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A belső kivándorlás.
Az amerikai, romániai és anyu-j 

gáti országok felé irányuló kiván
dorlás mellett egy más népmozgalom 
is sorvasztja ennek az országnak a 
gazdasági és társadalmi erőit. E nép- j 
mozgalom alatt értjük a vidék lakos
ságának folyton fokozódó tolulását a 
főváros felé, ahol a képzelet még 
mindig megrajzolja a száraz lábbal 
elérhető Amerikát, az érvényesülést, 
a jóllétet, a vagyonosodás forrását, 
egyszóval mindent^mir a vidék ma 
meg nem adhat.

Nem ujkeletfr a~maggarrrak^z an 
népmozaalma. Az immár négy évti- 

túrna’

ragyogásra, belső romlottságra nézve 
ebből a mechanikus és legkevésbbé 
sem természetes népszaporodásból a 
a magyar metropolis, amely mindig 
vonzza s magában felemészti a vi
dék népességét s mindeddig sem kor
mány sem törényhozás_ nem tudta, 
nem akarta észrevenni, hogy a fő
város természelenes és igy nem egész
séges gyarapodása a vidéknek mun
kaerőben való csökkenése, a merev 
központ'ó'sításfeoji, .származik.

A, főváros a maga szörnyű em- 
berhüííámzásával, abbéimé öszpont- 
tositott mérfietlen mözgótőke éryéfi

“ zé^et tuTfialiclt alkotmányos eleinek' 
a legelején kezdődött. A közjogát vi- 
szaszerzett nemzet parlamentje és 
kormánya a hetvenes évek elején már 
kezdte megalapozni a nagy, erős és 
hatalmas központot, s első sorban az 
intelligens középosztály mozdult meg, 
hogy a maga számára az életnek uj 

/'forrásait tárja~fel s a maga erejét az 
uj intézményekben gyümölcsöztesse 
a haza s ecjyuttal a saját maga erős
ítésére, Később kezdődött a mun
káselem tömeges vándorlása a fő
város felé, majd mikor a főváros fej
lődése amerikai arányokat vett, a 
hajótöröttek, a kalandosok, a vesze
delmes elemek raja lepte el a fővá
rost. Megszületett népségre, külső

nyesülésnek ■fmnden r̂saifd üsvémjg- 
ver leginkább azért vonzza magába a 
¡vtdek lakossagat, meHTvTízedes mu
lasztások a vidéken a megélésnek 
'sokkal kevesebb lehetőségét tudják 
. megteremteni, mint a fővárosban.

Az egymást követő kormányok 
politikája, mellyel a vidéki városod, 
nagyközségek beleker.gettettek az óri
ási pótadókba, szintén ok volt arra, 
hogy pangott az élet a vidéken s 
feltünedeztek a főváfos felett azok 
a délibábok, amelyek a Budapestre 
irányuló bevándorlásra csábították | 
nemcsak a reményt vesztetteket, a ! 
modern kalandosokat, hanem a jó- 
sörsra igazán érdemes elemeket:

Pedig éppen ezekre vár keserű 
csalódás. Az egyszerűbb, könnyebb j 
anyagi feltételekkel járó vidéki élet

helyett a belső kivándorló a száraz
föld legdrágább fővárosát kapja meg 
uj otthonául. Nem képzelt akadályok 
gördülnek elébe s úgy érzi magát a 
száraz lábbal vándorló, mint fiz ódon 
regék i népé, amely vándorújában 
minden lépést, rémekkel, ismeretlen 
szörnyekkel kénytelen kiküzdeni. Az 
uj otthont kereső magyar szemben 
találja magával a kontinentális beván
dorlókat, akiket nyomor, szorón̂ at  ̂
tatás, félelem és az életért való reszr 
ketés űz vándorútra. A mi belső ki
vándorlóink járván nehéz útját qz'uj 
otthon alapításnak, kifogynak a<T
zülrol Hozott csekély vagyonból, tes
tük és lelkűknek err.jéhől niggtornekr—
elzülenek s jelentékeny statisztikai 
adalékot ŝzolgáítatuak a magyarság 
pusztulásához. Sirversiik pedig tne- 
giródik a nem ismeretlen refrénnel: 
a magyar nem élelmes.

' Arra nézve, hogy a vidék me
chanikus utón, vagyis bevándorlással 
a természetes és szükséges arányon 
túl né szaporítsa a főváros lakossá
gát; hogy a vidék lakossága ilyen 
természetellenes utón folyton 
ne fogyjon, a vidék gazdasági 

és társadalmi életét kell újjá terem
teni. Ehhez yedig okvetlen szüksé
ges az, hogy szakítván á merev köz
pont )sitással, térjen át végre a tör
vényhozás és kormány arra az egye
dül helyes útra, hogy elősegíti az

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Kávéházban.

Kávéházban szokott helyen,
Üldögélek egyedül. • ----- ^ —
A szomszédban kurta korcsma,
Piros Jóska hegedül.
Olvasgatom a lapokat 
Sorra né^em valahányt,
Valahol a Tisza partján 
Halva leltek egy kislányt.

«Ismeretlen okok miatt»
Az újság csak ennyit ir,
De én nekem Isten tudja,
Furcsán hangzik ez a hir.
Gondolkodom, kutatgatom 
Kellett lenni okának,
Ok nélkül még senki Sem ment,
Nem is megy a Tiszának.

És a mint igy jjondolkom,
A szomszédban oda- át; „•
Piros Jóska bandájával 

I  Rá kezdi az- uj .nótát.
S  a mit nem tud a riporter 
A hegedű elmondja;

Boldogtalan szánni való 
A szerelem bolondja.

Hat év után.
Két hó mulva_férj és feleséj lettek.

! Gusztáv rajongásig szerette nejét/ Emília 
Í^zive~lMUié^öl gyűlölte férjét^akiHez a szü

lői erószaKkéaiiszeritette^ K  két egyénre 
igazán elmondható, hogy egyült laktak, de 
csaki? laktak, a boldogság azonban távol 
volt tőlük. ̂ A fiatal bárónő finoman s férjét 
kétségbeejtő}, következetességgel tudott min
dent úgy elintézni, hogy különben legszor
gosabb viszonyukhoz a legcsekélyebb, bi
zalmasság Sem férkőzhetett. Azon naptól, 

j hogy a szülői hazafeíhagyták, Gusztáv irá- 
| nyában Emilia a néma szerepét játszotta ; 
¡férje szavaira, melyeket az elemién hozzá 
intézett szótlan marjdt, hogy bármely élet- 

I télen köszobornak -becsületére . vált volna. 
¡A  báró kezdé megérteni Emíliát és tűrte 
'sorsát, remélt a Jobb jövőben, fiatal bá- 1 
| róné azonban korántsem lett azért zárkozott, I 
| nem állott be apácának, ő büntetve mást, j 
nem akarta önmagát ís bünteínTS ezért aj 

| legszelletndusabb férfiak és nők5, társaságát ̂

gyüjtémaga, köré tudománynak és művé
szetnek élt; Mágá' festett, zenélt, s amellett 

Rónay Sándor. ' háztartást is a legnagyobb gonddal vezeté.
Hetek múltak, férjéhez egy szót sem szólt, 
sőt a gyűlölet irányában mind magasabb .... 
fokra lépett. Ki a családok titkaiba belátha
tott, ki a tettekből a tettek rugóit is felis
meri : ki .tudja, hogy a ki magát czieaomáz- 
za, az nem magáért, hanem azokért teszi 
kiket megnyerni igyekszik, 1 az elötj- Emiim 
báróné vizsla, fesztelen modora sem volí 
olyan, mint a többiek előtt. Emilia arra tö
rekedett, hogy férje figyelme egy percre • 
sem forduljon el tőle, s hogy irigyelje á 
többieket, hogy érezze kinos helyzetét. A 
tiltott gyümölcsöt erőszakkal akarta lesza
kítani, most képtelen, pedig előtte áll, még 
csak feléje sem mer közeledni.

Nevét viselte Emilia csak J2iinyibcu 
volt neje. Gusztáv, ura, parancsolója-lehétett 
volna, de erkölcsi hataÍöm.-4 Jlott-a nő ke- 
kezébeti, mely a különben sziláj fér|et ajtón 
állóvá s' nem hatalmasabbá tevemaga-felett- 
mint utolsó szolgáját. Gusztáv mintha egé̂ - 
szen megváltozott volna. A vad, szitaj ter
mészet hideggé, nTjugödtá lett. Az elfojtott- 
láng, mely ki nem törhetett, teste minden



erős vidéki centrumok alakulását, 
megadván a vármegyéknek és- va
rosoknak az erre való eszközöket.

- Tiidövesz (gümökor.)
Irta: Dr. Sz^S.

: - - Európa 365 milliónyi lakosából öt mil
lió gümökóros s ebből évente- 800.000 em
beri öl meg e baj. Oroszországban, Auszt
riában s ezek után hazánkban harapód
zott el a tuberkulózis a legnagyobb mérték
ben. Évente egy maga több lelket ragad 
el országunkból, mint a többi fertőző kórok 
együtt véve. A tüdővészben elhaltak száma 
75.000 és 80.000 között ingadozik. Buda
pesten újabban jobbak a viszonyok, mint 
a vidéki városokban. Higiénikus intézmé
nyei javulásnak kell be tudni, hogy még 
1875-ben Budapesten lOO.QOOlakósból éven- 
kint 800 ember halt meg gümókorban, ed- 
dig- ezcH szám újabban felére csökkent, va
gyis most TQÖ.ÖOO budapesti lakosból 400- 
at ragad el évenkint e kórság.

A közgazdasági kár mekkoraságát dr. 
Korányi Frigijps reális és megdöbbentő ada- 
tataival igazolja. E  szerint pl. 1894-ben Bu
dapesten 13.400 tüdóbajos' éltr és ebből ki- 
folyólag a közvagyon_.károSodása. ágy év

kabiróbb kornak, jg, élet tavaszának és ma-Uáhaa.

meny elterjedésének útjait a testben ! majd 
a ragály forrásait. A gümökóros, kivált pe
dig a tüdővészes embert és köpetét, továb
bá a gümökóros (gyéngykóros) _állatoU a 
tehenet Járgyalja, melynek nyers fel forraílan 
teje szintén fertőzést okozhat. A  vaj és egyes 
tejtermék is okozhat, ha gümökóros állat 
tejéből-valór A  fertőzés alkalmai között el
ső a gümő-bacilusokkal fertőzött levegő.

A zárt, amúgy is tisztátlan levegő, az 
együttlakás és együttmunkálkodás, szóval 
érintkezés (tisztátlan kéz, akaratlan köpé*, 
közeli beszéd szájon csókolás) tuberkulóti- 
kus egyénnel;; továbbá oly lakás, melyben 
tuberkulótikus egyén lakott és különösen a 
zsúfolt lakáŝ  legfőbb terjesztői a tüdővész
nek. E  veszélyeket kellő felvilágosítással, 
kioktatással, figyeléssel és óvrendszabályok 
betartásával mind el lehet kerülni. A gümö- 
kór ellen lehet védekezni.

Mindenki tehetsége-^s műveltségi fo
ka szerint foglalkozzék e nagy kérdéssel,

| míg e dologban helyes köztudutat fejlődik 
| Mérsékelt életet folytassunk, minél több 
: időt töltsünk a szabadon, ne éjjetezzűnk, 
[kerüljük a kávéházák -és korcsmák zárt le- 
Tvegőjét, tartózkodjunk a mértéktelen szesz- 
; ivástól, mely szervezetünk ehenáH^képes- 
jségét csökkenti, legyünk takarékosok úgy a 
(testi erövel. valammTaz anyagiakban áha-
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j kátrány ozása.vagy a fővárosba oly jö l bz- 
vájt ásványolajjal vagy legalább is vízzel 
való öntözése, továbbá a földetérő ruhának 
betiltása, az utcai köpködés jneggátolása, a 
lakások és szőnyegek lehetőleg portalan 
tisztításának a javulása =a legfontosabb té
nyezők, mig a füst korom ellen a megfele
lő füsttelen tüzelést és jó füstmentesítőket 
kell alkalmazni.

S  ha megteszük miedezeket az óvin
tézkedéseket, a tüdővészesek száma hama
rosan nálunk is megcsökken annyira, mint 
azon államodban, hol ezen óvintézkedések 
már évekkel ezelőtt megtétetik.

rának nyavajája a tuberkulózis, mely leg
gyakrabban -az egyénékbe befektetett óriási 
tőkét pusztítja. A férfiak között Budapesten 
gyakoribb, mint a hők között.

A tüdövészt a régi vélekedés daczára 
ritkán örökli a gyermek, .szülőitől. A gümö- 

—kor igazi nagy -tér jesztője, mint dr, Kuthy 
kifejti, a ragályozás, az infekció. A gumó- 
kór_bak:criuma hideget és meleget soká 
képes tűrni : de már 98 Cu. melegben, - ki
vált ha nedvesség is (góz:)-van jelen, 10 
perc alatt-elpusztul. A tüzönapfény egy fél 
óra alatt megsemmisíti. Aztán rátér a gü- 
möbaciclus szervezetbe való behatolásának 
a megmagyarázatára s leírja, hogy melyek 
az emberi testen a fertőzés kapui. A szájon 
át étel, ital által, _de föképon az orron és 
szájón át a belélegzett levegő, úgyszintén 
bőrsérulések utján kerülhet a bacilus testünk
be. Folytatólag szakszerűen leírja a fertőz-

A tisztaságot sémmi dolgunkba egy 
j percre se tévesszük szemünk elöl. A víz, a 
! levegő és napfénye a tisztaság föeszközei 
i ezekkét éljünk bőven. A  tiszía jól szellőzött 
; lakás megvéd a fertőzéstől.

A szabad levegő szerzetére__már a
gyermekeket meg kell tanítani.

Lakásunk legyen világos, száráz, jól 
szellőzhető és tágas: gyermek és hálószo
bánkat a lakásunk legszebb két szobájában 
rendezzük be.

Táplálkozzunk célszerűen, kerüljük az 
alkolkohóí élvezetét, edzzük testünket mun
kával és hidegvízzel. ........

Nem kevésbé Törrtosak a hatóságra 
háramló feladatok sem, melyek a köztiszta
ságra a jépelgitjgzésre és helyes lakás po- ; 
littkárWonatkozniRr^7 • ~

| A  tuberkulózis. elleni küzdelemben a 
I legfőbb feladat köztisztaság. Itt az utak j

H Í R E K .
— Lapunk megjelenése nyomdai akadá

lyok miatt késett, melyért olvasóközönségünk 
szives elnézését kérjük.

Előléptetés. Á  kereskedelemügyi mi
niszter Kovács József államfönököt és Klein 
Lajos hivatalnokot a IX. fizetési osztályból 
a VIII. osztályba nevezte ki.

— U j doktor; Szalós Arthur közigazga
tási gyakornokot a kolozsvári egyetemen 
doktorrá avatták. Gratulálunk!

— Knrpötlák. fl kózöklatásÜfiüi minisz
ter Farkas Olga csokonyai tanítónő részére
’200 " kÜrOHát-ntalo áiiyo/.utt kor pótlék -etméftr

— Színház. Fehér Vilmos színigazgató 
14 jól sikerült'-előadás megtartása után 
társulatával Barcsra távozott

Ártézifürdőnkről. A  gyönyörű szép 
őszi idő többek közt azt is eredményezte, 
hogy artézi JüLdőnk, mely más években már. 
november hó elsején bezárult az idén, az 
igen rossz4dók beálltáig, a mit adna a terem
tő, hogy úgy december-vége felé legyen, 
nyitva marad és a közönség élvezetére, ren
delkezésre áll. Valóságban fürdőnk annyira 
életszükségletére van városunk és vidéke 
közönségének, hogy azt hiszük, miszerint a 
szép idővel együtt fürdő igazgatóságunk e 
rendelkezését, is szívesen fogja venni.

— Hírek a  dohánybeváltó köréből. A 
dohánybeváltó működését f. hó 15-én kezdi 
meg. A  pénzügyminiszter a dohánybeváltó-

kinjait átszenvedé; e szerelemféltés furiái. 
gyötörték képzelmét és lelkét. Lehet-e, hogy 
Emília öt még valaha szeresse ? . . . Ékér-, 
désen tépelödött éjjel és nappal. Ha a bá
róné a társaságban víg és derült volt, ha 
a körülötte bókoló szép férfiiak közül egyi-. 
két vagy másikat kítüiífeté, kimondhatatlan { 
érzés fogta el. •

A szenvedések ellen csak egy fegyve-! 
re maradt: a remény.

—  Egy év múlt él így. 
összekelésük évfordulóján kora reggel

Gusztáv belépett neje dolgozd--' szobájába,
- melyet eddig még nem is látott. Halvány 
-volt, bágyadt pillantással , nézte az igéző vi
ruló hölgyet, ki teljes szépségében ült előt
te. Lassan, megtörten közeledett feléje.

— Emília sohsem fogsz szeretni?
_  Az ifjú Báróné nem szólt: fölkelt tám- 

lányáról és egy-pillantásra méltatá a bárót, 
mely pillantásban sem harag, sem szenve- 
dély, sem gyűlölet, seáTUidegseg nem volt, 
csupán közöny, mely Gusztávot a kétségbe
esés örvényébe taszitá. A halálra ítélt utol
só útjára nem távozhatok oly szomorúan, 
mint e férfi távozott-neje szobájából.

Az évek múltak. Gusztáv minden esz
tendőben megkisérlé az engesztelő lépést, 
de hasztalan.

Minden évben egy barázdát hagyott 
homlokán a fájdalom, a bubánat. Míg Emí
lia ép oly üde és szép volt, mint azelőtt 
Gusztáv báró külsejére nem lehetett ráis
merni. A hatalmas szikár alak megtörött, 
szeméből a tűz nem veszett ki, mely azon
ban valami tulvilági fénynek látszott.

Végre a hatodik évforduló is beköszön
tött. ’ 

"Emilia ép szobája ablakánál ült, s él
vezettel szívta a friss levegőt, egyszerre 
felnyílt az ajtó és zajosan csapódott be. 
Emília megfordult s férjét-ujjongva,, ugrán
dozva látta maga felé közeledni. Féjén’ le
velekből font koszorú volt, mig jobb . ke
zében egy 'termetes furulya büszkélkedett.

A  báró eleíntén a legkomikusabb állá 
sokban, majd térdre borulva hosszú beszé' 
clétmörfQütt et frejéTTekr s aztán aieghamv 
sabb hangokat csalta ki furulyájából. Emi- 
rlia ̂ megrémült, szivében - egy eddig - férjé 
firánt ismeretien érzéŝ  támadt, eltűnt leiké- 
[ böl a gyűlölet, hirtelen a pillanat hatása 
alatt szerélem képződött helyette. Hallani

vélte, amint saját énje súgta: Szeresd a 
férfit, ez, küzdött érted síhegérdemli szerel
medet. E  pilanatban a nő elfeledte a múl
tat, elfeledte az eddig az előtte álló férfi 
iránt való gyűlöletét, egyet érzett csupán 
a jelenben, hogy férjét nagyon lángolón 
megszerette. Feléje közeledett, hogy bevall
ja, hogy nagyon szereti,-.v

- De Gusztáv meredten nézett rá, 
szeme homályos volt, arca eltorzult, megőc...
rült................................................................

Emíliával forgott a világ, szive majd 
kiszorult a kebléből, a könny kiszáradt sze
méből, s élettelenül rogyott össze.

— — A  cselédek midőn bejöttek a 
nőt a szoba padlóján halva találták. Gusz« 
táv báró ott állott mellette, nászttált furul
yázott menyasszonyának. — — — — 

Laszk Manó.
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fláf4olgozómunkások részére bokréta űn-^ktk a-rendeletet a járási főszotgabírákhoz 
népéig tartására 504 koronát utalványozott,, továbbították a célból, hogy lehetőleg min- 
amely összeget a munkások között osztot- deli község a maga részére egy irni olvas
ták ki, 'TiT-tudó egyént küldjön ki a tanfolyamra, úti

-  Lopás. Szántó Géza és Szántó Bál költségen ki«ül— más.teher a községeket 
' nagykorpád! jakotok Kulcsár József istálló- "<™ terheli, ,t,ért az alla,,, gondoskodik az

¡ától lob') tárgyahiiintegy 5ÖTÍ5 ronTértVk- j  f s,asrl"  és, e szál ssolasroTezen felül n,in- 
ben elloptak. H károsult följelentése M aiin  » W  kor. kézpénzt is
a e m ír s é g  megindítóit* a ngomozást és megtanuljak az előfordul-
a tárgyakat fentnevezetteknél megtalálta.

— Tözek. Az elmúlt évnegyedben a nagy
atádi járásban 11 tüzeset volt. A tűz egy
részt lakóházat és melléképületeket, másrészt 
gazdasági Takarmányt pusziitól! el. „,el„ W  kovelkízt^en nuut tudni, dolog, az 
Lesetek .részint gyújtogatástól, részint gon~| A“ 9f>'*“ *  «en rád,kitel,, emelle fel a ku- 
datlanságból származtak. Az előfordult |üz-! '"átabat ,,,ely ulan .1 temeti,,, odaírni l.ank 
esetek a járás területén a következőképen »  kitat.ish.i helyezte -a felpnirfesl, A Nemet 
oszlanak meg: Kuntelepen 4, Csökölyön 3. i:"od:.lu:: ^ " k  kamatlabemel^se azonban

- Rinyaszentkirályon 1, Nagyatádon I, Kis- '" lul “ mérete* null tavclkezcjt be és pe- 
baiombau 1 tüzeset. . d.|! azért. „ „ , 1  n,,,zerk,, ¡Kmpiacoa

latunos konnyebbiilés álfbtt be. A Osztrák-
-L Ismeretlen holttetem. Októher ho 26- Magyar, bank legutóbbi iilev. n melyei dr 

án reggel a toponar-ríjpaslLut mellett egg PopoviesSándórMkorutáiiyzo elnöklete alatt 
fára támaszkodó, teljesen átázott es Ina- J ta|.lo lla k  IDeg a füIjnaBTRÍijtiangulag azon 
nyosati öltözött nőt-tarállak. Elet meg u ftjn r ju lo «  högjj czidószuinliílncs olyan 
benne, de a hozzá intézett kérdéseket vá- ;Illlciy a kamatiábeiiiel /uksitt^ssí'

ható fcríötlenitö betegségekkel szembeni 
óvintézkedések megtételét.

— Az Osztrák-Magyar-bank nem emel
te a kamatlábat.. A pénzpiac óriási feszfilt-

lag Dezsóné kir. járásbiró neje szavalatá
val és Jösch Jánosné kir. folyammérnök ne
je zongorajátékával. Mint e néhány számból 
is látható, a hölgyek is hozzájárulnak a ke-!_ 
gyelétes- cél elősegítéséhez és különösen Dr. 
Krammemé részéről méltányolják a-szives 
kézséget, melylyel kivételesén idegen járás
ban is fellép, csakhogy a kiváló megyei célt 
előmozdítsa. A rendezőség nagyszabású elő
készületeket tett a vendégek, fogadására és 
elhelyezésére. A zenét Simplicius teljes ze
nekara fogja szolgáltatni s egyáltalán meg-' 
jósolható. t»>gu itycn nagyszabású és fényes ■■ 
mulatság nem v.olt a vármegye központján 
kívül. A megyo tüdövészes pavillon és dis
pensaire ügye előreláthatólag szép összeg
gel fog gyarapodni, bár a rendezőség tag
jai ezullal ïïem- sarcollatnak meg, mért a 
relidezői tisztség anyagi áldozattal, vagy hoz
zájárulási kötelezettséggel nem jár. Csak ter- 
liiészetesv hogy szívesen látják, ha a ren
dezőség tagjai is emelik az est fértyét meg
jelenésükkel s az összes érdeklődő közön-- 
ségef a vármegye egész területéről szívesen 
látják. A meghívók csak november elején__

— tasznemm hagyta, ft Inpuuáii Unó koism |n ]í. Erre tényleg nem Is lelt luliraTz Oszf
lakásain vitette az ismeretlen nőt es ápolni r4ll Mjciyar lónknak sziiks. ,|l-. mert azzal
kezdte, azonban mindhiába, mivel 4 5 perc ho0!| te|emeli p kamatlábat,'¡i most kedve-

-múlva, mielőtt még magiihiM térj voln .nntj  |||ou,i,diill' „,'nri .......un j , i n , r . - r , .
. haft A  rendőrhatósági hullavizsgálat meg- ;|| v o l n . i .

— Főváros legelső fényképészeti és 
festészeti müintézetről. Általános feltűnést

i tshiii nik íi gyönyö^™
fi vészi oliijfestmeijtjek és krétarajzok.

ejtetvén,. nevezeti nőn kiileroszaK nyoma, ~ t — - /r
vagy kuzdelmi •nyom látható nem volt, ha- ~  Milyen idő lesz? Meteor jelentiNo-
lálát valószínű sziv.sJiélhülés okozta. Kiléte V-Mozási napjaid,9̂  11, 17,.20)
ismeretlen, csak annyi tudatott meg, hogy  ̂̂  ^  -7-re esnek. Ezek közül a leg-
ncvezett elölte való napon Répáson azt inon- fósebb hatásnak: 4, 9, 17 L’4 és :.’7. A 4-
dotla volna, hogy Magyaraládra megyteme- ikl állandóbb és enyhébb; szárazabb Jellegű ;

' tésre. Kiilsyjeg Ítélve muukáSfiő lehetett, a ..H V!,^0Z() inkább'szülés, esetleg. hu-.
Toponárön iemélTélTeTr" ^  VÖ8- hideg; a 17-iki enyhe:. 24-iUT

'» P -  -H é tfő i Poala«  PttUlik a i  heti " á t o k
lá ^ fe k s z ik  előttünk. H ézagot potlo ú js á g , ^  h o ld ío g g atk o íés csőkké
Fóqlalkozik -a. hét politika esemenyeível, de fofJ llalni
e melléit egyeS jelentősebb irodalmi, miivé— • . ,, - - -— ^ — —•—^ -- —
szeli s tudományos dolgokról is tárgyal. Na- ar*5 verseny Csurgón. Csurgó ezutr,
gyón alkalmas különösen azoknak, kik- ke- lil' ismét kitesz magáért. November 27-én > 
■vés jdöf fordithalnak újságolvasásra. Me- .ó megyeí tüdővész.ellen küzdő intézmények 
legen ajánljuk ezen uj lapot plvasóink fi- javara nagyszabású és hangversenynyél egy- 
gyelmébe. Előfizetési ár egész évre 10 kor. bekötött táucmulalságof rendez, mety az elö- 
Megrendelheiő kiadóhivatalban, Bpest. 1V̂  jelekből ítélve a régi hírneves megyebálok 
Molnár-utca 28. emléket idézi fel. A megyei .jólékonycélra

— Vármégyénk népesedése. Az elmúli k a*° lcl<ill,e,,c* »fl.yanis reszt vész az egész 
3 hónap alatt Somogyvármegye termetén v^ ,n^  ío,spann,,kkal. alispánunkká! 

.. . .. ........ _______ u„u..t, * egész központi szervezetlel. A mulat-született 3053 gyermek, meghaitak ezalatt ság védnöke Kapotsffgjenö főispán, díszei-
az idő alatt 172()-anés Így a vármegye né- K,lcsk„ v|cs L „ ios IÍH tí|,.„cll
pessége 3 hónap alatt 1333 lélekkel szapo- c|||6k p,Bch|ieí sa„ dor fojcgzzö, ,a rendé- 
rodott természetes utón. zőség tiszteletbeli elnöke Dr Szaplomzirij

— Kicserélték az útjelző táblákat. Min- Manó megyei főorvos, elnöke Bóne Kajmán 
denki láthatta azokat a kopott útjelző iáb^fös*tiigabi«V alelnökei Dr. Élni Kábnau tb. 
Iákat, m lyek az egyes községek végén disz-^megyei főorvbs^Mohar József^tánitóképez- 
telenkedtek, sokszor félrediillen s alig olvas- dei igazgaló és bárírWeKsfííbach Iván szól
ható felírással. Mint értesülünk a régi táb- (jabiró. Ezenkívül körülbelül 300 tagú reii 
Iákat újakkal cserélik fel, melyeken nemcsak ; dezö^j- van, mely a helybeli intelligencián 
a megye, a járás, s a község neve lesz ol-jkivül a vármegyei tisztviselői kár, az összes 
vasható, hanem u legközelebbi községek ki- megyei hivatalnok, a kaposvári közintézm^- 
lóméter távolságát is jelezni fogják. úyek s a járás, valamint a többi járások

-  Kiakarta végtii az asszony nyelvét, j intelligenciájának  ̂vezetőiből is  tagjaiból alá-
Radikális módon akart segíteni Huuptmann 
Simon barcsi lakos a felesége éles nyelvén, 
mert a napokban ujábbi össeszólalkozás 
után kést fogott és dühében kiverte az asz- 
s.ouy egy fogát ésajkát is felhasitotta, mert 
a nyelvét akarta megkurtitaní. Az asszony

i a liAzhcliek bementek-és>zok |szüleiekből még csak .annyit 
mentették meg a brutális operációtóir

— Fertőtlenítő tanfolyam tártását_rendcl- 
te'el a belügyminiszter. Ebből kifolyólag 
felhívta az összes vármegyék alispánjait,

kiilt. Haii^sulyozmmk kell, hogy a kapos
vári társadalom is melegen felkarolta a hu-- 
nlánus ügyet s a számottevő faktorok kö
zül igen sokan igéfték inng erkölcsi jámo- 
gatásükat és lejövetelűl^t. A  hangverseny 
műsora is előkelőnek Ígérkezik, Az előké-

el, hogy Dr. Szaplonczay Manó felolvasá- 
sásán kívül Dr. Krammer Józsefué úrnő, ka- 
posvári kir. lörv^nys^cki bfró iieje fog köz
reműködni énekszámaival, továbbá Dr. Csil-

».ilael festfsze-— !
ti müiuffrcet műtermiből "Budapest, VII. Rot- 

jtémbjller-utca 46-kerfl<ijek ki. E müintézet 
: na^y gonddal és szigorú pontossággal esz
közli' a vidéki megrendeléseket és ennek 
köszönheti, hogy immár -az egész országban - 
a legjobb -hírnévnek örvend; Úgy ólajfest- 

i tm*tiyrh,-“TTTTTir krétarajzok megrendetésncl 
j elegendő a- fénykét^-lieküldésc. Krétarajzok 
díszes p.is^parliika . mnr 6 koronától, 
szinesj olaj, vagy npiitelf hépck lO koronától 
feljebb. Előzetes feiviiágosítással .és árjegy
zékkel készséggel szolgál a müintézet. Ajánl
juk olvasóink figyelmébe£ jóbirű mOintéze- 
tet.

Kiss szerencséje nagy. A magyar
kir. szab. oszláiysorsjáték csütörtöki befe
jező húzásán a 600000 koronás fónyere- 

jményt a 96071 számú 8-8-ban eladott sors- 
; jegygyei ismét a hírneves Kiss Károly és 
társa bank részvénytsrsaság (Budapest, Kos
suth Lajos-u. 13) szerencsés vevői nyerték, 
hol immár negyedszer nyerték meg a 600,000 
koronás főnyereményt, nem hiába mondja a _

I közmondást-«Kiss szerencséje nagy!«

— Czipészek figyelmébe. Tisztelt szak
társaimnak becses figyelmébe hozom, hogy 
nálam' a legújabb divat szerinti felsőrészt a

! letjizlesesebb kivitelben kaphatunk,'úgy az .
j«u — mint a'Safáí.anyagábóHcészítve. Ugy- 
/Sziutéw tüzésekel .is elvállalok.

Szaktársí üdvöztettel 
ilAUSNÉR IGNACZ 

cipész mester

— Epilepsziában (nehézkór) “szenvedő 
i betegek nagy érdeke fűződik azon nevezo- 
I tes eseményhez; hogy u lezajlott uemzelkö- 
; zi orvosi kongresszus az Epilepszia gyóL 
gyitására nemzetközj Ligát alkotott, mely
nek közép potitja Budapest. A betegeket 
azonban az érdekelheti legjobban, hogy az

gyógymód jelenti a legnagyobb haladást, 
melyet dr. Szabó B. Sándor, Budapest, 
Nagykorona utca 18 honosított meg, s mely , 
gyógymód minden betegnek rendelkezésére 
áll/ha e kiváló spedul&lá Orvoshoz fordul.



— Tisztelt olvasóinknak szolgálatot vé-! Mind a kelten régi helyükön ültek szótlanul, 
lünk lenni, ha íz országban mindenütt hl- Dodi nem érezte, hogy ez a lépes ki-

NAGYATÁDI HÍRLAP

Eladó kovácszerszára.
~ resneír'isínert1 KükürőmTnir Első ^Szólőolt-1 elégítette volna szívéi. Még ¡óbban, sajnálta E r Z S é b é t p Ü S Z t á n  . e l a d ó  1 ' t e l-

vány Telep-re -  tulajdonos Caspari Fri- n  leányt, m i n t . je S  k O IT ip le t  k o v á C S S Z e r S Z á m
t-flyes  ̂M e d gy e s, Nasukökullomcgye —-hívjuk -.-Bandi dühösen szolt oda. J

*  fel b. figyelmét, mely szólótelep azokat is- -  Megtettem hát, a mit kívántál to- /fu v 0  n é l k ü l )  ¡UtánVOS á rO Il.  
/ jól és lelkiismeretesen szolgálja ki, aí kik lem. Remélem meg vagy elegedve ? .> -■

a szőlőfajok ismeretében semmi tapaszta- —  Ne gyötörj még te is! -  volt a é r d e k lő d ö k  a  s z e r s z á m o t
lattal, nem bírnak s a cég jó, hírneve sza- j felelet. -*==?? .
vatol arról, hogy általa mindenki tdjes meg- Nos igen. Nem tudom elhallgatni h r Z S e b e tp U S Z ta n  T U JS Z  Im r e -
elégedésére lesz kiszolgálva. a dolgot, azt hiszem, bambán cselekedtél.

—f Miből kovetkezteted-ezt ?

A „Nagyatádi Hírlap“ regény-' I  :

« é t i 

n é l  m e g t e k i n h e t i k .

csarnoka.
Éjszaka.
Regény.

Irta: Fodor Rezső.
R  leány megkísérelte a védelmet.
— Hát mit felel maga, Dódi, mi a ma

ga véleménye?
Dódi odadobta a kis asztalka hamu

tartójába az elfüstölt szivarvégét. A füstgo- 
molyok a szoba levegőjének legfelső rétegê  
iben úsznak, fátyolszerüen födve be a szó-

felült fekhelyéről. Belátta, hogy barátjának 
igaza van.

Hogyne, hisa-qn minrtwma gondolatok,; 
melyek bárátja ajkáról hangzottak, tegnap,

rfetei

Gitta? Az elhagyott mint egy ku- 
jtyáL Kidobott az utcára. Fel is jit, le is üt.
; De ezt a leányt te lökted el magadtól. Ez 
-a leány szeretett. Mi lesz ebből a leányból 
¡nélküled. Dojgozhi nem tud, HTlt fog csinál- 

f- . ■
'  — -Érdeklődöm m ĵd sorsa iránt.

(Folytatjuk.)

Társszerkesztő: KATONA GÉZA.

1909 Vfltó. -___ •
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
■¿vi'LjC. t.-'C.. 102. §-a értelmében ezennel 

,.hngy a „kapós vári kír— töt-

Pára'lan
szőlöfaj!

Hogy ezt bebizonyítsam, a 
„Delaware“ szőlőről, 
rályi közjegyzői hitelesí
téssel ellátott eredeti fény
kép felvételeket készít

tettem.
A felvétel áll : egy díb. 

20 éves-csercsapos kifogástalanul dúsan • termő 
töke, 32 fürt, egy drb. 4 éves szálvesszöá töke 
168 fürt és 11 drb. egy sorban lévő 4 éves száll- 

tóirt töbfr mint 1600 kifogástalan egész
séges fürt szőlőterméssel. Ezek mind ott vé
tettek fel, a hol pár méternyire tőle az euró
pai oltványokon a termés négy-ötszőri per
metezés dacára elpusztult. így ez az év volt 

mely bebiEonyitotta, hogy-

' 'amatraff 'éisüakáll iMOBnoim Hl 0 I1IUI)H.----  . ,
a gondolatolmrár régóta nyomták lelkét és vengszeknek 1908 évi. 10140 p. szamu veg- 
megérlelték benne a válás elhatározását. zése következtében Dr, Balla Vilmos ügy- 
Mert 5 nem szerelté ezt a leányt, csak rész- véd 4l,al képviselt Lichtman Ignácz ¡avara 
véltél van Iránta, miver tudja, hogy a leány 900 K s K>r ‘ « i^ S  foganatosított kieiégi- 
szercii ót. Sajnálja ezért a leányt, flz időre tcsl végrehajtás utján lefoglalt és 331X1 kor.- 
bizta, hogy ezt a szánalmat szerelemmé vél-™  becsüli következő ingóságok, u. ni: 600 

' toztassa. dé az Hö ezt nem tette meg. drb. kendő. 1 1) drb Incnt ing nyilvános át-
Mert ó felejteni^kart Elakarta temet- verésen cladatnak. ,--- (: , ___ :■

ni Gittét, de Terry melleit ez nem sikerült J»«1» árverésnek a nagyatádi W .
Gitta, hát mindig csak Gilta . rásbiróség 1908-ik évi V 549 8 szánni vég-
Ha csókolta Terryrö mintha GÍtla csők- z(se fojl-tán hátr. 208 kor. 98 lill. tökekő- 

jait érézle volna ajkán. Ha ölelte Tcrry, ő 1 ennek t908, évi augusztus hó 15
Gilta karjait érezte nyaka körül és forrón, napjától járó 6 /„ kamatai, és eddig össze- 
szenvedélyesen ölelte testéhez Terryt. . Ha SGn 99 kor. 08 fillérben biróilag már megálla- 
Terrg fülébe kacagott, 3 Gitta hangjai hal- P« "“ . köllségek erejéig. Nagyaládon (Széc- 
lotla és oly Jjoldo^nak érezte magát. henyi-téren) leendő megtartására.

~ Terry pedig csalódott. 1909. évi november hó 10-ik napjátlak •
' Mert nem őt csókolta oly édesen, nem d. u. 3 órája

öt karolta át szenvedélyül, hanem Gittát, ha|irií,,-)OI tűzetik és ahhoz a „ „ „ „ i  K á „ .  
mindig csak Gittái. dékozók ezennel oly megjegyzéssel Uivat-

Es egyszer Dodi öntudatra ébredt. Me-I nak ltlcg hoqa a z h l g ó s á g o k  az I88, 
gérezte, hogy Gitta csókjai édesebbek és;évi Lx  , . c 10 7  H  |08 §. „  értc|mében 
vége volt az álomnak -  felébredt. I Ms2pínzti2(!lés 11K,lk.tli a lcgföbbel Ígérőnek,

-  Igen Terry, mi nem ŝzerettük egy- ,2ükség ^  bcciarü„  aU|| „  d  f „  
mást úgy, mint hittuk. Mi többre becsültük 1 gcíatMi.
barátságunkat, mint a mennyire uz méltó J Amennyiben az elárverezendő Ingósá- 
v0^' ' gokat mások is le- és lelülfoglalatták és 1

Tehát ellök magától, Dódi ? azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
-  Nem, csak magára hagyom. árverés az 1881. e íi i X  t-c UO
-  Tudtam, hogy Így lesz, éreztem, értelmében ezek javára Is elrendeltetik, 

hogy igy fog velem bánni. Maga megunt Kell Nagyatádon 1909 évi október hó 
engem és azért hagy el, semmi másért. Ne 25 napján, 
keressen hát okokat, mert ez. a1 puszta való.- . *
Csalódtam magában, a kit igózán szerettem.
És ez fáj. Ne keressen Dódi tulajdoságokat 
a lélekben, hanem, érzést a szívben, ha bol
dog akar lenni.

-t- Akartam ezt, de nem elég ez nekem.
, — Isten vele hát Dódi 1 Egyet sajná

lok csupán, azt az egyet, hogy anyagi ál- • •'•W
dozalait elfogadtam va'aha. mert^zzél in- N a g y a t á d é  Fürdő-U tcában  le vő  
dokolta Bandi is. Jól van, vál unk el, mert —̂
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Iáhetei____ jgaég.l,____________________
előnye még, hogy oltani cs alá a földet meg
forgatni nem kell, vesszője télben soha meg nem 
fagy, bora elsőrendű és rendkívül bőtermő. 
Ezen a néven azonban igen sok más hitvány 
fajokat adnak el, ezért a ki a valódi bötermö és 
legnemesebb fajt akarja megszerezni az csak a
NAGY GÁBOR-féle „D EL A W A R E “
vesszőt: vegye. A DELAWARE szőlő-, bővebb le
írását, termésének királyi közjegyzővel hitelesített 
-eredeti fénykép felvételeit színes kivitelben, to- 
vábbá a szövegTcözé nyomott 40 szép képet tar

talmazó
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve
mindenkinek, aki velenceimét tudatja, okvetlenül 
kérje még liiá ezt a tanulságos tartalmú árjegyzé
ket, mely a szőföoltványokról és Iugasültetésröl 

is ad részletes, helyes utbaigSzTOKöRát.
NAGY GÁBO R szőlönagybirtokos, 

KÓ LY póstai távirda és távbeszélő ‘ 
állomás.

Levelezés .magyar, német, horvát, szerb és 
mán nyelven.

itenkivül. nagy,

SZABÓ JÓ ZSEF  
kir. bir.. végrehajtó.

HIRDETÉSEK.

belátom, hogy nem ismertük egymás lelkét. 
Isten vele, Dódi.

És-megindult.-Könngeí-végígfolytak -az -  ̂
arcán és benedvesitették egészen. És Terry _ 
nem törölte le könnyeit

szamu
: szabadkézből eladó.:

A  szobában pedig csöndesség volt. BóVebb felvilágosítást a községi jegyző ad.
CM:«XUJSfíG 
s3íiŰRPEST,RÁKÓCZI-ÚT 59.
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Köhögés, rekedtség és hurut elleti nincs jobb a 
Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és Hatázottan 
Réthy-féléf kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

, Csak ftéfhy-félét fogadjunk e l!! ,

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőkét 
különféle, fajokban; fajtisztaságért jótáll* 
v a  legdusabb választékban á már évek óté 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

Kiskiikülltí menti első =
szölöoltvány telep

Tulajdonos: CASPARI FRIGYES. 
Medgyes 85 sz. (Nagykükíillő megye). 

Tessék képes árjegyzéket kérni!
Az árjegyzékben találhatók az ország minden ré 
széröl érkezett elismerő/levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt 
az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint irás- 
belileg bizonyságot szerezhet magának a fér 

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Virágkedvelőknek! 
„Ajánlom Csodavirágomat“ me
lyet a véletlen juttatott birto
komba. Rátekintve száraz kóró,
- langyos yizben 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra 
lefolyása után gyönyörű leveles 
növény lesz bel öle, mely minden 
szobának remek disze. Ára I. 
kor. 25 fiit. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetönél Fiilecs-puszta u. 
p. Rinya-szt-király.

- H■4

C IR K O N  IM RE

A pégsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitühtetvei
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A JÁN LJA  saját készitményü lábéit á  legjobh-,és legrhodernebb  ̂kivitelbe^ 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra merték szerint minden alakú cipíik el

készítését. .
---- _BüfíXÁRÖN TA R T : Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfmomabb-

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

s e

- —A pécsi 
országos ki
állításon elis* 
-tjieröoklovél- 

—lel kitüntetve.

KÖNYV.- PAPÍR,- IRÓ-
KONYVNYOMDfl_  g E N Y Á K  JÁNOS fW lü ü É S Z E R  =

KÖNYVKÖTÉSZET. N ft G-Y-A T A D. KERESKEDÉS,

V
I;

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyz'ct és zsebkony-^

ELVÁLLALOK:

Gazdasági/ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevőip:ipirt.  ̂  ̂ lapoké eljégyzési és esketési meghivók
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a legizlésesebb kivitelben. ^23

és felvágva. Értesitések, körlevelek, levélpapírok, 
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt C ID a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

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

0

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

- . ■ (S'nrir ' ^ -,,r a " ■ ■ • -

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
. készíttetnek. -
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

V ,  Czipőraftíár.

.Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 
úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 
mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

MéJyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a fővárosból egy 
kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 
után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.

NAGYATÁDI h ír l a p

Gazdasági és varrgépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitcskés keritéssod- Mindennemű takaréktűzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá- 
ria“  sodronyfonatok. — -- -

a legegyszerűbbtől, a legdi- 
"• _  szesebb kivitelig.

Épületvasalásök. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré
szek. Gazdasági vetőmagvak.

„Coraéllfl“  és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrészek. 1* kékkő és 
raffiaháncs. .-. -

anyagok nagy raktáya.
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.
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I I
NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPIA

“  »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK. ttlYATALOS KÖZLÖNYE. '
Előfizetési ¿rak : egész tyre 8 kor., félévre 4 kor., i 

~==— -̂gyedévre-2-korM_egye8 ŝzáin ára 20 fillér.
M egje len ik  minden cs&tOrtökö-n

.  FELELŐS SZECTfiyrt'r?

SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdörutcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Sz&hénVl-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Azosztrák áliatértékesitö köz
pont fes a magyar állattenyész

tés érdekei.
Az osztrák kormánynak egy 

nagyjelentőségű kezdeményezése o- 
koz nagy nyugtalanságot a magyar 
állattenyésztő gazdaközönség köré
ben, nem minden ok és alap nélkül 
foglalkoztatva és sürgős cselekvésre 
serkentve a magyar gazdatársadalom

gyár Gazdasági ' Egyesület állatte
nyésztési szakosztályában beható ta-

tott be egy áliatértékesitö központ 
létesítésére vonatkozólag, mely tör
vénytervezet értelmében az állatok 
forgalmának, kivitelének és másirá- 
nyu értékesítésének szolgáltatóra ál
ló ezen központ számára a törvény- 
hozás 1910-től 19Í8 évekig Jerje^ 
dő időre a közös vámterületre beho- 
zptt szarvasmarhák és sertések után 
befolyó vámjövedelem 63 6*0-nak 
megfelelő dotácziót köt le.
""“ Az állatértékesttés, a kivitel s 

ezzel .összefüggő mindennemű kér
dések megoldásának hathatós elő- 
mozditásán. kívül -hivatva lentid

az osztrák kormány által tervbe vett, központ Wieiibeu e.)y nagyszabású
..... ..........

sitő központ, amely intézmény az 
osztrák agráriusok részéről a Balkán 
szerződések ellen megindított heves 
agitáczió leszerelésének rekonpen- 
zácziója lenne.

Az Országos Magyar Gazdasá
gi Egyesület tanácskozásai, folyamán 
feszenszky • Pál (kir. Tanácsos, belíatő 
tánulmáiiydzdsük aiapjánjeljes rész  ̂
letséggel ismertétte meg az osztrá
kok által létesíteni tervezett állatér-

tgirgré'a  'te fraiszonatlatva
sártelepet létesíteni, legfőbb felada
tát pedig az állatkivitel előmozdítás 
sa és czéltudatos szervezése fogja 
képezni. Ebben' az utóbbi feladat 
indokolásában van azután leginkább 
kidomborítja ennek a törvényter
vezetnek̂  karos hatása a magyar ál
lattenyésztés érdekeire, mert hiszen 
tudvalthai dolog, hogy -Ausztria a sa
ját szükségletére Szo'gáló állatokat 
és állati termékeket sem tudja kiter-

tékesitő központ feladatait, feltárva ¡melni, hanem Magyarországból Auszt- 
azoket r  hátrányodat is, melyeket ezjriába vitt állatok egy része is sa- 
az osztrák intézmény fog előidézni, | fát belszükségletük fedezésére lesz 
a magyar állattenyésztés érdekei el-; fordítva s es ik ezen felüli mennyi
len. A- tényállás megismeréséhez ség kerül kivitelre, 
ugyanis tudnunk kell, hogy az oszt-, Nem> szorul hát bizonyításra, 
rák kormány törvénytervezetet nyUj- hogy ha az osztrákok az állatkivi-

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Egy kj§ huncutság és egy kis 

'' ».tévedés
. W>

Ha két leány* vagy asszony Z-ben ta
lálkozott egymással a nyár elején, nagy vá̂ ~ 
lószinüséggel a kővetkező szóváltás folyt: 
le közöttük:

; — Mit szólsz az ü] doktorhoz?
— Csinos fiú, de már jegyes.
Tudnunk kell ugyanis, hogy dr. Keö- 

háthy Árpád Z-ben kezdte meg orvosi gya
korlatát, mint fiatalember. Lányos mamák 
és leányaik není csekély érdeklődéssel vár- j 
ták, midőn jöttének hirét haliák. Bútorozott 
szobát húszat is kaphatott volna hamarjába, 
mert az Z-ben a legtöbször vőlegényt ho

zott a konyhára. A véletlen csakugyan leá
nyos házhoz vezette'Keöháthy doktort. És 
pechje volt-e, vagy szerencséje, de amel
lett elég csinos leány volt a kls'Morvahózi 
leuka. "1 ^

Tudnunk kell még azt is, hogy Keő- 
háthy dr.jiem volt jegyes, Z-re mennijszán- 
dékozvánT^elötudomásáré adták, hogy 
ott biztos begul&ówk^mégj^ig hamar. Ettől 
tartva elhíresztelte magáról, hogy v jegyes, 
mert a legényélet örömeit élvezni volt még
szándékában. -v —  ---Qom&skodiíén^ hogy olyan feltűnő szép le-

Egy hónaq, két hónap csak eltelt így, á ku,djc cl a Téngképész, k id tő l  lé
dé Iíüka már ̂ kételkedett jegyesi voltában. hct-lcg még mcsszc is van

Hol a jegygyűrűje? Kérdéegyszer. Icu g csodás arc (áttár  ̂ mit tehetett
-  f̂lzt nem viselem, mert mindenki- egycbeti’ mint gratulált.

nek mégsem szükséges tudni, hogy van ^  doktor ur pedig magában gondolta; - 
menyasszonyom — mondá ravaszul.----- ... — Bár tényleg az volna.

— De nincs is menyasszonyai : Pár héttel ezután egy hölgy csenget

tel előmozdítására és czéltudatos 
szervezésére ily nagy költséggel- és 
áldozattal áliatértékesitö központot lé
tesítenek, nem a sájáttermékeiket 
akarják értékesíteni, hanem a Ma- 
gyaroTSzágon termelt vágó és haszon- 
állatokat—s ezeknek termékeit akar- 

| ják a saját hasznukra értékesíteni és 
az állatértekesitő központ létesítésé
vel maguknak a magyar gazdák__
b3rére ujabb jövedelínező kereseti 
forrást létesíteni. Különösen két té- 
nyezö az, amely a mi állattenyész
tésig érdekeinket veszélyezteli. A^ 

i „ „  ’ " Z  „  tovba-m  
áilandó tenyészállatvásári telep, 

*nr^Ttr  ¡rrra part mik m »terat7TpTTire;,
I hatalmas anyagi eszközökkel való 
feijcsztése înellyel az állptkereské- 
delmet eĝ sfcen a maguk kezébe kap
ni s azt monopolizálni akarják.

Lehetetlen, hogy a magyar gaz- 
dák összetett kézzel nézzék ezeket 
a törekveseket s ne kövessenek el 
mindent abban az irányban, mely sze
rűit ők is megfelelő rekonpenzáczi- 
ókhoz kössék a Balkán szerződések 
elfogadását. Emellett pedig a legfon
tosabb teendő a O. M. G. E. által is 
régóta sürgetett állandó tenyészáHat- 
vásártelep létesítésének- mielőbbi 
megvalósítása, melyre már a magyaf 
törvényhozás meg is szavazta a szük
séges 1 '2 millió korona költséget, 
mert ennek további elodázására kö-

— Sajnálnám, ha nem hinné.
‘ — Mutassa meg a fényképét.

— Legközelebb' — mondja phlegmá- 
val a doktor.

Hiába! Icu véleménye'nem -változott. 
Azonban ugyancsak meglepődött, hogy a- 
doktor ur mégis csak, ugyauazbn a h t̂en 
egy rendkívül csinos leány fényképét, mint 
menyasszonyáét, mutatta fel.-—

Keöháthy dr. ugyannis időközben a 
tóvárosból rendelt egy fényképet jó pénzért.

Két darab használt, de jókarban levő 

kétcsÖvu vadászfegyver és egy fértykepnagyito-gép olcsón eladó.

Megtekinthetők Nagyatádon az Amerikai bazárban.
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^  V-K íllatí'rtéke-- ftsrávell külföld városai régóta ráfér- j haló közmunkákat a löldmives nép pihenő
vctkeztcbcn az maqdhoz tek arra a belges ntra, melg saját szükség- Idejében foganatosíthatnák. Igen szaporit-

* ^ = ^ 1 0  fedezésére a fedezet megválásához v á n ^ ^ s ö  napok számát ezzel a föld,„i- 
J  JLtön lr .  tervbe vezet, míg a maggar városok évljzodek óta velést haszonhajló foglalkozásul meglafta-

vetM€lcD^létcsitésévrf^Szében^ejílŐ- tX 'nill'"l*B?k . " S  saját falaikon belül ajnák Vilalhalja-e valaki, hogy ily téren vá- 
u L rn M  ¡»z«szU-jna!ttevá|Mkozás_ sziv fel minden jövedel-1 ló érvéngesüléssel a-kivándorlás _elleni tat-"dőállatteltijészlésiiifk Hasznát az oszt- roirtovaalkgí

gazda- " " '“C ,  máskén, van e z ,,. N ^ o , -  
közönség teljes egészében feltartja szagban*. ahol az összes takarekpenzta- 
a Balkán államokkal kötendő keres- raknak jo haromnegged resze község 
k e d e l m i  szerződések tárgyában a lég- Auszinaban pedig százból legalabb is 85 
utóbb június' havában megtartottjlrözségi mtézménj, nem ugg mint ittaggar; 
qazdaqi|ü4éstren elfoglalt álláspontját, 1 országban.
equuttal erélyesen követelnie kell Maggarországon ma meg mindössze 
most már az 1908 évi XL1II tcz. ál- csak 14 községi takarékpénztár működik, 
tál létesíteni rendelU llandó tenyész-.mchjek közül legrégibb és legizmosabb

Ns-szolgálhatnák.

