urakat tüzes \ Tesék, natyön szívesen!
barackpálinkával Deák Györgyné, a csodaszép 
bécsi olaszVérü Profettí Karojina. Udvari 
dáma volt a Profetti-lány, ott akadt meg 
rajta a Deák Gyuri szeme, mikor eljároga- 
tott a császárvárosba gárdatíszt nagybáty
jához. El is vette, haza is hozta Tárnokra,

Fiiess ur árnyékként. követte innentul 
minden mozdulatát a csodaszép teremtés
nek. Annak sem. esett terhére.

Mire kifogyott a barackos kristályü
veg, Fiiess ur elfeledte Bécset, el Bécsnek 
hatalmas rendörprefektusát és hatalmas pre-

de soha meg nem bocsátottak neki érette fektus atyai intelmét, hogy kivált a magyar 
a Deákok. Hát nem akad elég szép magyar menyecskétől őrizkedjék, mert azok halnar 
leány, akinek beköthette vón’ a fejét az a | megejtik, elcsavarják a fejét s olyan rebel- 
Gyurka! j líst csinálnak Fiiess urból is, mint a Deákok,

Am azért Karolina hamar szivébe i pedig azok is Bécsben nevekedtek a felsé- 
lopózott minden Deáknak, akárhogy hara- ] ges udvar közelében, 
gudtak maitta a férjeurára. Olyan édes is . . .  A  pecsenyénél megkezdődött az 
volt az az asszony, amikor tört magyarul ¡élénk diskurzus. A legélénkebb traccs, mint 
elkezdte ,.Tyuri“ -zni Györgyöt, „té LajsiM-z mindig, ha Deák Ferncz ott ült az asz- 
ífi Lajost, „Fejkó pacsi"-zni Deák Feren- tálnál. Ő vitte a szót ma is! Szó szerint 
cet Meg nem állta volna mosoly nélkül a!igy figyelte még Fliess ur:

—  Kitűnő mégis ez a magyar konyha!
Deák Lajos rámondta:
— Sokkal jobb az erdélyi.
Gyuri; aki Bécsben sihderkedett, meg

rázta bozontos fejét:
— A bécsi sniclit nem engedem!
Fliess ur sápadozott. Mit jegyezzen föl

ezekből ?  A magyár konyhát, az erdélyi. 
konyhát, vagy a bécsi sniclit?

Az ebéd már vége felé jár, a rebellis 
Deik-had még mindig — a kolozsvári KS=~ 
poszta tárgyalásánál tart. Nagy kérdés, elvi 
ellentét támad köztük: kell-e tejföl is a 
kolozsvári káposztába, vagy paradicsom ?

Fliess urat már a „jóféle zalai" kör
nyékezi, idegei kimerültek a lelkiismeretes 

; fülelésben, a szeme káprázik, hozzá még a 
gyomra is korog. Nem evett tudniillik sem
mit, annyira hűen figyelt. Már bontani is 
kezdik az asztalt, mégsincs semmi! Még 
mindig az az átkozott kolozsvári káposzta. 
A  bécsi borotvált arz újra ott táncol már 
szegény Fliess szemei előtt, a fehéK abro*- 

1 szón, a velencei kristálypoharak közt. S  ez 
j a táncz,, étéi már Fliess ur az ő~halál táncza.

Dehogy is az övé! Másé, sokkal de- 
rrekabbé!

Éles sikoly'metszi at az ebédlő fül; 
j ledt levegőjét. A sikolyt tompa zuhanás 
követi, ezt megrémült lárma, urak, asszo- 

j nyok felugrálása, feldöntött székek dübör-
I gése á kemény padlón, eltört, levert kris-



melyben, egy havi tagdíj 40 fiillér leszámít- j  ményt mutár Kérjük községünk azon né- 
tatik. Az ' ujabbi tag felvételek ezentúl \ mé$~SziVü lakosait, kik' valamicske segélyt 
választmányi üléseken határozatiig lesznek szántak az olasz szerencsétleneknek, szi-

----------- ------  ' —  ' _ -» NAGYATÁDI-WRLflP_

. elintézve és a tag irásbelileg értesittetik. 
Vigalmi bizottság is választatott, mélynek 
hivatása lesz az előadások és tánczvigalmak 
rendezése, hogy a-nagyérdemű közönség 
igényei~teljesen kielégítve legyenek és a kör 
társadalmi nívója emeltessék. •

— A  nagyatádi szabad lyceum egye
sület f. hó 16-án tartotta első előadását. 
A  liceúmot Tallián Andor, főszolgabíró, 
liceum-egyesületi elnök költői szárnya- 
lásu beszéddel nyitotta meg, szives figyel
mébe ajánlván a jelen levőknek ezen jszép 
célú, a tudomány, minden szakával foglalko
zó egyesületet. Az előadást P. Kiss Arisz
tid tartotta, felolvasván „Utazás a Szent
földre“  cimü nagy gondal összeállított mü
vét, melynek minden részlete a szerző pon 
tos megfigyeléséről tett tanúbizonyságot.

veskedjenek azt f. hó 25-ig a nagyatádi plébá- j  
nia hivatalhoz juttatni, mely azután továb
bítani fogja rendeltetni helyére.

— Hordó hitelesítő hivatal ientartása 
Nagyatádon. Tudva levő dolog az, hogy 
az 1907 évi V. t. c. fqlytán egész So- 
mogyvármegye területére nézve áz ez ide
ig fennállott hordó és mértékhitelesítő hi
vatalok be lettek 1909 évi január hó 12-1 
én szüntetve, s az egész vármegye terüle-1 
tén egyedül Kaposvárott lesz egy hordó és j 
mérték, hitelesítő hivatal felállítva. így ezen 
törvény alapján a Nagyatádon ez ideígTen- 
állott hordó-jelzö-hivatal is a fenti ’ időben 
működését beszüntette volna, azonban a, 
a kereskedelem ügyi: m. kir. miniszter f. 
évi január hó 13-án kelt 10541909 számú 
rendeletével megengedte, hogy Nagyatádon

A felolvasást kísérő vetített képek sajnos ¡1909 évi julius hó 1-ig a már meglevő hor- 
gyengék voltak. Node ez nem a "Líceum j  dójelző hivatal működését folytathassa. Ez 
egyesület rovására írandó, amennyben a töké- utón is-felhívjuk a közönség figyelmét ar- 
letes vetitö-fényforráshoz szükséges mész- 1  ra, hogy hitelesítetlen hördóít saját érdeké- 
fényégó lámpa még nem volt szállítható. ■ ben julius hó 1-ig a nagyatádi hordójelzö 
A .legközelebbi előadás azonban már a hivatalnál hitelesíttesse, mert ellenkező eset
legtökéletesebb apparatussal tartatik meg, ben hordóit csak Kaposváron tudja annak 
és lehetőleg a „Korona szálló" nagyterme-idején iiitelesittetn}. Itt említjük fel, hogy 
ben s így alkalmas helyiség-tökéletes és ké-- Nagyatád község elöljárósága megkereste 
pék mellett azt hiszük „Líceum egyesüle- a hordó jelző hivatal kerületébe tartozó 
tünk tökéletesen meg fog felelni a maga községek elöljáróságágát, hógy évi 30—40 
elé tűzött sZép^czelnak. koronával járuljanak hozzá a hordó jelző

— A somogyi anyakönyvek felügyelő- hivatal fentartásához, ami oly csekély ösz- 
je. A belügyminiszter a somogymegyei ál- szeg, hogy a közérdekből minden község 
lami anyakönyvek 1909 évi felügyeletével képviselőtestülete készséggel hozzájárulhat,

„jeszenák István beltig»miniszteri fogalma- mert igazán fura dolog lesz az, ha majd 60-80 
zót bízta meg. j  kilómétterré kell egy járásbeli községi pol-
. — Eljegyzés. Würtzburgér Terkát elje- j gárnak 50-60 literes bucskáját hitelesítés 

gyezte Schiller Sándor cs és kir számvevő j  végett beszállítani, hozzá véve még azt; hogy 
őrmester. i a hitelesítéssel több költség merül fel, mint

— Az olaszországi földrengés követ- j  amennyit a hordó értéke kitesz, 
keztében szerencsétlenül járt családok tá$ I — Mennyi adót fizettünk ? A kir. pénz- 
mogatására a nagyatádi plébánia hivatal j  ügyigazgató a következőkben számol be 
gyűjtést rendezett, mely máris szép ered- j múlt december havában történt adófizeté

sekről: egyenes adóban*béfólyt~a kaposvá
ri adóhivatalban 47810 l$or. 96 fiill. A szi
getvári adóhivatalnál 52459 kor. 16 fill. Az 
igáli adóhivatalnál 18085 kor. 94 fill. csur
gói adóhivatalnál-41032 kor. 90 fill. A  len
gyeltóti adóhivatalnál 17936 kor. 46 fül. A  
marcali adóhivatalnál 21031 kor. 38 fill. A  
nagyatádi adóhivatalnál 28556 kor. A tabl 
adóhivatalnál 23549 kor. 80 fill. A befolyt 
egyenes adók összege az 1907. évi decem
ber havi adófizetéssel szemben 115459 ko
rona kevesbedést jelent. Hadmentességi 
adóban befolyt a múlt évben 89.384 koro
na 59 fiilér, egyébb adókban pedig 85925 
korona 75 fillér.

— A „Vasárnapi Újság“  január H-iki 
száma legnagyobb közleményében.a mes- 
sinai földrengéssel foglalkozik, egész sereg 
érdekes képet mutat be a nagy katasztró
fáról, melyekből fogalmat lehet alkotni a 
pusztulás arányairól. Egyéb képsorozatok: 
téli képek Budapestről s a Tátrából. Szép- 
irodalmi olvasmányok: Ady Endre és Bo
dor Aladár versei, Garvay Andor novellá
ja, Williamson angolból fordított regénye, 
Bihari Imre cikke a messinai tengerszoros
ról. Egyébb közlemények: tárcacikk a hét
ről, Joanovics György és Szamossy László 
arcképe és nekrológja s a rendes heti ro
vatok : Irodalom és művészet. Sa^ ték 
stb. A«Vasárapi Ujság»előfizetési ára ne
gyedévre négy korona, a «Világkrónikái
val együtt négy korona 80 fillér. Megren
delhető a «Vasárnapi Ujság»kiadóhivátalá- 
ban (Budapest, IV., Egyetm-u. 4. szám.) 
Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 

legolcsóbb újság a magyyar nép számára, 
félévre kétkorona negyven—fillér.---

CSARNOK.
Két szem,

J{e í szem, — mini üti esiffog tavaszi égMíon, 
DúZosoCyog a 6oídog szerelmes pároRon, •—

tályüvegek csörgése, majd asszonysirás/ 
férfiak fájdalmas, tagolatlan kiáltása.

Profetti Karolina sikolto(t.
Deák György zuhant le a székről.
Az előbb még kaczagó galamb bu

sán zokogó özvegy már.
A családi vendégségbe hát másik 

hivatlan vendég is furakodott be. A bécsi 
kém. mellé a halál. — Ez is olyan sötét és 
ennek se hisznek.

A halálnak. Nem is ejthet meg ilyen 
könnyen egy Deákot!

Deák Ferencz hófehérré váltan, re
megve állott meg a tetem fölött. Az a hi
degülő tetem az ö teste. Úgy érzi. Szivé-1 
hez volt nőve, leikébe forrott az a Gyuri.

Csak áll a haza bölcse, csak remeg, 
csak könnyezik. Egyre hajtogatja :

— Nem lehet. . .  Nem hiszem!
így zokogott, igy rázta az élettelen 

nagy testet-a- legnagyobb Deák. Még a 
kő is megindult rettentő fájdalmán, intess 
ur is majdnem könnyezett, annyira — szé- 
gyelte magát. Hogy erre, ilyen emberre tu
dott ő hónapokig kémkedni, erre az em
berre, aki fájdalmában is ilyen nagy! A 
bécsi rendőrpraefektus borotvált arca örök
re eltűnt Fiiess úr szeme elöl. Qdatérdelt a 
a kém a halottas ágy mellé és megcsókolta 
Deák Ferencz lecsüngő erős kezét:

— Ne sírjon iekintetetes ur . . .  - zo
kogta a vigasztalást.

Az ünneplő rokonság mindjárt ott ma
radhatott — temetésre.

A fiatal szép Profetti Karolina |)edig 
gyászos özvegységre.

Alig vették észre síró bánatában. Csak 
Fiiess ur, a hü udvarié, az tartott ki hűen 
mellette bánatában is. Hűen, sokáig; teljes 
esztendeig. Széttépte a bécsi noteszt, nem 
„jelentett" többé egy kukkot se Bécsié. Ott 
maradt Zalatárnokon szolgálatkész udva
roncznak, ingyenes jószág kormányzónak a 
fiatal özvegy oldala mellett

A gyászfágyo! viseltes is lett. A  hűl- j 
ló könnyek kiapadtak. Egy év múlva már! 
azt irta Profetti Karolina Deák Ferenchez, j 
az ő „Kedves Ferkó onokli"-jához, hogy] 
mi tűrés-tagadás, férjhez szeretne menni- 
Ferkó önkii visszafelelte: gyere át húgom, 
majd megbeszéljük.

Ott áll irulva-pirulva a gyönyörű olasz 
asszony a nagy ember előtt. Szégyenli egy 
keveset, hogy ilyört tiattíár eltadta-' feledni 
azt a másik nagyot. Remegve is jön ki a 
SJ5Ó fehér gerezdes fogsorai közül:

-̂  Nagyon fiatal vagyok meg, édes 
Ferkó ónkli, hogy férfi nélkül Maradjak.

Deák Ferencet megejtette ez a piron
kodó, majdnetp szüzi vallomás,, mosolyog
va nézett a szép asszonyra!

— Hát szeretsz valakit, Lina?
A kis menyecske most se bírt mást 

mondani,, csak azt amiért már nem haragú-̂  
dott meg előbb ez a nagy.ember.;....

— Nagyon fiatal vagyok még, édes 
Ferkó önkii, hogy férfi nélkül maradjak . .

„Ferkó önkii" most jnár szeretettel 
vonta ölébe a remegő galambot:

— Jó hát kis húgom, nem bánom nol 
Aztán kihez akarnál menni te kis bolond?

— —. A Fiiess úrhoz . ..._____ ___________
„Kis húgát" úgy eltaszitotta magától 

Deák, hogy felbukik, ha hirtelen el nem 
kapja.

— Ahhoz a spiónhoz! Nem szégyen-' 
led magad?!

— Ne . . .  ne . . .  ne . . .  édes Ferkó 
önkii! Ne bántsa Henriket! emelte föl,most 
már tiltóan a kezét a^ özvegy is.

Most, mikor szerelmesét bántják, bá
tor sas már a remegő galamb! Eddig re
megő ajka érces szavakra nyílik, lehajtott 
fejét büszkén veti föl a hatlmas Deákra s 
a kicsi teste sugárként kiegyenesül, mintha 
fejjel nőt volna meg pillanat alatt.

— Henrik nem spión ! Becsületes ma
gyar ember lett belőle, erre" esküszöm í És 
engem úgy szeret . . .

Eddig tartott a^„va'kmerőség". Ennél 
a szónáL újra a szemérmes, bátortalan asz- 
szony lett Profetti Karolinából, aki sirva te
meti arcát kezébe, úgy közelit ringó lassú 
léptekkel vissza ahhoz a szigorú vasért :̂ 
berhez, hogy megkérlelje.

Deák Ferencz haragja eltűnt s újra 
simogatja már a remegő galambot, azt a 
gyönyörű virágszálat:

— No, ha csakugyan annyira szeret 
+az a spi. . .  az a Flíes ur, hát erigyj hoz- 
' zá Lina húgom, elmegyek a lakodalmatokra!



rám !  Ha 6ek nézeti: elvesz eszem ; 
Pedig tudom, érzem: pokol (esz életem !  .  •  •

Vo lt tavaszom, nyaram, de mar itt a zord tét, 
és e Rét szem mégis szerelemről regél /  .  .  .

J erülném, nem tudom; Hiszen angyalokat 
z a két Hűvös ■ szem : ég6öl [ecsalogat!. . . . .

j §ej jó l tudom én a z t: kecskeszarv s láHakkal 
Slagyon rosszul festik  az ördögöt;  Hájjal, 
Sze líd  és Hódító, ész6onfó szemekkel 

. tekintsd az jirdögöt.  . .  6djjal, teCi keccsel!

J §ogy ka reám tekint az a két gyilkos szem : 
S o rró  nyári napnál melege66 a szivem !

:  (blégekT nem 6ánom; fnszen ~a szerelem,
-  ŐTÍi siivem6e fészkeli - az üdvnél tö66 nekem

Jó  keresztyén vagyok, de egy Holdog óra, 
D ilit  vele eltöltők, s Hallgatok szavára:
-  D Kely éd’ mézként fo ly ik  —  (Itgyen 6ár fia-

• . * '  [zugság!) —
ófi kedvese66 mint az Örökkévalóság ! . . .

j£zt kiszed, nem tudom, fiogy szemeid tüze,
-  D Kely engem a poklok^fenekére üze, — -

fagy édes esók tőled, 's  váfom a Halálom

tyétfiy M ászló.

A kakftk.
Kakuk madár szállott a fára, —
Mi ép a ház előtt ülénk,
A vadszólő sűrű indája 
Hüs árnyat terjesztett főlénk.

Színház.
Kz elmúlt héten láttuk a „Sa- 

bin nők elrablásáét, a „Nání“-t, a 
„Tatárjárását, a „Vig özvegye“-̂  
a „János vitéz'-t, a „Mongodin 
feleségéit.

Általános kritikánk ugyanaz 
mint a múltkori volt. Ezekhez még 
— az eddig látottak alapján — hoz 
zátesszűk azon meggyőződésünket, 
hogy a vígjátékok, bohózátok, eset
leg népszínművek sokkal alkalma
sabbak a vidéki kis szinpadon va
ló előadásra, mint a tökéletes zené- 
jö és nagy színpadot kivánó operet
tek. R „Sabin nők elrablása“ — fé
nyesen bizonyít ebbeli állításunk 
mellett. Mondhatom: kitünően mu
lattunk ezen előadáson. Minden szín
művész ezer tapsot érdemelt.

Nagyorr sikerült a „Tatárjárás“ 
is, de bizony a „Vig özvegy,“ vala
mint a „János vitéz“ kevésbé tetszet
tek, melynek okát talán abban le
hetne találni, hogy az ilyen ország-

________ NAGYATÁDI HÍRLAP

Csakjáték, assionyiszeszély!— ej mit óánont! világ előtt nagyhírű darabokat min- 
- — • * - —  denki igyekezik elsőrendű szinpadon 

megnézni és aki egyszer már ott 
látta, azt nehezen elégíti ki a kis 
színpad, legyenek bár olyan színmű- j 
vészek, mint a minők Kerényi tár
sulatában varinak.

Kérjük is a színtársulat ügyes j 
direktorát, hogy a jövőben inkább 
kacagtató bohózatokat, mintsem fő
városi nagyszínpadot kívánó ope-̂

‘ sson elő.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás, vasalás..
miéi

Férfiing 30
Dupla-gallér 6
Gallér 5
Pár kézelő 10
Ingelő—  12
Alsó nadrág 14
Hállóing 14
Zsebkendő 4
Fehérmellény 40
Nőiing 14
Női nadrág 14
Alsó szoknya 40—60
Blous 40
Kötény ____  12
Pár harisnya 6
Törülköző 10

Dunyhacziha 20
Csipkefüggöny 40—60 
Paplan lepedő 20

30
12
12

30-50
30

—^-10-
4
6

’  10 
15

30-40 
_ _  15

Női alj 
Női blous 
Napernyő 
Férfi kabát 
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi egész öltöny

Vegyileg tisztit:
1 koronától feljebb

Átöleltél és játszadozva 
Csattogtál vígan, kedvesen, —
S én megkérdém a jós madártól:
„Mondd, meddig él.a kedvesem?“

A kakuk kiáltani kezdett,
S  tán százat is szólt, úgy lehet, —
S én. újra kérdém: „Felelj arra,
Hogy meddig szeret engemet?"

A kakuk ismét megszólalt, de 
Csak egy-két hangot hallatott,
Aztán elszállt. . .  S te sírva montad:
„Ne hidd, a kakuk hazudott “

' Aztán esküdtél mindenekre,
Hogy a szerelmed végtelen,
Hogy én tehetlek csak boldoggá 
A jósolt hosszú életen I . . .

— Most, hogy másnak karjában, nyugszol, 
(A pár év gyorsan elfutott 1)
Jut-e eszedbe olykor-olykor,
Hogy nem a kakuk hazudott?. ..

BaJla Miklós.

Felelés szerkesztő:
szmoDics s z i lá r d .

Szalós számtartónál
- Simongáton kapható----

orpington tojás:
darabja 20 fillérért, és tiszta faj ka

kasok darabja 5 koronáért.

Rerestetih
egy 13-15 éves jó magaviseletü fiú
- pinezértanon^znak.

Bővebb felvilágosítást ad
- Zanyi Ferencz

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismért:'

KükUllómenti első
szöllooltvány telep

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

Tessék képe« árjegyzéket kérni!

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

vendéglős.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

WW 67 ik L  L 7 - itt 
I V  számú I I  U  L

szabadkézből eladft.
Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

CZERKON IMRE ÚRI É S  n ő i c i p é s z  ♦ 
KÉSZ  CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készítményt! lábéliit a legjobb és legmodernebb kivitelben.

Í ^LVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el
készítését.
RAKTÁRON TART : Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

fi
Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

— ---- Ó T -  1________________

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.



NAGYATÁDI h ír l a p

- —  MEGHÍVÓ.
Van szerencsénk a „Nagyatádi Járási Takarékpénztár Részvénytársaság“ t  részvényeseit,

a Nagyatádon sajat üzleti helyiségünkben 1909. évi február hó 2-án délelőtt fél 11 órakor tartandó

XV. ÉVI R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S R E
egybehívni. — Az 1908. évi osztalék a közgyűlés után az intézeti pénztárnál fefvehető. 

Nagyatádon, 1909. évi január hó 9-én. A2 IGAZGATÓSÁG 
. A közgyű lés tá rgyso roza ta :

1. Kozgyulestrelnok választása. ___’
2. Két jegyzőkönyv-hitelesítő választása. ->='* '  ■

mértan “  MOmelMijHflsjfcl fetai»s a lefolyt üzletévrö!, ezzel kapcsolatban a számadások megvizsgálása .merleg megállapítása és a nyereseg felosztására vonatkozó intézkedés. 1/ a - y .
4. Igazgatóság és igazgatósági elnök választása.

MÉRLEG-SZÁMLA.
- VAGYON 19Ö8. december 31 -én.

Készpénz
Váltók (3136 drb.)

524 drb. dologi biztosíték mellett 
2612 drb. személyi hitelre folyósítva 

Jelzálogkölcsönök: (447 drb.)
171 drb. hányadekkal törlesztéses 
276 drb. közönséges törlesztésű 

^Kezességi köielezvények (189 drb.)
Folyó számla 
Intézeti ház.
Felszerelések 
Értékpapírok:

124300 K n. é. M. tptárak központi jelzálogbankja 
4'/, "/„-os záloglevelei á 99 K 

ezek függő kamatai 
10 darab ipartestületi részjegy

740975-76
1066105-

393328 62 
194520 64 
35756 68 
80500 80 
43500- 
2397-

123057 — 
1864-50 

100 —

TEHER

Részvénytőke:
1200 drb. részvényre befizetve 

Tartalékalap*)
Tisztviselők nyugdíjalapja 
Betétek: (996 drb. könyvecskében) ■“ . - 

a tőkésített kamatokkal együtt !
Visszleszámitolt váltók (430 drb.)
Engedményezett jelzálogkölcsönök (175 drb.) 
Nagyatádi polgári iskola építési alapja 1 .
Fel nem vett osztalékok 
Függq.iételek: 

elszámolás alá kerülő pénzek 
Az 1908. évet terhelő adók 
1909. évré befolyt kamatok: 

levonva a hátralékos 4783 K 3 4 „y  és az általunk 
e|őre fizetett 7447 K 95 f-t, marad 

Nyereség

230ÖÖ0r-  
142500 — 

8110-—

1281903-36
617049-93
347082-87

3541-01 
3063 18

20660 70 
46873-73

271208 -̂78-

V E SZ T ES ÉG .

• Az idd hozzácsatolással 153000 K lesz.

VESZTESÉG- ÉS NYERESÉG-SZÁMLA. N YERESÉG

Betéti kamatok: 
kifizetett 
tőkésített 

Visszleszámitolási kamatok 
Engedményezett jelzálogkölcsönök 1 
Kezelési költségek 
Napibiztosi dijak 
Tisztviselők és szolga fizetése 
Jótékonyczélu adakoöás 
Adók: 

tökekamatadó 
állami 
községi
útadó .—

Leirások:
2 drb. váltóért 

Múlt évi nyereség-áthozat
1908. évi nyereség

183946
Kamatok: 

váltók után 124242-99OoUOo ÖO|
36853 94 
1730360 
3948-46 
1788 — 
8872 — 

6410

Jelzálogkölásönök után: 
törlesztéses 
közönséges
kezességi, kötelezvények után 
folyó számlák után 
értékpapírok kamatai

25117-93 
1609352 
3327-73 

15454-85 
4752-41 
766-66598933 Lakbérjövedelem

jutalékok :. .. ... ~ r ' ...~
a szövetkezet kezeléseért4442-91 3336 28

495 — beszedésért 28-91
MuU évi nyereség-áthozat ' 1146-24

652.- Részvényátirási dijak 34 —
1146*24 

4572749 Értékpapír árfolyam különbözet 489 —

194790 52 194790 52

Nagyatádon, 1908. évi december hó 31-én.
Rotter Bernât s. k. Brunnçr József s. k. Szűcs János s. k.

igazgatósági elnök. lókönywezetó. ^

Burits János s. k. Knapp József s. k. Dr. Kommen Elek s. k. Mészáros Vilmos s. k.
TaHián Andor s. k. Trattner Mátgás s. k.

Igazgatósági tagok. .
Ezen mérleg-, valamint veszteség- és nyereség-számlát megvizsgáltuk és az intézeti könyvek bejegyzéseivel; valamint a felvett leltárral 

• egyezőnek és helyesnek találtuk.
N agya tádo n , 1909. évi január hó 9-én.

Bienenfeld Izidor s. k. Kovács Ggula s. k. Mészáros Gátoor s. k.
IcIUgy. biz. ^g. Iel«gy. biz. tag. -•Mfelilgÿ. biz. dhök.

Nyereség feldsztásl javaslat: A mérleg szerint mutatkoz&J46873 K 73 f-ből az alapszabályszerü jutalékok levonása után 
38642K 79 f áll rendelkezésre.

Steiner Ignácz s. k.

Pittner György s. k. Szabó József s. k.
fclilgy. biz. tag. lelilgy. biz. tag.

Ennek felosztására nézve az az indítvány, hogy:
1. Az 1908. évi osztalék szevényelr beváltására

részvényenkint 20 K-val fizettessék 24000--
2. A tartalékalaphoz csatoltassék lOöOO.-
3. A nyugdíjalapra használtassák fel 890 --
4. Az intézeti ház értékéből irassék le 50Q--

Átvitel

5. A felszerelések értékéből irassék le
Áthozat 0-- K 

297-- K
6. A tisztviselők és szolga jutalmazására fordittassék 810-— K 
- .....  "  ‘ ék ^

Összesen 38642-79 K



n a g y a t á d i  h ír l a p

Aíapittatott 
1854. ROTTER BERNflT, NÁGYATflDON. Alapittatott

1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA. 

Lüttichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek. revorverek és minden
nemű vadászati cikkek. ===■ 

=  Gazdasági és varrógépek.

Szabályozó, töltő és szellőzi) 
kályhák. Remek kivitelű kályha- 
tálcák és kandaló eszköz k.

Közönséges és nikkel száncsengók.

el

LAKATOS és IEMEZÁRUGYÁR. 

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók, —  ̂

Mindennemű takaréktűzhelyek. 

=  Valódi Meidinger kályhák. 

Pinkafői és erdélyi hosszszörű 
pakróczok.

Háztartási. s koiiyhaber ezik.

Szab. zsirtrirdönök. =====
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RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyvekét egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. ^  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben h m  a legizlésesebb’kivitelben. ■

és felvágva. ---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt *- I D a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

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

0
~ m s-

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
____________  készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Xagystádön"l9ü9. 7— f---‘----



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

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
— ■ gyedévre 2 kor., egyes szánj 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, Fürdö-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád,’ Széchényi-tér 23. szám.

Az elöfjzetésTés hirdetési dijak a kiadóhivatalba killdndők.e

A mi kötelességünk.
Sokszor találkoztunk már egyes 

emberek, sőt egész társadalmi osz
tályok ellenszenvével azért, mert 
esetleg olyant irtunk, mely őket ér
zékenyen érintette, magyarul szólván 
a szeg fejére ütöttünk.

Az ellenszenvből lett azután 
bojkott s sokszor szegény kis la
punk sinylette meg őszinte igazmon
dásunkat! ___

Pedig csak kötelességet teljesí
tettünk akkor, amikor kényszerítve 
voltunk nagy ritkán az igazság ki
mondására.

Az újságíró előtt kettős ut van; 
az egyik oldalon vezet valami kes
keny, szűk, kacskaringós ösvény, 
melyen az, ki félti lakktopánját, szá-

__xaz. lábiial-js_keresztülvergndlietikr
főképen, ha nadrágszárát is jól fel
töri. De a kinek sietős.az útja, aki 
kevésbé.-törődik--4 zzall hogy czipöje 
megtartja-e a~fényét :és a kivasalt 
nadrágja szárát se félti nagyon, — 
az bizony, — mire az ut végére ér, 
épenséggel nincs udvarképes álla
potban. Ha valaki igy lucskosan, 
fáradtan meglátja, azt hihetne, hogy 
Utonállds riadtan már-már menekülne 
előle. De ha aztán bepillant a szelíd, 
ragyogó szemei közé, látja, hogy 
kellemesen csalódott. Hiszen csak

az ut volt csatakos, melyen jött s 
az utonállónak vélt halandó csak 
azért lett lucskos, mert nem a szá
raz, de kacskaringós ösvényt vá
lasztotta, hanem a siippedékés, de 
egyenes csapást.

A hivatásának magaslatán álló 
ujságiró útja ez. A ki közülünk az 
események puszta regisztrálására 
szorítkozik, és jó messziről elkerül 
mindent, amiből csak a legkisebb 
kellemetlensége lehet, az minden-

vényt fogja választani. De aki nem 
riad vissza attól, hogy mindig az 
igazságot -keresse, és ennek lá
zas kutatása közben ne kíméljen se 
hatalmasokat, sem földi kincsekben 
duskálkodókat, az a süppedékés, de 
egyenes csapáson fog haladni.

És valljuk meg őszintén, az
igazi ni ságiró tevéki-tuisétM?-_n-em-
merülhet ki az eseményeknek lélek 
nélküli felsorolásában. Még abban 
sem, hogy levonja az eseményekből 
a konzekvencziákat. A valódi újság
írónak irányítania kell a közvéle-- 
ményt és pedig a maga józan, be
csületes,* önzetlen és hazafias felfo
gása szerint.

A korunkban különösén divó 
antizsuroafizmtost főképen az a kö
rülmény növeli és: szítja, hogy a 
sajtó a magánbecsület érintésétől 
sem riad vissza. Már pedig az ál

talános felfogás szerint a magánbe
csület ép oly szent és sérthetetlen, 
mint a házi tűzhely. Ennek az ál
láspontnak a helyességét mi sem vi- - 
tatjuk, de csak addig, amig a köz
érdeket nem tangálja. Mihelyt valaki 
a lelke romlottságával a közéletet 
akarja korrumpálni, legyen ott az 
ujságiró és rántsa le a Jeplet róla.

Mert a közéletnek tisztának 
kell lennier-Tiszta pedig csak akkor 
lehet, ha becsületes és makulátlan

állanak a( fórumon. Aki " 
újságíró létére megtűri a közélet^ 
porondján a szennyet, holott kézé
ben van a seprő, amellyel megtisz
títhatná, az nem is ujságiró és nem 
érdemes arra, hogy kezébe-adassék 
a toll, minden idők legnagyobb ha
talmassága.

De épen ezért, mert ujságiró

óvatosnak kell lennie annak, aki 
forgatja. Találomra felfeszitenie sen
kit sem szabad. De hogyha kezében 
vannak a bűnösség'~elvitázhafatláh 
bizonyítékai, tegye meg a köteles
ségét. ígéret ne csábítsa, fenyegetés 
ne riassza, haladjon az egyenes utón, 
még ha sárban kell is gázolnia.

