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A miniszter szavai! , . .
— Előttem fekszik a vallás- és;: 

közoktatásügyi Miniszternek, Gróf 
Apponyi Albertnek hivatalos felszó
lítása, melyben széleskörű intézke
déseket tesz a tanulóifjuság, — a gol- 
dene Jugend — fizikai, kulturális és 
valláserkölcsi életének megóvására, 
fejlesztésére vonatkozólag.

Nincs benne semmi újdonság; 
ezer és .ezeréves igazságokat beszél. , 
Energikus szavakat intéz az isko
lák vezetőihez épugy, mint a szü
lőkhöz, nevelőkhöz, a vallási és tár
sadalmi élet legszentebb érdekében.

Sajnos dolog nagyon, miszerint j 
az ifjúság lelki, szellemi, vallás-er
kölcsi életét veszélyeztető áramlatok 
hullámzódván, annyira szétterjednek, 
hogy az isteni szó mellett kénytelen 
az állam is 
intézkedéseket tenni

A kultuszminiszterrel kezet fog 
a belügyi és az igazságügyi Minisz
térium, hogy a hol a kérő szavak 
nem használnak, ott a justicia dere
sével szerezzenek érvényt ezen ren
deletnek . . .

Az intézetek hatóságai, taná
rai és tanítóitól sokszor lehet pa
naszt hallant az ifjúság hanyagságá
ról, rakoncátlanságáról, korai érett
ségéről, lelkiismeretlenségéről . .

Bár minden lehetőséget megtesznek 
ők a nevelés érdekében, mégis sok
szor kénytelenek bevallani, hogy 
legszentebb intenciójuk csődöt mond... 
Hol itt a hiba? A szülői hánzál, 
a pár excellence pajtásoknálésegyébb 
illetékes, vagy kevésbé illetékes per- 
sonáknál! —

A szülői paedagógia (tisztelet 
a kivételeknek) sokaknál nagyon 
rozoga tripódiumon 4111 — Ne tes
sék — Kedves Szülők — minden
ben a tanerők'~kötelességGire hivat- 
kozjii.LNincs azoknak kilométeres-ke
zük, ezer szemük, kizárólagosan csak 
épen erre való idejük, hogy a ren
des felügyelet mellett is folyton an
nak a 100-200 gyereknek sarkában 
legyenek, hogy miként viselik magú
kat, (sok szülő meg épenséggel fel 
is emelné az ő bölcs vétójt ez el- 
len),nemhaHgatftak^e,teszrieípeoigas-

a gyerek megjelenése, gondolkozása, 
magaviselete, a családi élet plakátja.

Sok szülő nem törődik avval, 
kivel paftáskodik gyermeke, pedig: 
„Cum sancto sanctus eris, et cum per
verso perverteris“, mely szentirási 
bölcs axiómát elég ért hetoen adjaVisz- 
sza a magyar nyelv; „Mutasd meg ba
rátodat s én megmondom, te ki vagy!"
— Sapienti s<jt!

Nem néz utánna minő könyve
ket vesz kezébe, melyekből nem In-—

ö lelki-
világukba, hanem tessék a gyeplő 
egyik szárát a kezükbe venni és 
együttes erővgl nevelni, őrködni a 
gyermek felett az iskolávat egyetem
ben!

Tessék csak helenézni abba A 
családi életbe, annak szellemébe. Igen, 
oh igen, itt van sokszor az a bacillus- 
és miazrna-telép, itt van az a Depó, 
melyet ki kellene lugozni! — itt egy 
kupacon! Különben ugy-e ez • disz
krét dolog? No tessék elhinni, hogy

domá’nyt, néni jellemetnemesitő píin- 
cipiumokat-tairul, hanem már f ia ta lt  
korában olyanokat tud, melyeket a 
psuchologiai és anthropologia is a 
legdiserétebben tárgyal. Itt különö
sen a pornográfiát, annak kanálisa
it éhtem, melyeknek kókler terjesz
tőit a közmorál nevében egyszerű
en deresre kellerie huzni, mint_oUja  ̂
nokat, kik az cíet~szémetesládáiból
szedett piszokkal inficiálják a gyer- 
mekJiszta lelkivilágát, hadd tudja 
meg az ilyen pervesz-alak, minő mun
kát végzett! ^

A miniszter a belügyi miniszté
riummal karöltve a lehető legnagyobb 
szigorral tekint körül a tanulók la
kásain. Bármit talál ott ami a tanú-: 
ló lelki, testi, vallás-erkölcsi, szelle
mi szorgalmi-életére benitólag, bot- 
ránkoztatólag, ... zavarólag hat, in 
guantum potest eltávolitja, ha kell a 
rendőrhatóság igénybevételével.