H Í R E K .
— Meghívó. A nagyatádi „Fillér-egylet" - 

f. hó 14-én d. u. 3 órakor a „Korona" nagg 
termében felolvasó-ülést lart. •

— Kántortanitó választás. Bélavárról

állatvásári telep haladéktalan létesi-;nagykőrösi, utánra- nagybányai, hajilubö- ,h0®  ott f; lí , , 44el VOl! . a
. , r ....... •'“ •'tafői, kiskunszállási, karcagi, kántortanito valasztas. melyből-Feher Jo-

foldciUísJLégaszeiitgyörgHL l'zsef került ki Kincs Adolffal szemben győz
tesét s ennek olil mérvű állami tá- i szőrméiig*, pinkafői, kiskunszállási, karcagi, | kánlortanitó válás 

" rnoTatáigtrinnetamenrben^-ffisri- feznszentin.rei faldesiAbégaszenlgyörgyi.,^  ̂ ^ «■"'
rák kormány a létesítendő osztrák Ezek. a pénzintézetek pl. ISOWhmí456 e z e r ! flz. kántortamto ez évben vogez- 
központot fogja támogatni. korona-tiszta jövedelmet mulatlak fel és ,c be iskolai,

....  j abból 256 ezer korcmál a saját községeik .1 — * RevolVeres rabló • a gyógyszer-
, . . liA - ib rton j-tópflIí ' ’ í czéíjairu fordítottak. Működési fői májuk; tárban. Mini barcsi tudósítónk jelenti, a na- 

K0ZS6QI l3 K a r6 K p cn Z ta ra K ^  '̂cs^áRnGmTfilnffenii11- cgyéíilor-A'- részvénytár- í pókban este 7 óra tájban Grabner Izsó te- 
Magyarország városaira éiközségeire | sasági közgyűlés jogait a küzségí képviselő-| resovácí gyógyszerésznél zsur volt s a pa- 

a nemzeti megújhodás, a haladásra valóítestület gyakorolja. Ez küldi ki saját kebe- lik.i melletti egyik szobában a házigazda 
törekvés,' de kűlórtóSétP^ léből w  igiizgaiúKágolj&J&aLgii£lá:,bi^̂  -J M leii?-. bér-
tok teljesítése sok nj terheket rónak. Az ságot. Üzletkörük pedig kiteljed mindenre, jövel kártyázott. - Egyszerre csak egy 35 
uj terhek mellett a régiek is tetemesek lé-jamivel'ma egy bank foglalközik, dex> téren! körüli marcona férfi lépett a szobába s 
vén, csodálható-e, hogy városaink egyre, p’s -legelső sorban az illető város -vállalatai-; revorvert szegezve- -a kártyázóknalc, pénzii- 

.dnngptik n tnrypnyhozas. kíi^ijh 'náh financn'ogátta 11 ltfe»fol*h ftiladidn imj—kórtiy — ^ t^ I^wtp'diklwu-
Firpitpntn-nz_ a k^p. amit a ma- érte el a nngyköm-i' lu^ségi takarékpénz- ,jetiikben körű belül 201) koronát adtak

gyár városők teherviselése mutat a beható tár, hogy Í 9Öá-b;m a- városi jtöraflör “'Ö1?;' ¿ t a vakmerő rablónak, ki 'czüTáű "györsarl...
vizsgálódások során, egyúttalazonbau meg-i5^ról 52',,; ta csökkentette. ! távozott. —  Érdekes, sogy a másik szó-

' döbbentő az a jelenség is, hogy bajaira . Bizonyítva látszik tehát, hogy a váró- pában is nagy társaság volt, akik az egész 
mind megannyi mástól, — államjiatalomtól • sok terheinek csökkentese a községi esetről mit se n tudtak. — A csendfriég
vár segítséget, ahelyett, hogy az önsegély rékpénztárak megvalósításával a Jegközvel- eréiyCsen nyomozza a tettest, 
elvének helyes alkalmazásához fordulnának, lenebbül megvalosithaló. Ha ilyen pénzűdé- __ .  ̂ . ,

Ennék áz elvnek gyakorlati álkalmazá-! zetek hálóznák be az országot, akkor min- cai_ vere e s. a ács Joze ne es
-I,---.. __ ___: . 1 . . .- .... • Váradi Gyorgu kuh>si lakosok egy régebbi•dltf nem is olunn ismereten va ami. denes,Mre leenickenueii csökkenne a kemi-.. .sa pedig' nem is olyan ismeretlen valami,! denesetre jelentékenyen csökkenne a-kéuy-.

—amint azt a'magyar vnrosök. «atyái» hiszik,, szer eladáson elkólyavetyéll birtokok száma, 1 
csak olvassák át Gtdófalvy-István kir. köz-Trendeződuélt
íegyzönek most megjelent tartalmas füzetét iszonhajtó -vállalatok nem ketülnének Jdeg er j ^ , ,uy^ eyy yyKI|9 '-,,|J 1 *Lf  tur
a községi takarékpéirrtárakróV^ly a lk a H  nek Juuéte.KezuUielUék az i.g e^kő zség i “ “ 'bca.,ugy yagta fe,be Takács-
mas arra, hogy a vakokat lálókká legye, s : takarékpénztárak a különféle városi haszon- 11 a eze Gn eV0r °  »evöze

• • - --- ------- orvosi látlelet szerint 8  napig -gyógyuló

haragból kifolyólag szóváltásba elegyedlek ■ 

: kéz ve arról, hogy egy gyengébb nemhez tar-

felvilágositsa az elfogultakat vaskos téve- 1  élvezeteket is az árvapénzeket a városi
déseikröl, midőira városok megterheltetés#i | alapokat, a városi adópénztárakban ma mi-, lcs,‘ ser -̂ — - szenvedett. 
okát a kórszellembenf nem pedig a - aajét; haszna heverő adópéiizeket. A városnakfo- — Adj a  tótnak szállást. Mikében a jó 
falaikon belül elkövetett mulasztásokban sjlyószámlát nyitva részére fizélöhalyü! is döhánt termelő faluban történt az alábbi eset 
az ezt mesterségesen előidéző helyi érde  ̂ ; szolgálnának. Megalapozhatná a helybeli Miről is-szólhatna -híradásunk? dohányról 
keltek közreműködésében keresik. felkarolható iparágakat s a környéken kap- és csempészről. F. hó 7-én^baállítoltak Frid -

be Keöháthy dr. ajtaján egy fiatalember ki- — Ugyan hová gondolnak I Keöháty kaphattrm.
séretében. A hölgye kendőt tartott arcához,¡doktor csak nem fogja kihúzni! — szól len. — Mélloztassék csak átfáradiii hozzám 
mint kinek .a foga fáj. A Szolga inár-már ' — Ne—em. .sí* -- . : —  mo.idja. De amint az ajót nyitja, leu
elakarja küldeni őket, de Icu, ki az ablakj De arányos kisasszony, hogy gondol „^„ek2 rnfuj't'át8̂  e°  3 m't a
függönyei mögül kikandikált, észrevéve őket, i olyat ? Én nem is engedném a vőlegényem- j Mélységes csend
kikiált: tői* hogy kihúzza a fogamat fűzi tovább a — Hogy kerül ez ide? Hisz ez én

“ ^Téssétrcsak-erre besétálni, rögtön szót lcu. ‘ vagyok ? ^
jön a doktor ur,. vezesse a. szalonba. — Az én fogamat Csak kilíuzza.a ke- —  Általain, mondjá a doktor

bő-
'  T  rb“ " ÍSÍ9öeli ,ŐIS,é"UC' 0ry“ ? • S ^ g ^ z l í f a ű z V g « ^ 5 Ulá"nem tudják megértem, miért orul o»y nagyon ( --Nekem nincs vőlegényem -  mond- _  Mit foghúzás! Már úgysem fáj a 

a doktor egg fogfájós betegnek. j ja lcu — Keöháty doktorról szólok, annak fogam. Kérem sót követelem, hogy tüstént
Icu a szalonjukba vezeti a hőt és az j kegyed, á menyasszonyai

idegen urat. \ í
Uraságod is Keöháty doktort kere-

beszéljen.
— Szívesen, de akkor tessenek újból

helyet parancsolni..
' Dr. Keöháty Árpád töredelmes vallo

mást tot|. Elmondta a kép eredetét, megvi- 
i lágitván velé sajártrancntságát. —

— Rögtön perbe fogom azt a fényké- 
jpészt! mondja a nö — de ezalatt hamiská-

■ É-én?! Téved a kisasszony!
— Nem hinném, de ha titokban akar- 

__• ja tartani, ió én hallgatok.
— Igen, igen. Nem annyira én, v  min ti —*— A világért sei Beszéljen kereTn,

Ilonka húgom. ¡miféle menyasszonynak néz?
— Messze útról tetszetlek jönni ugye-: — -A múlt hetekben láttam a fényké- . 

bár? Pél|a dr. ,írnál s ö mint inefijasMonséét 1?"¡f a .doktorra, kit e . tekintet 
’ -  ÓhI szörnyű nt az kérem I Maj'd niWatlS azt. -  Különbé,, hozom a képet, j c "  "¡"„élem , kedves naggsám, hogu ream 
Huszonnégy óra gyorsvonaton szól a ; Es míg Icu az egyik ajtóü.távozik, ajnem haragszik: sőt ha megengedi,..'""írok 
■férfi. ---- 1 - ---másikon belép Keöháty dr. ¡anyukájának, hogy hivja meg a fényképészt

— És az ablakok nyitva voltak, ott Viszahökken egy pillanatra, de mégis 's eljegyzésünkre, 
kaptam ezt a fogfájást is — toldja hozzá megtartva önuralmát — bemutatkozik. 1 , . ... “ T ,  
anó. -  Esu záptogamat kellene kihúzni I 1.9S nősült meg Z-ben meg dr. Keő-

Csak már jönne a doktor ur, hogy. doktor ur, inónja a nő ; N-r.-böl jöttünk háty Árpád is,' bármennyire kapálódzott el-
kihuzná — mondja a férfi, ide nagybátyánkhoz s a vonaton" huzatot lene.

Platschek Lajos.
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rik Sebestyén mikéi dohánytermelőhöz — Szőlőbirtokosainkhoz! Nagy Gábor
Csigeti György és Halgató József csempe- j szöló-nágybirlokos augusztus hóban fehivást 

-szék. Dohányt akartak vásárolni, de a mi- intézett a fővárosi lapokban, hogy az Ritá
kéi sváb nem volt hajlandó dohányt eladni, j la 20 év óta tenyésztett Delaware fej-szö 
Midőn pedig a csempészek erőszakoskodni lőnek termését az idén, a-midén az ország
kezdtek. Fridiik távozásra szólította lel őket 
A csempészek azonb i.i enrtek dacára tovább 
is követclődz'ek, sőt fenyegető magatartást 
tams"o” .ik, végre is idegen léptek halla
tára tovább állloltak.

összes szőlő termését érbetegségek , majd-
rtem teljesen lepusztitatták/arhelgsziaéu te
kintsék meg s győződjenek meg, hogy a 
Delaware szőlőről tett áliilások a valóság
nak teljesen megfelelnek. E'en fclhivásra az

„  . . t i -  orázág bor-vidékeiről töineqesen ulazlak— Tűz. Zieger Ferencz rinyahosszufalusi, ,  J  ^  *'idzidn
lakos udvarán levő szalma Kazal * . m  borv„IAclr-,0^16 lagn
lóérejü gip leigctl. A -lakosság és i 1,11 luld ■* 'a 'ulmi„t,ozás Ve-

. . .  , . gélt. Minden latngato a hehiszinén amuiiratuzoltosag szorgalmas munkája a tűz tova-;e| yo|| rdgadw, J  hó®  nD3 tá/.rS3 í
terjedését megakadályozta. A túz okút edd.g j vásároltak, sátiiSa'mwrf blr-
kiderite.ii nem lehetett, minden előkészület ¡ |okos 200(X)0 |c„  , „ J

_ azonban arra enged következtem,, hogy a 0 ]y sok elfinje va , a világi,ír,1 Delaware' 
tűz gyujtogalasbol származott. A vzsgalal. h(jgij , ^
foiylk‘ - jal érdekükbe,, cselekszenek, lia ini’gluwdl.
F. hó 8-án eslé Nagyaiádról is erősen lát- ják Nagy Gábor, Kó!y, (Bihar ni ) képes ár
ható tűzpszlop Ült a keleti Iái határon. Ma jegyzékét, melyet ingyen ős bérm ént ve küld 
vesszük ahirt^hogy a tűz Lábodon volt Nagy — A Kükülőui j i iü  első szőlőotvárnj-te-
Lajos udvarán összerakottszalmakazal égett lep Medgyesen (Erdély), melynek Fulajdoiío-
le anélkül azonban, hogy bármiféle egyéb sa Caspari Frigyes, Nagyjtüküllö vármegy
dologban I á eset volna. vylt szőlószeti biztosa és szőlőbirtokos, anie-

— Magyar repülőgép. A_magyar avl-
atikusok között most mindsiirübBen em.'ege- * ^ ^ sei1 ^ iszla’ dus gyökér
tik Rihász Sándor uév5t, kapcsolalbaa Mark- ^ ^ o t a r t  száll,tszokvány minőségű 
hót Jeiiö a kereskedelemügyi minisztérium- ^ sZI11 11 ugasszoo vanyo.<at mérsék'eh-iii_ lugasszölő pltványo!

letep,. nwly,. sa#k-~w«.. iparletugyeio eis Hálássá j a - •_
nos kassai .felsoioarisholal tanár nevével van kezelve es a i o r *  egyik lég-

iiiigyóbblRíi, hliridéit íekiViieiDen megaidem!:

feniebb megjelölt ingatlanok az
évi február -hó' 3^oapjának 

d. e. 10 óráját
Kuntelep községben a községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen eladatnak, de 
a mfegnllayitott kikiáltási ár ' -ári alól el 
nem adhatók- " '  /

Árverezni szándékozók lottóznak az 
ingatlanok becsárának 10  ,,-at v.igyis 6 
korona 80 fillért, 2 korona 20 fiUébr”2& 
koronád 8 korona 20 fillért, 16 koronái, 4 
koronát, 2  korona 60 fillért, \'2 koronát il
letőleg 13 korona 60 fillért, 4 korona 20 
fiiér', 16 koronát,.2 1 koronát,' 8 korona 60 
fi lért. 4 korona 20 fillért és 6 koronát 
készpénzben  ̂vagy az 1881: LX. L_c 42 
j-ában jelzett árfolyammal szániitolt és az 
1881 évi november hó 1 -én 3333 szám alatt 
' o!1 ¡ya.^ágügymimszleri rendelet 8 -§-úbau 
Uijclölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy uz 1881. LX. 
t. c. 170 § ¡1 érleimében-a búnálpéttzttek-a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséiről ’•kiálíííott 
szabá[yszerii elismervényt átszölgáltatni.

Nagy iul, 1909 október 9-én ¡ur.-vjbixy- 
sá(J. múlt telckkvi hatóság ______

Dr. SZABADY
kir. járásbiró.

-
A „Nagyatádi Hirlap“ regény-

-Ezt a csapószárilyas repülőgépet — minta
„Műszaki Világ" Je le li -  már ki is pró- ‘ olvaso.uk bualnta! es 1,gyei,„f,kbe ajánjuk 
balták, ügy mondják, leszállása függőleges " • »  ^ ,tesf |el<hl W - » « -  -  Natjiji 
Irányba,.rtörlénik -  TSeJiiiramodás nélkül: kcp_c? ir Je »e k e t lovánál,a a váll,lat úujye,; 
és pedig 20 km. sebességgel. Vízszintes se- CS umCMlvy 11 •
besség¿t lOO— 123kin-ire teszik pránkint.-Ha 3976 sz. 1909. Ikv- ,---
a feltalálót feményei nem csalják — 1 . 2  Á rv e ré s i h irdetm ény kivonat.

6 utas számára fog repülőgépet szerkesz- A nagyalád, kir. járásbíróság, mini le- 
Adja-fatetrl - 1 ■ ---- — —

s csarnoka. 
- f  Éjszaka.

Regény.
Irta: f odor Rezső.

— Eli. ;nit is törődöm én annyit ¡r 1p 
bolondságaiddal. Végeztünk, aztán magad 
akartad! Puuklum. Hiába kérdezel, egy szót

-  Főváros legszebb kdvéliáza. A Ra- ....... . ^  részvény
kóczu ut 20 sz. alatt mecjnjjjlt Osztende ká-. ^sasag vejrel,„,l.ttonak KOröszt Józsel, é> 
véháznak valóban inVpoznus berendezése «»rton G^rgjue születe t GyannJtl W 2s.- 
van. Köröskorül valódi velencei tükrök, pa- Ve'-,F 11 (
zár rafinériával készüli csillárok,- Ango’or-1 to“ öv' tólf  t’í' l ' " f  vegrel.ajbsi
szágból hozatott val dl majolika betétü asz-! uSaebe"  » ^  rl ■ k',r 'ó^enyszeknek 
tulok, valamint «bb-elkülönített kényelmes ' " « I P  k,r. jarasbuosag teruíeten levő 
páholy, melyekből a órási terjedelmű k4vé. , Kuntelep kozség^ fckva .  W M  61 
ház áttekinthető, n vidéki közönség igénye-!52“ "1“  tel.ek|eg9zok»n!,vbe^ fl t  alalt fel-

• ,3i .  , ,  .—-r j- — vett 1 sor-S3-lídyraizi. szám tlalli nuiat  ̂it a legnagyobb mertekben kielegilendo, mar í , „  , i • ... . . .  - , tanra 63 koronában a 2 sor 135 helyraj*a kora reggeli orakban kitűnő reggeli kap- • , ’, ‘ szám alatti ingatlanra 22 koronában a ~~3'ható, mely a ll: kave, vagy tea, vagy cső-, ___ , , . . . t ,. . . .  . . . , sor 207 helyrajzi számú ingatlanra 260koladékávéból, vaj ai és'egy üveg mézzel , , , < . .i u-i . i ■ • .• koronabau a 4 sor 322 helyrai/i szamu m-szervirozva, melyből letszeszermti memuji- ,, „  , ., - 1 . .. . - ,• c  i i- n- i gatlaina 82 koromban, az 5 sor 358 helység hasznalhalo. Egy ilyen reggeli 2a kra - r 3 . . .  . , * ,
•a n , u uTtX  . 4 i- raj 'i szamu inga aura 160 koronábaira 6cár. A kávéházban esténkéit az ország In-: . . .  v „  .. . . .  . . . . . . sor 359 helijrajzi számú ingatlanra 40 ko ru Dedreczem Magyari Imre Tzi ganupri mas_— .. ^!:̂ Tr^TT:onalJan>, a 7 sor 457 hclijrj)zj-sZáina mqat*hangversenyez és szorakoztaiia a imiérlo ■ jx T v  .. „  . . .. . .  lanra 26 kóFonaban a 8 sofszam alatt be közönségét. Csak rövid ide e, hogy e kávé-
ház fennáll, már is a fővárosba jövő vi-; es erdő illelőségr<

. . . .  . . . : 120  itoronában megállapilott kikiá tási árbandéki közönség lekedveltebb találkozo helye. , . . . . . . .  ^; továbbá Marton Gyorgyne szu.etett Gyarma-
— A hölgyközönség figyelmébe. Női i ti Rózsának a kuutelej)! 70 számú telekjegy- 

kalapokat gyönyörűen, az utolsó fővárosi ¡zókönyvben A f  alatt felvett 1 sor 12 
divat szerint és olcsón alakit, diszit: Friéd- j helyrajzi számú íugatlanboli illetőségére l 'W 
rich Mariska, Budapest VI. Vórösmarly-ulca : korouában 2 sor 138 helyrajzi számúiugat- 
73. Elegendő a régi kalapok beküldése, pár I Íanbo(i illetőségére 42 koronában, 3 sói 
magyarázq. sor kiséretében. Levélbeli kér-! 204 helyrajzi száinu ingatlanboli illetőségé-
dezösködésre díjtalanul válaszol;---^  | re — 160 koronában, 4 sor. -55 helyrajzi-

számú íugatlanboli‘betőségére - 2 10  koro
nában. 5 sor 379 liűíyrajzi számú ingatlan- 
bóli illetőségére 86 k »rónában, (Tsor :>97

— Az idegen hadkötelesek összeírása
e héten mejkezdödik s figyelmaz t nsk az 
1887. 88 és 89 évben született nem nagy
atádi illetőségű, de itt tartózkodó  ̂hadköte
lesek, hogy legkésőbb november hó végé- .....  . .. 0
ig a főjegyzői irodában jelentkezzenek, mert f9a,lanl}0 ' ' c os° 9^re. :  .. 0|r0: ,.̂ /.a; S° í .  
aki ezen jelentkezést elmulasztja,:'ö védtör- bejegyzett kozos legek es endő

. , | ., , ._  , , i illetós?qére 60 koronában ezennel megalla-vény értelmeben meg lesz büntetve. < , . , , , . .. u3 -a I pitott kikiáltási árban elrendelte, &  hogy t

helyrajzi szánni ingatlanboli illetőségére 42 
koronában, 7 sor, 557 hely rajzi számú in-

ber lá»dvdcTl naponként feltépje régi, behe- 
jedt sebeit. A te kedvedért; Bele kéne pár 
íiap múlva ebb'j .i nmlatságb.! pusztulni. Dj 
iii-lesg-most, beszélj! Kt játszik majd a 
zongorán nekünk? Kikcszili majd el a te
ánkat? ;

—  Én magam, felelt Dodi.
— Jól van, mindjárt hozzá is foghatsz.
— Igen szívesen, ha megígéred, hogy 

nem fogsz közbe ekkorákat dörmögui.
Bolond vagy, Dodi, ostoba vagy I

— Már ismét kezded ?
— Nóhát készítsd a teánkat. Hatalmas 

vödörrel iszom ma este, mert alaposan ki
lelt á“ lTtdeg f Szegény Terryl

— Miiidjárt végig <"*ntlck a spiritusszal, 
'ia' nem h illgatsz el rögtön.

És Bandi elhallgatott. Dodi pedig elő
szedte a gyorsforrtilót, a mely fölé csakha- 
nar egy szinflltig vízzel telt edény került. 
A spiritusz lángja körülnyaldosta tüzes nyel
vével az edény falát, a melyben csakhamur 
‘ormi kezdett a viz.

A mikor a tea kellemes si'aga terjed- 
ií kezdett a szoba füstös levegőjében, Ban
di segédkezni kezdett a találásban. A  mikor 
•Ikészültek a teával, Bandi megkezte'a be
szélgetést. v

— Mi lesz ezután, Dodi, mi lesz ezután ?
— Hát az lesz, a-mi eddig volt. A 

szivünk szabad, öreg, visszatérünk majd az 
ijszakához.—  V ' *—

— Az éjszakfttí<tz-? N̂ (n- rossz. Mit 
ikarsz te az éjszakától? Tud-eaz szeretni?

— Az éjszaka minden. Az éjszaka a 
.élek -pöézise. Tekints ki ablakunkon — -lá- 
od az éjszakái?

Bandi odament az ablakhoz és kib̂ -

.
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- nnílt rajfa. Nehány percig nézett jobbi-a-bal 
ra,. majd visszament az íróasztalhoz és mi- 

. után kihajtotta második, csésze teáját, oda
szólt barátjának

— Semmit sem láttám. Csupa sötét
ség és. a sötétség az .semmi

—’ Nincsen akkor lelked, ha nem ér
zed az éjszaka boldogító hatását. Nem lát 
ni ilyenkor az emberek nyomorúságos küz- 
deimét a létért Azf á fáradságos meddő 
harcot, mely bástyákat emel'az emberek kö
zött, niély szüli a szegényt és gazdagot és 
meggyilkolja az egyenlőséget. Az éjszaka 
őszinte és igaz, a nappal tele van Hazug
sággal. Nappal? Nem tudnak igazak lenni. 
Az éjszaka'maga-az igazság.'Jöjj; barátom, 
menjünk bolyoiigani- az éjszakába! Ismerd 
meg!

— Azt Jiiszed, Dó d t  hsig^ ez ¿) _ bo;
lyongás kárpótolni fogja veszteségünket? 
Tévedsz. Visszaadhatja-e azt az éjjel, a imt 
a nappal elrabolt tölünk? Hol -találjuk meg 
a szerelmet? Keresni fogjuk és — sötétség 
lesz mindenütt . .-. hangtalan sötétség. mely 
áthatlan ködével eltakar szemeink elölt min-

vises ösvéilyeken és a töv i sck tdvérzik Iá-; 
bainkat, felébredünk azon tudatra, hogy azt j 

sem tudjuk,,mi az a .cél? Fogunk bolyop- 
oani végtelen idököu át és_ az. éjszaka mu
lik-mulik és egyszerre HITUUM buiüiihel i* 

A napnal. mdii jele van káprá-

'A Nagy Gábor-féle.

1 ?  D e la w a r e  sző lő  
f a j

az egyedüli,- melynek ter
meléséhez semmiféle tudo
mány vagy gyakorlat nem 
nem kell, meg az is cll>á- 
nik vele, aki soha szölőtö- 
vet nem kezelt. Minden 
.szállítmányhoz utasítás 

melIelTelterik fílgycTr és ebből kinézheti mindenki 
hogy miként ültesse el, kezelése pedig metszés, 
kapaíás és felkötésből ál más dolog nincs vele, 
mert ezt oltani,permetezni, kénporozní nem kell, 
nem árt ennek a filokszera és bimbója, vesszője 
léiben soha eí heirt fagy Holdanként állag 35 
hektolitert terem s egy bimbójából 3—4 fürt fej
lődik, Valódi bötermö legnemesebb fáj ez, melyet 
.5tzuut>gH nem szabad összetéveszteni más uĵ van- 
ily név alatt forgalomba hozott hitvány fajjal, 
ügyelni kelt árrá, hogy Nagy Gábor-félO fajt kap
junk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy Gá
bor féle Delaware:szölő olyan bort ab mint az 
aŝ zu, édes és erős, igen kellemes zamatu és 
kétszev annyiért kél ef~ffíírmnás borok. Kóstoló
nak egy üveggel bárkinek küldök egy komáért 
l DELAWARE szőiö^bovebb leírását, termésé

nek királyi közjegyzővel Jiitelesitett eredeti fény
kép felvételeit színes kivitelben, továbbá a szö

veg közé nydfliott 40 szép képet tartalmazó
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve
mindenkinek, aki velem címét tudatja, okvetlenül 
kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegyzé- 
kei, mely a szőlőolfványukról és lugasültetésről 

is ad részletes; HvJ^lílbáigáziÖBöRír' ' 
NAGY GÁBOR szölöiiagybirtokos, 

KÓLY pősta, távirda és távbeszélő 
állomás.

inán nyelven.

zatos fénnyel és millió hazugsággal. —-----
Bolyongaui fogunk, de az nem nyug- Nagyatádon a Fördő-Utcábatl levő

tatjameg szivünket. Mi az éjszakában akar- 6 7 _Í
juk megtalálni azt,a init már elvesztettünk, a 
mjf cnha tfihhé-megtelni nem fogunk. Mit S Z íM IU
akarunk mi tehát az éjszakától? Bolondság,
hagyjuk. z i~ ~  szabadkézből eladó.

ElaJó kovácszerszám.
Frzsébetpusztán eladó I tel- 
jes komplet kovácsszerszám 
(fuvo nélkül) jutányos áron.. 
Az érdeklődők a szerszámot 
Erzsébetpusztán Fújsz Imré
nél megtekinhetik.

G a b o n a - p ia c z .
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése

az árak 50 kilpgramonként értetődnek. 
Nagyatád, 1909. julius 8-án:
Búza /  — K. 12.— 12.50 
Rozs — „  8.30 8.—
Árpa - *  6.50 7.50 7.- 
Zab 6 10. - 10.50

_ Tengeri Ö — „  8.— 8.50

— K ia d ó  ü z le t h e l y is é g .  

N a g y a t á d o n  a  S z é c h é n y i  

2 3  s z .  s a r o k h á z b a n

t é r

.forgalmi, helyen) egy divataru
ü z le tn e k  le g m e g fe le lő b b  h e ly i 

s é g  b é r b e a d ó .  B ő v e b b e t  e  la p  

k ia d ó h iv a t a lá b a n .

(Eolyiatjuk.) Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

Üasuti menelrend 1909. eví öftfőfter hő W
Az aláhúzott perczek az éjszakai időszakot jelentik; d. u, 6 órától, reggel 6 óráig.
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NAGYATÁDI h ír l a p

szállít, amerikai sima ¿¿gyökeres vesszőket 
különféle fajokban, fajtisztaságért jótáll-
va 'Icgdusqbb választékban -a már évek.óta 
. elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert- ■

kü üllő menti e s j —^

-

Köhögés, rckcdttíg és huiut i-Ité» nincs Jcfcb
• Réthy-féle '

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban.vigyázzunk és hatázottan 
Réthyrfélét kérjünk, mivel sok- haszontalan

- utánzata van.
I  doboz ára 60 fillér.

Csak íióthg-fclct fogadjunk c l!!

szífltíoltvány telep
Tulajdonos: CASPAR! FRIGYES. 

Medgyes„85 sz? (Nagykiikiillö megye)! 
Tessék kcpcs árjegyzéket kérni!

Az árjegyzékben találhatók az ország minden Ru
széről érkezett elismerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelísénjík megléteié előtt 
az ismerős személyiségektől iigy szó-, mint-irási 
belileg bizonyságot szerezhet magának a fenti 

szölőtelep feltétlen ftjegbizhatóságáról.

Virágkedvelöknek! • 
„Ajánlom Csodavirágomat" me
lyet a vil tien juttatott birto
komba. Rátekintve száraz kóró,
- langyos vizban 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra 
efolyáss után gyönyörű leve'es 
növény 'e-z beble.tn fyminden 
szobanak rém k tize Ára I. 
kor. 25 í l ;. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvaze öné! Fiilécs-puszta u. 
p. Rinya szt-ki ály.

- T É R K Ő N  N A G Y A T Á D .

A pécsi 
országos ki
állításon cl is- ' 
merő oklevél-- 

-lcljatüi) telve.

AjANLjA\saját-készifményü lííbeliit a legjobb és. legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós, lábakra tneriék Szerint miüdeij^alaku cî ök-ntV- 

készilését. "  . . . . . .
RAKTÁRON .TART : Úri, női cs.4jycr.mck kész ártii egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig. --- ----r-r^----- aX  • *-i . ..__ ■ » , *-■ ______

Rendelések és javítások gyorsan és pontosa:! cszközöltftnek.

w
A pécsi 

országos 
állításon elis-' 

~merő oklevél- 
lel kitüntetve.

FOGMÜTEREM NflGYflTflPOW.

Gyárfás Márton kaposvári fogász
tisztelettel értesíti Nagyatád közönséget, hogy folyó hó 13-án Nagyatádra 
érkezik és a Korona-szállóban rendezi be műtermét, ahol a fogászatba vágó 

minden műveletre rendelkezésre áll. 1

MűfogaK- - > Teljes fogsoroK,
Korona és hídmunkák a legprecízebben készíttetnek.

Különlegesség! Arany vulkánit fogsorok.

Itt tartózkodom folyó hó 13-től 16-igt miért is kérem az igen tisztelt 
közönséget, az első nap jelentkezzék,} hogy mindenkit lelkiismeretesen

*

kielégíthessek.
Teljes tisztelettel

GyárfásMárton
fogtechnikus.

1



_______

Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahíár,

Ajánlom a közelgő őszi és'téli idényre uj áruval felfrisitelt raktáramat mindennemű 
úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményű 
mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim Teljes' kielégítésére költséget nem kiméive a fővárosból egy 
kitűnő 'szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 
után úgy hibás mint fájós lábakí_a_is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő Helyiségben, minden a szakmába'vágó czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések- és jévitások gyorsan és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.

Nyomatott Benyit János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.



NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPIA
A »NAGYATÁD É S  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE

Előfizetési árak: egész évre, 8 kor., félévre 4 k«r., 
= = -  gyedévre 2  kor., egyes'szám ára 20 fillér. =  

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

l-'ELELÖS SZERKüSZ TÖ:
SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Erzsébet királyné. genbe, á másik- idegenből jön hoz- 
zárirnTagyar földre. Mintkettő csupa 

Sok könyv jelent már meg a érzékenység a nemes benyomások 
magyarok királynéjáról. Élete, szén- iránt. Megvan bennák az Istenféle- 
védésé, sorsának sötét tragikuma lem s a hozzá vonzódás érzéke, az 
megihlették az Írókat s szép karcsú Isten jelenlétének az érzéke az áhi- 
alakját ma már a legendák mithosza tat s a felebaráti szeretet érzéke, a 
Övezi. Már életében sem beszéltünk1 könyörület s az odaadás érzéke. Az 
róla máskép, mint suttogva, az em- elsőnek az Isten nem fűzött koronát 
béri s z ív  benső együttérzésével • tit- fejére, hanem a szentnek diszkoszo- 
kolatlan ölök szomorúsága volt a ruját fűzte homlokára. Mint kis gyer- 
fátyoj, melyet nem mert fölíebbériíenij mek, még olvasni sem tud, ott tér- 
a legrebbelisebb kéz sem <s me- dél a templomba  ̂ megfordított 

Js^orgijilkos kéz szúrt ke- köníjvhrdl; hibáit érző szívvel bánia. 
resztfik-fl lélek elrebbent, de a íia-'rzalógo1 1  léfíT tmJkIfi 1, de iiuáiyul
rsTÂ m ThtwHkm 'fntijni nU ̂ .mararif v.-íif Kp^pnu fégtjefémben-tartja-tes- 
az élettelen testen s az a kis vércsepp j tét

s a hét választófejedelem. vitte ko
porsóját s II. Frigyes rátette a ko
porsóra azt a koronát, melyetrErzsé- 
bet elfogadni vonakodott éíéteBeri. 
íme az egyik kép az életből! És a 
másik ?

Az áhítat és kegyelet nemes ér
zelmeivel tekintünk arra.a második 
Erzsébetre, kit az isteni Gondviselés 
a magyar nemzetnek hozott s koro
nát tűzvén fejére a nemzet élére ál? 
ütött Angnalilszive annak a boldóg— 
és kedves szent Erzsébetnek- nyo
main neveíődö.t naggyá.

átfont kérész-

hidegét- meleget tűr, utazik ló- 
a keskeny nyíláson könynyek árada-:háton, hegyen — völgyön ő a fiatal; 
tának forrása lön. jegyes s később boldog'anya. A hit i

Szeretett királynénk!£eLéd száll1 az örök poézise dacára Erzsébeti 
a lelkünk s egy nemzetnek hálás em- mindig a földön jár; emberek köve- 
lékezetevon könnyezve .glóriát a ma- tik, sok tüskés szivü ember veszi 
ouar nemzet anuia^Nemtóie fölé! A körül, de tűrni tud s tud kedves fe- 
nőísziv összes bájaival és vonzal-j leség és előkelő asszony lenni. Egy- 
maival áll előttünk az a felséges ki-[ szerűen öltözködik s az egyszerűség 
r̂ályneTaTciTmegtestesült tipiisa"a ma-fmézéi virágai szebben ékesítik őt* 
gyár asszonynak s annak á kedves|mínt a gyöngyök a  francia királynét. 
Erzsébetnek, kitől nemcsak; nevét ¡Mikor gyapjuruhában megjelenik aj

tét látok, azt gondolom: íme a 
eletérteK )elzflki£pe, a rózsolikol fa

örökölte, hanem a magasztos, szép 
erények ékességét is kicserélte.

S mily réven lett a két. Erzsé- ki II. Frigyes koronája, sem keze,
beiből a világ ünnepeltje? A sze
rencsésen hangolt, minden jóra hajló 
gyöngéd nőies, aranyos szív által. 
Az első honi földből kerül távolidé-

magyar követség előtt, elbűvöli 
magyar urak “lelkét. Nem kellett ne-̂

hanem ott maradt a, jnarburgi sze-j 
gényházban és ott halt rne§ Endre 
királyunk kedves Erzsébetje. Három 
év mulva-innen emelték ki sírjából

dett kereszt. A nő élete, hivatása 
nem rózsa egészen, '̂ e nem js ke- 
r^zt csupán: "együtt mind a kettő. 
Idővel úgy vélem, lehull a rózsa s 
megmarad a.puszta kereszt, a rózsá
nak csak emléke, de a keresztnek 
jnagasztos-áldozati jelleg, dicsősége. 
Erzsébetet.is úgy..nézem, aranyos», 
rózsás, viruló lélek, kinél az áldozat 
fénye is ragyog koronájának csillogá
sába. Bár nem ez a föld szülte, sze- 
retetével mélyen gyökerezett e föld
ije, fényes álmai, nagy-reményei kö
zösek voltak e nemzetével. Megér
tettük a nemzet e valóságos őran
gyalát, lelkűnkhöz szólt és szólt olyan 
erős, és édes hangsúlyozással, mely
ben egybe forrt a gyermek, az anya,

Nagyatádi Hírlap tárcája.
A boszu.

Irta : Laszk Manó.
Gyönyörű juniusi éjszaka . . A  hold

sugár ezüsttel hinti be az egész tájat. A 
hegységek kiálló sziklatömbjei ugy tunnölf 
fel, mintha minden pillanajban lezuhanással j juhoz lopói 
fenyegetnék az alant elterülő kies paraszt- 90n sz° l :  
házakat. 7  Tc va9‘J  ^  Sándor

Néma csend uralja az egész tájat csak Én vagyok, ig^n szolt a kerdezett

' dorlegénynek tünteti fel.
Egyenesen Gáldos, a dúsgazdag pa

raszt háza felé tart, mely háznak ajtaja 
gyönge nyomásnak engedve, kinyrlik és az 
ifjú belép.

Ugyan e pillanatban a túloldali kert- 
ajtóban egy fiatal, tizenhét''fcvesnek Játszó 
csmöírk^iiy tűnik fel, ki nesztelenül az ifr 

gyönge, aligifallható han-

néha-néha egy messziről jövő kiáltás, majd 
egy csendesen folydogáló pataknak halk 
zugása szakasztja meg az iinnepiés csendet.

A falu tornyának órája tizenkettőt ütött. 
A templom-ut jobb oldaláról egy szegénye
sen öltözött ifjú közeledik. Szürke vászon
ruhája, széles szalmakalapja,. Jkóborló ván-

száraz, monoton hangon. — Sietve jöttem, 
majdnem rohanva, mert megígértem néked, 
hogy e| fogok jönni . . .

s -  Miért is kértelek, hogy jöjj ma el,
— íolytatá a leány reszketve, közben foly
ton félve hátrapillantott. — . Az  apám 
ha meglát, nem tudom, rjiit tesz. De. többet

sohasem fogom magam ily: veszedelemnek 
kitenni, már végre e dolognak is véget kell 
vetni! . . .

Az ifjú egy pillanatig némán állt, majd 
csöndesen fájdalmas arckifejezéssel mondá: 

Hát igy fogadsz: . . . Alig vártam 
a pillafratof, hogy lássalak. Hatalmas utat 

| tettem meg érted, és neked számomra egy 
jó szavad sincs? . . .

— De Sándor érts meg: atyám gyű
löl téged, ne is remélj semmit . . .

— Én tudom, nagyon jól tudom ezt.. 
De el fog jönni egy nap és ő megfogja 
tudni, ki rejtőz bennem! . . .

-¿¿.Mindig. ily beszédek . . .  Én félek 
tőled Sándor. —

— Félsz? : . . Oh, légy nyugodt . . . 
Ha közeledben vagyok, mint egy gyermek 
oly gyönge vagyok. Én szeretlek! . . .  Én

Két darab használt, de jókarban levő _____

kétcsövii vadászfegyver és egy fényképnagyitó-yfep olcsón eladó. 

Megtekinthetők Nagyatádon az Amerikai bazárban.



a jegyes hangja, melyben panasz 
sirt és csengett s egy szót mondott,

ményt
oltani.«

V -  E - e b e t  e s z m é n r i . :  e r k ^ c s e ,

lóban equ mélységes nemzeti moz- nemes munkává! valóra váttaw  
galomnak volt ptt-a trónon utmuta- 1  nemzeti magyarsag szabadsagat.

n a g y a t á d i h ír l a p

; quümölcsözőbb eszméket U—............. - . •  _ - _
Tedd magadévá nemzetem j jeszkedéser érdekeben közreműködnek.

| nek híveiknek, h n*r  jótéRöng társulat ter-

lóban egy mélységes nemzeti moz-: nemes 
galomnak vo lt ott-a tfénon utmuta- nemzet 
tója, a nemzeti munkának, a nemze- B É C S I V A Z U L , 
ti kultúrának, a nemzeti szabadság- -------------

Egy emberbaráti kegyeletes
-hogy a nemzeti hatálom összes for
rásait, a gondolatot, a műveltséget, 
a művészetet, az ipart és kereske
delmet magyarrá és szabaddá tegye.
____M it csodáljunk benne ? Azt az

örök szép hitéletet, mely őt a világ
ból felsőbb tisztább fénybe emelte, 
vagy azt a kedves lelkületet, mely 
erőszak nélkül mindent eligazít, el-

intézmény.
Míg a hivatalnok embciek sorsáról, 

aggkoráról sót legtöbbször végső tisztesség 
megadásáróTis kenyéradó intézményük az 
állam vagy az illető nagyobb magánvállalat 
rendszerint gondoskodik, addig az az igaz, 
kisember a kisgazda, kisiparos sőt az ipari 
és mezőgazdasági munkás munkaképtelen-

tür s kellemével bilincsel és győz? sége idejéről igazán csak kevés intézmé- 
örökké emlékezetes azon megható. nyünk nyújt alkalmat az előrelátó gondos- 
esemény, mikor a millenáris ünnep- j  kodása. Igazán els2umoritó az á jelenség, 
ségek alkalmával a hercegprímás iga- hogy embertársaink ezrei hullanak el teljes 
zi m agyarszivvel mondott szavakkal [elhagyottságban minden emberi támasz és 
üdvözlet Légy üdvöz Fölséges ki- | segély nélkül, melynek igazolására községe- 
rályném ! Áldólag emlékszünk, hogy ink háztartásának számadatai nyújtanak meg- 
midőn nemzetünk anyjává lettél, édes- ¡-döbbentő adatokat, az elhagyatottak eltaka- 
aijyai nyelvünkön szólottál hozzánk! ritására fordított számoszlopaikkal. Pedig 
és hoCfuaztaz aranyfonalat is anyai [minden emberben él a vágy és az erős aka-

rffifr tt*  ̂ r^ljnnlfw» a nemzettel elvá-jval senkinek terhére ne váljék sőt iparko- 
laszthatatlanul összekötötte !  Légy j  dik minden ember az előrelátott szömorü 
ezutáp is-gyám olitója a szegények- 1 esetre -zeretettöl gondoskodni, 
nek, vigasztalója a szenvedőknek, Erre az előrelátó gondoskodásra a 
közbejárója a trón előtt kegyelemért legnagyobb vidékeken eddig az úgynevezett 
esedezőknek! A  királyné könnyezett temetkezési társulatok nyújtottak módot, mc- 
az áldozat és az a anyai szerete ttnek tömeges taglétszáma igazolja, hogy a 
könnye pergett koronájára, melyért a magyar emberben él az a becsületes vágya- 
nemzet méltán nevezi Őt őrangyala- kozás, hogy esetleges elhalálozása esetéré 
nak. szeretteiről gondoskodhasson. Most a in. kir.

Ez  is egy kép ! Képe egy nagy belügyminiszternek erélyes intervencziói kö-. 
stilu életnek, mely a kemény, vá ló  ; vetkezményekéttt egy'iiagyszabásu országos 
életben játszódik le ; kegyetlen szín-¡temetkezési-segélyzó társulat is alkkult és 
pádon dolgozik angyalszívvel, kirá- kezdette meg működését a fővárosban, mely 
iyi lélekkel. Istent, hazát, trónt, oltárt nek országszerte most alakulnak meg helyi 
családi tűzhelyt összefoglaló szere- szervezetei, önálló helyi egyesületei. Ezen 
tettel járnak a nagy lelkek s szivük egyesület a «Gondviselés« czimü orsz. köz
jóságából béke, boldogság árad kör- ponti temetkezési segélyző társulat (Buda- 
nyezetünkre. «S mégis, mégis fára- pest) V!ll. Baross-utca H)) melyek tagjai 100 

adózni keli; egy ujabb szellem kezd koronától 1000 koronáig terjedő temetési 
felküzdeni, egy uj irány tör át a lel- segélyben részesülitek elhalálozásuk esetén, 
k e n ; a nyers fajokba tisztább érze-, Lelkészek, tanítók hasznos szolgálatot tesz-

H Í R E  K.
— 'Tanítónő választás. Malmossy Julis

ka kivadári tanítónőt Taranyban ugyanilyen 
minőségben egyhangúlag választották meg.

— Életunt aggastyán. Vida Ferencz 68 
éves favágó f. hó 1 1 -en felakasztotta ma
gát. Dr. Wiesner Géza hatósági kiküldött 
és a körorvos a helyszínén megjelentek és 
ott megállapították, hogy a nevezett tettét 
részegességtől beállott elmezavárbau követ
te el.

— Halálozás. Roznik Vendel henészi 
kocsmáros f. hó 14-én hosszas szenvedés 
után elhunyt. —

— Erzsébet ünnepély. A nagyatádi polg. 
fiú és leányiskola f. hó 19-én d. e. 9 óra
kor Erzsébet királyné halálának émlékére 
ünnepélyt tart. Érdeklődők szívesen fogadtat
nak.

— Felolvasó ülés. Igen jól sikerült fel
olvasó ülést  ̂ tartott hó 14-én a 
korona nagytermében a nagyatádi «Fillér- 
egylet». A  közönség zsúfolásig megtöltötte

nagytermet. Aa ügyesen összeállitoti roü-— 
sor kiemelkedő pontja Dr. Borsodi József,

egyesület elnökének telolvakása volt. 
Nagyon szépen adtak elő Rotter Klárika és 
Klein Boriska egy kedves kis dialogot, ügye
sen szavaltak Dani Terka és Szattler Mar
git. Mi a magunk részéről őszinte örömmel 
hajtjuk még Dr. Borsodi előtt az elismerés 
zászlóját, nemes szándékához a közművelő
dés elömozditósádan sok sikerV erőt é r 
kitartást kivánunk-neki.

— Panaszok. Többen- megjelentek' szer- 
kesztőségünkben-s panaszt emeltek az ár- 
tézi kútról vizet hordó inasgyerekek ellen, 
kik a legocsmányabb módon- piszkitják be 
az artézi kút csapjait. Panaszolták továbbá 
azt is, hogy akadnak emberek, kik it vég
zik el a reggeli mosakodásukat. A legeré
lyesebb intézkedéseket kívánjuk azon 
izféstetenkedókkef szemben, s hogy esetleg 
a jó madarak nevével is beszámolhassunk, 
kérünk mindenkit, hogy az esetleg tettenér- 
tek nevét velünk tudatni szíveskedjenek.

bírni akarlak L .  . Valahányszor hozzád 
jövök, az utszéleq egy madonna-képpel ta
lálkozom. É y  e kép hasonlít te reád. Órák 
hosszat bámulom e képet és csókolom 
élettelen vásznat. — Körülölelte a leány de* 
rekát és arcát szenvedélyesen borította el 
csókjaival.

— Hagyjl szabadkozott a leány.,,,— 
Nem akarom! Hányszor mondtam már ? .. .

Eleresztette a leányt, leült egy kőpad- 
kára s egy ideig mindketten hallgattak, 
majd kis szünet után i^ándor felállt vérben 
forgó szemekkel fel-ala járt, mintegy magá
ban küzködve.

— Néha oly. különös kedvet érzek 
magamban arra, — .monda —  hogy öljek 
gyilkoljak. Vannak pillanataim, midón.vérre 
szomjazom. Piros, párolgő vérre!

— De elfog jönni egy nap — és én 
gyilkolni fogok s vért innil í s  akkor . . . 
akkor! . . .

Te mindig csak ffrégi vagy.
— Könnyű ezt neked' mondani . . .

- -^diliért kergetnek el mindenhonnan mint egy
veszett kutyát! . . .Miért vetnek meg min
denhol? Mert szegény vagyok, szülök test
vérek és barátok nélkül állok, azért ? , . .

De ismételten neked, • megesküdtem régen — o O o —
| megboldogult anyámnak, hogy éltemet bőr-, Egy hónap múlott el a fent megtör- 
itönben fogoin befejezni! — Fejét kezébe téritek után.
j  temetve, hirtelen elhallgatott. . Gáldos egy kerti pádon ült, mélyen

— .Mire esküdtél meg? — kérd£ a elgondolkodva. Külseje körülbelül ötven évet 
Jeány aggódva. j  mutatott. Szürke old^lszakála, szabályos
i — Az anyám haldokló ágyán mondtaj arca, még meg nem görnyedt alakja a szem 
j  h ° g y  ■ jlélöre a legjobb benyomást tette.
| «Fiam, el fog érkezni egy nap, midőn | — Ilonka! — szólt hirtelen, fejét fel

végzet a (rád árulóját eléd -fogja vezetni, ütve töprengésből. —  A csillagok lassan
Készülj az órára ?•

—- És én v á r o k ! __________________
Elhallgatott. Csupán remegő kezei jelezték 
benső fájdalmát. A toronyóra kettőt ütött.

— Eredj már haza, t . szó|t a leány 
részvéttel — az óra már kettőt ütött.

— Elüzesz ismét? . *
— Ó nem, de nem éred a reggelt ott

feltünedeznek az égen, ideje lenne már i 
estebéd elkészítéséhez hozzáfogni.

Ilonka gyorsan felemelkadelt ültéből 
és gyors léptekkel eltűnt a házban.

— Gáldos! — hallatszott most a ka
puból egy-öreg paraszt hangja. — Mikor 
lesz az esküvő?

— Novemberben, a szüretelés után — 
válaszolt Gáldos. — Éppen most várom

— Igazad van Ilonka! Élj boldogult Traucliot, ki e házasság közvetítője.
Isten veled Sándor. .„_L Nohát, ami Istvánt illeti, bizony

Az ifjú hirtelen felugrott, hevesen meg- : nem rbssz parti a leány részére. A neniré- 
ölelte a leányt s szenvedélytől kipirult arc-; giben elhalt atyja után 10,000 forintot örö- 
cal megcsókolta. —  - - költ.

— Egy érzelmem súgja, hogy -utolsó’ — Tudok felőle. No,“ de.aki leányo- 
csókom volt! mát elveszi, sem jár ám rosszul!

Es hirtelen eltűnt az éj leple alatt. És mit szól é"házassághoz Sándor?

hon.



— Meghívó. A somogymegyei közkór
házban létesítendő tüdővészes pavillon és 
a tüdővészes dispensaire javára GSurgón 
1909 november hó 27-én a Korona szállo
da nagytermében táncmulatsággal egybekö
tött hangverseny lesz.

Lopás. Lábodról vesszük J i  hirt, hogy 
f. hó 11-én éjszaka Iván János üzletébe 
ismeretleirtettesek betörtek s körülbelül 

• 200 korona, értékű árut elloptak. A tettese
ket ezideig kinyomozni nem sikerült. r 

.. -r-~ Boszu .müve. Igen haragudhatott-va
laki Györfi József alsósegesdi bíró uramra 
s minthogy, máskép nem árthatott neki, hát 
fogta magát és eggJ éjszaka aszőlöhegyben

kély számmal odaereSztett nézőket. Most ad elő, akinek a Táncoló menyecskéje kü- 
már maga Kutassy is kezd kísérletezni. Tel- Hőn. vonzereje a gazdag műsornak. Morca- 
jes szivünkből örülnénk, ha ftfagyar ember- ¡schanLjijkupléit, a Hero gyönyörű ktjait vi- 
nek is sikerülne az európai liirre került svi-jharosJetszés kíséri, amelyből bőven jut a 
atikusok sorában helyt szereznie. Ez nemi műsor többi 12, véges-végjg elsőrangú att- 
csak hogy egy kis dicsőség lenne Magyar-^akciójának. A ciq;inuversenii során, mely 
országnak; hanem Budapestet is a • külön- [ szerdán-véget ér, hétfőnRigó Jancsi játszik, 
bözönemzeliségü avjatikusok egyik talál- Csütörtökön pedig opcretlpuuniéMesz, ek- 
kozó pontjává tenné, a-mint hogy idegen- kor kerül ugyanis először színre A trabukói 
forgalmi szempontbólnagy hasznunkra volt herceg című egyfelvonásos, amely a szezon 
Bleriot felszállása, valamint az idegenek ér- slágerének Ígérkezik.

____n a g y a t á d i  h í r l a p  ■ 7^ .

dcklódését már előre több francziának itt: 
tartózkodása sejteti, a kiket Kutassy kísér
letei csábították ide Párisiről.

Czipészek figyelmébe. Tisztelt szak
társaimnak becses .figyelmébe hozom, hogy 
nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a

___ ■ ,Mi a legszebb karácsonyi ajándék ? ;  |egjzlésesebb kivitelben kaphatnak, úgy az
levő oltványok közül 2400 drbot leyagdalt, i E  kérdésben sokan törik fejüket a karácsod én — mint a saját anyagából készítve. Ugy- 
a többit pedig bevagdalva hasznavehetetlen- "M* ünnepek előtt. Kétségtelen, hogy egy szintén tűzéseket is elvállalok 
né tette. — Hogy ki volt Györfi túró“•jó- | karácsonyi ajándék csak akkor felel meg 
akarója, azt mindeddig megállapítani nemj rendeltetésének, h.i szépsége mellett- egyut-
tudták.'" | tál praktikus is. Ma már alig van-lakás, a

jbol képek.ne díszítenék a falakat. Százszor- 
ta fokozódik azonban a hatás, ha lakásuu-— Aktuális könyvtár dm alatt nagysza 

básu, teljesen eredeti irodalmi vállalkozás 
indult meg- Bpeslen, mely égy még egészen 
uj eddig ismeretlen téren nyit ösvényt. Egy 
sajátságos kodálmi műfajt teremtmeg. Be 
TeveszF'áz'líö'dalomba muv<

Szaklársi üdvözlettel 
HAUSNER ÍGNÁCZ 

cipész mester 
— A „Borászati Lapok“ , Magyarország-

: ezen ismert szaklapja egy «Oltvámrtélepek» 
anlc II kedves hozzál,írluzónali mű- cimű Akiien fölülte elfsinwMeg-fSglaWtozllt

w psvi n  n iF n e liiin iin ti un /,.. t,-A i........--------------  —■
a Cnspari Frigyes tulajdonát képező Kískü-

dolgozó hatalmas erejét.

vészi olajfestményü, vegy kréta_ rajzû -ateXH
képe díszíti. Egy ilUen arckép cgguttalIcg-- küMmenl'i ldeppël^W«t-
S'ebb, » lci|_kedvcs:'bb_ei I,-,|in..r;,d „ujobb Qacsv„  (Erdíll,| löbb ttá íto O I& m -
karácsonyi a|ándék. A  «Rafaël« fényképé- ■ - — ■■■ ~— '•

Godányi—Zoltán— munkája, 
az északi sarkra,:

RepüLőflépcti ! Ro ttenbiller- u tea. 46. a mel letI r 
m^jteii TrnltalzfllűíSj város -legelső ilyen úiűíiitéz

honn a-fő-'

mutat be, mely fényképek ezen telep oltvá- 
j nyainak pompás fejlődését igazolják. A te- 
^lepetrmehmek c

S7inhen ecseteli az 50 :év m-.i!va történendő i tál feltűnően olcsó áraival is az egész or- fekszik és a mely ezen árjegyzéket "s5ü en 
■bérnietrt^ K»glwldir tegjobb moggyaitn«

legmelegebben ajánlhatjuk.
eseményeket. Az ö regényében a repülőgép szagban nagy ‘népszerűséget és kedveltsé- t 
oly közis nert fogalom mint ma a vasút, getszerzett -«»agának. Rendelésnél elegendő j (*®ssc* a *
vagy az automobil. Ára 1 kor. 50 fillér, egy fénykép beküldése. Krétarajzok már 6 . ~~ ~ ----- : -
Kacagó szélhámosok a címe a II. füzetnek, koronától olajfestmények 10 kor.-töl följebb  ̂A  „N ^ fg yü tá c lÍ l lu lc ip “  rC gC Iiy-

rendelhetők díszes paszpalurával. É  liirnc- ' _ : . _ . , •
vés mfiintézet lapunk olvasóinak készséggel L^cllIlU K tl.
szolgál előzetes felv. és árjegyzékkel. Meg- t J S Z ä k S .
bi’.ható ügynökők mindenütt felvétetrrekr— — — -— Regény—

ÄRoyal-Örfeuni novemberi műsora szeil-’ — Irta: Fodor Rezső.
Veres-Pálné: záC(3s sijjer;, számaf Tévén egész Budapest;. Nós jól van, hogy latom, hogy trern- 

érdeklödésének középpontjában áll. Izgalóbb. szegődsz hozzám jiti társnak..Elmegyek ma-

nielyet a  tótÜHŐ iró Cholnoky Viktor irt. Kél 
nagyszabású tolvajcsinyt b.*szél_ el, szelle
mes, humoros modorban s felemlíti a rend
őrség legutóbbi baklövését és a postatolva- 

it Ts. Ára ou fillér: Kapható "az Aktuális 
könyvtár kiadójában, Bp. IV., 
ii. 16/d.. alalt.

jókat

— Magyar aviatikus. Kutassy Ágost ma- drám i, műit A szomszéd szobaban, aligha gam erre a kn-tk-tt útra. Gtntmujoíok «mu- 

gyar aviatikust már akkor emlegették, mikor: fordu't n u j m}gszínpadon, több kacagásodén éjszaka egyik helyről auiásikra, a inig 
Bleriot Budapestre készü’.t. Neki is van kü- ;j pedig a legponpásabb háromfelvonásos boho- j csak egyszer boldog nem leszek. Egyszer! 
lön szerkezetű gépe, Fahijienn-rendszerü ■ zat sem kelthet; mint A zsur a iegénylaká-1 Legalább egyszer.
biplánja. »Ezzel már meg is kezdték a ly- jban című végtelenül mnl itságos kis egyfel- j — Ne u azl m ndo Lm én, lngy nem
sérle ek^t ugyanazon a rúkosi téren, a hol vonásos, ainely iek inéllö.p írja A nászuton kísérlek el utadon, de hát az előítéletek öre-
Bleriot felszállott. Két franczia mérnök, Du- az uj bohóza*. A szabadkai szenzáció szol-’ g#!n? Az előilélotek 1
four és Legrange kisérleleznek vele, s márí<pltatja a műsor egyik Tfgiike’resebb számát] — Dodi~~el az előítéleteket. Enyhülést
az^teő^nagok^óbái^js^meglegtél^^c^^Mariskii^neiivíVrl^^

— ügy mondják, hogy még mindig ügyet így sétaközben cl is végzzhetjük. Trauch.
nagyon szereti leányt és még mindig re- E  közben Sándor a lovakat kifogva, j  — Amit mondtain7~-az mondva van. 
méli, hogy elveheti. v . . . .  az istállóba vezette, majd igen halk hangon j  Az esküvő novemberben meg fog történni.