Ezt valljuk mi is kötelességünk
nek. Hűen őrködünk közéletünk fe
lett s ha esetleg kötelességünkből 
folyó olyan való tényeket is meg
írunk közéletünk tisztasága érdeké-

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Hol van Tót! Dorka őnagysága?

Egy veterán színész elbeszélése után 
Irta : Réthy l-ászló.

Nehogy az olvtasó, valami modern, 
elegáns, reform szabású ruhában tetszelgö 
úrasszonyt képzeljen, ki kell vele rukkol
nom, hogy Tóti Dorka Ónagysága (bár mi
lyen furcsán hangozzék is,) egy és ugyana
zon személy a Peleskei Nótáriust üldöző 
vén banyával.

Fiatalabb kollegáim ugyan már nem 
igen ismerik a múlt század e minden 
idők legjelesebb magyar bohózatát; nekik 
ez már nem modern; tehát nem is tartják 
érdemesnek vele foglalkozni; pedig bizony 
többet ér ma is, a modern silány fércmü
veknél I Hja de haladni kell a korral I sutba 
kell vetni Sekszpirt, Katonát? Gaált, Szigli
getiét, Csikyt: na . . . . .  de. hagyjuk, t  •

Történetünk idején még nem volt a 
színészet „rendezve-1 Nem volt á művészet
nek határ szabva.

Ha egy színész vélettenül örökölt pár 
száz forintot, vagy ha valamelyik idősebb

színésznek sikerült összezsugorgatni ugyan 
annyi összeget: összeszedte néhány jó barát
ját, falukon, városokon, néhány jó hangú 
mester legényt, szerencsét próbált: fölcsa
pott színész igazgatónak.

R. mai modem világban már ezrek kel
lenek hozzá, hogy valaki színigazgató legyen.

Igaz, hogy a régi világban boldog
boldogtalan lehetett színész is (ha hangja 
s tehetsége volt: különben elmarták maguk 
közül) igazgató is; de az si igaz, hogy akkor 
nem adott a vidéki színészet semmi dol
got, sem a minisztériumnak, sem a Sz. E. K. 
igazgató tanácsának (nem si volt I) sem a
— pardont hisz én nem elmélkedést aka
rok irni a régi, jó múlt időkről, de egy ma 
már megnem történhető kedves, naiv epi- 
zódott, a régi színész életből.

Egyik Pesthez közglP Dunamenti köz
ségben boldogítottuk a m. t. n.-é. közönsé
get, hirdetve közöttük (svábok voltak a lel
kem adták!) zéngzétes, szcp magyar nyel
vünket.

Igazgatónk (ép úgy mint a maiak) 
minden hétre tartogatott egy-egy úgy neve
zett „slánger darabot, melynek , jövedelmé
ből vasárnapra még húsravaló-is-tellett.

Egyik ilyen slágerünk volt egy szom
batra a Peleskei nótárius: melyre ugyan 
Tóti Dorkánk nem volt, de egyik fővárosi 
hires művésznő biztosan megígérte, hogy 
lejön hozzánk mint vendég.

Az igazgató nagy reklámot csapott a 
vendégmüvésznónek. El is vittek minden 
jegyet még nappal.

Ki volt boldogabb a földön mint igaz
gatónk ? I Egy telt ház! Vágyai s vágyajnk 
netovábbja I Már előre terveztük, hogy mi
lyen pecsenyét eszünk holnap!

ífThajó este hat órakor megjött, de a 
vendégmiivésznő Pesten maradt.

No szent Tháüa, mi lesz most?
— — igazgatónk dulMult mérgében; a tár-. 
sulat pedig szomorkodott, hogy vissza kell 
adni a pénzt a közönségnek, s nem lesz 
majdling sem, nem lesz holnap még csus- 
pajz se, nem hogy pecsenye lenne az asz
talon. .

Már-már ki' akarta igazgatónk do- 
boltatni, hogy a mára hirdetett nagy újdon
ság- közbejött akadályok miatt bizonyta
lan időre elmarad, midőn meglátja'a min
dig vidám, jó kedélyű Markó Gábort a 
busöngó csapat sorai közt. Savószinü szép 
nagy szeme nagyot villan. Mint nyáron



NAGYATÁDI. HIRfcflP

ben, méla talán egyeseket s testü
leteket bántana, — haragjukat ne 
éreztessek se vélünk, se szerény la- 
pukkkal, tudják be ezen tettünket 
újságírói kötelsségünknek.

A NEMZETKÖZI NYELVRŐL.
Irta: Kárpáti Ernő.

A folyton fejlődő kultura s a XIX. 
század korszakalkotó találmányai mind
egyre közelebb hozzák egymáshoz a mű
velt nemzeteket, lehetővé teszik az inten
zivebb érintkezést az egyes nemzetek kö
zött. Hogy ez a közvetlenebb érintkezés 
mily nagy fontossággal bir a nemzetek kul
turális fejlődésére, azt nem szükséges bizo
nyítanom. Jóllehet ezqn érintkezésnek meg
van a technikai lehetősége, mert a földön 
ma már nincs távolság, a vasút, a gőzhajó, 
télegraf és a telefon mintegy közelebb 
hoz&k egymáshoz a távoli világrészeket, 
miként a teleszkóp az ég csillagait: de egy 
legyőzhetetlennek látszó akadály meggátolja 
a népek közlekedését, kínai falként választja 
el egymástól nemcsak a távoli, hanem a

a nyelvek'különbözősége. Földünket mint
egy 1600 millió ember lakja s ezek körül
belül 1000-féle nyelven beszélnek. Ez a 
nyelvbeli zűrzavar nagyorP* gátolólag hat 
úgy anyagi, mint szellemi téren az egcsz 
emberiségre, megnehezíti a társadalmi érint
kezést, a közlekedést, kereskedelmet, a 
kultúra elterjedését.

Az emberisig e naqu akadállual szem-

I szeretik az egész nemzetközi nyelvmoz- J a német tarthatna számot, de ezeknek egyi- 
galmat hóbortnak, utópiának nevezni, pedig ke sem alkalmas e célra, részint a nemzeti 

•amit a legműveltebb nemzetek legfelvilá- \ büszkeség és politikai versengés miatt, 
gosodottab szellemei . lehetségesnek és az mert egyik sem mondana le a másik javára,

: emberiségre nézve hasznosnak gondoltak, részint pedig azért, mivel a természetes 
hóbort nem lehet. «Azok, akik egy könnyen | nyelvek mind nehezekrAnnyi bennük az 
megtanulható nemzetközi nyelvnek szüksé-; aprólékos szabály, kivétel, helyesírási és 
ges és hasznos voltát hirdették, tudták, j kiejtésbeli nehézség, hogy azoknak töké- 
hogy a nyelv nem cél, hanem csak' eszköz j letes megtanulása szinte lehetetlen, 
a haladásra és a jólétre; belátták, mert ta- A természetes nyelvek közül az inter- 
pasztalták, hogy úgy a holt nyelvek, miut nacionális nyelv szerepére méĝ  leghivatot- 
az élő nemzeti nyelvek mindegyike csupa: tabb volna a latin nyelv, mint amely a kö- 
logikátlan szeszélyalkotla valami, amit tö- | zépkorban, sőt az ujabb időben is nemzet- 
kéletesen megtanulni nem lehet, hanem csak közi nyelvül használtatott, különösen a 
úgy körülbelül.» (Dr. Bálint Gábor). politikai ügyek elintézésénél. Azonban a la-

Szükség van tehát egy könnyen meg- tin nyelv sem alkalmas arra, hogy nemzet
tanulható internacionális nyelvre, melynek közr nyelvül szolgájon, mert ebben is meg- 
célja nem az, hogy a nemzeti nyelveket!vannak—  talán, még nagyobb fokban — 
kiszorítsa, ami nem is volna lehetséges, mindazok a nehézségek, amelyek az élő 
hanem hogy az egymás nyelvét nem értő : nyelvekben (nemi szabályok, többféle név- 
inüvelt emberek között az egymással való és igeragozás, időviszonyok stb’) s ezenki- 
érintkezést megkönyitse'-s a nemzeti nyelv: vül holt nyelv lévén, á modern élet tár
melleit minden embernek második nyelve1 gyajnak és eszméinek kifejezésére nincsenek 
legyen. • i is szavai. Ha pedig — mint egyesek aján-

Már most az a kérdés: milyen legyen lották — a latin nyelvet egyszerüsitenők s 
a nemzetközi nyelv, hogy, kitűzött céljának hiányzó szavait pótolnók az élő nye|vek- 
megfelelhessen?  Erre vonatkozólag Altén- bői, akkor ez már nem volna latin nyelv, 

magyar nyelven í  hanem a latin alapján készített műnyelv, 
megjelent e;peranto-nyelvtanhoz irt elősza- Minthogy tehát sem a latin nyelv, 
vában azt mondja: lsem az élő nyelvek egyike sem használható

A nemzetközi nyelv legyen: nemzetközi nyelvül, csakis műnyelv alkat
ai könnyű, mert máskép a cél eléré

sére nem alkalmas. Nyelvtanának a lehető 
legegyszerűbbnek és logikusnak kell lennie; 
a szabályok alól egy kivétel se legyen; 
szavai könmien megjegyezhetök és tovább

: IpgíjptipW ;

más e célra. De hogy ezen műnyelv kitű
zött céljának teljesen megfelelhessen, s^ük-. 
séges, hogy a nyelv megalkotásáná^am ár 
eíSsoroít feltételek figyelembe .. vetessenek. 

Hogy ilg nemzetközi műnyelv lehet
séges, azt mutatja az a—számtalan-kísérlet,

ben sokáig tehetetlen Volt. De a kutató 
emberi elme nem nyugszik, míg a felmerülő 
akadályokat le nem gyózi; hidat épit a tá
tongó mélységek felett, alagutat fúr az út
ját álló hegy oldalába, hatalmába ejti a 
természet erőit, lehozza az ég villámait, 
hogy engedelmes rabszolgájává tegye: igy 
szembeszállott az említett nehézségekkel is, 
felvetette a nemzetközt nyelv lehetőségének 
problémáját s igyekezett ezt megoldani.

A nemzetközi nyelv kérdése már sok 
kiváló elmét foglalkoztatott. E  gondolattal 
találkozunk Descartes, Leibnitz, Bacon, Pas
cal, Voltaire és Condillac müveiben. Sokan

b) egyszerűsége mellett minden eszme j 
és gondolat kifejezésére alkalm as s igy ai 
tttdöminuban, irodalomban, kereskedelem
ben s a mindennapi életben használható, 
legyen;

c) könnyen s egyenlően kiejthető, 
akár angol, akár francia, magyar vagy más 
nemzetbeli ember ejti k i;

d) végre, ha lehetséges — bár ez nem 
lényeges kellék — kellemes hangzású 
legyen.

Voltak, akik az éló nemzeti nyelvek 
valamelyikét ajánlották internacionális nyel
vül. Erre legihkább az angol, francia, vagy

amely több-kevesebb sikerrel napvilágot 
látott. Ilyenek: a-pasiüngoü, kosmos, s/>e- 
lin, ooJapiik, ésperanfo, ríuooe-roman slb.

Ezek közül az^lső, amely nagyobb 
érdeklődést kelteit: a oolapiik (ooJapiik 
világnyelv^ vol-=  világ, pük-== nyelv, az 
angol wörld  világ és speak beszélni 
szavakból), melynek szerzője Schleyer J, 
M. konstanzi pap.

A volapük a nyolcvanas évek végén 
érte el virágzásának tetőpontját, de ettől 
kezdve rohamos hanyatlásnak indult. Ezen 
időben lépett fel Zam enhof I.. dr. orosz 
orvos uj világnyelvével, az éspera/ifo-val,

zivatar után a sötét felhők közül előbuvik 
a fényes nap, úgy bukkant ki kövér arcára 
egyszerre a boldog megelégedés.

— Gyerekek! megvagyunk mentve, — 
orditá!

A társulat — mint egy lefagyott szár
nyú túzok falka, — szomorúan néz a di
rektor örömtől sugárzó arcára. Mi lelhette | 
ezt. Talán a holnapról elmaradó pecsenye 
illat szállt szegény fejébe, s egy kicsit meg
bolondult.

— Igen-igen gyerekek, megvagyunk 
mentve! — mondá büszkén a direktor ur.
— Van már Tóti Dorkánk]

— Hol? k i? — kérdik össze-vissza 
a szegény tagok. Hiszen minden nő két- 
három szerepet játszik; Az énekesnő játsza: 
a birónét, Fánit; a direktorné játsza a jegy
zőnél Desdemonát, Ninát; a hősnő,- szen- 
de,- naiva (egy személyben) pedig játsza a 
korcsmáros leányt, sötétség királynőjét, s 
a svábhegyi női véndégkoszorut. Tóti Dor
kára tehát nincs senki, miután több nő nem 
volt a társulatnál.
~ _  — Igenis, hogy van! — szavalja a 
direktor. Ezzel a Markó vállám-teszi csinos 
nagy tenyerét. — f e  játszod Tóti Dorkát!

— Én, direktor ur? ... *

— Semmi szerénykedés barátom ! Te 
egy művész ember vagy! Jobban elfogod 
játszani, mint az a Ripacs művésznő, ki 
nem mert lejönni! — Igen, igen játszd el! 
játsza el! kérik össze-vissza a jó Markót.
— De kérem én nem szoktam női szere
pet játszani! — szerénykedik a jó Markó 
De végre is az általános óhajnak engedve, 
beleegyezett, hogy no jó, hát legyen: el 
játsza Tóti Dorkát.

Meg volt mentve a haza, akarom mon
dani a társulat holnapi pecsenyéje.

A hányan voltak, rögtön annyifelé 
szaladtak, hogy Tóti Dorka kosztümjét eló- 
keritsék. Ez is meglett. Megkezdőd it az 
előadás.

Gábor fényeién bevált: Pompásan el
játszotta a hires vén szipirtyót.
A közönség falrengető tapsok között hivta 
ki jelenései után a fővárosi művésznőt. (!)

Előadás után egy három tagból álló 
(főjegyző, patikárus, postamester,) deputá- 
ció kereste föl az igazgatót 'öltözőjében, s 
tisztelettel meghívták a társulat, — de min
den tagját a működött személyzetnek — 
hangsúlyozta a szónok — egy szerény va
csorára; a nagyvéndéglő éttermébe.

Hogy né fogadták volna el ?  Elfo

gadták szívesén. Ells mentek mind a nyol
cán a bankettre.

Hogy enni-inni való volt bőven — a 
mi a Salamon pincéjéből, kamarájából csak 
telt — fölösleges bizonyítgatni: sőt arra se 
kell sokat esküdöznöm, hogy a társulat tag
jai derekasan hozzáláttak a mit Isten, aka
rom mondani Salamon táti adott; nem vál
tak szégyenére se konyhának se pincének.

A régi színészeknek "szokásuk volt, 
hogy akár maguk vendégeskedtek, (mire 
ritkán volt tehetségük) akár másnak a ven
dégel voltak, miután jól ettek, ittak rágyúj
tottak egy-egy szép dalra. Itt is igy történt. 
Elfujták már: Fölfelé megy borban a 
gyöngy. . .  jegenyefa tetejében, Esteledik 
szól a gulya kolompja kezdetű dalokat, 
mind szép kvártettben, (a mai modern szí
nészek már ehez sem értenek!) de a ven
déglátó közönség csak nem akart beleme- 
iegedni a mulatságba.

Mi lehet ennek az oka? tüfitfdik ma
gában az igazgató; ki büszke volt az ő 
hires kvartetjére.

Már-már megakarta interpellálni a 
mogorva főjegyző urat, amikor ez (talán a 
gondolatát kitalálva) igy szónokol:

— Kedves igazgató ur! Mi, midőn



amellyel könnyűség, egyszerűség és kelle
mes hangzás tekintetében a volapük néni 
versenyezhet; A volapük hivei megismer
vén a'sokkal könnyebb és praktikusabb 
esperantót, ez utóbbihoz pártoltak. Rz es- 
perantó híveinek szSfha. napról-napra gya
rapodik. Rövid 18 év alatt több mint 15Ö 
esperanto-egyesület keletkezett s "fha már 
a világ minden részében találunk esperan- 
tistákat.

Nálunk az esperantó nyelv iránt nem 
nagy az érdeklődés, mert nem ismerik cél
ját és fontosságát. De azért, — bár nem 
olyan nagy számmal, mint a külföldön — 
az esperantó nyelvnek nálunk is vannak 
hivei, akik belátva a nemzetközi nyelv le
hetőségét és az emberiségre nézve hasz
nos^ voltát, nem törődve mások gúnyjával 
s tárgyi ismeret-hiányából eredő' egyolda
lú bizonyítékkal, a küzdők sorába állottak.

Rz esperantó nyelv terjedésének elő
mozdítására buzgó férfiak támogatásával 
1905 május hayában megjelent az első . ma
gyar esperantó újság, az «Esperantó» tu
dományos és szépirodalmi képes havi fo
lyóirat magyar és esperantó szöveggel, 
a múlt évben pedig a „L a  verda stan- 
dardo‘‘ „R  zöld lobogó“  szerkesztője Ma- 
rich Ágoston (Budapest, IV., Papnövelde-u. 6.)

Má már nálunk sem hiányoznak az 
eszközök ahoz, hogy megismerkedhessünk 
a nemzetközi nyelv céljával és fontossá
gával:- Mig azonban mi azon vitat
kozunk, hogy a nemzetközi nyelv |c- 
hetséges-e; utópiának minősítjük még a 
lehetőségének gondolatát is. az esperantó 

—neye-alatt~támadjuk a rég "nregbukott vola- 
püköt, addig a praktikus francia beviszi a 
tudományos és gyakorjati életbe; esperan- 
to nyelven tartják a kongreszúsökat, élel
mes francia és belga kereskedők verse
nyezve hirdetik, hogy velük esperantó nyel
ven is lehet levelezni s ezen a nyelven 
bonyolítják le ügyleteiket.

Ügy vagyunk a nemzetközi nyelvvel 
is, mint a legtöbb-emberi alkotással. Ag
gódva állunk meg már bölcsőjénél s kétel
kedünk életképességében anélkül, hogy pró
bára tennók, mások ellenben kiteszik a 
gyakorlati élet tüzpróbajának s mig mi az 
első lassú járatú gőzkocsi életképességéről

feladás (

önöket vacsorára meghívtuk kikötöttük, hogy 
mindnyájukat kik az előadásban részt vet
tek, elvárjuk; igaz-e?

— Hálás köszönettel bizonyltom! — 
rebegé az igazgató ur.

— Nos tehát, önök még se jöttek 
mind ell — szónokolt vészjóslóan a fő
jegyző ur.

Az igazgató hamarosan számba veszi 
híve’. táborát, látva, hogy mind ott vannak 
(a drámai szende-naiva-hósnő, még a ci
cáját is elvitte I) önérzetesen így felel:

— De könyörgöm alásan, bizony mon
dom, hogy mifld itt vagyunk!

— Hát Tóti Dorka őnagysága hol 
van? dörgé a már dühbe ̂ gurult főjegyző 
ur. Hiszen az ő kedvéért rendeztük e la
komát!

Egyetlen felhő sem volt a tiszta, csil
lagos kék ég bolton, de e szavakraJecsa- 
pott a mennykó a direktor ur elé. Izzad, 
nyög, himez-hámoz, hogy ..mit"’ is mondjon? 
Elárulja-e, hogy,a művésznő nem érkezett! 
meg, s becsapták, a közönséget ? vagy azt : 
hazudja, hogy hirtelen megbetegedett a 
művésznő, azért nem jöhetett el? J

..... NAGVATADÍHIRLAT) ^  *

, és célszerűségéről vitatkozunk, addig j estélyt'A'meghivók már kibocsájtáttak s\ 
mások azt száguldó express-vonattá fejlesz-1 ha esetleg valaki tévedésből nem kapott 
tik- - - i volna, forduljon a helybeli laktanya bálretír

A nemzetközi nyelv eszméje ellen, | dező bizottságához. _ —  
j mint teória ellen, senkinek sem Jehet k t i  — A beteglátogatási dijak. Addig is 
fogása, célszerűsége és hasznos volta szín- a míg az uj közegészségügyi törvény vég- 

; tén belátható, csak a kivitele látszik lehe-; lég megállapítja a körorvosok beteglátoga- 
tetlennek, de az ,utóbbi| a'gyakorlati élet tási dijának nagyságád Kacskovics Lajos 
megcáfolja. A  nemzetközi, nyelv probléma- alispán körrendeletben tudatja a járási fó- 

i ja — amint azt az eddigi tapasztalatok szolgabirókkal, hogy a látogatási dijakat 
igazolják — igenis megoldható. nappalra 1 kor., éjjelre 2 koronában álla-

Ha sikerül a nemzetközi nyelvet min- pi,ia mc9- 
denütt minél szélesebb körben elterjeszteni, Meghívó. A „nagyatádi gazdakör“ 
ezzel az emberiség művelődését jelentékeny 1909- év február hó 6-án azaz szombaton 
lépéssel vittük előbbre, mert a nemzetkö- esle a »Korona“ vendéglő nagytermében 
zi nyelv legyőzi mindazokat az akadályo- sa^  könyvtára javára zártkörű tancestélyt 
kát, rrtelyek a nemzeti érintkezésnek, a kul- rendez. Belépti díj egy személyre 80 fillér, 

i túra terjedésének legnagyobb gátat vetet- Kezdeté este 8 órakor.
Jtek s melyekkel az emberiség nem tudott “  Sertésvész megszűnése. Görgeteg 
megbirkózni. A nemzetközi nyelv tehát az községben a sertésvész megszűnvén, jézen • 
emberiség haladásának szolgálatában áll, községből, illetőleg ezen községen keresz- 
már pedig — mint azt az egyik esperantó sertések felhajthatok, 
nyelvtan jeligéje találóan mondja: Progre- ~  Késelő legény, ötvösi tudósítónk je- 
sado cstas vivő; restado estas morto. A *cn >̂ hogy Takács János (pipás) ötvösi la- 

élet, a maradás halál.) kos verekedés közben Vadász Ferencz u-
' . 9yan csak ötvösi lakost alaposan össze- 
~ jszurkálván, rajta több napig gyógyuló se-

H i  n  n  i /  beket ejtett. A virtu^kodó legény most a
1 1 \  C  i\ .  kir. járásbíróságnál várja méltó bünte&sét

— Jutalmazások. Somogyvármegye al-
-  Altiszti bál. A helyben állomásozó ispánja Harsányi Antal nagyatádvidéki, 

méntelep osztály altiszti kara f. évi febru- Bosznay Kálmán csökölyí, Szabady Károly 
ár hó 13-án Nagyatádon a „Korona szál- somogyszobbi, körjegyzőket a vármegyei 
ló“ nagytermében Nagyságos nedeliczi Hor- utadó beszedése és kezelése körül tanusi- 
váth Jénőné védnöksége alatt részben a tott pontos és lelkiismeretes munkásságu- 
nagyetádi altiszti olvasó- és önképzőkör, kért 25 -25 kor. jutalomban részesítette, 
részben a székesteférvári méntelep osztály Gratulálunk 1
altiszti özvegyek és árvák segélyalapja _  Népmozgalmi statisztika. A nagy
javára zártkörű táncestélyt rendez. Bizony- aládi járás területén az 1908. évben 1122 

.nyára élénk emlékében él még közönsé- születési és 802 halálozási eset volt. Az elhal- 
günknek a múlt év előtti altiszti táncestély, tak közül 366 hét éven alul, 436 hét éven 
melyről megírtuk unnak idején, hogy a far- fcJÜ| voit> Kivándoroltak nyolcán. Az elmúlt 
sangnak egyik legjobban sikerűit mulatsá- ¿ vbcn szaporodtunk tehát 312 lélekkel, 
ga volt. Az idén is arra van kilátás. Fi- _  Talált pénztáréa. Görgeteg kőzség- 
gyelmes altisztjeink szeretett parnesnokuk- f 5-én Visnyi Sándor segédjegyző 
kai: Horváth Jenő századossal és az egész temetése alkalmával a csendőrőrmester egy 
tiszti-karral élükön mindent elkövetnek. pénzes tárcát talált. Az erszényben 8 kor. 
hogy a közönség reményeibe i ne csalat- fl) fillér készpénz volt. A  pénzes tárca 
kozzék. Reméljük, hogy közönségünk is — Görgeteg község bírójánál letétbe helyez- 
méltányolván a rendezőség fáradozását — tetett, honnét igazolt tulajdonosa átveheti, 
tömegesen felkeresi e szépnek Ígérkező tánc- __ Ez Js ok a |opasra. /\|sósegesdi tu-

— - • dósitónk jelenti a kővetkezőket : Zárka Sán-
Szorongattatásainak, a társulat vetett dór alsósegesdi kovácsmester észrevette, 

véget azzal, hogy rákezdtek a Peleskei nó- hogy udvarában összerakott tüzelőfát vala- 
i tárius első kar énekére: Fogva van már a ki dézsmálja; napokon keresztül leste a tol- 
boszorkány. - vájt, mig végre sikerűit megcsípnie szom-

Mikor a Tóti Dorka szólójára került szédja: Peti János személyében. Peti beis- 
a sor : óh ne legyen kőből durva szivetek, merte, tettét, de azzal védekezik, hogy nem
— Markó, (tán azt hívén, hogy a szinpa- lopási szándék vezérelte tetténél, hanem 
dón van) clfujta szólóját ép oly keservesen .csak azért vitte el a fát, mert a mesgyén 
nyögdécselve, mint azt a színpadon tévé. útjában volt; s ki is jelentette, hogy a jö- 

A . közönségből kitört a falrengétő vőben is 'hasonlók '̂pen fog cselekedni, ha 
taps I v# - szomszédja onnét a fát el nem rakatja.

Ekkor aztán elbeszélte a direktor, — Somogyvármegye háziipara. A ke- 
hogy a meg nem érkezett művésznő helyett, réskedelemügyi miniszter az „Országos Ma- 
hogy ugrasztottá be Markót Tóti Dorkának, gyár Háziipari Szövetség" hazafias céljai 

A  közönségnek tetszett a hecc! előmozdítására országos akciót tervez s 
Tóti Dorka őnagyságát — Markót — ennek .kivitele érdekében kéri az alispánt, 

az asztalfőre ültették, s kivilágos viradtig hogy vármegyénk háziiparáról sürgősen 
fújták a Dorka őnagiisága dalait: Fogva terjedelmes jelentést tegyen, 
vau már a boszorkányt — Gümökóros tehenek kiirtása. A

* * * földmivelésügyi miniszter közegészségügyi
Ha a krónikásoknak hinni lehet, ez szempontból elhatározta, hogy a günfőkófos 

idő óta van szokásban, hogy ha egy-egy teheneket megveszi és kiírtatja: Már leirat
városba bpesti művésznő érkezik vendég- bán értesítette Somogymegye közönségét, 
szereplésre a színtársulathoz: fogadtatására hogy a gümökóros tehenek kiirtását a leg
kirukkol a városi elöljáróság, s a szinügyi közelebbi jövőben vármegyénkben is meg- 
bizottság testületileg, a vasút, vagy hajó kezdi.
állomáshoz. ; y A sztrájk — elbocsájtási ok. Jo

gos o k j  szolgálatból felmondás nélkül va-
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16 dbocsájtásra, ha az alkalmazott sztrájk- R  v jfá r  hörgi, v ihar visszadörg j !
ba lép és ezáltal a szolgalatból 24 órán Vulkánok torkan a te neved tor Ki

Színház.
it csalt. , ,  , uiatn'ft-íit tótnm mnen-onnan narom neie íesz,

áz mentesíthetné, ha szolgálatának abban- S ® « *  b w  • hogy H erényi színtársulata szórakoz-
haggására a sztrájkban rész. vett iSjntós-.; ™  ° " ' én meg!)ck u tán a ! tatla Itözünségflnket. V o lt alkalmunk
társai által kényszerittetett, ha tehat szol- ■ b^nom' én, hogy a halá lba!
gátatának abbanhaggása nem az ö szabad- B.IU  Mlklös. | e ioauasuui - in c y y y u z u u e M s ie iv iiu
akaratú elhatározására vezethető vissza. arról, hogy Kerenyt nemcsak Ígért,
Igg döntött a Kúria 1908 október hó 2 1 -én ‘ F E N Y V E S B E N .  hanem nyújtott is —  mondhatom —
3660—908 szám alatt helybenhagyva a nagyon mulatságos estéket,
másodfokú bíróság Ítéletét. A szép fenyvest azóta .se  láttam, Kellem esen csalódtunk mi is,

_  A  „Vasárnapi Újság“ január 24-íki f l miuta benne veled  (artam, H erény i is.
számának első közleménye magyar művé- És azt hittem, többé nem is latom, f lm i|y b izalm atlanok v.oltunk'- e 
szeti szenzáció- Mányoky Adámnak, Rákó- S  íme, megint csöndes utjat iarom. színtársulattal szemben, m ikor jöve- 
czi hires udvari festőiének egy ujonan fel- ( . . .  tele h írét hallottuk, épen úgy meg
fedezett festménye, mely Ném etországbór Megutaltam ^ s z ^ s u t o ^ t a k a t , ^ ^  nyerte  tetszésünkét mar az első ne 
Jkcrult haza, Nemes Marcell miigyűjtő tu' 
iajdonába s melyet dr. Nyáry Sándor is
mertet. Ezenkívül vannak még eredeti föl
vételed Tniessinai-földrengésről, a budai 
hegyeken folyó téli sportokról, éjjeli felvé 
telek Budapestről, Túry Gyula nagyváradi 
falfestményeiről, a párizsi léghajókiállitás 
ról. Szépirodalmi olvasmányok: Szabolcska
Mihály és Sajó Sándor versei, Erdős Rciíée ^ . n . j jo t  a r( ẑsa eIső"xsÓkra,
elbeszélése, S elhervadt az első durva szóra, —

Hogy ha bántják, rosszá lesz a jó is . ..

---• -r , . . /.. . h u s i ik  it iiiK su n rv tMelyek engem oly boldognak látták, há Giöadásával.
Mintha bizony tehetnének róla, Bizalmatlanságunkból kifolyólag
Hogy nyílik  is, hervad is a rozsa. . ICerényit sem kecsegtettük valami
Szegény szép fák^ocsánaterfkérek,
Hiszen a bűn enyém nem tiétek, 
Csak én magam vagyok oka néki, 
Hogy a bánat a szivemet tépi.

-— Közlemények
des heti rovatok: Irodalom és művészet.
Sakkjáték stb. A «Vasárapi Ujság»elófizetési 
ára negyedévre négy korona, a «Világ- *pe ve|e(} jártam utoljára 

— krómká^valegyütt négy korona 80 fillér. £ fenyVesek között,
Megrendelhető a <VasánTapi~t3]sag=H«adó--^1̂ m^ _ _ ^ zza^  lelkem_akkor, 
hivatalában (Budapest, IV., Egyetm-u. 4. ^ ost gyászba öltözött, 
szám.) Ugyanitt megrendelhető a «Képes-
Néplap» legolcsóbb újság a magyyar n ^  j^zóta nem is jártam erre, ^ 
szamara, télévre két korona negyven fH— S ~-most', újra itt vagyoky —■■ : 
lér. Rád gondolok és szivembe zsongnak

neH még csak reményeiről is.
~ S csudálatos! kényes igényű 

Közönségünk Ízlését Herényi szín
társulata teljésen ki tudta elégíteni 
a nélkül, hogy igényeiből egy jottá- 
nyit is engedett volna, melu bizto
sította azután Herényinek a fényes 
erkölcsi siker mellett az elég szép 
anyagi sikert is. A színházterem leg- 
többször megtelt volt.