— Figyelmeztetlek, vigyázz ez emberre Ilonkát szólilá. De talán már asztalhoz ülhetnénk?'
mert igen-veszedelmes egy fattyú ez! 1 • Az ifjú leány ajkairól egy halk sikoly! Sándor követte kettőjüket, kik néhány

— Ugyan! — szólt Gáldos mosolyog- röppent. ?1. ' /  'T~ lépcsőfokon felhaladva, egy fehérre meszelt, 
v a — csajt nem adom á Teünypmar~cgg^___^ — Te itt? — jnondá ságcUjtán. ‘de szépen berendezett szobába mentek, hol' 
közönséges jött'inenluek, egy korsónak.; — I^ n ! Beszélni akarok apáddal. De pipájukra rágyújtva leültek, miközben Ilon- 
Kiílönbeu is ö Trauch szolgálatában áll, igy szólj,, igaz ti^ggJslMMéfjéd lesz ? ka- az asztalt fehér abrosszal letérhette, köz
nem igen van okom tartani tőle. No, de — Nem tudom, kérlelt hagyj. Fáj we-iben mindig egy-egy félő oldalpillantást vet- 
nézfced — folyatá Gáldos. — ha farkasról kein, ha látlak. Tudod, hogy apáin gyűlöl, ve Sándorra-, ki boszus arckifejezéssel ál- 
bestéinek, az meg is jelenés a szekerén jö- téged, mert nem ludja, hogy ki volt az apácf. | lőtt a szoba egyik sarkában.
vő Trauch'ra mutatott, mely lassan közele- Ne is remii} már, mert hiába. Nem segíthetnél nekem egy kissé? —
dett a ház felé. --- Hogy ki volt apám ?  — tört ki a 1 szólt most Ilonka a busuló ifjúhoz, ki erre

Gáldos felállt,, elébe menvéij/, vendé- felkiáltás Sándorból. Arca hirtelen elpirult, őt szó nélkül a konyhába követte, 
gének, azt'üdvözölvéh leségitette kocsijáról:, szemei vérben forogtak, tagjai inegremegték.! — Kérlek Sándor — szólt itt a leány

— Isten hozott házamba! Tehát nem tudja, hogy ki volt apám ? Én — he haragudj reáni, hisz én nem vétettem 
A  kocsiról egy idősebb, jól megter- j tudom, igen, az egyiket már tudom és tud neked semmit. Te tudod, hogy apám paran-

mett paraszt lépett le. : meg te is, hogy iaz. István . . . A másik! csáuak.-rellgut nem mondhatok.
— Isten áldjon! — válaszolt ez, —  majd magamagát lógja elárulni. Nem haragszom te reád! Hanem. 

Kissé megkéstem ugyan, de megbocsátasz, — Ilonka -a- meleg' miatt felgyiirte ruhája
ugy-e atyafi, ha azt mondom, fontos ügy ....... Egy óra letelte után a két férfi vissza- ujjait. Két gömbölyű karja, kipirult arca
késleltetett! No,-de csakhogy már itt vagyok. \ tért. Megszólalt az esteli harangszó. Minden ; gyönyörű, karcsú termete, felséges látványt

/ Gáldos karonfogva vendegét'7és, a oldalról feltünedeztek~a' munkából hazatérő képezétK Sándor nőm volt képes tekintetét 
kertajtón bevezette. munkások csoportjai, kik lassú léptekkel ha— a teSngról levenni. __

— Kérlek Trauch, csináljunk csak cgrladtak családi tfehelgaklwz. FölUíStás és véuc o kovetkezí számban.) 
sétát, emerre egy kis dolgom volna, az — Rendben vagyunk tehát I — mondá i

__
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— Enyhülést? Te szakítottál azzal a végrehajtás utján lefoglalt és 690 kor.-ra 
kis leánynyal. Úgy látszik ezért letted! Sza-| becsült kővetkező ingóságok ü. ntr röfös 
badság után vágyott á  telked. Az éjszaka, árük nyiívános árverésen eladatnak. 
Iwtártaiefl---csendjében meg akarod Telni a Mely átverésnek a nagyatádi kir. jáfas- 
szabadságodat. Jó. Éjszaka nem hallód em-| bíróság 1909, évi V. 656 2 számú végzése 
bertársaid nyöszörgését — éjszaka nem lát- folytán 250 kor. tőkekövetelés ennek 1909 
ja szeméd-irtózátös- testi és lelki szenvedé-j évi szeptember hó 1 napjától járó 6 V0 ka
sokét, a korlátokat, melyek kiölnek a szív- mataj- és eddig összesen 62 kor, 08 fillér
ből minden akaratot és eszményt,-és. nem ; ben biróilag_már megállapított költségek 
látod a felkent ideálokat, a mik a korláto- erejéig, Nagyatádon (Széchenyi-tér) leendő 
kát létesítik számukreTNém látod az ember megtartására
kicsinységét és nagyságát, csupán az embert; jgog, ¿ vi november hó 22-ik napjának
az igazságot . . .  De nem félsz e altól, u g ¿ r^ja
hogy az az igazság rutabb, mint a legun- kiWzclik' és „ h t a  fl venni szán-

i* dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-Színházba fogsz menni es a kntaak ^  ^
möga nézed ma|d a kedvencz darabod elő- fS  §. ai Érte|.
adását. Nem ulal(^l-e meg a színhazat? El- kés2pé„-z(izel<is mcllett, a  , többe, 
fogunk jM I  a bohémtanyára pajtasamk ko- ^  
zé. Nem fogod-e meggy ülőim az oriasokat; ^ ___ .

sz. alatti ház a mai kor igé
nyeinek megfelelően, épitve 
7 szoba, 3 konyha, 1000 Q- 
öf telekkel a hozzátartozó 
mellék épületekkel együtt sza
badkézből eladó. Bővebbet 

-Csordás Péternél.

lelki törpeségük miatt? Enyhülés?
Látni fogod a nappal- «mbereit, a kik

j el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá-

hazudnak alias módon, éjszaka meg fogod 9 ° ^  |  ^  felülfoglaltatták és
ismerni léha bűneiket, nyomorult aliasságu-,

I orim mc a-r 1 ÖVI A«rJ I V  * 1 OH N-
_ kát.

Hallani fogod
árverés az 1881. évi LX. t-c. 120. §-a ér- | 

Tcridl é” lllliii fnjnd. léimében ezek javára is elrendeltetik.
hogy miként szegődik-e művészet hitvány1 K=" Nagyatádon, 1909. évi november'

M  HA 8 nan iánemberek zsoldjába, aljas állati bűnök és vá- j 8* napján, 
gyak gerjesztésére.

-¿ah-«™ =1 i^ ek DQézise 1 -

SZABÓ JÓ ZSEF  
^'tcir CTTregretrajtor1

Kedves-barátom, ne ismerd meg ezt a köl
tészetet. A  műtermek rej tekében éjszaka ott |

Táreszerkesztő: KATONA GÉZA.

'“ 'gubbaszt'a bűn.. Erdőben, ligetben netirla- ,864 szám 1909 -vhtó.
Iái a te enyhülést váró ábrándos lelked sze-J Árverési hirdetmény.
relmes párokat, hanem kéjenczeket, a kiknek: ...............  , ... 1001
pénzűk nincs és -  bemocskolják a tenné- Aluhrott bu-o^g, végrehajtó az 1881 
szét romantikáját undok vágyakkal. !« »  LX- *-<=• l02- értelmében ezennel

Dódi az ablak előtt állt és merevet. közl™ re ,CSZI' hogy a b u d ^ t .  kir. keresk 
iá. Kint már b e á l lo t t á : “  yáltg törvényeknek -1909 eyi 97925 

számú végzése következtében TTr. Taub 
Ármin ügyvéd által képviselt Weisz Ármin 
és fia Javára 450 K. s jár. erejéig foganato
sított kielégítési végreliajtásatján lefoglalt 
és 920 kor.-ra becsült következő ingóságok 
u. m. röfösáruk nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909-ik évi V. 515.2-számu végzése 
folytán hátr. 141 kor. tőkekövetelés ennek 
Időközi 6"/0 kamatai,-/^"/o váltódij és eddig 
összesen 60 kor. 80 fillérben biróilag már 
megállapított, költségek erejéig, Nagyatádon 
(a Széchényi téren) leendő megtartására

1909 évi november hó 19-ik napjának 
délelőtti 1 1  órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel ply megjegyzéssel hivat
nak meg hogy az érintett ingóságok az 
1881. éAi LX. t.-é. 107. és 103. §-al értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet' 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adadni.

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_jayára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon 1909 évi november hó
2 napján.

SZABÓ JÓ ZSEF
__kir. bir. végrehajtó.

teljes
Éjszaka volt. Egyike a gyönyörű őszi. 

éjszakának, mely tele van szentimentális 
poézissal, dallal és hervadó virágok illatá
val. A csillagQk összeszámolhatatlan-, milliói 
ragyogták be a végtelenséget. A szellő lá
gyan cirógatta a fák lombjait. A hold hosz- 
szura nyújtotta el a fák árnyékát a földön, 
a piszkos, szürke kövezeten. -

És Dódir raintha.ott látta volna a fák 
árnyékában .Gittát, a mint ölelésre tárt kar
jaival várakozik reá.

Tekintete végigsimogatja lelkét, testét 
és érzi már szemeinek tüzét lobogni lelke 
mélyén. És mintha levegőből kifeszített hú
rokon játszana egy dalt a szellő. És a dal 
felrázza a szivében szunnyadó érzéseket, me
lyeket elfeledni akart, mikor azt hitte, hogy 
eltemette őket ;

Dódi magára kapta köpenyét és ma
gával vonszolta barátját:

— Jöjj, Bandi, mert érzem, hogy kint 
'v a n  a boldogságI Jöjj Bandi — vár az éj

szaka. Menjünk.
S vágytól reszketv ,̂ mint két eggyé 

forrt árnyék, lihegve rohantak ki a semmi
ségbe — a rejtelmés éjszakába.

(Folytatjuk.)

1029 sz. 1909 vhtó.

Árverési hirdetmny.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. í>cz. 1Ó2 §-a értelmében ezennel, 
közhirré teszi, hogy a nagyatádi kir. já 
-bíróság 1909. évi V. 656 1 számú végzése 
következtében dr. Friedrich Feichtner ügyvéd 
áltál képviselt Gebrüder Enderliri javára 250 
kor. s jár. erejéig foganatosított kielégítési

Páratlan
szölöfaj!

Hogy ezt bebizonyítsam, a 
„Delaware“ szőlőről, ki
rályi közjegyzői hitelesí
téssel ellátott eredeti fény- 
leépfelvételeket készít

tettem.
A felvétel ¿11: egy 

20 éves csercsapos kifogástalanul dúsan termő' 
töke, 32 fürt, egy drb. 4 éves szálvesszös tőke 
168 fiirt és 11 drb. egy sorban lévő 4 éves száll- 
vesszös töke több mint 4600-kifogástalan egész
séges fürt, szőlőterméssel. Ezek mind ott vé
tettek fel, a hol pár méternyire tőle az euró
pai oltványokon a termés négy-ötszőri per- 
meteZ$87ÖHCárH elpnsztnftHgy-ez -az-éw-volt 
az, a mely bebizonyította, hogy ezen fajnak 
termésében permetezés nélkörsemmiféle sző- 
“ *■ * 1 kórt nem okoz. Ezenkívül nagyIőbetegség
* H ny> mért.-fangy filtani -CŜ alÁ a földet meg
forgatni nem kell, vesszője télben sona meg rréffl 1
fagy, bora elsőrendű 
Ezen a névért ázöflUani- IgBlf1 suh ■1 máj hitvány
fajokat adnak el, ezért a ki a valódi böterniö és 
legnemesebb fajt akarja megszerezni az csak/a 
NAGY GÁBOR-féle „D EL A W A R E “
vesszőt vegye. A DELAWARE szőlő bővebb 
leírását, termésének királyi közjegyzővel hitelesí
tett eredeti fénykép felvételeit színes kivitelben, 
továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép képet 
tartalmazó
képes árjegyzéket Ingyen és bérmentve
mindenkinek, aki vélem címét tudatja, okvetlenül 
kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegyzé
ket, mely a szölőoltványokról és lugasUltetésröl 

is ad részletes, helyes utbaígazitásokaL
NAGY G Á BO R szőlőnagybirtokos, 

K Ó LY  pósta, távlrda és távbeszélő 
állomás.

Levelezés magyar, német, horvát, szerb és ro
mán nyelven.

Í Ás

HIRDETÉSEK.

. Eladó ház.
Nagyatádon a Zrínyi utca 243

U ip

?o
fii

CZIM:A2 UJSAG 
BUDflPEST.RflKQCII-ÚT 54.
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Köhögés, rekedtség ésliurut elten nincs jobb a
Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
1 doboz á ra  60 fillér;— ;• 

Csak ftéthif-léiét fogadjunk e l/f

w

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőket 
különféle fajokban, fajtisztaságért jótáll’ 

i  legdusabb választékban á már évek óta 
elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

kiiKüllo menti első
szölöoltvány telep

Tulajdonos: CASPAR1 FRIGYES.
Medgyes 85 sz. (Nagykükiillö megye).

- Tessék képes árjegyzéket kérni!
A/, áijcyy/.ékbun lal.illialúk .1/ mímk'ii rí-
síéről érkezett elismerő levelek, ennélfogva inin 
den szőlőbirtokos megrcndulésciit'k.megtétele elölt 
az ismerős személyiségektől úgy sző-; mint Írás
belikig bizonyságot szerezhet 'magának ff “fenti 

szőlötelep feltétlen megbízhatóságáról.

Virágkedvelőknek! 
„Ajánlom Csodavirágomat“ me
lyet a véletlen juttatott birto
komba. Rátekintve száraz kóró, 

langyos vízben 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra 
lefolyása után gyönyörű leveles 
növény lesz belőle, mely minden
szobának remek dísze. Ára I. 
kor. 25 fill. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetönél Fülecs-puszta u. 
p. Rinya szt.-király, -

-CZERKON liWfc
~UKI b̂ > NÜ! CIPhSZ + '

KF.SZ CIPÓ mGTATAD.

A pécsi 
országos ki- 
állitásofi elis
merő oklevél
lel kilüntetve.

AJÁNLJ A~sa]aLkjésátményü lábeliít a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás -és fájós lábakra mérték Szerint mindéi alaku>ipök el

készítését.
RAKTÁRON- T A R T : Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig. ■. ■' ..'v---- -----

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki- 
álliláson etis-* 
«»erő oklevél
lel kitüntetve.

Vasúti menetrend 1909. évi október hó 1-től.
. f lz  a lá h ú z o t t  perczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u.~6 órától, reggel 6  óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb Fiume.
Oy.v. Sx. v. Oy. v- Sz. r. Oy.v. Oy. v. Sz. v.

Budapestről 
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra —
Kaposvárról —

Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba 
Zágrábból — 
Fiunjébe ^  —

700 8« 2* l  — 410 9“ ' 1045
1 (T i 47 6 ”

•¡u 1 2 7 307 -
10’" ? m b Á’ i'u p w 3a
10 * 3M TM 8,w 12 M 4113
1057 7P / * 8'° 1 2ví 4M
1 1 45 4« 8* 8“ 5'7
¡ 1 1 4,1 450 — 5 .o

r r f>* . 9° 2 ’̂ - 6 *
r r 6 ,:‘ ___

y  w 2-J V -
•?" 8ST _

\\M 4,b 9.5

10 ° 1 1« 4« 10*
7W 7® ‘ — — 4» 9 « 6W

Fíume-Zágráb Ujdombovár Budapest.

Bűméből — —

Zágrábból — — 
Gyékényesre 
Gyékényesről — 
Somogyszq,bbra 
Somoguszobbról 
Kaposvárra — — 

-Kaposvárról -

Budapestre — —

ÍTvszsz. Oy. v. Sz. v. Oy. v Sí. *. Qy. v.
6 " lö u 10 “ 93 7"

1 — I2,! 6"1 4" fi45 1 "
12M v- 4« 7» 2“

— 2 - 10 ° 6“ 10*s 4®
5“ 2 |r U™- 6*1 10" -̂ 414
6"’' I 12°" 718 11>'> 4“
6l:t 12 ® 715 1 1 “ 4«i

7“ | g-tO l'U 8'° .12“ 5"
8" 3" 1 " 8 “ 12 “ 5“

n« 2-4 8" 1» 6”
10"“ n* T 8« 2» 6”
6” yso yr. 12 ,! 815 9®

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. v. Vv. Vv.
7» 12’° Somogyszobb
8“  l122r 630 Segesd — ^
8 i. 12« ó45̂ SegesdrBogát
8<2 | 7 12 Böhönye — -
9IB |32 743 Mesztegnye --- .
9a) 754 G yó ta----
913 2 05 8 20 Marcali ,—

10 °. | 2 22 8»j Kéihely , -r—
10 " 231 Balatonujlak
1024 i 2-“ 913 Balatohkeresztur — •
1036 j 2M 9“ Balatonberény.f. 1. sz. ő.
lO4** 3̂ TBT ^alatonszéntgyöryy —

Vv.

T *
fi"
6-'
6,B
5»
5"
4 »
4“
S t
3"
3*

4"

' 3“
3”, 2«
2*  

• 2 i«
1 “
1 »

■j l 1» 
; 1 '“
- K »

1 1 "
i»":
In»"-
10” :

! 9® 
9» 
913

8“  
8-’ 

i 8 "
! 8 °

oda Somogyszobb-Barcs.
Vv. Vv.

- | 9” (r ‘ Somogyszobb — —
-. 1014 6N Nagyatád — —

.10* 7“  SimóngáL^fe rh. —‘
K)1 j 7“  Erzsébetpuszta — —

•  10"  I  7“  Lábod —

' 1 1 '" 7”  Görgeteg — —
• l l ' 1 81' Visonta-CsokoiiKa — 

11** 8-"' Csokonya 8. sz. örház 
y ji g4?_ Sőniogytarnócza —

-412“  8“  Barcstelep —
1230, : 9Ú -Barcs — — . — —

Vissza 
Vv- 1 
4 «  ___

3“  -  
3» ! -  
3'» -
« “4 —  
2“  1 —  

2M ! -  
T  —  
2“> ; —  
1«  —  

1 “  f —
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ROTTER BERNflT, NAGYATÁDON.

NAGYATÁDI HÍRLAP

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. J MAGYAR KIR. LŰPORÁRUDA.

Gazdasági és varrgépek gyári raktára.
Horgonyzott acéltOskés kerítés sód
rony, sodronyfonatok és sima hu 
alok, kerítések céljaira: „Hungá 

ria“ sodronyfonatok. ; ;

Mindennemű takaréktiizhelyek 
a legegyszerűbbtől, a

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré- 
szek. Gazdasági vetőmagvak.

„Cornélia" és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrészek. 1‘ kékkő és 
raffiaháncs.

Építkezési anyagok
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

Hausner ígnácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

=  Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 
úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok ugy saját készitményü 
mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kímélve a fővárosból egy 
kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 
után ugy hibás mint fájo’s lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába'vágó czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések és javítások gyorsan és-pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.
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Nyomaton Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA
1 »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: cgcsz .ívre’ 8 kor.,-félévre 4 kór., 
=~ gyedévre 2  kor., egyfcs

M e g je le n ik  m in d e n  es
gyedévre 2  kor., egyfcs szám ára 20 fillér, =--y 

ü t írr t ő k ö n

fecelósszi:kkcSz rü:
SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség : Nagyatád, Fiirijö-utcza 67. szám____
.Kiadóhivatal: Nagyatád,. Szédiényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdelósi dijak a kiadóhivatalba küldendők

Közgazdasági törekvések.
Irta : julés Báré a kiváló francia közgazdasági 

• >ró<

Szívesen foglalkozom Magyar- 
országgal. Érdekel az a^szivós ki
tartás, a melyei láncrakötött jogait 
érvényesíteni törekszik; .de nekünk 
a ltülföldön, néha úgy lefszili, mint
ha puskapor füstje eltakarná a küz- 

-dőteret* -Sokat nem érdekel, de—-én
mindig szívesen megkérdezenv ilyen
kor: Hungaria quo vadiS?

Most is tudok róla. Ismerem a

dóak határai között. .Érthető tehát, 
hogy a külföldi tőke nem szívesen 
építkezik a puskaporos hordó körül.

Szerencséje azonban Magyar- 
országnak, hogy vagyunk"már 'ele
gen á külföldön, 'akik tisztán látjuk 
a helyzetet és ez az . oka annak, 
hogy a nagytőke, mely közvetve és 
közvetlenül kinyújtja.jcsápjáit a vi- 
lág_minden tája felé, nem ignorálja 
teljesen Magyarországot.

Egy fejlődő jparu és iparfejlesz
tésre riíeg erősen rászoruló ország

inak azonban nem csjipán a nagytő-
célt, ismerem a” hadjárat" fegyvereit'! kére van szúKsége, nanem a Kis'ebD 
és féltő rokonszenvvel váam..a-küz-ík«raskadő, .-^..hámja ,és-ĝ átvállala.

tok iránt érdeklődő-ltezép és kistő- 
kére is. Ezeknek összesége ad gaz-; 

Idasági erőt az iparos és kereskedő ; 
'átlamoknak és ennek a tőkének vál
lalkozó kedve adna fellendülést Ma
gyarország közgazdaságának is. Két
ségtelen ugyantSf bogy a több szem
mel vigyázott? egymástól független 
és különböző esélyektől függő kis 
tőkéket közgazdasági szempontból 
stabilisabbnak kell tekintenünk, mint 
az ugyanilyen összegű, egy vállal
kozásba fektetett és egy esélytől,; 
függő nagytőkét.

Ez a kis- és küzéptőke pedig 
itt a külföldön, amely szívesen vál
lalkozna kevésbé kihasznált ipari- és 
kereskedelmi piacon, igen óvatos és 
érzékeny, mint a legfinomabb légsuly-

rnerő. Ennek a tőkének részére—te
hát Magyarország jelenlegi helyzete 
nem megtelő, legalább is e_ tőkék 
tulajdonosai erről vannak meggyő
ződve.

Mit kellene tehát tengj Magyar- . 
országnak?

Ha a közgazdasági megerősö
dését a külföldi tőkék segítségével 
óhajtja keresztül vinni, úgy először'-'' 
is meg kellene kísérelnie, hogy el
távolítsa azokat az okokatmelyek fej
lődésére zavarólag hatnak.

A másik feladat Magyarorsz á g
reszére: a niaga erejeDűi:-'igyekezni 
■gazdaságCmĝ erösnriésrp

delem kimenetelét.
Nem feladatom azonban e he

lyen, hogy bírálatot mondjak a fegy
verekről ; egy nemzet hazafiui törek
véseit megérteni és méltányolni még 
a rókonszenv sem-tudja kellőképen 
Ehhez a haza hü fiának, a nemzet 
müveit tagjának kell lenni.

/^Eii tehát csak arról-kivApk szól
ni ..néhány' szót, milyen listással, van 
a magyarországi helyzet a külföldre, 
közgazdasági szempontból.-

Két szóval felelhetek erre: rossz 
hatással. A tőke általában a csendes 
zavartalan Küzdőteret kivánfa, ahol 
rendezett viszonyok között gyara
podhat. Magyarországról pedig azt 
igyekszenek elhitetni a külfölddel, 
hogy a forradalmi törekvések állan-

Jól tudom, hogy ez sem könnyű 
feladat. De ̂ kis kövekből készült, a 
hatálmas gulya és futó homokból kép
ződött sok magas hegy.

Az legyen tehát Magyarország 
törekvése, hogy minden apróságot 
megragadjon gazdasági életének fej
lesztésére. Olyan intézkedésekre 
van szükség, melyek a polgári kö
telességek teljesítésén élkedvpzTnény- 
ben részesítik, főkép az ipari téren 
jeles eredménnyel működőket és 
ezekkel valósággal csábítsa polgá
rait az ipari élet fejlesztésére. •

Hathatós eszköz lenne ehhez 
csakugyan olyan törvény, melyet az 
1889. évi julius hó 15-én kelt fran
cia védőtörvény mintájára kellene 
megalkotni. Manapság, midőn a meg-

Nagyatádi Hírlap tárcája.
T a n á c s .

Ha szived a szerelemnek 
Gyötrelmétől lett beteg,
Óva kerüld, há komoran 
H ív a téli rengeteg.
Lomha ködök, száraz ágak,
Siró szélnek dallama,
Nem lehet a tört szivednek 
Enyhét adó balzsamai 
A  ritkuló fának gallya 
Regél neked bús mesét:
Itt csalta meg tavaszi nap 
Hamis lány a kedvesét.
Amott a vén tölgyfa alatt 
Szövődött egy más regény:
Hamis esküt ott. esküdött 
A leánynak a legény. ■'.*

. Minden bokor, minden cserje’
-'Egy egy élő sitkereszt;

Eltemetett boldogságról- -  
Bús; kesergö dalra kezd.

5ürü .köd száll gomolyogva ^
S,j3iegüli a-telkedet, » j

Érzed, hogy a nehéz pára. •
Vágyat, reményt eltemet.

Nem nyújt reményt, nem nyújt vigaszt 
Haldokolva'a vadon, , 
Csak kölniedet sichalod el 

__ _._Látallünul szabadon.
* \ v . y  . ■ '

Dicsőség boldogság nélkül.
Abban a kis városban, ahol , Gáthy 

Ágnes nevelkedett, mind ösinerték egymást j  

laz emberek. Kevés dolguk volt, még keved 
isebb szórakozásuk, igy hát abban lelték j 
[legnagyobb örömüket, hogy egymás dolgai j 
jiránt érdeklődtek, pletykáztak, intrikákat' 
¡szőttek, széreimeseket összeboronáltak, hit-1 

-fvestársakat szétválasztottak és jobb ügyre1 
\ méltó büzgósággal munkálkodtak azon, hogy j 
| valahogy titokban ne maradjon, rendszerint.
I olyasmi, amihez senkinelcsem volt' kőze.j 
[ cm ÍT ¿pép annak: akit érdek~élT ,r  ̂s .
— •; Az öreg "Gáthy Sándornak ftégy ■Hfá- 
| nya volt. Ők nem is laktak -tulajdbitképen 
fa városban, hanem künn azon a. kis birlo- 1 
koifc ami az oiök'nagy birtokából maradt.! 
Az öreg Gáthy megőrizte ezt a darab föl
dét, napestig dolgozott, talán szerzett :is,j

■ volnü hozzá, ha nincs olyan nagy családja. _ 
De ez ncm-okozolt neki gondot, bálványoz
ta n feleségét, nagyon szerette, gyermekeit 
s neki iniudoa ötömé igazán csak abban—  

’ tellett, hogy ezekhez a~Ttöriilményckhez ké
pest jólétet és biztos jövőt szerezzen. A 
biztos jövőt pedig nem abban talájta, hogy 

-a leányait minél előbb férjhez adja, hanem 
abban, ha ő behunyná a szemét, az özve
gye, meg az árvái, ha takarékoskodnak, hol
tuk napjaig magélhessenek azon a bizonyos 
földön.

7Ttjátfiyriáhyök' szépek és kedvesek 
.voltak. A  városi, meg a megyei- fiatalság le- 
gyeskedett is körülöttük,; de hát ezek a 
fiatal urak, amikor azután házasságra kellett 
gondolni nemcsak az ideáljuk szemébe ka
csingattak, hanem sandán belepislantották 
a -telekkönyvbe is.

Mindig négy darabra osztották a 
Gáthy birtokot és ai( számadást úgy végez
ték : vami egy^-Családnál? "dég.-az-Tiégg-CM-—  
Iádnak kevés. Gáthy Ágnes, aki iierrr volt 
ugyan a legidősebb leány, jól látta ezt és 
maga sem tudta miért, nem bírt úgy csele-’- 
kedtii mint a nővérei, akik bizqny szívesen : 
láttak'■.minden valamire val0 udvariét Ara



nehezült é le tv iszon^  köze'pette "  Téli szórakozások tokkri értesHtetlk az érdeklődő ko-
álíam Múlt ¿¡¡munkán adtunk hírt a Az első előadás lehetőleg még
kecsentetőbh valami, mint -az ipari nagyatádi „Filléregijk'lnekM. ho 14^. hónapban lesz - 
r ^  S - . K . W a i  kcdveznlémt.-én-lefólqf. szépen sikerfitt- es naggo« . Íme a g.igyata4i -Szabad-ljjceum 

a kl’zépiskoiaF^vé(n>^,iy^t' la to ^ to lf^ s lé lg H u t= =  a múlt. evr erobae^te^ato^az^ 
vánura csupán az öiikéntesi- egyéves örömmel kell konstatálnunk, hogy zal a meggyozodessel került ki, hogy 
szolgálat kedvezményéért törekwh közönségünk a legmelegebb érdek- közönségünk megérdemli az érte ya-‘ 
ifiu tódulna- az ipari palijára, ha a Iődéssel támogatja egyeseknek azon lo faradozast. Mar most kozonsegun- 
törvémi biztosityuá azt a jogot, liogij törekvését, hogy a hosszú téli esték kön a sor, vájjon meltányolja-e a 
a kivátó tehetségű és szorgalmas kellemes, szórakoztató, de a mellett Szabad-lyceum erdekeben munkál- 
iparos ifjak, akik iparunkban feltűnő ismereteket, szaporító összejövetelek- kodók nemes torekvesét s támogat-

^  - NAGYATÁDI HÍRLAP

előmenetelt tanúsítanak s fejleszté- kel .j-öviditessenek meg. 
sére hivatást árulnak— katonai Ezt már a múlt évben volt al- 
kedvezményt élvezzenek. Kedvez- kalmunk tapasztalni, miikor a nagy- 
méuyként három esztendő helyett atádi Szabad iyceum tartotta előadá- 
csak egy évet szolgáljanak tényle- sa.it s úgy ez> valamint a „Filléregy- 
gesen és a következő két évre, mely let“ estélyén szerzett tapasztalatok azt 
után a rendes tartalékba lépnek, ál- az elhatározást ériejtették /fíieg a 
landóart szabadságoltassanak. SzabadlyceHm vezetőségében, hogy

Kétségtelen, hogy a katonaság közönségünk ilyentele intézmények 
nem. vészit a kedvezménnyel. A há- iránt való érdeklődését méltányolva 
rom évi szolgálatra kötelezett újoncok ez idén a Szabadlyceum előadásait 
félszázaléka, vagyis százezer ember- megtoldja s bizonyos rendszer sze- 
ből csupán ötszáz, könnyen nélkü- rint úgy óhajtja megtartani, hogy azon

át a-póttartalékból, ve legyen.
De akárhogyan lenne-is, még ha A legutóbb tartott megállapodás 

áldozatot kell hoznia a védeíőneh, szerinF-̂ m int tudósítónk jelenti —

melunek fejlesztése elsőrendű nem- földrazj, 
zetgazdasag'i feladat. feüllhlka,'-

természetrajz, a modern 
¿¡¿hí vuS'tndoniany: t-k-öz-

ja-e ez idénjs olyan mértékben, mint 
a mulF esztendőben.

Nekünk az a meggyőződésünk, 
hogy igen. Mert ismerjük közönsé
günket. ReméljükJjogy bennök nem 
is csalódunk.

E~héten bocsátják ki a Szabad
lyceum tagsági gyüjtőiveit, melyet 
közönségünk szives figyelmébe a- 
legmelegebben ajánlunk annál is in
kább, mert az év végéit' bemutatni 
szükséges statisztikai a számadatonál 
felette kivánatos voln, ha a nagy- 

j szabadlyiceum tagjainak száma 
meghaladná, a hasonló városok lye- _ 
mának statisztikai adatait, méri ez. 
lényeges befolyással leend arra, vaj
ion ut intézinénuünk állami támogar 
tásban rés^esüínet-eTvagy sem. ^

-Sok-mindenünk van már, melyet
m t llfh n l IfT i^ H n riH ü h lr  I/ i lí.-.l»Ilyen és ehhez hasonló intézke- gazdaság stb. köriből. Az előadások j önerőnkből küzdődttiink ki, remélji k, 

dések foglalkoztassák tehát azokat jórészt vetített képekkel illusztrál-! hogy ezen intézményünkhöz is ra- 
a tényezőket, akinek kötelessége Ma- tatnak. gaszkodunk !
gyarország gazdasági érdekeinek -A belépési dijak megállapítása-; c  I/
szemmeltartása. és előmozdítása. Á jiál is bizonyos változásokra volt r l  1 K ' b  K .
biztos alapokon mozgó gazdaságí- szttkség. A tagsági dij ez,4den-is4l \ — --------- -—
élet me^HM'entté̂  önerejebjőLis síké- koronában á 11 apiitatatiíneg,-weföazoh-; Eljegyzés, Kohuth Mihály kiskéri ál- 
rülni fog’ Magp'ro'pszagtfa'k t̂tnát is- bánj. hoĝ -minden rendes tag rész€reila!,ÍUskölai igazgató, eljegyezte Baunhaner 

•inkább, mert a szilárd és^^céileí'é, számozott szék t a r t~ati tHemi, in el y éfj r̂zsilcét Uj vidéki-fii. _  
biztosan haladó törekvések bizalmat; azonban csakis a tagsági jegy tulaj- — Halálozás. Súlyos csapás érte Knapp 
keltenek majd a külfödi tökében is donosa hasr.Málhat. -J ~ 1 Lászlót, községünknek hosszú időn át volt
amely biztosíthatok felőle minden- A nem rendes tagok . egy~egy i vóját, Fia Knapp Kálmán rác-almási tani- 
kit — szívesen megy akárlvová-ahol -előadásra 30 fillért, a tanulók s ka- lo 26 éves korában rövid-szenvedés után 
komolyabb kockázat nélkül a hasz- jtonák 1Q-fillért fizetnek. elhunyt.
nát látja. Előadás minden vasárnap, eset- -  Áthelyezés. A pénzügyminiszter a naqu-

_  (Magyar jövendő.) lég minden második vasárnap tárta- laiádi dohánybeváltó hivatalhoz Viliinger Güu- 
\ • tik; az eloadas pontos idejéről, a fel-! u, budapesti dohánybevátrasi kézelőt helnez-

olvasóról, vagy előadóról S a felöl- , egyszersmind a főnöki teendőkkel is 
i vasás themajarol kiilon-kulon piaka- I megbizta.

azért Ágnesben is megmozdult a szív, de 
ő ügy hitte, hogy ha mér a fiatal urak o- 
lyan okosak, hogy számolgatnak, lesz ne- 
ki-js_annyi esze. Hát igy esett. A megye- 
bálon sokat.Jánczolt Seregi Pistával, A* 
öreg Seregi iktató lelt a megyénél, amikor 
egy szép napon, pergő dobszóval kihúzták 
lába alól az ősi földet. A Pisla fin csinos 
gyerek volt. Az öreg csak azért járatta az 
egyetemre is, hogy majd ha a gyerek vé
gez, ur., legyen a vármegyében, úgy mini 
az apja volt valamikor Seregi Pista bele- 
széretelt Ágnesbe, 20 esztendős szivének 
rajongó ideáis érzésével, Agnesr akinek 
tetszett a fiú, úgy gondolkozott, hogy ób
ból a gyerekből lesz valami különösen ak
kor, ha elvonják a tivornyazo kompániától 
ha rászorítják a tanulásra, ha serkentik az 
ambícióját és jól bánnak vele, ügy mint 
egykor szegény édes^iyja. És azután, . ha 

.... majd a m i . l e s z  a fhCHöau hájasodrék. 
akkor ilem fogja elhagyni azt a leányt, aki
nek Szerelme, szeretete az ifjúsága legszebb 
éveit aranyozta be. 

p —  Seregi Pistának második otthona .lett 
a Gáthy ház, s a nagy inteligenciáju Ágngs 
még a tanulásban is segített neki. Az idők

folyamán azután nagyon megszerették egy
mást. A kis Városban pedíg^z összes asz- 
szonyok és leányok inegíithipodtak abban 
hogy hát elvégezhetett, az Ágnesből Seregi 
Istvánné lesz. Élénken 'figyelték, hogy a 
Pista gyerek, hogy tanul, hogy vizsgázik, 
hiszen kérik a kezét egyszer-másszór. “Az- 
öreg Seregi ravaszuliiallgíjtott. Látta ö azt 
liofllJ gyerek jó kézben van, esztendők 
múlnak, amíg valamire való álláshoz juthat 
Gondolta,' de nem mondotta az öreg Sere
gi, hogy a dolog végével hosszú esztendők 
alatt ráérünk vesződni. Az esztendők p.*- 
dig szép lassan eltelnek. Nem történt 
semmi nevezetes. Férjhezeut a legidősebb a 
Gáthy leány, férjhez ment a legfiatalabb is

— Bizony jó vdlna már az Ágnesnek 
isy-fejkötő alá kerülni. Mondogatták olyan
kor Gáthyéknak.

Az öregek halgattak.. Ágnes pedig mo- 
iSolyogott, bnr leike mélyén-gyűlölte ezt a 
pletykázó intrikáló, mindig ;i mások doíglT 
val foglalkozó hadat. Az esztendők 111011- 

- dóm; elnémultak, s Seregi Pistából jjiegyet

várjam ezT a históriát, addig . fondorko- 
dott ravasziU-az ' öreg Serégi az iktató 
könyvelt közt, amiglen a fia él néni jegyezr 
te magát egy szomszéd megyebeli gazdag 
kereskedő nem épen szépt de nagyhozo- 
mányu leányával.

Gáthy Ágnes az első pillanatban -azt

hitte, megszakad a szive. De büszkesége 
győzött mindenen. Ritka energia lakozott eb
ben a leányban. Mindent el tudott tűrni, csak 
azt az egyet nem, hogy a városkában szá
nakoznak rajta, gúnyos pillantásokkal mé- 
rigetik, kárörvendó vigyorgással n';znek a 
szemébe es bántják a szüleit is. Elhatározta, 
hogy menekül erről a helyről. A kis hozo
mányát elkérte a szüleitől, kikérte a bele
egyezésüket is,-azután felment a fővárosba 
tanulni a sziuiákadémiára.

— Hát sziuéjí^nő lesz Gáthy Ágnesből ? 
No majd meglátjuk, mire viszi, megvigasz- 
talódik-e? .Mondogatták a kisvárosban és 
édeskés njosolylyal, rosszul rejtegetett guny- 

l nyal bucsuzkodtak a büszke szomorú leány
tól, aki az élet egy uj ösmeretlen útjára té
vedt, hogy valahol még egy kis boldogsá
got kérésén magának.

Gálhy Ágnesben pedig, aki lemondott 
.mar a szerelmi boldogságról, a büszkeség 
lángja lobogott: megmutatni, hogy ér ma- 
gábanjs, valamit-és-megalázza a rajta szá-

-nakozókat.---
rövid, harmadfétosztendó tett el, 

Ágnest már ünnepelték. A bííszke le
ány fiirdött á dicsőségben, a hódolatban s 
magában az,. iiföndogatta, hogy szinte jobb 
is, hogy nem ment“  férjhez, mert ime igy 
sokkal boldogabb. A - harmadik év végért 
hazament* Persze, hogy nagyot.fordult a kis
városi Ttiagrflrginíyoroclök, a ^ánakozók,



—JÜIömásnevek- -megváltoztatása., A
Kereskedelemügyi m. kir.‘miniszter az alábbi 
állomások -neveit .megváltoztatta: Visonta | 
Csokonyát — Erdőcsokonyára. Lad-Győn- 
gyöst — Német Lad_ Ggyöngyös pusztára, j 
Segesd-et -r-' Alsó Segesdre, Hencse-Hed-1 
.rahely-et Hencse Hibahelyre, .Sztára Za-- 
látá-t Dráva Sztára Zalátiira.

— — Erzsébet-unnepély. A nagyatádi polgT 
fiú és leányiskola növendékéi ,í.4i6 19-én : 
Erzsébet királynénk emlékére-gyászühnep- 
séget rendeztek, melyen a tanulók ügyesen 

/szavaltak -és énekeltek. r ' f  ...
— Korcsmái verekedés. Mikében, a 

•Sípos -féle vendéglőben nagyszabású vere
kedés volt az elmúlt vasárnap.' Biuer Gyu
la; és Bauer János Iliikéi lakosok Bosztoni, 
József társaságában.fogyasztották a h jktirt 
míg valami csekélység fölött, össze szóra- ’ 
koztak.. A két testvér, azután a korcsma 
udvarán alaposan helyben hpggta Boszto- 
nit, aki súlyos sérüléseket szenvedett. v _j

í— Elmenekült dohánycsempész. Most 
van a dohángszüret. Járásunkban, nagy 

'~meri'n^íség^frtermgsztenek--dot!ány!-,--netn- 
csodá tehát, iia. az emberek a meglehe
tősen rossz trafik dohány helyeit egy kis- 
valódi szüzdohány ütáu áUitoznak. Egyes 

-■emberek konijóf lwioealk^pan üailt tehát il

dejtetésének,- ha szépsége -mellett egyúttal j 
pratikus is. Ma már alig van lakás, ahol ké
pek ne díszítenék a falakat. Százszoíja fo
kozódik azonban a hatá^,.hejakásunkat va
lamely kedves'hozzátartozónak művészi ojaj— 
festményű, vagy krétarajzu -arcképe disziti. 
_Eqii ilnen arckép egyúttal a legszebb,, a leg
kedvesebb és legmaradandóbb karácsonyi 
.ajándék. A «Rafael* fényképészeti és fes-_ 
tészeli müintézet, Budapest., VII, Rottenbi- 
ler-utca 46. á mellett, hogy a főváros leg
első ilyen műi ítézete, még egyuttaljeltűnő- 
en olcsó áraival is az” égsz országban .nagy 
népszerűséget • és kedvéltséget szerzett ma- 
jjának. Rendelésnél elegendő egy fénykép 
beküldése.' Krétarajzok már 6 koronától 
olajfestmények. 1Q.,-kor.-tól rendelhetők 
díszes paszparturával. E  hír levés miiinlé- 
zet lapunk olvasóinak készséggel szolgál 
előzetes felvilágosítással és- árjegyzékkel. 
Megbízható ügynökök mindenütt felvétetnek.

— A Kükülőmenti első szőlőotvá.iy-ie- 
lep Medgyesen (Erdély), melynek •tulajdono
sa Caspari FrígyesT^Nagykijkülló vármegye 
volt szőlősz^ti biztosa és szólőbirlokos, ame-

és borfajból teljesen fajtiszta, dús gyökér- 
zetü példányokat szállít szokvány minőségű 
úgyszintén lugasszőlő oltványokat mérsékelt 
nrh:ni .F.7ph S7nlnnll\f^ii|j tplppl iiiol̂ j S7;il('

n a g y a t á d i . HÍRLAP

magyar irodalom rrányáOeföléli ma
gába és forrongó, de erőteljes lite- 
raturánknak Jegteljesebb áttekintését 
ny-ujtja^Magas irodalmi színvonalú 
az Almanachnak ez az ujabb kötete 
is, minta.hogy mindenkor az irodalmi 
produktumok legjelesebbjeinek gyűj
teménye volt. Novellái a különböző 
belletriszjikai irányok és áramlatok 
dokumentumai. LJj irányok felé való 
törekvések jellemzik mai irodalmunk
kal, amelybe uj hangok, u| nézőpon
tokból meglátott problémák, üj tár
sadalmi alakulásoké rajza vonult be, 
de azért a múltból is megtartotta 
mindazt, ami a szivlvez és lélekhez 
szól!

Szórakoztaiü_Jilbeszélé$ek, vi
dám ötletek, mély problémák, embe- 

jrídrámák sorokba sűrítve: ez az Al
manach, amelynek megjelenése min
den esztendőben valóságos irodalmi 

I esemény és a könyvbarátok nagy 
táborában örömteljesen üdvözölt ven
dég. És ez mindenképen érezhető is  ̂
; mert külömb vendég a többinél: írem 
¡visz, de-hoz. Garmadával hoz ma
gával szellemi- kincset, amellyel a 
magyar hazánkat gyarapítja. És ma- 

hozza; mint szívesen J i «
kor a szüzdöhány érulásdt. ezek a cséinpé- szerűen van kezelve es az ország egyik leg-

— ¿zep.' fl tör'vénti persze üldözi BUel M 'Ha' nagiiuuuikd."iiiinnw nüiiiirgiw ii iiiüjanlanri I™ ' ‘ " a “» .regie n »  IS. au n a.,naa .
csendőr vagy finánc kezébz kertinek, szigo- t- olvasóink bizalmát és figgeimOkbe ajánju!t * k u’ia'kat akik szfntén
ru büntetést kapnak. Jól tudta ezt egy, a annak hirdetésit jelen számunkban. — Nagy njpgtlknají es az Újakat, akik szinten 
Gige nagypuszta határon gyalogló ember is. kép’s árjeggzéket kívánatra a v á lla t ingjen
„ki a hátán csallánzsikbn csomagolt do- és bérmenive küld. É,  Mikszáth Almanachja, a kel-
hányt vitt árusam. Bandukolva haladt előre, Czlpészek figyelmébe. Tiszteli szak- ,cmes olvasmányok fölött érzett örö- 
ainidon megpillantotta a csendőr,ar.nl, er- tteainmatl becses figyelmébe hozom, hogy mön jogos büszkeséggel
re csomagját eldohv , futásnak*ir.:modott s „öln,,, a legújabb divat szerinti felsőrészt a ¡s ¡ö|thct e| mindnyájunkat, mert ha

legizlésesebb kivitelben kaphatnak, úgy az „ m3gyar szellem ellenségei is ól
én — mint a saját anyagából készilve. Ügy- vassnk el e novellákat, még ők is 
szintén tűzéseket is elvállalok. -kénytelenek elösmerni, hogy ezek a

Szaktársi üdvözlettel tmagyar-glbeszélések, nívó dolgában 
h a u s n e r  ig n Ac z  nemcsak utolérik, de tűi is szárnyal- 

cipész mester > ják a külföldi novellák java termé- 
Nagy Gábor szőlőbirtokos Kóly sének színvonalát, is.

Bihar m. annyi köszönő és elismerő levelet; Az Almanach régi híveinek, «p- 
ka;>ott az utóbbi időben az ő vjlághirü De- penugy, mint az újaknak- is, .nagy 
laware szőlőjét és borát illetőleg, hogy egész lelki gyönyörűsége lesz ennek az uj 
bizonyos miszerint szőlőgazdáink rövid időn kötetnek elolvasásban és Qyomában 
belül mindent el fognak követni, hogy az uj hivők tábora bizonyára gya- 
«Delawaro« szőlőikben ne hiányozzék. O ly, rapodni fog, amit a könyv szokatlan 
sok előnye van e kitűnő szőlőnek és bor? olcsósága -is nagyban elősegít, mert 
nak. hogy kötelességet vélünk teljesíteni, hiszen az igen szép vaskos kötet 

E  kérdésen sokan törik fejüket a karácso- 1 midőn t. olvasóinknak ajánljuk, hozassák á̂ra csak 2 korona. 
mii ünnepek előtt. Kétségleien, hogy egy ka* ! meg Nagy Gábor,"Kóly (Bihar m.) képes Az idei Almanachban olvassuk 
rácsonui ajándék csak akkor felel meg ron- 1 árjegyzéket, mely különben is mindenkit ér- legfrissebb Írásait a következő ma- 

------------ i------- i^s7iins 'tiiriaimn jíőrtyv és in- gyár irokiiak: Gárdonyi Géza, Biro
I ____ ____________ i , /  I nin« R4r«nnn I<ttvánii

ság kezébe került, a csempész pedig azóta 
talán más vidéken boldogítja sziizdohányá- 
val az emberiséget.

- Nagyatádi főkönyvelőből rozsnyói 
bankigazgató. A temesvári pénzintézeti 
tisztviselői kar égyllr képzett, szimpálikuv 
tagját, Kozma Ferencet, a Délmagyarorszá
gi Gazdaságt B.jnk tisztviselőjét, volt nagy
atádi takarékpénztári főkönyvelőt a rozs
nyói Takarékpénztár, Felsőmagyarország 
ezen régi és tekintélyes pénzintézetének 
igazgatósága az intézet űgyvezetöigazgató- 
jává nevezte ki,

— Mi a legszebb karácsonyi ajándék ?

IRODALOM. 

Almanach 1910-re.
könyvpiac elmaradhatatlan

a gőgös fojbiccenéssel köszönök, a kegye* ^
sen leereszkcdök most mind szerencsésnek | 
érezték magukatphá közelébe férkőzhettek,; 
mindenki sze'retetéről biztosította és dédel
gették és babosgatták.

Gáthy Agiu-’s mindebből csak egyeUá-1 
tott, n hódolatot. Ez kellett neki, ezL akarta. !

Hogy aztán este-fáradtan leült a Gá-j 
thy kastély csöndes verandáján, a csillagos,

S t f s t a  Ugi é T z t ^ e b b r " «  vendébe Mikszáth Kálmán Almanach- 
pillanatban, hogy nem boldog megsein. A ja. E z  a piros fedelü érdekes es 
dicsőség ragyogó, kápráztató, máinoritó va- 1  változtatos könyvi szinte már elvá- 
laml, de nem minden melegség nélkül való. | laszthatatlau velejárója a télies világ- 

Mi hiányzik hát neki? A parkban lé- nak és hozzátartozik, mint a kará- 
pések hallatszottak, a legdősebb Gáthy leány csonyfa aranydiója és színes . gyer- 
aki már évek óta férjnél volt, játszadozott tyája. ő nélköle csonka maradna egy i 
ott a gyermekeivel. A büszke Gáthy Ágnes irodalm i esztendő és hiányát sok-sok! 
elnézte a játékot, aztán egyszerre keserves: |(önyvbarát éíezné meg, aki a ,durü-j 

' zokogással borult oda az ablakpárkányra ésjZSoló kályha mellett a könyveihez, tü 
sokáig sírt a sötét éjszakában. | legjobb barátaihoz szeret

Lajos, Bársony Istvány, Lőrinczy 
i|Oyörgy, Ambrus Zoltán, Színi Gyula, 
I Scossa Dezső, Lövik Károly, Krúdy 
! Gyula, Móricz Zsigmond, Pékár Gyu- 
\a, Farkas Pál, Herczeg Ferenc, Szó- 
maházy István, Sas Ede, Mikszáth 

¡Kálmán, Bródy Sándor.
Az Almanach Singer és Wolfner 

(Budapest, Andrássy-ut 10,) kiadásá
ban jelent meg; Ara 2'Ttörona.

A „Nagyatádi Hírláp“ regény- 
csartioka. . 
Éjszaka. -
Regény.

Hát nincsen senki kinek cselekede-
gondolatai között tökéletes l.armonia

__  _____fordulni.; volna? -Hiszen itt mindenkj komédiázik. Ha-
N tm skcn  (h'íss Jóxsef. ) : Az' Almanach szinte az egész ujabb j tálmas tragédiákjiősei, mint bohóczokjze-



repeljiék kint az életben. Ezt nagyon jó! tu
dom. Ha megérnék én egy ily tragédiát.

_n a g y a t Ad i HÍRLAP. . • .........
lekiegazökönavbeo A t  hrszám alait j árverés az 1881. évi LX..I.V4.120 §"8 ér-, 
foqlíilt úrbéri belsőségre 835 koronában ; leimében ezek javára Is elrendeltetik.

-Dódf egészítette ki a. mondatot.-----továbbá n cn»k6 l,,i U tí2^záu,n telekjegg- Kelt Naggatádon W 9.év i november ho
__ Kudarczot v-llánáT vele! zökömjvbén A .!. alatt felvett 5;i§ h.>-116*0 ■ 19 napján;

~  Bandi folytatta: . a. 1323) 1), 1970) b. 2193) b, heTyrajzi szá^
... ' — Egy férfi, akit az élőt ol meg, akit mu 1 , kültelekre, 117 1 'Tíóroiiában és A T 

_ az éVédesz nyomörultfá-v>. egy ember, aki 1821 helyrajzi szám alatt foglalt szőlőre 
az emberiség megváltására elveket hirdet, 144 koronában ezennel megállapított kiki- 
érettünk-küzd, és ezen elvek-teszik tönkre, áltási árban és pedig a csokonyai 149 szá- 

Ha a tisztesség, becsület, előítélet ál- mu telekjegyzökönyvben 174  helyrajzi szá-. 
dozatának rajzolnám meg tragédiám főalakját mu ingatlan a nagyatádi takarékpénztár

SZABÓ  JÓ ZSEF
kirrbir. végrehajtó.

HIRDETÉSEK.

Eladó ház.
köréje csoportosítanám az epizód sze- részvénytársaság J20 korona s járulékaiból N a g y a t á d o n  a  Z r í n y i  UÍCa 2 4 3  

mélyeket, az élet SgonröfuHjait. Egy anyát, á!k> követelésének behajtása céljából is s z  a |a f t j a  m a j |<Qr iffé-
kl eladja leángát. a kinek pénze van és a elrendelte hogy az árverés megtartására ■ . f  | , «  a  í
leány azt hiszi.magáról, hogy jót tesz, mert határnapul ' n y e i i l L K  I l i c g T e ic lü c n  e p i lV c
a pénzéből anyját tartja eh Egy hely, ahol 1910 évi február hó 21 napjának 7  SZO bci, 3  k O I iy h á ,  1 0 0 0  □ “  
az erény bűnnek látszik mások szemében és - d. é. 10  óráját - * Ö l t e le k k e l  3. h O Z z á tü ftO Z Ó
hasznos a vétek ilyen helyre a szerelmet Csőköly községházához kitűzte, amikorra* m p ||AU POA/iitt c 7o
bevinni Családi boldogtalansag — két szív, a feillcbb mCgjelölt ingatlanok nyilvános , ‘ , . V , . *  vLX, 
mely boldogságért küzd; egyik leikével. árveréscn etfognak TTtlstni, de csak akkor,; b a d k e z b o l  e la d O .  B ő v e b b e t  
másik testével, s a drámai momentumokon^ a ¡̂((¡áltási ár " /része .beigérfetik. -Os.QTCláS P é t e r n é l ,
kezdődnek, ahol az eszközök elsmiyulnak; Árverezni, szándékozók tartoznak az 
ez nem volna komédia, mert ez igazság, de ingat|anok becsárának 10 -át vigyís 83 
nevetnének rajta mert az igazságon nevetni korona 50 fillért, 117 korona 10. fillért, és 
^wvk«4«i fis micsoda .iróniája á sorsnak; ne- i4 . jfprn|ia un 'ftíért. készpénzben. v»u 
vetnének rajta az én tragédiám főahkjai. |881 - L x. t, c, 42 §-ában jelzett árfolyatn- 
Különben hagyjuk cl ezt a nyomorult orszá-“-ma| számított és az 1881 évi november (ló
gát a sötétségnek és gyuftsHnk-mszivamnk;

' ‘.......  ucsiilnonlf f i " ..ft-r§r;ilj4il.; Itin
Szembejött velük egy emberke. Lassan értékpapírban a kikül dött kezéhez letenni, 

TcpesekKél I fillJ t ll li'KU avagy az lööi. LX .'I.T . 170 '§J"«rT?itcphTié 
nyitva^a földre, mintha keresne ott valamit jjeil a bánatpénznek a bíróságnál elölegss 

Nevetséges kis figura, aztán hogy áll elhelyezéseiről kiállított szabályszerű elis 
a szivar a szája szögletén. ; mervényt átszolgál táthi. —

Bandi odalépett az ismeretlenhez, meg- Az; 1908 XLI. t. c. 2l_.§-nban , megje- 
emelte a kalapját, tfe a kis ember nem vi- |()n Jjjtclezöic bánatpc.izt nem kötelesek le- 
szonpzta~knszöritésct;-Szó;nélkül -távolítottaf leónf-s^é-ielf^-bánalpénz-.. kiegésziiéscnelc 
el húsos ajkaitól a'szivnrt, s. miután leszór-, kölelezctlsége_alól..is fel vannak mentve.___

1-én 3333 szám alatt kdtligazságügymíirisz- 
'a.g-.-iiv,ii.. kiélni! nf;id(-kk(M)PS

ta hamuját a földre, féléje nyújtotta udva- Nagylád, 1909 október 20-áú kir.. jbiró-
riasan. BandixpycI-kctlöLsztpautoll szivar- ság ^  |e|ckkvi ,Mtóság.
jából, de az csak nem akart tüzet fogni 

- Nevetve szólt a kis emberhez:
— ügy látszik , uram, önnek is elaludt 

a tüze. - . .
A kis.ember ajkához emelte újból és 

három-négyet hnzotfxziyarjából. A tűz ki
hajt a hamu közül Ismét feléje nyújtotta, ŝ 
mialatt Bandi rágyújtott, ö komoran bámult

Dr: SZABADY
kir; járásbirő

10:59 szám 1909 yhtói
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
mágn eléLmnjd pedig folytatta útját a hang- ¿vr LX. 1 -c. 102. § a értelmében ezennel; 
^Imr ködös-éjszakában. Lehöett még hal- _':-közhirré teszi, hogy .n.~ bndapesti-kir. keresk. 
Inni-a mint ezt motyogta: ^ é l  váltó törvényszéknek 1909 évi 111504

Ilyen az élei kedves bárálöin, ilyen szánni végzése következtében Dr. Rád vány 
az élet. Manó ügyvéd által képviselt Ra.dvány cs

Bandi nngyon boszaiikodott.-Hogyne,: Grünváld javára 250 K. *̂ jár. erejéig foga- 
hiszen ismét elrontották a kedvét. Azt gon- natositott kielégítési végrehajtás utján lefog- 
dolta hátha ez az ember szórakoztatni fogja ;lalt és .950 kor.-ra becsült következő ingó- 
őket és íme! Olyan komolyan lépked fovábfr-ságok.u. m. röfosáruk- .1 100. drb. kendő 
mig nem a sötétség magába nyeli egészen, nyilvános árverésen dadáinak.

— Ilyen az élet — mondja elégületlen Mely árverésnek a nagyatádi kir. járást 
hangon utána Bandi. Látod ez volt az első bíróság 1909-ík évi V. 638 3-számu végzése 
ember, akit elénv sodort a te éjszakád, és j folytán 250 kór. tőkekövetelés ennek 1909 
már elrontotta az étvágyamat. | évi szeptember hó 30 napjától.járó 6 „ kama-

(Fölytatjuk.) ; ,ai- ' « és eddig összesen 91 kor. 05 fillér- 
— ; tKUL-bimil^:Lm^megálla{>itott, költségek

niéléséliez semmiféle tüde 
mány vagy gyakorlat nem 
neiu koii, meg al l.-í 51(53-'
nik vele, aki soha szölótö- 
vet. nem kezelt.»- Minden 

__ s/áHitmánylioz utasítás
tiiellékelrenk ingyen és éhből kinézheti mindenki, 
^ogy-mikéiu ültesse el, kezelése pedig metszés, 
kapálás és felkotésböi íil más dotog nincs vele 
inért ezt ■'llaiii.iH.'rinetĉ ui, kénporozni nem kell' 
neiii árt ennek a f ljkszera és bimbója; vesszője 
'tétben sotnr-et ircnr frtgv. Holdanként- átlag -35̂  
iieklolitcrt turcin s egy 'b mbójából 3—-4 fUrtfej- 
U’hÍ iS' VaRiűl 'liOtcnlio Icgnernescnb faj ez, melyet 
azonban nem szabad ösw/.eté\'cszteni más ugvan- 
ily. név alatt furaalomlia  ̂lió/.ritt ■ hitvány ■ fajjal, 
agyclni ke t arra. ho^y N^yTlalVor-Télc fajt kap- 
i«nk, mert csak-ez a valódi. A valódi Nagy (iá- 
nor féle Delaware-s/.őló olvau bort ab mint az 
isszu, édes és erős, igen kellemes zauiatu és 
kétszer annyiért két-cl_ mint niás borok. Kóstoló-. 

ik egy üveggel bártoiiek kittctftk egv koronáért;
. PbLA-WARE szőlő b&vebb leírását, termé
nek királyi közjegpőyeM hitelesitett.. ; eredeti 

fénykép felvételeit színes kivitelben, továbbá a 
sznvcK iiymiioH -szép képet tartalmaiig 
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve
mindenkinek, aki velem címét tudatja, okvetlenül 
leérje még ma ezt n tannlságf)s tartalmú árjegyzé- 
Jcet, mely a siülöoUványokról és lugastlltctésrol’ 

is ad részletes, lielyes-ulbáigazitásokat.
NAGY GÁBO R szőlőnagybirtokos, 

KÓ LY pósta, távirda és távbeszélő 
állomás.

Levelezés magyar, román, Morvát, szerb és né
met nyelven.

Gabona-piacz.
RotterBernát nagykereskedő jelentése

az árak 50 kilógramonként értetődnek, 
Nagyatád,. 1909. július 8-án.
Búza -- K. 12 — 12.50 
Rozs — ' 8x30  8.—
Arpf-i -^50=17^0 7.-
Zab — —  6  10. -1Ü3Ö 
Tengeri ó — „  -8 , — 8.50

_— — . j erejéig, Nagyatádon(a Széchényi téren) leen 
3919 sz. 1909. tkv. <jö megtartására

Árverési hirdetmény Jrivónat. 1909 évi deczember hó 3 îk napjának 
A nagyatádi kir. járásbíróság, mint-te- délutáni 3 órája

Jekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a JJjaiandóül kitüzelik és ahhoz a venni.szán- 
Magyar takarékpénztárak központi jelzálng dékozók ezeunei oly megjegyzéssel hivat 
bankja, mint részvénytársaság végrehajtató- 1 wk-meg hogy az érintett ingóságok" az. OO 

—nak BÍFÓ^-Perenc-és nejc-Szakács ErzséBel * ?'?!-• ,.9.Aj . t-~c 107. cT* 108. §-ai értei- 
ltgy Szakács János' végrehajtást szenvedő:'11̂ ' ’ készpénzfizetés mellett, a -JegtőblTél'; f o f  n a 'r t ij  hú ly o n i P ílV  d iV A t^ r l I  
ettehi. 279K korona'8?~ íitléc-tökeRövefelés '^érőnek, szükség esetén becsáron alul is “ ^
és lárulékai iránti végreliaitást jgyében a 1 fogiwk adadui. Ü Z le t lle k  l e  1 1 0 0 0 ft le IÖ bb  he lví-
kaposvári kir. törvényszéknek á nagyatádi-' Amennyiben t-az elárverezendő iugósj- r  ̂ ____ 3

•kir. jérésbiróság-terüietén levő Csököly; 3okat másök *s le- és felünogláltatták és S 6 Q b é r b e a d ó .  B Ö V e b b ö t e laD  
községben fekvő a csökölyi ’149 számú te- Azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen— ^  ^

kiadóhivatalában.

Kiadó üzlethelyiség. 
Nagyatádon a Széchényi tér 

sz. sarokházian (kitűnő
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szállít, amerikai sima és gyökerei vesszőket 
kCHöftféle. fajokban, fajtisztaságért jótáll- 
va -fegdusabb , választékban a mar" évek Öts 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

kükUllö menti első

Chfigés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb á
Réthy-féte

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és ha.tázottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel -sok haszontalan 

utánzata van. .
1 doboz ára 60 fillér.

Csak ftéthy-féléf fogadjunk é li!

szölöoltvány telep
Tulajdonos: CASPAR1 FRIGYES. 

Medgyes 85 sz. (Nágykílköliő megye). 
Tessék képes árjegyzéket kérni!

Az árjegyzékben találhatók az ország minden ré
széről érkezeti elismerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt 
az ismerős személyiségektől úgy sző-, mint irás- 
belileg t?izonyságQLszerezhet_jiiagának a fenti 

SBőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Virágkedvelőknek! 
.Ajánlom Gsodavirágomat" me
lyet a véletlen juttatott birto
komba. Rátekintve száraz kóró,
- langyos vízben 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra 
lefolyása jután gyönyörű leveles 
növény lesz belőle, mely minden 
szobának remek dísze. Ára I. 
kor. 25 fill. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetonél Fülecs-puszta te 
p. Rinya-szt.-király.

C 7 F m m 1AARE KÉSZ CIPÍ) [íAKTÁRA NAGYATAD.
•--------------

A péC8Í
országos ki
állításon elis
merő okíevél- 
leTkUiintelve.

AJÁN LJA  saját, készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb,kivitelben^ 
" —BLV Á C tA L  -hibás és fájós lábakra mérték szerlnf minden alakú cipőik eT- 

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

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

Vasúti menetrend 1909. évi október hó 1-től.
flz aláhúzott perczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb- Fiume.

Budapestről 
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról — 
Somogyszobbra 
Somogyszobbról 
Gyékényesre . 
Gyékényesről 
Zágrábba — 
Zágrábból — 
Fiumébe----1

2“
607

Oj. S Í. V. Oy. ».
■ go
10“

10"' 2“
10“  3'4
105'  3a
11“  - 4“
11« 450
12”  5*
12“  6 11
2”  8"
2”  10”
753 /  7Ó5

82L-

Fiume Zágráb Ujdombovár-Budapest.
Oy. v Oy. v. Sz. v. Tvszsz. Gy. v. Sz. ». Qy. v. Sí v Gy. v.
410 io45 Fiúméból — 6“ tfl“ 10" 9” 7M‘
7= 12 7 307 Zágrábba ---- — 12l! 6* .4“ 6“ 1"73! 1217 3a Zágrábból---- — 12“ 7“ 4“ 7”
8” 1254 410 Gyékényesre — — 208, 10° 6° 10'5 4" ■
8” 12“ 424 Gyékényesről y 5” 21« l l '3 6“ 10“ 410
8™ I 5" 

59
Somogyszobbrá 6“ ■j I 12“ 715 l l 13 4«
Somogyszobbfól 6"-~ 1 121“ 715 1 , n 4“

9“ 217 Kaposvárra — . — 7“ 3. 1-“ 81“ 12" '5X
9" 2“ 6“ ^ 'Kaposvárról -r 8" 3" 1” S” 12* 5“

1 1« 4<ő 9“ Ujdombovárra — 9” 4.!. 2“ 83T 1“ 6'“
1 1« 412 10* Ujdombovárról — 10'“ 4a 3“ 8" 2» 6”
4W 9» 6* Budapestre ---- 6” 7» 9“ 12 15 815 9”

Oda Somogyszobb—Balatonszentgyörgŷ vissza
$z, V.I Vv. Vv,
7“ 12" 6™
8“ 1231 6”
8“ 12" 6“
8"  1'" 7“
goo J32 7«
gx J42 ¿ü
gi3 2̂  S 25

10° '  .2 “ 8*
10“ 23i 9®
10“  2 “
10* 2M 9?
10« 3? ■ 9g

Sottiogyszobb 
Segésd — 
Segesd-Bogát 
Böhőnye —
Mesztegnye
Gyóta ----
Marcali —
Kéthely — . -- 
Balatoninak 
Balatönkereszttir ~  
Balatonberényf. 1: sz. ő. 
Balatenszentgyörgy

621
6“

Vv._» Vv. 
í ’ 11" 

6“  4te 10“  
3“  1055 

10"  

5» 2** 9® 
5" T  9“5̂0 - 2"’ -̂ l3 
¡pr- ¡«'
3®' 1”
3" 1“
3S 1™
3? 12“ .

8“

Somogyszobb-Barcs.

Somogyszobb — — 
Nagyatád — — 
Simongát — — — 
Erzsébetpuszta — —
Lábod — —----
Görgeifig —
Visonta-Csqltbnya- 
Csokonya 8. sz. őrház 
Somogytarnócza — 
Barcsteíep -- — 
Barcs — — —- —

Vissza
Vv. v*. !
6» 4* : .

6“ 3“ -
6'“ 3a -
5S* 31-’ -
'5* “3 " -
5* 2“ -
45» 221 -
4!« 2,! -
¡jaj I 2® ; -0̂8 j |4Ö' | _
4" 1*1 •
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RO H ER BERNAT, NAGYATÁDON. - Alap irtatott 
1854.

LAKATOS és LEMÉZÁRUGYÁB. MAGYAR KIB. LOPORARUDA.

Gazdasági és varrgépek gyári raktára.
Mindennemű takaréktlizhelyekHorgonyzott acéltfiskés kerítés sod

rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá
ria“ sodronyfonatok.

a legegyszerűbbtől, a

Epületvasaîâsok. JVásgérendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré
szek Gazdasági vetőmagvak.

„Cornélia“  és „Sophiána“ perme- 

raffiaháncs.

Építkezési anyagok nag~v raktára:
Mauthner-fé'e konyhakertészeti és virágmagvak.

szesebb kivitelig.

C/3
S
"C S
h p
o
Nt/5

C/3o
>

co

2
kC3

O '
à IS
~ 2 -

C

Hausner'Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahíár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 
úri- női és gyermek czipőkben és csizmákban. Kaktáron tartok úgy saját készítményt! 
mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére, költséget nem kiméivé a fővárosból egy 
tcttQnf) szabás# szerződtettem és ̂ ezáltal azoji kellemes helgzetben vagyok, hogy mérték 
után uyy hibás mint fajos lábakra vis kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó~czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.

C ß —

O
N
C/O

j * :  I

co o -*—> 
c  o
Q h  

> « 

J S Ä '  

2 .

O

P .
•Nyomatott öenyák Jáiios kQJiyvDíqmrtájában Nagyatádon 1909.



1909. decem ber h á j . 48-ik szám.

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

Előfizetési árak: egcsz évre 8 kor., félévre 4 kor.,' ner 
= =  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. ... ;■ . 

M e g je le n ik  m in d en  .csü% .őrtökön

FELELŐS .SZERKESZTŐ!
SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztősig: Nagyatád, Fiirdö-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési ¿s.hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Uj népvándorlás.
Ezt a korszakot méltán lehet 

nevezni az uj népvándorlás korsza
kának. Egyes országokon belül, sőt 
világrészeken át olyan eltolódások 
történtek a népességben, aminőkre 
soha eddig nem/volt példa. Óriási 
városok szívták és szívják föl ma
gukba a falvak népét, a szétszórt 
népesség elszakad az- anuaföldtöl. 
folyton összébb húzódik, csoporto
sul, középpontokba menekül. Ország
gá dapad eau-eau város7 népesség

el s mennél több a gyárkémény, an- arányú a nyelvek összeolvadása 1 Kis 
nál népesebb lesz az aljuk s anynyival fajok olvadnak bele a nagyobbakba, 
jobban ritkul a nép a templomtorony elterjedt nyelvek szívják föl kis nyelv
árnyékában. Budapest után New-York területek népét. «Nemzetek lesznek« 
a legnagyobb magyar város. A tatár- kialakul sokféle nép roncsából a jen
járás, török-pusztülás együtt fele any- ki fajtája és «nemzetek vesznek« — 
nyi embert sem kergetett ki ebből az néptelenedő kis országok népe tüník 
országból mint amennyit őt évalatt ki- el, folyik be az emberoceánba, amely- 
üldöz ma a sorsa Amerikába. Európa ben egy keverékké olvad össze a sok- 
ípartalan keletéről folytonosan-hulám- féle arcszin, .egyenlősödnek á feji 
zik a nép az iparosabb Nyugat felé jellemvonások, kun menyecskének 

Eurőpa nijugataroi Amerika Keleti mandulászémü fi¡rszfitetttrés mulattá

dolgában. ^Londonnak annyi lakosa 
■~vtytt“-sgré* év előtt,-nunt Budapestnek

felére, közepe-tájára, ahol összetör- világosodik leánya ‘arcán ^ szerecsen 
LódUT/a sokféle nyelvű fehér embe- apa fekete bőre. A földturó magyar,

s ma majdnem annyi van,‘ mint száz 
év előtt egész Magyarországnak.

■ R város falja a falu fiait. Nép- 
telenül a szahad mező; zsúfolódik, 
terjeszkedik a város. A nádfödeles 
kunyhóból bérkaszárnyába települ át 
a nép. Budapesten ma íiétszerte több 
ember él, mint amennyi hóditó ősnui- 
,gyart Vámbery számit és Londonban 
több az ember, mint a Mátyás kora
beli Magyarországon, vagy ugyane
zen időben egész Angliában. A vá
ros ^ mágnes, amelynek nem tud 
ellenállani a mezőn széthínfett vas- 
forgács.

A város vonzóereje: az ipar,az 
iparadta több munkaalkalom és na
gyobb bér. Minél iparosabb a vá
ros, annál nagyobb tömegeket nyel

TeKárfaii szembe joiTrSimjflK' J i'.T-“ i\ kiniir feticrwnrflmosóra svréd-$gjM 
tatával,—lu'.vvnHÜk— F.szak-Amerika munkás gondolatai azonosulnak es a 
déli felének feketéivel és segit kiir- japáni munkás, a volt kuli sztrájkol- 
tani, beolvasztani arézbürüek fajtá- ni tanul, a felvidéki tót gentleman- 
jának maradékát. A föld egyjk felén voltára gőgösen tér vissza.

; elnéptelenednék azországok, Írország-̂  Uj/mílliőbe: városba, idegen or- 
ban pl. szinte alig-alig lakik ember szágba kerülnek, uj embereket látnak, 
s a másik fetén ugyanaz a nép se- uj gondolkozást tanulnak a rögtől 
■git pusztaságon egy-két évtized alatt elszakított milliók. A .munkaerő óri- 
óriási városokat éprfeni. A keresztes ’ ási piacain a gazdasági ~ erők hatá-:: 
liádjáratöki alörök háborúk nem dob-- sát tanulja w g  a maga. bőrén az ere-- 
tak akkora tömegeket ggyife-orszégr r jót;kinálgate.pr-aletár s azrlsten csa- 
ból a másikba, mint most egy-egy, pasától való fételem, áldásáért való 
börzei krach. A földtől elszakított könyörgés lekerül a napirendjéről 
tömegeknek gigászi csapatai mennek, aimak az embernek, akinek exiszten- . 
benépesíteni más világok sivatagát ; ciáját üzleti eshetőségek Szabályozzák 
és hagyják maguk mögött pusztulni s nem az időjárás. Sokat, sokfélét 
a régi világot. Micsoda kavargás, kell próbálnia, sokfajta munkát tanul- 
mily.en hullámzás folyik most körű- nia, nem elég többé a szántás-vetés- 
löttünk ! Micsoda keveredése a fajok-: nek örökölt tudománya s az a kény- 
nak, gondolatoknak! Milyen óriási szerű sokoldalúság is önbizalmat ad, .

Nagyatádi HiríapTárcája.) 
Fredy nősül.

¡-van a - kalapod,;---- Fredy-«ézte és--̂ z álmos,-fáFadt--sa:a-->
i menj. Ne tétovázz me fölcsillant és betegszinii sápadt arca^ 

már, verd ki a fejedből azt a kislányt. Hál, kipirult. A hála mögött fjedig sötétedett^ a 
mit is akarsz tőle ? Hiszen amiak komoly léli délután és egyenkint gyullak ki a kira- 

Most a mama hangja hallatszott ál az választottja van. No menj, édes szép fiam. katok lámpái. És Fredy csak nézte a lányt, 
ebédlőből: Az ebédlőn át kitusakolta a ytnama ! aki keskeny, fehér ujjaival egyenkint ériritet-

__ Ne légy gyerek édes fiam, csak Fredyt az előszobába. Itt megigazgatta nyak- te mega hosszuszáru sápadt chrisanténokat
menj el hozzájuk, vidd cl azt a kolfflr SF"l«n<lóiél^ fölscglfcttc a kabátjai, fejébe s az égő színű buja szegfűket, 
rlkának és majd meglátod, milyen simán | nyomta a falom párisi kalapot és Fredy Fredy melleit egy kis inas gyerek ment
fog menni. • elindult háztüziiezűt)£ eí.’ Szemtelen bizalmassággal kacsintott a

Majd egy gt|öngcihÍUigng beszélt. Bi- Mikor az utcára ért, már gyújtogatni szeme közé, Fredy megismerte. A virágárus 
zonyára az «édes fiain»hangja. AztAn he- kezdték a lámpákat. Fredy lassan baudu- kifutó gyereke volt. Elszégyelte magát és 
vesen belecsapódott ismét a mama hangja: költ előre a belváros szükutcáin. Egy na-jnekiindult lassan baktatva a Vátjzi körút

— De Fredy, legyen eszed, hiszen gyón elegáns virág-őrlet előtt megállt. Itt felé.
te a Banáthy Gyalog ügyvédnek a fia vagy. volt az a «kis zsidólány» akit a mattia o: ; ' Taláii sohasem volt ilyen elkeseredett 
És egy Banáthy Gyafog Rezsőnek a fia \ íyaru megvetéssel emlegetett. Fredy gondol-[a fat.al ügyvéd ur, mint ma. A szülei úgy 
nem ereszkedik le egy kis zsidóleányhoz.,. kodo{t, bemenjen-e, vagg se? Ne vegyen, nevelték, hogy sohase legyen ideje neki ön- 
Mit? Hogy a házassághoz szerelem is kell? egy pár szál szegfűt a Sárikának? magára gondolni. Mikor minden iskolát el-
Hát ki mondta neked ezeket a hazugságo-, . Ott állt tétlenül, tehetetlenül az ibolya végzett és a tanulmányutjárót visszatért, 
kát? Az iste'n szerelmére kérlek, "ki nősül-rés gyöngyvirággal tteletömött kirakat elölt.¡apja bevette az irodába és ettől kezdvne 
a huszadik században szerelemből ? M a ; EVegy. .oldalon eJW?lyezett tükörben a saját; belváros egy szíik sötét bérházának egyik 

E l  beszél és nem'a~szereletii. arcmását-nézegette. Végre meglátta benn ; ablakából nézhette csak az utcát. Ott fü-

— Mostcsend' lett. Léptek nesze ¿s "az fizi étben 1 ' l/ingt. Marománhimrésnrmj- • ty«V ^tt-»aphossaat az-ablaknál -zsebre- 
"Fuhasuhogás hallatszott, majd a'máma sze- gyón bő ruha volt rajta. S  a csillogó szö-,du>. ,tt kezekkel s olyan életunt kedvetlen

lid, kérlelő hangja szólalt u\eg újra: 1 ke haj á Iá Cleó dé Merode volt fésülvc.ajccal, ■nmilyefHicl csak a nagyon gazdag
— No'édes fiam, nem akarod anyá- Olyan finom, halovány arca.vólt, mint ^¿giökcgyetren gyermekei nézhetnek a meg

hat boldognak látni? No tedd meg, menj!mesebeli tüitférlányoknak. H “» ' óváros utcáira. Fredy csak akkor volt
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Gyaíogjáróinkról.igényeket növel, nagyobb jövedel
mekre va ló  folytonos aspirációt táp-_^_— I  , .. 
já l . E  lap hasabjain mar többször 

í\ munkaerő nagy gyüjtőmeden- hangoztattuk,: hogy közutaink és kö-. 
céi, agy velőt forradalmasító helyek vezetőink rosszasága miatt sok a pa~ 
egyetemei a modern élet iskolarend- nasz a közönség koreben. Nyáron, 
szerének. A  debreceni c ív is  még cső- amikor szegj, száraz időjárás van , meg 
dálkozhatik a/on, hogy a panoráma csak türhetok járctóiiik. akkor_is nap
négere is~irnTber és némi méltatlan- pal és holdvilágos éjszaka. Ellenben 
kodással kérdezheti a fekete csodán sötétben még az utakat nagyon jól 
ám ulva: «Hát ha mán ember, mér ismerővel is  megtörténik, hogy bele- 
nem m agyar?« botlik egy-egy kiálló tegladarabba, 

R  néptömegek sohasem látott vagy belesüpped egy nagyobb go- 
árányu hullámzásának, a modern nép- dörbe s nem egyszer olyan _szereu- 
vándorlásnak az egyik legnagyobb csétlenül, hogy iába, keze kificamo- 
foku hatása: átalakítása a légköri- dik, esetleg n^yob b l^ ij éri. így festenek 
zervativebb népréfeg . gondolatvilá- gyalogjáróink, amidőn jó az időjárás, 
gának. *. ■ de mi van akkor, amidőn beáll az 

őszi esőzés, ügy szólván lehetetlen 
' az egyes utcákban a járás-kelés. Csak 

PnntnQ iriri ^ íó b á íjo n  va lak i'iü jen kor a. melJék- 
>■' - ' rO n iO S  IUU. utcákon-vég ik ; bandukolni, bizony 

Van nekünk egy toronyóránk kotyog bizony gyakran éri baleset^amelyért 
is, jár is, üt is, de mindig, rosszul. Ritkán legfeljebb csak a baíeset-biztositó 
üti azt, amit mutat és sohasem mutatja a Já.rsasághoZ; fordulhat panasszal. M in- 

~pönTös-tdőt

vös rédeietét, más részről azonban 
szomorúan kell konstatálnunk, hogy 
eme valóban szükséges-rendelet csak 

,-papiron van meg. Sok háztulajdonos 
egyszerűen napi rendre tér fölöle, 
a szépen megkonstruált felhíváson 
mosolyog, járdája pedig marad mi
sér abitisan rossz. Helyén való tehüt, 
hogy elöljáróságunk rendeletét a leg
szigorúbban foganatosítsa is, tehető- . 
lég azonnal- még a szorosa a|vett tél 
beállta előtt. Szükséges ez egyrészt 
a Város szépészete, másrészt a kö
zönség biztonsága érdedében. Tudva 
azt, hogy elöljáróságunk szivén vi
seli úgy a község, mint a lakosság 
érdekeit, bizton reméljük, hogy fel
szólamlásunk- nem lesz a. pusztában 
elhangzó szózat.

h í r e k :
jegyzőválasztás. A Nagyatád-vidéki 

körjegyzőségnél rendszeresített segédjegyzői 
állásra, a~f. hó 25-én lefolyt választás gl-

Hát akkor -mí a csudának ott a torony keskenyek a járdák, hogy két ember kai mával, Gundy Gézát választottak megegy- 
magas falán az a rossz óra? Talán azért, egymás mellet, el sem fér, bokáig ér '

..valósános tócsák vannak arpimtatlnrr  tw her volc takarááák ? , .a s á r ,
Dobjnk le oiuiét azt a 100 éyes rozoga -.kÖVéZet közepén.

hangulag.

pusztító vörlienybetegség lépett fql,i^külőr
.alkotmán'yt. járjunk időhöz kötött Koteies- " TL’i inészi’k'V  rirrlmf,"h tig j) minél- 
ségünk után pontosan járó zsebóránk szé- tovább hagyjuk az ilyen rossz álla- 
rint. pótban le vő  kövezetei jávitatlanul, az

Igaz is I Mindenkinek nincs zsebórája annál jobban rongálódik. Pedig a 
hát ezért kell a templomtornyán, vagy a házigazdák egyrészt és első. sorban 
városház-tornyán, vagy akármilyen iornyoiv saját érdeküket szolgálják,, ha a fu- 
egy a zsebórátlanokat is tájékoztató órának lajdoilllkat képező- járdákat évr.ŐI- 

"ne¥nieT~dé ez aztáirmntassa-éT-portIos idők: é yr (̂ iV-ittatjtik-r-H44si-é.sztJu)teíessé-.
—y j Mi-4 —tomivitlónk, — lia—már̂  igaziiii z_giik__iSr-l'en i j á llo\törvéiiy cink ér tel m é- 

szükséges a_ toronyóra?  Egyszerűi ;ii felelet! ben a luizuk előtti gyalogjárót rend
szerezzünk be égy megbízható • óraművel, ben tartani.
A toronyóra kezelőnek pedig tegyülrköte: M inthogy azonban ezen kötelc- 
lességéve,' högy magas kezelésére bízott ó j ség. alól Solu:nkihúzzák lílíKjlikát,SZÜK- 
nW-«-ponto»-«4«~»ha—int júMssé- scgcsiiek muiütkozott a képviselő

Hogy hol lehet megtudni-«u,,pontos testűiét részéről egy olyan felllivás- 
időt, mí megsúgjuk:— a postán, vagy a uak a kibocsátása, hogy aniéhnytben 
vasúton. Ne resteljen oda elfáradni, és ne a házi gazdák kövezeteiket reudbe : 
restetjen az óra megigazttása céljából á nem hoznák, a község fogja •a jav l'- ' 
torony főlépcsőin felmászni, akkor lesz tésí munkálatokat az illető terhére 
pontos időt- mutató toronyóránk s mí meg- ellrészittetní; Nem dicsérhetjük elég
leszünk mentve az örökös boszankodástóí. gé képviselőtestületünknek eme üd-

nOsen <\t '(.’l^iiii rete'la 1 núve iídékei*. közöli; ■
‘ ainiuek következtében a hatósági orvos az 
áll. elemi iskolát' "két hétre bezáratta.

- korcsm ái verekedés. Taranyból je- 
i lentik, hogy. Fülöp Mihályné korcsmája az 
j  elmúlt vasárnap, véres verekedés színhelye 
volt. Horváth Mihály és Magyar György 
taranyi lakosok Tégi Haragból "kffolgórag " 
összeszólalkoztak, s a civakodás hevében ■ 
Magyar. György Horvgtotéfes pengéjű zseb
késével alaposan Összeszurkálta..
. r~ MegWvji^-'A* Erdőcsokonyai polgári 

(̂ a s ó j j i^ O 2vi fennállása alkalmából, 1909 
évi december “4-én,'Sí községháza nagyter
mében jubiláns ünnepélyt , s ezt köyétöleg 
PHiier Gy. nagy vendéglőjében, az olvasókör 
kö ny v tara javára zártkörű táíiccstélyt rendez, 
Az ünnepély kezdete este 6 órakor. A tánc
estély betéptidija szeihélyenként 60 fillér.
A  Jáncestély kezdete este 8 órakor. Az ün-

boldog, amikor a kis zsidólányt láthatta. Ez 
a lány nem volt szép, de volt benne vala
mi, amit nem birt elfelejteni az, aki egyszer 
látta. Csupa titokzatos biibáj vett az egész 
leány,, csupa kifejezhetetlcn, leirhatatláli von
zóerő. Fredy a maga kiírta eszével csak 
annyiban tudott tisztába jönni magával, hogy 
ő szereti ezt a leányt és ó el fogja-venni. 
No de szerencsére olt vannak a jó apák, 
anyák, akik nem engedik, _ hogy egyetlen 
fiacskájuk ilyen baklövést kövessen el. Nem 
.keserítették el szegénykét,, de jó taktikájuk
kal többel elértek. — Interredy Jeányné-

- zőbe ment.
Már.ü Víkzi körúton ment és sorra 

nézte a házszámokat: ̂ Végre odaért. Hatal
mas négy emeletes palota volt, a kapunál 
két óriási oszloppní, feljebb két hazug, Ija-. 
miska riatidával^

Fredy megelégedetten ballagott fel a 
lépcsőkön. Fémies rézfogantyui, a már

^Ványlépcsö tfsztafehérsége, elöcsillarttak a 
^ sötét lépcs«házbau. Már az első emeleten
- volt, itt laktak ők.: Fredy konstatálta, hogy 

a sziye semmivel sem ver jobban,- mint a 
Váczi körúton.

Becsöngetétt. Fehér fökötós, -fekete ru-

ás szobalány nyitott ajtót..
Fredy mindjárt a ln^éplekor érezte, 

hogy itt őt várják, hogy a lépcsőket, nem 
ok nélkül súroltak hófehérre és a rezfogan- 
tyukat nem hiába fényesitelték ki csillogóra, 
mert öt itt várják. Sőt még azt is bevallotta 
önmagának, hogy a. háziklsasSzony kölni 
vizét is locsolt széjjel a lakásban, hogy 

; olyanféle legyen a benyomás, miulha' egy 
;színésznő budoárjábau volna..

Ott állt Sárika előtt. Két hét óta’ is
merték egymást. És ez a magas" sarkú ci- 
pös, bizonytalan traju^dg. feltűnő elege.icíá-

- ju leány úgy illegette magát a lusta álmos 
sze.mü Fredy elölt, mint egy próbát tartó 
színésznő-. . .

• A maitia is nagyon kedves volt. Fredy 
meg lehetett elégedve hódításával, mert mi
kor a mama jött suhogva az ö lila elfoga
dó- pongyolííjábatt^olyau örömmel nyújtotta 
eléje brílliáns gyűrűkkel menrakott' kezét, 
mintha szegény fiú nem a leányát — ~öíi 
Isten mentsed— -vöt' magát’ kérné feleségül

Remek ozsoiiát kapott. Tejszines teát 
kügler-süteménnyel, utána hideg felvágottad 
és a mama váltig emlegette, hogy'bár most 
a biedermayer-uzsona a divat; ő mégis

| megmarad a fiv' ó dóknál. Fredy kérdésé
ire jnég azt is megmagyarázta, hogy a bie- 
I dérinayer-ozsona jó meleg kávéból, mázso- 
; lás kuglófból és édes befőttből áll.
. Fredy csak hogy mondjon valamit, azt 
-mondta, hogjpiz ö^feleségétől azt fogja 
| kiyáuni, fíogy ilyen ozsonát reiTdézzen, 
inért ő a laiglófftt nagyon szereti. Persze 
erre-Sárika elpirult és zavartan nevetett. 
De a mánia ötletesnek és szellemesnek ta- 

[ ¡áll«- Fredy mondását.
Lízsona után leültek " zongorázni. És 

S írika eljálszotla a legújabb szalonkeringö- 
ket, állítólag kívülről és Fredy el is hitté, 

j mert olyanokat .ütött félre Sárika a billen- 
j ty ült »között, liogy még Fredy laikus szive 
! is megdobbant tőle.

így lelt egy óra és Fredy távozni a-
kar.

Sárika felállt a zongorától és Fredy 
j mellé lépett. A mama gyönyörködve nézte 
; a párt és az arcára volt irva ,'ez a boldog 
]'felkiáltó^jel: - ' '  -—¿ T w— ^

«MÖff-van fogva, édes fiam 1» ^  .
- ' Fredynek: tetszett; a zöld szalon. Min-- 
denki olyan szint kapott tőle, mint a kisér
tetek a Molnár és Gyermeké-ben. Csak a



NAGYATÁDI HÍRLAP.

nepély műsora: 1. Nemzetiének. 2. Elnöki; — Tisztelt olvasóinknak szolgálatot v.é-- 
megnyitó. 3‘ Az olvasókör története>_előad- lünk tenni, ha az országban mindenütt hí
ja : Domonkos István; 4. Óda. Szavalja: Kiss resriek ismert Küküllőmentí Első Szőlőolt- 
Jánosr alelnök. 5. 8 nMpi beszéd.- Tartja: vány Telep-re — tulajdonos Caspari Fri- 
Szabó István, orsz..''képviselőnő. Üdvözlő gyesMedgyes, Nagyküküllőmtgye^— hívjuk 
vers. Szavalja: Ifj. Lőrinc János, köri jegy-; fel b. figyelmét, mely. szőlő telep azokat is 
ző. 7. Kedves meglepetések sorozata. 8. jól és lelkiismeretesen szolgálja ki,'a kik 
Elnöki zárszó. 9. Nemzeti ének. a szőlőfajok ismeretében semmi tapasztd-

-  Érdekes lelet. Nagyatád köblében ,  lat'0' n™ ' “  »,« « 5  j*  S2a‘
(aranyi uradalomhoz tartózó Szt. László T *01" ™ '.  "ogtf J  tah. mmdenkt tel,es meg- 

. . .. , „ . . elegedesere lesz'kiszolgálva,pusztán nagymennyiségű 15 es r6 század--!
ból való régi pénzt talált Cseh Vendel oda- — Munkaszünet a  községi jegyzősége-
való béres. Egy csomóban mintegy 232 drb. ken. Somogyvármegye alispánjától figyelem
ezüst pénz feküdt s körülötte ugyanabból a reméltó rendelet ment az összes, járási fő
körből való épületek romjai is voltak látha- szolgabiróságokhoz. Ugyanis tudomására 
tók. Tallián Andor főszolgabíró a leletet jutott, hogy az egyes községig jegyzők va- 
Soiiiogymegye alispánjához küldte be azon sár és ünnepnapokon a törvény rendelke- 
kérelein kapcsáu, hogy a tavasszal nagyobb zése dacára is fogadják a feleket s velük 
ásatást kellene VégeztetjiLé vidéken, aVÍu-.-hivatalosan tárgyalnak. Kacskovics Lajos 
tán Sümegi Béla uradalmi intéző állítása sze- alispán most végétvetett,ennek, a lehetetlen , . r-
rint hasonló régiségekre gyakran bukkannak állapotnak s a föszolgabirák utján a községi k minden ujságelárusitónál''kap—
szántás közben. Nem lehetetlen, hogy egy jegyzőknek megtiltotta, hogy vasár- és un-' hatók.-. 1
nagyobb ásatás rendkivülfontos * adatokat nepnapokon a-felekkel tárgyaljanak. [ *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelő»-.

lett, hogy a főváros legelső ilyen müintéze- 
te, még egyúttal feltűnően olcsó áraival is 
az egész országban nagy népszerűséget és 
kedveltséíjet szerzett' magának. Rendelésnél 
elegendő egy fénykép beküldése. Kréta raj
zok már 6 koronától olaj festmények 1Q_ 
koronától rendelhetők diszes paszparturával. 
E  hírneves müintézet lapunk olvasóinak 
készséggel szolgál előzetes felvilágossitás- 
sal és árjegyzékkel. Megbízható ügynökök 
mindenütt felvétetnek.

Nyilttér*)
Ha még nem járatja, okvetlen fi

zesse elő-január hő elsejével az el
ismert legjobb magyar napilapot 
„Az Ujság“-ot. Megrendelő czim : 
„Az Újság" Budapest. Egges pél-

. szolgáltatna a 15 és 16 század 
története számára,

művelődés Hitközségi építkezések föiülvizsgá-
séget a szerkesztő.

lata. Az alispán elrendelte, hogy az egyes i  A  *  -

--- MoghivA-..JL-Majjntiifii Polgári ]cánu- 'hitközségek állal teljesített építkezéseket; A  „Nagyatádi Hírlap“ regény=
iskola növedékei frévi december hó 1 1 -én ezétitiiT á vármegyei! köziyazyatHsrbrzottság-|~ — * --- TüSrarn ok fl ~~~
Nagyatádon a „Korona szálló nagytermé- a kaposvári államépitészeti hivatal közben- » _

f-»*- jöttével vizsgálja fölül. Eddigelé úgy vo'.t, '  LjSZdka.
hogy az ilyen - ----  , j ’V.'

glsnfntfii tialnsáff r — • 1

"'werira*' poi^
tánccal egybekötött Miikedvelö-clöadást ren 
deznek Helyarak: A hat éísosbrban'2 KUf., :noedélw?zte. ..E Pillanatban valahonnan a Népszin-
a többi sorban 1 kor, 40 fill., állóhely, ta- — Szőlőbirtokosainkhoz! Nagy Gábor [ház egyik láthatatlan oszlopa mögül eléug- 
tfifló-jegy 50 f. Kezdete pontban _8 órakor, szölő-nagybirtokos augusztus hóban fehivást | rótt egy honhorgas vén aüerek. Hossz».

— Iskolaszéki ülés.'A nagyatádi polg.- intézett a fővárosi lapokban, hogy az álta-^nagy hajpkóczosan lógott anyakába. Igen 
fiúiskola iskolaszéke f. hó 25-én tartott ülé- ,a 20  év óta tenyésztett DelawareJaj-szö- | jellegzetes arcza volt a fiuyak'valóságosanar- 
se alkalmával foglalkozott az iskola szám- lónek termését az idéii, a nudón^az orsZ&rfchista alak. Lábait szapdál födte, sezek lát- 
adásainak felülvizsgálásával, tandíj eleiige- összes szőlőtermését a betegségek majd- ni engedték Mikrongi Jóskának — így hiv- 
déssel s az iskola. alíamösíB^ra VAnatko--- »eni teljeseil eipusztitöJtáfo a helyszínén te-J ták a jó fiút —  naptól pecsenyepirosra sü-

kérdésekről is folyt beszélgetés. A szá- kiutsék .ine.g_s^győződjenek meg, hogy
mádások lendbcn találtattak. Tandljkedvez- Delaware szólóról tett állítások a valóság-
meny elmén elengedtetett 720 korona. Az «ok teliesen megfelelnek. Ezen felhívásra az
államosítást Illetőleg kérvény küldetett a ország bor-vldékeWI~ tömegesen utaztak
Kultuszminisztériumhoz, melyben az államo- Kólyra, sót egyes borvidékek 10 16 tagú
sltással szemben Nagyatád knzseg a Mi- kaldúltséöei is küldtek tanulmányozás vé- 
niszteriumnál levő tervek szerint az ui isko-' 9«»- Minden látogató a helyszínén annyira
laépületef legközelebbi szeptembberre felé- e' v0** ragadtatva, hogy nyomban nagyobb

tött bütykös lábát. Mikroiiyi Jóska poéta 
és ideális anarchista volt. Poétának nagyon 
is anarchista- és onarhistának nagyon is po~:

piti.

kis gázkályha piros bádogja adott ifé^i 
változást az egyformaságban. Nagyon meg 
volt hatva a szegény gyerek. A mindenfe
léről kipárolgó kölni-viz s az óriási csokor 
olaszrózsának a szaga összekeveredett s a 
a leheletektől párások lettek az - ablakok.
Egy hatalmas óra mély kongással vert he- 
tét Fredy búauzott A mamának kezet csó- i^^zlé^Kbb'irvlteib'ei ^aphatnalTúga M

mennyiséget vásároltak, sőt egy nagy bir
tokos 200,000 darabra tett megrendelést. 
Oly sok előnye van a világhírű Delaware 
szőlőnek és bornak, hogy t. olvasóink sa
ját érdekükben cselekszenek, ha meghozat
ják Nagy Gábor, Kóly, (Bihar m.) képes ár
jegyzékét, melyet ingyen és bérmentve küld.

— Czipészek figyelmébe. Tesztelt szak- 
társaimnak becses figyelmébe hozom, hogy 
nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a

,■ , mvuciuui napuauian, uyy UL
költ. Sár,kának pedig mély bokot^S5apott..-5 ír_  m int a s a jé t  anyag á b ó , késlUve. Úgy
mint hajdan a rokokov.lágban a fehérparó- ^ , ,  |0&seke, ^  elv^ i > k
kás, selyem nadrágos ifiurak. Engedelmet 
kért, hogy máskor is eljöhesen és lassan, 
határozott léptekkel elment Csak mikor az 
u'cára ért és egy siető ember meglökte, ak- 

, kor tért magához. Szerette volna magát jól 
felpofozni, hogy igy tudott komédiát 
szani.

^ '"'Szaktársi üdvözlettel 
HAUSNER IGNACZ 

cipész mester
— M i a legszebb karácsonyi ajándék.

ját-! E  kérdésen sokat törik a fcjüketli karácso
nyi ünnepek előtt. Kétségtelen, hogy egy 

felelAmint ment hazafelé, egyre Sárikát lát-, karácsonyi ajándék csak akkor felel meg 
. tá maga előtt. Szép, dolögtalan fehér kezel j renaeltetésének, ha szépsége mellett egyut- 

voltak, ezt Fredy is elismerte. De hol van tál praktikus is. Ma már alig van lakás, 
az a kéz, a szép zsidólány finom, fehér ahol képek ne díszítenék a falakat. Száz
saitól. szórta fokozódik azonban a hatás, ha laká>a 

És ment haza. A belváros egyik ut- sunkat valamely-^Kedves hozzátartozónak 
— xáján egy fátyolos leány surrant fiL-Jiidlet-^ művészi oiajfestményü, vagy kré|a^rajzunk 

te. Ö volt az. Egymásra néztek. Akisleány arcképe díszíti. Egy ilyeni-arckép égyüitala 
várt egy pillanatig, hogy mint rendesen1 legszebb a legszebb, a iegkedvcscbb és 
megszólilsa ma is a fiú. .Várt egy pijláhatig. j legmaradaiidóbb karácsonyi ajándék. A  ?Ra- 
De aztán lesütött szemmel távozóit.

Ir ta : S á lg ó  M .

éta! Különben néha, midőn Ámor, aki még 
az anarchistára is lemosolyog — a szerelem 
béklyóit rakta kezeire (szerencse, hogy lá
bait nem vette észre) szép szerelmes nótá
kat tudott csicseregni.. Hanem akkor, midőn 
kiürült erszénye — ;és. ez nagyon is sok
szor megtörtént, az olvasó közönség nagy 
szerencsétlenségére — ilyen kezdetű nóták 
hagyták el a költő dühtől reszkető ajkait:

— -«Hallgassatok el ti palotában lakó 
bíboros kutyák!«

Mindig hatalmas kőtelekkel járt az ut- 
czákon, természetesen mindég ott, ahol a 
legtöbben jártak. Voltak szeszélyei,, melyek 
különösen mindég szellemi vitatkozásaiban 
jelentkeztek szörnyen ijesztő módon. De ezen 
szeszélyek daczára is nagyon jó fiú volt és 
szerették mindannyian, inár tudniliik azok, 
akik ismerték jó tulajdonságait is, a kóczosok.

-1- Szervusztok fiuk, jó hogy itt talál
lak benneteket. Rendkívül érdekes helyre 
megyek, ahol nagy tisztelettel hallgatják té
ritő eszméimet. (Ezt oly nyugodt hangon 
tudta -mondani!. El fogtok velem jönni.

Bandf kitűnőnek találta az ötletet és- 
mielőtt követte volna Jóskát, szükségesnek 
találta megkérdezni:
. — Van ott leány?’

— Hogy van-e leány — harsogta a 
költő — de milyen leány I nem Is leány, 
hanem férfi az. És milyem figyelmesen hal- 
gatja filozófiai-nézeteimet.
■— =- Térjünk a tárgyra I — hangzott a 
Fenyegető buzdítás.

— Engem nem érdekel a leány, “fflnt 
fecl» fényképészeti és festészéti^müintézet, j benneteket, hitvány földi halándőtíSk’

j Budapest, VII. Rottenbillergutca 46. amekj (Dodinak mán. ökölbe szorult a keze.) Ti a



NAGYATÁDI HÍRLAP c:>
lanyhán mindiárl a gyengeségeket keresitek. végrehajt« ügyében a kaposvári kir. tör- ronn 10 fülért 29 korona 70 fillért 14 koro- 
., , , h '¡«¡¡etek oda veiéin vényszék a nagyatádi Kr. járásbiróság te- na lO-ftth rl 6 koron* 90 fillért 9 korona
Nos Igkarigtl! bar . I II ,, é j 6 Kón ( községl,e„ fekvő a kó- 90 fillért, 1 .korona 80 fillért, 80 fillért 9 kor. 90

Lk jegyzó^yvb en  A f  fillért, 5 kor,,,a 80 fillért és 2^ korona 40 
cga —  -nHtl -fi v̂ett 40  ̂ 907 c I. és 239 a. 2  helu-• fillért készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c,
kaczagni|î r<icklödui kezdett: rajzi"számú úrbéri birtokra az7'átverést 846: 42 §-ábaa7eizeit artülyainuidl sim ított és

~ ^ ^ H á í  téimicg erdeRes U/  a leAny ? ! kegflriábaiV ̂ ^ n r r  rn̂ a í j^ o t t  kiváltási az 1881- évi november- .hó 1.-én 3333 szám 
— Győződjél meg! árban elrendelte és hogy a fenlebb megje- alatt kelt igazsíigügymlniszteri rendelet 8 §

Tehát menjünk I -lölt ingáííanak az ✓ . ,..apátom fci^Iplt^vadél^pes--crtékpapirbán- a
íg y  kezdődött meg az éjszaka ;ez volt | 1909 évi december hó 23 napjának 

kezdete egy nevetségesnek igeNfezö histQ- d. e. 10  órakor'
riának, mily kibontotta szárnyait a Dón-Jüan {̂ 0„yj községházánál megrendelendő nyil

]uRüldőtt fezéhez letenni, avagy 1881. LX.;
470 §-á ártehíiében a bánatpénzek a 

bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított
' kisasszony regényének.

(Folytatjuk.)
. vános árverésen a megaállapitött kiváltási ár szabályszerű elismerényt ntszolgáltatni.

-anál alacsonyabb árért el nem adhatók.
" Árverezni szándékszók tartoznak az 

3921 sz 1-909 tkv — ingatlanok becsérnak-10 ,-át vagyis 84 ko-
/ v  . . . .  . . . ___, ' róna 60 fillért kézpénzben, vagy az 1881.
Á rve re s l h irdetm ény kivonat. - , x , c, , agában jelzcti árfolB1,mmarSzá-

A nagyatádi kir. járásbíróság, ™n}-jn|totj éV ra .fggi. évi november lió 1-én 
telekkönyvi hatoság közhírré.tesz^bogy a w  sájmrulalí kelt ígazsáqiiqymíujSzteri- 
nagyaládi járási lakarékpénztar részvény!«.- 8 §-aha,i kiii-ioü óvadíkképes“ ér-
sasáĝ  és a magyar takarékpénztárak koz-; ték[)aF;irl,a„ â ¡,,¡¡^5,1 kMét,ez ¡éteTmi, ívágy 
ponti jelzálogbankja, nnnt részvénytársaság^ ](jgr LX ( f „  M _
.végrehajtató!,ak Kovács jnzse es neje, aazs natpénznék a bíróságnál elöleges clhelye- . .

„̂I«..,«»! szenvedők eiieni 300 z.s.r6| szi]báluszerü biisuíervényt Nagyatadon a Zrínyi utca 243 
a ty oigáitaini, — -------- - ......sz.. alatti \yá7 a mai kor igé-

-Nenr-kőtelcSek bánatpénzt, .letenni az_
1908. XI-!. t. c. 21 §'áh.'m megjelölt árve-....
rezők. ezek. a bánatpénzt kiegészítésének 
kötelezettsége alól is fel vannak mentve.

Nagyatád. 1909. szeptember 3-án kir., 
jbiróság, mint telekkvi hatóság.

Dr. Szabady. kir. ,'jbiróhelyett:
- - . ; . KELEM EN

Eladó ház.
Katalin végrehajtást szenvedők elleni 300 

és 929 korona 64̂  fillér

si ügyében a kaposvári kir. törvényszék a 
niipi^tárii Air, járásbíróság területén levő

' Nagyatád, 1909 szeptember 14-e,T~RTF. n y e r n e k  m e g f e le lő e n  é p í t v e  
jbiróság, - mint telekkvi ha.ó s ^ ?  ?  k Ó H y l l^  ;l,O O p; Q - -

kir. álbiró

vett 255 a 1, 291 c2. 972 a 2, 990 a 1. 1126 a
1, 1152 c á, 1395 a 1„ helyrajzi szánni telki 3̂ 61 -sz. 1909. tkv. 
birtokra 547 -koronában, valamint a Kisba- Árverési kirdetmény kivonat.

: s  kir- járásbíróság, mint te-
V ,  ! , r r  „ ^ é k k ö n y v i  hatóság közi,Írré leszi, hogy Trat-rrírAnro MlH lrArnit'.lhtlll D7Dttni'i ,n/'fi;lll',n,. v -

-melléképületeidtől og)'ütt sza 
badkézből eladó. Bővebbet 

Csordás Péternél.-
sőségre 448 koroiuTbáii ezennel megállapi- 
tott kikiáltási árban a csalLako.'o tfiiak kinion- nyek Kivan végrehajtatónak Kuka János vég--

-a-rn— „ _______ c i i. - i , rehajtást szenvedő ellem 66 korona 59 fillértdott Dr. Kommen Elek tigyved 16skorona .... ... . . .  . .. j ... ... ., ... .. . .  33 , ,  .. t“ kekovctelvs es járulékéi iránti veyi eliaita: tés íárulékinbot, nqij a nngyatadi takarék- .. , . . . . . .  . . .—   ---  - t ~ 7 mi . , uquebeii a kaposvan kir. törvényszék fa naqiipénztár reszvenutársasag 175 korona'erjá*- '.  . .. e , . ,—I I *l *i ■ r, „  o cr, H--- ----a a li kir. jarasbirosag területen levő Riiiyá~rulekaibol es Roller Bernat 59 korona s . . . . . . . .  . . .. J., ... , . ... , . . . Hjnep kozsegben fekvő az ujnepi 152 sza-járulekaibolallokoveleleSenekbeha tasaczel- . . .  , ■ u n , r.—r ,j*. - . ' . . . mu lelekjegyz<-könyvben A I alatt . .felvettiából is elreFdelte, hoűy azarveres megtar- -o.» ■ 0vh u , •- s 780 es 869 hrszamu úrbéri birtokra 323 ko-tasara határnapul .. , c.> . , , -. '  . , , r>c •• . ronaban, az lynepi 152 szamu te ekiequzr,-1910 évi február hó 26 napianak ... , „ I Á -
d e 10 óráját könyvben A f  68 c. 19 hrszamu ingatlanra

Kisbajom községházához kitűzte, amikora 151 koronában, az njiuipi 152 számú lélck- 
fenti ingatlanok nyilvános árvérésen el f og— I^gyzokuilyvben A f  68 c. 25lirszám ingat
nak adatni, de Sak  az esetben, ha a kiki, lnnr" 151 k.>ro,Niha„ az ujnepi 152 számú 
állási ár -a beigértetik. lelekjegyzókönyvben A f  873 a 104 2 lirszá

Árverezni szándékozók tartoznak az mu W  koronában, az mm)»
ingatlanok liccsáránek 10 „-át, vagyis 54 szánni telekjegyzókönyvben A +874 a. 1 33 
korona 70 fillért és 44 korona 80 fillért I » « * ™  inüallimra 141 koronában, az u,- 

népi 152 száinti telekjc^yzókónyvben . A f  
875 b. I 33 hrszáinu ingatlanra 69 koronában

készpénzben, vagy az 1881 LX. t. c. 42 § 
ábaii jelzett árfolyammal számított és az
1881 évi november hó 1 -én H333  szán, alatt 02 “ ¡^P* 152  szál,m lelekjegyzókönyvben 

A f  875 b. 1 85 hrszámn ingatlanra 99 ko
ronában az ujnépi 152 számú telekjegyzö- 
könyvben A t  876 b 1 35 hrszíinm ingat
lanra 18 koronában, az ujnépi 152 számi)" 

áhított1 telekjegyzóben A f  875b, T 120 hrszámii

kelt igazságfigyiniiniszteri rendelet 8 -̂ában 
kijelölt óvadékképes értékpapuban a kikül
dött kezéhez letenni, ávagy az í 88r L X  t. 
c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bi 
róságnál élOleges elhelyezéséről ki: 
szabályszerű-elismervényt átszolgfáltatni.