Tapsban sem volt hiány. Minden 
szinm űvész részesült~tjeime,sőtteg- 
utóbb hófehér ' virágcsokorral is 
jutalmaztatott a szivet-lelket meg
rázó muveszötr

■ I _________________________________ Mi is tartogatunk egy csomó
— Melyik a legjobb budapesti napi- j\z édes-bus dalok. r_. csokrot a-színtársulat tágjai részére,

lap ? Erre a kérdésre már megadta a helyes melyet a közvélemény füzögetett
választ a közönség, amikor oly nagyaranyban edes bús dalok terolad, npm hprvadó viránokhól ha-

S ’ m “ “  legelt^rj^ebb0valamennyiké- p L ' 'z t é f ? 6 V a a u T e m  is vo ltá l tán nCm 3 kedVeS ^ m lékeknek e'PUSZ- zött. Azt a pályát, amit a régibb lapok har- Elveszte!. Vagy nem is voltai tan; tithatatlan pálmaleveleiből, melyek
mincz esztendő alatt futottak meg „Az Újság“ Az eyení sohasem r ---- közül a legszebbet, a leqmaradan-
rövid öt évi fennállása alatt nemcsak hogy w '4* "  n””'.............
megjárta, hanem tűt is. szárnyalta és folyto-

A KLASTROM KERTBEN.nos emelkedése szinte káprázatos fejlődést 
biztosit ennek a közkedveltségü, egyetlen 
előkelő nagy magyar napilapnak Herczeg 
Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Koz
ma, Andor, Mikszáth Kálmán főmunkatársa- 

“ kon kivül olyan újságírói gárda szolgálja 
„Az Ujság“-ot, aminővel egyetlen egy hazai 
lap sem rendelkezik és ennek, valamint an
nak a gondosságnak, mellyel Gajári Ödön 
és Ággí Béla „Az Ujság“ -ot— szerkesztik,- 
tudható be az a magas előkelő színvonal, 
mely „Az Ujság“ -nak sajátossága és amely- 
lyel semmiféle hazai 4apvállalat nem vete- 
kedhetik. „Az Újság“ állandó heti mellék
lete A gyermek és az Asszony, egyik az 
apróságok, másik a magyar úri asszonyok 
körében szinte a rajongásig közkedveltségüek! 
„Az Újság“ előfizetési ára 1 hóra 2 K 40 f, 
negyed évre 7 K, félévre 14 K, egész évre 
28 K. Megrendelő czim: „As Újság“ Buda
pest, Rákóczi-ut 54.

CSARNOK.
HA TE TÁVOZOL.

Mi lesz akkor, ha majd te távozol ? !.. 
Veled megy illat, szín és napsugár, - 
Nem lesz tavasz, virág,dal,mind kivesz 
S a földre örök éjszaka borul___
S én a holt földön bolgok egyedül, 
Vakon, cél nélkü, hervadt levelek közt, 
Mik megzörrenve lábaim alatt,
A te fíevedet zizegik felém.
Villám az égen a te nevedet irja, 
Sikongó szélvész a fületnbé sirja,

vértesy Oyui«. ¿ 5 5 5 3 1  a színtársulat legnagyobb mű
vésznőjének: Baloghné Margitnak

A klastrom kis harangja 
Hajnali imára cseng.
A bokrok közt, a k értbén 
Álomszerűn dereng.
Friss hárs és jázminillát 
Megtölti udvarát,
S egy fülemile rejtve 
Csattogja bús dalát.
És soror Hyaciritha 
Kőpadra térdepel,
Oly buzgón száll imája 
A magas égbe fel.
De ime, kint az utcán 
Dal , hangzik valahol,
S a magas kőfalon túl 
A kertbe áthatol.
Pajkos szerelmi nóta, 
Leány csattogja azt,
Üde, friss, mint a rózsa, 
Mit kikelet fakaszt.
És sor.or Hyacintha,
Nem zengedez imát, 
Hallgatja elpirulva 
A vig melódiát.
Fejét busán lehajtja 
És könyje úgy pereg,
A vig nótán miért sir, 
Vájjon kitudja meg?!

szántuk.
Úgy halljuk Kerényi társulata 

utolsó hetét éli Nagyatádon. Sajnál
juk, hogy élmegy, de biztosítjuk, 
hogy jó emlékeket hagy maga után 
is bármikor jön is körünkbe, minden
kor a legnagyobb örömmel üdvö
zöljük.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Nagyatád 

város és vidéke mélyen tisztelt szín- 
pártoló közönségét, hogy szombaton, 
1909. évi január hó 30-án szinrekerül 
Baloghné Margit jutalmául: „Czigány 

; Panna“ kiváló, eredeti zenés-színmű, 
¡dalok- és tánczokkal, 3 felvonásban.

A mélyen tisztelt közönség be- 
jcses pártfogását tisztelettel kéri

BALOGHNÉ MARGIT
jutalmazandó.

Ezen előadást mi is a legmelegebben 
¡ajánljuk közönségünk szives figyelmébe.

(Snerk.J
Felelős szerkesztő:

j _________ SZMODICS SZILÁRD.

Így csinos kiállítású, elég jó 
'  karban levő

H Z O N G O R A
■ nagyon olcsón eladó

Féleki Sándort Ffaessy Ágostonnal Henészen.



,930. sz. 1908. végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti VH-, ke
rületi kir. járásóiróságnak 1908. évi sp. IX. 
599 3 számú végzése következtében dr. 
Weiszberger Inire ügyvéd által képviselt 
Cognacipar r. f. javára 177 kor. 24 fjll...s._ 
jár. erejéig foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefogialtés 1145 kör. 80 f-re 
becsült kővetkező ingóságok, u. m: 742 
liter bor, bútorok, vendéglői felszerelés 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1908. évi V. 311 5. számú végzése 
folytán hátr. 74 kor. 19 fill: tőkekövetelés, 
ennekJ908. évi junius hó 12. napjától járó' 
5°., kamatai, cs eddig összesen 42 kor. 
20 fill.-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Babócsáii a nagy vendég

jénél leendő megtartására
1909. évi februán hó 1-ső 

napján d. e. 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozik ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett inaóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség eseten becsárou alul is él 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-_ 
felniében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon-, 1909. évi január

SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Ígérőnek, sziigség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi január )ió 
18. napján.

SZABÓ JÓ Z S E F , i
" , kir. bir. végrehajtó.

Szaló§ számtartónál
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Nagyatádon a Fürdő-utcában levő
asr 67-ik

szamu h á z
: szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilágositást a községi jegyző ad.

: Simongáton kapható

orpington tojás:
darabja 20 fillérért, és tiszta faj ka

kasok darabja 5 koronáért.

‘1083. sz. 1908. vhtó.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102 §-a mérteimében ezennel 
közhirré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. 
és váltó törvényszéknek 1908. évi 145148. 
számú végzése következtében dr! Döményi 
Dávid ügyvéd által képviselt Hauer és Fried- 
inann javára, 215 kor. 85 fill. s jár. erejéig 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 615 kor.-ra becsült következő 
ingóságok, u. m: 550 drb. kendő, 200 méter 
clatt nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1908. évi V  761/2 számú végzése 
folytán 215 kor, 85 fill. tőkekövetelés, ennek 

. 1908. évi szeptember hó 30. napjától járó 
6 %  kamatai, és eddig összesen 49 kor. 50 
fillérben biróilag már megállapított költsé
gek erejéig» Nagyatádon (Széchényi-tér 18.) 
leenaö megtartására

Í909. évi február hó 5-lk napjának 
d. e. 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok-  ̂az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gözmosóda.

Tisztítás, vasalás.
(illír.

Férfiing 30
Dupla-gallcr 6
Gallér---- ------ 5
Pár kézelő 10
Ingeiö 12
Alsó nadrág 14
Hállóing 14
Zsebkendő 4
Fehérmellén/ 40
Nőiing 14
Női nadrág 14
Alsó szoknya 40—60
Blous ' 40
Kötény 12
Pár harisnya 6
Törülköző— —1---10~
Ágylepedő - 10
Dúnyhacziha 20
Csipke függöny 40—60
Paplan lepedő 20

Vasalás.
(illír.
■20

\T 
• 30-50 

30

Női alj 
Női blous 
Napernyő 
Férfi kabát 
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi egész öltöny

Vegyileg tféZtit:
1 koronától Jpljebb

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

=  el a dó.
Az érdeklődök

felvilágosítást nyernek.

fierestetih
egy 13-15 éves jó magaviseletü fiú 
= = =  pinezértanoneznak. — 

Bővebb felvilágosítást ad
—  Zanyi Ferencz rzrzzi

vendéglős.

5  
Z
o

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

KUkUllómenti első
..— szöllöoltvány telep

tulajdonos: CASPAR1 FRIGYES,
Medgyes 91. sz. (Nagykliküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

, A JÁN LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben.
ELV  ÁLLA L hibás és fájós lábakra ínérték szerint minden álaku cipők el

készítését.
RAKTÁRON TART: Úri, Hói cs ¡mennek kész.árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. ...y_

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

---------  ----— p— ;

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél- 

-iel

.......... - ......-—
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R O H ER  BERNÂT, NAGYATÁDON.
MAGYAR KIB. LÖPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek.

Szabályozó, töltő és szellőzd 
kályhák. Remek kivitelű kályfta- 
tálcák és kandaló eszköz k.

Közönséges és nikkel száncsengők.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók. -- ;

Mindennemű takaréktüzhelyek.

^  Valódi Meidinger kályhák.

Pinkafői és erdélyi hosszszörü 
pakróczok.

Háztartási és konyhaber czik.

Szab. zsirbödönök. ===
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KÖNYVNYOMDA.- ß {Sj Y Á K lÁNOS K0NYV’' pflplR~1RÖ-
KÖNYVKOTÉSZET. ** —N A G Y A T Á D .

Ë S  R flIZ SZ ER  =
K E R E S K E D É S .

0

RAKTÁRON TARTOK: ELVÁLLALOK:
Imakönyveket egyszerű és finom 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva. —

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

0

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 
lapokXeljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban. _

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
• készíttetnek. .
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák'János könyvnyomdájiSan Nagyatádon 1909. r
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NAGYATÁD ÉS  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A -NAGYATÁD É S  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á rak : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
gycdévre 2 kör., egyes szám ára 20 fillér, -i ■ t 

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 é n

S Z E R K E S Z T I K ;
Dr. NEUBAUER FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztőség : Nagyatád, l'ürdő-utc*»~fj?r szám 
Kiadóhivatal Nagyatád, Síécliényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdeié&j dijak a kiadóhivatalba küldndők.e

A jövö érdekében.
A napokban volt városunkban 

egy fővárosi ur, ki csodálkozását 
fejezte ki "a fölött, hogy az ilyen 
csinos városkái mint Nagyatád 
nem használja ki gyönyörű piacz- 
terét. Más városka épületeket sajá
tít ki s azokat rombolja le, hogy 
magának befásitható sétaterei szerez
zen s Nayyatád a befásitásra önma
gát kinálópiaczterét parlagon iiagyja.

tiszta igazság!
Igaz, hogy Vannak okaink, me

lyek a legjobb akaratnak is útját 
szegik s talán ezen okok méltány
lást kívánnak is, de piaczterünk 
rendezését méa sem akadályozhat
ják meg.

Mikor 8—10 évvel ez előtt 
-arról, volt, 
keleti részét rendezni kell, hogy a 
libalegelőből egészséges sétahelye- 
ket kell alakitani, annyi, volt az 
ellenvetés, hogy végre is csak
nem erőszakkal — egy parkbizott
ságnak kellett a szép tervet keresz- 

—tül vinni. Mikor már a libalegelő 
eltűnt s helyén árnyas fák, disz 
bokrok, illatos virágok gyönyörköd
tették lakosságunkat s az idegen 
dicséretekkel halmozta el ezen kis 
park létesítőit, akkor mindenki há
lával gondolt az úttörőkre.

Ma triár az egész píacztémek
befásitásáról kellene gondoskodni.

Ez elé akadályokat gördít azon 
közóhaj, hogy a heti piacz feltétle
nül a község belterületen tartassék 
meg, mert ellenkező esetben tete
mes kárt szenvednének iparosaink 
s kereskedőink.

Mondjuk, hogy igaz; s ha igaz 
méltányolandó. Nem is követeljük a 
héti piacznak a község belterületé
ről való kivitelit, de igenis követel
nünk kell jiözségünk szépítése czél- 
jából a természetadta gyönyörű pi- 
aczterünknek befásitását Ez nem 
akadályozza meg, hogy a heti vá
sár ne a község belterületén tartas
sék, de viszont a heti piacz 
akadályul néni .szolgálhat a piacztér 
befásitasának.

Mert ha mi piaczterünkön 6—8

áll. ellémi iskola felüli oldalon van 
fákat ültetünk, azért még marad elég 
hely ahhoz, liogy a vásáros sátrak 
felüthetők legyeuek s hogy a vásá
rozó kocsik helyet kapjanak.

Igaz, hogy komikus lesz egy 
kissé, mikor a zöldelő , vadgeszte
nyék alatt pecsenyesütök s káposzta
árulók foglalnak helyet s vásár után,
— a vásár okozta piszkos nyomok 
a más napokon sétahelyül szolgáló 
árnyas fák alatt maradnak, de. meg 
lesz ennek a nevelő hatása is, mely

minden valószintlSég szerint' azok
nak szépérzékét, kik most ezen terv 
ellenségei,. : annyira ki fogja fej
leszteni, hogy néni sokára maguk 
fogják kivánni a piacznak más
hová való elhelyezését.

S ha ez meglesz, könnyű szer
rel keresztül vihető leend az egész 
piacztérnek esetleges parkírozása is.
A_mostan ültetendő fák akkorra
már terebélyes fákká fejlődnek s 
rövid egy év alatt el lesz érve a 
czél: városunk közepén egy egész- 
ségés, gyönyörű sétatér fogja hir
detni községünk lakosságának fejlett 
ízlését.

Városunk rohamosan fejlődik s 
erős kilátásunk van arra, hogy ilyen 
agilis,- vezetőség mellett v̂árosunk 
fejlődese csak emelkedni  ̂fog s a 
fejlődéssel együtt mindinkább sza- 

száma is. kik a köz- 
ség szépítését is óhajtani fogják.

Nehogy azonban elkéssünk, mert 
lehetséges, hogy ezen óhajtás még 
egy évtizedet kíván, — azéri már 
most meg kell tenni azoii intézke
déseket, melyek ezen czél keresztül 
vitelét a jövőben elosegitík.

Itt leSz nem sokára a tavasz; 
kevés áldozatot kiván óhajtásunk; 
mindössze mintegy 600 drb. fát s 
ennek elplántálási költségeit. .

Bármennyire szegény legyen is 
községünk, ezt a csekély kis áldó-

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Talány.

Szép a tapasz ébredése,
Piros hajnal hasadása, ■
M adár első csicsergése, 
líőzsabimbó fakadóm  ;

1 Ve mindennél szebb nekem 
j/z  az első,

■ Most ébredő.
És, legtisztább érzelem.
Úgy hivjáh hggy . . . . .

Ja j .  nekem !  hifeledtem,
A  szótárban is kerestem ;
De ¡fiába 
j J  szó tarba'
Sehol sem apadta ni rája.
Tálán az a. szőke kis leány 

1 ¿¡nélkü l is  kitalálja.

Volt egy főjegyző.
— Rajz a vidéki színészeiéiből. —

Irta : Ríthy László.

1 Volt egyszer egy főjegyző, egy na
gyobb--kögségbwvki'nemcsak min* főjegyző, 
de, mint ember *s megérdemli, hogy róla 
megemlékezzünk mi színészek is, kik gyak
ran vagyunk kénytelenek tapasztalni egy

egy «nagyságos» fő-fő nótárius ur rossz 
akaratát!

Mint főjegyző, községének első ve
zető hivatalnoka: pontos, szigorú, lelkiis
meretes, mindenkor mindenkihez igazságos 
vo lt; községe zilált anyagi bajait, rövid 
jl—5 év alalt rendbe szedte; mint ember: 
lelkesedett- és lelkesített mindenkit minden 
szépért, jóért, nemesért; s így nem volt 
csuda, hogy nemcsak népszerű, de általá
nosan lisztéit, becsült, sőt a rajongásik sze
retett első embere volt községének! . .  .

Mikor társulatunkkal községébe ér
keztünk, bizony, mi -L- «levoltunk égve!»

Sokszor bebizónyult már, hogy egy 
őszinte szó sokszor többet ér száz hazugság
nál I Mi is, mikor helyzetünket őszintén előad
tuk a főjegyző urnák, ő igy szólt:

— Na, nem baj uraitji! A kerék fo
rog nemcsak le, de föl is!j\dják csak ide 
kérem' albérlet ivet, inajftcsinálunk * vala
mit !

Csinált is! Először is aláirt ő maga 
I két bérletet s aztán a fő- és törvény-biró 
! uraimékkal, községi gyámmal, pénztárossal 
j és esküdt uraimékkal is aláíratott. Azután 
ment csak a doktorhoz, patikáshoz stb. A 
kinél nem volt ép készpénz, a helyett meg

fizette ő (előlegezte) a bériül árát ; s igy a 
bérlet reményen felül sikerült I

Szeretném én látni. — még a mai 
«modern» színészeknél is! — azt a társu
latot, hol a biztos gázsi reményében nem 
igyekeznének a tagok a lehető legjobb’elő
adásokat tartani!

, Mi is összeszedtük minden ludodá- 
sunkat, igyekezetünket; mentek is a dara
bok úgy . . mint egy iigyes gyerek előtt a 
karika!

Megvoltunk tehát kölcsönösen eléged
ve egymással: a közönség mivelüuk; mi: 
a közönséggel! De hogyis szomorítottak 
volna meg, (a színész is tud néha hálás 
lenni; különösen ha-pénzébe nem kerül!) 
a mi kedves pártfogónkat: — főjegyzőn
ket, csak egy gyönge előadással is!

Egy este — szeptember hóban voltunk 
már — olyan csúf hideg szel fújt, mintha 
legalább is nem egy, de liánom embert 
akasztottak volna.valahol, s hozzá olyan 
nagy csöppekben hullt — dehogy' hullt — 
ömlött az ég áldása, hideg eső képében, 
mintha egy második özönvíz fenyegette 
volna a világot. Mi miiidozek daczárd 
készültünk az előadásra. Ha mások nem is, 
de.a„bérlők eljönnek,,- gondoltuk.
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fzatot meg kell hoznia a jövő érde- 
kében. De ha községünk még sem 
lenne képes ezen csekélyke kis ál
dozatra, gyűjtést kell rendezni, mely 
azt hiszem eredménnyel végződik, 
hisz pár fillért mindenki szívesen 
áldoz arra, hogy községünk fejlődé
séhez szükséges sétatérünk legyen 
városunk középpontján.

S ha meglesz, utódaink épen 
olyan hálával fognak gondolni ezen 
eszme keresztülvivőire, mint a minő 
hálával gondolunk mi azokra, kik 
nekünk piaczterünk keleti részén 
levő kicsinyke sétateret megalkották, | 

Felkérjük ezen terv mielőbb 
leendő keresztülvitelére a parkbi
zottságot, de felkérjük községünk | 
minden egyes polgárát Ne legyen1 
egyetlen egy ellenvétő sem, mert aki 
ellenzi ezen terv keresztülvitelét, az| 
saját községe ellen vét

Fogjunk össze s kezdjük meg' 
közös erővel piaczterünknek ren-- 
dezését ■ - I

Gazdaköri gyűlés.
— Saját tudósítónktól. —

Igen látogatott gyűlést tartott január 
28-án a Nagyatád és vidéke gazdaköre, 
melynek főtárgya a Nagyatádon megtar
tandó tenyészállatkiállitás és vásár volt. 
Ez immár a megvalósulás stádiumába lé
pett s a vásár napjául márczius 7-ike lett 
kitűzve. Igaz, hogy a földművelésügyi mi- 
niszterium nem engedi át a megfolyamo
dott méntelep istállókat, de reméljük, hogy 
Lelbach Keresztély ur. ebben a tekintetben 
a gazdakör segítségére fog sietni. -

A vásár. díjazással lesz egybekötve s 
Ze. célra minden valószínűség .szerint a föld- 

mivelésügyi minisztérium a gazdaköz ren
delkezésére fog bocsátani egy bizonyos 
pénzösszeget.- A kisgazdákra igen nagy 
előnyökkel jár ez a tenyészállatvásár, 
mert eltekintve attól, hogy minden nagyobb, 
utánjárás nélkül itt leghamarabb megtalálja 
■«• neki megfelelő apaállatot, a m. kir. föld- 
mivelésügyi minisztérium is nagy segélyt

nyújt; igy a vételár 107,,-át magára vállalja, pedig Fekete Gyula dr.-t ajánUar 
a vételárra kamatmentes kölcsönt ad, mely Somssích Géza-gróf elnöRvfej- 
V és fél év alatt törlesztendő, az apaálla- tegeti a somogymegyei muzeum fo l
tokat egy évre biztosítja elhullás és tenyész- tosságát. Ismerteti az ennek érdeké
képtelenség elten. Ha mind ezt tekintetbe ben megindított mozgalom történetét 
vesszük s azt, hogy díjazva csak kis gaz- Visszapillantást vet a megszűnt so- 
da állatja lesz, ez csak serkentőleg hathat mogymegyei történeti és régészeti 
minden kisgazdára, hogy a jövőben minél társulat működésére és jelenti, hogy 
szebb és jobb állatot neveljen. a társulat 5660 korona pénze és

Több más lényegtelenebb pont tár- nagyértékü- gyűjteménye a muzeum- 
gyalása következett, melyek után Ghímessy egyesület tulajdonába ment át. Ez 
László felügyelő, - gazdaköri alelnök tudatta, képezi magját a muzeum megalapi- 
hogy a sjmongáti uradalom egy kiválóan j  tásának. A muzeuifl létesítésének 
szép, nehéz mént vásárolt, mely a fedez- költségei ebből  ̂és a tagdíjakból 
tetési idő alatt 20 korona díjért a lóte- lesznek fedezendők. 
nyésztő közönség rendelkezésére fog ál- Fekete Gyula dr. titkár ismer- 
ianj. tette ezután a mozgálom eddigi ered-

A gyűlés után kedélyes társas-ebédre ményét. E szerint az előkészítő bi- 
gyültek össze a kör tagjai, kik a késő zottság által kibocsájtott taggyüjtő 
délutáni órákig együtt maradtak. iveket 39 alapító tag, 132 rendes és

• «__122 pártoló tag irta alá, ami már
~ garanciája a muzeum föntarthatásá-

Megalakult a somogymegyei “ J;-. J'!en« ‘ovtbí á; ho?a32 cl-őké-3 „ j ”  szito bizottság kidolgozta az egye-muzeum egyesület. sülét alapszabályait is, úgy hogy az
- saját tudósítónktól. - egyesület megalakulásának ma már

i mi scm *11 útjában, annál is inkább K.p„.v»r..,bn.*ri. !|t)crt w ,assics Gyula., a muzeumok 
Az iparművészeti társulat ka- és könyvtárak országos elnöke is 

posvári fiókjának, régi terve, mely- legmesszebb menő támogatását ígérte 
nek érdekében mi is vezérczikkeztünk, meg. Fekete Gyula dr. fölolvassa az 
végre megvalósult: a somogymegyei,alapszabálytervezetet. A közgyűlés 
muzeum-egyesület megalakult és ez-; azt Makfalvau Géza és Sági János 
zel a somogymegyei muzeum létesi- a keszthelyi muzeum néprajzi osz- 
tése közvetlen a megvalósulás stá-;tálya muzeum-őrének fölszólamlásai 
diumába jutott. jután — egyhangúlag elfogadta és

F. hó 1-én délután tartották meg j ugyancsak egyhangú lelkesedéssel 
azt az alakülo-közgyűlést, mely ezt j motozta Tu, hogy a somogymegyei 
a nagyjelentőségű kulturális kérdést muzeum egyesületet megalakítja, 
tető alá hozta. Az ezen résztvevők j  Ezután a tisztikart és választ- 
nagyszáma, egyhangú és lelkes ál- mányt választotta meg a közgyűlés, 
lásfoglalása és az eszme propagáló- A tisztikar tagjai. lettek-: Elnök 
inak személyei Jbiztos garanciát ■ Somssich Géza gróf, alelnökök 
nyújtanak arra nézve, hogy a muzeum Kacskovics Géza, Scholc Gyula, Soly- 
egyike lesz a vidék legelsőbbrendü mási Ágost, titkár: Fekete Gyula dr., 
hasonló intézményeinek. jegyző, Botár Imre, muzeum-őr Ba-

A nevezetes gyűlést Kacskovics ranyai Lajos, pénztáros Farkas Imre, 
Lajos alispán, mint az iparművészeti j  ügyész: Szabady Géza dr. 
társulat kaposvári fiókjának elnöke,] A választmány tagjai lettek: 
nyitotta meg; a gyűlés elnökévé Andorka Elek dr., Arany Bálint, Bé- 
Somssich Géza' grófot, jegyzőjévé j  csy Márton. Csire István, Darnay

Már épen harmadikat csöngetett az 
ügyelnök, mikor Mózsi bácsi, (az egész, 
község Mózsi bácsija) vendéglősünk, k iv i 
ről félre húzza az előfüggönyt s beszól a 
színpadra az ó kedves beszéd-modorában, 
ilyképpen:

— Nhü 1 mit okornak ? Csak. nem 
okorjákh játszani ?  Vetkűzzenek le, Öltöz
zenek fül, osztán gyöjjenek vocsorálni! De 
egy se ne hozo tholálja szükni; mert oz- 
totot tübbé nembe teszi oZ üvé’ lábát Mó- 
zsl bácsihoz 1 (Zaj I)

Nem.tudtuk mit tegyünk? játszunk-e, 
vagy Mózsi bácsinak fogadjunk-e szót? 
Mikor a.főjegyző ur is fölszól a színpadra, 
hogy: «ók a világért - se kívánják, hogy 
ezt a. szép hosszú darabot nekik lejátszuk. 
Holnap is . nap lesz s az Idő is megválto
zik stb.
"  Szót fogadtunk s Mózsi bácsi szerint 
vetkőztünk, öltöztünk.

Mózsi bácsi pedig, a mint szónokla
tát nekünk a színpadra föl megtartotta, — 
mint később megtudtuk, a főjegyzővel tör
tént, előzetes megbeszélés folytán — oda
ment főjegyzőnkhöz s igy szójt hozzá:

— Pojtáskám! odjál nekham tiz flórén I
A-főjegyzó szó nélkül tárcájába nyúlt

s átad Mózsi bácsinak egy tizes bankót.
Mózsi bácsi a tízessel markában oda

fordul a doktorhoz:
— Pojtikám1 odjál te Is tiz florin 1
— Minek az neked most Mózsi bácsi ?
— Nhü! Das grüne Gras soll auf dein 

párki v.aks! (a zöld fü nöjjön ki a hátad 
közepéből.) Hát nem mersz te adni Mózsi 
bácsinak tiz flórén?

. —  Dehogy nem Mózsi bácsi I Nesze 1
A gyógyszerész már (e három sze

mélyből állott a színházi közönség!) nem 
is várta, hogy Mózsi bácsi kérje a tiz fo
rintöt tőle; szó nélkül (a gyógyszerészek
— hijába — mindenütt gavallérok!) átadta 
a Mózsi bácsi által rá is kirótt tízest.

Mózsi bácsi pedig, mikor már a há- 
íom tizes markában volt — elővette ócska, 
nagy zsíros, kopott bugyellárisát, kivett a 
sok közül egy tízest s á Káromhoz tette sí 
odahívta qjneérjét s így-szólt hozzá:

, — Khóbi! itt van ez a négy tizes; a 
míg ebbe tart; enni, inni mindenkhinek a 
mi khül. Hanem meg ne csoljál, mert a fene 
megeszi a thégedet! . . Most zárják be az 
ajtók, s innen senki se khi, se be! Most 
Mózsi bácsi molat! —  Lojcsi! — fordul a 
prímáshoz — oztotot az én nutbámat!'

Ez idő alatt a színpadon levetkőztünk, 
felöltöztünk s Mózsi bácsi vezetése alatt 
egy hosszú terített asztalhoz ültünk ; melyre 
mindnyájunknak rövid idő alatt egy-egy 
óriás rostélyost hozott Kóbi, melyet mi jó
étvággyal bekebeleztük.

Mikor a vacsorát eltüntettük, Mózsi 
bácsi odamegy. a három úrhoz s «pojtás, 
fogjáltok csokh az osztoltokh szélit s vi
gyük khüzelebb oda ni!» szavakkal, egyik 
sarkát megfogja az asztalnak s odahozzák 
a mienkhez. Kölcsönös bemutatkozás után 
helyet foglaltak az urak.

Künt tombolt a vthar, bent megkez
dődött a dáridó!

Hogy milyen dáridó kerekedet a vé
letlen, rögtönzött kis mulatságból, fogalmat 
alkothat magának az olvasó,, ha csak azt 
megsúgom, hogy reggel, mikor a csürhés' 
hajtotta ki a disznókat a legelőre s abla
kunk alatt megfujta ökörszarv tülkét : (sza
vamra mondom: minden ránk való célzás 
nélkül tette!) Mózsi bácsi kinyitotta a 
spalett táblát, aztán egy ablak szárnyát, egy 
öveg pezsgőt nyújtott ki a reggeli szürkü-, 
•küietben a tülkölő disznó-pásztornak, a kö- 
vetkező__ékes szavaV kiséretében:

— Mihály bácsi; gyüjje khend; fog-



Kajetán, Dépold Béla, Dsida Ottó, ftogy a múltkori előadásnál felme- pótadóból lenne fedezhető, rhár pedig a 
Faraqó Lajos, Festetich Vilmos gróf, rült hiányok ma már teljesen pótolva vármegye a pótadó kirovásában elment egész 
Forgách Károly gróf, Frick Lajos, vannak, a fényforrás tökéletes uau. *örvfny engedétyeaett határóig. Ez,az
Gaál István, Goszthony Mihályné, hogy a nyerendő képek tökéletes-

UQU " " “ v  aiuu kngbuv^ut.11 I ia ia m ^ . u i,ax  
áldozat sokkal nagyobb, mint az a haszon,
mely a telefon létesítéséből származik. Mi-Guíyás Ferencz dr; Hoyos Miksa sége, valamint az előadás érdekes után pedig a kereskedelmi minisztériumban

gróf, Kalocsay Endre, Kovács Sebes- témája teljesen kifogják elégíteni már foglalkoznak is a megyei telefonbálóM-
tyén Gyula dr., Kőnigsberg Viktor, közönségünk várakozását. Ez utón o^zágos rendezéseinek tervével, az áltata-
Krizsanovics János dr., Kunfy Lajos, is kérjük ezen fontos czélu egyesü • a5t, , â’,ho0r ha,í? í‘
Mandeville Frigyes, Makfalvay Gé- letnek közönségünk récéről való Auŝ rl;ch Viktor ésVS8z&?ÍTad i'r
za, Márffy Emil, Maár Gyula dr., szives tamogatasat. Elnökség.̂  gróf felszólamlása után a közgyűlés azzal 
Marton Gyula dr.K Neubauer Lajos, — Áthelyezés. A Szent Ferencrendü szer- a módosítással fogadta el az állandó vá-
Rippl-RÓnai József, Rónai Sámuel, zetesek rendfőnöke P. Kiss Arisztid, nagya- lasztmány javaslatát, hogy egyelőre nem
R n 7nnnni fiiinm u SárkÖ 7 U Imrp tódi áldozópapot Sümegre és Sümegről P. döntenek e kérdésben, mihelyt azonban

s J i l  árH W ,  Benedek Paskál áldozópapot és hitszónokot meg lesz a szükséges fedezet, keresni foga
• . , ?  ’ J Í  Í J  £  - ) d  !| ,7 Nagyatádra helyezte át. Fájdalommal vettünk a. törvényhatóság a megoldás módozatait

ssich János Gróf, Somssich B éla  grot, búcsút P. Kiss Arisztidtől, ki szeretetre méltó — Az altiszti bálon, mely 14-én tartatik
Széchenyi Aladár gróf, Vajthó Jenő, egyéniségével megnyerte embertársainak ra- meg, a zerfét Zsolnai Vilmos jóhirü barcsi

I ? I  arac7lmHácát Iri nam/ tiulá̂ áwal rAnrllrifrítlíViniss Fülöp, Zimmert József. gaszkodását, ki nagy tudásával, rendkívüli zenekara szolgáltatja.
— Betörés és lopás. Múlt hó 29*én«s-

mozgalmaink minden néven nevezendő ágá- mcretlen tettesek betörtek Landler Aladar 
bán, valamint, mint lapunk munkatársa, an- nagyatádi füszerkereskedő üzletébe. Facér
nak felvirágoztatásában, de egyszersmind ve- ték a kasszát s mintegy 240 koronát- él
lé együtt örvendünk is, hogy czélját elérte, loptak. A teteseket erősen nyomozzák.
0  ‘menni akart innét s íme kívánsága telje- _  Adakozás az ajkai szereneséttenak

- sült. A mikor búcsút mondunk szeretett jó lT. ,, . _ . .
barátunkat, tevéken munkatársunknak, kér- cs«!4dja»nmk. U|abban kővetkező adoma-
ve az Egek ura áldását az ő mnkás életére, nUol< érkeztek: özv. Salzman Brunoaé X
ugyan akkor melegen üdvözöljük utódját: kor. özv. Nikolic Demeterné 2 kor összesen 

Ivcetim  kérvén 01 arra' trelze magát jdl nálunk, tép- lr kor. előbbi gyűjtésünkkel 28 kor., ™ ly  
■ !f"..SZf rv !S L ! IŐdil! ny° maba- legyen olyal1 összeget már el Is küldöttük rend«IMfei

Elhatározta a közgyűlés, hogy: munkásságával - nagy'hivatalos elfoglaltsága 
a további teendőket a legközelebbi “ “ ^ J f n k ' S - "  ^
választmányt ules fogja megtárgyal- ban> valamint, mint l & _ _ ___________
ni. — Ezután a nagyjelentőségű ala- nak felvirágoztatásában, de egyszersmind 
kuló közgyűlés véget ért.