Az 1908 évi XLI. t. c. 21-ában meg- 
¡elolt hitelezők bAliatpé^gt le lenni nenu kü

ingatlanra 8 koronában, az lijuépi 152 s/á- 
inni teltíkjegyzökönyvbeii. A f  876 b ,155 
i hrszámn ingatlanra'99 koronában, az ujn’é-

telesek s ezek a bánatpénzt kiegészi.éscnek ít f
>-1 mont,.» 8761). 1 120 hrszamu nigitllnnra 58-korona-kötelezettsége alól. is fel vaunak mentve. 

Nagyatád, 190é október 21 napján kir
jbiróság, rrrtnt telekkvMiatóság.

ingíttlarifa 58 - koroná
ban és az ujnépi 152 számú telekjegyző- 
könyvben A f  876 b. 1 I4J hrszámu ,ingat-.

D r. SZABADY lanra 24 koronában ezennel megállapított

Páratlan
szölöfaj!

Hogy ezt bebizonyítsam, a 
„Delaware“ szőlörtH. kfc 

küzietívstöi jiitelcsi- 
léssel ellátott e/edeti fény
kép felvételeket készit- 

tettem»’
A f  elvétet á t ! : epy

____ ........ . fogiatatamil; dnsan- te
tőke, ,t2 fürt, cuy drh. 4 éves szátvesszös töke 
I6H fiirt és 11 drh. egy sorban lévő 4 éves száll- 
vesszős töke több mint 1600 kifogástalan egész
séges fürt szőlőterméssel. Ezek mind ott vé
tettek fel, a hol pár méternyire tőle az euró
pai oltványokon a termés négy-ötszöri per
metezés dacára elpusztult. Ij>v ez az év volt 
az, a n»ely bebizonyította, hogy..ezen fajnak 
termesében^ permetezés néiKÜtMíftmlféle sző
lőbetegség kárt nem okoz. Ezenkívül nagy 
előnye még, hogy oltani és alá a földet meg
forgatni nem kell, vesszőié léiben s{iha'incg nem 
fagy. bora elsőrendű es rendkívül bőterniő. 
hv-en a néven azonban igen sok ntás hitvány 
fajokat adnak el, ¿vért a ki a vakkli. bölermö és 
legnemesebb fait akariá megszerezni az csak
NAGY GÁBOR-féle „D ELA W A R E,
vesszőt vegye. A DLl.AWARE szőlő bővebb 
leírását, termésének királyi közjegyzővel hitele
síteti eredeti fénykép felvételeit színes kivitelben, 
t(,vábl»á a szöveg közé nyomolt 40 -szép képet 

tartalmazó
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve
mindenkinek, aki velem címét tudatja, okvetlenül 
kérje mén '»»*i ±‘zt a tanulságos tartalnui árjegyzé
ket, mely a szölöoltváuyokról és lugasii ítélésről 

is ad részletes, helyes utbáigazitásokat.
NAGY G Á BO R szőlőnagybirtokos, 

KÓ LY pósta, távirda és távbeszélő 
állomás.

Levelezés magyar, román, fiórvát, szerb és né
met nyelve«.

3479. sz. 1909. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.

kikiáltási árban elrendelte és hogy az árve- 
j í ’és'megtartására hátárnapul

1909 évi deczember hó 18 napjának 
...-- :. .<*• ?• ,ü óráját jog---
Rinyaujnép- községházánál kitűzte és hogy'

A nagyatádi kir. járásbiróság, mint' te-; áz ingatja|ipk a kikiáltásilír ' -ánál alacso- 
lekkönyvi hatóság közhírré lieszi, hogy a nyabb árért'-ckuem adhatók.
Rotter Bernát végrehaftetónak Komáromi 
József végrehajtást szenvedő elleni 2o0 ko-

Arycrezni szán^ékozok—tatteg^fe^s- g^ - | 
ingatlanok becsáráhak 10  ' ’„-át vagyis 32

róna 70 fülét tőkekövetelést járulékai lr*il£j ferona 30 -fillért 15korona 10 fillérl-15- ko-

Kiadu üzlethelyiség. 
Nagyatádon a Széchényi tér 
23 sz. sarokházban (kitűnő 
forga mi hülyén) egy divataru 
üzletnek tegmegft lelöbb helyi
ség bérbeadó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában.



lel kitüntetve.

NAGYATÁDI h ir l a p -

Kőhőgés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
Réthy-féle

, PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
\  vásárlásnál azoriban vigyázzunk és hafázottan 

'Réthy-félét kérjünk, mivel sok- haszontalan- 
utánzata van.

> 1 doboz ára 60 fillér.
Csak ftéthy-fiatét' fogadjunk elH-

ázálliV amerikai sima és gyökeres..vesszőket 
különféle fajokban, fajtisztaságért jótáil- 
va legdusabb választékban a már évek óta 

elsőnek és legmegbizhatöbbnak ismert

kiMllö menti első e=
. szölöoltvány telep

Tulajdonos: GÁSPARi FRIGYES. 
Medgyes 85 ~sz. (Nagykü küllő megye). 

Tessék képes árjegyzéket kérni!
Az árjegyzékben találhatók az ország rflinden ré
széről érkézéit elismerő levelek,-ennélfogva min- 
den szőlőbirtokos' megrendelésének megtétele, előtt 
azJsmerös-szeuiélyisegektőiJUiy^zít^jyiiit irás- 
belileg bizonyságot szerezhet-magának a fenti 

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Virágkedvelőknek!
- -J

„Ajánlom Csodavirágomat“ me- 
a véletlen juttatott birto

komba. Rátekintve száraz kóró,
- langyos vízben 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra 
efolyása után gyönyörű leveles 
növény fesz belőle, maly minden 
szobának renuk dísze. Ára I. 
kor. 25 fill. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetönél Fülecs-puszta u. 
p. R nya-szt.-király.

rZ ER K O N lM R E : a g a á ő t
KÉSZ CIPŐ RAJTÁRA ^A 6 ¥ t¥FÁBt

— A~pícsf' * 
országos. ki- 
állitáson elis
merő oklevél- 

ítUntetve.

AJÁNLJA  -saját, készitményii íábeliit a- legjobb és legmodeVnebb kivitelben,“ 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden~ alakú cif/ők el

készítését. .-'-rf-";
RAKTÁRON TART: Úri, női és- gyermek kész árut egyszeriitoLa legfinomabb

kivitelig. — ^ T---- -— :--------:_______ :______:' . .

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

állításon elis
merő oklevél-

Vasúti menetrend 1909. évi október hó 1-től.
Az aláhúzott perczek az éjszakai idöszakot jelentik: d. u. 6 órától, jéggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb-Fiume.
;Oy.v^ Sz. v. Gy. v.

7"°
1 0 09
10“

Budapestről 
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról — 
Somogyszobbra 
Somogyszobbról 11* 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba 
Zágrábból 
Fiumébe —

10“ 3'*
1 0 "
11“

12" '

1 2 zl
2 "

3“  
4“
4»'
5“ 
615 
857 

2 "  1 0 *  
7m 7'“

Sz. v. Gy. v. 6 y. v. Sz. v.
—  4'» 5"i 1 0 “
— 7“  121 3“? 
6* . T‘ 12" 3° 
7* ' gin  125' 410

7“  8m I2vi V
8“  8”  I 5"

_83— 8=“— J  5 «  
9» 9“  2,’x ^gl
_  , 9“  T  6®

1 l 34.. 4«Ö. QM 
r ^ l l «  412 10« 

__- ' 4 »  9“  ; fj32

r, ....
riumti—¿ayrau ujuomuovar- Buaapest.

Tmzm. Gy. v. Sz. v. Oy. v. Sz. v. Gy. v.
Fiuméből -— - — 6m 10? lO"’ 9“ 7” __
Zágrábba — — — 1212 640 441 645 __
Zágrábból — — 12-‘ L V2 4“ r 218 —

’Gyékényesre — —• 2 1* 10“  6a 10'5 41« —
Gyékényesről y — 5"’ i 218 l l 13 6 ° 1030 4>g. —
Somogyszob^a 6™ I 1200 715 i i '3 4-18 —

Somogyszobbról. 6" 1 \2a 715- íi 449 —r
Kapuvarra — 

-Knposvárról —~
T ' 340 l 1" 8* 123' 5;ö —

8" 3*L 1® 8'*'’ 12v’ 5W
Ujdombovárra — ■ 920 4'2 T  8'7 | l58 6’°
Ujdombovárról W yl 4“  T  Ö47 : 22*1 6 20 —

Budapestre •-* — 6*o 7W 9,fi 1215 8'5 9» —

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. v. V».

750 1910

8 “  1 2 2'
8 ”  1 2 ”

■ 8 "  1 '“
9 IN J32
g»
9“, 2m- 8K

10»1 2a 8»'
10” 231 9"’ 
10“  . 2 «
1Q36 2 «
10*' 3”

. w . 
6“  
6». 
f f5 
7,s
I a
7“

Sombgyszohh ;•
Segesd — 
Segesd-Bogát 
Böhönye — 
Mesztegnye - - 
Gyóta — —
Marcali 
Kéthely — 
Balatonujlak - 
Balatonkeresztur — 
Balatonberény f. l.sz. & 
Balatonszentgyörgy

Vv. Vv Vv.
700 - 4  11 í j " *

64S 1 0 "
61' 3“  10 “
JS? 3”  10"
,5„  2“ 9B
s K - r  9=
45" . 2 “ .90
41» ,u  .g ll
3" 1 "  8-
3« ,,8 gn
3”  1“  81-'
■3 »  i 2 í5 7»

I— 941'
V -  1 0 “  
—  102‘

— ^lO31
-  101’ 

-  ,1 1 "
-  II'1 

1 1 «
-  <1 2 “  
-  12“  

-  í P

Somogyszobb-Barcs.
r v v U ^

6“1 Somogy szobb — — 
6“  Nagyatád — — —

■ 703 Simongát — [.-j— — 
7‘® Erzsébetpuszta —- 
7-'1 Lábod - — — - 
■7“  Görgeteg —• — — 
8’i- Vdsouta-CsQkonya — 
822 Csqkonya 8. sz. -4F|iáz 
84í‘ Somogytarnócza — 
S58 Barcstelep - - -• — 

Barcs1 — ’ — —- —

Vissza
Vv. | Vv. |

6* 4*3 >
6a* 30 ,!
6* 3“ . 1.
5M y
w 310
528 2® !
4 ÜH' i
4«í 2 12 i
432 2°o
4113 r  j
400 í 301



M a r a d é k o k  m i n d e n  c i k k e k b ő l  f é l é r o n .

n a g y a t á d i h ír l a p  ,  - __________

1 nagy Flanel 
úti takaró 

f. 1.30 M E G N Y Í L T !
1 Fali szőnyeg gyö
nyörű mintákban 
minden szobadísze

S o m o g y  várni egytTeiső szőnyeg és vászon áruk telepe Kaposvár Korona-u. 17 kispiacczal 
szemben. T e h á t  ez után nem kell a fővárosból ezen czikfteke.l rendelni, mer nálam mindent fel
talál ugyanis raktáron van minden nemű fali, futó, ágyelé és asztali szőnyegek a legszebb kivi
telben, fügönyök ágytakarók,'paplanok, utazó takarók, asztalnemüek bel és külföldi zsebkendő kü
lönlegeségek, dús raktár Rumburger, Len, pamut és ezérna vásznakban. Elvállaltatnak teljes ágy
berendezések, kelengyék, csecsemő keresztelő készletek úgyszintén kiilön-külön is beszerezhetők 
az ezekhez szükséges czikkek, valamint itt fel nem sorolt számtalan czikkek a legnagyobb vá
lasztékban.

Az összes áruk szigorúan szabott legolcsóbb árakon vannak nálam megállapítva és igy ke
rülnek azok eladásra is, a miért is kéretik a n. é. vásárló közönség bármilyen csekély rendeléssel 
Ts ezégemhez bizalom tetjesen-furdntm ritidőn meglóg győződni olcsó áraim

Kiváló tisztelettel

N E U A f lN  A N T A L  ;

1 vég 30 rőfös vászon a leg
nemesebb anyagból készült 
női ingre vagy ágyneműre 

alkalmas ár f. 5.80

1 2  drb. legjobb 
minőségű zsebkendő 
fehér vagy színesben 

ár 1.80

Nem megfelelőt készséggel kicserélek vagy a pénzt vissza adom.

Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval f elfWsTtöTFraktá r a mat mindennemű 
úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 
mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen, tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a fővárosból egy 
kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 
után úgy hibás mint fájc.s lábakra is kényelmes lábbelit .készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések és jav ítások, gyorsan és ponfösan eszközoltettnek. Szétküldés vidékre.

Nyomatott Banyák János Könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.



IV. évfolyam 1909. december hó 9. 49-lk szám.

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

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

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

---FELELŐS- SZERKESZTŐT---—

SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztősig: .Nagyatád, f  ürdö-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. izára .

Az előfizetési és. hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Társadalmi forrongások.
A haladó kor fokozódó szük

ségleteivel szemben a létküzdelem
ben eddig rendelkezésre, állott esz
közök elégteleneknek bizonuultak. 
Szerencsére, hogy nemcsak aáT&let- 
feltételek, de maga az emberi nem 
is folytonos evolúcióban van és min
dig ,.ui_jegyvexfeijTHer\a_ jétért való 
küzdelemben.

A fejlődő tökéletesedés nyomai 
már is erősen mutatkoznak, külö- 
nöseri a nyugoti nemzeteknél, a jrne- 
Tyek tniHt legrégibb éürópr~1ul!lur

cát. Szinte félő, hogy ez a féktelen: 
forgatag, mely mindent veszélylyel 
fenyeget, tényleg elsöpri azokat az 
államokat, melyek nem látják az el
lentétes erők eredőjének irányátrf 
mely a kibontakozás felé vezet.

R kérdések Jöijikeíegeiben, 
hol az okok komplexumánál fogva, 
az ész hatalma megtörik, mintegy 
beidegzv az ember a hatásokat és! 
'ellenhatásokat és csahr ‘ 
tása után, mehet.

R társadalomnak még jizon~ré-! 
tegeibwi is, melyek vezérszerep vi-j 
végéra Volnának hjvatoa-és ténylegf

is, ha előidézzük az okokat, a 
melyeknek eredménye. '• —

Annyi bizonyos, hogy a szük
ségletek felismerése nélkül a társa
dalom nem ismerheti, fel azon f̂ fel
adatait sem, melyeket maga elé tűzni 
és megvalósítani, vagy melyért küz
deni hivatva van.

Ezen szükségleteknek és felada
toknak fel nem ismerése az' oka—  

parla
mentarizmus annyira lejárta magát.

De oka másrészt annak is,
nálunk hiányzik a közérzületnek 
közvélpmónifiipk fíntalmasahh M g f r -

a iogkPriÜP7Áhh knriilmpnuek visznek is, a legtöbbekben hiányzik lődése. tólncs meg a közérdeknek 
között éltek és melyeknek fejlődése "
következéskép a legelőrehaladottabb 
stádiumban van.

Ezek. körében már mutatkozik 
a legújabb szükségletek felismeré
sére és kielégítésére egy ujabb ér
zék — a társadalmi érzék.

'A magyar faj még nem érte el 
ezt a fejlődési iokot és szinte ta- 
nácstalanuhátf-a XX. század-elején- 
a legkülönfélébb velleitásoknak ed
dig soha nem tapasztalt szörnyű ká
oszában, melyben az istentagadás a 
fanatizmussal, a mindenható állam 
az államnélküliséggel, a legkorlátla- 

^nabb-irtaividualizmus az anarkia.^a 
vSsmarku szocializmussal, egoizmus 
az altruizmussal vívja szörnyö har-

a társadalmi öntudat,! v agy is " HIlYCS
meg bennük az a fizikái állapot, 
mely megismerteti az emberrel nem
csak azt, hogy -ő minden más em
bertől különálló „éii", hanem azt is, 
hogy azokkal együtt egy ̂ összefüggő 
organikus egészet, egy élő índividU 
Uniót képez, melynek magában véve 
ő csak elenyésző, csekély része.
-----Npm kell azonban azt gondolni, j
hogy a társadalmi öntudatnak a ki- [ 
fejlődésére “csak várni Ítéli és íiogy 
az, ha itt van az ideje, úgy is ki - 
fejlődik.

Az evolucionális fejlődés min
dig á viszonyok hatása alatt kelet
kezik, tehát utólagos, alkalmazkodó 
jellegű; de kifejleszthető preventiveJ

«2 a világos felfogása, mely—ffleg-
tanitaná aẑ embereket, ho(jy a közjó 
előmozdítása a legjutalmazóbb be
fektetés.

Ezen felfogásnak beleoltása az 
állampolgárokba a legjobb szer a 
torzsalkodások és politikai gyülöl- 
ség ellen, ez maga képes az annyit 
hangoztatott korrupció ellen sikra 
szál 1 a ni.__________ ; ..... . ~ '

És társadalmi érzékünk hiányá
nak még egy végső oka van: hogy 
társadalom semmi elismeréssel sem 
adózik azoknak, a kik ezekkel a 
kérdésekkel behatóbban foglalkoz
nak.

A minek okát legalább részben 
abban kell keresni, hogy igen sokan

Nagyatádi Hirlap tárcája. Közéig a farsang.
Családi jelenet.

tód, hogy leányunk érdekében minden bálra 
kell el mennünk ezen a farsangon.

. . .  , i v^saiaui icicnci. _  , _  \ , "
Jö n  m ég  . . .  Bertalan: Egy cseppet sem látom be.

Jön még Tavasz . . . Jön még leány,----^Szereplők: Atádi Bertalan, felesége; Sára: óh Bercii. Ha Lulu e télen
Ki olyan szép lesz, mint te voltál . . . Sára, leánya Lulu.) . /  ] ^rjhez nem megy, a jövő télre már vén
S  mit egy szavad villámként sujta, Színhely: A férj dolgozószobája, i l^ny *esz-
Tört szivemben felépül újra — Imehrriizédienyi-térre néz; az^as^talon' Bertalan: Igen, ha az Idén minden
Az oltár . . .
Jön még Tavasz, midőn a sziv 
Lobogó szerelemre vágyik . . ,
S  mit kértem tőled szivszakadva, 
Azt, majd szó nélkül is megadja 
A másik . . . .  1

S lliga Ferencz. 

V A L A H O L . . .
Valahol a faluvégén 
Víg muzsika járja.
Valahol a falúvégén 
Most esküszik hófehérben 
Kerekes Borbála . . .
Valakit a faluvégén .
Megölf a szégyen..
Egyszerű fakoporsóba ..—r-
Halva. fekszik Bogár Jó'ska >
Talpig feketébe . . .

Siliga Ferencz.

‘i egy sereg dwaítap, egy másik/sereg pedig bálon végig fogod járatni, jövőre már le- 
a szoba padozatálTsZétSZÓrva. ! járja magát.

Bertalan a kályha mellett ül, szájában) Sára: Mit jövőreI Az esetben már 
megtöltött pipa, melyre rágyújtani azonban nem lesz itthon jövőre, 
nem mer.) Bertalan : Jól van asszony, de az én

Bertalan: Mo hát nem fogunk elmenni I j 200 korona fizetésemből nem kerül ki 
Sára: Berci, te csak hallgass! Téged annyi, hogy minden bálon végig táncoljon, 

nem szoktalak- kérdezni, hogy mit tegyünk, j  Sára: Pedig azt meg kell tennedikü- 
Bei^alan: Tudom, de most az egy- •önben még rá is fizetsz, 

szer mégis úgy lesz, ahogy én akarom. A; Bertalan: Mi—cső—daa?l Ráfizetek? 
bálokhoz, pénz kell, a pénzt én keresem, ti Sára: Na persze; figyelj idei Jövőre 
nem fogtok belőle látni semmit Lulu vén lány lesz. A vén lány az ördőg-

Sára: Akkor nejjpis” főzök neked. tiek sem kell, pláne, ha pénze sincs. Ha 
Bertalan : Azt se bánom ; van még mégis férjhez akarod adni, jourokat kell 

mit enni a Koronában, Tulipánban, Mátyás- j tartani', estélyeket, kell venned melléje egy 
királyban s ha úgy kell, elsejétől te  is köl-j francia fievelőuőf; egy zongorái és . . .  és 

„.tözőm valamelyikbe. A fizetésemből még . . . és . ..
•ennyi kitelik. i Bertalan: Kacskaringós istennyilát!

Sára: De kedves Bercim I Elismerem,; Sára: Ha pedig nem akarod férjhez 
¡hogy te vagy az úr a háznál, de belátha-{aefrii, akkor is rá fizetsz, Lulu nem tud a



Járványos betegségek.

t Sürgősen segíteni kelLaJja--

;tegéséhöl SZOíetHr meg s mely még Azt koldusbotra jussanak? Vagy, — hogg a 
utolsó baktert. is a közegészség szigorú: számtalan súlyos sérelem közöl többet ne 
órévé avatja. is cmlitsck ~  türhető-e az, hogy azon hosz-

Nálunk a hatóság intézkedik is a ti- ,szu becsületes munkában kifáradt öreg ta- 
fusz, vérhas és a többi fertőző és járvá- »'«‘ók, kik még a tanítói fizetésrendezés meg
nyom betegségekkel szemben, de eredményt történte előft nyugdijaztattak , sigy nyug- 

A magyar közönség csak kolerajár- anyagi erői csekélysége és a közönség kö- díjakat a réki nyomorúságos fizetés után^ 
vány idején van abban a helyzetben, hogy 2ömbössége folytán elérni nem .tud. Ma-[húzván, az általános drágulás folytáig öreg- 
tudomásul vegye közegészségügyi intéz-1 gyarországon a szegény emberek tömege | napjaikra meg legyenek fosztva a megélhe- 
ményeink létezését-ilyenkor még az utolsó megsZökta, hogy a tífusz,_vérhas, vörheny : tés legszükségesebb feltételeitől is? 
bakter is ’törődik a maga és társai egészsé^s kanyaró tizedelje meg s ebben a. . t u d a t - N e m ! . I t t  Sürgős 
gével s a törvényhatósági- és állami :appa- ]anság fatalista közönyével nyugszik meg. j u 
rátus minden kereke a gyilkos járvány Je-  Kétségtelen, hogy a-szociális nyomorúság,! És mi akadályozna meg bennünket ab- 
küzdésének Szolgálatában működik. A ko- a silány élelmezés, a túlzsúfolt lakások, j bán, hogy megkíséreljük nyugdijviszonya- 
lerától tehát tudunk már annyira félni, hogy hiányos ruházkodás sokban hozzájárulnak inkát elviselhetővé tenni möst, midőn a saját 
komolyan-vegyük az egészség fentartását a ragáiyok7elharapódzásához. Mégis, ha a i garasainkból összehordott olyan nyudij alap- 
czélzó törvényeket és intézkedéseket. tömeg leikébe lenoei oltva a tudat, hogy ar pal rendelkezünk, melyhez hasonló nincs 

. Pedig a kolera ritka vendég. Ellenben maga módja szcrjntes tehetségéhez képest1 egyetlen foglalkozásbeli alkalmazottaknak 
...vannak járványok, amelyek esztendőről mindcn ragadós betegség ellen épp úgysem Magyarországon? . 

esztendŐJte-.jncgjelennek közöttünk, rend- kell védekezni, mint a kolera ellen. Ma-: Mert:
szeresen SZedilTáldozataikat, állandó föl- gyarország halálozási statisztikája sokkal Szolnokon a legutóbbi .10 óv alatt 3
hajtói a temetkezési vállalatoknak. A tifusz, kedvezőbben alakulna. A  nyomor nagy baj tanitó élvezett hosszabb-rövídebb ideig cse- 
vérhas, vörhenflj himlő állandóan vendég- j e 3  tudatlanság még naguófcb. Há már az kélyke nyugdijat. Ez volt a i
szerepelnek ebbena szép országban ^S eggiket nem tudfák enyhíteni ebben a sz.e- 1 kifizetési kötelezettsége a szolnoki tanitók- 
ezerszerte tőBIT embert ölnek fiieg, mint a gény országban, igyekezzenek, legalább a kai szemben. Befizetést ellenben állandóan 
kolera- ^  sötétséget kiűzni a koponyákból. Ez sikerül-165—70-en teljesítettünk. Éppen nem túlzás

Most például esős, ködös, telelő ide-: ne. mert nem kerülne pézbe. csakmunkába,^leliát.v -ha -hozzíwetőleges nyt-
Jén vadul grászszál az ország minden”

■ tífusz,— wattos,— vörheny;
ré- 1 

■«eée—
mondjuk, hogy it a kiadás a bevételnek 40 

j30 -százaléka. E s  így1 van ez átlag‘a ré-.

F e Ih  i v a s
gebbi múltakra nézve is az .egész országbani 
Már most, ha közép számítással évente csak 
25.000 tanitó után számítjuk is a befizeté
seket, azon több nemzedékre kiterjedő időn 
át, mióta az alap fennáil, ehhez hozzászá
mítjuk: a^-tőkésitett kamatokat, valamint a 
tankötelesek és iskolafenntartók által befi- 

A Jász-Nagyk'un-Szolnok vármeggei:M,eU summákat: J>izongára elég millió lesz 
------ : kasszánkban ahhoz, i '—  •'— *— *---

számra ölik naponta a felnőtteket és gyer- 
r a e k e k e t  s a n a g y k ö z ö n s é g  
úgy tesznek, mintha sohse halna meg az 
ember. Az egész .országban, de különösen
a Dunántúlon s igy nálunk is már hetek és Magyarország valamennyi Tan
hónapok óta terjednek a fölsorolt vesze
delmes-járványok és sehol sem lörténf egy testületéhez 
becsületes, célravezető intézkedés. Pedig, 
ha tlzedrész annyi történnék e járványok
dM UaJ.d, I.ilnrtolera idejénTsOTiarna- ' t|lr^ tt gaoiéso,rBözsik Béla mgesülítl tag hclazelünkct ~  meglévő tőkénk csorbítása 
gyobb sikerrel akadalyozhatnok  ̂meg tér-• a következő előterjesztést tette: ■ : nélkül — legalább türhétóvé változtassuk,
jedésüket. __ a .. javasolom tehát; mondja ki Egyesületünk,

A magyar társadalom szegény és nem orszáa . hnrmpln hiuafnih3 '0 ** ** - ̂ E L  I hógg: Jclv.ánj ,̂ mikép az országos tanítók 
önálló. Állami kezdeményezés és támogatás |atban álkalmaynttair;  i ^  a. nyugdíjalapot kezelő bizottság rövid idő
r « , ÍH f * k. szoktak sikerülni. kitűnik. hog,  « ^ at ^ e S S ^ | S°S S ^ 5 : -b*
Az állem kezdeméngezese és támogatása hábak, is  hogg a mai lehetetlenségig meg- d? za,‘" r0' » an" ak va^öon, állapotáról, hogg 
hangzik "álunk a járvángok ellen való drágult élelviszongok között tűrhetetlenek, 1 , "  “  m ,bCn í 9ÍlhC'
védekezés tudatinak megteremtése körül. Avagg tűrhető-e tovább az, hogg a tanító-1‘ “ f  ” 1« erőnkből önmagunkon. Kozol,e
l i --------- ezt a  kívánságát az Eggesület valamennyi
lózni Lulu nem tud munkálni, csak re- 7.*! „ „ „  h.  '"»Sgarországi tanitóval, hogg biztosan re-

I ennek a kivánság- 
! nak a megvalósuláshoz szükséges súly meg- 
i adnssék.«

■ _ . . .  1 uy y ul LtiuiiuvQi,

géngt olvas és ha lehet, ¡ár az “ r í m , :  2 ^ ? *  ,” karifa“  " " 9' ha’ 'gCn'S’ » m á s u k  által ,
dőbe. Lulunak nem veszed hasznát; Luk, Bertalan: 730 korona! 
csa pénze e kerül. : Emberi Sohasem volt még, p

-Bertalan: Az már Igaz. enngi megtakarított pénzünk és. te még f  «»terjesztést annál uaggobb öröm-
- • , . . .. anndnlkn.nl 91 s mel tesszük kozze, lapunkban mert mi is

t s z  » ¿ t a í  : ^  r * me9 apid ^  v r
idei bálok pedig eddigi számításom szerint; Lulu: ‘9cn mama* (me^gyujtja a töl- y kugyan szükséges-
csekély 600 koronából kikerülnek s akkor *ött pipát s kezet csókol apjának) -Ugy-e; ‘ Szerk.
Berci, még te is eljöhetsz. i °  aPllka elmegyünk?

n . . , , Bertalan: (Boldogan ellágyüTá pipa-;
‘ . cn mc9yek el.? füst környezetben) Föltétlen elmegyünk! 

aáraAkkor  is annyiba fog kerülni, fiacskám!
Ezek szerint mégis 130 koronát megtaka- Lulu: (Ujjong  ̂és cirógatja apját.) 
ntusz, ha elmeggünk a bálokba. Sára: Hogg megértjük ml eggmást,

Bertalan: (a pipaszárat rágja az ér- .niilyen szép is ez a békés egyetértés Ber- 
vek súlya alatt.) cikém (Megcsókolja Bertalant) Még ma j

Hm. hm . . . Többet nem lehetne me9‘*szem a megrendeléseket. Látod őre-! 
megtakarítanunk ?' 9em' a te beleegyezésed nélkül, nem mer-1

Sára: Deboggls nemi KHeleltettúk a T  V m  '“a Z Í' ° 9''1 ..
8zámlfá8bólV Tiogy jövőre mégis csak ott ' . Platschek Lajos.
tartanál, ahol most. . Jövőre mégis csak 
eszedbe jut. lerázni a nyakadról és-viszed a 
bálokba. Ami szintén vagy 600 koronába 

. fog kerülni. Ezt azonban megtakarítod, ha 
az idei bálokban Lulut elviszik. így már

H Í R E  K.
Az emberi élet korai.

A gyermek a tarka semmiket kívánja, 
Az ifjúnak fényes ideál bálványa,
A férfi valónak nyomozza lépését,.
Az agg üdvösségért önti könyörgését. 
Ezen lépcsőzeten fut pályát életünk, 
Célért élűnk, s ahhoz csak halva érünk

R. K.
— Dohány beváltás. A nagyatádi do- 

j  hánybéváltó hivatal az 1909! évben termelt 
dohány beváltását 1910. január 3-ától feb- 

. ¡ ruár 17-éig bezárólag eszközli.
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n a g y a t á d i h ír l a p :—

— Lopás. Grünzberger Samu Merke puszta jcsájtván rendelkezésére. Úgy Tiáflük, hogy tikai alanyon készült legkiválóbb csemege
bérlő 400: koronát érő vadász^ fegyverétrPécs Gyula mintegy 10—15 müvészi képpel és borfajból teljesen fajtiszta, dús gyökér-- 
ismeretlen tettesek ellopták/' A nyomozó j  vesz részt a kaposvári kiállításon. ; zetü példányokat szállít szokvány minőségű

Tiglóságnak a vizsgálat megújítása után si- j Polg. leányiskola^ választmányé- f !úgyszintén.lugasszőlő oltvámjokat mérsékelt 
került a tetteseket Tóth Lajos és Cseh j  ^ 5  5 - é n  ülést tartott, melyen a megürese-j  árban.. Ezen s^ölőpltvány telep,"inel}^ sZak- 
István nagykorpádí sirhaticok szeméiyébénj (jctt péiiztárosi állásra egyhangúlag és nagy i szerűen van kezelve és az ország egyik leg- 

--kfderiteni, akiket ázulán a“ ~1táp'öWáfi - tör.?||g||ícsc(j^ssel Klein Jaques kereskedőt vá- nagyobbika, mindért tekintetben megárdemli
vényszék vett gondozás álá. Ilasztotlák m e g . __ , t. olvasóink bizalmát és figyelmükbe ajánjuk

-- Tűz. Szökendi Vendel kuntelepi Iákos ; — Egy fővárosi cég jubileuma. Kér- ánnak hirdetését jelen számunkban. Nagy 
udvarán f. hó 4-én éjszaka az istálló, ki- tész Pál férfL és női divatáru üzlete Buda- kéPes árjegyzéket kívánatra a vállalat ingyen 
gyulladt, amelyből kicsapó lángoktól- pest Rákóczi nt 40 sz. alatt mely egyik lát- í bérmentve küld.
csakhamar tűzet fogottá többi meUék; ványossága a fővárosnak, most jubilál ameny- — Czipészek figyelmébe. Tisztelt szak
épületJs,^_s_közeL^O0O korona értékű, nyiben 15 esztendeje annak, hogy üzletét társaimnak becses figyelmébe hpzom. hogy 
jószág és takarmány hamvadt el. — A tűz alapította. Ez alkalomból pazar kiállítású nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a 
eredete még ismeretlen, valószínűleg gyuj- j katalógust adott ki,“melyet mindenkinek in-1 lcgizlésesebb kivitelben kaphatn.ak,'/úgy az 
togatásból számazott, a nyomozás folyik, j gyen jtj> cz ¡ránt egy levelező-lápon hoz- én — mint a saját anyagából készítve. Ugy-

— Hosszú lesz a tél. Meteor legújabb j zá fordul,
idójóslása szerint, az idei tél hosszan tart _  A büntettek és a hét napjai* Egy
és nehezen fog kitavaszodni. December hó bécsi 0rvosi lap érdekes statisztikát közöl
változási napja 4, 7, 12, 13, 16, .20, 21, 23 arra n(jZVCi hogy a büntetek miként oszla-
és 26-ra esnek. Ezek közül legerősebb ha- nak meg a hét egycs napjain flz ada{okat
tásuak a 7, 12, 16, 21 és 26-ikiak. 7-iki ehhez a statiszkáhöz sz alsóausztriai ren-
hideg, szeles vagy viharos, a 12-ikí eny- dőrség szolgáltatta. E  szerint átlag hétfőn
hűlt, a 16-iki csapadékos, 21-én csapadék 125i kedden 69> szerdán é3 csütörtökón 62,
n övekedés hóeséssel, a 26-iki erős hideg pénteken 48, szombaton t03 és vasárnap 
jelleggel. A  december 7-ike szeles -esetleg- 254 'bűntettet követtek el az utóbbi évek-
viharos jeleggel változó időjárást van hivat- beti-^lsó-Ausztriában. Ebben mindenesetre
va hozni következőleg hideg idővel. A V2- nagy szerepet'játszik az alkohol. Vasáníap
iki enyhült csapadékos leginkább havas jel- amikor a korcsmák legnépesebbek, tö r l ik

szintért tűzéseket is elvállalok.
Szaktársi üdvözlettel “ 
HAUSNER IGNACT~

_ . cipész mester

A „Nagyatádi Hírlap“ regény
csarnoka.

____ z_Éjszaka s
Regény.

^ E g ym ásba karetv a vágtak im v u T lü  n---- - y  ■- I, ---- n  i. II. IIIJ ■ ----------- -- — , . 1. ■  -  u n - J ■ ■■
leggel. Az enyhébb jelleg a 13. és.alo-iK17a iegtöbb~bűn és kihágás^ hétfőn pedig poros Erzsébetváros Ghicagóján, alig tudva 
változási napok hatáskörében íejlik ki jobban̂ ^ .  ^ barck még a vasárnapi alkuim! alatt lépést lártám JóskávaT'a kiégyfé pasmogotf
melyeknek hatáskörében esetleg csapadékot ¿ „nak R  kővetkező legveszedelmesebb nap és beszélt hozzájuk.
is kaphatunk. Majd a 21-iki körül újra hi- , a SZOmbat, a bérfizetés napja bár ekkor ázl — Tudjátok, oda nem kell meghívás,
degebbre fordul vissza az idő, a_23-iki ivá.sra mindössze néhány óra áll rendelke-ja ki vel£m jön, azt úgy fogadják, mint jó
"hatáskörében bővebb hóeséssd. December zéséré. A bécsi orvosok, egyesülete elhatá-j magamat. Különben megvallom szeretik a 
leghidegebb napjai a 26-iKTváltozási nap rozta, hogy ezeket az adatokat röpiiratban | toll embereit és nem egy rég elfeledett czim- 
befolyása közben várhatók, inkább száraz terjeszt a munkások között. A .mi tapasz- j bórával fogtok ott találkozni. Emlékeztek 
mint csapadékos jelleggel, amely majdnem ; talatairik ~ís~e_ melleh szólnak. i még Lupi bácsira, a vén csirkefogóra,-a ki

, egész hónap végiig kitart, végé* « « t e ,  Nagy e i t o T  «M b lrto fco .  K61y "írom évtized óta ¡4,kél mi, a hóna alatt 
Bihar m. annui köszönő és elismerő tomlr t j " ” ! a ~««hh. Qreg füzettet ejs rémitgelibán ujabb hóesés várható.

■ A javulás utján. Egy fogház/eíügyelő
szabadon bocsátott egy rabot, a ki három 
havi fogházbüntetését szabályszerűen leülte. 
Közben beszédet intézett a szabaduló em
berhez és lelkére kötötte, hogy odakint az 
életben jól viselje magát. A mikor a szép 
beszédet bevégezte, a fogoly csak* tovább

kapott az utóbbi időben aíTrwiáühirü De- la" dóan ismerőseit, hogy abba a füzetbe 
laware szőlőjét és borát illetőleg, hogy egész fo9ia mc9irnl az u,0,só ív “ azad 'eghatal-
bizongos miszerint szótő gazdáink rövididón' niasabb regény cortcepciójjit. 
belül mindent elfognak követet, hogy b j r  D6dl elmosolggottazutiníélyillrolszólt 
•Deiaware* szőlőikben ne hiányozzék. Oly Jóskához:
sok előnye van e kitűnő szótőnek és bor- “  H°S« mol “  lóska? Mar3it olUan 
nak, hogy kötelességet vélünk teljesíted!, leány, aki senkivel se foglalkozik, senkit se 

állt és várt — Nős, mire vár? — kérdi a ' mid5„  olvasóinknak ajánljuk, hozassák szeret, aki után mindenki bolondul, 
felügyelő, — Oh, |ó uram, beszéljen 0 n :mcgNaga Gábor, Kóly (Bihar m.) képes — Dggl. .

! árjegyzéket, mely különben is mindenkit ér- 1  DM 1 m ozgott valamit fogul között, 
dekló, igen hasznos tartalmú könyv és in- de csak annyit tudtók kjvennt az_egészbőV 
gyen küldi mindenkinek.

— A Royal-Orfeum decemheri műsorát 
a legteljesebb sikerrel mutatták be. Az u j;

—továbbrmondá meghatóban a- rabi—  Mi
okból beszéljek én tovább ? Hiszen min
dent megmondtam, a mit jónak láttam. — 
Oh, jó uram, szólott reszkető hangon a 
szabaduló ember, három hónap J óta nem 
ittam pálinkát. És önnek olyan kellemes, 
olyan vonzó — pálinkaszaga van!_. . . . varieté-számok közül a Les Lebrűnl cso

dálatos akrobata tánca, a Valliéres^duó és

— Majd meglátjuk I 
A Nagy János-utca egyik'  villaszerű 

házánál állapodtak meg. Becsengettek. Valami
öt medáliás szolga nyitottá “a kaput, udva
riasan köszöntve a belépőket. Jóska a kapu

-  M ár késő. Egy jegyespár megfeled-^ej-Vestalles keltenek hatást. A  keztyüs- a|a(t végig simi(o|to „ hajáli mikö2bcn Mon 
kezve magáról, nyitott ablaknál csókolózott. bolt cimü.>j bohózaton pedig rengeteg so-, igacke2ett hogu cgg níhán!j [5rl ott ing<,r. 
Hirtelen szétrebbentek, mert észrevették, kát kacag a'Rözömé§r'fl műsor fövonzo- kcdjék homloka ke|,ös k3zcpén flzuti„  meg. 
hogy a szomszédból két vén kisasszony ereje továbbra is. A trabukói herceg, ez a jndu|1 a ké( czlmbora c|ÓH a ]épcs5n 
figyeli őket, két vén leány, kik a város lég- pompás operett, amely a héten már 25-iH|[elé R  vén gyermeknek bizony erősen do- 
első plelykaforrásai voltak. Monthogy az előadásához érkezik el. Szécsi Magda, az .bogo„ a szive, mikor az előszoba ajtaját 
eljegyzésnek egy Ideig még titokban kellett operett egyik főszereplője már kiggógyult fe|nBltottal Batldl halkanjegyezte meg: 
maradni, jónak látta a vőlegény, hogy a j rekedtségéből és i?mét átvette a buffélány | _  jóskfl szerejmesi.....

Az előszobába zűrzavaros hangok halszomszédba átmenjen es megkérje a két ¡'szerépéC.Gyárfás Dezsőt-uj . otthonában is i  ̂ ^  _ _______
Vén kisasszonyt: tartsák titokban,, a mit lát- a Í W  szeretettet fogadta a közönség, latszo'tt k̂' a” 72ob7"feTöl"")ós'kB ¿nyitott."/! 
tak. A  testvérek egyike fogadta a vőle- amely tetszéséről bőven juttat a Zsur a >e- teljesen kitárt szárnya ajtóban megállt, sten- 
gényt. Elmondja kérését, mire a vén leány j génylakásban cimü falrengető bohózatnak tQr. hgngon-^ón a terembe: 
megrémülve feleli: Már késő. A  testvérem!és a többi \2_elsőrangú müsorszámnak is-
már nincs itthon. A jelenet után rögtön el
szaladt a szomszédokhoz.

— Pécs-Gyula polg isk., rajztanár

Vasárnap, e hó 5^n és szerdán, e hóv8 -árt 
népszerű délutáni előadás lesz a Royal-Ór- 
feumban, az összes attrakciók és két bo

— Hölgyeim és uraim!
(Általános éljenezés, a mely alatt Jós

ka- diszkrétén hajlong.)
______ - i % . — Van szerencsém bemutatni ikertest-

képeUa kaposvári kiállításon.. A  kaposvári ĵhozat bemutatásává . j véreimet. Bújjatok be!
Képzőművészeti Társulat december havá- — A KükülŐmenti első szőlőotvány-te- Dódi és Bandi beléptek.
bán mütárlatot rendez, melyen yaló részVé- lep Medgyesen (Erdély), melynek tulajdono- Fényes teremben, melynek nyitott ab-
telre Pécs . Gyula polg. isk. rajztanár is fel- sa Gaspari Frigyes-, Nagyküküllö vármegye \ lakain át kellemesen tódult be a hüs kerti.

’ kéretett 10 nég^szögméternyi területet bo- [ volt szőlószeti biztosa és szőlőbirtokos, amc-j levegő, márjsokan voltak. Kisebb csopor-  ̂

. .  ' .
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tokba verődve állták körül a társaság egyes 
rokonszenves tagjait. Hol férfi vött" a szó
vivő, Bői -«lég egy hölgy traktálta frázisok
kal a köréje csoportosiilókat.

Dódi az első pillanatban csömört, meg
bánást érzett. Látta, hogy nem az a világ 
ez, amely után sóvárog-az ö lelke..

Szeretett Volna vissza-fordulni: mitsem 
törődve az előítélettel, restsége azonban 
győzedelmeskedett rajta és Bandi karját egy 
pillanatra se bocsájtva el — körül jártak a 
szobában.

(Folytatjuk.)

N flGyATADr HÍRLAP

Kiadd üzlethelyiség.
Nagyatádon a Széchényi tér 
23 sz. sárokházban (kitűnő 
forga'mi helyen) egy divataru 
üzletnek leíjmegf* lelöbb helyi
ség bérbeadó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában.

Nyilttér*)
Ha még nem járatja, okvetlen fi

zesse elő január hó. elsejével az el
ismert legjobb magyar napilapot 
„Az Ujság“-ot. Megrendelő czim : 
„Az Újság44 Budapest. Egyes pél
dányok minden ujságelárusitónál kap
hatók.
• *) É  rovat alatt kö^ffcC'cr(—ncTiF vállal' felelős

ségét a szerkesztő.

1082 szám 1909 vRtó.

Árverési hirdetmény,—
Alulírott bírósági végrehajtó az. 1881. 

-évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek .1909 évi 6885 p. számú vég- 
zése következtében Dr. Nagy Sándor ügy
véd által; képviseli Grósz Izidor javára
Bergér Antal és Wollák Imre ellen 300 
K. s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 900 kor.-ra 
becsült következő ingóságok*-ur-tn. • rőfös 
áruk nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. ^  
rásbiróság 1909-¿.évi V. 438 3 szánni vég
zése folytán háti)!245 kor. - tőkekövetelés 
ennek 1909 évi aug. hó"2l‘ napjától járó 
ő^n -kamatai erejéig,-Nagyatádon 
üzletében leendő megtartására.
1909. évi deczember hó 14-ik napjának 

d. e. 10  órája 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg,-hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-g* 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbét ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni;

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglalatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX.. t.-c. Í JO. §. 
értelmében ezek javárV is elrendeltetik.

-r—- Kelt Nagyatádon 1909 évi nevember 
29 dapján.

SZABÓ JÖZSEF 
• -___ kir. bir. végrehajtó.

HIRDETÉSEK.

Hirdetésekjutányös áron

A Nggy Gábor-féle

öelaware szőlő
faj

‘ az egyedüli, mélynek ter
meléséhez' sciimUélc tudó-. 
iuáuj vagy "gyakorlat nem 
néni kell,meg az is elbá- 

"nBrveW. aki soliá-szólőtö- 
vet i:c:n Tcezclf. Mintleif

utasil
cuki,mellékeltefik ingyen és ebből kinézheti mii; 

hagy miként 'iiltéfese el, kezelése pgdig -ni'J 
kanal.ás .és. felkötésből ál. más dolog nincs .vele 

ert.,«atl -<iltaiii>earHi6U<MÍr .kénpur.mu. iu»m ki-.li, 
...in árt ennek a fiiok%zcra és bim.JÓj.í. ws»z.ije 
félben swra-el nem fagy. -Hildánké;«" -átlag - 33. 
hektolitert jeijm s e^  .b nibójábót.

azonban nem szabaít <
JlU

I arfa, 1mg\ .n.i.v ' i ír •! i. ip-
junk, mert csak éz a valódi. A valóJi Nagy Cii- 
bor féle Delaware-s/,őlő olyan bort ab mmt a/.' 
ass/u, édes és-’erős, igen kellemes zamatu és 

annyiért kél el mint más borok Kóstoló-' 
nak egy üveggel bárkinek küldök ̂ gŷ  koronáért.

DELAWARE szóló bővebb, leírását, termé
sének királyi közjegyzővel liitélesitctt eredeti fény
kép felvételeit szfijes kivitelbeiir-továbbá a szöveg 

közé nyomott 40 szép képet tartalmazó . 
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve
mindenkinek, aki vctein cimét tudatja, okvetlenül 
kérje-még ma ezt a tanulságos tartatnia árjegyzé
ket, nmly <i tyokról 6»—üigasültetCSrgl

ad részletes, helyes útbaigazításokat.
NAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos, 

KÓLY pósta, távirdá és távbeszélő 
—állomás.

Levelezés magyar, román, horvát, szerb és né
niét nyelven- 1

Eladó ház.
Nagyatádon a Zrínyi utca 243 
sz. alatti ház a mai kor igé
nyeinek megfelelően épifve 
7 szoba, 3 konyha, 1000 Q. 
öl telekkel a hozzátartozó 
mellék épületekkel együtt sza
badkézből eladó. Bővebbet 

Csordás Péternél.
Társszer kesztö: KATONA GÉZA.

i
fa

r 7vtGJ0* e í

t
%ros

CZIM:AZ U JSAG
gUDRPEST.RflKÓCII'ÚT 5Q.

Zungoravásárló közönség figyelmébe.
Azoknak^-akik zongorát, vaagy pianinót vásárolnak, fontos 

érdekük az, hogy minden tekintetben megnyugtató garanciát, 
kapjanak a zongora, vagy pianinó tartósságára és kitűnő mi

nőségére nézve.
TSVirít ilyen elsőrendű cég legjob

ban ajánlható

Keresztély

zongoraterme
Budapest, Váci-kcVut 21. (Iparudvar),
a hol saját gyártmányain kivül a vi- 

— lág összes gyártmányai a legideáli
sabb kiszolgálás mellett szerezhetők be. Kevéssé használt zon

gorák 500 koronátol kezdve szintén kaphatók.
. Felvilágosítással készséggel szolgál a ezég.-/ 

Árjegyzék. ingyen és bér'mentve lesz megküldve.

A legalkalmasabb és legmaradósabb karácsonyi 
— ajándék.



NAGYATÁDI h ír l a p

r
Köhögés, rekedtség és hurut elten nincs jobb a' 

Réttíy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csak fiéthy-félét fogadjunk ebH

szállít, amérikai sima és gyökere$_yess;öket 
különféle fajokbán, fajtisztaságért jótált- 
va legdusabb választékban a mái; évek óta 

eisöriet .és legmegbízhatóbbnak ismert

kilkiitlö menti első =
szölöoltvány telep

Tulajdonos: CASPARI FRIGYES. 
Medgyes 85 sz. (Nagykükilliö megye). 

Tessék képes árjegyzéket kérni!
Az árjegyzékben találhatók az ország minden ré
széről érkezett elismerő levélek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos .megrendelésének megtétele előtt 
az ismerős személyisegektől: úgy szó-, mint írás
beliig bizonyságot szerezhet magának a fenti 

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Virágkedvelőknek! 
„Ajánlom Csodavirágomat“ me - 
lyet a véletlen juttatott birto
komba. Rátekintve száraz kóró, 
- langyos vízben 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra 
lefolyása után gyönyörű leveles 
növény lesz belőle, mely minden 
szobának remek dísze. Ára I. 
kor. 25 fill. Utasítással együtt

(kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetönél Fülecs-puszta u. 
‘ p. Rínya-szt.-király.

CZERKON IMRE
ÚRI ÉS  NÓ1 CIPÉSZ + 

" ItCSZ CIPÓ-RAllTÁRff NAGYATÁD. -

AJÁNLJA  saját készitményű Iábeliit a leg]obb és legmodernebb kivitelben.' 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakiPcipők el- A  

készítését. '• tf 
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerütőtTalegfinomabb 

kivitelig. . * - - u-------- - "  —;----- 1-- ------

“Rendelések és javítások gyorsan és pontosán t 

___ *̂— ——— —■—— ■

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

Vasúti menetrend 1909. évi október- hó 1-től.
Az aláhúzott perczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb Fiume.

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról — 
Somogyszobbra 
Somogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba —- 
Zágrábból — 
Fiumébe — —-

Fíume-Zágráb Ujdombovár-Budapest.
OyJ. Sz. V.jpy. v.j Sz.y. Qy.v. dy. v Sz' v. vszsz. jOy. v. Sz. V. tiy. v. Sz. v. Oy. v.

700 8 * 2 »  _ 4“ 900' 10 45 Fiúméból ----- 1 — |*6°° 10 1“ 10 « 95 7“
10 ™ 1 " 6”  — 7” 1 2 7 3°7 Zágrábba ----- — 1 2 ,J 6“ 4“ 6 “ 1 "
1 0 IS 2 ” 1 6 ” 75 1 2 - 3* .Zágrábból —  — —  1 2 " 7“ 4“ 7® 2 "
10 “ 3“ 1-7-5 8«o 1 2 54 416 G yékényesre  — -  2 * 1 ( P ö33 1 0 ,s 4«
¡10 ” 3“ _  75 8 10 1 2 “ 424 G yékényesrő l — 5“  2“ , , , 3 6 " 10 * 410

¡1 1 “ ' 4“ _  1 8 “ 8 “ 5:?7 Som ogijszpt)bra 6“* 7 1 2 “ 715 l l 13 448
1 1 « , 540 Som ogyszobbról 613 | Í Z “ 1 7IS 1 1 “ 4«

1 2 "J 5“ _  (■ 92 Kagöévárrá ---- 7“  j  3“ 1 « 8 “ 1 2 31 5»
1 2 w 6 " ___ ___ 947

2 “ “ Kaposvárró l — 8 "  3 " 1 ” 8 “ 1 2 * 540
1 l2 u- 8M - i __ - __ _ l l 34. 4« 9“ U jdom bovárra — ' 920 i 4 1-2 2 ” 8 31 1 *. 610
1 2:n 10 35 _ _ "j — ' 1 1 « 4.2 10 * U jdom bovárról — 1 0 “  4“ 3* 8" 2» 6 “

V2 j 7“ —  i - 4» 9m i 6M t Budapestre —---- 6 10 ; 7® 1 9» 1 2 " 8 r |"95

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. v.| Vv. Vv.

75°  1 2 io 6“
8°e 1227 6“
824 12« 6*
g 42 J0Ö' 7“
909 I |32 7“
92° | |42 7“
943 205 8“

10°' 2a 8*-
10" 23i 91»
Í O ^ ^ T S 13-
10* 1 2“ 95
10« | 3® 95

Somogyszobb 
Segesd — 
Segesd-Bogát * 
Böhönye — 
Mesztegnye 
Ggóta —. —
Marcali • /.
4Í éthely — /'’v ' 
BalaTöhujtok 
JBalatonkeresztur — 
Balatónberény.f; 1. sz. ő. 
Balatonszentgyörgy

Vv. Vv. | Vv.
4 '7 l l 07
4 02 J052
342 1̂
324 1 0 o-
2« 939

2 ® ' 9S
4» "■ Q13
4 » ] «  8"
3» 1® 8”
347 , »  8.t
3“ ': 1 “  8'“ 
3“  12“ - 7“

oda Somogyszobb-Barcs.

Somogyszobb — — 
Nagyatád —  "■— ' —  
Simongát — — — 
Erzsébetpusztá  ̂■ — 
Lábo.dJ—
Görgeteg ■— — — 
Visonta-CsoHonya — 
Gsokonya. & sz. őrház 
Som^gytarnócza —
Barcstelep' -V....
Barcs——. — —

Vissza
|. Vv. L  Vv.

— 9W~ 6 °
— ¡10'* 6“  
_  ilO2* 7“
— 10» : 7»
—  10*’ V
—  j i r 1 j-7“
— 11" -B"
—  11“  8- 
—  12“  i 8« 
— 1233* 8“

1230 1*9?

Vv. Vv. '
fiw 4«
6» 3“
fi16 3”
SS 3“
5*' 3'“ 1
5“ 2“
4* 224
4« 2“
432 r
4'« r
400
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1 nagy Flanel 
úti takaró 

f. 130 M E G N Y Í L T ! I
I Fali szőnyeg gyö
nyörű mintákban 
minden szoba disze 

f -220

Somogyvármegye első szőnyeg és vászon áruk telepe Kaposvár Korona-u. 17 kispiacczal 
szemben' Tehát ez után nem-kell a fővárosból ezen czikkeket rendelni, mer nálam mindent fel
talál ugyanis raktáron van minden nemű fali, futó, ágyelé és asztali szőnyegek a legszebb kivi
telben, fügönyök ágytakarók, paplanok, utazó takarók, asztalnemüek bel és külföldi zsebkendő kü- 
lönlegeségek, dús raktár Rumburger, Len, pamut és ezérna vásznakban. Elvállaltalak teljes ágy 
berendezések, kelengyék, csecsemő keresztelő készletek úgyszintén külön-külőn is beszerezhetők 
az ezekhez szükséges czikkek, valamint Itt fel nem sorolt számtalan czikkek a legnagyobb vá
lasztékban.

Az összes áruk szigorúan szabott legolcsóbb árakon vannak nálam megállapítva és igy ke
rülnek azok eladásra is, a miért is kéretik a n. é. vásárló közönség bármilyen csekély rendelésse  ̂
Is u éymulim Ulzalum teljesen iurdulni midőn megfog győződni olcsó áraim valódiságáról.

• —  '  (
Kiváló tisztelettel

NEU/V1N A N TA L
1 vég 30 rőfös vászon a leg
nemesebb anyagból készült 
női ingre vagy ágyneműre 

alkalmas ár f. 5.80

12 drb. legjobb 
minőségű zsebkendő 
fehér vagy színesben 

ár 1.80

Nem megfelelőt készséggel-kicserélek vagy a pénzt vissza adom.
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrlsitett raktáramat mindennemű 
úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 
mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kímélve a fővárosból egy 
kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok  ̂ hogy mérték 
után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy 
választékban tartóit raktáron.

Rendelések és lavitások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Szétküldés vidékre.
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Nyomatott fienj ák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAPJA.
A .NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.'

Előfizetési árak : egész cvre'S kór., félévre 4 kor.,
---- gyedévre 2 kor., egyes szám ára .20 fillér. s=

Me g j e l en i k  ni i n d e n c s ü t ö r t ö k" ö n
FELELŐS SZERKESZ rft:

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

Az előfizetési és-hirdetősi dijak a ̂ adóhivatalba küldendők

O l v a s ó i n k
. szives figyelmébe.

R közelgő újév alkalmával lá
punk V. év folyamába JéprA lefolyt; 
négy év alatt sok tapasztalattal gaz
dagodtunk. Lapunk-két első évfo

lyamában előfizetőink s hirdetőink 
Szarna akkora volt, hogy szerény új
ságunkat ráfizetés jiélkül fenntartani; 
kepesek voltunk. ~T~~

Rz 'utolsó két évben azonban az; 
előfizetések rannutra hiánuosan folu- • 
tak be s a hirdetések száma annyiraj 

-tapadt, hogy évről évre / nagyobb ■ 
ráfizetéssel vagyunk‘csak képesek! 

. lapunkat fenntartani.
Lapunkat mindennek-dacára sem i 

szüntettük s nem is szüntetjük meg, 1 
de Olvasó közönségünk szives támo
gatását kérjük niost iuidőfHegköze- 
lebb az V. évfolyamba lépünk belé, 

K é rá s ita ko djijjjnfyu 1, szi v cslt e~fl- 
jenek^ennüriket  ̂lápuhkléiTiitartasa- 

elöftóétésüWiél támogatni, meri 
,a_ „Nagyatádi -Hirlap-"ra a fejlődő 
Nagyatádnak van szüksége s nem hi
szem, hogy lakosságunk között csak 
valaki is akadna, a ki segitőkezet ne 
nyújtana akkor,, mikor közös1 érdek
ről van szó.

' R helyi előfizetőinkhez legkö
zelebb egy ivet bocsájtunk ki, mely
ben a jövőre nézve; is előfizetési

előjegyzést kérünk, a vidéki előfize
tőinket, illetőleg olvasóinkat pedig 
arra kérnők, hogy Tévelezjlapon ér- 
tesiisék szerkesztőségünket, vájjon 
i előfizetőül jnegmarddiiák-e illetőleg 
i az előfizetők sorába bélépnek-e?

S z a b o t t  á r a k .

detarl-üzletberí még ezelőtt 25-30 évvel Vi
lágszerte divatozol* alkudozás kiküszöbölé
sért; Valószinű, hogy ezt az áruilázak nem 
alaiMi. különös Vlnim rléri-xp végeit vitték j.a«= l in j j

szőr kimondott árból kár nélkül engedhessen. 
Ily helyeken azonban a fogyasztási szövet
kezetek kezdenék az alku kiküszöbölése te
rén elöjárni; ezek szabott árakat tartanak 
fenn s alkunak náluk nincs helye. Az áru
házakra és szövetkezetekre joggal sok rosz- 
szat lehet mondani, tagadhatatlan azonban, 
hogy némely-ÚStTszokás elhagyása íekinte- 
tébéiTaz áruházak és a szövetkezetek út
törők.

~Hogy azonban ~ kereskedő'Osztályt
senki se vádolhassa azzal, hogy a keres- 
kedöi tisztesség követel ifi ényeinek megfelelő 
szokásokat csák ketTyszéráiégbfll sajátitjáel"

. ................*..... ......Ü 1 ----* >
j keresztül; kényszerítve voltak rá, mivel a 
I nagyszámú és gyakran váltakozó elárusító 
I személyzetei nem lehetett, az alkudozásra 
! felhatalmazni $ az eljárást kellően ellenőrizni. 
De bármin!, a!J a dolog, tény az, hogy azok- 

,bau a nagy. városokban, amelyekben áruhá
zak álfáhak^fenn, az aljúit a nagyobb- üz- 
létékböl mái íeijesan kiküszöbölték s a ki- 

is csaK elvélve találunk

; meo az alkutól.
mely tért nyit a járatlan vevők megrövidi- 
tésére, nem szabad bevárni, hogy az áru
házak és fogyasztási szövetkezetek a sza
bott átak meghonosítása terén a kereskedő
ket megelőzzék. A helyi egyesületeknek volna 
feladatuk a régi, rossz szokások kiküszö- 

i lése érdekébenlnozgalmat indítani s tagja
ikat a szabott árák' előnyeiről felvilágosítani 
és inkább aközönséget kell erre ránevelnl,

az alku, még divatozik. alkalmazni. Egyes Jtereskedök persze nem
Azonbarf nincsenek mindenütt áruházak ¡3 ™  kezdhetik meg az újítást, mert az «Iku- 

cs ott, ahol ih letnek. .1 vásárló közönség í " 2 ragaszkodó vevőiket addig, míg más 
nem igen hajlandó az alkudozás időpazarló, üz,et^ en alkuszik, elveszítenék, 
de mégis élvezetes szokásáról lemondani. Azért mondjuk, hogy egyesületi utón 
Kisebb városokban és falvakban még most kell a reformot keresztül vinni, pénzbirság- 
is széliében alkusznak, még' a szekérkenöcs- gal sújtva azokat az egyesületi tagokat, 
re is. A kereskedő hozzá van ehhez-szokva j kik a szabott árak tekintetében alkotott ha- 
s árait akként állapítja meg, frogg- az eío-~tározatnak magukat alá nem vetik. Az pe-

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Ki a boldog ember.
Montegazza Pál után olaszból.

Ha te, aki a soraimat olvasod, egész-: 
séges vagy, ha meg van mindennapi- -ke-1 
nyered - és yaii-egy nő, akit te is szeretsz^ 
de még sem vagy boldog, akkor menj is- J 
kólába és gyógyíts meg magad, mert tu
datlan vagy, beteg vagy.

Nagy előítélet azt hinni, hogy az 
ember ezen a földön^ nem lehet boldog. 
Ezt az 'előítéletet csak önmagukkal meg- 
hasonlott lelkek, a pesszimisták terjesztet
ték el a világon. -

A gondolat magas bércein, ahol a 
szellem sasszárnyakon repül, a szikrázó 
jéghegyek és aranyfelhők közt. Ott a pesz- 
szinizmus is szépen megélhet annyi szár-< 
nyas teremtés közt; de az él(;t rönaságán, 
itt ahol a kenyér büzakalász Tisztjéből; ké
szül s- mindén kalászban annyi/ buzaszem ; 
itt lenn, aliöl az embernek szüksége van 
egy kis ióra, meg egy políár boirá, itt lenti, 
-ahol a kenyeret, a sót, meg a bort csak 
homlokunk véréjtékeivel tudjuk megsze
rezni : itt csak hadd dalolja a földmiveSi

mikor barázdát szánt a termékeny földben, 
aztán pedig hadd daloljanak, az arató leá
nyok, a mikor kévébe kötik a kalászt.

Nem, az élet nem átok, hanem áldás 
és a májusi rózsa mindig rózsa marad, 
még akkor is, ha a hernyók rágicsálják le^

A boldogság^Tegy rémngk^ tartják 
abból az egyszerű olílíölnTreTfa kívánsá
gok kielégítésével egyértelműnek hiszik, 
pedig egészen más az. Ha olyan kevés a 
boldog ember ezen a világon, az onnan 
vanr hogy.jjern. tudják, liiíre tanított ben
nünket Balzac ezelőtt száz esztendővel: 
minden boldogság bátorságból és mun- 
kából áll.

Az igazi boldogság nem egyébb er
kölcsi egészségnél. . '

Alihoz, hogy boldogok legyüiík nem 
elég gazdagnak lenni, nem elég -szerettetni, 
az sem elég. hogy embertársaink becsülje
nek bennünket, hanem arra is szükség van, 
hogy szivünknek és gondolatunknak min
dén- nagyob .̂ szükségletét összhangzatosan 
kielégítsük; szükséges, hogy ¿minden érzés
nek meglegyen á mtfga kenyere és minden 
jogos óhajtásnak a maga kora.

Ha az ember szeret és szeretik, ha 
kissé magasabban jár a lelke, mint az am
bíciója, ha nem irigykedik senkire; ha meg
van a kenyere és egy karéj jut hqlnapra, 
sőt még Jiolnaputánra is, akkor erkölcsi 
tekintetben egészségesnek érzi magát; va
gyis boldog.

Az egészséges embernek nincs szük
sége sem orvosra, sem orvosságra. A bol
dog embernek nincs szüksége más áldo
zataira.

Nagyon szép a boldog embert nézni 
kellemes mosolygó arcával, cirógatásra 
mindig kész kezével, nyájas szókat oszto
gatni szokott ajkával és munkára, segít
ségre, küzdésre, mindenkor hajlandó két 
karjával.

Ahhoz, hogy a testünk egészséges 
Tegyen, sok szükséges, de leginkább ez a 
! kettő: a jó'Vér és jó idegek. Ahhoz pe-. 
dig, hogy erkölcsileg, egészséges legyen 
valaki, legkíváltkép jó sziv és jó";-érzés, 
kívánatos. '

A r  egésasgqftgy^s' hosszú élethez 
egyszerű ételek szükségesek. A boldog
sághoz pedig egyszerű örömök.

Az egészségünket jobban megőrizzük



dig.igeu rossz üzleti politika, hogy majd 
; fokozatosan vezetjük be a szabott árak 

rendszerér, vagyts az önfejű vevővel alku
szunk, a szerény vevővél szemben-azonban 
a szabott árt alkalmazzuk vagy némely 
árut szabott áron árusítunk, más árukat 
nem. Az újítást egyszerre, egy napról a 
másikra kell bevezetni az egész vonalon, 
minden üzletben s az összes árukra kiter- 

~ jedöleg. Ez a következő módon történhetik :
1 . Árjegyzékek küldendők szét, me

lyekben kitüntetendő, hogy-a_felsorolt árak 
alku tárgyát nem képezik.

2. Minden árun a szabót ár nem tit
kos jelzéssel, hanem a vevő által olvashat 
tóan feltüntetendő. c.

3. A  kirakatba elhelyezett áruk min- 
denikére fel kell írni a szabott árakat.

4. Azokkal a vevőkkel, kik alkudozni 
óhajtanak, meg kell értetni az alkudozás 
reá nézve is hátrányos voltát.

-  - 5. A  kereskedők számoljanak be az 
egyesületnek szerzett tapasztalataikkal és az 
évi jelentésekben ki kell tüntetni az e- té^ 
ren elért javulást. • _

Ha a kereskedők minden városban
egyértelmüleg ekként, járnak el, remélni le
het, hogy 2—3 év múlva az üzletekben
vak» alkudoaás-te^esen-Hiegszünik

,, -nag ya t á d i hírlap .

; következtében a közönség maga szenved 
i kárt, ha a küldemények, vagy nem érkeznek 
í.ijTég’ rendeltetésük helyére, vagy ha nreg- 
1 érkéznek, nem kézbesíthetők, vágy végre,.ha 
kézbesíthetők ist a tartalom meg van sérül
ve, romolva, stb.

A tapasztalat azt mutatjaf hogy a sza
bályoknak a közönség részéről való pontos 
betartása a csomag sorsát biztosítja, ennél
fogva a postát igénybe vevő közönség fi
gyelmébe a következőket annál nyomatéko
sabban ajánlom, mert ezeknek figyelmen ki- 

,vül hagyása azáilam kincstárnak kártérítési 
kötelezettségét megszünteti.

Minden egyes küldemény a tartalom
nak megfelelően, de minden esetre jó anyag
gal és tartósan csomagolandó.

Élelmiszerek, játékok, gyümölcs, szö
vet, kalap, ruha, fehérnemű külön-külöii bur
kolandó. Ezüst és,aranynémüeket, továbbá 
pénzt a fennebb~^elsorolt tárgyakkal együ
vé csomagolni nem-.tanácsos, mertesetleges 
kártérítésnél figyelembe nem vétetnek s már 
a nyomozásnál is a tényállás kiderítését 
hátráltatja, A csomagoknak általában úgy

l. gön
gyöleg (burgolat) a küldemény tartalmát 
külső befolyás ellen megvédje, illetőleg hogy

épp úgy megszokja a szabott ára- sütése nélkül hozzá férni ne lehessen, más
kat, mint atiogy készséggé! éá tfllndiai a lku 
nélkül megfizeti a zsemlyének 4 fillérben 
megszabott árát.

A pécsi kir. posta-táv. igazgató
ságtól.

Figyelmeztetés.
—A-pestáMgé»ybevevö közönség figyel

mébe.

A karácsonyi postacsomag forgalom 
fokozott mérvben veszi igényBo a postaal
kalmazottak tevékenységét s oly rendkívüli 
mérveket szokott ölteni, hogy ha a fennálló 
postai szabályok a közönség által szorosan 
nem tartatnak be, a kir. posta a legkiterjed
tebb intézkedések és a legnagyobb erőmeg- 
■feszités daczára sem volna képes a közön
ség minden idényének eleget tenni, minek

részt, hogy a tartalom más 
szállítás közben kárt ne tehessen.

A csomag tartalmának rinősége, ter
mészete a hosszabb vagy rövídebb szál
lítási ut a vizen, vagy szárazon,. vasúton 
vagy kocsin való szállítás majd egyszerűbb 
majd erősebb és tartosabb csomagolást igé
nyel.

Éhez képest: Jelentékenyebb értékű tár- 
-gtjak- kivált ára nedvesség, dörzsölés, nyomás 
vagy ütés által könnyen megsérülhetnek pl. 
csipkék, selyemkelmék stb- és oly külde
mények, melyek nagyobb távolságra és kivált 
tengelyen szállitatnak, értékük, terjedelmük 
és súlyúkhoz képest megfelelő módon kö
zönséges, vagy fonákjával kifelé fordított 
viaszos vászonba, bőrke, szükség esetén 
vászonnal körülburkolt dobozba teendők és 
jól körülkötözeudók, vagy jó szerkezetű erős 
faládába csomagolandók.

Ékszerek, drágaságok tokban elhelyez
őve l vászoniina| körülburkolva, erős fa
dobozba, vagy faládácskába zárva, jól kö
rülkötözve és lepecsételve adandók föl. <

Csekélyebb-értékő-tárgyak—csomagé------
lásához, ha azok nedvesség; dörzsölés, nyo
más; v^gy ütés által egy könnyen nem sé
rülhetnek-meg elégséges, ha jó minőségű 
és többrétű csomagaló papírba burkolatnak 
és egy darabból álló erős zsineggel több
szörösen körülköttetnek.

Csomagolás nélkül csak bezárt uta
zótáskák, bőröndök, jól abroncsolt- hordók 
eröseji_be5zegezett-ládák, továbbá már nem 
vérző egy-egy darab vad adható föl. Több 
drb. vad j)Ljiyu l, fácán, fogoly stb. csakis 
csomagolva adható postára. -

A cím oly szabatosan tisztán olvasha
tóan legyen, magán a csomagpn lehetőleg 

; jó nagybetűkkel kürva, hogy a czimzett azo
nossága és tartózkodási helyére nézve min
den kétséget kizárjon s helyes irányítás cél- 
jábóf-az első pillantásra a rendeltetési * hely 
kivehetőlegyen. — A Bpesf-és Bécs fő-éS 
székvárosokba szóló élelmi szereket tartal
mazó küldemények fogyasztási adó alá es- 
nék. A bor és húsfélét tartalmazók pedig t  
bárhová szóljanak, utólagosan fogyasztási

a szállítólevélen és csomagon a fogyasztá-
minősége;' kilo-—— ■ 

gram, -darab, vagy liter szerint megjelölve 
legyen, (például: 1 pulyka, 2  kgr. szalona,
3 kacsa 2 kgr. özhus, stb.) mert különben 
a küldemény a rendeltetési helyen megadóz- 
tathatás céljából fölbontatik, mi a kézbesí
tést fölötte késlelteti.

Végre, még fölemlítem, hogy a torló
dás lehető csökkenése céljából, de még azért 
is, hogy a küldeményeket még az nap biz- 
tosaiHovább ktHdcriHehesserrigen kívánatos 
hogy a küldemények föladása—a délelőtt 
időben történjék; a célból intézkedtem, hogy 
kerületem nagyobb hivatalainál f. év december 
20—24-ig bezárólag a küldemények a déli 
órákban is fölvétessenek.

Posta és távírda-igazgatóság Pécs

azzal, hogy óvakodunk a megbetegedéstől, 
mint ázzál, hogy gyógyitgatjuk magunkat, 
ha betegségbe estünk. A boldogtalanságot 
is könnyebben kikerüljük, ha kitérünk a 
veszedelmek elől, mintha mászkálunk ... ki
felé abból a gödörből, vagy örvényből, 
amelybe egyszer alázuhantunk.-

A boldogság annyiféle,'THTanyféle az 
agy és az emberi szív. “l -

Valamennyi közül azt a csendes és
- biztos boldogságot válasszátok, amely a 
napnak minden - órájában s az -órának i 
minden percében ott ragyog látóhatárukon, 
azt válasszátok, amelybeír az életnek öröme 
lesz és áldást szór reá.

Ez a boldogság olyan, mint a nö-: 
vény; szeretettel, gonddal kell vezetni. 
Szinte kedvem lenne azt mondani, Hogy 

-tudományosan kell művelni!
Annaft a tudománynak alapeTvei sze

rint, amely - a i— emberi természet alapos 
megismerésében gyökerezik. - «

Aki anyától született, az mindegyik 
azt hiszi,, hogy ö képes élvezni mindazo
kat az örömöket, amelyeket a szomszédja 
élvez, és szőlőt üitet oda, ahová búzát kell

vetni és ahol rózsák teremnek, oda ká
posztát ültet.

Nincs olyan talaj, amely minden nö
vénynek jó lenne. De- terméketlen talaj 
sincsen, csak olyan magot kell belé vetni, 
amely neki való.

Sok növény a homokot szereti, a rizs 
mocsárban terem, Még a lappok fagyos' 
földjén is megterem a beluta nana.

Olyan boldogság sincsen, amely csak 
egy köre támaszkodjék, még akkor sqmk 
ha Rotschild vagyona, vagy' égő szerelem, 
vagy a legszámyasabb szellem volna ~ís 
az a kő.

Ezen a földön minden boldogságnak 
-három alapvető kőre van szüksége: az 
egészségre, eyy érzésre, egy 'gondo
latra. E  közül a három közül első az ér
zés. Az nem lehet boldog, aki csak önma
gát szereti: a boldogság kapui csak az 
előtt állnak nyitva, aki nagyon szeret. Újra 
ismétlem,- hogy csak egy előtt, aki szeret, 
nem pedig azelőtt, akit szeretnek.

Szeressétek Istennek minden élő te
remtését! Adjdtokegy csókot -minden kis 
gyermeknek, aki mosolyog' reátok.- Fogja
tok kezet, minden emberrel, aki szenved.

Ne számláljátok meg, hogy hány csó
kot adtatok ennek a gyermeknek és hány
szor fogtatok kezet szenvedő emberekkel

Szeretni már is boldogság.
A hála: fényűzés. Hálát ne követel

jetek soha. Fogadjátok el, ha adják; de ne 
követeljetek, különben hitvány uzsorások 

"vagytok.
Hány jó teremtése van a jó Istennek, 

akit szeretnünk kell ?  Először is édes 
anyánkat, aki az első csókot adta, azután 
édes apápkat, aki legelőször simogatta 

, meg fejünket. Ott vannak örökké derült, 
csacska testvéreink; ott vannak jó baráta
ink, akiket sok más közül választottuk ki 
örömeink osztálytársainak, ott van a nő,, 

i akit megszerettünk és a kis gyermekek, 
akik virágoskertünk rózsafáján nőttek. 

'Mennyi szép, drága szeretet! Ennek szen
telhetjük szivünknek minden dobbanását. 
Ez áldja meg a mi életünket.

Nem agyrém a boldogság ezen a föl- 
dön,^de nagyon ritka és nehéz'«lérni.

Akik számot tartanak a boldogságra, 
azoknak orvosi bizonyítványt kell felmutat
nak a jó egészségtől, egy másik bizonyít
ványt arról,, hogy megvan a mindennapi
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H I R E K. hez is szóló próbaszónoklataí fényes Wzo- jének az általa kért'szolgálati; bizonyítványt 
ny¡tékát szolgáltatták annak, hogy-a tiidós. kiadni. Aï.efsô és másodfokú iparhatóság 

. .. . I nagy készül tségü főrabbi ( birtokában van'a panaszt elutasította; támaszkodva az ipar-
— Meghívó. A nagyatadi izr. noeyylet mindama kellékeknek, melyek a szónoklás -törvény 104 §-ára, mely csak munkakönyv- 

1909 évi december ho 18-án a «Korona művészeit je'.lemzik, A  rokonszenves meg- vei ellátott iparossegéddel szemben kötelezi 
szálló dísztermében Steiner Rózsika urhölgy, jeiGnésü főrabbigyónyörkődtetöbeszétkTaa munkaadót.aszolgájati bizonyítvány kíállí- 
Juhasz Lajos, Gyárfás Márton, Juhász Imre ; hitközségi tagok nagy részét sorakoztatta tására. Ezzel szemben a kereskedehni miniszv 
Iványi Oszkár urak és Prager Zolika köz- 1 lüyci táborába és igy nagyon valószínű, ter kötelezte a céget, hogy G. M. részére az 
remüködés ével jótékonyc^ű^artkörü tánc- hogy a Bernstein Béla dr. örökébe Borso- ; előbbi szolgálati viszonyáról nevezeteseu an- 
vigalommal egybekötött müvészestélyt rendez ; di dr. kerül, mint minden tekintetben méltó nak kezdetéről, megszűnéséről; az alkalma-

— Lopás. F. hó 9-én Vince János gör- u’ód. zás minősegéről sáltalában a szolgálati Vi- 
getegi lakos zárt pincéjébe ismeretlen lettes j — Polg. leányiskolai-előadása. f. hó szônÿra vonátkozó mindazokról az adatokról, 
behatolt és onnan minden elemelhetőt el-j 1 1 -én folyt le a polgári, leányiskola növen- amiket az alkalmazott kiván, a véghatározat 
lopo'.t. A gyanú egy csavargásban volt ésjdékei által rendezett mii kedvelői előadás a kézbesítésétől számított 3 nap alatt az igaz- 
többszörösen büntetett publt M*>")W*ányt állítson ki. 
zsef ellen irányult, aki tettét be is vallotta kum bef0gadása Ifjak  ¿ s öre}/ek serggiettek A  min'szter határozata a következőkkel volt

— A polg leányiskola mulatságán felül-: össze nagy számban, hogy a kis gyermekek okolva:
fizettek: Musza János 10 K., Dr. Weíss szórakoztató előadásában gyönyörködjenek. aZ 1884. évi XVII. t.—c. 104 S-a ér-

t  \ Rr * t  ^  >*»«***Bcrnat,, Klem Jakab, Szalos Kornél 4 4 j0|y SZ(jpeil( 0iy jjgyCSen es oly meglepő biz- ’ • § 'á értelmében a kereskedő is értendő 
K., Reich Jenő 3.60 .K,r'Fodor Rezső, Wolf j tonsággaU még egyszer sem:' játszótfak, mint köteles a segéd kivánatára á fennálló .szer- 
Jenő- 3 - 3 K., Horváth Jenő 2.60 K., Csere j  most. • - . ződési viszony megszűnéséről és ugyancsak
János, Katona Géza, Gyárfás N.-, (Kaposvár) j Előadásra került két ' egy felvonásos a segéd kivánatára annak magaviseletéről 
N. N.Nicolilz: Dtaöiörné■ HertelendjI Jó- az igazságnak megfelelő bizonyítványt adni
zsef 2—2 K. Fiola János 1.60 K., Weisz!pefl( kedvesen. A szereplők oly biztonsággal és ? edlS a törvény idézett szakaszából kíve-
Adolf, Drach József (Győr), Szilágyi Lász-; mozogtak azon ;
ló 1.60—1.50 K. Fleiner ignácz 1 K., Lr. j mllltlia csak éltü , _ . ------—  -----  ----- --------T_____ LJ .....
Grünbaum Náthániel, 80 filL Ifj. Dani János, i kották volna el Különösen öröm volt nézni ugyan, hogy a nevezett munkaadó cég 
Dani Antal, Pccs .Gyula, Buzsákij Jünos, j fejtettek {mirtt enek Méretében jratok szerint panaszos alkalmazottjának már

világot rengető deszkákon hetöleg tekintet nélkül arra, hogy a \j>egéd- 
WvaM--~tt<>k~vaw e munkakönyvi va^y nincf |g?7

Tauszig 1
Molnár Ignácz Kutor Árpád,, ifj. Berla Gá-j Qanj &  k ii" il01' eg y 'sz.u|8 ilati

Teruska, a leányiskolavoltjeies növen- 11 ^ b en anélkül) hogy ar alkalmàTïïtt
azon-

A i L
bor, Katona SAnrinr fin — tf'flük ,m?r mporgynkott kívánta volna, az alkalmazott magaviseletére 
és Dani János, 20-  20 fillért. A szives ¡ügyességgel. . ~ . I is kiterjeszkedeit, s így a / alkalmazutt
adakozóknak ezúton mond hálás köszönetét | A? előadás' ügyes rendezéséért és e ! köteles elfogadni. ' ,

, „ , nincínn !meglepően kitűnő eredményért első sorban; .... .
a polgári leányiskola vezet sege. Novacsek Mitild tanítónőt illeti meg az elis- —^Müvészestély Nagyatádon. A nagy-

| — Próbaszónoklat. A «Vasmegyei Nap- mérés, a dicséret, aki fáradságot nem ismerő atádi izr nőegylet ezidei mulatsága iránt szó
lódból vesszük át a következő hirközle- í buzgalommal és nemes lelkesedéssel végezte katlanul nagy az -érdeklődés. A mulatságnak 

, ¡ „ - , ¿ „ ¿ . , ’ 1 nehéz feladatát. _ ! különös érdekessége az lesz, hogy -  kapos-
ményt: .A Bernstein Béla dr, távozásával Az előadást mélvnck 440 kor volt a r ™  üriemberejcböl álló műkedvelő művész-̂  
ürésen-maradt szombathelyi kongr. Izr. hit- .övedelme ti’ tart5 tanc kivette] ¡társaság adja-a műsort. Ez a társasága kö-
községi főrabbi állás elnyeréséért a magyart’ . _  , , ‘ , ] zelmultb»fTi^:::Kaposvái,on-=flagy'--rsikereket
rab^eokiviBBSBiVm em trzncfe Ezekk<i- ~  S z a b ad Ijceu m  f ho 19-eij-ért d  a fealságok. rendezése leién A meg- 

-.1 .laiAHr RorcnHi in7^ f  n nRnunMHMir tartandó estelueri vetíte tt kepekkel..luvokjnar_a_muÜ heten széjjel küldettek. A zül való dr. Borsod. József, a nagyatád flk . . . . . . .  e|őadést tart Dr Borsodi oiűvészestély ^ P fit  n&Vé pedig az
-messze v idéken  előnyősén ismert jeles  ̂ fo-1 - ^  * .. íalábbiakban kívánunk már jóelőre beszá-
rabbija, aki — a hitközségi elöljáróság meg- ■ molni. Ste-r ner Rózsika kisasszonyt, nem-
hívására — péntek este és tegnap délelőtt, —  Kereskedő is köteles segédjének igen kell, azt hisszük, bemutatnunk Nagy- 
valamínt a diákok délutáni istentiszteletén . szolgálati bizonyítványt adni. így határo-1 atád közönségének. A művész-estélyen egy 
mutatta be a szombathelyeknek elsőrendű ] zott a kereskedelmi miniszter 78.000 909 «
és értékes szónoki kvalitásait. Borsodi |ó- a. egy .parkiliágási ügyben, melynek tárgyát |ye| | yakorlottságát és tudását
zsef dr. költői szárnyalásu, lendületes, tar- az képezi, hogy ifj. U—i és Fia cég vona- j juhász Lajos fővárosi banktisztviselő, isko- 
talmas, nemcsak a szívhez, hanem az ész-1 kodott a szolgálatból kilépett G. M. segéd- lázott h a n g j á v a l ,  k i t űn ő  e l ő a d ó k  é-

kenyerük, egy harmadikat pedig arról, hogy 
becsületes emberek. E  három okmány kö
zül az utolsó feltétlenül szükséges. Az el
sőre, meg a másodikra nincs akkora szük
ség.

Ismertem egy pár olyan boldog em- 
-bert, akik mindig betegeskedtek^s_azt_j 
tudták, mit esznek másnap. De ezekjiagyon 
ritka kivételek. Viszont olyan egészségesek 
voltak, mint a makk és amellett milliomosok 
voltak.

Nincs két egyforma boldogság, mint 
ahogy nincs két egyforma ember, két egy
forma homokszem.

Mindenkinek a ^aját módja szerint 
kell boldognak lennie és nem szabad soha 
lemásolnia a m^sok boldogságát, Aki ké
nyelmes cipőben akar járni,--a-sajját- lábára 
vétessen mértéket.

így vagyunk a boldogsággal ;is—  
Nincs nagy, közepes, meg kis boldog

ság. Csak az olyan ember használja ezeket 
a jelzőket, aki; a boldogságoLegyértelmünek 
tartja az örömmel. .

Igazán csak az az ember boldog, aki 
a saját boldogságához elengedhetetlen fölté
telnek mások boldogságát tartja. ^

Minrahogy a jó gazdasszony minden I

reggel megállapítja, hogy mit főz és mit 
végez a ház körül: nekünk is még fölkelés 
előtt elő kell készítenünk a boldogsághoz 
szükséges mindennapi kenyeret. Ez a kenyér 
a jó egészség lisztjéből, a becsületesség 
kristálytiszta vizéből áll, de a köUészet sza- 
'át ¡3 hozzá kell még adui. A költészet sem- 

injbe'^eyi kerül, vagy mllltóSba kerülhet, a 
leglöbbs^w^^oibanju^eii kapjuk. A nap
sugár, a réten szedett virág nem kerül egy 
fillérbe sem Nem kall fizetnünk a nyájas 
szóért, egtj-egy szép tervért egij-egy remény
ségért.

Aki nam tud lemondani, aki nem kí
ván magasabbra szállni,Miinek nincs semmi 
kívánsága, semmi rirnény ¡égé: az mondjon 
Iparról, hogy boldoj léi^ valaha.

Ha boldognak'erzitek magatokat, ne 
elemezzétek a boldogságtokat. Olyan lenne 
azTmintha porivá zúznátok egy szép pillan
gót csak azérMiogij még,, jobban megbá
muljátok a szépségét.

A  bánat kultusza, a boldogtalanság 
imádása csak betegség, amelyet gyógyítani 
kell, márt veszedelmes magunknak is mások- \ 
nak is,. annyival inkább, mert ragályos.

Ha . minden ember tudna boldog lenni 
a saját számlájára, akkor sok mindenre -nem [

lenne szükség, amire ma még szükség van. 
a csendőrtől kezdve az irgalmas nővérig, a 
flastromtól kezdve az alamizsnáig.

A gyermekek majdnem boldogok, mert 
nem gondolnak a boldogságra, az öregek 
pedig sokszor azért boldogtalanok, mert 
túlságosan sokat tépelödnek rajta.

Mihelyt megtanultunk a saját lábunkon 
járni, azonnal vegyünk egy kapát a vállunk- 
ra és hordozzuk azt utolsó léheletümkíg; az 
utolsó órában pedig adjuk át testvérünknek, 
hoyy ássa meg vele az ágyunkat, melyben 
utolsó álmunkat alusszuk. Kicsiny legyen a 
gyermek kapája, neliezpbb az ifjúé és mind
egyre könnyebb, mikor őszülni kezd a haj 
s görbülni kezd a hát. De mindig, de foly
vást kell kapálni, hogy levegőt vezessünk a 
fa tövéhez, nyissunk egy barázdát, vagy 
irtsu.ik ki egy-egy káros gyomot.-

• Ne azt nézzétek, hogy ki áll fölöttetek 
liánéin- azt, liogy kik vannak körülöttetek és 
mögöttetek- ^

A boldogságot legtöbben egy nagy 
aranyrámánaVképzeljk, mely egy kevésér- 
tékii képet foglal magában. Pedig a boldd- 
ság egy Rafael, vagy Corregio kép egysze
rű fenyőfakerettel, sőt sokszor kerete sincseu



nessésével úgy a fővárosban, de már a nyá- Budapest Rákóázi-ut 40 sz 15 éves fennállása
S z o m s z é d  Kaposváron is szép sikere-, emléké*. E közkedvelt férfi i s  no. divata-
ke< aratott, juhász Lajos a. legújabb és lég- ruház az egész ors^ ^ a" 'sf l f  p f :
szebb'iTabarédallokat vette fel műsorába, ahg van helység, a hova Kertész Pál Jft hl

-Ay-í-frii, sv'iri,.!. -Vapusvlrí fogtechnikus lesz re ne terjedt volna. A gyönyörűen̂  kiállított
a müvészcstély kooferendene; Gyárfás egyike katalógust minduikmd;, a In egy letvpte«t_
a twszdlemesebb és a leiiet&Jegdisztingvál- lapon kén, ingyen küldi meg. 
tabb úriembereknek; igazi rátermettséggel __ Szőlőbirtokosainkhoz! Nagy Gábor 
bir a líonferenszié szzerepére; emellett -jó biflokos augusztus hóban fehrvüst

l ? ; í h ? , i l ^ r ^ 3 f k ^ K  -lapokban, hogy «  álta-
a felelős szerkesztője, jelenleg pedig a „So- la 20 év. óta tenyésztett Dela\Kare fa)-szo-
mogyvárinegye“ muukarársa. juhász Imre ze- lőnek termését az idén, a midőn az ország
netanár és zeneköltő az egyes énekszámokat összcs szőlőtermését a betegségek majd-

Az A e S ^ k kiiS l t T s  «•* teljesen’ elpusztították, a helyszínén íj-
érdekességeként Juhász Imre saját szentemé- kintaék meg s győződjenek meg, ogy <

,ftyil dalaiból énekel zongórakisérete mellett. Deláware szőlőről tett, állítások a valóság-

‘ . ’ '  ' , ' •• n a g y a t á d i h ír l a p  __

S ^ é n U ^ i á ^ t e ^ s z ^ é -  kintsék meg s győződjenek meg, hogy
.íiyii dalaiból énekel zongórakisérete mellett. Deláware szőlőről tett, állítások a valósát
Kompozíciói teljeséji eredetiek, bájosak és nak teljesen megfelelnekJE?Z.en felhívásra az
fillbemászóak- lványí Oszkár a „Független orsz q̂ bor-vidékeiről tömegesen utaztak 
Magyarország“ és „Pécsi Napló“ memkatar- söt egyes borvidékek 10-16 tagú 
sa „Asszonyok“ címen eg? -elbeszelest fog ± ■
felolvasni: lványí kiváló író és jó felolvaso küldöttségét is küldtek tanulmanyozas ve- 
is; ezzel a két kvalitásával tehát méltán rá- fgetL Minden laflagató a helyszínén annyira 
szolgálhat az érdeklődésre. Még egy kis mű- -e| vou rdgadtafvá, hogy nyomban nagyobb
vészgyerinekröl kell megemlékeznünk, aki mennyiséget vásároltak, söt egy nagy bir-

^  tokos. 2QO.OOO darabra tett megrendelést,
vidéki városban tartott koncerteken. Ez a Oly sok előnye vau a világhírű Delaware
frN ninu^ygy r̂Hî k Pr.igor Ztiüka, alti hami- s?nlnnpk és bornak, hogy t. olvasóink sa- 
sítatlan művészettel, tökéletes rátermettséggel érdekükben cselekszenek, ha meghozat-

4og-néhány számmal kedveskedni a közön- ják Nag}j kóly, (Bihar *m.) képes ár-
segnek. ^ ^  minden~ bi_ jegyzékét, melyet ingyen és bérmentve küld.

zönség * bef ^adására. *'OtHesz óváros, a *vi-

Nagybányai részvény takarékpénztár rész-* 
vénytársaság végrehajtatónak Ríedler János 
és társai végrehajtást szenvedők_ jelien^ 
8000 korona tőkekövetelés és járulékai irán
ti végrehajtási ügyében a kaposvári kir. 
törvényszék a nagyatádi kir. járásbiróság' 
területén levő Kuntelep községben fekvő 
a ktfűtelepi 89 számú teiekjegyzókönyvben 
A t  53, 132, 210, 248, 332, 426, 543 hely
rajzi számú ingatlanokra és 8 rdszám alatt ̂  
felvett erdő es legálő illetőségre 1223 ko
ronában ezennel megállapított kikiáltási ár
ban Rotter Bernát csatlakozott végrehajta
tó követelésének behajtása céljából is el
rendelte, hogy a fentebb megjelölt ingatla
nok az

1910 évi január hó 15 napjának 
d. e. 10  óráját.

Kuntelep községházánál meötartandó nyil
vános árverésen együttesen . bocsájttatnak 
árverés alá, s hogy a megállapított kikiál
tási ár 7a“ án á l alacsonyabb árért el nem 
adhatók.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10  /„-át, vagyis 122  
korona 30 fillért készpéhzbén; vagy az T88r_  
LX. t. c. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november hó 1 -én 
3333 szám álatt~;kelt igazságügyiminiszteri 
rendelet ~

HIRDETÉSEK.
1163 sz. 1909 vhtó _

Árverési hirdetmény.
‘— r Alulírott bírósági—végrehajtó az 1881.

,_dék szine-Java a szombati . mulatságul! és az 
izr. nőegylet ismét egy kiválóan sikeríjlt 
mulatsággal dicsekedhetik majd, mely az 
eddigiíket előreláthatólag úgy erkölcsi, mint 
anyagi sikerben túlszárnyalja.

— Uj fém. Elektron a neve annak az 
uj fémnek, melyet a frankfurti légliajós ki:

~átlitáson mutattak be^-eltiszőr—és . amely - 
állitólaa oln,Julaidonságokkal rendelkezik. . . , v  , c . .
mely az aviatika terén igén nagy haladást CV1 :  t.-cz. 10_ §-a értelmében ezennel 
tesz majd lehetővé. A nagy kiállítási csar- közhírré feszi, IRHJy a kaposvári kir. tor- 
nokban külöHáM—magas paviUont- épitet- . vényszéknek 1908. évi. V. 10140 p. számú 
tek, öielynek oszlopai hatalmas elektron- végzése következtébeiT dr .Ba l l a  Vilmos 

_ csövckböLJiésziilLck: _ííj_yQ]l|dí állítva PP.n- ügyvéd által képviselt Utzman Ignácz javá-
tos munkaju gepontveuyck, húzott csövek, a ............ ....,
profilos rudak a -különféle keresztszelvé- ra 900 kor- s Jar- erejeig foganatosított M a g ya r  k irá ly i allam vasUtak. 
nyekkel. Az öntvények kovácsolhatok, a kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és" —
rudak sokszorosan összegörb.tve és meg—3300 kor.-ra becsült következő ingóságok 
csavarva sem mutatnak semmi hibát vagy u. m. 600 drb. kendő, rófös áruk nyilvános

-papírban a kiküMüíLJtezéhez letenni, avagy 
az 1881 LX. t. c. 170 §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállifottszabályszefü elismervényt át
szolgáltatni. — ;

Nagyatád, 19tfe szeptember 22-én 
Lkir. ¡bíróság, mint telekkvi hatósáq. .

....Dr. SZABADY
r__________________.... kir. TáriSbjffe '

364063 909. sz.

repedést. Az elektron fajsulya 1.8, öntve árverésen eladónak.2200 kg. cm. szilárdságot és 8 „ nyúlást, 
tömöritett-állapotban pedig 3200—3600 kg. Me,y árverésnek a nagyatádi kir. járás-
cm. szilárdságot és 13—16/^jiyulást mutat, bíróság 1909. évi V. 549 8 szániu végzése
Az anyagot cdüigelé még uem. hozták folytán hátr. 208 kor. 98 fül. tőkekövetelés
PiaCZrc.i, i ■ ■ ......... ennek 1909 évi aug. hó 15 napjától járóElkalodó, milliók. Ha meglekintiuk ^  kama)ai éJ eddj 6sszcsen g9 kor ^  
a hivatalos sorsolási jegyzéket, azt látjuk, fl||érbe„  birój] mJr m illapltotl kö„ sé;!  
hogy évről évre óriási mértekben nő a fel gek ereiéi Na ládo„  al üzletében 
nem vett nyereményeknek, az úgynevezett |ecndö ta[tására 
hátralékoknak a száma. Ez azért van, mert
a sorsjegybirtokos közönség felüjeletesen évi deczmber hó 17-ik napjának
vizsgálja meg koronként a húzások ered- d. u. 3 órája
ményeit. Ennél fogva, akinek sorsjegyei és határidőül kítüzetik és áhhoz a venni szán- 
más értékpapírjai vaunak, arra nézve rend- dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
kivül. fontos, egy megbízható sorsolási lap- nák meg, hocjy az érintett ingóságok az 
nak a járátása. Ilyenként ajánlható a Pénz- 1881. évi LX. ;t.-c. 107. és 108̂  §-ai értel- 

~Qgyi-4iirlap, melynek sorsolási részét a magy. inében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
kir. Péhztiggmmiszrer és a magy. kir. ke- ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
reskedelemőgyi miniszter,-mint megbízhatóan el fognak adatni.
és pontosan szerkesztett lapot • hivatalosan Amennyiben az elárverezendő jngósá- 
ajánlottak. A  iap olcsó, mert egész évre az gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
előfizetés csak 8 korouába: kerül és ezért azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
még január elején minden előfizető kap-egy árverés az 1881. évi LX. 120. §-a ér
pénzügyi és Tőzsdei évkönyvet, amely sok telmében ezek javára is elrendeltetik, 
hasznos tudnivalón kívül közli hivatalosan Kelt Nagyatádon,' 1909. évi deczémber 
kimutatott hátralékosok, az azon sorsjegyek hó 3. napján.”
számait, amelyek.már régebben kisorsoltat- ' SZABÓ JÓ ZSEF
tak, kifizetésre bemutatva még nem lettek. Kir. oir. vcgreiiajio.
A 8 korona előfizetése kiadóhivatalba (VII. 3552 sz Í909"tkv^ *
Rákóczi-ut 44 szám) küldendő be  ̂posta- \ .
utaiványayai.^ Arveresi hirdetmény kivonat.

— Jubiliumi katalógust adott ki e hé-\ nagyatádi kir. járásbiróság, mint
.ten Kertész Pál férfi c»~női divatáru üzlete telekkönyvi hatóság közhírré teszi,, hogy a

Menetrend módosítás a zágráb 
sziszek-bródi és suszja doberlini 

vonalon.
Folyó évi decembeiL_Jió~~í52fÖl 

kezdve a zágráb máv. — sziszek- 
bródi vonalon közlekedő* Zágráb 
máv.-ról délelőtt 11 óra" 30 perekor 
induló vegyes és az onnan éjjel t 
órakor induló személyszállító teher
vonatok, továbbá a Zágráb máv.-ra 
jelenleg délután 5 óra 50 perckor 
érkező vegyes és az oda éjjel 11 
óra 27 perckor érkező személyszál
lító tehervónatok Zágráb déli va- 
sutról-fognak indulni, illetve Zágráb 
déli vasúira fognak érkezni.
„  E vonatok indulása és érkezése « 

Zágráb délivasuton ugyanaz marad, 
mint jelenleg Zágráb máv.-on, kivé- 
vén â  Zágráb máv.-ra Sunjáról éjjel 
11. óra 27 perckor érkező személy- 
szállító tehervonatot, mely Zágráb 
déli vasútra éjjel 11. óra 7 perckor 
fog érkezni es Sunjáról is korábban, 
azaz este 8 óra 20 perckor fog in- ' 
dúlni. E vonatokhoz Zágráb máv. és 
Zágráb déli vasút közt " összekötő d 
személyszállitó vonatok fognak for
galomba helyeztetni, melyek által a 
jelenlegi csatlakozások Z á g r á b  
máv.-on ezuján is fentartatnak. 

Ugyancsak az említett. időpont-



NAGYATÁDI HÍRLAP-

tói kezdve a Zágráb roáv.-ról jelen
leg este 9 óra 30 perckot .induló 
személyvonat korábban, azaz este! 
9 óra 15 perckor fog indulni, Bródba 
pedig éjjel 3 óra 9 perckor fog ér
kezni, Boszna-Bródba azonban úgy 
fog érkezni mint jelenleg.

A sunja-doberlini vonalon köz-| 
lékedő-DoberlinbőrTeíehleg este 6 
óra 32 perckor induló és Sunjára 8, 
óra 15 perckor érkező vegyesvonat 
pedig Doberlinből este 6 óra " 29 
perckór fog indulni és Sunjára este 
8 óra 2 perckor fog érkezni.

A feelovártól Verőcze-Virpviti- 
cáig közlekedő és Belovárról reg
gel 5 óra 30 perckor induló vegyes
vonat Belovárról korábban, $z az 
reggel 5 óra 21 perczkor indul.

"A. Kőrösről jelenleg 6 óra 15 
p.-kor induló és Belovárra regg. 8 
óra 10 p.-kor érkező vegyesvonat, 
Kőrösről reggel 5 óra 55 perckor 
fog indulni és Belovárra 7 óra 48 
perczkor fog érkezni.

Á Verőcze-Vitroviticáról délelőtt 
9 óra 5 perczkor induló személy
vonat jelenlegi tartózkodása Klosta- 
| ron 5 percre emeltetik fel.

Eladó hú.
Nagyatádon a Zrínyi utca 243 
sz. alatti ház a mai kor igé
nyeinek megfelelően épitvé 
7 szoba, 3 konyha, 1000 O- 
öl telekkel a hozzátartozó 
mellék épületekkel együtt sza
badkézből eladó. Bővebbet

Csordás Péternél.
Társszerkesztő: KATONA ÓÉZA,

Magyar királyi államvasutak 
Igazgatóság.

Menetred módosítás a körös - be--í 
lovár verőcze viroviticai vonalon.!

A kőrös-belovár-verőczérviro-1 
viticai vonalon a klostar-virjai vo
nal megnyitásával egyidejűleg a kö- 
vetkező^nenetfendmédositások-lép-- 
nek életbe.

R Verőcze-Viróviticárol reggel; 
4 óra 25 perczkor induló és Belő- 1 

^váfig

VÉRTES ANTAL
fényképészeti és festészeti műterme 

NAGYKANIZSA.

Tisztelettel érlesitem a n. é. közönséget, hogy 
meghívás folytán, f. hó 18-án̂  szombaton Nagy- 

¡¿zek* s Vagó űdön fodrász-tóié -hájban,
várról reggel 6 órákkor induló és i 

“ Kőrösig közlekedő hegyes vonatuk- 
megszüntetnek. Helyettük, Verőcze- 
Viroviticától Kőrösig egy uj vegyes- i 
vonat helyeztetik forgalomba, mely 
Verocze-Viroviticáról a déli vasút
nak Barcsról irkezőszemélyvona- 
táboz csatlakozólag éjjel 3 óra- '15 : 
perczkor indul és Kői ősre délelőtt ; 
&-ora 15 pérczkor érkezik, hol csat-: 
fakozik, a Zágráb és Budapest felé 
közlekedő személtjvonatokhoz.

fényKépfelvételeKet
eszközlök. Kérem a n. b. kozönségOrány ómban 
tanúsított bizalmat s főtörekvésem ezt továbbra 
is kiérdemelni.

. — ■ - Tisztelettet

VERTES ANTAL
------ fémjk^ppsz.__ ____ .

Felvételek borüs időben is eszközöltetnek.

Páratlan
szölöfaj!

Hogy ezt bebizonyítsam, a 
„Delaware" szőlőről, ki
rályi közjegyzői hitelesi- 
téssel^Ilátott erédeti fény
kép felvételeket készit-

tettem. _____
A felvétel ¿11: egy drb. 

20 éves csercsapos kifogástalanuT dúsan termő 
tőke, 32 fiirt, egy drb. 4 éves szálvesszős tőke 
168 fürt és I I  drb. egy sorban lévő 4 éves száll- 
vesszős tőke több mint 1600 kifogástalan egész
séges ffirt szőlőterméssel. Ezek mind ott vé
tettek fel, a hol pár méternyire tőle az euró
pai oltványokon a termés négy-ötszöri pef^ 
metezés dacára elpusztult. így ez az év volt 
az, a mely bebizonyította, hpgy ezen fajnak 
termésében permetezés nélkül semmiféle sző
lőbetegség kárt nem okoz. Ezenkívül nagy 
előnye még, hogy oltani és alá a földet meg: 
forgatni nem kell,, vesszője télben .soha meg nem 
fagy, bora elsőrendű és rendkívül bötermő'. 
Ezen a néven azonban igen sok más hitvány 
fajokat adnak el, cz'ért a ki a valódi bötermő és 
legnemesebb fajt akarja megszerezni az csak a
NAOY OÁBOR-féle „D ELA W A R E*
vesszőt .vegye. A DELAWARE - szőlő bővebb 
leírását, termésének királyi közjegyzővel hitelesí
tett eredeti fénykép felvételeit színes kivitelben, 
továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép képet 

tartalmazó
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve
mindenkinek, aki velem címét tudatja, okvetlenül 
kérje még ma ezt a tanulságos-fcwtalnm árjegyzé
ket, .mely a szölőoltványokról és lugasültetesről 

is ad részletes, helyes útbaigazításokat.
NAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos-, 

KÓ LY pósta, távirda és távbeszélő 
állomás.

Levelezés magyar,-román, hordát, szerb és né
met nyelven.

Zongoravásárló közönség ügyeimébe
Azoknak, akik zongorát, vaagy pianinót vásárolnak, fontos 

“ éraékük az, hogy minden tekintetben megnyugtató garanciát, 
kapjanak a zo.igora, vagy pianínó tartósságára és kitűnő mi

nőségére nézve.
, AVínt ilyen elsőrendű cég legjob
ban ajánlható

Keresztély

zongoraterme
Budapest, Váci-kőrut 21. (Iparudvar)»

—  -sqmt' v  a hol saját gyártmányain kivül a vi-
( i r  lág összes gyártmányai a "legideáli

sabb kiszolgálás mellett szerezhetők be. Kevéssé használt zon
gorák 500 koronátol kezdve szintén kaphatók.

Felvmjgositással készséggel szolgál a ezég. s;
rtrj^gyzéK ingyen és bérmentve l^sz megküldve.

A legalkalmasabb és legmaradósabb karácsonyi 
----  ajándék.



M a r a d é k ok  m i n d  e n c i k k é k  b ő i  f é 1 á r o n.

1 nagy Flanel 
úti takaró 

f. 1.30 M E G N Y Í L T !
1 Fali szőnyeg gyö
nyörű
minden szoba dísze 

f 2.20

Somogyvármegye első szőnyeg és vászon áruk telepe Kaposvár Korona-u. 17 kispiacczal 
szemben. Tehát ez után nem kell a Fővárosból'ezen czikkeket rendelni, mer nálam5mirtdent fel
talál ugaanis raktáron van minden nemű fali; futó, ágyelé és asztali szőnyegek a legszebb kivi
telben, fügönyök ágytakarók, paplanok, utazó takarók, asztalneínüek "Bér és külföWt zsebkendő kfl- 

. lönlegeségekfdus raktár Rumburger, Len, pamut és ezérna vásznakban. Elvállaltatnak teljes ágy 
berendezések, kelengyék, csecsemő keresztelő készletek úgyszintén külön-külon is beszerezhetők 
az ezekhez szükséges czjltkefc.valamint TtFfel nem sorolt számtalan czikkek a legnagyobb vá
lasztékban. ----  — >

Az összes áruk szigorúan szabott legolcsóbb árakon vannak nálam megállapítva és így ke
rülnek azok eladásra is, a miért is kéretik a n. é. vásárló közönség bármilyen csekély rendelésse 
is ezégemhez bizalom teljesen fordulni .midőn megfog győződni olcsó áraim valódiságáról.

Kiváló tisztelettel

N EU nflN  ANTAL =
1 vég 30 rőfös vászon a leg
nemesebb anyagból készült 
női ingre vagy ágyneműre 

alkalmas ár f. 5.80

12  drb. legjobb 
minőségű zsebkendő 
fehér vagy szinesben 

:-J---- Ar 1.80
Nem megfelelőt készséggel kicserélek-vagy á pénzt vissza adom.

C/D

a

' o  Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. ^  

N ézipőrahtár. S

Ajánlom á- közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrisitelt raktáramat mindennemű ^  
. . úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok -úgy saját készitményü (̂ }
“  m*nd élső rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig. —
O  Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a fővárosból egy q

kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben, vagyok, hogy mérték O h^  után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.
03 Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral

szembaj!) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket naqu 
választékban tartok raktáron. '

, 0  Rendelések ;es javítások gyorsan és pontosan eszközőltettnek. Szétküldés vidékre
m  ■ o

Nyomatott Benyák János'könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.



IV. évfolyam 1909. december hő 23. 51-ik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPÍRODALMI HETILAPIA
____________________ fi -NAGYATÁD ÉS V ID ÉKE GAZDAKÖRÉN HIVATALOS KÖZLÖNYE.

.Előfizetési árak: egész évre 8 'k‘Sr.; félévre 4 kor.; fíe- 
-—  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. 

M e g je le n ik  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n
ITiUU-ŐS^ZERKESZH

SZMODICS szsi. Kp.
Szerkesztős
Kiadóliivata

Jagyatih], Fürdö-utcza 67. szám ~~- 
¡jyatád, Széchényi-tér-23. szám.
•si dijak a kiadóhivatalba küldendők

Karácsony előtt.
'Közeledik a Szent Karácsony 

ünnepe. És ünnepi készülődésben 
van az ország. A kereskedők kará
csonyi- árukat kínálnak és . az or
szágnak az a. népe, mely küzd a 
létért a nehéz megélhetési viszo
nyok feözepétte, most még jobban 
küzd, hogn övéinek kellemessé te-

Bizony, a gazdag osztá’,.} általába« 
nem törődik a szegénnheL. űrül, ha 
i:em hali rólnlj, ha nuu látja okét 
és becsukja szénát, Süliét, ha emberi 
nyomort kei: látnia, víjgy' lialfoniO.

A  gazdagok csak b it szereinek 
jótékonyságot gyakorolni, aliol ez 
mulatsággal, a külső pon rn- csillog- 
tatásával. _jár. jótékon i 'egyesület 
c s f o 'K j j ,  ¡ „ n U J f a ;  .V i i lU i i . l i

a* ■társadalom szeretetében melegszik, 
nem voíiia--hálátlan, nem lopna, nem 
gyilkolna. Hogy gonosztevők szép 
számmal vannak, egyenesen.a kö
zönyös társadalomnak köszönhető. 
'M ert n iIért' ne gyilkolna, lopna az 
a szegény ördög, aki gyermekkora 
óta csak utálni tanul a társadalmat, 
amely öt' mindig félrerugtal?

GlóltV.iúaucmi.
rétct ünnepe~cÍLtt^ ̂ Keressük tel min 

ran, akiknek módunkban áll
g ye  az ünnepet. ■ " l y e k , vannak is, - azok__ nem • quakó- -

M aga a/ ünnep, a Szent Kard- rolu.ik in tenz ív  jótékoi:;i ..kj *1 Ecnj- annyian, ...
csony,— a— kereszténység legszebb egy szegényt agyontámogatnak ugyan nyomorgókat, a jázó kat, az éhező-^ 

■4egroagasztosabb a yUágot- övvel, két .és t egy ük lehetővé, hogtj -ők-^sQ*--wgtnoywwoaqou r tti ui, ; —** •raa""—""■ ■”v*'̂ v> ,‘'-'d9 1
tett ünnepének is hívjak, mert ezen de általában a szegénye!; ezrein se- ünnepeljék a karácsonyt. Ha ezt

megtesszük, atfii karácsonyunk is
szebb lesz.