H I R E  K.
— A nagyatádi szabqgl

sával
0yáSZ- Sz' t o s  « • «  A napokban történi, M ö

hóau a léautöbb meatartött előadás T T j * 1 ° Kollár l4l,os 18 éves barcsi téglás Bers"  Gloa,a f ; ség tüdő munkavezető^, múlt hó 31-é» pitert m„ rt ö veie szóváltásba ke-
dését. A hosszas szünet oka az volt, j rcsztül volt

hó 31-én
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett f. 

zönségünk nagy érdeklődése mellett hó 2.in d. u. « órakor volt. melyre megér- ~ ^ V e q u "fü ií v « ^ ^ < ^ s '¡S- 
-  ki csínynek bizonyulván, megkellett kc2etl . fóvirosból a gâ laidonosa W ol-

» Iák Somma is, ki Szekeres Pál megásott séve| Bors., há(ba szurta Fd |eklltettók „ 
I" sírjánál méluen a szivekbe ható, quönuörü __m

Pétert azért, mert ő \
' rekedett s e közben Júlia nővérét .

várni azt az időt, mig_a__ «Korona 
szálló» nagyterme felszabadul. A lég

£yke“ ellen. Az egy-
- sírjánál mélyen a szivekbe ható, gyönyörű . : •c,x_„Ai 

közelehlii-jelQadás_ tehát már a_«KQ-.ifeeszé^ . _ fTOnéotf..-ííivat},OZVá^-BZ--élhtmgt_ bir0i‘ógnó1-
róna szállÓ»-ban ■esz, —  melynek : kifejtett munkásságára, példaképül állította k(! ellent társadalmi akció veezetője Széch- 
nagy term et derek berlo je : K e rte sz iaz ö emiíhét munkásai elé. A megboldo- é„ ai Aiadar gróf indítványul tette a Vár- 
f ld o lf ingyen vo lt szives ezen ne- g„|ti mu„kás élete után nyugodjék békében, megyéhez, hogy I. nősülési korhatárnak 
mes czelt szolgálö Egyesü letnek A Nagyatádi járási takarékpénztár férfiaknai 20, nőknél 17 évben való megál- 
atetigedm. A  legközelebbi eloadast részvénytársaság f. hő 2-án délelőtt 10 és |apitása; 2. a községi bábák" fizetésének
«Bep illan tás a v ilágű rbe» czimmel fél órakor tartotta meg XV. évi rendes köz- . ___. . ....___  - ___
Szm odics Sz ilárd  tartja f. hó 7-étt gyűlését Fodor Rezső elnöklésével. Mesvá- . .. f ■ .,
ri II fi órakor Örömmel hozzuk lasztattak jegyzőkönyv-hitelesítőkké: Steiner zal eltia|t4s szigorúbb fegyh.izzal való bun-

Miksa és Hausner Albert. Ezután a knzgyü- tetése érdekében Írjon fel a miniszterekhez, 
lés megállapította és elfogadta az előterjesz- Az állandó választmány a feliratok melleit 
tett számadásokat és egyhangú határozattá f0g[alt állást s ajánlja annak a kérelemnek 

ne felejtsen emelte a tiszta haszon;felosztásira vonatkozó, te|!eiil|fat, ¡St hoga az cg!jkc c||cn Wzdö
.ki. molath- ^ o fcy S , eS \ 1 ^ ; s S k é Ŝ n r  10500 nagy társadalmi bizottság nyomtatványainak 

K csatoltassék a • tartalékalaphoz, 890 K a előállítási költségeit a vármegye fedezze, 
nyugdíjalaphoz; 500 K irassék le az intéze- — Halálos verekedés. A „Délsomogy“ - 

Hogy mi történt Mihály bácsival, s az ¡ti ház és 297 K a J^lszerelések értékéből; ^  0|Vassuk a kővetkező halálos klmene- 
üveg pezsgővel? Ki tudná megmondaniI;810^K̂  adas^k^a tisztviselők jutalmazására verckedést: múlt hó 21-éH d. u. 6 óra

tájban Csokouya községben Kutas József,

közönségünk szives tudomására,

jón khend; igyékh khend;
•khend, hogy Mózsi bácsinál orakh molath- 
nakh; todjon khend; érthi khend! menjen ^ csatoltassék a * tartalékalaphoz, 
khend I

lölése.

Hanem annyi bizonyos, hogy a csürhe este | ^  R „  f-vUessA „  lg09 
helyett — Mihály bácsi kiserete nélkül 
már délelőtt haza szökdözött a mezőről, a 
gazdák s gazdaasszonyok nagy boszusá- 
gára. . . .

Közeledett október elseje, — színé
szeknek akkor még a téli szerződtetések 
ideje — az igazgató négy jutalomjátékkal 
tartozott a tagoknak, — sorba kiadta mind.
Nemcsak telt ház jutalmazta a tagok szor
galmát, tudását, de a főjegyző ur jóakarata 
s buzgósága folytán mindenik 40—50 forint 
gyűjtést is kapott. Sőt mikor az úgyneve
zett kompetens (szerződésltég l kikötött) 
jutalomjátékok lementek, a főjegyző u^meg- 
követelte, hogy minden tagnak legyen ju
talomjátéka. Volt is mindnek s nemcsak 
telt háza, de — érdem szerint ^  20-25 
forint gyűjtésé isi

Nem akarom — monda a főjegyz őur,
— hogy a társulatnak bármely tagja ne a 
lehető legjobban emlékezzék ránk vissza I

Jól is emlékszünk rá s rájuk ma is!
Adjon isten a szegény, árva vidéki 

színészeknek sok ilyeri jóakarót, mint a mi 
főjegyzőnk volt!

... évi nyere
ség számlára. A tárgysorozat utolsó pöhtja Tolner János és Tolner Béla, csokongai la- 
értelmében, megválasztattak- igazgatósági kosok régi haragból kifolyólag összeszól«- 
elnökké: Rotter Beraát, igazgatósági tagokká: kodlak. -  Majd Tolner János Kutas Józse- 
Bunts jános, Knapp József, dr. Kommen fe, arcu, Qtö|, mirC4 közöttük verekedés 
Elek, Mészáros Vilmos, Rotter Sándor, (uj) , , u _  . ... _  . - . 
Steiner Ignácz Tallián Andor és Trattnér, keletkezett. Ezt látva Tolner Béla em  He- 
Mátyás. Üresen hagyatott az alapszabály- rdngot kapott fel és hátulról Kutast többször 
szerű igazgatóság még egy tagjának az állása nyakszirten ütötte; mh-e Kutas összeesett és 
és mellőztetelt az igazgatósági alelnök kije- eszméletét vesztette, — úgy. hogy másnap

az ütések következtében meghalt. — Tet-
— Színészeink búcsút mondtak a teg- teseket a csendörség elfogta és;a bíróság-

napi előadással. Elmondhatjuk, hogy Kerényi hoz j^ r te  
társulatával nagyon sok kellemes estét szer-
zett közönségünknek s ösmervén a társulat ~  lP"P4rt<>ló kereskedők juhümuá-
erejét, nyugodt lélkiismerettel a legmelegeb- sa. A Tulipánszövetség magyar. védó e§ye-
ben ajánlhatjuk barcsi szomszédaink szives sülét a *
figyelmébe, hová a társulat még a héten intézett, amelyben azt javasolja, Hagy az
menendő lesz. ¿||am részesítse támogatásban azokat' a

-  Nem lesz megyei tMefon. A várme- k<,r<,skedSkl!ti akik kizárólag migyit ipar-
p e i telefonhálózat ügyébe^ a f. J ó  1-én ^ ¡ r t a í v a l  foglalkoznak,
tartott vármegyei közgyűlésen az^ahspan be- . „ . y . ,  . 3 „
terjesztette ennek költségeiről a számadáso- — Az állatállomány megyenkben. Az
kát. E  szerint első befektetésül a telefonhá- 1908. év állalálománya álltaiéban véveamal-
lózat létesítése a vármegyerészéről 174.000 kedést mutat az 1907 évi hasonló kimuta-
koronát, a községek részéről .pedig egyen- ,4s „ ¿ „ „ , ¿ „ 51.1 felett. Csökkenés nid
ként közel 20,000 koronát igényel. Ezenki- .„„-.-.--u-éii««,*«,,«*!vtlj pedig az első öt évben évenként 8200, a szarvasmarhaállománynál veit ta|
azitán [Wdig évenként 13500 koronát igé- tó, de ez is csak epen valamelyes; ugyanis
nyelnek a fenfartási kölségek. Ez összeg csak míg az 1907. évi Összeírásnál 183,258 da-



n a g y a At d i  h ír l a p

rabott találtak: az 1908. évben csak 
178.775 darabof . olvastak össze. Ismételt 

- fokozatos esést mutat a juh-állömány úgy, 
hogy az 4907. évi 275.412 darab juhval 
szemben az 1908. évi összeírás már csakj 
255.871 darabot talált. Ellenben ló 1907.1 
évben 64552 darab volt vármegyénk terü
letén, mig e szám 1908. évben 65539-re

zett, ha megengedi vacsorát hozatok—-, ̂  
A  kályha mellett, terített, hófehér, csil

logó' tisztaságú asztalnál, rajta a poharak 
aranyszínű borral megtöltve á az asztal kö
rül a László öreg gazdaasszonya sürgölőd- 

■ ve, — mindez a kényetfnes karosszékben 
László és Mártha ott áltak az udva- Lüiő leányt kissé megzavarta. Szótlanul evett 

ron, szemben egymással. A . ho apró sze- Szemközt ült veié László, egyre a 
- ,, mekben szaporán hullt, a kézilámpás gyér .|MnirfrAt nézve s azon tűnődve hoau mi

emelkedett. Ez az |világitása mellel, László nem tudta kitalálni, ^  « f a  leányt Ide mLzb^n“
kezével a mellette ülő agár fejét simogat-

CSARNOK. 
Tíz év múlva
Irta: Sziklai Rezső.

aminő a legutóbbi 6. év folyamán nem fór- kj ,ehct gz bundg és kendők közi 
dúlt elő. Hasonló képen emelkedett, még magas aSszonyi személy, a kinek ' 
pedig 1908. kezdve állandóan a sertés- ^  ^ a  a kendők'
állomány, mely 1908 évben az előző m szép egyenes metszésü, finom«¿/i eni a_,kk„l OftT/lQO Ha.l > a ao

'Egy idő múlva á leány letette a kézé-

évi 262.623 darabbal szemben 26T.492 da-■ " “J . ’Vm eluTt'a hldeq'klssé'pTrosía csípett bö1 a vi" á'' iv0,t ">» kort9 bort s “ a'att 
rab volt s 5 év óta csaknem 50 ezerrel ° rrit’ “  9 P tekintetét elszántan rávetette szomszédjára,.

»  | „  előbb összerázkódva lehunyta a pilláit -emelkedett. «  — Tehát nem ismer ream ? — szó- meaS7Aiait
— A kétfejü sas — letönőben. A gya- |a|t meg a leány valami sajátságos, szép,. _  gs 

logsági egyenruhának csukaszürkére való ! m^ly hangon, a minőt ha életében egyszer 
megváloztatásával egyidejűleg egy másik haU az cmberi többé el nem felejt, 
jelentős reformot is léptet életbe a hadügyy Lászjo' most már tudta, hogy ki 
miniszter: R  kétfejü sas a gyalogsági derék- c|ötte s meglepetten-kiáltotta el magát: 
szíjról eltűnik és helyébe a rézcsaton ófel- _  Mártha!

most beszéljünk . egymással, 
László. Egy kéréssel .jöttem magához, a 
mit módjában van ép úgy megtagadni tőlem, 
mint megadni . . . nekem reggelre ötezer 

¡forintra van szükségem . . . nem maga
ságé nevének kezdőbetűit alkalmazzák. . ^  leány kissé szertartásosan bólintott | ™kkaszjot/ '  bátyámért ' ' ' ötezer forintot 

— NSsOlhetnek a csendőrük. A hon- .. felével, de a kezét nem vette ki nagy, 51 szcmlesülvc 5 o] ha|ka„  mo,ldta
vedem« miniszter a napokban kiadott ren- após muffjabol. Szótlanul mentek be a ház-1. . . .. , . . ... .. ,, , ,.5 , .. T K ' ¡ki, hogy alig lehetett hallani. Es okosan tet-drietével megengedte, hogu a csendőrök 3 ba. . . ~___. . - , ,.. • , r . . .  „ . . .  'te rh og ye  percben nem nezett Laszlora,évi^zolgalat után, mikor mar oly nzetesbe. R z e oszobaban László lesegitette a . . . .. .. .. . ..f  --- r r J v -  v  j  t . .. ................ ■ mert ez nem tudott elfojtani egy ajkara to-jutnak, hogy családot tudnak öntartani, leányról a sok cók-mokot s azutan ü sól tsbb ^ ö r v e n d ő

-megnősülhetnek, Ak.k az utóbb, két évben tott előtte egy ajtót. Ez az ajtó a László; a “
mításns. I „„ .. Mégis csak van az életben megtor-kiíéptek a csend^ség kötelékéből, azok dolgozó szobájába vezetett; a bolthajtásos, %

mind visszaléphetnek. /Rendelet magyará- régf divat szerint bútorozott szobájába egy 
zata

' dór. lépett ki, mivel nem engedték meg cserép kályha 
nekik a nósülést s igy a csendőrök létszá- f\ jól világított szobában,

a az, hogy eddig igen sok fiatal csen- szép fahéjszinü agár feküdt a nagy, kékes I !^S’ '9azságszoIgáItatás. . . Halgattak. S  a 
Biinn(t... K , Ileanu kitalalta László gondolatat. Poha-

■ lepett k.. mivel nem engedtek meg rserep kalyha elolt, ... a bor gyöngyözését nézve, sóhajtva

l igen megapadt. alatt ismét megnézték egymást. Valami nagy
— Az iszakosság elleni szerek kizárá- ¡változást egyiknél sem idézett elő az elmúlt 

fása postai szállításból. R  belügyminisz- j tíz •esztendoT Mártha még iníndig az a szépV

folytatta:
— Igen László, van nemezis, vaii 

bünhődés : . . Tiz esztendő múlva, éjszaka,

tér a horvát bánnal egyetértöleg a G. Los- hideg és büszke leány volt, mint régen, 
ley berlini cég által „Syrion“ néven, yaía- csak az arcbőre sárgult meg kissé,

’ i télbe-fagyba, hófúvások között jövök ma- 
| gához, hogy segítsen rajtunk. Az apámat

... t _ . *. , . . . .  ... , i , .. . • • 1 u i • i beteggé tette a szerencsétlenség és senkimint a Coza-Insitute londoni cég altal Co- valami elzarva tartott draga csipkeholmi. . f. , n . ,• •,
zápor,, névéi, forgalomba hozott az iszá- László is a régi volt, csak a haja se ^  maghoz jöttem. Azt h.szik,
kosság ellen hirdetett szereknek, tekintettel kezdett deresedni és szemeiben most több;  ̂ ro na va.9H° > a 1 m r annyiszor

f  ___. ,, . . i • r. • • ¡.kifizettek az István adossagait . . . Mostarra, hogy azok csak a közönség fel reve- volt a gúny, mint a melegseg. De meg min- j
zetésére és kizsákmányolására' szölgáltiak, j dig szép ember volt. Semmi nyoma rajta a 
sőt esetleg az egészségre is káros hatással negyven évhez közeledő, falusi gazda el
lehetnek, a postán való szállításból a ma-1 hízásának, sugár, karcsú volt még mindig
gyár korona országainak területén kizárta. ;s Mártha önkénytelenül is kereste oldalán

: már nem segitének többé . . .  Mit tehettem ? 
Hagyjam; hogy a bátyám főbe lője magát 
s á családunk neve beszennyeződjék ?  Ezt 
én se- élném tuL S  magára gondoltam Lász
ló. Hisz maga is a családhoz tartozik, ha
bár először ők, s később maga ragadta ki 
magát közülök . . .  S  ez az egész világtól 

; való elszakadás, ez a földdel való barátko- 
í zás, ez a reménytelen, de nyugodt és biisz- 
í ke élet, ez tetszett nekem . . .

A  leány elhallgatott s László kábultan

alatt gondolt ó reá s a lelke mélyén ugyan
így elvonult, zárkozott életet élt ő vele, ke- 
rülve.a társaságot, kikosarazva a kérőket 
s talán . . .

Erre gondolatra nem tudott tovább

Ehhez képest a kereskedelemügyi miniszter | az egykori tisztikardot.
' utasította a postahivatalokat, bogy a fentne- [ László székkel kínálta meg a leányt, 
vezett szereket a postai szállításból kizárt de ez nem ült le.
tárgyak gyanánt kezeljék. — Épen hat órát ültem a szánon, —
_ . — A  „Vasárnapi Újság“ január 31 iki mondta — jól esik az állás. Különben is, 
száma elsó helyén közli gróf Vay Péter ha nem sajnálnám a lovakat, a mint föl- j 
leírását kanadai útjáról, a hol az ott élő melegszem, azonnal indulnék vissza. Csak- 
magyarokat kereste fel, számos szép kép- hogy nem lehet a lovak miatt, pedig azén|u a G  ̂ n‘ z 3 °  e. CZ. ’ . ez 
pel A több  ̂képsorozatok a veszprémi uj ¡dómnek minden perce drága. Így is, -  lc‘ta« az clmult 112 cszl™>iö
színházat, Szendrey Júlia keszthelyi szülő- ha ugyan megengedi, hogy az éjszakát a 
házát, a városligeti jégünnepély, a Santa házában töltsem — legkésőbb három óra- 
Maria degli Angeli római templomot.mutat-,kor indulnom kell.
ják be. Szépirodalmi olvasmányok : Har*6z- László, amíg a leány beszélt, úgy 
thy Lajos és Telekes Béla versei, Krúdy szívta magába a hangját, mint valami rég 
Gyula elbeszélése, Bársony István vadász- »em érzett virág illatát s odaadta volna e nyugodtan ülve maradni s felugrott: Két 
rajta, Williamson angolból fordított regénye, percben egész hátralevő életét azért a bol- szer-háromszor végig ment a szobán, azu- 
Egyébb közlemények . A nemrég lebontott dogságért, hogy ez a hideg, gőgös szép tán felhajtott egy pohár bort s oda állt a 
aréna-uti Csengery-villa képe, Rempelen leány P^r órát <>gy fedél alatt fog vele töl- leány széke mögé. Két kézzel megfogta a 
Farkas, Mária Terézia korabeli magyar poli-1 teni. Nem tudott szólni; kereste a szavakat szék karját s kissé rekedt hangon, nyers 
hisztor jellemzése, (arcképpel), tárcacikk a s nem találta. A rég előkelő, finom gaval- felindulással igy szólt: És most hallgasson 
hétről, s a rendes heti rovatok: Irodalom lér hangján „szeretett volna a leányhoz szól- meg, Mártha^engemet. Olyasmit mondok 
és művészet. Sakkjáték stb. A  «Vasárapi1«' s ehelyett akadozva, ügyetlenül és kissé el, a mit csak egy istenteremtésnek mó.nd- 
Ujság» előfizetési ára negyedévre négy ko-j nyersen válaszolt : tani el magán kivül: az édes anyámnak. Te-
rona, a «Világkróniká»-val együtt négy ko- ’ — Nincs ugyan rtoi kényelemre be- hát hallja . . .  Én nem vagyok bűnös abban 
róna 80 fillér. Megrendelhető a «Vasárnapi rendezve ez a kis viskóm, de azért tekint- a sikkasztásban, a mellyel beszennyezték a 
Újság» kiadóhivatalában (Budapest, IV., se úgy mintha ottho 1 volna. Én ugyan el- nevemet s a melyért elvették tőlem a tisz- 
pgyétem-u. 4: szám.) Ugyanitt megrendel-: szoktam már a női. társaságtól, művelt nő- ti kardomat Azt a bűnt más valaki követte 

'hetö'a «Képes-Néplap» legolcsóbb újság a vei az édesanyám halála óta. nem beszél- el M ártha... Egy gyermekkori pajtásom, 
magyar nép számára, félévre két korona tem . . .  valóságos medve- életet élek . . . kitalálja' a nevét, az én szám soha sem fog- 
negyven fillér. De azért kérem megengedi úgy-e, ja kimondani,-niert a halott becsülete drá-

■ . _____ hogy most is-csak Márthának szólitsanL^— gább'elötem az élő emberénél is . . .  Ez a
hisz rokonok vagyunk . .. Talán meg is éhe- barátom volt a bűnös. Két héttel a házas-

■ H B H H i



NAGYATÁDI HÍRLAP
sága előtt tízezer forintot kártyázott el a 
kauciójából s kétségbeesésében az ezred 
pénzéhez nyúlt. Rájöttek . . .  Három napos, 
házas volt s egy éjszaka szinte tébolyodtan  ̂
rontott be hozzám, hogy segítsek rajta. 
Még azon éjjel sürgönyöztem az anyámnak, ■ 
de <i pénz elkésve érkezett. . ,  Mit tehet
tem! Azt mondtam, hogy éh nyúltam a^pénz- 
hez . . .  Mikor már rendezve volt, a hiány, 
az én nevem már be volt szennyezve s bár 
egyébb büntetést elkerültem, de a tiszti 
rangomrólle kellett köszönnöm . . .  Ilyen 
bűnös vagyok én, Mártha s ennek a bű
nösnek küldte vissza tiz esztendő előtt jegy
gyűrűiéi

Pár perc múlva, mikor az öreg gazd- 
asszony benyitott a szobába, hogy .elszedje 
az asztalt, a szép vendégkisasszonyt ott 
látta a gazdája keblén zokogni..

Felelős szerkesztő:
__________SZMODICS SZILÁRD.

N y i l t t é r * )
Búcsúzó.

—- Azt a mély tiszteletet és szeretetet, a 
mély engem Nagyatád közönségéhez fűz, 
százszor- jobban érzem most, mikor bucsaz- 
nom keH azoktól az emberektől, a kik en
gem őszinte bizalmukkal megajándékozni 
kegyesek voltak. Külön-külön szeretnék bú
csút mondani jó embereimnek, de nagy el
foglaltságom miatt ezt nem tehetvén, — en
gedjék meg, hogy e helyen mondjak Isten 
hozzádot, kérvén az egek Urát, hogy Nagy
atád közönségét erőben, egészségben, bol
dogságban s a legjobb Hangulatban sokáig 
éltesse, szeretett községüket fejlessze, gazda- 

-gitsa,-Engem pedig tartsanak meg—szives- 
jó emlékükben, ki mindig a legnagyobb 
szeretettel s tisztelettel gondolok önökre.

Nagyatád, 1909. február hó 4-én 
"“T  Gottsegen Dániel.

hajtás utjánlefoglalt és 2050kor.rra becsült 
következő ingóságok, u. m: röfös áruk, 
150 drb. kendő, 100 csomag pamut nyilvá- 

j io s . árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás

bíróság 1908. évi V. 755 4 számú -Végzése 
folytán 500 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. 
évi október hó 31. napjátőHáró 6 kama
tai, ' váltódij és eddig összesen 88 
kor. 30 fillérben biróílag már megállapított 
költségek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér 
18.) leendő megtartására

1909. évi február hó 5-ik napjának 
d. e. 10 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi' LX. t.-c. 107. és 108. §-aí értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szügség esetén becsáron alul is 

| el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá

gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. éviriX . t.-c. 120. §-a ér- 

j telmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagyatádon, 1909. évi január hó 

18. napján.
SZABÓ JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

1194. sg;J908. végrh.------- ---
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti VIL, ke
rületi kir. járásbíróságnak. 1908. évi sp. VII. 
3106 3 számú végzése következtében dr. 
Sárkány Mór ügyvéd által képviselt Rech- 
bergr Adolf és Társa javára 162 kor. 65 
fiH. s jár, erejéig foganatosított kielégítési

Szalós számtartónéná!
—■ Simongáton kapható

Köszönet nyilvánítás.
Hálás köszönetét mondok mindazoknak, 

akik felejthetetlen férjem temetésén megje
lenésükkel fájdalmamat igyekeztek enyhíteni.

Tisztelettel: 
özv. Szekeres Pálné.

É  rovat alatt közlöttekért nem vállal felelős
seget a szerkesztő.

23. sz. 1909. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. 
és váltó törvényszéknek 1908. évi 144918. 
számú végzése következtében dr. Perényi 
Zsigmond bpesti ügyvéd által képviselt Kar
tonnyomó ipar és textil kereskedelmi r. t. 
Fürst Jakab és fiai javára, 500 kor. s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végré-

végrehajtás utján lefoglalt és 650 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. m: külön
féle edények, 15 klgr. kávé, bolti álványok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság.. 1908. évi V. 837 2. számú végzése 
folytán 162 kor. 65 fill. tőkekövetelés, en
nek 1908. évi július hó 18. napjától járó 5%  
kamatai, és eddig összesen 48 kor. 40 
fill.-ben biróílag már megállapított költsé
gek erejéig, Nagyatádon, (Széchényí-tér 
20. sz.) leendő megtartására

1909. évi februán hó 8-ik__
napján d. e. 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX:"t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi január | 
hó 24. napján. ;

s z a b ó  Jó z s e f '
kir. .bir. végrehajtó.

Női alj 
Női blous 
Napernyő 
Férfi kabát 
Férfi nadrág 

-Férfi  mellény.
Férfi egész öltöny

orpington tojás :
darabja 20 fillérért, és tiszta faj ka

kasok darabja 5 koronáért.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás, vasalás.
fill

Férfiing 2
Dupla-gallér 
Gallér
Pár kézelő I
Ingelő
Alsó nadrág 
Hállóing 14
Zsebkendő 4
Fehérmellény 40 
Nőiing 14
Női nadrág 14
AlstTszöknyr— 40—60 
Blous 40
Kötény 12
Pár harisnya 6

TőrOIJtBzo ------nr
Agylepedő 10 !
Dunyhacziha 20
Csipkefüggöny 40—60 
Paplan lepedő 20

Vegyileg tisztit:
I koronától feljebb

Kerestetik
égy 13-15 evés jó magaviseletü fiú
---- ' pinezértanoneznak. -----

Bővebb felvilágositást ad
~ — Zanyi Ferencz — —

vendéglős.

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.
Nagyatádon a Fürdő-utcában levő v
m r  67-ik
n r -  SZámU h á z i

: szabadkézből eladó.:
Bővebb felvttágositáat a községi jegyző ad.

CZERKON IMRE KÉSZ CÍPÖ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra! mérték szerint minden alakú cipők el

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

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kittlntetvé.

> i w \ .
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R O H ER  BERNAT, NAGYATADON. Alapittatött

1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 

Szabályozó, töltő és szellőző 
kályhák. Remek kivitelű kályha-

Közijnséges és nikkel száncsengők.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. 

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

Mindennemű takaréktüzhelyek. 

=  Valódi Meidinger kályhák. 

Pinkafői és erdélyi hosszszőrü 
pakróczok.

Háztartási és kóiiyhaber i::dezcu: czik. 

Szab. zsirbödönök.
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RAKTÁRON TARTOK: 

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

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi ás pénzintézeti 
. __ ,, nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. Író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt L J- I lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a legizlésesebb kivitelben.

és felvágva. ' ---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dóbozlevélpapírt C ID  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.

a H l

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
- készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Ben/ék János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909. " ------



IV. évfolyam

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIR0DALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

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

SZERKESZT I K-
Dr. NEUBAUER FERENCZ, 

SZMÓDICS SZILÁRD.
. Szerkesztőst g : Nagyatád, Fiirdő-utcza 67* szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.
Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A természettudományok 
szeretető.

Irta : Uosvay Lajos udvari tanácsos.
(Elmondta a Természettudományi Társulat negyve

nedik közgyűlésén.)

példávaf bizonyíthatjuk, melyek közül 
minket legközelebbről érdekel' tár
sulatunk meglepő arányú fejlődése. 
Minthogy pedig egy tudományos 
társulat boldogulása attól függ, hogy 

TTahyan vállalkoznak céljainak elő- 
' Valamely ország általános fejlő- mozdítására, tévedes nélkül állitha- 

désének alig lehet biztosabb mértéke, tóm, hogy azon léleks2étnr amellyel 
mint az,* hogy lakosságában foko- társulatunk tagjainak száma 40 év 
zódik a vágy a komoly szellemi alatt növekedett, egyúttal országunk 
élet szükségleteit kielégíteni. Az közművelődésének haladásáról is ta- 
emberek tudásvágya nem gyorsair~nus1íoatkr~ 
növekedik és—az...a jelenség» hogy.— - Az. ¿.ten-dkiMli hatás, melyet 
egyik ország népe, viszonyítva a a természettudományok az ország 
másikéhoz, a haladás iránt nagyobb gazdasági életének fejlődésére gija-' 
fogékonyságot tanusit, annyiféle té- koroltak, az a sok és értékes ter- 
nyezötől függ, hogy a külömbség mészettiitfományi fölfedezés, mely az 
okáról sokoldalú és alapos tanul- ismeretek minden ágában nyugtalan 
mány nélkül helyes Ítéletet alkotni forrongást idézett elő, melynek né
zhetetlen; Engem sohase ejtett két- melyike a szellemnek uj kutatási 
ségbe, hogy nálunk az emberek ér- tért vállalkozásnak jövedelmező 

-deklődéseirodalom. tudoniánij. művé- kereseti forrást ngitot-t meg és mely a 
szét, ipar- és kereskedelem iránt termeszettudományok mozgalma iránt 
sokkal lassabban bontakozik ki, mint az érdeklődést a lapok is dicséretes 
a műveltebb nyugati államok népe- módon siettek ébrentattani, még nem 

-ibeny-mert országunk lakossága zö-̂  magyarázhatná meg-társulatunk_Jia _̂ 
mének terjnészeté egészen más, mint talmas föllendülését. Része van eb- 
a minő nyugat bármely népének ben miadazokhak, akik a természet- 
természete és mások voltak életkö- tudományos ismeretekbe k. közlés- 
rülményei is. Bajt csak akkor látnék, módjával -a közönség figyelmét fel- 
ha hiányoznék bennük a közmüve- keltették, tudnivágyását elszunyádni 
lődési törekvések megejtésére szűk-; nem'•engedték. De a magyar olva- 
séges érzék és tökéletlenségeinkhez sóközönség előtt rokonszenvessé 
csökönyösen ragaszkodnának. De, yált^Társulatunk azért is, mert azt- 
hogy ez nem igy van, egynél több a jól ismert tételt, hogy-«nyelvében

él a nemzet» minden tőle telhető 
módon bebizonyítani törekedett. Sza
kadatlanul hirdette, bizonyította, hogy 
nyelvünk a természettudományok 
mivelésére szükséges fogalomjegyek
ben és kifejezésekben semmivel sem 
szegényebb, mint bármely nyelv és 
ha tudósaink a magyar szavak hasz
nálatát mellőzik, inkább csak kénye
lemből, mint kényszerűségből teszik.

Vannak, akik vitatják annak jo
gosultságát, hogy nyelvészkedéssel’ 
is foglalkozunk. Pedig ez-néha-el- 
kerűlhetetlen, amikor annyiféle fel
fogás érősködik saját igazsága melÖ 
lett. Szily Kálmánnak volt érdeme, 
hogy a természettudományi irodalom, 
nyelvezetének megmagyarositásáért 
fölvette és győzelmesen meg is vivta 
a írarcot. Az irányelvek ma is ugyan
azok, amelyeket ő 40 évvel ezelőtt 
hangoztatott. Nekünk kötelességünk,
hogy kövessük!

* ♦ 1___,_____Ilosvay L.ájos egyetemi tanár
nak a «Természettudományi, társu
lat» közgyűlésén tartott “beszédet 
lapunk vezetőhelyén örömmel közöl
tük le annál'is inkább, mert olva-~ 
sóink közül- sokan tagjai ezen tár
sulatnak, de közlésére szívesen vál
lalkoztunk azért is, hogy a Termé
szettudományi társulat» tagjai sorába 
való lépésre olvasóink szives figyel
mét felhívjuk. (Szerk.)

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
A titkár.

I r t aFehé r  Jenő.

Kedves barátom!
Nem rég arról értesitettelek^hogy ki

tűnő álláshoz jutottam. Nem csak azért volt 
kedvemre való, mert. bőven hagyott időt 
tanulmányaim folytatására, hanem azért is, 
mert á gazdám fényesen honorált. Napon
ta mindössze egy, vagy másfél óra hosszat 
voltam elfoglalva. Ilyenkor a gazdám leve- 
lezését'végeztem el. Szóval a titkári teen
dőket végeztem. Este aztán mindig magá
val vitt a színházba, vagy egyébb mulató
helyekre.

Persze, csodálkozol, hogy mindenütt 
perfectumot használok. Fájdalom igy kellett 
lennie. Az állásból a múlt héten kicsöppen- 
tem. Volt, — nincs. Hiába engem követke
zetesen kerül a szerencse. Néha-néha Jjo?- 
zám dörgölődzik, akkor is talán csak azért, 
hogy annál nagyobb fájdalmat okozzon, 
amikor 'faképnél hagy. Hogy miért bocsá
tott él a gazdám, azt is elmondom; Bizo
nyára érdekel, hiszen te vagy az egyetlen,

! aki igaz baráti rokonérzéssel kiséred sorso- 
' inat.

Az elmúlt hét egyik estéjén színházba 
kísértein a gazdámat. ..Valami -1̂ érettet 
adtak, .amelyből csak egy dal maradt meg 
az emlékezetemben: egy hosszú altatódat. 
Ennek a dalnak óriási hatása volt. Legalább 
reáin_ mert az utolsó taktusoknál — a dal 
intenciójához képest — tényleg elaludtam. 
A mikor megismételték, már hótfyogtd’m'. 
Ekkor valaki oldalba lökött, összerezzen
tem. A gazdám volt, aki a látcsövét merő
en a színpadra szegezte.

_  Nézze csak, — mondotta — nézze
csak 1

— Igenis,'nézem, —"SZÓItam én teljes 
alázattal.

— Nos mit szól hozzá?
— A mit Méltóságod parancsol, 

hebegtem. _ v
— Én nem parancsolok semmit, c£ak 

a véleményét akarom hallani.
Nagy. zavarba jöttem. Halvány sejtel

mem sem volt, hogy riiire nézve akarja tud
ni a véleményemet.

— A véleményem . . .  a véleményem . . .  
—1 dadogtam.

A gazdám könyörületes volt és kise

gített a zavaromból. Azt mondta:
Szamár!
Hálás pillantást vetettem rá. Beszélge

tésünk itt egy percre megakadt, mire én bo: 
biskolni kezdtem;

Merengésemből, ha' a szundikálást 
szabad e költői névvel illetnem, megint a 
gazdám riasztott fel. A_látc$ővet lecsapta 
a páholy bársony párkányzatára;- s felém 
fordítva orcáját, halkan dörmögte:

—  Fajankó!
— Méltóztatik parancsolni?
— Nem magához szóltam . .
— Oh, kérem . . .
— Csak magáról, — mondotta sze- 

.retetre méltóan a,gazdám. De ha már .fel
ébredt, szaladjon át a szemben levő virág- 
"kereskedésbe és rendeljen egy csokrot, öt
perc múlva készen ¡egyen. A csokrot a 
második felvonás után vigye ei Bontai Na- 
ca kisasszonynak az öltözőjébe. Mondja 
meg neki, hogy én küldöm s nagyon bol
dog lennék, ha személyesen is tehetném 
nála tiszteletemet. Mindjárt meg is hívhatja 
őt a birtokomra, néhány hétre . . .

— A mint parancsolni méltóztatik.
— Várjon csak. Mondja meg neki azt 

is, hogy a pénzt nem sajnálom.



•'NAGYATÁDI HÍRLAP

j jgy ünnepeltétek meg a legutóbbi sze^j I I  I  D  C  I /
A szegény gyermekek karácsonya. i rctet ünnepét) a karácsonyt. 11 1 K  C  l\.

A kinek nevében .  szeretet melege ~  A nagyatádi sfabad líceum legutób-
k W í ’ V r  "zokat^a kTklt9qíöt6rU9aárS  ! hidegtől didergő ártatlan gaermekek testé- bi előadásán - sajnos - ismét éreznünk kellett 
keblere öleli azokat, a kiket gyötör , ronquokat s meleq ruhát adtatok, á tökéletes világítás hiányát. Közönségünk
hidege, -  a ki szivének nemes hévévé' j r ö l^ ^ o ^ o k «  ^  ’ már . türelmét kezdi veszíteni, pedig kár

X 'é k ' I n L T e t o  ás ? o w i r  TeTiu- " Amidőn köszönetét mondunk nektek mert a legutóbbi előadás látogatottságából 
jeit, kiknek meg meleg szobájuk J indátokért a fáradsáoot nem ismerő. >télve. na9Uon szívesen látogatná ezeket az
L°-Irt-Tf8 larSadal° m megme"  S ™ ne áldozatkészségekért, leggen szabad az előadásokat Ez utón is kérjük közönségün- 
kuiaottje az. , igazm ondó szám ok at beszéltetnünk s ezek k rt veszítse el bizodalmát ezen egge-

A legnemesebb lélek az melg gi|0- f j4k leginkább feltüntetni azt, hogy mit rulettel szemben, mert az eddigi hibáknak 
ngorét abban leli, hogg masnak szerez végeztetek s hog!) ffll Mér, mivel tarl02unk alapos s nem az egyesület mulasztásából 

-gyönyörűséget. nektek. j származó okai voltak. Tekintse e bajokat a
Ezekről a leíkekról, ezekről a szívek- községi elemi iskolába járó szegény : kezdet nehézségei által okozott bajoknak,

ról had szóljunk, had hozzuk őket napvi- gyermekcJ{ karácsonyfájára való gyűjtésben A legközelebbi előadás sikeressége előtt 
lágra, — őket a kik szerénységükben re}- önagysága vizeki Talliári Andorné veze- azonban most már semmi féle akadály nin- 
tőzni akarnak. Lássa őket a nagy_ világban {ése névszcrint a következő hölgyek csen. VaiKOxigénrvan gáz, mely a tökéle-
éló minden szépért és nemesért küzdő sziv, gSUrak .vettek részt: tes fényforrást "teljesen biztosítja. A legkö-
hogy tanuljon fényes példájukon, s minta- Barakonyi Károlyné, Ghimessy Lászlóné, zelebbi előadáson való megjelenésre, mely f. 
képül állítsa azokat maga elé, hogy meg- dr Wejss jakabné, dr. Szetsey Istváriné, i hó 15-én (hétfőn) d. u. 6 órakor lesz, ez 
tanulja tőlük azt, Hogy az igazi boldo9sá9 ; dr gchwartz Mjhályné. Kovács Gyuláné, | utolí is nagyon kérjük ’közönségünk szives 
ára csak a szükölkődók, a nyomorultak; Harsányi Antalné, dr. Szabady Lőrinczné, megjelenését, már csak azért is, hogy meg- 
boldogitása lehet. j Rottcr Bernátné Bock Lá^óné, Kertész gyöződést szerezzen arról, miszerint az elő-

Ne szabadkozzatok, ne tiltakozzatok ./yolfné, Forró Ferenczné, T ra ttn e rM á ty á s n é  adásokat most már igazán érdemes láto- 
Ti fenkölt sziv és jóságtól ragyogó lelkek, Bienenfcldlzidorné, S te ine r M ik sáné , B e n y á k  • gatni. Az előadást Dr. Borsodi József tart-

- kik-e jó. cselekedeteket nem. önmagátokért, jánosne, Járási takarékpénztár és Szondy Ja . „Mózes öt könyvéről.“  Jegyezzük 
hanem másokért gyakoroljátok. paj meg, hogy az elsőrendű müintézettől szer-

Tudjukrjobb szeretnétek megfiuzódni j A  gyűjtés eredménye a fáradságot nskII hepek a legtökéletesebb kivitelűek. El-
szerénységtek rejtekében, hogy ne lássák! nem ismerő tagok részvétele-melletL-meg- nökség.
szegényeitek, hogy ti vagytok támaszaik, lepő volt. Begyült összesen a nemes célra Meghívó. A  nagyatádi polgári olvasó
dé jelenleg nem maradhattok a sze- 207 korona. jkor 1909. évi február hó 20-án a „Korona 
rénys^g homályában, mert egyelőre két fon-; Ezen befolyt összeget a rendező-bi-! szálloda“  nagytermében saját könyvtára ja- 
tos és nagy szerepet kell még betöltenetek : zottság akként használta fel, hogy1159 kor. vára zártkörű tánczvigalmat rendez. Belép- 
magát a jótékonyságot és tanítását a jóté- értékben 23 szegénysorsu. gyermeket tan- j ti-dij; személtnegy i-kor. 20 fill. Család- 
konyságnak. eszközökkel és élelmi szerre!; 16 gyerme-; jegy 3 kor. Kezdete este 8 órakor.

Ha majd mindenki .megtanulja tőletek két pedig ezenkívül meleg ruhával, cipővel — Hirdetmény. A  »Nagyatád és Vidéke

majd betöltöttétek az emberszeretetben va- felesleget a bizottság a Nagyatád^ napközi atádon dijjazással* egybekötött tenyészbika
ló oktatás szerepét, akkor rejtőzzetek csak, ‘ otthon pénztárába juttatta, hol is ezen ősz- és tenyészkan-vásárt fog tartani, melyre
akkor vonuljatok csak a szerénység homá- szeg hasonló emberbaráti célokra fog fór- az ez iránt érdeklődő gazdatársak ezennel
lyába, mert hisz a sórsüldözöttek ezrei, kik dittatni. tisztelettel meghhíatnafc A., tenyészállat-vá-
jóságtok és nemesszivüségtek melegében A midőn köszönetét mondunk a tár- sár . célja "Egyrészt, hogy a községek és
feledik el Y  végzef fidegségét, akkor • is sadalom nevében a gyűjtést vezető vizeki magánosok a nekik megfelelő tenyészálla-
rátok ismernek, mert azt fogják mondani, Tallián Andorné őnagyságának, a gyűjtést tokát könnyen és olcsón beszerezhessék,
Isten küldötte mentett meg bennünket, s végző hölgyek és uraknak, valamint a ne- másrészt pedig a tenyésztőknek alkalom
lám e küldöttek Ti vagytok! mes szivü adakozóknak, kérjük az egek adatik arra, ho§y tenyészállataikat kőnnyeb-

A íizeretet ünnepe a Ti ünnepetek Urát, jutalmazza meg mindannyiukat méltó- ben eladhassák. Különösen előnyös lesz a
volt: akkor'tudtátok csak igazán, ünnepelni; képen. . tartandó vásár a községekre, melyeknek a
mikor nem láttatok magatok körül nyomo- _____  nagyméltóságu m. kir. föídmivelésügyi Ml-
rultakat, ízükölködőket és szegényeket. jnisterium a következő kedvezményeket

— Igenis.-
Moncja meg neki, hogy a legnagyobb 

tisztelettel fogom környezni, de környezet
tel lehetőleg nem foijom megtisztelni.

—  Óh milyen szellemes méltóságod !
— De hallja, ne hogy bolondokat be-! 

széljen. Diszkréten és tapintatosan I
öt perccel utóbb, hatalmas virágcsokor- J 

ral a kezemben, kopogtattam Bontai Naca 
kisasszony öltözéjének ajtaján.

— Ki az ?  — csicseregte egy bájos 
női hang.

— Én vagyok kérem, — szóltam kis
sé bátortalanul, — retyezáti és pávatojás- 
falvi Verpeléty'Alajos császár és királyi 
kamarás legalázatosabb titkára.

Az ajtó kinyilt.
-r Mit kiván tőlem? kérdezte a cso

daszép Naca.
— Öméltósága megbízásából bátorko

dom átnyújtani ezt a csokrot és teljes tisz
telettel megkérdezni a kisasszonyt, nem vpl- 
na-e hajlandó néhány hétre Öméltósága 
birtokára fáradni, amely gyönyörű- tájékon 
fekszik . .

Tovább nem folytathattam, mert a 
kisasszony közbe vágott:

— Takarodjék innét, szemtelen!

A  helyzet kissé kellemetlen volt. Kez
dett melegem lenni. De azért, rendületlenül 
folytattam:

-Öméltósága nem sajnálná a pénzt.. .
Bontai Naca megnyomta a csöngetyü 

gombját.
— Ha nem hordja el tüstént magát, a i 

szolgákkal fogom kidobatni! kiáltotta. Az-1 
tán lerogyott a pamlagra és hangosan sírni j 
kezdett.

— Ilyen ajánlatot 1 — zokogta, — fje-j 
kém! Nyomorultak!

A fájdalom kitörésének e pillanatát te
kintve, hogy a folyosó végéről közelgő lép
teket is hallottam, felhasználtam a gyors 
távozásra. A csokorral együtt visszatértem j  
a páholyba.

— Hát miért nem vitte el a virágot i 
a kisasszonynak?

- — Vittem, vittem, de . . .  izé . . .  nem 
fogadta el . . .

— Nem-é?
— Nem. Nagyon udvarias volt, de ki

jelentette, hogy virágokat elv-böl nem fogad el.1
Nos és a meghívást?

—  — Hálás köszönettel fogadta, de . . .
— De?

— A  szerződés nem engedi, hogy 
hosszabb időre távozzék a Tövárosból.

— És maga miért remeg úgy, mint a 
kocsonya, egész testén?

— Mert kérem alássan lázam van.
— Hisz az elébb még semmi baja 

sem volt! Hallja barátom, — a gazdám 
erősen a szemem közé nézett — magát 
kidobták!

óh, dehogy is, dehogy is . . .  Méltó- 
ságos uram, csak nem gondolja . . .  hogy 
bevártam . . . ,  a mig . . .  a mig kidobnak.

Azontúl egész este egy szót sem szólt 
hozzám a gazdám. Másnap megkaptam a 
felmondó levelet.

így történt.
Most megint bújhatom az ujság-hirde- 

téseket.
Öléi barátod

JÍddm.
U. ,í. Tegnap este láttam a volt gaz

dámat az utcán. Karonfogva sétélt Bontai 
Nacávál. Megemeltem kalapomat. Ók rám 
néztek és összemosolyogtak; Mit szólsz 
ehhez ? Hát akkor miért kellett nekem ott 
hagynom azt a kitűnő állást?

Fenti.



nyújtja: 1) a bika vételárából 10 -ot az 
államkincstár-fizet; 2) a vételár 90-Ara a 
vásároló községnek kamatmentes kölcsönt 
bocsát rendelkezésére, mely kölcsönt a 
község 1'/a év allatt3 részletben törleszt- 
heti; 3) az állam a. bikát a vétel napjától 
számított egy év tartamára biztosítja elhul
lás és tenyészképtelenség esetére olyfor- 
mán, hogy ily esetben a vételéi* 80” „-át 
elengedi a közönségnek. Ezek oly körül
mények, melyek a községeknek a vásáron 
való bikavéte|t a lehető Jégolcsóbbá teszik, 
miért is a községeknek nem volna szabad 
a kínálkozó kedvező alkalmat elmulaszta
nak. Viszont a tenyészbika vásáron az 
eladó apaájlatokkal rendelkező gazdáknak 
és uradalmaknak legjobb alkalmuk kínál
kozik bikáikat jó áron eladhatni. Tenyész- 
igazolvánnyal el nem látott bikák a vásá
ron-lesznek a bizottság által megvizsgálva 
és a köztenyésztésre alkalmasak igazol
vánnyal a vásárra bocsátva. Az eladásra 
szánFbikák f. évi március hő 6-án estig 
meghajtandók Nagyatádra, a nagyatádi 
uradalom belső majorjába, hol egy istálló 
lesz az apaállatok részére kijelölve ; a szük- 
séges- takarmánpmr azTallatok élíSFásáról 
és gondozásáról a tulajdonosok maguk tar
toznak gondoskodni. A bíráló bizottság 
márczius hó 7-én reggel 8 órakor kezdi 
meg működését, minek megejtése- után kez
detét veszi a vásár. Pénzdíjat csakis kis
gazdák kaphatnak, uradalmak legfeljebb 
elismerő oklevelet. A  messzebb vidékről 
felhajtandó, vagy távolabb fekvő községekbe 
eladott bikák vasúton való szállítás esetén 
szállítási kedvezményben részesülnek. A 
szükséges intézkedések megtétele végett

Ferencz, Dani János, Knapp József ifj.J— — Verekednek a haramiák. Tarariy 
Arn,,ld. Aladár, 120-1-20. községben f. hó 2-án este a Fülöp-féle korcs-

Angyal Pál, Nagy Muki János, Polgár Imre, mában Druzsin Ferencz és Melicz Ferencz 
Hoffiíián Irma, Knapp József. Goldsegen taranyi lakósok összevesztek, miközben Dru- 
Damel, Bóda József, E^yed Jenő, Kiszely i zsin-Melicet bottal ügy fejbe ütötte ho£y 
László. Szinetár Endre, Szabady Lőríncz, rajta 14-18 napig gyógyuló testi sértést ej- 
SzOllar János, í  1 kor. Bohocky János, tett. Drűzsíft "Ferenc most várja méltó bün- 
Zanyi Ferencz, Cságoly Anna, 80—80 fill. tetését.
Szepesi Géza.Szglay Lajos, Domby György, — Véres verekedés.. Mint tudósítónk je- 
60—60 fill. Vágó Lajos, Greller; József, lenti,. Barcson Rábe Ferencz korcsmájában 
50—50 fill. Fleiner Ignácz, Káj Ferencz, több sertéshizlaldai munkás mulatott s a 
Rengel Ferencz, Horváth György 1, Hermán ] midőn a jó kedv már tetőpontra hágott, 
Ignácz, özv. Zanyi Ferenczné, Fiola Ferencz, hát alaposan összeszólalkoztak. Különösen 
Mezey Géza, Csordás József, Tauszig De-Bruckner Károly munkafelügyeló volt ele- 
zső, Kenyák János, Naszladi Lajos, Horváth , mében, aki, Burics napszámost alaposan

_ _ _ _ _  NAGYATÁDI HÍRLAP^ ..

Vendel, 40—40 fill. Honráth Ferencz 
Balatinecz János ifj. Balázs Imre, Balatinec 
János, Lénár Ferencz, Krivarics János m, 
Simonics László, Kovács Pál, Horváth Já
nos birkás, Vida István, Horváth György 
m, Krivarics György h, Horváth János b, 
Sárdinecz Ferencz, Kovács Vendel, Nagy 
János, Beleznai János, Wollák Jakabné, 
Krivarics Györgyné, Gazdag István, Ágos
ton János, Berényi Imre, Knapp László,

elpofozta. De Burics sem volt rest, hanem 
előrántotta élesre fent zsebkését és hát he
lyen összeszurkálta-támadóját, akit vérbe- 
fggyva szállítottak tokásárSThol most - sú
lyos betegen fekszik. Az ügy a büntető 
bíróság elé kerül.

— Táncvigalom. A Magyarországi mun̂  
kások rokkant és nyugdjjegyJetének 214. 
sz. erdócsokonyai fiókpénztára 1909 febru
ár hó 14-én, a Pitner-féle  ̂ nagy vendéglő

Nagy Mártonné Plaslnka Guula. Dani An- j helyiségeiben, a fiókpénztár külön alapja 
tál, Nagij József, Somogyi Elek, Sárdinecz I iavára- tombolajátékkal és konfetticsatával 
Sándor Háiis János, Sziigovits  ̂Gyula Vágó;g9ybek» ^ tM é ly e s  tánczvigalmat rendez. 
Ödön, N, N, N, N, N, N. összesen 106 K. | Betépti-tlij szcinélyénkint 50 fillér, csal^iegy 
40 fill. Összes bevételeink, 266 K. és 40 fill. j 1 koro"a 20 flllér- Kezdete este 8 óhftor. 
összes kiadásaink kitesznek ló7 K. 98 fill. Mulattató jelenetek éjfél előtt. Az öngyilkos. 
Tiszta maradványunk 128 kor. 42 fill. mely v i9 monológ. Előadja Bartonicsek F. Ma
összeg a kör könyvtára javára -fordittatik 9üar népdalok. Énekli Domics József, Baca 
Ha a nagyatádi gazdakör mulatsága, leszá- ^uvolakiséretével. Szünóra után tombola- 
mitva sajnos a közbejött incidenst, sikerült- j^árgyak kiosztása.

, . . . .  .. ,. . .. — Palackok, poharak, ^és tartályoknek-mondhato, úgy a siker elereseben naqy . . ..... J
része van Krausz Salamon ismert táncnies- hitelesitése. Kaposvár rdt. város és So-
fernek, valamint Kolompár Károly karmester mogyvarmegye összes vendéglősei, korcs-

fclMretndr úgy a bikákat venni, mint eladni állal vezetett zenekarnak, akiknek e lap ha- n'a[osal' kaveház tulajdonosat cs mindazok,
mondok Krivarics József akik szeszes italt üvegpalackokban és po- 

a rendező bizottság elnöke. harakban kimernek, saját érdekeikre való
— Gyász. Berta Kálmán földinket, ki a tekintetből figyelmeztetnek, hogy csak hite- 

máriaradni-gyógyszertár tulajdonosa, — su-, lesitetí palackokat és ivóedényeket használ- 
lyos csapás érte; Ugyanis felesége, szüle-1 janak; a közforgalomba hozott szeszes Hal 
tett Tóth Jolán, boldog házasságának 5 évé- eladásánál minden egyes palackon rajta kell 
ben f. hó 7-én elhunyt. Áldás és béke teng- lenni az illető kereskedő nevének, aki az 
jen porai felett árusítással foglalkozik. A kormány a ható-

— A „Déisomogy“ című politikai hetilap- ságokat a legnagyobb szigorrá! utasítja s 
ból olvassuk, hogy a belügyminiszter a szi- gőncloskodik arról, hogy külön állami köze- 
getvári közkorház részére kedvező részle- gekkel gyakoroltassa az ellenőrzést, mert 
tekbefí törlesztenndó 2000Ö k o r o n á s  állam- állítólag rendkívül elhatalmasodott a"hamis 
kölcsönt engedélyezett az országos beteg- mértékkel való csalás. A hitelesítések márc. 
ápolási alapból. Ez a rövidke hir azt a meg- j 12-ig az állami mértékhitelesítő hivatalban 
gyözödést keltette bennünk, hogy Nagyatád Kaposvár (Sétatér-u. 11.) eszközöltetnek, 
is tehetne lépéseket korházalapitás érdé-,

■dalinak, hogy - ebbeli szándékaikat a szük
séges, vagy eladás céljából felhajtandó bi
kák számának megjelölésével a gazdakör 
alelriökségéhez (Ghimessy László uradalmi- 
felügyelő S  mongát u. p. Nagyatád czimre) 
mielőbb jelentsék be. A tenyészkan vásár 
szintén a nagyatádi uradalom belmajorjában 
lesz megtartva. A . venni, vagy eladni szán
dékozók szintén felkéretnek, azt a gazda
kör fenti aleínökségének bejelenteni. Nagy
atád, 1909. év február hó 9-én. Széchényi 
Aladár gróf s. k. gazdaköri. elnök. Ghimessy 
László s. k. gazdaköri alelnök

— A gazdakör bálja fényesen sikerült, 
s zsúfolásig megtöltötte gazdaközönségünk 
a termet. Valódi gyönyörűség volt nézni a 
jó megjelenésű ifjakat és csinos, kedves le
ányokat, mint igazi lelkesedéssel, de mindig 
nemesen és illedelmesen mulattak és igazi 
ügyességgel lejlették a táncokat. A gazda
kör ismét teljes bizonyítványt adott magáról, 
mennyire meg tud felelni .nemes hivatásá
nak. Ez persze elsősorban Mülier Ferencz 
elnök érdeme. De érdeme derék földmivés 
polgártársainknak is. További gyarapodást 
és haladást kivárnunk. A következők fizet
tek felüh GrőT Széchényi ̂ Aladár, Kertész 
Adolf, Lelbaclí Keresztély 10—10 kor. Bé
kés Elemér 5 kor. Fazekas Ferencz 4 kor. 
20 fill. Forró Ferencz, Maurer János, 4—4 f 
kor- Tallián Andor, Dr. Neubaúer Fjrencz, 
320—320. Kovács Gyula, Rotiér -Sándor, [ 

. Müllér- Ferencz 2'20—2'20 Kun János, Trat- 
iier Mátyás és Fülöp Pál 2—2 kor: dr. j
Schvartz Miljályr' 'é s ..Frányó Györgyné j
í'40—r40?/Steiner Miksa, BohárS Pálnéj 
Kaposvár, Molnár Ignácz, Földes N, Mayer I 
István, Schiller N, Kovács József, juhász j 
Miklós, Gundi Géza, Rotter Bérnát, Russekl

CSARNOK.
Egy szénatom élményeiből.

Szülte: a fantázia.

Életem eredetéről nem sokat

kében. Nagyatádnak fekvése, nagy környé- i 
ke, mintegy praedestinálják arra, hogy itt 
egy kerületi korház létesittessék. Úgy tud
juk, hogy a létesítendő kórháznak már van 
bizonyos alaptőkéje, ezenkívül itt van a
„Vörös Kereszt Egylet" mely bizonyosan ------  -— --—
támogatná a kórház létesítését, de lehet, tudok, csak annyit, hogy egy pilla— 
hogy akadnának egyesek nagy birtokosaink natban létrejöttem. Körülöttem sötét— 
között, kik szintén hozzájárulnának a korház i ség, minden oldalról nagy nyomás.
létesítéséhez; állami támogatást szintén le- Képzelhetik hallgatóim, hogy nem 
hetne reményleni. Mindenesetre nem árta- V.alámi kellemes állapotban voltam, 
na a k»rM^ ipt-psitéspnok i>syrméjpvpi már Már azt gondoltam, hopy ez örökké 
most komolyan foglalkozni, hogy majd ak-: Így l ° sz- ^  néni. Töprenkedésem
kor, amikor fürdőnk gyógyjellege kimondatík, közepette, egy Óriási robajt hallok
a kórházat illetőleg komoly tervvel állhas- s csak miután valamennyire magam-
sunk elő V hoz tértem, vettem eszre, hogy ori- 

Gyujtogató ejfögása. Felsősegesd ási sebességgel repülök egy nagy
Szirófa majorban folyó hó 5-én hajnalban tömeggel. Magam alatt veres, sis-
az urodalom tulajdonát képezett szalma ka- tergő anyagot pillantottam meg.
zal 650 korona értékben leégett. A gyanú Annyi időm azonban nem volt, hogy
Gazda István elbocsájtott kanász. ellen ítá- jobban körülnézhessek, mert egy'
nyúlt, a ki az intézőt fel pörköléssel, és agyon- nagy loccsanással e forró anyagba
lövéssel fenyegette. A csendőrség letartóz- estem. Ezen eset nagy izgalomban 
«alta és mint csavargót a nagyatádi' járásbi-.tartott ezérttul, de oknélkül, mert a

bekísérte a nagy hő1 lassan megszűnt s én is-
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gondoltam, hogy ég. De mikor le
ment, akkor láttam, hogg ott sok 
ember dolgozik és fárad. Itt kere
keket csináltak, amott meg naga 
gömböket és másokat, amiről nem 
tudtam, hogg micsodák.

Gazdám csak járt-kelt köztük 
és durva Hangon parancsolgatott. 
Helgzetem azonban javult, mert több
ször láthattam a kis lángkát.

De másként történt. Mert azt 
vettem észre, hogg egy finom ggő- 
kereCske siet megmentésemre. Én 
nem féltem tőle, mint első Ízben, 
mert tudtam, hogg ő ismét a föld
szintre, a napvilágra szállít

Szép tavaszi délután volt, mikor 
megpillantottam a környezetemet. 
Én egg szép virágszál szirmában 
élveztem a nap sugarait. De körű

mét folytonos sötétségben voltam.
Életért egghanguságát csak ama 
nagg eseméng emléke tette válto
zatossá. ittert folyton arról gondol
kodtam, hol is vagyok én s mi is 
volt az, amit láttam. Határozott ered
ményre azonban nem jutottam.

Tehetetlennek éreztem magamat, 
pedig mennyire szerettem volna mo-
fz r 't é U e 'S  uttn “ nnekls lu ftt Egg" napon gazdám í  nagy ház lőttem olg kihalt,'  szomorú volta az idtíe ennek .s e t j o n , ment Egs) nagy tájék. Embereket nem láttam, csak

Égj alkalommal ugganis észre térre, hol egy hatalmas alkotmány1 kisebb dombokat s árnyas fákat, 
vetted liogg a nyomás kissebbedik volt lekötőzve. Nagg embertome- örültem, de örömömbe valami nyo- 
s én VHlatfli hideg folyós anyagba get láttam körülötte, mely zajos él- mott hangulat is vegyült. Elhagyot- 
jutottani K é s ő b b  tu d ta m  m e g r  hogg'jenzésben tört-ki, mikor gazdámat ¡tan éreztem magam. Mt is hiányzik? 
ez víz Ebben aztír. mozoghattam, meglátta. Itt megláttam gazdám fe-;flh, látom, ott jő az első élő lény, 
Éreztem hogy fölfelé haladok, örö- leségét, meg leányát is. Oly szép kit megláttam, ő hiányzott, 
möm azonban csakhamar megszűnt, volt ünnepi ruhíjában. Szerettem j  Jött, éppen erre felé. Előttem 
mert ér. ismét meg álltam. A rím volna, ha ő lenne a gazdám vagy megáll és elmélízva, könnyezve néz 
gyakorolt nyomás azonban teteme- legalább anyja, ki mindig mellette hol a __sirhantra, hol meg az égre. 
sen kisebb volt, mint annak előtte, van. Ez alatt gazdám a nagy alkot- Majd felém nyúl, a virágocskát le- 

“ Hosszu pihenés után éreztem, hogy mányra megy s egyszerre rémülve szakítja és megcsókolja, majd haza 
valami vékony szál törekszik felém, veszem észre, hogy fölfelé röpülök, viszi s imakönyvébe teszi. Ettől 
Irigyeltem helyzetét, hogy ő mozog- Mindjárt eszembe futott, hogy re- kezdve mindennap láttam ót s. ő 
hat is. Már jó közel ért hozzám, pültem én már fölfelé az izzó tömeg- megcsókolt engem, 
midőn észre veszem, hogy valami ből s újra leestem nagy robbajjal.; : “ Ekkor Jutottam arra a tapasz 
erővel von magához, mig végre Én már tudtam, hogy mi lesz a vége talatra, hogy van e világon valaki, 

‘— Iiözzí“  tapadva, azon vettem észre az ilyen féle repülésnek. 'ki a titkon vággódó sziveket kielf-
magamat, hogy a vékony szál bel- De gazdám úgy látszik nem volt, gíti. 
sejében vagyok s fe|jelé mozgom, oly tapasztalt, mert egész vidíman 
Utóbb megtudtam, hogy egy körtefa járt-kelt. S mi repültünk fölfelé, 
gyökerébe jutottam. Egyre fölfelé «Remekül szili ez a léghajó» mondí 
haladtamrmig egyszerre vilígossíg gazdám egy másik embernek, ki )ono .