/ G A R A I K O RN ÉL .

a~níptrnTSZjraet költözIKb'e'a kunij-; gitve "nincsen: 
hóba és palotába egyaránt. Gazdag: Karácsony a szeretet ünnepe, 
és szegény egyformán ünnepel; De. csak jelképileg. Igazában nem 
egyenlő áhítat költözik, szivükbe, úgy van. Mert ha Igazán a szeretet 
csak a toilsőség más, amennyiben a ünnepe volna, akkor a gazdagok 
gazdag csillogóbb karácsonyfát állít, ilyenkor, karácsony elö> t feikerelied- 
nrint a= szegény.^  =  -:-ii«neMeH<«tegBék-a- S2 egénirekgt;"8 -

É s  ilyenkor karácsony előtt hideg szob ib an  fagyotktxló. éhes, »SriáM ,. mert eUe-

A h Ü s z e r e t ő .

időszerű felvetni azt a kérdést: vaj- rongyod sápadt, gyermekeket 
jón megtudja-e_ünnepelni kellően—gondoskodnának., az ő k an icsongnk

nc/tc fia szerelmét^

't. -■■■■/- ....... _r ...... ------ - . , . - . Majunom végzetes családi dráma ját-minden szegeny ember a karácsonyt rol is. t\ kis Jezu ska születését a gzödoit |e a iiétenNagyatádon. -  A szere--, 
és ha nem tudja, gondolnak-e a z o k  szegény gyermek i^ iiLdQ m á^l vc iijié  iem vult az uk, s majdimn a jóakaró édes- 
a szegényekre, a s o r s ü ld ö z ö t t e k r e ,  j és ő is örülne neki. anya az áldozat,
akik duslálkodnak a jólétben? R  Ha egy gyöntetüen cselekednének Az esetről tudósítónk a következőket 
szegény ember gyermekei is tudják, a jólét, a pénz, a bold )gság embe- 1
hogy ezen a napon született meg a rei, egyúttal társadalmi kötelességet . . . deli> «»nos fiatal legény, ki sokat 
kis jézuska csak azt nem tudják, is teljesÜenének.Talán nem volna tlyíat«! ew l'luyz ât kMdíjcn- 
hogy miért feledkezett meg róluk, annyi gonosztevő, mint most.- Lega- bö, Nagyatádra s itt tiszteséi!«
miért nem hoz nekik is ajándékot? lább az a szegény generáció, mely szolgálatival kmgv kmym-t. - E tizcrctmi

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Carmen Sylva román királyné 

költeményeiből.
Fordította: Szöcs Géza dr. ^ ___

I. Carmén Sylva jeligéje.

Carmen-nek a dalt nevezjk, 
S  Sylva az erdők neve. 
Lantomon, ha dal születik, 

•Szüli az erdők kebele.^

Erdő mélyén születlérn én, 
Erdő fái súgják dalom. 
Csend honol ős erdők ölén 
Csend, áhitat és nyugalom. ;

II. hz egyetlen.

Volt hü szerelmünknek 
Egy édes záloga,
Picike, bájos és beszédes. 
Nem völt a világon 
Több ilyen kedves csoda 
ÍÍUnt 6, az egyetlen, édes.

Ha kérdezték az emberek 
Hol késik egy fürge, negédes, 
Kis fiú ? Ez volt rá a felelet: 
Itt van e kis lány,
Picike, édes és beszédes:

U.3Z egyeljen cdas.,. .... ■’ •..:j ^

A kaiieza - kendő.
A levegőben ürvénytártezet lejtenek a sűrűn 

j aláhulló hódarabok. Valóságos harcot kell 
¡folytatni a dühösen ordító viharral, amely 
! csak úgy hasit'. Gondolataiig fölülnek a tova 
j rohanó székirfi által megragadott hószán te- 
j tejére és ■ elszáguldozöiti , áz emlékezet hiro- 
I dalmába.

ValamikorlJ-égen . . i. akkor is ilyen 
[ Ítélet idő volt. Mintha most js .  látnámma-j 
l gam előtt azt a kis szobát. Az ajtó • mellett; 
[ barnárft íestott faágy, alatta húzható kiságy. I 
Aztán' még, még egy ágy és még egy. ágy. 
Sok kellett. A szoba közepén nagy négyszög
letes asztal, mellette k^tjiosszu lóca. Egyéb j 
semmi! Hyen idők' is jártak'valamikor. Úgy 
szerettem én , mégis azt a szobát. Haj 

lesak most értenuneg azt a halvány sápadt

-asszonyt, aki annak a háznak lelke volt. Ak
kor uiég annyit-keserítettem. Hogyne, mikor 
annyiszor mondtam napjában:

— Mama tessék Tcenyeref adni.
Jaj de haragudott olyankor.
— Nem fogtok, hallgatni I Egész nap 

egy percre sem áll be a szátok, mindig csak 
enni! , —

— Mama, csak egy kicsit tessék adni I
— Nekem is . . , Nekem is . .t -t - ™
— Adok, adok, nesze. Mindjárt adok 

verést mindnek. Csak még egy szót halljak
v — Igen, kedves mama mindig mérges 

miránk. Mindig meg tetszik .verni, mikor ke-: 
nyeret kérünk. .

— Még most is jár—a-, szád ? Gyere 
velem. ' . • • - * . ,

— Fuj nagyon a szél mama Igen, más 
gyermeknek van télikabátja. Farkas Szerénnek 
is olyan szép van, meg mindegyiknek, nekem 
meg még egy rongyos blúzt se varrnak. Mé- _ 
gis mindig kint kell járni.

— No jó nem fogsz m.egfagyni.
Aztán anyám felkapta .a szép nagy téli

kendőt, amely, amióta én emlékszem, mindig 
megvolt. Mikor, még a szép nagy diófából 
faragott szekrény is ott díszelgett a szobában,

.- i



n a g y a t á d i h ír l a p :

viszony két év óla (art, mely idfi nagyon ' dalmi á llásra 'va ló  tekintet nélkül műsornak; L isz t egy gyönyörű  ze- 
clegendo ahhoz, hogy .a .7 Szeretkezés mély ezerl neraes intencióin egyesület néjtp Rhapsodiáját adta elő gyakor- 
tüzü szerelemmé -  így történt ez ir^n, 10tt technikával, mély érzéssel. ■—

" M . :  összegeket A közönség^zugó tapsv ih a rra l jutái
dúlni akartak atiffi's akarták. hogy.a v;- fordít Vrág is tudjon ̂ szerelmükről. ^-hogy' bev^eléit gyarapítsa* évenként A művész-társaságnak legügye-

A legényciokljâ beli kívánságukat egy estélyt renaezr-melynek tiszta- sebb és-íegérdekesebb szereplői- a 
édesanyjának s kért^."&ss^kl^yaW^ jövedelmét a: már említett Lóéira fór- , juhász testvérek voltak. — Juhász 
beleegyezett. dítia. Éppen ebből kifolyólag Imre, a kiváló kaposvári zenetanár
rneri é g y S  gv^Se ̂ é n " s l f i  eddig eme estélyek úgy anyagi, mint sajat szerzeményü darabjaival, to- 
családi birtokának, menyéül mar égy más erkölcsi tekintetben a legsikerulteb- vabba hegedűn es cimbalmon elo- 
leányt szemeit ki. ^ “ 7 j bek voltak; együtt láttuk ott tár- adott dalaival szórakoztatta a kö-

A- legény c miatt állandó perlekedésben, síidalmunk minden rendű és .rangú/zönséget. Tesívérje Juhász Lajos 
élt anyjával ŝ ogy-tervéi -keresztüivihesse; polgárát, .mintegy’ összekötő kap- pedig- kellemes megjelenésével és 
hogy;szerctige felesége -lehessen, szórnyû sut képlett az egyébként széllyel- művésziesen előadott énekszámaival

huzó társadalmi rétegek között, mert bilincselte le hallgatóinak figyelmét. 
p HA 9n_á • vin fnrffSrica lehet-e társadalmi és f̂eiekezeti ̂ ur- A konferencier tisztét Gyárfás 

tolylyaf felszerelve, bement ânyja " a S i r a ’  lóclás akkor, híi-nyomorgó felebará- Márton töltötte be, akiről csak any- 
Hol újból követelte tőle szeretőjével kötendő .tünk segélyezéséről van szó? nyit mondhatunk, amennyit ő ne-
házasságába való beleegyezését, de midőn; Az idén azonban .amulatságnak künk mondott t  i. semmit.-Aki nem 
ezt anyja ismételtemnegtagadta,. ráemelte re- .erkölcsi sikeréről .adhatunk tud arabusul, az ne beszéljen -ara-
volverét, de -  ugyláteztk - megis főzött szám()t ha beülhetünk, egyáltalán i busul. i

e ’ u sikerről a publikum egy tekintélyes A kitünően sikerült müvészes- 
részének tüntető távolmaradása kö-j télyt reggelig tartó tánc_követte.

tervet eszelt ki.
: Elhatározta, hogynhcgöli anyját.

bent a'jobb érzés, a fiúi szeretet, mert 
revolvert nem sütötte el.

A legényt is, a leányt is kihallgatták,
kik mélységes szerelmükkel védekeztek.

A nöegyiet müvészestélye.

vetkeztében: —  Helyteleniteuünk kell 
az egyébként minden nemes intéz- 

,.mányf ...támogató— közönségünk- eijá-
g ■

Karácsony előtti komédia.
Nőm- éo a harácsany.——

rását még akkor is, ha bizonyos —
_  több oldalról hangoztatott r ' körül-

A naouatádi izr. nőenuleLf py» menyek ok oz ták js  
d e ce n ib e rh ó  18- án tartotta meg ■ ■ "« a 3 a s á rW m c l)ú k  azonban, hogy Nőm. a Vilu, a  mikor ebédre Hamist- 
szokásos évi-4 áfreegiéhf4 t —  ■ l0V Qben-^Hasonlo ^szemttzasöKtnir, tem és öt fölnevelt férjhez Ülőén köszön-
Iőtt annak részletes tudósítását ad- rlc,n forgácsoljuk erőnket, mert ve le  töttem, néma megvetéssel elfordította fejét, 
nők «íziikspnpsnpk tartunk PmiPt máit csak szegény embertársainkon ál- Sötét sejtelmem támadt. Ha szeretett noK, szuKsegesneK tartunK egyet-mast . , hoszut nőm mé9 köszönésemet sem fogadja,
elmondani. n , .  . . . . .  .. i ugyancsak viharos kedvében lehet. Sejtel-

Szenvedő embertársaink segé- ; . tancvigalmat ügyesen össze- jmem nem csalt. Alig, hogy lenyeltem az 
lyezése végett nálunk is, másutt is a^*tott műsor előzte, meg amelyről a 1 első "korty levest, nőm vésztjósló arccal 
alakultak egyesületek, melyek a sze- ^ Q y^ ^ z ö k ^ n ^ ^ ^ m o lu n k  be: jmegszólat^ a v-Hág leggondatlanabT

ték ki célul ~ és  enie^ jótékonqcélli k^sé. émelygős ré§__ hosszadalmas-döblrenve 
egyésutételTközotf is méltó hely illeti novelláját cdta elő. — Elég  jó fel- — Szégyelheted. magad, 
meg az izr. nőegyleteket, amelyek o lvasó;atém a azonban nem valami ér-. Miért széggdjem én magam?
nemes és gyors cselekedeteik k é l^ k e s - s e z é r ta  hallgatónak- unalmas. , ' .  .^a>d~ wiadjárt—megmagyarázom, 
sok-sok szegény éhező és didergő Az é ji^ i zene c melodráma elsza- g^ iaTanu i nínt c ^ v iz iló  "•
embertársát mentettek mar meg a Valasaval mar több sikert aratott, — Nem is ■ tudtam, hogy a víziló 
pusztulástól. —  A  nőegylet eme ellenben harmadszori szerep lését1 gondtalan állat, 
serény munkálkodásából ;magya- szívesen, elengedtük vo lna neki. — Reggel felkelsz és elmégy, délben
rázható meg az a szimpatia, 
lyel v iselkedik mindenki

mely- Steiner Rózsika zongorajátéka 
társa- egyik legsikerültebb pontja volt a

hazajössz és megebédelsz, este hazajössz és 
lefekszel. És azt hiszed, hogy ezzel minden 
rendben van. Semmiféle aond nem marja a

annak az. ajtó fiókjábatr.yolí összehajtogatva. 
Mikor egyszer eltűnt a nagy szekrény — csú
nya bácsinak hívták azt a gonosz embert, 
aki elvitte, akkor egy fehér lepedőben volt 
felakasztva. Úgy szerettünk hosszú rojtjával 
játszadozni. Titokban befontuk kifontuk, hoz
zá simultunk, olyan finom, puha volt, akár 

'CSak a Katica cicza szőre.. E l is neveztük 
Katica-kendőnek. Anyám is úgy szerette. Min
dig'mondta, mikor fölvette:
* — Látjátok gyerekek . ezt már 
a szegény nagyapátok hozta az egri vasárról 
Akkor még volt miből hozni, volt

— Anyám hová-megyénk, én már úgy 
fázom.

— Fogelhez. ..
,-v . ~  Jaj ne menjüak_pda anyám. A múlt

kor olyan, csúnyát mondott, mert nem vittem 
pénzt. ""

— Csak gyere fiam. .
És én akkor úgy haragudtam ányám- 

ra, mert oda kellett menni, aki olyan csúnyát 
mondott, mert nenr vittem pénzt.

Segített a szél is haragudni.'Csak úgy 
fütyült .keresztül a fülemen. Ha alá dugtam 
a kezemet a Katica-kendő aiá,- megfogtem a 
kezét anyámnak, és éreztem,- hogy nagyon 
reszket.

Fázik_ahyám? .
Rám hagyta, liögy igen.
Odaértünk a Fogéi üzletéhez. Anyám 

állt egy darabig, aztán bementünk. Jaja, de 
haragudott Fogéi ur. Úgy kiabált anyámra, 
pedig ő szegény olyan halkan beszélt

Elmehet, elmehet —. dühöngött Fogéi 
űr. Én nem adok egy krajcár árát sem. Nem 
tartozom a maga pereputtyát kitartani. Kol
dusok, oszt úgy akarnak élni, mint av urak, - 
mindig falnának. Nincs semmi.

Én csak bámultam az én anyácskámra. 
Hogy kiabál rá ez "a Fogéi ur, ő meg hal- 
gat szegénykor Aztán meg, hogy mindig, e- 
szíink. Hisz nincs is mit.

Anyám levette csendesen . 'meghajlott 
válláról á ázép Katica-kendőt. Összehajtotta 
és odatette a hosszú asztalra. ■

. — Jtt liagyoiiLA-keudöm, kedves jó • 
Fogéi-ur. Csak egy kis lisztet, meg. egy kis 
sót adjon érte . . . .hisz.,éhen halnak ezek 
a szegény, gyerekek.

fc.n_.tigy- megijedtem, hogy szólni sem 
tudtam, mikor Fogéi -ur -felkapta és eltette a 
a drága Katica-kendőt .

ügy láttam .anyámJs moiraanT~ akart 
meg- v Ĵamit, de aztán nem szólt. -

| — --Fogéi ur kimért lisztet, élesztőt, meg 
¡sót. Mikor már az ajtónál voltunk, viszahi- 
vott engem és még egy darab kenyeret is 
levágott és azt mondta:

— Jó lesz, még kisül a másik.
Szépen megcsókolt m a kezét.
— Kedves mamám, tessék nézni, ke- 

i nyér, jó puha kenyér, és a szivemhez szorí
tottam a'kenyeret.' ' — --
” ~ Már en nem fáztam^ mikor kimentünk, 
de anyám úgy fázott, hogy a könnye is ki
csordult. Én azt hittem, hogy, a hideg miatt.

- Mit tetszett hozni?
Hát nekem mit? futottak elénk a gye

rekek otthon. —
Hát a Katica-kendő hol van ? __

Kérdezte az egyik.
-  A Katica-kendő . . .  A Katica-ken- 

dő? . Azt elvette, a Fogéi ur,"1 dadogtam 
és sírva fakadtam_______

A többiek utánam karban.
A . szép -aranyos Katica-tald« minek

adtátok oda? ...____ _ -
• — Adott érte'kenyeret

—  Kenyeret! . . _  visított mind és 
én is velüTT

Rohantunk anyámhoz és a következő



A világhírű LombrosonaOrdeme^ és 
dicsősége nem a fcláliitott tételr  hanem az 

_\ij irány, mely a megfigyelés alapjára ala- 
pitottari a bűnös ember egyéniségének vizs
gálatára, a büntetés célja és .végrehajtásá
nak, reformjára s azon társadalmi okok 
felderítésére vezette a büntetéjogtüdomány 
művelőit, mely korszakot alkotó.'

Az egyénesités, az úgynevezett indii

Az ujfv szenvedései.
— És miután az indörBó napi poli- 

ük;Wni„ yégaatefti és s o p  jóslataimat el-1 
inon tta«V_— ezennel boldog njévgt kiv.mok.

Öregein, szeret maga- engem ?
—  Boldog újévet kivánoR.

—  Ne beszéljen: nekem az_ ujévrőir 
Ne csináljon nékem kes_>rü emlékeket! Ne

— A tűzoltó parancsnokság ezúttal
is mé.y köszönetét/fejezi ki- mindazoknak 
kik tombolatárgyak ajándékozásával, felül- 
fizctésiikkcl és egyéb támogatásukkal a 
tűzoltóság' iiiulaíságának sikerét s igy köz
vetve egyik - legszebb humánus intézmé
nyünket ejónio'zdi'ani szívesek voltak.

Felülfizették: ‘Vasdényei Elemér 10
-vidualizáció, mely .a tettes egyéniségéhez kívánja, hogy ismételten tudomásul vegyem, !!0r' zv^Szetsey Istváimé 5 kor. — 
és .életviszonyaihoz alkalmazza-a büntetést, hegy ma újév van! is/ n 0 1«;11’6 *1  ̂^ °r‘’ Kun János, Prafta
a szabadságvesztés büntetés végrehajiásá- — Szegény ember, mi történt magával ?  r ' r' ‘:,IVilr,z Mihály 3 kor., Herbalyi 
nak föltételes felfüggesztése, a fiatal korú — .Sírni fog öregem, ha elmondom H*/'' ^g‘ngrJ stv^n- Domby

^büntettesekre-vonatkozó megelőzés jellegű önnek á mai élményeimet. Ez'a nap az én 
külön törvényhozási rendelkezések s általá- legkeserübb napom.

— .Beszéljen szép ember, beszéljen.
— Beszélek. Drámai rövídséggeL fo

gok beszélni. Reggel hatkor bejött része-

György, Békési . Elemér, Fodor Rezső, 
Weisz Fülöp, Klein Jakab, Szabó János 
2—2* kor., N. N. Teuchner Gyula, Dr. Zsig* 
mond Jmre 1 kor. 80 fill., Mezey Géza 

, 1 kor, 60 fill., Fazekas János. Rotter Andor,
gén a vitzi, öt korona. Jött a tejes ember.. 9 rcl,cr József< Fleiner Ignác, Fazekas . Fc- 
Három korona. Pont hétkor iszonyú mo-' rcnc 1 *ÍOr*’ Fhola Péter, Bokor Lajos,

bán a társadalom szerepe, hivatása és kö 
telessége a patronage intézmény felállitá. 
sával eredményei Lombroso Caesar tanilá 
sáinak.

És ha tudatlanságra, vagy ha nem, . .. - .
minden bizonnyal félre ismerésre vall is sollyal belejtett á házmesterné. 10 korona. :Cs21ldór őrsvezető, Rotter Bernát, Szugo-
„ Született gonosztevődről beszélni, annyit Pont nyolezkor hozott a postás egy üres vics Gyula- Hans pál. Mészáros Vilmos,
elismerni és beismerni nem szégyen, hogy anzikszkártyát. Ujabb ,10 korona. Pont nyolc- Szmodics Szilárd, Polgár György. Katona
Lombroso Caesar nélkül fejlődésről, hala- k<>r jöttek még: a vice gyermekei és sza< ,™ " ïl" r
~dásról, a büntetőjog terén nem szólhatnánk. vaItak újévi verset, jött a fűszeres-inas, <
~Fs már maga a?, hogy túladtunk, fejlőd- ** cipészinas, jött három kémény
tünk'érdem,' hervadhatatlan_érdeme Lomb- ""seprű: E* összesen kilencz kuiuna.
roso Caesar munkásságának.

H I R E  K. 
Olvasóinkhoz!

ont-
kilenczkor jött a pénzes ievélhordó. Erre 

f* az emberre haragszom iégjobban. Egész é- 
ven át eyyetlen egy utalvanyt sem kezbe- 

-sUètt- nêkem-és- elvitt- tiz. knmnar ‘
- Rémes.

Sándor 80 -80 fill., Sáfrán Péter 70 
Molnár Iflnác, Steiner Sándor, Dolenec 
István, Valcsics József, Benyák . János, 
Mayer István. Makovicska Nhrdrás. IQ 
Turopoli György, Zavagyil József, Hikman 
Károly, Pataky József 60 -  60 fill., Csendőr

-Qr.svej'g tó r So m o nni E te k —  Rónán ̂  Imre
Hikman Béla, Bajcsi István, S^Slay Lajos 
40—40 üli- Sctívartz Sebestyén ' ÍT  kör -

— Ez setnniújöt. két sürgönyhordó. Faragó Márton 2 korona. ’ ’ , 
eddig korona, jött az újságkihordó, jött a — A somogyi körorvosok fizetéskie- 

k iad ó i1 csalédem és kcz' 1  csókolt. Jött eg,{ gye- j gészltése. J {  belügyminiszter leiratot inté-
ioqát eddigi kiadónk beleegyező- ' ek aklt sol,ascnl lillal11 «  aki azt mondta .-Mlt „  alispánhoz, melyben lelkéri a me- 

• sütik nélkül . Dr. Neubauer Ferenc , °® !l ,t'9ysz,tM! “ f 0,, Srul1 “ z ulcán és guebeli községi és körorvosok fizetésére 
— ~ (rnmTiri ir r *“ 11 <>ll>nl —  gm ■ C8a ozvefl!|V  kucseber ¿5 korpótlékára szükségek 1910. évi állami

mivel -ezen- eljárással - szerződésileg. aki ut arva gyermeke részére kert -njevi; javadalmazásra vonatkozó— szükségletek- 
biztositott jogainktól v ag g ttp kmeg- : n íelcscgeui barat-, kmmtatnsn». A Irirat kétségtelen bizonysága

illetékes helyen tiita- n° ' liet< a cselédei, ~ â  kaszinoszoJga, kél annak,hogy a konnpny a körorvosuk
apáca, három szocialista agitátor . . : - én téskiegészitésének mielőbbi kiutalását tér
ném is tudom kik jöttek ? . . . . . .  kilencz i vczj.
órától délig mindig- jöttek és mert én nem 

-akarom az újévet megsérteni , . . . . . . .
' (Kimerültén az asztalra hanyatlik.)

— Szegény ember!
— És ön, öregem? ön nem adott 

újévi ajándékot?
¡•; . — Nem. • . /  .

Ne izéljen l Ne vicceljen !! . . .
Újévkor nmsza] a3ni7

fl szerkesztésünk alatt 
megjelent «Nagyatádi Hírlap*

fosztva, — illetékes helyen 
kozunk.

_ ___Egyben olvasóink szives  ̂tudo
mására hozzuk, hogy a lap'szérkész- 1 
tésétöl megválunk. \ • >.

Nagyatád, 909. decz. 29.
SZMOÓ1CS SZILÁRD.

KATONA GÉZA.

— Nenj, -édes gyermekem, — ttltako— 
zott a férfi -T- ez komoly valóság, az ál
mai valóra váltak. És ezután ébren fög ál
modni a boldogságról.

- —  Mennyi pénz van forgalomban?
Az állami számvevősj'ék nemrégiben jelen
tést tett közé, mely szerint összesen 
I 442,360 drb. ötkoronás, 90.045.743 drb. 
egykoronás, 72.084,075 darab huszfilléres, 
93.968,m  dre tizfilléres, 834.771,544 drb. 
kétfilléres van forgalomban, tehát összesen 
158.352.128.54 korona.

A nagyatádi szabad lyce um egye- 
t f. hó 26-án tartott estélyén Olaszor- 

l tartott felolvasást  ̂.Dr. Borsodi
— Héhel Én okosabb voltam, mint 

maga. Szilveszter éjjel kibékültem és együtt 
A férfi egyre szebben, egyre szerel- mulattam Ignácczal, az én legdühösebb zsei 

mesebben szólott és o leány még mámo- c||cnscgemmel. Aztán elvittem a lakásomra csomó pómelléki várost, majd átment Fir- 
rosabb. még lázasabb lett tőle. Díhogij is fl á ,ulkor , , hazoínM é, renzébe’ 0" nél Velenczébe, “
tudott a férfi bűvös, mágneses varazsa alól ,■«««,  y L  ■' ■■ ---- --------
szabadulni. Dehogy is gondolt arra, hngBn  JjagHtam Ignácnak 100 kooroíát az n,éve- 
férfi csak játszik vele. liogy ̂ vcndégtöbeiT sek részére. Szegény Ign^tz!
i szánalom, most pedig az állati inger és

iszágról tartott felolvasást^.Dr. Borsodi Jó
zsef. — Előadásában megismertetett egy 

d átment Fir- 
tüzetesen meg- 

(Vsmertetvén az egyes városok nevezetességét. 
— Örömmel vettük észre, hogy közönségünk 
is fokozottabb mértékben érdeklődik^ a Li-

Miért szegén^? hiszen adott neki.i ceüiniesték iránt, mely érdeklődés bizonyára 
liceumunk életképessege mellett tanúskodik.izgHtomrbeszél belóltv-S/iegéng- kis lepk^aoÖ^roKuiáLaz^ujevesek részére.

volt, a kit vonzott a lámpa nagy fénye és — Jó, jó. Csakhogy azt a 100 koro-, _  Házassági ajánlat. Nem közönséges 
a ki nem tudta, hocjy megfogja magat ^  gz ö erszényéből csentem ki az éjjel, reklámeszméje támadt egyik párizsi könyv- 
PCrZSA"férB szava parancs volt a leány-' -  Meg fog pukkadni az az Ignácz. j kiadón ,k. Hogy a közönség kíváncsiságát 
nak. Ment vele mindenhova, hűen, boldo- — Eltalálta, meg fog pukkadqi . 
gan. Ellenkezésre még csak nem is gondolt. Olvasóinknak a legboldogabbIdetést tette közzé:'
A férfi, a Don Juan, teljesen diadalt, ara- . k iván :uk ?  N ,,n m(,IlnAk valóban
tón: övé volt a leány, tehetett vele a mit Ú jévet K íván juk. „  . • ••W(1í .va'?.ba.n
akart ) — A nagyatádi „Fillér-egylet,“ január

....Kora'reggel volt, a mikor Szederkény hó 9-én d. il.̂ 5 órakor a „Korona* nagy-
haza ment. Vigan, fütyflrészve ment terűiében t e a e s t é 1 1  y e I egybekötött fel- 
utcán. Mit bánta Ö,. hogy megrabolta egy olvasó-üléit tart, melyre b. cimedet tiszte- 
szegény leány 'Sejtelmes álmait, hogy. szél- m a  a2 e|„fikség. Tárgy,: Felolvas; ,

¡nála megjelent’ uj regény iránt felébressze, 
‘ j a legolvasottabb újságokban a következő hír-

müveit, nem
mindennap) féribez, Az illetőnék hasonlítani 
kell lelkileg — testileg egyaránt áhhoz az 
eszményi hőshöz, akit X . . . az ő . . . .  
című uj regényében olyan megkapöan rajzol 
meg. A szándékom teljesen komoly.' Hu
szonhét éves, nagyon csinosnak mondottszegen;! leány sepeimes amiau, nogy. we - |ctlel meghKvja az elnökség. Tárgy : Felolvas: szonhét éves, nagyon csinosnak mondott 

zúzta annak boldogságát. Don juan volt Borsodi lózsef Szaval - Rotter Andort amerikai nő vagyok, huszonhárom millió dől- aki ilyesmikkel nem Corfdik. A leány a ur. Borson' jozser. s zava i. notter nn or, a| /  fen| feltételeknek
hálójába került és nem más Don jiinu há-^-wiiaiittttn játszik: Policzcr Teréz, hege 

-■lójába, tehát nem érhett'érté vád. dűu kiséri: Schmidt Antal. Monológ, elő-
Q$aha?a-álmatlanul, kíSlrt-vsaemekkel adjirrFeiglstok Rózsika. Szaval: Horváti} 

fogadta az asszony. Szederkény elfelejtet.e iu]iska. Párjelenet előadja i Kovács Erzsiké
ligeti kalandját Hozzá fogott az^ asszony '  ,B .........................
kibékitéséhez. És nem azért Volt Don Juan. 
hogy ez rövidesen ne sikerült volna. neki. 1 kor- (teaval c99ault-)

lár vagyonnal.', 
megfelelő férfivel azonnal házasságra-lépnék.' 
Szegénység nem akadály.“  . . ^

Ha a' regény ezzel a reklámmal nem 
viszi fel legalább is félszáz kiadásig, akkor 
már nem lehet bizni a házasulandó legé
nyekben és a dollárkirálynők vonzóerejében^.



NAGYATÁDI h ír l a p

- _L Rikkancsból operaénekes. A bécsi [összes szőlőtermését a betegségek majd 
udvari operaház a napokban ̂ egy 26 éves ;ncm teljesen elpusztították, á helyszínén te- 
fiatal embert szerződtettek évi 60.000 ko- j intsék meq s győződjenek meg, hogy £ 
[ é p W S l S ' h í s t l n S  helyébe. Delaware k ö r ö t  tet. állasok a valóság-
zódletett höstenor amerikai koldusszegény nak leliesen megfelelnek. Ezen felhívásra
családból származik, neve William Miller. I ország bor-vidékeiről tömegesen utaztak 
Úgyszólván a&jitcán nőtt fel, Pittsburif-, Kólyra, sőt egyes borvidékek 10—16 tagú 
gyárváros füstös, kormos utcáin Hat éves ¡ küldöttséget is küldtek tanulmányozás v.é- 
korában imdon a Gyermekeket iskolába .. ... , ■ ■
vezetik a kis «Bili Miller- mini ahogy paj- 9elt- lal°9 ato a h^szmén annyira
tásai nevezfék. már hajnali két órakor félig el volt ragadtatva, hogy nyomban nagyobb 
álmosan, mosdatlanul, fésületlenül a piszkos mennyiséget vásárolták, sőt egy nagy bir- 
utcákon át az ujságnegyed felé sietett, ahol' tokos 200,000 darabra tett megrendelést, 
az expeditorok a frissen nyomatott lapokat Q| k |ö ^  világhírű Delaware 
széj elosztottak a rikkancsok között, hogy . . .. .•
a legkorábban induló munkások között már.szőlőnek és bornak, hogy t. olvasomk sa- 
árusíthassák. Hangja már rikkancs korában ját érdekükben Cselekszenek, ha meghozat- 
föllürít. Tizennégy év előtt, akkor még csak ják Nagy Gábot^Koly, (Bihar m.) képes ár- 
12  éves volt, már felfedezték tehetségét, jegyzékét, melyet ingyen és bérmentve küld. 
Ekkor a külvárosi színházak karzatára járt;
megtakarított pénzével.-A színház tulajdo-; ■
nosának Hkrry WiUíamsnak feltűnt egyszer, Társszerkesztő: KATONA GÉZA.
hogy némely napon a kar énekét, a legfel
sőbb karzaton egy gyönyörű gyermekhang 
kíséri. Williams ettől fogva megeugedte a 
fiúnak, hogy bármikor ingyen járhat a szín- ¿2 
házba és egyébként is_ pártfogolta volna, 
csakhogy hirtelen meghalt. A fiú így tovább 
küzködött az~ élettel, mint rikkancs. Két év- 

jakkor már H  éves volt -
újra fölfedezték. Magee milliomos, újságki
adó, épen mikor hivatalát elhagyni készült,

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
bíróság 1909. évi V. 666, 4 számú végzése 
folytán 32g kor. 26 filí.- tőkekövetelés, en
nek 1909 évi október hó 7 napjától-Járó 
4>’/0 kamatai és eddig öszszesen 36 kor. 
95 filL-ben biróiíag már megállapított költ- 
.ségek-jerejéig,- Nagyatádon (Széchényi-tér) 
leendő megtartására r- ...

1910. évi január hó 7-ik 
napjának d . e. 10 órája 

határidőül kítüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az-érintett ingóságokaz 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 10& §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén.-becsaron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat má§okLis-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 decem
ber hó 20  napján.

V SZABÓ  JÓ ZSEF
- kir. bir. végrehajtó.

HIRDETÉSEK.
m i  au. 1099 vnw.

gpen
egjL gyöiiijörü fiuhangot hallott, Kérdezös- 
ködöt?portásnál és megtudta;högy ez-; ------

Árverési hirdetmény.

1150 szám 1909 vhtó.

árverési hirdetmény.
Alulírott-bírósági-végrehajtó az 1881

g kis Willíam. aki esténkínt ríkkancskollé- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 1Ü2. §-a éneimében ezennel 
gáit szokta énekével gyónyőrkMféfiiL Az ; évi LX. t. -cz: l 02 §-a érte 1 métreu ezennel ; közhirre teszi, hogy a  kaposvári kir. tör- 
ujságkiadó milliomo^ most már egészen közhírré teszí, hogy—a“~szombathe!yi- k r. j vényszéknek 1909 évi 10322 p. számú vég- 
Í S S ' , " ; :  törvéngazétoeklSI» 15386 p. számú vég- ^ése következtében Dr. Kommen Elek Oggvéd
meghalt, de özvegye lovább is párfogolta zése következtében Dr Kommen E le k  ü g y- , által kepviselt Goldberger Lipot (avara 359 
az énekest, aki később márv Swab pitsbur- véd által kepviseit Fleíschrnan és Fürst ja-1 K. 65 L  -s jár. erejéig foganatosított ki- 
gi' milliárdos költségén fejezte be'tanUlmá-i vára, 381 kor. s jár. erejéig foganatosított j elégitésí végrehajtás utján lefoglalt és 810 
nyalt Európában kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m.

A f  urtol cuhrn/ni tilos. AjUfr-barr.-100a Jtor.-ra hprsiilt knyptkpyn ingóságok röfös áruk, 100 klgr. iméligó nyilvános ár
verésen eladatnakr

lYteltpárverésnek-a nagyatádi kir. já-
_  19Q9- évrVT767 2  számú Vég----

zése folytán 359 kor. 95 f. tőkekövetelés ennek

m ^ w 'r ^5^mber 30-ikával lejárt. Á... fókl- .---; —-¡=— —- —
mivelésllgyi miniszter ÍSiTleiritra l utasít,.«» “ >»««1 -kendő nydvánosárverésen eladatnak, 
a hatóságokat, hogy a legsztgoruabban el- Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
lenőnzzék a mustnak engedély nélkül való bíróság 1909. évi V. 801 2 számú végzése, 
cukrozását és minden ilyen esetet, mint ki- folytán "81 kor. tőkekövetelés ennek 190911909 évi szeptember hó 30 napjától járó 
hágást a legszigorúbban toroljanak meg. |éui október hó 15 napjától járó 61/,. kama- 6 V„ kamatai, '/;i és eddig összesen 74 kor.

In8y®n könyv a  házlnyultenyésztés-: tai és eddig összesen 56 kor. 20 fillérben í 40 fillérben biróilag már megállapított költ- 
sége, (B u d is t ,  c L la B h e g y r^ lb n n ^ íf^ tbiróil,,g mi"  megállapított költségek erejéig 1 ségek erejéig Nagyatádon (Széchenyi-tér) 
nyésztés népszerűsítése érdekében minden Nagyatádon .alperes üzletében leendő meg-: leendő megtartására, 
érdeklődőnek i n g y e n  k ü l d i  meg a tarlásóra 1910 évi január hó 7-ik napjának
most megjelent ismertetőjét a nyultenyész- 1901. évi január hó 11 -ik napjának j d. e. 9 órája.

—tégrót. amclyböl bárki annyira megismerheti 
ezt a hasznos gazdasági mellék ágazatot, 
hogy'maga is bele foghat a jövedelmező te
nyésztésbe. - ----  —

Ezt a kérdést is megkörinyiti a Szü- 
‘ vétség azzal, hogy jó tenyésztő anyag be

szerzését közvetíti, sőt vagyontalanoknak in
gyen is ad.

tartására
1901. évi január hó 11 -ik napjának

~—r d. e. 1 1  óráj a —--- j határidőül kítüzetik és ahhoz a venni szán-
határidőül kítüzetik és ahhoz a venni szán-dékozók ezennél oly megjegyzéssel hivat- 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- „gk meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az , évi LX. t.-c. 107. és 103. §-aí értelmében 
1881. évi L X  t.-c. 107. és- 108. §-ai értei-[készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
mében készpénzfizetés mellett, a'-1 egtöbbet, szükség esetén becsáron alul is el fognak

A házinyulak vágását és gertznáiuk! i94r4nck’ sz0kséS esetén becsáron alul is adatni, 
litéséf'a 9>7<\v('t<ipu CsrtiaohMrvi telepén | ® fognak .adatni. /gyűjtését a Szövetség Csillaghegyi 

valamint húsuk árusítását a Központi Vásár-
Amennyiben az elárverezendő ingósá- 

■ , Amennyiben az elárverezendő ingósá-' gokat mások is le- és felillfoglalatták és
csarnokban megtedték; a l̂ermékek tehátIgokat mások is le- és felülfoglaltatták és,azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
bármely mennyiségbeni értékesíthetek. azokra kielégítési jogol nyertek volna, ezen árverés K  1881. évi LX. t.-c. IL'0. § 
W i . k T ^ í l  M.. ' Í,m ÍS  BZ 1881' évi LX' *-c- ,2°- §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik,
ismert Kűkűílömenli Első Szőlöoltvány Te- " “ ek íav“ ra is elrendeltetik. Kelt Nagyatádon 1909 évi december
lep-re, tulajdonos Caspari Frigyes, Medgyes Nagyatadon, 1909. évi deczember hó 20 napján.
Nagyküküllómegyc — hívjuk fel b. figyel- hó 26 nap^n. SZABÓ  JÓ ZSEF
mét mely szölöteleiep azokat is tój és lel- SZABÓ JÓ ZSEF kir- jbir. végrehajtó.
kiismeretesen szolgáltja ki, akik a szőlő-1 kir! jbir. végrehajtó. *______________
fajok ismeretében semmi tapasztalattal nem - l - ,
bírnak. A cég jó hírneve szavatol arról,! " - L— " 1 t la U O  I la Z .

S\?srgátdszám‘,eá!rn Ö t S  -12,9 1909 vhtó- Nagyatádon a-Zrínyi utca 243
bizonyítja szőlöoltványának kiváló minősé-j Árverési hirdetmény. j-SZ. alatti ház a mai kor igé-
smkî kfnek̂ szötőoilvánŷ '̂ szuksége'van! év, , ? u “iroi i ,i I W  az 1881 nyernek megfelelően építve 
kéT'mího r̂5 képpcl e"á,olt « - | ^ ^ i ; ^ L a “ s r S . S ^ !  7 szoba, 3 konyha, 1000 □-meghozatni. l é lgQ9 ,y . , 1 '  , ,  .

— Szőlőbirtokosainkhoz! Nagy Gábor Következtében dr. î teubauer Ferenc ügyvéd ip ic K K C l d  IiO Z Z d ia r tO Z O
szölő-nagybiriokos augusztus hóban fehivást á,tal képviselt^Váradi Gusztáv javára 323 m e l lé k  é p ü le t e k k e l  e g y ü tt- S Z a -
intézett a fővárosi lapokban, hogy az álta- ^-.erejéig foganatosított ki- h a H V p y h n l o I q HA
la „  év J U  tenyésztett D e , ^  faj-szö- i » .  5  Z b ° '  C la d ° '
lőnek termeset az idén; amidőn az ország 1 m: röfös áruk nyilvános árverésen eladatnak.

Bővebbet 
Csordás Péternél.



NflGYflfADIHlRLAd

j o J 0
Köhögés, rekedtség és hurut ellen nlíjcs jobb a 
’rH-. . Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban.yigyázzunk és hatázottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csák fiéthy-félét fogadjunk e l!!

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőket 
különféle fajokban*' fajtisztaságért jótáll-

va legdusabb választékban a már évek óta 
elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

küküllö menti első — —
szölöoltvásy telep

Tulajdonos: CASPARI FRIGYES. 
Medgyes 85 sz. (Nagyküküllő megye). 

Tessék képes árjegyzéket kérn i!
Az árjegyzékben találhatók az ország/minden ré
széről érkezett elismerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt 
az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint irás- 
belileg bizonyságot szerezhet magának a fenti 

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Virágkedvelőknek! 
„Ajánlom Csodavirágomat“ me 
lyet a véletlen juttatott birto 
komba. Rátekintve szárazkóró 
~ langyos vízben 20 perc múl 
va fejlődni kezd és 12-20 éra 
lefolyása után gyönyörű levetas 
növény tesz belőle, mely minden 
szobának remek disze. Ára I. 
kor. 25 fill. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetönél Fülecs-puszta u. 
p. Rinya-szt.-király.

C/.ERKON IMRE * ÚRI. ÉS  NŐI CIPÉSZ ♦ 
-KÉSE aPÖ -üflKTÁRfl NAGYATÁD.

A JÁN LJA  saját készíTményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben^ 
ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden, alakú cipők1 el

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

~s-kivitelig. .’ ' • " ’ ' '  ̂ ...." \ . ’ .......'. ...................

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 
országos ki
állításon elis- 

—merö oklevél-- 
- lel kitüntetve-

Vasúti menetrend 1909. évi október hó 1-től.
hz aláhúzott perczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár—Zágráb Fiume.
\ . ílv. v. fi*, v. Oy. v. Sz. v. Oy. v.

410
Sz V Sz. v. Oy, v. 

10*
Sz. v. OJT. »■

7“Budapestről — ■* r 8“ 2“
Qy. v.
9«. 10« i Fiúméból — — í r ” 9? __

Ujdombovárra 10“ 1" 607 — 7* 1 2 ’. T  : Zágrábba — — — 12 12 6“ 4« 6° 1* —
Ujdombovárról 101* 210 6» .75 12S 3“ Zágrábból ----- — 12“ 7.2 4« 7” 218 —
Kaposvárra — 10“ 3U _  - 7” 809 12“ 416 i gyékényesre - — — 2* 10* 6” 1015 406 • —
Kaposvárról — 10" 3a _ 7» 810 12“! 424 Gyékényesről —y 

Soipogyszobbra^
3*1 , 2“ 1 1 ° 6« 10* 4>6 —

Somogyszobbra 1 1 “ 4« __ 8* 8M 537 6"' I 12“' ■r* 1.1 13 — -
Somogyszobbról 1 1 « 450 ■__ SSL ~̂ 4° j Somogyszofrbíol 6 Ú 12*° 7'! 11 440 —
Gyékényesre 12 ” 540 _ 922 .932 2i,~ ^Kaposvárra — - 7* 3« 1 “ ' 8» 12” 5® —
Gyékényesről 12 'J 615 _ 947 2“ 6X 'Kaposvárról 8" 3' 1 1» 8““ 12“ 5*
Zágrábba . — 2" 857 :_ i p 4<e 9» Ujdombovárra — 92" V 2 2“ 831 1“ 610
Zágrábból — • 231 1035 _ 11« 41* 10* Ujdombovárról — 10” 422 3» 8" 2” 6” —
Fiumébe — — 7” JOj

~=s- — 4“ 9» Budapestre — — . 6“ T* 9« 12 l! 8'? , 9? —

Fiume-Zágráb^Ujdombovár-Budapest.

Oda Somoavszobb—Balatanszentovörav. vissza Oda Somogyszobb-Barcs. Vissza
Sz. y. Vv. Vv. 1 Vv. Vv. Vv. Vv. i Vv. V». Vv.
7» 12 10 608 Somogy$zobb 

Segesd —
700 4"' 11°7 .«* . fr Somogyszobb — — 6“ 406 —

8“ 1227 6*’ 6“ 402 1052 in "  6" Nagyatád — — . 6» 3«
8“ 1240 645 Segesd-Bogát 

Böhönye — 
Mesztegnye -

621 3“ .ÍO35 •TOa 71B Simongát 6» 3a r;
8“
909

J06
t32 7° 5*

3M
2«

1017
939 ..— 1031 i 7» 

10« •• •7?í4 j I-' V '
J f̂zsébetpuszta — — 
Lábod — — — —

5“
5“

319
310 '—

9» 142 7M G yó ta---- 5" 2“ 925 1117 j 750 Görgeteg — . — . 5» 2“ ..—”
9“ 8Ö Marcali • — 4H1 2 16 913* ' — 1 1«. [ 814 Visonta-Csoltonya — 458 2^ —’

. 10“' 2“ ; ■ yso -• Kéthely — 4.» J44 843 ,-—• 1 148 822 Csokonya 8. sz. őrház 446 212 —
10" 23r 900 Balatomijlak 3? J30. 8* 1205 3« Somogy tamóczá — 4» 2°o
102* 244 913 Balatonkeresztur 3" Tf8 811 — 1223 j 8- Barcstelep — — ~y\ 408 14° —
10“ K

925 Balatonberény iví. sz. 0. r J06 805 1230 .95 Barcs — — — — 400- l»
10« 3» 9* Balatonszentgyörgy 3? 1255 7® ¿ J  ’-1 /  , ! . . . \ , ~~



NAGYATÁDI HÍRLAP  ̂-__ -

M a r a  J é k o k m l n i l e i i  c i k k e k b ő l  f é l é r o n .

1 nagy Flanel 
utí takaró 

f. 1.30 M E G N Y Í L T ! I
I Fali szőnyeg gyö 
nyőrO mintákban 
minden szoba dísze 
_____í-22Q_

Somogyvármegye első szőnyeg és vászon áruk telepe Kaposvár Korona-u. 17 kispiacczal 
szemben. Tehát ez után nem kell .a fővárosból' ezen czikkekel rendelni, mer nálam mindent fel
talál ugyanis raktáron van mindén nemű fali, futó, ágyelé és asztali szőnyegek a legszebb kivi
telben, fügönyök ágytakarók, paplanok, utazó takarók, asztainemüek bel és külföldi zsebkendő kü
lönlegeségek, dús raktár Rumburger, Len, pamut és czérna vásznakban. Elvállaltatok teljes ágy 
berendezések, kelengyék, csecsemő,keresztelő készlelek úgyszintén külőn-külcn is beszerezhetők 
a? ezekhez szükséges czikkek, valamint itt fel nem sorolt számtalan czikkek a legnagyobb vá- 
lasztékban. . '
'  Rz összes áruk szigorúan szabott legolcsóbb árakon vannak nálam megállapítva és így ke
rülnek azok eladásra is, a miért is kéretik a- n. e. vásárló közönség bármilyen csekély rendeléssel 
is czégemhez bizalom teljesen fordulni midőn, megfog-gyózódni olcsó-áraim valódiságáról.

■ ■Kiváló tisztelattal

N EtlttflN  ANTAL

1 vég 30 rőfös vászon a leg
nemesebb anyagból készült
női ingre vagy ágyneműre----

alkalmas ár f. 5.80

Nem megfelelőt készséggel kicserélek vagy a pénzt vissza adom,

12 drb. legjobb 
minőségű zsebkendő 
fehér vagy szinesben 

á r  1.80
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üausner Ignácz Nagyatád. Uriésnőiczipész. 

a Czipőrahtár.
Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrísitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 
rftnd első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a fővárosból egy 
kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 
után úgy hibás mint fájós lábakra-is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzleteidet újonnan épített saját házambá^Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.
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■Nyomatott Benyák linos könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.



IV. évfolyam 52-ik szám.

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

'Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor.,, ne- 
‘— gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fiHér. ===== 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:

S Z M O D IC S  S Z IL Á R D .

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

UJ ESZTENDŐ.

Régenfe nagy vigassággal fo
gadták az uj esztendőt az emberek. 
Nagyapáink hittel, reménységgel 
fogadták az esztendő fordulását, s 
a boldog uj évet nem megszokott- 
ságból, üres udvariasságból kíván
ták, hanem a szivük mélyéből. Ők 
hittek a boldog uj évben és pedig 
bizon yára-á^Tnffót'L az’etTTratf’sein 
volt boldogtalan. A régi jó időkben 
kevésbé fordulatos, munka és küz- 
^lemteffags-volt az emberek élete, 
amely, mint a rónaság patakja cseu-

esztendő küszöbére törekszik az 
ember, ...csak kevés szerencsésnek 
adatott meg, hogy boldog megnyug
vással tekintsen vissza az elmúlt 
esztendő eseményeire. Borongó han- 
gulattal mulatunk Szilveszter estéjén 
és miként a ködtől meglepett hajós, 
szorongó szívvel, révedező tekin
tettel tekintünk a_ködös jövendőbe.
y  Pedig, mint sok mindenben, a 

-boidog uj esztendőben vajó bigoko-»
dásban is inkább igaza volt..az-
öregelnrék-, mint a mai nemzedéknek. 
Akármit mondjanak is tagadó és

riségnek az lenne az igazi filozó
fusa; a lelkeknek az lenne az igazi 
vezére, aki a jó reménységet, az 
önbizalmat, a boldogságot hirdetné 
és világgyülölő pesszimizmusunk he
lyébe a bájos, bár nai.v optimizmust 
ültetné. Elég volt már a szomorú 
okosságból, legyünk vígan okosak 
és az élet küzdelmeit fogadjuk de- 
-rüs, megnyugodott szívvel, -mert. 
hiszen ha kétségbeesésünk nagyobb -̂ 

"mint Oedlpus királyé, vayy ha bői-—  
'dbgságunk tökéletesebb az arkan
gyalénál, mégis csak egy a nóta 
vége és befogad a sir öblös

desen folydogált a halál folyama 
felé. Ma egész más időket élünk, az 
izgalmak, a végletek idejét, amikor 
az éjszakán keresztül nemcsak egye
sek, de egész tömegek, társadalmi 
osztályok sorsában álUbegyökeres 

—véltozáSr-ama forrongások folya-_ 
mányaként, amelyek ma az egész 
emberiség energiáját -lekötik. Euró- 

/paban éppen úgy/ mint a—Fidzsi 
szigeteken. Ezeket a rohamos vál
tozásokat nemcsak a társadalmi for
rongás eseményei, hanem ama talál
mányok is előidézik, a melyek hivatva 
vannak nemcsak életünk módját, de 
az életről és annak körülményeiről 
való eddig vallott felfogásunkat is 
alaposan megváltoztatni. Ilyent kö-r 
rülmények között,. amikor egy uj

Tépamra-TIjjil rilu-niÍLiMih, jA H« 'Jkkoi mTUu);' igyunk kgulóS 
bérre- mint iluenre nezve sokkal r,ua! 
kedvezőbb az optimizmus, mint a
pesszimizmus. A jó reménységbe Pedig távolodnánk az igazság- 
még senki sem pusztult bele, de tql, ha azt állítanék, hogy az 1910- 
aki eleve csügged, az önként mond dik esztendő kevesebb küzdelemmel, 
le az élet szép hangulatairól és -PO-.v.agy sokkal„  több - jóreménységgel 
sitiv örömeiről. Nagy igazságtalan- kecsegtetne, mint az elmúlt. De ez 
ság és inkább árt, mint használ az a tudat nem lyhtít és ne is-legyen 
a körülmény, hogy l̂odem- filozó- ok-a—fsiiqqpripsrp, Szálljon mpg 
fusaink és Íróink csak az élet nyo- erőnk és képességeink öntudata, 
moruságait hirdetik, az emberi érezzünk önbizalmat és ez érvé- 
gyarlóságot, a bünt̂ és a sors igaz- nyesüljön minden elhatározásunkban, 
ságtalanságait. Pedig ha iátó szem- minden cselekedetünkben. Gondol
ni el nézynk szét ezen av nagy vilá- juk meg, milyen óriási energiát hal- 
' gon, annyi szépet, kedveset, melen- mozott fel a dicső természet az 
getőt és boldogítót veszünk észre, emberben, ha évezredeken keresztül 

| mint aki hosszas betegségből felkelve le tudta győzni és le tudja győzni 
először látja meg a tavasz bübájá-:most is az elébe tornyosuló akadá- 
ban a ragyogó mezőt. A mai embe- lyokat. Erősek vagyunk ma, erőseb-

Nagyatádi Hirlap tárcája. 

Don Juan a
Irta: Garai Kornél.

Vasárnap volt,. derűs, szép meleg
• vasárnap. A  fiatal asszony nagy gonddal  ̂
lassan öltözködött a tükör előtt. Hogyne, 
hiszen vasárnap volt, ilyenkor Pesten min
denki kimegy a ligetbe. Urinép és cseléd 
egyaránt szórakozást talál a zenés kiosz
kokban, a vurstliknál, a színköröknél, a 
kocsikorzón és egyéb látványosságoknál. 
Az ember, Szederkény Tamás, közigazga
tási hivatalnok, újságot olvasott és várt, 
mig felesége elkészül. Határozottan szép 
ember volt. Bár meglátszott rajtfl', hogy 
polgári nevelésü embéry azonban ruganyos 
nyúlánk alakja, görög szabású arca, kitünő
en ápolt bajusza nagyon is alkalmatos volt 
arra, hogy a . könnyen hevülő női sziveket 
lángra lobbanlsa.

Szederkény nem is egy kalanddal d i 
csekedhetett. Bár szép, fiatal, egyszerű fe
lesége volt és bár szerette is az asszony
kát, a^s2ép ember sem irtózott olyan kalan
doktól,^ melyeket tálán, javarészt az asszo

nyok érdeklődése erőszakolt reá. Szeder
kény a házaséfetet kényelmi dolognak tar
totta, de egyébként függetlenségét megőriz
te. Feleségét nem kényeztette, nem beczéz- 
gette, csak egyszerűen jól bánt vele, a mi 
az asszonykát kissé féltékennyé tette,, és 
bizony a házi zivatarok Szederkényeknél
elég--§yakoriak voltak. ,__-

Mosb-is^az asszony öltözködése.köz
ben, megtörteiít^az^összekoccanás. Az asz- 
szony kérdezett valamit férjétől, a ki' 
nagyon bele volt mélyedve az újságba 
és nem válaszolt azonnal. Szó szót köve
tett és  ̂ vita vég* az lett, hogy Szeder
kény fogta kalapját és elment hazulról, 
magára hagyva a készülődő asszonyt. *

Az utcára érve már megbánta az em
ber a hirtelen fellobbzmást. Ám visszamen
ni mégsem ikart, ezt tiltotta önérzete is, 
a melyre mindig sokat adott. Gondolkodott ! 
Aztán dacosan, felemelt fővel megindult a 
liget felé? Csak azéíTis nem megy haza. 
Ha áz asszony annyira érzékeny - és ilyen 
tós dologból akkora patáliát csinálj hát vi
selje a következményét. Elmegy egyedül a 
ligetbe és szórakozni fog.<-És egészen bi
zonyos) hogy kalandban is lesz része: Jól 
ismerte a pesti asszonyokat.* Aztán útköz-1

ben megint más gondolatai voltak. Közön
séges "dolognak találta, fcoepr egy ^ - ^ k i-  
nek odahaza szerető hitvese van, valar: ‘ 
felcicomázott, kalandravágyó hölgynek u- 
yaroljon egész délután. Nem, ezt nem te
szi meg. Nem megy ugyan estig haza,, hgdd 
tanuljon az asszony, de a nőkef is békén 
fogja hagyni.