„  . tárult feL előttem. Körül nézek, .szintén a repülő tömegen volt. Én
' és 'mily nagy csodálkozást keltett azonban gondoltam, hogy ez nem Hirdetmény.

bennem a körngezet._Nem volt izzó, sokáig fog tartani. És tényleg. Egy- a m.' kir. igazságügtjmtaiszter 19 0 7 .
, zöld pázsit s rajta egy előttem mind- alkotmány széthullik s gazdim egy sz. alalt elienflelfe, Hogy a nagyatádi Sir. 

járt oly rokon szenves teremtés fe- darabba kapaszkodva esik lefelé. i'jrasblrosáa h a t o s á g h o z  tartózd 
küdt. Nagyon felvidított az ő látása. Mindig őrületesebb sebességgel es- „ “ ¡’J J  t e g X t S * S e ,  a'mV 

Amint ne2em, egyszerre csak tünk. Hirtelen egy nagy utodes es iyekre az 1886. évi XXIX. 1889. évi xxxvm . 
egy másik nagyobb ily teremtmény esésünknek vége szakadt. Gazdám és az 1891. évi XVI. t. cikkek a tényleges 
jött hozzá és megérinté, mire amaz elterült és mozdulatlan maradt. É n birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren- 
fp lkp li Késflhh mpnturitam hnmi anna arnnhan nem csudálkoztam raita delik, az 1892. évi XXIX. t. cikkben szabá-

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILARD.

felkelt. Később megtudtam hogy anya azonban nem csudálkoztam rajta, !
és leánya voltak ezek mert mindennap alutlm szokott s ^ ‘5 , ;

Eltávoztak s en vágyódva néz- gondoltam, most is alszik. De most tosítassék. 
tem utánuk. Egyszerre egy másik sokáig tartott az alvása. E célból a helyszíni eljárás Beresznye
ember jo nozzám és leszakít többek- Két napig fekhetett igy gazdám, községben, 1909. évi márczlus hó 22-lk 
kel együtt e szavakkal: Mily szép mig egy ember jött arra és ámulva naPJán f°g kezdődni, 
körték ezek! Jók lesznek vacsorára 1;nézte gazdámat Én nem tudtam, mi, Ennél fogva felhivatnak:

¿Kevés várakozás után imét lát- történt. De ő égy ládát hozatott s } )  mind^ok, a kik a telekjkönyvekben
- [ előforduló bejegyzésekre nézve oka<

tést kívánnak tenni, hogy 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határ

tam az előbb látott anyát és leányt abba helyezte gazdámat és lecsukta í ÍS ! °li« ^ c .* í9i,zéŝ k.re "éuVe okada*olí 
5. «98 harmadik is vo lt velük, a ládát. Észre  vettem, hogy va lah o va  hatóság klkQld6tt|> elótT . k i t S  ’ h á t i"  
Csodálkozva vettem eszre, hogy a szállítanak minket Gazdám még, napon kezdő eljárás folyama alatt jelenje- 
társaimat kiveszik a kosárból és mindig nem mozgott. Már félni kezd-: p«k meg és az előterjesztéseiket igazoló 
megeszik Én mkiden áron a szép tem, hogy nem látom többé a nap-!iratokat mutassák fel;
• ■ o In .,.. Ir 1___ í". I • _.:1 i ___1  _____  __________ I Oí ™ t .ll. .lány kezébe akartam kerülni, világot,- nem az embereket, sem 
Vagyunkéba, mert az a harmadik oly gazdám lányát 
nagy szorcsomót viselt_az arcán és De ime, a láda fedele felnuilik 
két fonjes színtelen lap is volt arca s_én látom az előttem legkedvesebb 
közepén, miről utóbb megtudtam, j teremtményt s annak anyját, de na- 
hogy szemüveg. R fátum úgy akarta, gyón szomorúak voltak. Mig én 
hogy ez vegyen *ki. Kegyetlenül örültem, mert az anya s leánya nem 
összerágott és elnyelt Ezután egy szűnt meg engem csókolni. Ez volt [ 
nagyon mozgalmas helyre kerültem, életemnek eddig legszebb pontja s S '^ v T l  ís“ «l 
Láttam, hogy ama szemüveg mögött ők ketten még is a legszomorubb- kebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
vagyok, melyet mint körte láttam, nak mondták azt. különben jogaikat ezen az utón nem érvé-
-Gazdám sokat nézett az üvegen ét I Nem sokat kellett várnom s én nyesithetik.is » bélyeg és. illeték mentes-

2) Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi be- 
kébelezésre alkalmas okirataik nincsenek, 
hogy az átírásra az 1886. évi XXIX. t.-c. 
15-18. és az 1889. évi XXXVIII. t.-c. 5., 
6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges ada
tokat megzserezni iparkodjanak és azokkal 
igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy 
oda hassanak, hogy az átruházó tkkvi tu
lajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött

holmi fehér lapokra, melyen vonalak is ugyanezen véleményre jutottam kedvezmíngtói » elesnek, és
mĈ \ 9alíSiíta^nemV°sott tő Mim  ¡2 ?  3 7 ? , - n ^ t X , S : \ S o z ^ ? J o gr*«lr SSc ín  sokat törődött, lottam, hogy hull rá a fold, hogy vagymegszünt egyéb jog van uyilvánkönyvi-
Lsak evéskor érintkezett velők, nyomja az a koporsot s hogy törött > g  bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegy- 
Peoig én sokszor szerettem volna j  az össze a nyomás alatt. Utóbb fér- j zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
őket látni, különösen a szép lánykát, gek másztak be a repedésen s qaz- ho"  a jegyzett jogaak törlését kérel- 
Megutáltam gazdámat emmiatt. De dámat rágni kezdték. Én csak néz- k íkoS í^ iT 9-'?41“
gazdám úgy látszik nem igen törő- tem szomorúan. Most már sajnáltam, jenek ^g merfell'nteít « U ™  a bél 
flott az en haragommal, hanem ,foly- De nem csak őt, hanem magamat is. lyegmentesség kedvezményétől elesnek, 
tatta regi életmódját De nem sokára Tudtam, hogy ha a föld mélyébe Nagyatád, 1909. január 30-án.
! ,a ' fehér lapokkal való kerülök, akkor—végem s.évszázado-. A  kir. ¡bíróság mint tkkvi hatóság
bibelodessel s egy nagy_ hízba já- kig ott heverek sötéten és össze-1 Dr. SZABADY, kír jbíró
rogatott, mely folyton füstölt s azt nyomva. - 1
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Bővebb felvilágosítást ad
Zanyi Ferencz _

vendéglős.

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.
Nagyatádon ^ Fürdő-utcában levő

67-ik 
számú

m r 67-ik L  ' 
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: szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Küküllőmenti első
1 -=z== szöllöoltvány telep
tulajdonos: CASPARI FRIÖYES,
Medgyes 91. sz. (Fíagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szölőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

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

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

CZERKON IMRE K IS íS Í  NAGYATÁD.
A pécsi g 

országos ki- A  
állitásoiv elis
merő oklevél- 

. íéf kitüntetve.

i

AJÁN LJA  saját készitmenyü lábcliit a legjobb es legmodernebb kivitelben. 
-ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el- , 

[ készítését. " \
RAKTÁRON TART: Úri, női és ggerme'k késk árut egyszerűtől a legfinomabb. ^

kivitelig.

R e n d e lé se k  és  javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

& A pécsi-̂ -—  
l  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 ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

e l v Al l h l o k - 

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

U n  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a Idgizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
C I3  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

0
(T'r“N-ASF=EF=?-

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban:
. Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909. . • - —'''7  •• r ----



NAGYATÁD ÉS  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPIA
"____________ fl »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E  GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

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

SZE RKES Z T I K ;
Dr. N EU BA U ER  FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Magyarcr zág a külföldön.
A "világverseny nagy tülekedé

sében minden nemzet érvényesülni 
akar. A nemzet ' testében, ép

igen ismerik. Tudják, hogy létezik, 
de egyébként csak, mint valami ho-1 
mályos képzet dereng még a mű
veltebb európáér agytekercseiben is. 
Közjogi állásáról pedig talán még a

úgy, mint az egében, hata lm asig  diplomatáknak
ambiczio forrong, amely érvényesü- „ 9 ™ “? ,
lésre törekszik. Mentül inkább elis- , , Annál nagyobb örömmel tölthet, 
merik valamely nemzet haladását, e‘ 'c'künkc-' ,h°9U mlnt, a ‘egutobbi 
szellemi és erkölcsi javakban való: Pc'd,ók .‘^zojiák -  mégis van egy 
gyarapodását, annál többsánsza van S w í S .  I  -
arra, hogy valamikor az elsők közé , i í  . . Psaih° z ve-

!- • - v e r- !?  Szuk^ez az ösvény, de tavaszi!
; fuvalmaltlengenek fölötte és kétoí- 

*• . dalt kedves madárkák zengenek a
Magyarorszag szazadol: óta ; falombokon. Ezt az ösvényt úgy 

™nden erejével azon van hogy a hivjáki h _  iroda|om. Mert lám 
külföld elismerései kiérdemelje. Reszt- az , ir|„st csak az iparosok ér. 
vesz a nemzetközi kiállításokon Tér- dck|ödnekra kcreskedelemhez csak 
mekei javayal képviselteti magát a kcrcskedők tudnak, a tudomány a 
minden fontosabb nemzetközi ta- tudósok monopoliuma, de az iroda- 
nácskozáson, u) csapásokat iparko - ,^  h,iv^ Jllatát örömest szívja 
dilC~nyltnr kereskedelme es ipara I maqába iparos ken ■

. . . . . . . . .  , ,, egyaránt  ̂Az igazi irodalom élvezé-
-2rri  tud °mast vegyen̂ ek ról*a; lsében találkozik minden loglalko- 
Iradd tudrák meg a távol idegenben, |zásbcli GmbGr> hogy fölüdüljon, ta- 
hogy itt a Düna-Tisza pártján van;nuljofl .gyönyörködjék és— tapsoljon, 
egy kis ország, amely a ku túra mellőzött, sokszor kigunyolt
magas fokán áll, amely dolgozik es lenézett irodalom ime, hatalma- 
törekszik es a mely tenyezo akar | Sább eszköz arra, hogy elismerést 
lenni az európai nagy meetingben. babért szerezzen a nemzetnek, 

És mi ennek a nemes törek-1 ¿nint ezernyi más kísérlet, amely 
vésnek az eredménye? milliókba kerül é«$ nagyon kétes si-

Az, hogy hazánkat most sem j kereket eredményez.

Eljutottunk volna tehát odáig, 
hogy az iró, az ő hatalmas szár
nyaival a leggyorsabb hírvivője 
hazája,_szellemí és kulturális fejlett
ségének. Konstatálhatjuk immár, 
hogy az irodalom az a lángszekér, 
amely a leggyorsabban vágtat és a 
leghamarabb gyűjt.

Az irodalom azonban csak fo
galom. Mögötte áll az író, akinek 
agyából pattannak ki a szép, csil
logó gondolátok. Aziro, akinek lei
kében az egész nemzet izzó ambU»- 
ciója lángol s a ki szegem), rongyos 
és éhes. ^

Nem arra kellene tehát költe
keznünk, hogy egy-egy hazánkfia 
ékes diszmagyarban feszengjen egy 
külföldi sokadalomban, hanem arra, 
hogŷ  a külföldön is dicsőséget termő 
irodalmat pártfogolják. Nem holmi 
szegényes—pályadijakkal, amelyek 
rendszerint érdemetlen talajba hulla- 
nak, hanem számottevő segítséggel, 
utazási ösztöndíjakkal, amelyek jó
időre gondtalan életet és a littera- 
turába való teljes elmélyedést bíz- ‘ 
tosithatnak az írónak. Nem könyör- 
adománnyal, hanem a végzett munka 
elismerésével, vagy a várható mun
kásság reményével I

. . r —
Nagyatádi Hirlap tárcája. 

Gyakoraton.
Irta : Szász József.

Mi a hadgyakorlat? #.
Csak az tudja, a ki megpróbálta. Fá

radság, nélkülözés és hadakozás az ellen
séggel. Hetekig-hónapokig bolyongsz ide- 
oda. Hol völgyekben, hol hegyeken. Agyat 
azonban soha se látsz. Pajtában, szalmás 
szinben, vagy Isten szabad ege alatt, a 
szénaboglya tetején a szállásod. Fejed alja 
a borjú, takaró a köpenyeg és a csillagok 
ezüstös fénye. Téphet a vihar, vághat eső: 
ne félj semmi sem-lesz. Tiz tizenöt eszten
dő múlva érzed csak, hogy csúztj rheűmát 
s más effajta iTyávályát HöMlMOÍ magadé 
bán, amikor már rég elfelejtetted, .hogy ka
tona voltál.

A nyári hónapokban nyolez hétig ba
rangoltunk, vagy katonanyelveii szólván, 
csatáztunk Horvátországban. Ezt muszj<a- 
országnak hívja a magyar katona.

Keresztül-kasul jártuk, dultuk ezt a 
girbe-gurba országot. Nyomorúságban bő
ven volt részünk, de pajzánságot azért ele

get elkövettünk. Ezzel enyhítettünk fárad
ságunkat, ny'omoruságunkat.

A nyolc hét alatt majdnem úgy éltünk, 
mint az Írás prófétáin a pusztában, aki táp
lálkozott vala sáskákkal és erdei mézzel. Méz
hez szerettünk volna mi is jutni, dé _ csak 
vadalmát, vadkörtét és töménytelen kökény
szilvát találtunk.
---- Egyéb élelmiszert prnzért se kaptunk.
Először mert magánakba horvát parasztnak 
sincs, másodszor meg ha van is, akkor se 
ad a magyar katonának. Nem szereti* gyű
löli a magyart, hanem azért respektálja 
Urnák szólítja az utolsó bakát is.

Oda menjenek az alföldi szocialisták: 
meglátják, mi a nyomorúság. Az a paraszt 
csak hírből ismeri a buzakenyeret, meg a 
szalonnát. Kukorica, pohánkalisztből süti a 
■kenyerét;— mely nem Is keiiijér talíir. Olyan j 
fekete s úgy ragad, mint i az alföldi sár. 
Magyar ember, még ha öhes katona is, 
csak a héját bírja elfogyasztani az ilyen 
horvát kenyérnek. Szalonnát pedig csak 

j ünnepnapon eszik. Napi eledele a juhturó, 
a juh sajt, melynek kellemetlen erős szaga 
tiz lépésnyire is érzik a lakástól.

Házukat nem köböl építik, nem is tég^ 
Iából, vagy vályogból, még sárból sem ve

rik. Deszkából tákolják össze, nyílásait pe
dig sárral tapasztják be. — Az egyetlen 
szobában együtt lakik az egész família : A 
nagyapa, a nagyanya, a vök, a menyek, a 
hajadon leányok s az apró gyermekek. A 
sarokban pedig a házi állatok: a csirke, 
tyuk, kutya,’ és nialacz húzódnak még. Ilyen
formán huszonöt-harminc szorong egymás
jgsllett a kis szobában. -.....

Kemencéjük, kályhájuk nincs. A szoba 
közepén egy hasáb fa ég, ennek tüze mel
lett főzik meg ételüket, ennek tüze, füstje 
mellett melegesznek.

r Ilyen nagy a szegény nyomorúsága s 
ezért mégse szocialista, se-nem anarchista. 
Hanem horvát, aki gyűlöli a magyart, te
kintet nélkül arra,,hogy szocialísta-e, vagy 
sem, s egy nagy szláv birodalomról ábrán-

Érdekes jelenség, hogy az idősebb 
generáció tud magyarul. Alig “van olyan 
nyomorúságos falu, melynek vénei a ma-' 
gyár nyelvet ne értenék. A fiatalja már 
csak azt tudjad hogy a magyart gyűlölni 
kell, mért az ellenség. Hogy ez oka min
den bajának, minden nyomorúságának.

Valahol Szamobor környékén öreg 
horvát paraszt került , elém. Az ö nyelvén
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„  , , De biz’- hallgatja izgalommal,
Levél a szerkesztőséghez. Mint énekel — Krisztics Milán.

Eg y helybeli uriasszonytól a igaz királyi vér a brettlin! 
következő levelet kaptuk: Ugy-é^hogy ritka látomány.

Az apja koroq4t_viS£li meg, 
Tekintetes Szerkesztő u r! 5  az ő falatja', im, sovány.

A szomszédomban lakikegy s z e - j  Az apja egykor_ hódolathoz 
gény asszony, három kis gyermekével,! Szokott valódi fejedelem, 
kik közül az egyik súlyos beteg; az apjok És ő, csak hogy megélni tudjon,
2 év előtt kivándorolt Amerikába s tudni Kuplézik minden esteien.

. sem akar a ngomorban elhaggott csalid- + —^  g bámész közönség 
járói. Mig a betegség csapása el nem ■ a bársonyos kezét, 
érte, csak tengődő« valahogg. de most a izgalommal,
hideg tél miatt beteg gyermekéről nem gon- A jk^ j  j f i .a beszéd.
doskodhatik. Annak a szegeng asszon.,- 3  dudorás’z komo|y. kjmérten, 
naka nevében kérem Tekintetes szer- Az ^  mjlycn bánatos. 
kesztó urat, lenne olg kegges a -Nagy- w á ^  jfju ex-királyfi 
atádi Hírlap* által, legalabb «nnHrt ggOh Mj| k {,enű,. tapos. 
t?ni, hogy az egy negyed évi lakbérét,
kifizethesse és a Kaposváron szo lgáló ig  szomoru danája végén 
anyjához elutazhassák. Szives támogatá-j Elhattgat-akirályi v£r, 
sát kérve vagyok stb. | Nyomában hangos csattogással

A  midőn ezen nemes szivü úri ¡Verődik össze száz tenyér, 
hölgy levelének k é tsé g g e l adunk S ő hajlong, a függöny mogé lép, 
helut lapunkban, ugyanakkor mi is Aztán a kasszához rohan, 
a legmélyebb tisztelettel kérjük -fa ĵS fellépti-diját —- a- legelsőt 
púnk nemes szivü W & só kö zön sége t: Zsebébe, gyűri boldogan. 
könyörüljön meg ezen mindenki ál-; .
tál elhagyott, nagy beteg gyermek-i -  «.nevezés. A m. k.r. pénzügymm.sz-

legközelebbi előadás f. hó 21-én 
(vasárnap) d. u. 6 őrakór lösz, me
lyen a «Vág völgyéről tart felolva
sást Kárpáti Ernő, polg. isk. tanár.
E felolvasáshoz 60 Tcép van, melyek 

— -a-Yág- völgyének leggyönyörűbb vi
dékeit, mutatják be; JVlelegen ajánl
jak ezen szép tárgyú felolvasást^ 
közönségünk szives figyelmébe* mert 
ezzel hazánk egyik leggyönyörűbb 
vidékéről szereznek világos ösme- 
retet azok is, kiknek nincsen mód
jukban a valóságban felkeresni eze
ket a tájakat.

— A nagyetádi takarékpénztár r. t. 
közgyűlése a részvényesek igen élénk 
részvéte mellett f. hó 14, vasárnap f.olyt le. . 
960 részvényt 215 szavazat képviselt. A 
nyeremény felosztására nézve' a közgyűlés 
szavazattöbbséggel megváltoztatta az osz- 

j talékra vonatkozó. Igazgatósági javaslatot 
¡ és azt 28 koronáról 30 koronára emelte 
részvényenkint.. Az igazgató és aligazgató ál
talános lelkesedéssel egyhangúlag újból meg
választatott. Az igazgatóság összetételére 
nézve azonban nagy lényegü változtatáso
kat tervezett a részvényesek egyrésze. A 
titkos szavazás eredményeképen azonban 
csak az a változás történt, hogy Novacsek 
József kiesett, s helyette dr. Schwarcz 
Mihály jutott az igazgatóságba, egyebekbenkeLbiró szegény asszonyon, t e g y e  jter Kisasszondy Sándor nuniszteriumi szám-  ̂  ̂  ̂ ^

neki lehetővé hőn óhajtott szerény [vizsgálót, városunk szülöttjét számtanácsos- az eddigi igazgatósági .tagok újból megvá- 
váguáf Hogy Innét anyjához utaz-|sá nevezte ki. Gratulálunk! - lasztattak. A  felügyelő bizottság és választ-
hassek.’ ¡ — A nagyatádi lyceum-egyesület mány tagjai ^ régiek maradtak; dr. Szabady

finfiitepk n ^ 7P p szpaénu asz-! ̂  hó 15-ki előadása, melyen Dr. ] Lörincz ismét megválasztatott közgyűlésiszonu s  a u e r m e k é n e k  ih e q r t ie n té s é re  Borsodi József tartott szabad elöa- elnöknek. Ezután a közgyűlés délután 1
szánt filléreiket s küldjék b e - - M e r - 1 « M í p  öt IjOnHvéről» nagHon órakor egt, jelentéktelen indítván,! lejárgya  ̂
készségünkhöz, hoau mi-lapunk-1 “ epen sikerült. Uga látszik lHceuui-,l.M mán végétet
bán róla elszámolva 
helyére juttathassuk.

H Í R E K .
Egy budapesti orfeumban,
Mely az űrtől kongott elébb,
Most minden este seregestül 
Tódul, tolong a kandi nép.
Nem. látogat hangversenyt, estélyt 
És fittyet a szinházra hány,

r e n d e l t e t é s i  egyesületünk túl van már a kezdet — Japán herceg Somogyban. A So- 
jnehézségein, legalább azt igazolta; mogy vármegye irja-a következőket: A ja-' 
azon körülmény, hogy a legutolsó | pán császár megbízásából Kniu herceg Ma
előadás képei —  mintegy 10 m2. terje-j gyarországon a mezőgazdasági viszonyo- 
delmében — a legtökéletesebbek VOl- nyokat akarja tanulmányozni. Egy évig ma~ 
tak. Borsodi dr.. előadását mintegy j rád itt s a legközelebbi hetekbe.i a somogy- 
60 képpel illusztrálta, melyen bemu-! megyei Lábodra érkezik, hogy az ottanni 
tatta azokat ^Jeleneteket, melyeket!állami csikótelep berendezését, főkép pedig 
a bibliából nagyon jól ösmérünk a annak lóállományát tanulmányozza.

f “ ?— A nagyatádi gazdakör mulatságá
hoz utólagosan felülfizettek: Musza János 
.10 kor. Schrédl Károly, Novacsek János 
2—2 kor. Dolenec István 1 kor.._.Gasparics

világ teremtésétől egész Mózes 
haláláig. A szép számmal megjelen
tek zugó tapsviharral jutalmazták 
Borsodi dr. tanulságos előadását. A

vizet kértem tőle. Nagy nehezen megértet
tem magam vele, mire ad öreg egy bádog
ban előhozta a vizet s igy szól hozzám 
magyarul:

— -T- Tessék jó uram. Mondhatom, hogy 
sokkal jobb víz, mint a magyarországi. El
csodálkoztam, honnan tud ez az öreg ma
gyarul. Hiszen tudta, hogy magyarok va
gyunk, hallottá beszélgetésem barátaimmal. 
Kérdésemre igy felelt:

—' Jártam én valamikor régen Ma
gyarországon. A császárt mentünk megvé
delmezni, mikor a magyarok fellázadtak 
ellene. Engem el is fogtak és bizony na
gyon jól bántak velem a magyarok. Én nem 
is haragszom rájuk, de a horvát urak min- 
dig-azt-mondják,-hogy^nagyon-gonoszak a 
magyarok, ók az okai minden bajunknak, 
minden szerencsétlenségünknek. Mindent 
elvesznek tőlünk adóban és még nyelvün
ket is el akarják venni. Tanuljanák a ma
gyarok horvátul, <~.ha a mi országunkba 
jönnek, mert a mi hazánk Horvátország.

Az öreg horvát ejszavam elmélkedve 
önkéntelenül arra gondöiíam: hej, ha mink 
is Ilyen politikát csinálnánk a többi nem
zetiségekkel szemben. Mit szólnának a 
szászok, a románok, a tótok és a ráczok ?

Ilyen a horvát paraszt helyzete s gon
dolkodása, de igy gondolkodnak a jobbmó- 
duak is. Ha tehetné, se ad élelmet - a ma- 

■ gyár katonának, nem ad még nagy pénzért 
sem. . -T'

Valahol Belovár környékén kis falu
iban töltöttünk egy napot. Mi a neve, hogy 
| hívják, bizony már elfeledtem. Talán neve 
; sincsen, mert se térképen, se lexikonban 
i nem találtam. Komisz kenyerünk elfogyott,
| a konzervához pedig nem volt szabad hoz
zányúlni. Ezt csak akkor. szabad feltörni,
, ha a koplalás hetedik napján az ájulás kör- 
j  nyékez. Az élelmezést szállító kocsikat hi- 
, ába vártuk. Azok egy része elttévedt, más 
| részét elvette az ellenség. Ép úgy, mint 
[háború esetén szokott történni. Egy falat 
, kenyér, egy falat hús nélkül álltunk, pedig 
| huszonnégy órai éhs&get hordoztunk magunk- 
i  kai. Útnak indultunk a faluba, hogy valami 
élelmiszert keressünk. Csirkét, kacsát lát
tunk bőven, akartunk’ is venni, de a hor- 

; vát paraszt öt'forintért se adta párját. Már 
belenyugodtam a változhatatlanba,. mikor 
előkerült legényem, a század dobosa:

— Lász már jó vacsoránk önkéntes ur.
" — Micsoda te? kérdeztem tőle. 

Felelet, helyett a dobba nyúlt s/rkétj

csirkét huzott ki belőle. Fejét már mindket
tőnek leütötte.

— Hol vetted?
— Hát úgy szép, szerivel szereztem.
Pénzért nem kapott a jó legény, hát

úgy ütötte le mind á kettőt valamelyik ud
varon.

Este nagy tüzet rakott a gézengúz a 
kert aljában és bográcsban főzte a csirke
paprikást. Mi a tűz körül ültünk s epedve 
vártuk, hogy a dobos elkészüljön á vacso
rával. Hirtelen elkiáltotta magát valamelyik :

Jön a kapitány ur!
Ijedten kapkodtunk, de el nem tüntethet

tünk semmit, mert akkorra a tűzhöz lépett 
az „ezred réme" Komorovcsák kapitány.

— M i történik itt? kérdezte, s 'fél 
szemévfel a bogrács felé pislogott.

Vacsorát főzünk kapitány ur, jelentette 
a dobos.

— No hát csak csináld! Szólott a ka
pitány, s ő isodatelepedett a tűz mellé. Meg- 
várta -mlg elkészül, akkor kiválogatta a leg
jobb falatokat s ” megvacsorázott. Farkas 
étvágya voltba kapitány urnák, úgy látszik 
neki se adtak enni a horvátok.
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Péter, Csatos György 80-80 fillérrel. Tisz- — A „Vasárnapi Újság“ február 14. sz. ajegkisebb disz is, mint olUBn, V8- 
tajövedelrnünk tehát 165 kor. 02 fül. Fo- első helyén sok tekintetben eredet} jellegű lamint ízléses elhelyezése mindunta- 
gadják hálás köszönetünket. A rendezőség, hazai renaissance műemtéföíhkéfmiitatja'be lan eszünkbe juttatta a mulatság 

..- Csendőrségünk beosztása. Azok a szép képekben; a '  további képsorozatok jellegét. *
hiányok, melyek: Somogyvármegye s igy já- Jzabella főhercegnőnek a házüpaff-Hizövet-1- A tapintatos rendezőség figgel- 
rásunk közbisztonsága. körül az utóbbi idő-’ ség közgyűlésén való szereplésére, atátrá- me kiterjedt mindenre; tánczolt 
ben mind feltűnőbbén mutatkoztak javarészt lomnici téli életre vonatkoznak: egy csomó mindenki várakozásán felül, mulatott 
á cséndőrőrsök csekély számában és nem ki- kép pedig azt mutatja be, hogy Ítészül a mindenki kedve szerint, 
fogástalan beosztásában lelik magyaráza- bronz-szobor: Egy különN közlemény egy A katonaság S polgárság együtt- 
tukat. Ezen segítendő a csendörkérületi pa-j bokrétára való budapesti báli szépséget ad érzéséről tanúskodó mulatság volt 
rancsnokság uj beosztását dolgozott ki és j  az idei farsangról. Szépirodalmi olvasmá- ez, mely együttérzés ápolását fej- 
a napokban küldötte meg a kaposvári szárny-jnyok: Koraghi Lipich Elek és Lampérth lesztését s megerősítését Czélozza a 
parancsnokság körzetébe tartozó csendórőr-: Géza versei, Kanizsai Ferenc novellája, Gí-; rendezőség vezetőjének, a nagya- 
sök beosztásáról szóló kimutatást Somogy-1 neverné Györy Ilona jjodoni tárcacikke és | tádi méntelep pararcsnokának: Hor- 
vármegye alispánjához. Eszerint a nagyatá- j  Williamson angolból fordított regénye, váth Jenő századosnak minden mun- 
di járásba •' a nagyatádi csendőrőrshöz 6, a Egyéb közlemények: Színházi cikk, tárca- kássága, mely nem a laktanya falain 
vízvárihoz 4, a görgeteghez 4, a felsőse- j  cikk a hétről, s a rendes heti rovatok: Iro- belől, hanem a nagy nyilvánosság 
segesdihez 3, a mikeihez 3, a szabásihoz dalom és művészet. Sakkjáték stb. A «Va- előtt történik. Kifejezést is adott
6 község tartozik. sárnapi Újság» előfizetési ára negyedévre ezen törekvésének azon beszédében,

Segédjegyzői állás szervezése a négy korona, «Világkrónikáival együtt melyet supée alatta vendégsereg- 
nagyatádvidéki jegyzőségnél. A belügymi-: négy koron* 80 fillér. Megrendelhető a hez intézett.
niszter egy a napokban érkezett leirata arról «Vasárnapi-Újság» kiadóhivatalában (Buda- AT mulatság jövedelme 478 kor. volt. 
értesítette Somogymegye alispáni hivatalát, pest, IV., Egyetem-u. 4. szám.) Ugyanitt Felülfizettek: Herczeg Ypsilanti Emenuel 
hogy a nagyatádvidéki körjegyzőségben egy megrendelhető a «KépesrNéplap» legolcsóbb 3Q kor., Mauthner Albert 20 kor., Dr. Weisz 
segédjegyzöi állás szervezését engedélyez- újság a magyar nép számára, félévre két Jakab 12 kor., Széli Gyula 11 kor. 40 fill. 
te. Erre és ezen kívül még Somogyban le- korona negyven fillér. nedelici Horvát jenó, Lelbach Keresztéit;.
endö segédjegyzői állás szervezésére 4000 — Melyik a legjobb budapesti n a p i -  Mészáros Vilmos, Orel Henrik, Wimmer 
kor!” államsegélyt ad a belügyi kormán». lap? Erre a kérdésre már mpgarita a hply«K Icmácz 10"—10 kor. Nagy József 7 kor-—

— Igaszógügyi kinevezés. A király Jal- j válaszra^közönség, amikor oly nagyarányban Lusztgarten Samu 6 !kor., Musza János, 
sovitzky Lajos földinket, győri Ítélőtáblái «csoportosult „Az Újság“ körül hogy ez az Bienenfeld Izidor, Freund Ferencz, Baíh^ 
bírói ki hosszú éveken át a nagyatádi já- ¡ ^ J t ó V p ^ t . ' a m i  t'a r é g ib b e k  har- man fll,onz’ R41ka!) >ózscf' FQrsl Miksa 
rásbiróság vezetője volt, a győri itélótáb- mjncz esztendő alatt futottak meg „Az Ujság“ 5—5 kor- Wollák Som ako r., Salczmann 
Iához tanácselnökké nevezte ki. rövid öt évi fennállása alatt nemcsak hogy Brunoné, N. N. ,3'20—3'20 kor., Szallos

— Vármegyénk népessége. Az elmúlt megjárta, hanem túl is szárnyalta és folyto- Kornél, Szetsey István. N- N., Barakonyi 
évnegyedben született a vármegye területén "P® emelkedése szinte káprázatos fejlődést Károly, Klein Jakab, Krticzka Vincze, Ghi-
2871 csecsemő. Meghalt 1892 egyén a sza- j ™ 0 m’  * enaVpaaSp®ak K c z q r  ™ ss“ .L f SZ'Ó„ „ 3“ l ,  í ” ' "  -N.J®!L f “ ,“ '
porulat 889. Az egész évi szaporodás pe- Ferm n  K W p ^Lfi^-k^hnr .a m k  Koz- Sznopek J., 240—240 kor., Schredl Karoly,

........................................... Rotter Andor, Rotter Bernát, -Rottcr San—dig 8599-et tett ki. ____________
— Menyi adót fizettünk. A

ma-Andor. Mikszáth Kálmán főinnnkatársa-
pénzügy- kon kivül olyan újságírói gárda szolgálja, dór, Weisz Fülöpné, Delikandy N., Bokor 

innrnatósán a következőket ielenti a múlt »Az Ujság“-ot, aminővel egyetlen egy hazai Lajos, iWayer István, Forró Ferencz, Fodor
havi adózásról: betolat egyenes állami adó ¡faPk a^góSdSgnak,5 S y e i  Oajíriödön ” ■'' N‘ Nj' Sc^ arlz
bán összesen 87145 K. 01 fillér és pedig a és Ággi Béla „Az Ujság“-ot szerkesztik, Mihály 2 2 kor., Juhász Miklós, Fleiner 
kaposvári kir adóhivatalnál 37512 K. 49 f. tudhat# be az á magas előkelő színvonal, Ignácz, N. N., Teuchner Gyula, Kohu h Jenő 
A szigetvári adóhivatalnál 12617 K. 40 f. mely „Az Újságának sajátossága és amely- 140-140 kor., Csere János 120 kor. Vö- 
A csurgói adóhivatalnál 12895 K. 77 f. A hetTme'Iíék'- ' ÖS E 'Ck' D° mW GaÖr9!l' P ° ' 9ár
lengyeltóti adóhivatalnál 4513 K. 24 f. A az Asszony, egyik Íz  “  ’f , 4“ ' Antal, Szilágyi
marcali adóhivatalnál 3056-K. 91 f. A nagy-;apróságok, másik a magyar úri asszonyok,László, Balozsa József, Steiner Miksa, 
atádi adóhivatalnál 10207* K. 67.. A  tabi körében szinte ai rajongásig közkedveltségüek. S ,rausz Éjek, Fazekas Ferenc 1- 
adóhivatalnál 4919 K. 94 f. Az igali adóhi
vatalnál 1421 K. 69 f. Az adózás a múlt 
évi január hó szám arányaival szemben 851 
korona 85 fillér csökkenést mutat. — Had- 
mentességi dijban 1955 K. 33 fill. folyt be 
hátralék maradt 39935 K; 26 f. egyébb 
kincstári tartozásokból befizettek 67111 K.
93 fill. hátralékként 494923 K. 20 fillér sze
repel.

Ehhez valami ital is kellene mondotta 
a katonáknak.

— Az is akad kapitány ur, felelt a do
bos és oda á in t ó t t a  a vászonból készült ved
ret a kapitány ur elé. Komorovcsák nagyot 
huzott belőle, megtörölte hosszú fekete ba 
juszát, szivarra gyújtott, és szó , nélkül | elmondtuk véleményünket, 
odább állótt.

„Az Újság“ előfizetési ára 1 hó̂ a 2 K 40 f, Horváth Ágoston; Benyák János 80—80 fill.
negyed évre 7 K, félévre 14 K, egész évre Babics Bertalan 70 fill., Szugovics ^Jyula,
28 K o S rendf ' L C!Ím: ’ AS UÍSÍg‘  BUd” " Berger Károly, Pataky József; Gutmann N„ pest, KakOczi-ut 04.

Mulatságok.

N. N., Dani János, N. N., N. N., N. N„ N. 
N., Nagy N., -N. N., 40-40 fill.

A feliilfizetésekért, valamint a jelen 
levők szives megjelenéséért hálás köszö
netét mond a rendezőség.

A farsang utolsó hete felszólít mint
egy bennünkel az idei farsangi mulatságról 
való beszámolásra. ^

Mulatságaink későn kezdődtek, 
mennyiben a színház akadályozója volt, | 
hogy januárban mulatság tartassék. Annál 
1öbb tánckstély maradt februárra. A mulat- czé,u"  müfatság' zárjü' be, meiij fU 
sácjok sorát a nagyatádi gazdakor mulat- éhcző és fázó gycrcke|, „evében 
sága nyitotta meg melyről múlt számunkban közönségünk szives részvéteiét.

R  nagyatádi «Napközi Otthon* mu
latsága lesz ez, mely már éveken

A legközelebbi mulatság a «Polgári 
Olvasókör» mulatsága lesz: f. hó 20-áfr: 
szombaton, melyről a múl tszámunkban már 

i hirt adtunk/

R farsangot talán a legszebb

E g y  szóval se kérdezte, hogy honnan | A  legutóbb lezajlott mulatság keresztül gondoskodik a szegény 
k e r ü lt  m in d e z  elő. H o g y  a bort honnan vet-í gz altisztek bálja f. hó R - é n  vo lt. ! iskolás gyerm ekek, téli étkezéséről 
ték, azt én is csak azután tudtam meg,ami-; v á r v a  várták ezt a mulatságot ifja- és ruházkodásáról. Am ikor közön
kor a negyedik-ötödik veder járt körül. ink s leányaink, de (örömmel siettekI ségünksz ives  jóindulatába ajánljuk 

Honnan vettétek a bort. fc j v a Ilás és társadalmi külömbség ezen mulatságot, ugyanakkor felhív-
— Hát azt is csak úgy szépszerivel, az öregebben is. Meglepetés- ,juk figyelmükét az alább közölt 

szereztük. Úgy jött a házhoz. ■ |jen ncm vo lt részünk. R  mült meg-1 m eghívóra:
. . Hogyan te akasztófavirág ? ^ m utattr nekünk, hogij mit várhatunk „Nagyatádi Napközi OHhqn“  ja-

— Hát kérem itt a harmadik szóm-: s az{  meg is kaptuk. R  «Korona» vára, mely czélul tazte k i a fázó és 
szédban lakik a pap. Lementünk a pincé- nagyterme régen mutatott olyan 
jébe és megfurtuk a hordóját. Jó az Isten; pazar díszt, mint a minőt ezen a 
majd ad neki jövőre megint! - bálon. A  rendezőség jó izléseVől tett

Folyt, kövr : tanúbizonyságot a terem feldíszítése;

éhező' szegény iskolás gyermekeknek a 
hideg té li időszakban „meleg szobával 
és étellel való ellátását, — hogy áldá
sos működését tovább folytathassa, f.
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évi február hó 23-án naqyatádon, a 
«Korona» vendéglő nagytermében tárgy
sorsjátékkal egybekötött táncestélyt 
rendezünk. Belépö-dij: személyjegy 3 
korona, családjegy 6 korona. Kezdete 
este 8 órakor. Felü l fizetéseket, vala
mint kisorsolandó tárgyakat a jótékony
cél érdekében köszönettel fogadunk.

Barcson a József királyi Herceg Sza
natórium Egyesület gyarapítására nádasdi 
Sárközy György ur, végnöksége alatt 1909. 
év február hó 20-án a „Barcsi Társaskör" 
összes termeiben hangversennyel egybekö
tött zártkörű táncestélyt rendez a vigalmi 
bizottság. A hangverseny kezdete pontban 
9 órakor. Belépö-dij: családjegy 5 kor.,' 
személyjegy 2 kor. Felülfizetéseket az em
berbaráti cél érdekében köszönetlel fogad
nak. Műsor: Prolog- Irta: Werner László, 
felolvassa: Morvay Gyuláné. Jókai: «A holt 
költő szerelme.» Zenéje Liszt Ferenctöl. 
Melodráma, előadja: Angyal Guídóné, zon
gorán: dr. Jünker Elek. Schumann, Wölf, 
Wagner és Rüchauf-féle dalokat énekkel 
Opler Elza, zongorán kíséri dr. Kapolyi 
VUmoshé. Kiss József: A Knyáz Potemkin,!

Zigeunerweisen, hegedűn játsza: Angyal 
Guidó, zongorán dr. Jünker Elek". A  nő 
a közegészségügy, előadja 1 Glücklich Vilma.

Mulatságaink  ̂— általában — hogy jól 
sikerültek-e, azt csak akkor tudjuk meg 
igazán, ha majd az év végén az anyaköny
ves státisztikát nézzük. Mindenesetre leá
nyainkat kérjük, hogy ne legyenek nagyon 
rátartósak, ifjainknak pedig bátorságot 
ajánlunk. -

HIRDETÉSEK.
342. sz. 1909. tkv.

Hirdetmény.
A  m. kir. igazságügyminiszter 1907.

jö vevényt leányszobájának díszes 
kerevetére, M arg it pedig jobban 
félre húzta a selyem iüggönyt,. 
de nem azért hogy a k is S ió  
csacsogásával, feledtesse el lelkenek 
mélabus akkordjait, —  hanem, hogy
jobban láthassa e nőnek N ^ e lm i  j _  novembcr ]5_én 47942/1907. 1. M .V IU . 
termetet. S  míg M arg itban a szén- sz ajatt e|rent|eitc, hogy a nagyatádi kír. 
deség, úgy e nőben a dore vagy “  járásbíróság mint tkkvi hatósághoz tartozó 
vonzó delej, mely mint titkos erő- Heresznye község telekjegyzőkönyveibe fel- 
lánnia mosoluaott rózsás a rczáb an ; vett mindazon ingatlanokra nézve, a me- 

■ !L  ¿ s í i  roitonotná —  hi- 1««*™ az 1886. évi XXIX. 1889. évi XXXVIII.
mintha pokol ejet rej 9 , és az 1891. évi XVI. t. cikkek a tényleges
zelgon, csábosán, birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren-
tegye a könyen Jliv o  le lket . . . delik, az 1892. évi XXIX. t. cikkben szabá- 

S  miután köznapias tém á ika t! ¡9050«  eljárás és ennek kapcsolatosan a 
befejezték, a szép jö vevény erőszak-1 !lk° . ^ ' , . be|e^ ^  »elaesb,teSe fog,„a- 
kai el akarta hitetni M arg itta l, hogy ^  célból a helyszíni eljárás Heresznye 
érte él a férfi. —  M a rg it arca erre közSégben, 1909. évi márczius hó 22-ik 
különös tűzben égett, nem fele lt rá, napján fog kezdődni.

Ennél fogva felhivatnak:
1) mindazok, a kik a telekjkönyvekben 

előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tkkvi 
hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határ
napon kezdő eljárás folyama alatt jelenje
nek meg és az előterjesztéseiket igazoló 
iratokat mutassák fel;

2) Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi be-

csak egy sóhajjal lett szegényebb, 
—  csupán rem énye dőlt össze ro^  
mokba —  csupán'Qdve szállott szer
te széjjel — csu p án  sz ive  lett ride
gebb -  mig a másik . . .  egy kacaj
jal gazdagabb . . .  S m ikor látta a 
fenséges nő a M arg itnak  kü ldött ró
zsát . . .  az ism ert betűket . . .  az 
ígért viszontlá tá s t . . .  ő rület szá llót- kábelezésre alkalmas okirataik nincsenek, 

hogy az átirásra az 1886. évi XXIX. t.-c. 
15-18. és az 1889. évi XXXVIII. t.- c. 5. 
6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges ada-

ta meg; szenvedéjyteli le lkében fel
csapott a láng, mint vészben a há
borgó tenger nyaldosó habjai.

K iráliinó i móltncánrial hanuta el tokat ™gzserezni iparkodjanak és azokkalK irá lyn ő i meltosaggai nagyta ei igénycikct a kiküldött előtt igazolják, avagy
helyet es SZOlt: „Nem  . oertett DUSZ- 0{ja hassanak, hogy az átruházó tkkvi tu-
keségem nem engedi, hogy tovább lajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött
itt maradjak, pedig ne is álm odjál előtt szóval ismerje el. és a tulajdonjogbe- 
Marqit mert csalódni fogsz! Hisz leplezésére engedélyét nyilvánítsa, mert
« - - le lk e  __  S te ' °  n l°9 ai’íat czen az utón nem erve-

nyesithetik és a bélyeg es llTeíek ménfés-~leány, te akarsz versenyt űzni vé
lem? Jó. Te akarod, vedd is el ju
talmadat. Ő csak tereád érdemes,
—  legyen hát a tied.

Hazaérve oda állott szobájának 
nyitott ablakához, révedezve vissza
gondolt Margitra, ahová a férfit le- 
borulva képzelte. Erre azután egy 
vészes kacaj . . .  egy őrült eszme ... 
félretolta aranygyűrűjében a drága
követ s csókos szája — mely harma
tosabb, mint a rózsa kelyhe mohó 
elszántsággal nyelte el -az odarejtett j 
méregcseppet

----*■ ' ■ * "  r J _

Modern leányszobájának díszes 
fülkéjében ült Margit, egyszerű ró
zsaszín ruhájában, s hallgatta a férfi 
odaadó vallomását, ki már a küldött 
rózsaszállal üzente meg azt a szé
pet, azt a boldogítót, amit egy sze
relmes levél sem írhatna -meg szeb
ben. A férfi átölelve tartotta Margit- 
ját, kit most már örökre a magáé
nak mondhatott, s kinek most sza
vakkal mondotta el mély érzelmeit:

Három év óta küzdöttem éret
ted — csakis teéretted — s ezt nem 
csalfa álmokért harcoltam végig, 
de egy >— a boldogságra érdemes
— nemes szívért, a tiédért édes 
Margitom . . .

S e szép szavak, ez őszinte 
szavak elszállottak a csacsogó Sió
ig, mely zúgva, — rohanva sodorta 
azokat tovább — tovább.

CSARNOK. 
Két no.

irta: R. J.-né.
Margit félrehúzta egy végtelen 

mozdulattal ablakainak nehéz brokát 
függönyét. Eíjy pillantást vetett a 
tükörbe» — melyből egy bájos le
ányarc szendén mosolygott vissza
— s kihajolt árnyas kertjébe, mely
hez egy vadszőlővel befutott ives 
alée vezetett; a kert aljában gond
talanul folydogált a Sió. Margitra 
sátorként borultak a zöld ágak, de 
u nem látta a szépet. Nem az volt 
U akit az ábránd és remény háló
jába csal, hogy rémes játékot űzzön 
vele s azután megrontva elbocsássa!

Szemei megteltek könnyel — aj
kához emelte a rejtett rózsát és név
jegyet, hogy könnyeivel öntözze meg
— a már ismert férfi irta pár szót:
— „Egy rózsaszál szebben beszél."

Szelíd tekintetével oly szép 
volt igy Margit — oly szép, hisz 
0 nem is tört a vágyak magasába,
— fénytől cikkázó látomások nem 
bolygatták meg.tiszta énjét, csak sze
retni tudott s fél a lemondástól, ne
hogy bekövetkezzék a halál, melyre 
nyugodalom nem jő — az élet halá1- 
la: Margit csak szeretni tudott, tisz
tán szeretni.

Fájó érzéséből kopogás riasz
totta fel; s amikor meglátta a belé
pő nőt, felismerte benne Hiú vetély • 
társnőjét; — élte egy kinnal lett 
terhesebb. Leültette a dacos, szép

ségi kedvezménytől is elesnek, és
3) mindazok, kiknek javára tényleg-már 

jnegsztint követelésre vonatkozó zálogjog 
vagy megszűnt egyéb-jog van uijilvánkönyvi- 
leg 'bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegy
zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jogaak törlését kérel
mezzék, illetve, hogy a törlése' engedély 
nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen
jenek meg, mert ellenkező esetben a bé- 
lyegmehtesség kedvezményétől elesnek.

Nagyatád, 1909. január 30-án.
A kir. jbiróság mint tkkvi hatóság

Dr. SZABADY, kir. jblró.

Felelős szerkesztő:,
SZMODICS SZILÁRD.

Magyar gyermek 
Magyar labba 
Magyar vegye 
Magyar adja.

Minden magyar labda 
a cserkoszoruba foglalt

magyar Labda
s  bélyegzőt yiseli. »

Mást el ne fogadjunk.

Minden jobb keréskedés- 
ben kapható. 1 ••
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Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.
Nagyatádon a Fürdő-utcában levő
m - 67 ik L ' _ 
I T  számú II Cl L

szabadkézből eladó, z r ^ :
Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Küküllőmenti első
. szőllöoltvány telep

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

Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szölőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

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

=  el a dó.
Az érdeklődök =
Benyák Jánosnál bővebb 
felvilágosítást nyernek.

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országoB ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint  ̂ minden alakú cipók el- ák 

készítését. - V  —• . ~  ^ ' 
RAKTÁRON TA R T : Úri, női és gyerméK kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. -----”•

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

____ V'1 " "  " r.-TTTT,»-—.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
jel kitüntetve.
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RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. lró, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. Q D  

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva. —

Egyszerű és finom dobozlevélpapfrt C I 3 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá- 
lasztékban. nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, müvek értesítők, gyász
lapok, eljegyzési és esketésí meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 19Ö9.
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Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4. kor., ne- 
.. gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. ■■ 
M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n  -

S Z E R K E S Z T I K ;
Dr. NEUBAUER FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A nö.
Sociologiai egyesületeinkben 

egyre meg-megujulva kisért a feminiz
mus kérdése. Felolvasásokat tarta
nak, vitaesteket rendeznek a nélkül, 
hogy a kérdés megoldásához csak 
egy lépésséf is közelebb jutnának. 
A felolvasások és vitaesték után is 
megmarad a régi állapot: akik hivei 
voltak a feminizmusnak, továbbra is. 
azok, akik ellene harcoltak, továbbra 
is hadakoznak a nő egyenjogúsítása 
ellen. A kapacitáció egyik részről 
sem sikerül. A két tábor dacosan áll 
szemközt egymással. Az egyikben 
villogó haragos szemű nők, a má
sikban gúnyosan mosolygó férfiak. 
Ám a kérdés felszínen van, s talán 
még évtizedekig vehemens, izgalmas 
és tüzes hangú polémiák tárgya lesz.

- A közel jövőbeír a feministák- 
nak-semmi-reményük- sem lehet-ar=- 
ra, hogy a .fiiarelfoglalt tereken ki- 

. vül ujabb hódításokkal" büszkélked
hetnének. A hivatalokban tért hódí
tottak, a tudományos, pályák részben 
megnyíltak előttük. Érjék be ezzel. 
És ne kalandozzanak vágyaikkal 
olyan tájak felé, ahol a férfi erős, 
edzett fizikumára van szükség, ne 
vágyakozzanak olyan magaslatokra, 
ahonnét sokszor még az erős, edzett 
férfi is leszédül, ne kívánkozzanak 
oda, a hol a legszilajabban dühöng

az élet harca, ahol ágyuk dörögnek, 
golyók sivitanak és kardpengék csat
tognak.

A polémiák közepette vegyenek 
annyi időt maguknak, hogy egy fu
tó pillantást vessenek a távol múltak
ba. Nézzék meg az őskor asszonya
it, akik a legalantasabb szolgai mun
kát végezték. A férfi künn járt a 
réten, vagy a hegyek közt és vada
kat űzött, a nő kizárólag a házi te
endőket végezte kicsiny gugyhójá- 
ban. A férfi, ha kellett ijjaí, kopjá- 
val Hadba szállott, a nő a gyerme
keit gondozta. Az ókorban sem ju- 
tott nagyobb szerephez a nő. Csak 
arra való volt, hogy a küzdésben 
elfáradt férfi homlokát kezével vé
gigsimogassa, táncával, dalával a ko
mor férfi gondjait elűzze.

Mily szédítő szakadék tátong 
az akkori és a mai nő között. Ma 
.a -nő- iiszteletetr=szeretetet és quön- 
gédséget élvez. Gondozzuk és félt
jük. Otthonunkban mosolygós, kedv
re deritő angyalunk. Minden jóv l̂ 
ellátjuk, érte dolgozunk, szenvedünk, 
küzködünk. És mindezt azért, hogy 
távol tartsuk őt az élet küzdő po
rondjától, a melyen a lelkek eldur
vulnak, a szivek megkeményednek, 
az érzések eltompulnak.

Dehogy is félünk attól, hogy a 
nő kiszörit benünket a pályákról. Szó, 
sincs. róla. Ebben a tekintetben égé-,

szén nyugodtak vagyunk. De igenis, 
féltjük az otthonunkat, a családi éle
tünket a gyermekeinket. Attóffélünk, 
hogy a feminizmus féktelensége meg
foszt bennünket az élet egyetlen ked
ves pihenőjétől: A meleg tűzhelytől, 
serkentő vigaszunktól, mosolygó. 
gondüzőnktől, szelid álmainktól. At
tól félünk, hogy hazatértünkben nem 
fogad többé az asszony kacagó 
gondtalansága, a gyermekek kitörő 
öröme. De elénk, vánszorog egy íá- 
sult, a küzdelemben maga is kime
rült, koravén asszony, aki rég elfe
lejtette a mosolyt, a kinek arcára 
eltűntek a vidámság rózsái, aki unott 
és blazirt, aki maga is üditő, napsu
garas vigaszra szorul.

Íme, igy fest az a jövő, amelynek 
fiöldog eljövetelét, fennen hirdetik a 
feministák. Elégedett, boldog család
anyát nem találunk köztük. Mind-

eqiH ______ '
akik túl vannak már azon a koron, 
hogy. csöndes otthonról álmodhatná
nak. Éppen ezért nem is kell talán 
fölöttébb komolyan venni az egész 
mozgalmat, inkább futó szeszélynek, 
amely néhány elkeseredett szívből 
pattant ki. Olyanok ezek a feminis
ták, mint a szegény rongyos fiú, aki 
karácsony estéjén egyedül bolyong 
az utcákon fázva, dideregve otthon
talanul. Az egyik fényes palotából 
ragyogó karácsonyfa sugárzik felé-

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Gyakorlaton.

Irta : Szász József.

(Folytatás.)
Másnap reggel elindulás elött_Komo- 

rovcsák kapitány szigorú beszédet intézett 
a legénységhez. Beszédjének az voltsa ve
leje, hogy tudomására jutott, hogy többen 
hozzá férkőztek a lakosság élelmi cikkei
hez, elfogyasztották azokat, miáltal érzé
keny károkat okoztak. A ki ellen tehát ilyen 
panaszt emelnek, azt a legszigorúbban meg 
fogja büntetni.:

Harmadnap( újra valami rongyos fé
szekben táboroztunk, kincsekért se lehetett 
egy falat kenyeret kapni. Komorovcsák ka
pitány maga elé hivatta a dobost:

— Estére főzz paprikás-csirkét. Meg
értetted ?
- — - Igenis kapitány ur, de hol van a 
csirke? ■ ... ......

— Az a te dolgod. Annyit azonban 
mondok, hogy ügyesén csináld a dolgot, 
mert külömben irgalmatlanul becsuklak.

A  dobos megértette a beszédet. Ügye

sen végezte a dolgát, a kapitány ur meg 
lehetett vele elégedve.

jártunk azonban olyan helyen is, ahol 
volt bőven minden. Vendéglő, .kávéház, sót 
még cukrászda is. összedugtuk a fejünket, 
hogyan is kellené pénzt szerezni. A szak- 
tanácskozásban részt vett két kadét is, ez 
a kérdés különösen érdekelte őket, mert 
soha nem volt“ egy' garasuk sem. Volt ugyan 
két önkéntes kollégánk, a kikről tudtuk, 
hogy ezektől ugyan egy krajcárt se kapunk, 
se kölcsön, se másképen. Ezzel a két em
berrel kell valamit csinálni, hogy vendéglőt 
be, kávéházba jussunk. De mit? Ez volt a 

-bökkenő. --------^ -■>—
— Megvan! — kiáltott diadalmasan 

homlokára csapva a kadét. — összeveszit- 
jük őket.

Úgy is történt. Fölpiszkáltuk egyiket 
a másik ellen, úgy, hócy mikor találkoztak, 
majdnem bajonettel --tnentek egymásnak. 
Kész  ̂volt a lovagias ügy. A két kádét s 
két önkéntes is segédkezett. Rövid tárgya
lás után a segédek kimondották, hogy a 
feleknek össze kell békülniök, s meg kell 
vendégelniük a segédeket.

- Úgy is történt.”" Nagy . vacsőrát csap
tunk a körösi vendéglőben* hajnálig rtiulat-

tunk, s a költségekéi a két ellenfél fizette. 
Ez volt egyik legsikerültebb ütközete a hor
vátországi hadjáratnak.

Almosán, mámorosán indultunk kora 
reggel Varasd felé. Együtt volt az egész 
hadosztály gyalogsággal, tüzérséggel lovas
sággal.

Néhány órai menetelés után megdör
dültek a varasdi hegyeken az ellenség ágyúi.
A tüzelésre a mi tüzérségünk ágyúi is icSak- 
hamar bömbölve válaszoltak. Mi csatavo- 
nalba fejlődve, előre nyomultunk, miközben 

j  gyönyörködve hallgattuk a remek ágyu- 
! koncertet. Oldalról egyszerre 4ódobogást 
^hallottunk. Arra -fordultunk: egtf-ellenséges— 
huszár vágtatott el homlokzatunk előtt.

— Elibe‘ fiuk I kiáltott a kapitány.
T íz, húsz legény ugrott egyszerre a

huszár elé. Egyik a ló kantárját ragadta 
meg, a másik a huszár csizmáját.

— Szállj le a tóról koma 1 kiáltották, 
az ellenséges huszárra. De nem várták be

j míg leszáll, hanem lehúzták a lóról s a kapi
tány elq vitték.

A kapitány ür vallatóra fogta a le- 
■gényt. Mit kémkedett, micsoda jelentést 
’visz? _ r

Hiába vallatta. Nem szólt egy szót se.



je. összeszorul a szive és nagy el
keseredésében követ ragad, és be
zúzza vele' a palota ablakát, épen 
azt, ahol együtt van a család boldo
gan, meghitten, melegen. Ilyenek a 
feministák!

Farsang után.
Carnevál herczeg ur elbúcsúzott tölünk.

— összeszedte csörgő sipkáit, cinóberes 
lárváit, kócz bajuszait és szakállast, melye
ket vigyorogva ragasztott oda a gyerekek 
öit* alá, hogy megijesszék a mosolygó 
nagymamát; becsomagolta ezerránczu po- 
jácza bugyogóit; azután még egyszer visz- 
szagondolt azokra a hangos februárTesíékre 
midőn sziporkázva pattogtak az elmés öt
letek, kifáradtan nyöszörgőit a czigány 
hegedűje, lihegve nyugodtak a megizzadt 
íánczosok és mint, aki jól végezte dolgát 
mosolyogva vonult vissza denevér-bagoly- 
lakta várába. — J\lászolgája Princ! — Ad 

iHjevisum I
(Csak sub rosa jegyzem itt meg, hogy 

az öregnek nincsen ám már oly nagy be
csülete, mint valaha régen-hajdanában, de 
azért nem akarja .lemondását mégsem be
adni; pedig úgy hallottam a múltkor egy 
tisztességben megőszült úri embertől, hogy 
már egyszer itf lerine'az ideje.)

Nyomába szakadnak legádázabb el
lenségei a komoly gondolatok, a mély 

érzelmek, melyeknek tolmácsolója a— „Ham- 
vazó szerda.“ — Úgy hat az emBer Jelkü- 
letére ez az egyszerűségében is megrendítő 
kath. szertartás, mint Kneipp vizeslepedöje

láz verejtékcseppjei...... «Ember ébredj fel!
. . .  Hagyd abba a dinom-dánom pajkossá- 
gát, ne hizelegj neki, nem tart ö r ök k é . .
Ereszkedjél inkább bele az élet;__e jiagy
théma, kérdéseinek megoldásába, nézd an
nak lefolyását I . . .» Nem hizeleg Hamvazö 
szerda ceremóniája, kivágja az igazságot! 
«Por vagy és porrá leszesz!» — Sirgödrök, 
nyirkos kripták mérges porává^ Ezt gon-

jdqjd meg s ne akadj fenn az élet acciden- 
j táliáin, ne csimpaszkodjál bele annak tova-- 
I surranó fantáziáiba! Zene, ének, poézis, 
í ideálizmus, kacaj, melancholia, siker, csőd, 
politika, béke és hullafödte csaiasik, re- 

Iménykedés és csalódás, ez még ,mind nem 
; maga az élef, hanem csak mutációi, fáta 
J morganái, melyek mögött évezeredeken át 
változatlan egyformasággal csúszik le, mint 

I egy nagy folyam dörgő vize, maga 
j a valóság! Hátborzongató ugyan, de Jeta- 
j gadni nem lehet. Aki nem tudott felül- 
Íeínelkedni ezen, a lélek transcendentális 
: erejével, az pessimistává lett akárcsak 
j Schopenhauer, Nitsche vagy Lenau, ki egy 
kétségbeesett szívnek panaszával irja meg- 
órülése előtt utolsó költeményében:

„Sivár üresség, bárhova forduljak,
Kínos, nyomasztó vándorút az élet!
Vad hajsza, melynek árja százfelé vet,
S erőink már az útban elpusztulnak.
Ezzél a sötét zokogással áll szembe 

a „Dies Cinerum.» 'Hamut hint a hivők fe
jére, de nem azért, hogy siessenek minél i 
előbb azzá lenni, hanem, hogy nagg ̂ gon
dolatokat idézzen elő a lélek világában, 
melynek erejével megóvja az életet az an- 

rrrthiládü borzalmától s az -élet munkásává j 
tegye!

Ezt a programmot hirdeti a peniteu; 
ciás szertartás, midőn belenyúl erős kezével 
a múltnak történetébe és rámutat arra, hogy 
a bünbánat nemcsak a vallási életben sze
repel, mint regeneráló-erő, hanem- ebben a 
Bethsaidában ¡fürdik tisztára a-morál, az 
elődök nemtörődömsége által okozott ma-- 
radlság fölötti bánat-adta. meg a londitö 
erőt a -jelennék,. hogy .Góliát lépésekkel 

a'niulasztást~a"kultura, ~ a~~mü; 
veszet terén.

Midőn a kath. Egyház violakékbe öl
tözik ebben az időben, hogy megünnepelje 
fájdalmában e múltnak örökké nevezetes 
Deus-Homo mysteriumát és lelkében újjá
szülessék, ugyanakkor Jeremiás lamentációi, 
Egyptom bűnbánói és Anachoretái mellett 
lerárttfá a leplet a profán élet irtózatos 
baklövéseiről, nagy bűneiről; a .társadalmi

n a g y ^ t Ad i h ír l a p ______

törekvések egyes torzszülöttjeiról; föltépi 
a köznapiassá lett félszegség bezárt ajtóit, 
rámutat azokra a békökra, melyek fogva 

[.tartják az igazi perfectiótót és azt mondja : 
I«Á penitencia. ¡̂nemcsak a lélek rózsáját 
[termi, hanem kiinduló pontja a kultúrának, 
a tudománynak, az aesthetikai tökélynek!! 
Verd a melledet te bűnös világ, hogy vét
keid romjain felépíthessed az újat, melyen 
meglássék az embernek igazi, hamisítatlan 
nagysága!! .*

Anonymus.

f  Finkey Gyula. (1843—1909.)
A halál angyala megsuhogtatta 

hideg szárnyait városunk felett és 
szomorú munkát végzett Tallián An
dor, főszolgabíró köztiszteletnek ör
vendő házában.

Váratlanul j ö t t . K i  hitte volna, 
hogy a család békés nyugalmát s 
csendes boldogságát néhány perez 
múlva minő katasztrópha fogja fel- 
virrasztani ? Megdöbbenéssel hall
gattuk a szomorú' fámát, mely vá
rosunk egyik Sympathikus, kedves 
emberének váratlan elhunytéról be
szelt s~ melynek hallatára elszorult 
azok szive, kik őt közelebbről is
mertéit: -i—̂

Temetése f. hó 22-én, d. ú. 3 
órakor ment végbe, Nagyatád és a 
vidék irrtelligentiájának, szeretett régi 
barátjainak, igazi tisztelőinek nagy
számú jelenlétében, kiket az őszinte 
vonzalom hozott ide a néma kopor
sóhoz, hogy a jóságos—Fmkey—bá
csitól — a Feltámadás nagy .napjáig 
bucsut vegyenek és megosszák egy
más között azt^a nehéz fájdalmat, 
mely szeretteinek szivére szakadt. .

Ő elment! . . .  Frissen hántolt 
sírjára ráesett a tiszta hó és feher - 
lepellel vonta be a könnyekáztatta 
rögekéf, mintha csak a fájdalom sö
tétségét akarta volna eltüntetni a

Pedig kérdezte magyarul, németül, horvá
tul; sót még tótul is.

— Hát miféle náció kend ?  förtnédt 
rá újból magyarul a kapitány!

R  huszár egy nagyot nyelt, aztán ösz- 
Sze csapta bokáját, szalutált s igy szólt ön
érzetesen :

— Mi más volnék mint magyar, ka
pitány urnák alássan jelentem.

— Hát akkor miért nem beszél kend ?*
— Beszélek én most már, de elébb 

nem tehettem, mert össze kellett rágnom s 
le kellett nyelnem azt a jelentést, amit az 
őrnagy ur küldött a tábornok urnák. Most 
már vallathat a kapitány ur, ha azt hiszi, 
hogy kivesz belőlem valamit.

-----D e-ném-lehetett-ém-belóle egy -szót
sem kihúzni. R  csillagos égért el nem árult 
volna valamit. R  jelentést pedig, melyből 
sok^mindent megtudhattunk volna, .megette 
a papirossal együtt.