Darabig egykedvűen, fásultan sétált 
Szederkény a ligetben. Végre betért egy 
vendéglőbe, a hol cigányzene játszott. Min
den asztal elvolt foglalva. Csupa jókedvű, 
a Vasárnapnak, a szép időnek, meg a szó
rakozásnak örvendő emberek ülték körül 
az asztalokat. A nyári helyiségnek egészen 
elhagyatott részén egy asztalnál magányos 
leány ölt. Sovány, beteges, ritkahaju, szo
morú arcú leány. Az asztalán egy pohár * 
sör melegedett, ő mnga meg fáradtánTrall- 
gatta a cigányok siomortt nótáit. Szeder
kény, ehez az asztalhoz tartott, köszönt' a 
leánynak és leült.
~~ A leány pirulva fogadta a köszöntést. 
Valami olyasféle érzés ült.lelkére, hogy imé 
ez a szép ember, á kit' áz egész ■kert meg
bámul, kőzönbösen haladt el mindenkl'elött 
és egyenesen az ő asztaláhozJö^'És ez-



^ ..,. . .. , . - -JA „ i rabbi fejlődési fokokra való visszaütés (ata-
bek mint' apáink voltak,. meri bírunk W  gonoszteSS. Mennyi m ;;!iozodes. jelentkező egyént, hajlandósá-
olyan erőkkel is, ameIgék.-apamk mily henso m e g b ^ o s o d i, s o ^ z o ^ l-  os t .rsada|m.
előtt ismeretlenek voltak. S z ó ln ia -  avullságis van a „y ila tkoza^ .. mi.or 9 központiakéul vette vizsgálataié
búikra á l l  a tüdománg, meghódítót- va-^in:i »/t = . : n d .n k ^  9‘>; s e J  4,al „ ed,„éneként mint orvos és
tűk a levegőt és bármennyi nyo- noszievo. n  kik mondjak y, M ^ a k  e ternlíMeltud6!r4ttlIpItolla meg ts)pUsok sze- 
morusag dúl is közöttünk, az élettől szavakat, soknak,legnagyobb része: b zo- # embereket ne hallotla
duzzadó földnek urai vagyunk. nyara mncs is tiszta bán a szavak ertrtm«- Wrét m | Í M i  a|a iá„  közrcb0.

Félre hat a kishitűséggel, éljen vei ts .elentosegevcl, a kis rész p g t o j i  cs .trtt a|apvető munkájánal(. a L .nomo de

köznyel- i Hgnentcnék, „a bűnös ember"-nek? Bizo- 
Mert a ny^ra §zá2an és- százan hivatottak és

a jóreménység, éljen az _uj esztendő, mely tudatosan alkalmazza,
• _  alatt bizonyára mást érf, mint az

A tüzoltóteslület tombola-es- született gonosztevő ^megjelölés szakszerit kiválasztottak, “hivatkoznak a munkára, eb-
télye. tudomány eredménye, született gonosztevő- bői merítik véleményüknek alapját és szá- 

T r ,™ IM  W filo tf ln k  f l.n 2 <i.én r61‘beszél,li csak tudományos megfigyelés, zan és százan félre magyarázzák, vagy
1 uzolto testületünk r no en meg sem értik a lefektetett elveket: fl

tartott tombola-estelyerol besza- - külső jelek alapján, amint Lombroso saját
molva, örömmel konstatalj.uk az E  kifejezést a büntelö tudományba fei^zése-Szerint összesen 609 bűntettes
esteiy nagyon szép erkölcsi es először a közel múltban elhat! s az a tu- k0p0I1!jájat vizsgálta meg és 6304 élő- bün- 
anyagi sikerét. . . . . . . .  dományos, valamint a müveit nagy világ-• te||esen végMtt jla célu ■ ta„u|mánnokat s

»  b " " i  . M 9  “ i u ban L ° mbr° s°  Caesar néven ismerl “ »y ez alapon foglalta rendszerbe az egyes
vette kezdetét, mely kezdettől végig Károly torinói egjjelemi tanár vitte, kiben lapusokat: csaihalat|arl dogmaként hirdették 
a legnagyobb erdeklodes mellett Bz a„ i,opologikurbünietó,og megalapítóját és vak0„  elfl gadták. hogg az észlelt, ugy- 
folyt le. amit fokozott azon ko~ éi a büntetőjog regenerációjának egyik neve ĉtt elfajulás, ¡elek, a gyilkosoknál■jrífr értékes , n 7 . , u nevezen etra uhui le.ea, a gyárosoknál es
táron mpllett a tréfás tárának na Ott T  Mászol,a a világ. Pedig Lombroso lolvaj(lknál megfi g l, eUVe 4|ló ál|cson, 
tárgy mellett a treras targyaK nagy Caesartienfis volt jogász, hanenr orvos; hátrafutó homlok
rülmény is, hogy 
tárgy nn 
derültséget keltettek, R közön- . . ... .... , . ., — -- --- ------ , a koponyának a közepes-

aj ||°':vg"as2ekJ. . ° r.v05ta'1 n lanar a|M° ;|| n«l kisebb le.irfejOT és képessége, az

estélyen s. m.gyürázza meg éppen, hogy ö más szem- ,apUsgkat állapitaiiak meg s vannak s í  
. . .. . . . ülo" _ ' letett, gonosztevők és „alkalmi büntevók“,

szereteténeh. md.uet még megtol.- JTJSLXirLLT ILITŐL..* Mgr"" 3 minl e99cseken ezel<a felsoro"

számba# _ mmnmgg____  .....
ezzel egyszéísmincí ujabb bizonyi- mc| nézte, figyelte és Ítélte meg 

_ tékát adta tűzoltóink iránt táplált

dott értékes és szép tombolatárgyak 
•—Adományozásával.

ügy a tombolatárgŷ k Ízléses 
' és szép kiállítása, valamint a «Ko
rona» megszokott nagytermének tűz
oltó jelvényekkel . történt ízléses 
feldíszítése nagytan dicséri derék 

: „tűzoltóink ízlését és a rendezőség gon
dos és körültekintő munkáját.

mulatság a legvigabb han
gulatban a kora reggeli órákig tar
tott, amikor is közönségünk — fű

iében Jani prímás legújabb keringői- 
vel — a legvirágosabb kedv 
közepette oszlott széjjel.

Szfretett gonosztevő.
Irta: Nagy Zoltán szegedi kir törv. biről 

 ̂ Hányszor hallja a mindennapi életben 
is az ember ezt a kifejezést, hogy szüle-

a bűnös embert látta maga előtt, a,ki :á 
fennálló törvényekkel, ellenfeíbe ¡út éslTTtF 
veL -szemben a törvényt alkalmazni kell. Ő 
csak az embert, á bűnös embert és ember- 
typusokat figyelte meĝ  a mint azok köz
pontjává lettek felelőségre vont büricselek- 
méifuürait^a 'bü itie !(rTqa2sáqszölqáltatás- 
irak. 'És ez—a— megfigyelése— merőben 
4ttÜeató2ötfc=a-ré§fcíbüttt£lő}a§yjskQlától -és- 
rendszertól, mel zsinórmértékül azt vette, 
hogy első sorbai?-a bűntettét, az emberi 
bűnös'cselekvc’st és annak eredményét kell 
vizsgálni, ebből állapítani meg a jogsértés 
súlyát és veszélyességét és ez alapon szabni 
ki az arányos büntetést. Rz Ítélkezés tár
gya tehát mindenkor a tett és nem a tet
tes volt. Lombroso Caesar megfordította a 
tételt s magát az embert, mint ilyet az át
öröklés törvényszerűsége révén született 
bűntettért, esetleg cselekményei által a ko-

Tffllsö" jelek félishiérfietök és :
mális émBerefc.' a kiknél nincsenek s csak 
véletlenül, alkalmilag a bűnre való különös 
hajlam nélkül jutottak összeütközésbe, a 
törvéiiynyel

R  tudomány már rég megállapitottar- 
hogy egyes~anatomlal és ebbőj vont lélek
tani rendellenességek egyenként annyira 
külömbfélék, hogy ebhói typust construálni 
nem lehet; a normális,, rendes ember fo
galma, melyhez'fcombroso rendszeren vi
szonyítja a rendellenest, antropologiailag is 
annyira bizonytalan és határozatlan, nem 
különben társadalmi osztály felfogás szerint 
is változó, hogy a született gonosztevő és . 
alkalmi bűnös osztályai, a felállított rend
szerek a szaktudomány szerint komoly . 
alappal nem bimak. Hálómra dőlt ezáltal a 
megfigyelések tudományos fontossága s a 
rájuk épített hypothesis is.

az érzés, jólesően töltötte el. NAgynéha lop
va felpillantott a férfiúra és nagyon, hálá
san nézett reá. Szederkény is furcsa gon
dolatokat kergetett agyában. Vigye az ör
dög azokat a sokat igérő, üres kalandokat 
Az egyszer elkerüli azokat. íme, itt az asz- 

Jalnál, égy szegeng fonyadt, beteg . leány 
Ot. Séiikisém néz r?á. senki sem törődik 

-véle. Pedig neki is joga van-a* élethez, a 
vasárnaphoz, mint a többi kiöltözött, mo
solygós, élettől duzzadó asszonyoknak. A 
legteljesebb szánalom lopódzolt leikébe. É l
vezetes vasárnapot fog ■ szerezni ennek e 
leánynak,-udvarolni fog íieki.

A pincér soSáíg hozta a sört és ez 
jó alkalom volt arra, hogy Szederkény a 
leánnyal szóba álljon. A rossz kiszolgálás
ról kezdett beszélni, majd másról, végül 
pedig böbeszédüen mindenről, a hogy az 
iiíár szokott lenni, mikor egŷ -uj ismeretség 

.kötődik. ~ — -
A leány boldogan válaszolt mindenre 

és már azt is megengedte, hogy a férfi 
egymásután hozassa a friss söröket. És
ivott most már hosszan, jiagyokaf a pohár
ból, mjnt sohasem, a zene, a szép férfiú 
bűbájos beszéde, az asszonyok irigy tekin

tete tévesen mámorossá tette. Nem volt kí- olyan egyszerű, bájos gyermekre, mint ma- 
fogása, mikor a férfi vacsorát rendelt, azt gácska.
is jókedvűen, csacsogvé, boldogan fogyasz- — Vannak sokkal szebb nők, mint én 
totta el. w .  vagyok. R  vendéglőben is minden asszony

Este lett, szép csillagos este. A férfi. « » 9» veszedelmes ember a
a kit a , szokatlan helyzet, a szánalom egé
szen felvillanyozott, azt indítvány ózta, h'ogy ■ . ~ p z° k a nők nem kellenek 
menjenek el a mozgószinházba, mely a^U!álam a kacérságukat. És ha szebben is, 
vendéglővel épen szemközt esett; a leány, j1*1'11* maga. nem cserélem fel valamennyit 
ebbe is készséggel beleegyezett. Az elsöté- ^Qácskáért. Lássa, milyeg különös, már 

| titett mozgószinházban szorosan egymás;e9ész délu,ai1 együtt vagyunk, és én még 
i mellett ült á férfi meg a leány. A férfi be-. .  nev^  sem tudom. Mondja, hogy is hiv- 
széde egészen suttogóvá vált és á leány- ¡*ák ma9acskát?

Inak úgy tetszett, mintha az mennyei zene! — Angellának hívnák. .........
volna. Sovány, csontos kezecskéje a férfi — Kedves, szép neve van. Mondja 
kezében pihent, fáradt fejével a férfi széles j meg őszintén, kis Angella, tudna maga 
mellére dűlt; úgy hallgatta. engem kicsikét szeretni? Nem vagyok kö-

— Nem tudom, mi vonzott a maga 
közelébe, — suttogta a férfi — de amint 
meglátom, nem tudtam többé .ellentállani, 
magához ültem. Mondja, jót érzi magát 
mellettem?-És jól. érezte magát a véndég- 
loheg-is.?-

— Soha 'nem éreztem ilyen jól magam. 
—. Lássa, ennek örvendek Higyje el,

manapság az ember ofoan-ptkaiy akád cgy.

zömbös magácskának? És akarja-e, hogy 
máskor is tatálkozzunk, hogy máskor is 
ilyen szépen, kettecskén elszórakozzunk?

• Istenem, úgy. találom, mintha ma
gát már örök idők óta ismerném. Lehet, 
hogy ez azért van, mert álmaimban réges- 
régtől fogva, magával vagyok. Dehát azok 
csak álmok1, boldog álmok voltak. Talán 
az is álom, hogy moát' macával együtt 
vagyok. .



szivedet, nézd az emberiséget, nézd nieg 
az utcán járó-kelőket, nézd meg az üzlete
ket, olvasd a lapokat. Hiszen az égész vi
lág izgul most. hiszen minden ember láz
ban ég, csak tec.egyedül te éled-̂ -le nyu
godtan nyomorult létedet és nem törődsz 
semmivel.-Samu, te állat, hát mi-jön-roost, 

-Ilát mi közeledik most, sőt mi az, a mi 
már a házunk küszobSu vari? ,

— Drága nőm.jijazad van. Én egy 
állat vagyok. Én eme szivettépö kitörésed 
után .sem tudom, hogy mi közeledik és 
hogy mi van a házunk küszöbén.

— Samu, te állat, a karácsony köze
ledik, a karácsony van a házunk—küszö
bén.

— És ezért izgulsz te? Miért fájjon 
nekem a karácsony ?

— A karácsony a szeretet ünnepe. 
Karácsonykor minden házba beköltözik a 
szeretet. És ez-a szeretet ajándékai for
májában-nyilvánul. Karácsonykor Itigyullad a 
karácsonyfa és a jó férj-szivet örvendez
tető ajándékokat hoz haza szeretett nejé
nek és gyermekeinek.

— jó,; jó De nekünk gyerekeink sin-1 
cseriek. Minek nekem egy kivilágított kará- 
csofiyfa?

—*~Nem baj, behozzuk a. házme t̂erné 
"gyerekeit-* És fogsz nekik pásztorjátékot ját~ 
szani és pásztor'‘dalokat dalolni és aztán <
kiosztod részemre az ajántTötokai:

— Én? Hát tudok én. énekelni? És 
'honnan vegyek én pásztorénekeket?

-— Ilyenkor-minden jóravaló férj beta- 
mil pfl|f csomó pásztorérieket. •' ■

— Valóban angyal vagy.
És nőm, a Vjki be tálalta kedvenej éte- 

lemet, a tokánypaprikást, miközben gyengéd 
hitvesi csókot lehelt redős, de immár gond
mentes homlokomra. -
|__ ,___PINTY-URFI.

h í r e k .
^SzenTtan ácsony ünnepén.

„Dicsősség a magasságban az Istennek, 
a földön békesség és az. emberekhez jó- 
akarat!“

A biblia, szerint Ilyen égi szózat _zenr 
gett a pásztorokhoz' mikor- -megszületett a 
Megváltó. És a pásztorok hittek a szózat
nak, örömmel mentek- Betlehembe, ' a hol 
csakugyan megtalálták a kis Jézust. Azután 
visszatértek nyájaikhoz és lelkesedve, boldo
gan hirdették, hogy megszületett a régen 
várt Messiás.

Nagy idő telt $1 Jézus  ̂ születése ctá. 
És mégis, azóta Jézus: azT'*"' igazság. Az ő 
útja az igazság útja. És ha jön a karácsony, 
az igazság, a szeretet, az ö ünnepe, a leg
igazibb áhitat fogja el a keresztény emberi
séget és megáll a világ-folyásának zakatoló\ 
kereke. .

TSzeTTtr~magasztos- ,tlnTieir -a— karácsony-
és ha bárminő hitetlenség fogja-is elborí
tani ezt_a- világot, a karácsony sohasem fog! 
kipusztulni. Legalább addig, a mig gyér-1 
mekek lesznek, nem. A_ kis Jézus a gyerme-;

______  NAGYATÁD! h ír l a p ^

— Nagyatádi „Szabad Lyceüm“  múlt
vasárnapra hirdetett előadását nem tartotta 
meg, árneqnyíben a nagy karácsonyi posta- 
torlodás-miatt képek nem -éfkeztek-mgg-^ 
a kellő idŐte:í\_ múltkor elmaradt előadás, 
melyet Dr. Borsodi József tart Olaszországról 
f. hó 2 (>-án (vasárnap d .. u.. 7* 6 órakor 
fartátik" meg. . -

Közgyűlés. A nagyatádi izr. anya- 
könyvikerülét f. évi december hó1 26-án di 
e. 1 1  órakor rendes évi közgyűlést tart.

— fehér-bál. A kaposvári áll el. isko- - 
Iák tanító test iilete 1910. évi január hó 5-én 1 
a Korona vendéglő nagytermében a tanítói 
segjtő-alap és a szegény tanulók, javára 
.fghér-bált rendez.
V- Meghivór A  'nágyatádi önk. tűzoltó- 
testület- L  évi december hó 25-én a -«Ko
rona* vendéglő termeiben, saját pénztára 
javára, zártkörű, tánccal egybekötött tom
bola estélyt rendez. - Tombola tárgyakat 
a nemes emberbaráti hivatást betöltő tes
tület nevében ezúton is kér, s- köszönettel 
fogad a parancsnokság.

— Hogyan vitték az első karácsony
fát Frankfurtból Bécsbe. Hogy mikor és 
hogyan hódította meg a fenyőfa az őt meg^_ 
■ütetó-halyqt a karácsnuj r~méq
nincs egészen földerítve. Annyi bizonyos, 
hogy ez a térhódítás csak a 19-ik század
ban történt, /^karácsonyfát először 18‘

déko
4 n . .  1

fázálc betekintenek esfélyén~ a „ njan eiaaz^T lőtto~ a karáttHHwfte „Soka
gazdag ember ablakán es fáio szívvel nézik . 3 . .I És ■■mit nem engedszf ér? . .. iu imvh  nu»ui ,iuiwnr—ngmraonuiai. ,;ow ia-

^  * a *
egy Bleriot kalapot, eqy brillláns fülbevalót Hívjuk be ezeket a szegény embereket naPot olfeleileni, midón ötéves koromban 
és három selyem blúzt___ ____ _____  magunkhoz a meleg szobába, a csillogó ka- először ültük meg a karácsonyt foldiszitett

— Nem lesz ez égy kicsit sok? rácsonyfa alá, osszuk meg velük a karácsony, fenyőfával.“ A szokás azután a festő‘Szülei 
Na hallod! Gondold meg, hogy nem a szeretet ünnep. ! akkor a mi karácsonyunk r£V<j„ immár elterjedi Becsben. Alt festő

.kell pásztorjátékokat játszani és nem kell is melegebb lesz akkor igazan a • szereteT l905. ben |ialt IHeg; 
pásztQrdalokat énekelni. ünnepéve varázsoljuk a szent karácsony, ün- j — A „Vörös kereszt Egylet“ nagyatádi

— Igazad van. nepe. fiókja f. hó 21-én'tartott választmányi ülése
— Na látod. És hoqy szeretett nőd Sokan vannak ezek a szegeny e-nberek

gondos előrelátásáról meggyőződjél, beval- De egy kis jóakarattal mégis-aiódunkban áll k nagyatádi járás szeeénveí között
lom neked, hoqu mindezeket a dolgokat nekik is karácsonyt szerezni. Emberi és tár- K°ZSt-k * a nagyatádi jara* szegényei között, 
már meg is rendeltem, sőt ma délelőtt már sadalmi kötelesség ez, melyet ezen a napon, hogy az éhező szegeny eml>erek karácso- 
haza is szállították. S ő t  a szám lákarh o ln ap  í az emberi egyenlőség és szeretet napján kell; nyát ezen segélyezéssel kelleméssé tegye. — 
a hivatalodban bemutatják, azokat szépen j  gyakorolnunk.- A „Vörös Kérészt Egyiet“ egygyike a leg-
ki fogod fizetni és megszabadulsz'a kará- Le kell vetni a hagyományos gőgöthumánosabb egyesületeknek s mégis csodá- 
cso.iyi gondoktól. Nos, nem vagyok én egy j sokan vannak, kik ezen egyesülettel

ás-— -■-! A hála nem'fog elmaradni, a szeretetj nem rokphszenveznek. Pedig évről-évre.
, , . 7,. , , . . .  1 melegét élvező emberek és gyermekek örök- megujul segélyadásából világosan látható

pillanatban boldogan rágcsáltunk és feledve^ á|danj jóltevőiket és _e í̂iapjelt r̂öl- nemes czélja. — Reméljük, hogy a jövőben
volt, feledve a Katica-kendő . . . hetetlen emlékként fog élni szívükbe. /  kevesebben lesznek azok, ktk a csekélyke

. . . Újból megrázza a szél ablakom. ■ Tegyük ezt meg szent karácsonyaimé- taí/sági díj megfizetését is megtagadják s 
Mintha meg-meglebbenne ott küml a : híin óhajtott kívánságunk lenne, hogy ezen
ben egy-vékony kartonbluz és ín teomldk t S ^ ^ r u d ó ^ a ly a  alatt nyög-jnemes czélu egyesület ne csak tűrt, ile
az ablakpárkányra, sírok keservesen. Siratom ve> f0iyton tartó politikai krízisek közepette, j közkedvelt egyesületté változzék közönsé- 
a Katica-kendőt és azt a szegény asszonyt, | erkölcsökben elrongyosodva is értük el az idei gunk előtt.' 
azokat a keserű szavakét, amit akkor gye-rjszent karácsonyt ,
rekfővel mondtam és amelyek hallatára az És ha megkondul az éjféli harangszó 
anvárn szeme ui?v csillogott . . Én azt 1 szakítsuk félbe a mulató zajt, és hajtsuk l<* anyám szeme úgy tsniogon . í fejeinket. A karácsonyfához méltóan magasz-
hittem azért, mert haragszik . . . . . ___

Irta: Haraszthyné. Szederkényi Anna.
j tos, ünnepi-hangulat boruljon lelkünkre, egy 
¡jobb jövendőbe vctettliít szelídsége szálljon 
I szivünkbe. Nyíljanak meg a szemek, lássák
I a Megváltó uj korszaka eljövetelének kezde
tét, a mely már itt van és türve-bizva zen- 

!gedezze: mindenki lelkes ...örömmel az égi 
;szózatot: „Dicsőség aimagasságban az Is
tennek, a földön bélsfi«€g-és-az emberekhez 

AhenczegS. . jóakarat I -
Hadnagg: Miért, áll maga ügy i t t . mint „  -  Olvasóinknak a legboldogabb 

valami zászlórúd, a helyett, hogy a fűben, ünnepeket kívánunk, 
védelmet keresne? -  Eljegyzés. Pécs Gyula nagyatádi pol-

Baka= Jelentem alássan, hadnagy ur,éu gáriskolai tanár f. hó 24-én.tartja eljegyzé^ 
a halálmegvetésben gyakorlom magamat. |sét Beszedits Margit urleánnyal, Tapolczán"

Mennyibe került az# Orosz-Japán 
háború. A japáni vezéíkar iriost hívatalo- • 
san.közölte, hogy mekkora pénz-és ember- 
áldozatot követelt mindkét részen-  ̂ mand- 
zsuriai háború. Oroszország 1.363.000 em
berrel vett részt a háborúban: flz egyes üt
közetekben tényleg részt vett 590.000 em
ber. Az összveszteség halottakban 813.000 
eriiber. A háború költségei 4.8 milliárdra 
rúgtak. Japán 1.200.000 einbeít mozgósított, 
ebből'540.000 veíT részt az ütközetekben. 
Halottakban a japán hadsereg 392.000 em
bert vesztett és összesen 3.6 milliárdot köl
tött hadi célokra.

Magyar ipari értékesítő szövetke
zet ;á. következő nyílt felhívást intézi a ma
gyar kereskedőkhöz és iparosokhoz: Mind-

— Tudod mit? E ngedek a kívánsága--boldogok akarunk lenni karácsony ünnepén, Frankfurtból hozta magával Alt Rudolf hir- 
imból. így legalább szeretett nőder nem va-.j szeressük a gyermekeket. SzeresstttrOketTha-neves osztfittrfeW-apla, aki frankfurti szár- 
dolhatod zsarnoki te,m..szettel és egyéb!..örvendeni látjuk és kétszeresen szeressük mazásll. Frankfurtban ekkor már elteriedt 
ilyen tóval. őket, ha^busulnak. Es a mikor legboltfogab-.- . ,  c ............ . .

— Ez már beszéd. Halljuk az enged- bak vagyunk, gondoljunk azokra, a kiket vol^aracsouykor fenyofakat alhtant 
ményeket. •__jnincs a ki szeressen.. Gondoljunk az árvákra, az0'<at- földisziteiii. Alt Rudult a festő

• - ^  a 1/aráVgmí f̂lt és'^íen-í a kiket Isten reánk bízott. _ . 1817-ben öt éves volt, de agg-, korában is
~ "gédem a pásztordalókat. ^ szegények, a nyomorgok, az árvák, folyton rajongással-• emlegette azt a napot,



• imája tudjuk azt, hogy hazánk boldogulásá
nak első feltétele az erőteljes virágzó ma
gyar ipar megteremtése. Nem az osztrák 
kormány jóváhagyása, nem a‘ beszélő poli- 
tizális, hanenvesakis a mi tetteink által va
lósíthatják meg valóban az önálló vámterü
letet. Minden magyar - kereskedő lehetőleg 
csak házai árut hozzon forgalomba és min
den magyar iparos ügyeljen bevásárlásainál 
arra, hogy igazán honi terméket kapjon. Ha 

. nem kap, forduljon a Magyar ipari értéke
sítő szövetkezethez, amely díjtalanul köz
ben jár, úgy kereskedők, mint halótagok és 
és magánosok kívánságára;» hogy kizárólag 
elsőrendű áru-házai gyárból azonnal száf- 
littassék. A MagyafTpar értékesítő szövetke
zet igazgatósága mindenkinek .díjmentesen 
szolgál bármilyen felvilágosítással és kerü
leti képviselőit költségmegtérítés nélkül küldi 
a hatóságokhoz, egyesületekhez és cégekhez 

. megbeszélések végett.
— Nagy Gábor szölőnagybirtokos kóly 

(Bihar m.) annyi köszönő és elismerő leve
let 'kapott az utóbbi időben az ö világhírű 
Delaware szőlőjét és borát, iHetöleg hogy 

fesz iiuonuQs misagrjnt ssólógasdáinkjö̂  
. Jhtdön belül mindent el fognak követni 
hogy a DELAW ARE szőlőkben ne hiányoz
zék. Oly sok előnye van é kitűnő szőlőnek 
és bornak, hogy kötelességet vélünk teljej 

-siteni midőn t. olvasóinknak aiánliuk. '

a folyam közepén megállt-hajó oldalán siet
ve íebocsátották' a kötélhígcsőK , 

Egy túlbuzgó fiatal matróz mentőövet 
dobott a vízbe. Ben Blower azonban tekín̂  
tetre sem méltatta az otromba eszközt, mely 
elkezdett gyorsan lefelé úszni a vizen, elér̂  
ni igyekezvén a habokon előtte táncoló fi
nom panaifíakalapot.

A vén ma.’róz izmos balkarja hatalmas 
tempóban, szelte a vizet, míg jobb kezével 
kabátja gallérjánál fogva víz fölé igyekezett 
tartani egy fiatal ember, ijedségtől eltorzult 
arcát. A  legény ke. néha-néha kapálózni kez- 
dettfoe Ben mindannyiszor megmártogatta, 
miközben halkan dörmögte:

— Csak-íassan, öregem, különben nem 
jutunk ki a szárazra 1

A fiatal ember végre is akaratlanul 
átengedle magát Ben Blowernek, aki a töb
biek hurrázása közben elérte a k^télhágcsót, 
azt megkapta s jobb karjával erősen magá
hoz szorítván védencét, azzal együtt szeren
csésen feljutott a fedélzetre.
~  Itt a fiatal embert előbbjól megfázta a 

levegőben, úgy, hogy a szerterhulló vizcsep-

NAGYATÁDI HÍRLAP

A idégent kissé kellemetlenül látszott 
Mntefli ez a megjegyzés. Mindazonáltal ne- 
i vetve költött az odanyujtott poharakba s 
Így szólt: __— :

| — A látszat gyakran csal, öregemt 
[Én délen születtem s egész életemben nem 
¡voltam az északi államokban. Ez a legel
ső utam felfelé a Missisipin s kednek kö
szönhetem, ha egyáltalán meglátom a yankeek 
szép hazáját Nos hát, hurrá a megmentőm!

—  A poharak összecsendültek s há
romszor hurrá remegtette meg a General 

| Grand kazánházának páncélozott desftafa- 
lait._ 

pék— . . . . .. ___ . . . _ . „
majd talpra bocsátotta védencét és nagyot 
fújt.

Az^ördögbe is rr  szólt kissé bi-

— Te, Ben — szólt most Jack, a vo- 
röshaju kentuckii matróz aki az öreg jókedvét 
felhasználva, megakarta oldani a nyelvét, ha

Jó l  emlékszem, te már huztál ki egyszer 
egy embert itt Nachez közelében a Míssí- 
sipiböl. . . .  \ •

— Legutoljára múlt ősszel huztam ki 
itt egyet — felelt Ben. — Talán olvastátok 
az újságban. A dolog akkor nagy port” vert 
fel, mert akkor egy sikkasztót és gyilkost 
halásztam ki a folyóból, aki a sheriff elől 
a hajóról i
nekülni. Azóta még mindig szárítgatják őkéi
mét a sa*-louisi fogházban. . . .

— Am jó, hát elmondom — szólt Ben
r  cggaacr ih6rtüjártak/frogg-~

azután egészen üresen kerüljenek vissza a 
hirtelenében a lócza elé ránczigált asztal 
lapjára.

. — Akkorjában — kezdte Ben Blower 
általános figyelem közben — még a Mine- 
sottán voltam matróz. Hej, az volt ám a ha
jó ! Kct hatalmas, hófehér kéméyne úgy meredt 
a levegőbe  ̂ mint két templomtorony, két 
fedélzete mindig tele volt a legelegánsabb, 
leguriasabb ,'utasokkal. •

A kajüt utasok közt volt egy bizonyos 
mr. Sam Green, egy new-orleansi duSgaz 
dag bankár,-akiről, noha sohasem beszéltem 
vele, tudtam, hogy ki, mert üzleti ügyekben 
gyakran megtette a Mínesottán a utat New- 
Orlenns és San-Luio közt. Ez a mi. Sam 
Green cseppet nem volt rokonszenves. Sá
padt, már ősszel vegyes vörös szakállal kö
rített arcában két kicsiny, ravasz, nyugtala
nul villogó szem égett. Ha valaki hosszab
ban nézte, akkor szeinmelláthatólag nyug
talanná lett s igyekezeti félrevonulni. Szó
val egészen az olyan ember benyomását 
keltette, akinek rejteni valója és nyugtalan 
lelkiisinerete vau. Azonfelül úgy öltözködött, 
mint a hirtelen és váratlanul meggazdagodott 
emberek szoktak : rikítóan és feltűnően. Mel
lénye gombján ujjmjr vastag aranyláncot 
visel s minden ujján volt két-három gyű
rű. A gazdagságáról és üzleli szerencséré- 
jéröl mesék jártak ?zájrő>szájra s annyi bi
zonyos, hogy .Nevv-Orleansban az övé volt 
a legszebb/ fejedelmi pompával berendezett 
palota.

Mr. Green a hajón rendszerint elkerül
te a többi utas társaságát s vagy kajütjében 
tartózkodott, vagy pedig' a fedélzeten kere
sett* magának egy félreeső' zugot. 1

Külöiíos egyébiránt, hogy Green, mint 
később halottam, New-Orleansban gyakran 

: és szívesen megfordult nagyobb társaságok
ban is s csak a hajón yagy vasúton, ahol 
idegenektől kellett tartania, bujt el ezek' 
elől, mintha attól tartana, hogy egyszer csak 
találkozik valakivel, a kivel találkoznia nem

átkozott kiálló deszka, melyrőf oly széphozassák meg Nagy Gábor. Kóly (Bihar m.
Iftipp«: árjpgyyóW t̂  mely különhpn is__min
denkit érdeklő, igen hasznos tartalmú könyv kilátás nyílt, meg nem. billenik, akkor anyám 
és ingyen kütdi mindenkinek.______________ legkedvesebb :fiának nem kellett volna aka- 
'  —  Uj idők. A hosszú téli esték unal- rata ellenére hideg fürdőt vennie . . . Na, 
más óráit vidámmá és kellemessé tudja derék ember folytatta Ben felé fordulva s 
varázsolni Herczeg Ferenc kitűnő hetilapja, megrázvahúzta, vizes kezét — kend nem 

r ü f  idők, amely ma-nagyobb apparátus- f°9 )2 megbánni, hogy a szárazra húzta Harry 
sál szolgálja céijait, mint_ valahaT^A cél ̂ tDakley .hatandír tetemétT- 

“  pedig: olyan lapot adni,-ametg-előketö szin- ^ fiatal idegen rendkívül választékosán 
vonalon álljon s mindenbén kielégítse a mű- V°M Öltözve s átázott ruhája finom; világos 
veit magyar család igényeit. £■ cét érdeké- szövetből készült. Igaz, hogy a hozzávaló 
ben a szerkesztő Herceg Ferencen kívül a ériékes panamakalap már vagy köt mérföld- 

"magyflr Trödaloin legjelesebbjeinek Tnunká-^ 'y^^ i®^  «szott a-Missísipi hullámain, de 
“jából közli azoknak szine-javát: regényt, megmaradt aranylánca .és ujjain néhány ér- 1 
elbeszélést, cikket, verset. A külföldi szép- ,ékcs gyűrű jómódot árult el. Egészen véve 
irodalom minden jelentősebb munkáját is '’»'ami gazdag ültetvényesnek látszott a dél-
fejtaláljuk benne. Ami érdekes esemény uá- vidékröl.
lünk és a külföldön előfordul, • azt legna- ^ csípős szel átjárLua két inegázott
gyobbrészt illusztrálva ismerteti. Horkayné cinber ruháját s Ben azt a îulotta, menjenek
az Uj Jdőkbén szól hozzá az aktuális és 1e a Kazánházba, melynek iineleg és 3 száraz
érdekes eseményekhez1 a maga előkelő és levegőjében kényelmesen szánthatják ruliá-
elinés modorában. Az «Egy önkéntes nap- inkát.
lója» kedves humorában a katonaélet ötle- Néhány matróztól s egy-két utastól kö
tés, tréfás rajzát kapjuk. Eleven, elmés és v t̂vc- kik Ben Blowert még korábbf uta- 
okos szórakoztatónk az Uj Idők, amelynek ásókból ismerték s kiket a kalandos életű 
minden egyes száma a legelőkelőbb irodalmi v^ ' matróz egyénisége érdekelt, lementek 
színvonalon áll. Az Uj Idők előfizetési ára tehát a géphelyiségbe. Az utasokat főleg az 
negyedévre 4 K, félévre 8 K, egész évre a lehetőség vonzotta, hogy talán megnyilík 
16 K. Kiadóhivatal: Budapest, VI.. Andássy- Re*> Blower szája s elmond egyet vagy ket-
ut io. --------------tőt mozga'mas életének eseményeiből,'me-
„ -  Tisztelt olvasóinknak szolgálatot 'Bakról legendák keringlek n Missisipi mén-
vélünk tenni, ha az országban mindenütt ^ ll-
hiresnek ismert KűkOIIÖmpnti Első Szőlő- Az idegen finom szivarokat,hozatott s
oltvány Telep-re, — tulajdonos Casparí Fri- a hajószakácsnál megrendelt egy négyfogá-
gges Medgges Naggküküllómegge -^'hiv- sos vncsorát Ufitlevel és madeirával. Ize- 
juk fel b. figyelmet mely szolotelelep azo- . , . ,
kát is jól és lelkiismeretesen szolgallja ki, h,onek 8 ha)osuhanc pompás sherryt hordott
a kik a szólöfajok ismeretében semmi ta- köröl.
pasztalattal nem . bírnak s a cég jó hírneve - Még jó1— kezdte az idegen, rífi-
szavatolmarról, hogy általa mindenki- teljes kor a kazán mellett'^gy lócán elhelyezked-
megelégedésere lesz kiszolgálva. ,ek _  hoay m íszak,ln csl?m „  vizbc

a mi texasi mocsaraink valamelyikébe poty- 
tyantam volna, most már alligátorok lakmá- 
roznán ík a lábamszárából.

— Hm, ön tehát texasi — kérdezte 
Ben s eközben -ttgy tekintett -fz idegenre, 
mintha ez állítás valódiságában a legnagyobb

- -• — «»'ló. Ben! Erre, erre! -  kiáltottmértékben kételkednék. — A ruházata igaz 
ta a General Gram fedélzetéről vagy féltu- hogg délies, de a Jdejtése 4s arcának sza- 
tat hang Ben Blower felé, miközben többen bása után inkább gankeének gondoltam volna

CSARNOK.
Bett Blower gyilkost fog

Irta : Zoltán Vilmos.

Hajónk tehát 'förtelmes időben indult 
el New-Orleansból s a rossz idő csak nem 
akart alábbhagyni.

A

?

i



NAGYATÁDI HÍRLAP

' Woodvillenél egy'liataiT^ofconszenvcs 
utas szállt a- hajóra, af i j niutáft-~ podgyászát 
a kajütbe elhelyezte, nyomban bement a tár
salgóterembe s elvegyült a többi utas kö-~ 
zé, mintha valakit keresne. Fáradozása_si- 
kertelen lehetett, mert csakhamar megjelent 
az étteremben, majd íi játékteremben/ sőt 
egyszer körüljárta mind a két néptelen fe
délzetet is. Azután visszavonult s aznap többé 
nem láttam.

következett, mely alatt csak a gép zaka
tolása és~a~szél ■ fütyülése hallatszott.

Azután megszólalt mr. Green. .
— Hiszen egyezkednénk,..Bleier ur.

Én hajlandó vagyok mindenre. De né. itt, 
ahol valaki esetleg hallhat bennünket. Jöj
jön kissé hátrább, a hajó fara :;felé, ott 
bábori¡hatatlanul beszélgethetünk. v.

A fiatalember gyanútlanul ráált s ne
hány lépést tett előre.- Mr^ Green nyomón

1185 szám 1909 vhtó.

A rákövetkező nap ugyanabban a követte, aztán kétségbeesett erővel mej 
szürke egyformaságban telt el. Az idő ru- j lökte a fiatalembert. Tompa zuhanást hal- 
tabb volt, mint valaha s az utasok a tár=ji0ttam a vízben s mire letekintettem a. fo-_ 
salgóteremben zenével és olvasással igye-. lyosóra, azon csak egy férfi álltí —mr. 

-kezfék elűzni az unalmat. Délután a fedél-! Green.
zeten medjelent rr . Green, de a szakadó | Egy pillanatig kővé meredtem, ká-- 
eső elöl csakhamar újra visszavonult kajüt- i bultan álltam, a következő másodpercben

- ¡azonban már rá akartam ugrani - nir. Gre-
^_j£ste azonban történt valami, ami ki-[ énre, aki sietve leereszkedett a hajó bejse- 

vángsiságomat a legnagyobb mértékben fel- jébe s kajütjébe vonult. Valami megma- 
kelt^tte s ami kiindulópontja lett a rákövet- gyarázhatatlan előérzet azonban azt súgta, 
kezö eseményeknek. í bogy várjak még" s egyelőre ne tegyek

Szolgálatban voltam s a kapitány pa- j semmit. Reflektorommal mindazonáltal rá- 
rancsára a fedélzeten kellett tartózkodnom, j  világítottam a folyamra' s láttam, hogy a 
ami a hatalmas szélviharban, mely idökö- 
zönkint még -egy-egy—hideg— záporzuhanyt

~is^hozott, nem volt kellemes munkásság. 
A fedélzeten teljes sötétség volt s csak 
alattam csillogtak a kivilágított apró hajó- 

■ ablakok.-Aa-vtott- » delgom^-hegy ■

vizbe dobott fiatalember gyorsan és bízto-
«Hf=qszik a part felé. . ,,— ---- ---------

Tudtam, hogy a Míssiszipi balpartjá
nak ez a része Sürfin betelepített terület s 
hogy minden községben van táviróállomás,

Árverési Hirdetmény.

Alulírott, bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a bpesti kir. keresk. 
és váltó törvényszéknek 1909 évi 123289 
számu-végzése következtében Dr. Kertész 
Adolf ügyvéd által képviselt Weisz Ferencz 
és fia javára ellen 400 K. s jár.erejéig fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 1 1 1 0  kor.-ra becsült következő 
ingóságok, u. m. rófös áruk nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek.a nagyatádi kir. já- 
óság 1909- évi .V. 735/2 számú vég

zése folytán 400 kor. tőkekövetelés ennek~ 
1909.évi szeptember hó 30 napjától járó 
6 /„ kamatói, ‘/.“/„--váítódij és eddig össze
sen 82 kor 10 fillérben biróilag már megál
lapított költségek erejéig, Nagyatádon al- 
peresenüzletében leendő megtartására.
1909. évi deczember hó 30-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-Uc.- lfll  -és 108 ,§.-ai értelméhen
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatnia

.¿kuainuitei as e; elárverezendő ¡irtási- i  - 
és felülfoglalatták és'lámpareflektör segítségével a megáradt fo- 

lyánTvizef kémleljem s ha a folyamban 
úszkáló hatahras fatörzsek közül egyik
másik tálán veszedelmes közelségébe jutna 
a hajónak, erre még jókor figyelmeztessem 
a kormányost.

Egész közvetlenül a társalgóteremből 
aföIyősórá”"nyiló'áItó'feleit^lltam,-mtkor 
az ajtó hirtelep kinyílt s a kióradó fény
nél mr. G/eént láttam -kilépni, kit nyomon, 
követett a Woodwillenél hajóra szállt »fia
talember. Green menekülni látszott, de á 
fiatalember válláratette kezét_s igy szólt:

—  Csak lassabban Grün Sámuel 1 Hát; 
végre mégis rádakadtam.

— Uram — szólt mr. Green — már 
mondtam önnek, hogy én Green vagyok, 
nem Grün s hogy nincs szerencsém ismerni 
önt!

. —  Ohó, uram, engem nem lehet meg
csalni. Én nem hiába hagytam el az óvi
lágot s néta hiába fordítottam három teljes 
évet családom megroníójának felkutatására. 
Én jól tudom, hogy Grün -Sámuel berlini 
bankár, aki társa volt . apámnak, aki ez 
utóbbit kifosztotta minden vagyonából, 
mindenét ellopta s végül Oka lett szegény 
apám. öngyilkosságának — hogy ez a 
Grün Sámuel Amerikába szökött s a lopott 
pénzzel, nyolez évvel ezelőtt uj bankházat | 
nyitott San Luisban, aholmosi Jani Green j  
név alatt mint közbecsülésnek örvendő j 
milliomos él. Láthatja, hogy mi ident tudok j 
s hogy most nem menekül el előlem . . .

Nehány pereznyi csend következett^ 
azután Green hangját hallottam. Halkan, 
kissé rekedten s ezúttal németül beszélt, 
amit azonban megértettem, mert tudok né
metül.

— De hát mit akar tulájdonképjőjem, 
Bleier ur?

— Semmi egyebet — veit a válasz
— mint azt a kétszázezer márkát, melyet 
ön ellopott atyámtól s melylyel megszökött 
Az' sem piiattam kell,' mert én megélek a 
munkám után, hanem szegény özvegy 
anyámnak és húgomnak, akiket ez a pénz 
joggal megillet.

Megint néhány másodpereznyi csend

Erre alapítottam tervemet. _ _ _ _ _ _
Rögtön felmentem a parancsnoki 

hidra s jelentéstJettem a kapitánynak, a 
történtekről, elmondván neki -tervemet is, 
melyet helyeselt.

Folyt. köv. '

gokat mások is le- és felülfoglalatták 
azokra kielégítési jogot nyerték volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. f.-c. 120. § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nggyatádor<l909 évi december
hó 14 napján..

SZABÓ JÓZSEF
kir. jbiri végrehajtó.

8088,



Somogyvármegye első szőnyeg és vászon áruk telepe Kaposvár Korona-u. 17 kíspiacczal
szemben. Tehát ez után nem kell a fővárosból ezen czikkeket rendelni, mer nálam mindent fel

talál ugyanis raktáron van minden nemű fali, futó, ágyelé és asztali szőnyegek a legszebb kivi
telben, fügőnyök ágytakarók,"paplanok, utazó takarók, asztalnemüek bel és külföldi zsebkendő kü
lönlegeségek, dús raktár Rumburger, Len, pamut és czérna vásznakban. Elvállaltatok teljes ágy 
berendezések, kelengyék, csecsemő-keresztelő készletek úgyszintén külgn-külön is beszerezhetők 
az ezekhez szükséges czikkek, valamint itt fel nem sorolt számtalan czikkek a legnagyobb vá
lasztékban.

Az összes áruk szigorúan szabott-legolcsóbb árakon vannak nálam megállapítva és Így ke
rülnek azok eladásra is,~a miért is kéretik a n. é. vásárló közönség bármilyen csekély rendeléssel 
is czégemhez, bizalom teljesen fordulni midőn meglóg győződni olcsó áraim valódiságáról.

Kiváló tisztelettel

N E U n f l N  A N T A L
1 vég 30 rőfös vászon a leg
nemesebb anyagból készült 
női ingre vagy ágyneműre 

alkalmas ár f. 5.80

f  12 drb. legjobb 
minőségű zsebkendő 
fehér vagy színesben 

ár 1.80

Nem ...megfelelőt készséggel kicserélek vagy a pénzt vissza adom;
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Hausner Ignácz Nagyatád: Úri és női czipész. 

Czipőrahíár.
Ajánlortf a közelgő őszi és téli idényre uj árival felfrisitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek' czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 
mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Melyei tisztelt vevőim teljeski^égités^re költséget nem kiméivé a fővárosból egy 
kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltma^öírtellemes ĥelyzetben vagyok, hogŷ  mérték 
után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 
szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközö;ltettnek. Szétküldés vidékre.
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Nyomatott Benyit János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.



Társszerjíesztő: KATONA OÉZA.
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Eladó ház.
Nagyatádon a Zrínyi utca 243

Kiadó üzlethelyiség.

'Árverési hirdetmény. ;s5r.
nyeinek megfelelően. épitve 23 sz sarokházbán

tér
Alulírott bírósági végrehajtó az lO n f l f" l-  "  a a l  u l' , l ‘ , í u a l 1  (k ítÜ llÖ

évi.Lx t-cz. 102 §-a érteimében ezennel • f , . j . y f or ga l mi  hslyen) egy d iv a ta r u
közhírré teszi, hogy a Bpesti keresk. ' és Öl te le k k e l  cl hOZZtltcirtOZO  _
váltó kir. törvényszéknek 1909. évi 97925 m e l lé k á n í i lp f p k k e l  É ^ V Ü t t  SZ3-  ÜZ lG inGK  (GQfnGüTfc Id Ö b b  hölVS"

- t z  ^ ^ ’SSrrw^-CS-badkézbő! .eladó. Bővebbet ség bérbeadó. Bővebbet e lap 
és fia javára 450 kor. s ¡ár. ereiéig to- j Csordás Péternél. kiadóhivatalában.
ganatositott . kielégítési végrehajtás utján i 
-lefoglalt és 920 kor.-ra becsült következő 
ingóságok u. ni. rőfös áruk-Tíyilvános árve-
résen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909. évi V. 554 3 szánni végzésé 
folytán 109 kor. tőkekövetelés erejéig, Nagy
atádon alperes üzletében leendő megtartására 
1909. évi deczmber hó 30-ik napjának 

d. e. 10 órjija 

határidőül kitüzetik és ahhoz átvenni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hngy .az érintett ingóságok
1881. évi LXL t.-c. 107.-és 108. §-aí értel
mében—készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 

—Ígérőnek, szükség esetén becsíjroi  ̂ alul is
’ " "é l fógttak aaa!nT"ni — —  — • ~

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és feliilfoglaltatták 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 deczember 
—hó 14 jiapjáii,"

kir. bir. végrehajt').

HIRDETÉSEK.

V-ÉRTES A N T A L
fényképészeti és festészeti műterme 

NAGYKANZSA.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 
meghívás folytán f. hó 18-án szombaton Nagy
atádra érkezek s Vago Üdöll TüdfáSii!-féle házban';

fényKépfelvételeK^t
eszltózlök. Kérem a n..T). közönség irányomban 
tanúsított bizalmat s főtörekvésen! ezt továbbra 

—«-kiérdemelni. - : * . •-  
   •• • .—  ' ■ Tisztelettel 

VERTES ANTAL
fényképész.

A Nagy Gábor-féle

Delaware szóló 
faj

az egyedüli, melynek ter
meléséhez semmiféle tudo
mány vagy gyakorlat nem 
nem kell, meg az is elbá- 
nik vele, aki soha szólótó- 
véf nem kezelt. * Mi nden 

.szállítmányhoz utasítás 
niellékeltetík ingyen és ebből kinézheti-mindenki, 
hog^ miként ültesse el, kezelése pedig metszés, 
kapálás és felkötésböj .ál más dolog nincs vele 
mert ezt oltani,permetezni, kénporozni nem kel!,' 
nem,' árt ennek a filokszera ¿8 bimbója, vesszője 
télben soha el nem fagy. Holdanként átlag ¿5 
hektolitert terem s egy bimbójából 3—4 fürt fej
lődik. Valódi bötermö legnemesebb faj ez, melyet 
azonban nem szabad összetéveszteni más ugyan- 
ilv név alatt forgalomba hozott hitvány tájjal, 
ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor-féle fajt kap
junk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy Gá
bor féle Delaware-szólö olyan borr ab mint az 
asszu, édes és erős, igen kellemes zamatu és 
kétszer annyiért kél el mint iiiás borok. Kóstoló
nak egy üveggcf'bárkinek küldök egy koronáért. 
A DtLAWARE szóló bővebb leírását, termé
sének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti fény
kép felvételeit szines kivitelben, továbbá a Szöveg 

közé nyomott 40 sz.ép.Jwipet. tartalmazó 
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve 
mindenkinek, aki jelcin címét tudatja, okvetlenül 
kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegyzé
ket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetesról 

is ad részletes, helyes útbaigazításokat.
NAGY GÁBOR szőlönagybirtokos, 

KÓLY pósta, távirda és távbeszélő 
állomás.

Levelezés magyar, román, horvát. Szerb és né
met nyelven. _

Felvételek borús időben is eszközöltetnek.

Zonguravásárlo közönség figyelmébe
7 . —77*"" ' ■ 8

Azoknak, akik zongorát, vaagy pianinót vásárolnak, fontos ©
érdekük az, hogg minden tekintetben megnyugtató garanciát, @  
kapjanak a zongora, vagy pianínó ttrtósságára és kitűnő mi-

nőségére nézve. !Ü!
Mint ilyen elsőrendű cég legjob- ^

bán ajánlható wlti
Keresztély |

É l
zongoraterme §

Budapest, Váci-kőrut 21. (Iparudvar), W
a hol saját gyártmányain kivül a vi- ífgi
lág összes gyártmányai a legideáli- |*| 

sabb kiszolgálás mellett szerezhetők be. Kevéssé használt zon
gorák 500 korongtól kezdve szintén kaphatók-
’ . Felvilágosítással készséggel szolgál a ezég.

Árjegyzék, ingyen és bérmentve 1̂ sz megküldve.

legalkalmasabb és legmaradósabb 
ajándék.

karácsonyi



n a g y a t á d i h ír l a p

Köhögés, rekedtség es hurut ellen nincs jobb a 
Réthy-féle s

PEMETEFŰ CZÜKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázoftan 
Réthy-félét kérjünk, mivel 'sok haszontalan 

utánzata van.
fadoboz ára 60 fillér.

szállity anierikai sima és gyökeres 
különféle- fajokban, fajtisztaságért jótáll- 

va legdusabb választékban a már évek óta 
elsőnek és legniégbizhatóbbnak ismert

küKiillö menti első
szölooltvány telep

Tulajdonos: GASPARI FRIGYES. 
Medgyes 85 sz. (Nagykíiküllő megye). 

Tessék-képes árjegyzéket kérni 1
Ae-árjegyzékben találhatók az ország minden ré
széről érkezett, elismerő levelek, Ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt 
az ismerős személyiségektől úgy szc-, mint irás- 
belilegí-bizonyságot szerezhet "magának a fenti 

szölőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

Virágkedvelőknek! 
¡Ajánlom Csodavirágomat“  me
lyet a véletlen juttatóit birto
komba. Rátekintve szárazkóró,
- langyos vízben 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra

Csak ttú th y- fe lé t fog ad ju n k  c l ! !

lefolyása után gyönyörű leveles 
növény lesz belőle, mely minden 
szobának remek dísze. Ára I. 
kor. 25 fill. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetönél Fülecs-puszta u. 
p. Rmya-szt.-kírály.

CZERKÜNlMRE
~UR? ftS N’Ö! 

KÉSZ CIPŐ 2S~NAGYATÁD.

AJÁNLJA saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVALLAL-hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el-

legfínomabb

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

"A pécsi 
országos ki- 

~  állításon elis- 
merooidevi 1 
lel kitüntetve.

-A.

Zongoravásárló közönség figyelmébe
______Azoknak, akik zongorát, vaagy pjaninót vásárolnak, fontos
érdekük az, hogy minden tekintetben megnyugtatód garanciát, 
kapjanak a zongara, vagy pianinó tartósságára és kitűnő mi- 

Tiéségére nézve.
Mint ilyen elsőrendű cég legjob

ban-.ajánlható

Keresztély

zongoraterme
Budapest, Váci-körut21. (ípárudvar),
a hol saját gyártmányain kivül a vi- 

- - lág összes gyártmányai a legideáli
sabb kiszolgálás mellett szerezhetők be. Kevéssé használt zon
gorák 500 koronától kezdve szintén kaphatók.

Felvilágösitással készséggel szolgál a ezég.
Árjegyzék, ingyen és bérmentve l ŝz megküldve.

I A legalkalmasabb, és legmaradósabb karácsonyi
ajándék.

Páratlan
szölöfaj!

Hogy ezt bebizonyítsam, a 
.Delaware" szőlőről, ki
rályi közjegyzői hitelesí
téssel ellátott eredeti fény
kép felvételeket készít

tetted.
A felvétel áll : egy drb. 

20 éves ciercsapos kifogástalanul dúsan termő 
töke, 32 fürt, egy drb. 4 éves szálvesszös töke 
168 fürt és 11 drb. egy sorban lévő 4 éves száll- 
vesszös tőke több mint 1600 kifogástalan egész
séges fürt szőlőterméssel. Ezek mind ott vé
tettek fel, a hol pár méternyire tőle az euró
pai oltványokon a termés négy-ötszöri per
metezés dacára elpusztult. így ez az év yolt 
az, a mely bebizonyította, hogy ezen fajnak 
termésében permetezés nélkül semmiféle sző
lőbetegség kárt nem okoz. Ezenkívül nagy 
előnye meg, hogy oltani és alá a földet meg
forgatni nem kell, vesszője télben soha meg nem 
fagy, bora elsőrendű és rendkívül bőtermő. 
Ezen a néven azonban igen sok más hitvány 
ajokat adnak cl, ezért á ld  a valódi bőtermö és 
egnemtsebb fajt akarja megszerezni az csak
NAGY -OABOR-léle „DELAWARE,
vesszőt vegye.

\ DELAWARE szőlő bővebb leírását, termé
sének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti fény
kép felvételeit szines kivitelben, továbbá a szöveg 

közé nyomott 40 szép képet tartalmazó 
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve 
mindenkinek, aki velem címét tudatja, okvetlenül 
kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegyzé
ket, mely a szölooltványokrol és iugasültetésről 

js  ad részletes, helyes útbaigazításokat.
NAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos, 

KÓLY- pósta, távirda és távbeszélő 
állomás.

Levelezés magyar, román, horvát, szerb és né- 
i’net nyelven.