Ilyen katona a magyar katona.
R  kilencedik hét közepén elértük Va- 

rasdot. A városban nem pihentünk meg, 
csak keresztül mentünk rajta. Fáradtak, 
kitpérültek voltunk, a tíz órás gyaloglás 
tönkre tett minket. A katöna^anda a Rá
kóczi indulót játszotta; ez tartotta csak 
bennünk a lelkel.. Mikor elhagytuk a várost,_ 
azt hittem összeesem a fáradságtól. Erősen 
támolyogtak 3 többiek tS. A kapitány ész

re vette ezt s hogy, lelket öntsön belénk, 
igy szólott:

— Kitartás fiuk, mindjárt átlépjük a 
magyar határt. -1

Mintha villanyütés ért volna valame- 
nyiünket, fölfrissütt egyszerre az egész szá
zad. Mikor pedig átmentünk a Dráva-hidon 
s megpillantottuk a nemzeti színűre Testeit 
határoszlopot, - melyen magyar felírás áll;- 
valósággal öröm lázban usztunk.

— Otthon vagyunk legények, Magyar- 
ország földjét tapossuk! —¡kiáltották lel
kesén az alföldi legények s oly könnyedén 
léptek, mintha csak most kezdték volna a 
gyalogolást.

Uj erőt adott a hazai levegő, kitar
tást kölcsönzött a hazai föld.

*A katonák jó kedve nem ismert ha
tárt. örömükben rákiabáltak minden szem
ben jövőre:

— Hogy vagytok rokoh ?
Mintha csupa jó ismerős, jó barát lett 

volna valamennyi. Széles jó kedvük külö
nösen az öreg katonáknak volt, a fiatalab
baknak fájt valami, az, hogy gyakorlat 
után újra vissza kell térniök Horvátországba.

Emlegették is sóhajtva:
— Hej csak ne kéne visszamenni 

Muszkaországba. Magyarországon csak pa
rádé volna a katonaélet !

A király-gyakorlat . öt napig tartott. 
HoT nyugotra vonultunk Csáktornyától, hol

meg északra. Hol előre nyomultunk, hol 
visszavonultunk. Aszerint, mint mj vertük 
az ellenséget, vagy a mint az ellenség vert 

í minket.
Az öreg katonák türelmetlenül szá

molták az órákat, a perceket: hogy mikor 
telik ki a ,három esztendő, s csufolkodva, 
kérdezték a fiatalabbakat:

— Mennyi időd van még öcsém?
Az ötödik napon tűzben voltunk haj

nal óta. Két völgyön keresztül mentünk, 
két hegyet megmásztunk. A  harmadikat 
kellett elfoglalni, a legmagasabbat, a leg
veszedelmesebbet.

— Hogy kapaszkodunk erre fel ön
kéntes ur? kérdezte tólem a dobos, aki 
már türelmetlenül várta a trombitaszót, 
mely végét veti a hadakozásnak.

Időm nem volt' a válaszra, mert a kö
vetkező pillanatban megharsant a szomszéd 
hegytetőn a trombita. Szép tiszta, erős 
hangja végik hangzott rónán, bérceken, 
hirdetve, hogy vége a gyakorlatnak. 1

Az orég legények őrjöngő örömbe 
törtek ki.- Egy részük kacagott, más részük 
sírt örömükben. Pillanat alatt lecsapták válluk
ról a fegyvert a földre, sapkájukat feldo- 

' balták a levegőbe s egymás nyakába bo
rulva mondták: •

.7-  Hája Istennek, ki telt a három 
esztendő!

- ^ége,)
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béke kertjéből m elynek szentelt fö ld je i — Jótékonyság. Lapunk múlt számában 
és keresztjei Feltám adással vigasz-leközölt, egy szegény asszotiy részére sé
tá lják a megszomorodott sziveket, gé yt kérő cikkünkre válaszképen kaptunk 
Requiescat in pace. a nagyatádi izr. nőegy lettől 10 koronát, a
----; , ; nagyatádi «Vörös Kereszt» egylettől 6 kor.,

í j  i  C  1/ Tallián Andornétól Nagyatádról 5 kor.N. N.-
n  I K  C  K. tői Nagyatádról, Buzsáky- Józseftől Erdó-

csokonyáról és Kisstől Lábodról. 2—2 kor.-t,
- Elmaradt táncestély. A «Nagyatádi Modrovits Nándortól Símongátról és Land- 

Napközi Otthon» javára -folyó évi feb-1 |er Aladártól Nagyatádról 60—60 üli., ösz- 
ruár hó 23. napjára tervezett táncestély a szesen 28 kor. 20 fill.,.mely összeget ren- 
rendezőbizottság elnökét ért gyászeset kö- deltetési helyéré juttatva, a szegény segélye- 
vetkeztében elmaradt zett asszony és gyermekei nevében hálás

— A nagyatádi „Líceum egyesület" köszönetét mondunk a jószivü segélyezők- 
f. hó 23-án tartott előadásán közönségünk nek.
számmal vett részt Líceum eggesületünk ,  A J6zw f Királyi Herceg SMn.tórl- 
igyekezett is, minden törekvésével oda hat-' ^  D _
nii hogy közönségünket kellemesen szóra- um e8té,ye Barcson. Mint topunknak Barcs- 
koztassa s a mellett tanítson is. A legutol- r° l  jelentik a József Királyi Herceg Szana- 
só előadáson Kárpáti Ernő a «Vág völgyén» tórium Egyesület gyarapítására február 20- 
történt utazását adta elő nagyon kellemes án rendezett nagyszabású estély a közön- 
formában, képekkel bemutatván hazánk' sé_ óriá : mp||p„  fl_
legszebb táját, s érdekes népviseletét A i  S' CrCeKWd«se mcllctt zallott *  ™
felolvasó fáradságos munkáját közönségünk j  esté,tíen háromszazotvenen vettek részt A 
tapsviharral jutalmazta. A légközelebbi elő- j  szereplők igen zajos sikert arattak. Morvay 
adás f. hó 28-án vasárnap d. u. fél hat: Gyuláné csengő hangon előadott prologjá- 
órakor lesz, melyen Dr^Neubauer Ferencz j val, melyet Werner László irt, Angyal Gui-
ügyvéd tart előadást «Észak sarki felfede 
zésekről» A midőn közönségünk szives fi
gyelmébe ajánljuk ezen érdekfeszitő elő
adást, melyhez 66 gyönyörű kép van, ugyan
akkor nagyon kérjük közönségünk minden
egyes tagját, hogy a rendre ügyelni szíves
kedjenek, s különösen a czigarettázástól 
óvakodjanak, mert a zaj a felolvasást,

dóné dlsztingvált s tragikai erővel előadott 
melodrámájával, Opler Elza szépen hangzó 
klasszikus irányú énekszámaival, Levin Sa- 
mujfiss józsef «A Knyáz potemkln* ~~C 
költeményének hatásos elszava ásával végül 
— műsor piece de- resistaneeja — An-

• _ - . , qual Guido tanár és dr. Junker Elek azlamint a figyelni akarókat nagyon zavarja, »-uu- ■
a dohányzás pedig nem egyeztethető össze! előbbi hegedű, az utóbbi zongora jatéka-
a. líceumi előadások szellemével. Reméljük, val. Ök Pablo de Sarasate «Zigeunerwei- 
hogy a jövőben nem lesz okunk ilyenek sen» c. darabját interpretálták. Továbbá^ 
miatt felszólalni. szebbnél szebb magyar nótákkal szórakozó

— Gyermeknapok'. Somogy vármegye ló- tattáka közönséget. Játékaikat tüntetés szám
ispán ja az összes járás főszolgabírójához _itJi „i^ m óvn i injával jutalmazta a kOzönséqr 
renBéletét bocsájtott ki^hogu április hó 1-'Angyal Guidót cu dr J i'inlfpr FIHtsM njjnl,'w' 
éré és 2-ára az egész országba tervbe vett szor hívták a lámpák elé. Az estély anya- 
„Gyermeknapok" ne csak a járás székhe- gj eredménye igen szép' volt s a magasztos

mással szóváltásba elegyedtek, minek a 
vége az lett, hogy Csorosz Jánosnét, 
Hozsák György és Imre nevű fia puszta 
kézzel annyira összeverték, hogy rajta 8 
napon belül gyógyuló testi sértést okoztak. 
Az ügy azonban majd a kir. járásbíróság
nál fog végződni.

— Lopások. Eizler Manó heresznyei la
kos kárára ismeretlen tettesek 1 drb. 25 
félliteres sörös hordót tele sörrel, míg Var
ga György bolhói la’ ős tulajdonát képező 
és a heresznyei szóllóhegyben levő prés
házát ismeretlen tettesek folyó hó • 10-én 
feltörték s onnan 100 liter bort 28 korona 
értékben elloptak. A tettesek után serényen 
folyik a nyomozás.

— Gyémánt József taranyi lakos bérlő 
kárára szolgálatában álló Kovács Sándor 
felsógóla majori lakos kocsisa 7 korona 20 - 
fillér értékű halat ellopott. Nevezett a ka-, 
posvári kir. ügyészségnek fel jelentetett -

— Az orvosi fizetésrendezés körül. 
Az uj közegészégügyi törvény tudvalevő
leg elrendeli az orvosi fizetések rendezését 
A  rendezés nagy munkát igényel s annak 
tartamára oly intézkedést léptet életbe az 
alispán, hogy eddig is mig a rerntezéSTtlcg- 
történik: az orvosok a törvényben megálla
pított minimális dijakat szedhessék. Az alis
páni intézkedést sokan félremagyarázfck s 
ezért egy uj körrendeletet fog kibocsájtani, 
melyben olykép precizirozza e kérdést, hogy 
ahol megfelelő látogatási dij megállapítva 
nincs: ott a minimum szedendő.

Megjött a parancsolat. A tartaléko
sok behívására vonatkozó miniszteri rende
let 1909. évre most megjelent és ezen év- 
re~ is 3 heti aratási fegyverszünet figyelem-

lyén, hanem lehetőleg az összes kis és czélra tekintélye« összeg jutott.
nagyközségekben megtartassanak. Továbbá. _  Temetés! Nagy részvéttel kis rtek örök 
hogy a községekben hölgyekből' bizottság nyugalomra f. hó 17-én Gofd Adolf marcalii 
alakittassek. izr. tanílót, ki három évtizeden át állt a kul-

— Névmagyarosítások. Vezdén István túra és nevelés szolgá atában. Gyászszer- 
feisösegesdi lakos vezetéknevét a in. kir. tartást Weisz Sámuel marcali fókántor és 
belügyminiszter 4021 1909 sz. engedélyével dr. Buchler Sándor a tudós keszthelyi rab- 
«¿Vadász»-ra magyarosította. bi végezték; utóbbinak remekszámba so-

— A m. kir. belügyminiszter folyó évi rozható gyászbeszéde mély hatással volt a 
4022 VI a szám alatti rendeletével Bücliler közönségre, melg felekezeti külömbség nél- 
Márkns somoggszobbi lakos család, „évé-_____________________________________ ' S E  
nek «Bárdos»-ra kért átváltoztatásat meg- zetnek egy szegény munkását, a tanítót. A 
engedte.  ̂ - '____________ .gyászbeszéd után Birger Fülöp kaposvári

— A polgári olvasókör táncestélye e hó tanító, mig a sírnál Szabady Sándor a so- 
20-án tartatott meg, mely — dacára a ked- mogymeguei tanító egyesület marcali járás- 
vezőtlen időnek -- eléggé sikerült a mit körének elnöke mondott Isten hozzádot a 
mutat az is, hogy a tiszta jövedelem a 100 szeretett kartársuak. Képviselve voltak a 
koronát meghaladja. A rendezőség ezúton kaposvári, nagyatádi, csurgói/ nagybájomi, 
mond hálás köszönetét a megjelenteknek és kéthelyi, pécsi, bogiári izr! hitközségek il- 
felülfizetöknek. Felülfizettek a követke- letve iskolaszékeik kiküldött tanítók által 
zők: dr. Koinmen Elek 7 k., Kun János 6 és úgyszólván az egész járásnak keresztény 
k., Musza János 5 k., dr. Neubauer Ferenc,! tanítótestülete, a marcalii hatóságok, egyle- 
Weisz Adolf, Trattner Mátyás, nedelici Hor- j  tek stb. A nagy számban érkezett részvét- 
váth Jenő 3—3 k., Tallián Andor 2-60 k.,1 táviratok és átitatok között az első az 
Rotter Sándor, Hoffniann György, Dóczy Qrsz. Izr. Tanítóegyesületé volt, melynek 
János, Fazekas János, Buzsáky János, Ma-¡a megboldogult egyik legagilisabb tagjai 
yer István, Müller Ferencz 2—2 k„ dr. [közé tartozott. Nyugodjék békében!
Schvartz Mihály, Barakonyi Károly, dr.Sze- _  Verekedés. Folyó hó 15-én Horváth

ÍS E h? 1 J ín“

állapíttatott meg. A behíváso
kat március közepén megkezdhetik és a 
Boszniában állomásozó zászlóaljak tartalé
kosai oda vonulnak be.

— Az írni olvasni nem tudók oktatá
sa van most a napirenden. A mai nevelés- 
tudomány ezen a téren is sok eredményt 
mutat fel. Nem lesz érdektelen azonban ol
vasóink előtt, ha bemutatunk egy mintát, 
hogyan tanították hajdan a kis gyerekeket 
az olvasás művészetére, mely itt következik: 
Kis igényes egy punktummal: i, I, i.
Kis igeuyes gácsérfarkkal: r, r, r. 
igenyes a szára, jobbról a pofája: b,
Hogy ha aztán hátra fordul: d, d, d. 
Fejtetőn áll a kis asztal: k, k, k. 
Tekergőzik a kis kígyó: s, s, s.
Kis karika két kis ponttal: ö, ö, ö.
Ha lenyalod a két pontot: ö lett o. 
Kiharapod az oldalát: c, c, c.
Szeme nő oszt farkat ereszt: g, g, g. 
Püspök botja lelógatva: j, j, j.
Hogyha majd a talpára áll f, f, f.
Rektor uram megyfa botja I, I, I.
Hátatokon összetörve: z, x,'z.

, b, b.

Jetiinek Ármin, Fülöp Pál 1 *20— 1 .^0 k., 
Czerkon Imre, Molnár Ignátz, Steiner Sán
dor, Menyhért Gyula, rleiner Ignácz, Stei
ner Miksa, Balozsa József, Mezey Géza, 
Polgár Imre, Ferlindis János 1 — 1 kor. Szé
kely cég, Bohoczky János, Nagy Mihály, 
Lemberger Mózes, Beréhy Vilmos, Földes 
Géza, Szugovics Gyula, Prunauer László, 
Berény Imre, Hausner Jenő, Fischer Osz
kár 80—80 fill. Rotter Bernát, Politzer Adolf, 
Gittinger János, Benyák János, 60—60 fill 
Somogyi Elek, 50 fill. Burits Imre, Szepesi 
Géza, Dani János, Dani Antal, Bopnyák Bé
la, Stern Simon, Németh Gyula, Berger Ká
roly 40—40 fill., Szalay Lajos 20 fill.

lakosok az- utcán szóváltás következtében 
annyira összevesztek, hogy Szabó János 
Horváth Ferencz őtvösi lakost kézzel, va
lamint utóbb bottal úgy összeverte, hogy j 

rajta 8 napon belül gyógyuló könnyű testi 
sértést okozott.

— A lóosztáJyozás a nagyatádi járásban 
folyó évben~áp£ilis hó 27-tól május 6-áig 
fog megtartatni.

— Jó  lakótársak. Vízvár községben, 
házközösségben lakó Csorosz Jánosné szül. 
Laklia Luca, Hozsák György és Hozsák 
Imre vízvári lakosök saját udvarukon egy-

IRODALOM.
Eötvös Károly az Izraelita Ma

gyar Irodalmi Társulat elnőksegéhez 
a következő levelet intézte:
Jlz  Izraelita Magyar Irodalm i 
Társaság tekintetes Elnökségének 

Budapest. 
Mélyen tisztel Elnökség! 

Megalakulása óta éber figyelem
mel kisérem az Izraelita Magyar 
Irodalmi Társaság tevékenységét. Jól 
esik tapasztalnom, hogy iránya és
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I Fogadják ezért mindnyájan hálás kö- 
szönétünket. . . ,

Nagyatád, 1909. évi február 24-én
. TALLIÁN JiN líO R  és NEJÉ,
STRÉDA ANTAL és NEJE.

NYILATKOZAT. Tisztelt özv. Nagy 
Vendelnének Nagyatádon. Határozotttau ki
jelentjük, liogy kedves leányával szemben a 
gazdaköri mulatságon történt fellépésünk 
tisztán tévedésen alapult és a fölött sajná
latunkat ez utón J s  .kifejezzük.

: j I  m qyatádi gazdakör mulatságának 
rendi •/ö-bizottsága.

*) E rovat alatt közlöttekcrt nem vállal felelős
sége1 a szerkesztő.

342. sz. 1909. tkv.
Hirdetmény.

igazságügyminiszter 1907.

minden ténykedésének érdeme: a 
nemzeti műveltség kiépítése, _a ma-- 
gyar nemzeti szellem megerősítése 
és a magyar érzés és gondolkodás 
megtisztítása és hatalmassá növelése. \

A tisztelt Társaságnak nagyje
lentőségű törekvését a magam ré
széről annál nagyobbra becsülöm, 
mert az én életem egyetlen nagy 
célja, s közéleti tevékenységem és 
irói munkásságom mozgató ereje« 
mindenkor az volt, hogy nemzeti 
műveltségünk ügyét előbbre vigyem 
és a magam részéről is — bár más 
eszközökkel és- más utakon — köz
reműködjem azoknak a gyökereknek 
a megerősítésében és nemesítésében, 
amelyek a zsidóságot e haza szen
telt földjéhez kötik. Távol állnak 
tőlem mindennemű felekezeti szem-, ^ kjr
pontok. Csak a maga nagg horde-jévj novcmber i5.-é„ 47942/1907. I. M. VIII.
rejű, nemzetülik messze jövojere kl-:M a|aít elrendelte, hogy a nagyatádi kir.
hátó jelentősegében közéleti, társa- járásbíróság.mint TRkvi hatósághoz tartozó
dalmi, és gazdasági fontos követ- Heresznye község telekj<?gyzőkönyveibe fel-
kezmériyeiben nézem és látom est}«««3,. .. . „  • , ■ c_ .  luekre az 1886. évt XXIX. 1889. évi XXXVIII. a nemzeti ügyet s azért az en sze- is az ,89] éyj x v , , cjkkek a tén!)1<!gra
memben azt a törekvést; nogy a birtokos tulajdonjogának bejegyzését ren-
magyar zsidóság ne csak külsőse-, delik, az 1892. évi XXIX. t. cikkben szaba-
gekben.de szellemében, gondoiko ■ lyozott eljárás'é s  ennek kapcsolatosan a
dásában, érzéséfen s tettének egész | IjkOiiyvl be|Qgyzésgk lié lp iE lté i?  fogana-
ereiéve! is teljesen egybeforrjon a toslta“ ck;i L . ............... . „
magyarsággal, boldogulásunk egy ik ,
legnagyobb, leghatalmasabb eszko- napjá5 fog_keZ(jődni.
zének tartom̂  Ennél fogvd felhivatnak:

Ettől a tudattól áthatva, köteles- i) mindazok, á kik a telekjkönyvekben
séget vélek teljesíteni akkor, ami- eíöfordulö bejegyzésekre nézve okadatolt
kor a tisztelt Társaság törekvéseit I előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tkkvi
támogatni kívánom. Tenni kiváltom' g'f° “  - f f  j-l- 'j- '
pedig ezt azOKKOI a szereny szellemi j nck meq az elóteriesztpspiket -kiazoló-
es anyagi eszközökkel, am elyek ren-1 iratokat mutassák fel;
delkezésemre állanak. 2) Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz

Munkáim iránt a magyar zsi- tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi be-
dóság részéről-szeretetteljes rokon- kébelezésre alkalmas okirataik nincsenek,
szenv nyilvánul. Elhatároztam tehát, í? ga, f1__ • , ,. ._ . . , .. , 1 5 —lo. es az íööy. évi XaaVH!. t.- c. 5.hogy munkáim jovedelmebol alapit- g ( 7 ¿s 9 §-ai értelmében szükséges ada- 
ványt teszek, melyből a maggar tokát megzsereznt iparkodjanak és azokkal 
nyelv, a magyar gondolkodás és a igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy 
magyar írásmód művelésében kiváló oda hassanak, hogy az átruházó tkkvi tu- 
izraelita tanuló-ifjaknak ösztöndíjak líld,?n° i ”z, ilruh4zi! létrejöttét a.kiküldött 
nHacianak fl ki c,ott szoval 'smerje el es á tulajdoiijogbe-aaassanaK. tisztelt I arsasagot Kí- kebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
váaom ezen alapítvány kezelesever különben jogaikat ezen az utón neín érvé- 
megbizní. nyesíthetik és a bélyeg és illeték mentes-

Kérem, hogy ajánlatomat szive- ̂ 9 '  kedvezménytől is elesnek, és 
sen elfogadni méltótzassék és meg- 3) mindazok, kiknek javára tényleg már 
jequzem, hoqu a doloq anuaqi részé- mc9szllnt követelésre _ vonatkozó zálogjog
nek elintézésével kiadómat a Révai vagy megszűnt egyéb ,og vannyilvánkönyvi- neK eiintezesevei Kiaaomat, a Kevai lcg bcjegyezve, úgyszintén az ilyen bejegy-
Testvérek irodalmi Intézet Részvény- zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai,
társaságot bíztam meg, amelyetegy- hogy ^ bejegyzett jogaak törlését kérei-
uttal arra kértem, hogy az alapítvány mezzék, illetve, hogy a törlése engedély
alakszerű elintézése végett a tisztelt > py*iŶ nitása végett a kiküldött előtt jelen-
Társasággal érintkezésbe lépjen.-.... jenek meg. mert ellenkező esetben a bé-

Fogadja 'a tisztelt Társaság

M aggar gyermek 
M aggar labda 
M aggar vegye 
M agyar adja.

Minden magyar labda 
a cserkoszorüba foglalt

magyar Labda
=  bélyegzőt viseli. =

Mást el ne fogadjunk.

Minden jobb kereskedés- 

55£i-.- ben kapható. t= =  

_ _ ________ : _________________

szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek 6!a elsőnek és 
------legmegbizhatébbnakismcrtr

Küküllomenti első
....  szöllöoltvány telep

tulajdonos: CA&PARI F R IG Y E S, 
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni 1

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

szölőtelep feltétlen megbízhatóságiról.

nagyrabecsülésem kifejezését, mely- 
lyel vagyok

Budapest 1909. február 5-én 
kész hive 

E ötvös Károly s. k . !

jíyegn<entesség kedvezményétől elesnek. 
Nagyatád, 1909. január 30-án.
A kir. jbiróság mint tkkvi hatóság

Dr. SZABADY, kir. jbiró.

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILÁRD.

Nyilttér*)

Hirdetések jutányos áron 
-le lap kiadóhivatalában.

¿ & 3 S Z J Í  ,“ Jnai nShéí .n.aPia!ba". Nagyatádon a Fürdő-utcában levőmellek felejthetetlen kedves jó Atyánk halá
lával reánk nehezedtek, a végzet csapása 
által lesújtott szivünknek végtelen jól esett 
a részvét és rokonszenr ama szives megnyi
latkozása, mellyel nemcsak jó barátaink és 
ismerőseink, hanem Nagyatád község egész 
közönsége minket felkerestek s ezzel fáj
dalmunk enyhítéséhez hozzájárultak,

67-ik
számú h á z

: szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Férfiing
Dupla-gallér
Gallér
Pár kézelő
lngelő
Alsó nadrág
Hállóing
Zsebkendő
Fehérmellény
Nőiing
Női nadrág
Alsó szoknya
Blous
Kötény
Pár harisnya
Törülköző
Agylepedő
Dunyhacziha
Csipke függöny
Paplan lepedő

alás.
fillér.
30

Vasalás.
fillér.

20
“ “ 6 •— ‘ 5

5 — 4
10 — 8
12 . — ■' 10
14 — 10
14 — 10
4 — ■ 2

40 — 30
.  -44 n 12

14 —. 12
4 0 -6 0 — 3 0 -5 0

40 — 30
12 '— 10
6 — 4

10 — 6
10 — 10 '
20 — 15

4 0 -6 0 — 3 0 -4 0
20 — lí>

. Női alj 
Női blous 
Napernyő 
Férfi kabát 
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi, egész öltöny

Vegyileg tisztit:
I koronától feljebb
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' • MEGHÍVÓ.
A „Nagyatádi Járási Hitelszövetkezet“

t. tagjait a Nagyatádon, a Nagyatádi Járási Takarékpénztár helyiségében
- 1909. évi február h<í 28-án délelptt 11 órakor tartandó —

XIV. évi rendes közgyűlésre
-ezennel egybehívjuk. Az osztalék a tagsági könyvecske viasszaadása mellett f. évi március hó 1-én, 3-án és 4-én 

délután 2—4 óráig-a Szövetkezet pénztáránál felvehető. 
Nagyatádon, 1909. évi február hó 15-én. A2 IGAZGATÓSÁG.

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYSOROZATA:
1. Közgyűlési elnök választása. — -----
2. Két jegyzőkönyv-hitelesítő választása.
3. Igazgalósági és felügyelő-bizottsági jelentés a lefolyt üzletévről, ezzel kapcsolatban a számadások meqvizsqálása, a mérleq 

megállapitasa és a nyereség felosztására vonatkozójntézkedés.
4. Igazgatóság, igazgatósági elnök és alelnök választása. __" I

5. Felügyelő-bizottság választása.
6. A befizetési hely kezelők jutalékának megállapítása.
7. Napibiztosi dijak megállapítása.

A szövetkezetbe az 1908. év folyamán b e l é p e t t  487 tag 41342 üzk trészszet és kiIépe11 524 tag 10820 üzietrészszel, mely
kilépések közt a lejárt 1905. évi csoport 467 taggal és 8831 üzletrészszel szerepel. _ . _ _

■ _ ~ ”  ^MÉRLEG-SZÁMLA '>
__________• ____________________________________________________ 1908. deczembcr 31.

V a g y o n
Felszerelések .
Hátralékosok . . . . 
Kötelezvények : (1340 drb.) 
a kitörölt tagoké 3 „

LSJjL
korona fillér ¡j korona fillér

1 e i r v .a
22920 96

az 1906. évi csop. —486- 
-az 1907. „ ff 474 
az 1908. „ ,, 377

;j 194159 
E218355 
’ 244890

T

T e h e r
Intézvények 7̂
Kitörölt tagok üzletrészei
1906. évi csoport Qzletrészei:
8222 drb. üzlétrász után psariákes— r

395 tag
e csoport 1906. évi nyeresége . ~  . 
és 1907. „

1907. évi csoport Üzletrészei:
9716 drb. üzletrész után esedékes 
466 tag .
e csoport 1907. évi nyeresége .

1008. évi csoport üzletrészei: 
1J J 02 drb. üzletrész után esedékes 

4« t ag
Folyó sz á m la ................................
FUggö tételek:
elszámolás alá kerülő pénzek .
1908. évi nyereség .

korona i fillér korona fillér

2626
7574

202092 80 

3016 34

48000
247

266727 40

205109 14

115460 80

21828 gg

293 66
22879 77

VESZTESÉG- ÉS NYERESÉG-SZÁMLA
V e  s  z t e s é g

Adók. - .
Jutalékok ._
K ö ltség ek ....................................
Napibiztosi dijak 
Folyó számlái kamatok . 
Le irás :

1 drb. behajthatatlan kötvényért

Nyereség: 1907.
1908.

43 50
4947 90
697 —
216 —

12483 80 18388 20

67 90
11735 72
8192 70
2951 35 22879 77

41335 87

N y e r e s é g  
Múlt évi nyereségáthozat 
Belép., felszólít, és kölcsönelöj. dijak j  1894 
Kölcsönkamatok • ■ 36706
Késedelmi kötbérek 2730 90 41332 61

41335 87

s. k.
Nagyatád, 1908. deczember 31-én,

Rotter Bernát s. k. Brunner József s. k. Szücs János
igazgatósági elnök. lökönyvvezctó. * pénztáritok.

Ezen mérleg,- valamint veszteség- és nyereség-számlát megvizsgáltuk, és az intézeti könyvekkel, valamint a felvett leltárral megegyezőnek taíáltuk.
Nagyatádon, 1909. évi febrüár.hó, 16-án.

Egyed .jenő s. k, ' Steiner lgnácz s. k. > Bokor Lajos s. k, Pollfaer Adolf s. k.
jniár.hóilí

3  B

Nyereség-felosztási javaslat:
indítványozva lesz, hogy az 1907. és 1908. évi csoportokra futó nyereség az illető csoportok javára írassanak; az 1906. évi 

csoportnak járó 11735 K 72 f fiedig ugyanezen csoportnak' az előző évekből ¡áró nyereségeivel együtt az ezen csoportbeli üzletrészek 
arányában felosztassék; ily módon egg-egy 1906. évi csoportbeli üzletrészre 2 K 66 f (5 7 /„) osztalék jut.
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ROTTER BERNAT, NAGYflTADUN. »

t i
;■' ■ •

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA. LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. f 5

Lüttichi és suhli fegyverek, fló- 
bertek, revorverek és minden

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók. -■

" w\«//v\ l|\w nemű vadászati cikkek.-----

=  Gazdasági és varrógépek. ■

Mindennemii takaréktUzhelyek. 

■ =  Valódi Meidinger kályhák. f" l .
Szabályozó, töltö és szellőző 
kályhák. Remek kivitelű kályha

Pinkafői és erdélyi hosszszörii 
— .:...  ..... . pakróczok.

1
tálcák és kandaló eszközök. Háztartási út konvliabcr ezik.

V

Közönséges és nikkel száncsengök. Szab. zsirbödönök. = ■ V
r í m

HIRDETMÉNY.
Alulírottak Nagyatádon — attól a meggyőződéstől áthatva, hogy a v^ros, a járás és a hiteligények 

fontos fejlődésére való tekintettel egy harmadik pénzintézetre feltétlenül szükség van, — egy uj takarékpénz
tárt alapituk „Néptakarékpénztár Részvénytársaság “  cim alatt.

Ezen takarékpénztár 1909. évi, május hó 1-én alakul meg, s ugyanezen hóban már meg is kezdi 
működését. '  ’ "

Célunk az, hogy: a kisgazdákat 
iparosokat és 
kereskedőket

olcsó s az őket megillető hitelben részesítsük: hogy nekik a szükségos kölcsönt könyen hozzáférhetővé te
gyük; hogy városunkban, de különösen járásunkban a földművelést, kisipart és kereskedelmet felvirágoztassuk 

A ki ezen célunk elérésében segédkezet akar nyújtani, az JEGYEZZEN RÉSZVÉNYEKET. .
Üzletünket 150.000—200.000 korona alaptőkével kezdjük meg.

Kibocsátunk 1500-2000 darab 100 korona névértékű részvényt.
Részvényeket lehet jegyezni alulirott alapítóknál levő iveken és ezenkívül külön hirdetményben is fo- 

gunk egyéneket megjelölni, a kiknél a részvényjegyzés történhetik.
A részvények ára részletekben fizetendő, és pedig: a részvényjegyzéskor 5 korona fizetendő részvé- 

nyenkint alapítási költségekre s ezenkívül a részvény • névértékének 10Va, vagyis: 10 korona, a második rész
let, a névérték 2Va, vagyis;-20 korona részvényenként, az alakuló közgyűlés megtartásáig, vagyis f. évi 
május hó 1-ig fizetendő. A további részletfizetési határnapokat az alakuló közgyűlés fogja meghatározni

Az uj Takarékpénztár fontos közérdeket van hivatva szolgálni. Ezért felhívjuk a közönséqet a tö
meges részvényjegyzésre. v 

Kelt Nagyatádon, 1909. évi február hó. ^
WOLLÁK SOMA s. k. elnök, poszomány és zsinór gyáros.

STEINER MIKSA s. k., sör és bor nagykereskedő. FLEINER JGNÁCZ s. k., kereskedő.
BIENENFELD IZIDOR s. k„ bőr és cipőgyáros.
MAYER ISTVÁN s. k., ékszerész.
KERTÉSZ ADOLF s. k., nagyvendéglős.
PFEIFER IMRE s. k., lakatos mester.

FEJGLSTOK ZSIGMOND s. k., keresnedő. 
DANI JÁNOS s. k., háztulajdonos. 
DOLENECZ ISTVÁN s k., háztulajdonos. 
Dr. GRÜNBÁUM NÁTHÁN s. k., ügyvéd.

Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909..
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