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
Kisértetetek.
Ir ta : Vértesy Gyula.

Mindenki, aki csak ismerte, boldognak 
tartotta a szép fiatal asszonyt, aki a szép
ségén és fiatalságán kivül még gazdag is 
volt; azonfelül pedig volt neki kedves sze- 
retetre méltó férje s két bájos gyermeke.

S egy szép napon itt hagyott mindent: 
mérget ivott s elment oda, ahova csak a 
boldogtalan, vén, vagy beteg emberek szok
tak vágyódni.

Kedves jó ismerősöm volt. Egyike a 
legszellemesebb legkedvesebb asszonyoknak. 
Nagy kék szemének lemondó, bús tekinte
tét, mintha most is magam előtt látnám s 
szép ajakéról is mintha most is integetne 
felém az* a fanyar mosolygás, a mely mindig 
ott ült, valahányszor az élet nagy probler 
májáról beszélgettünk.

Pedig gyakran beszélgettünk. Az ó
• rendes szavajárása volt, hogy nem érdemes 
élni. S  ezt az álláspontját meg is védeV 
mezte emberül. Néha nap ugyan, mintha le 
lett volna győzve az érveim által, s már-már

kezdte beispiemi, hogy mégis van az_élet- 
ben valami, amiért érdemes élni, hanem e£: 
csak pillanatokig tartott, hamarosan' ismét 

' úrrá lett fölötte az ó végtelen pessimizmusa- 
Higyje el mégis csak ostobaság az 

egész élet.. Ha az ember nem gondol
kodik: 'állati életet él, ha pedig gondol
kozik: kétségbeejtő eredményre jut. Arra, 
hogy élvezeteink üresek, silányak, a napról 
napra fenyegető halál ellen.

Minden reggel, mikor. felébredek, ar
ra gondolok, hogy ma ugyan még felébred
tem, de hátha holrfapra már ravatal lesz 
az én ff hér ágyamból ^ jén holtan, mozdu
latlanul fogok benne feküdni. Szólni akarok 
majd s nem tudok szólni; látni és nem lát
hatok; érezni és nem erezhetek; mert az 
agyam fagyos lesz, a szemem üveges s a 
szivem nem dobog többet!

És ott fognak zokogni; akiket szeret
tem, s a kiket szeretek, ők tehetetlenül,

; fájdalmukban, én tehetetlenül halálomban.
Irtózatos gondolat! így élni szeretteink 

között az örök elválás szörnyű tudatában! 
Egy percig sem lenni biztosnak abban, hogy 

: a jövő percben, még együ'.t maradunk-e?
1 Lehet pedig, hogy együtt maradhatunk 30- 
40 évig, de akkor 3Q-^0 évet) át a nap.

minden órájában lesni, rettegni az élet vé
gét. Ebbe belle. kell őrülni! Más talán ki 
birja a várakozást, hogy mikor lesz ravatal 
vagy az ő, vagy a férje, vagy a gyermeke 
ágyából, de én nem birom. Ha senkink se 
lenne a világon, ha nem szeretne senki, s 
ha nem szeretnék senkit, talán nem lenne 
olyan irtózatos a halálra gondolni?1 Vagy 
ki tudja? Magunkért is rettegnénk. Nekem 
magamnak is irtózatos elgondolni, hogy 
ma süt rám a nap; járok, kelek, élvezek, 
érzek, élek s holnap mereven muzdulat- 
lanul fekszem, mint '‘egy döglötf állat. S 
^ lélek működése megszűnik: a test műkö
désével együtt, a lélek is eltűnik az örök 
semmiségbe. £  . _ . - •

pl kell tűnnie, mert a lélek tovább 
éléséről nincs bizonyiték I Ha a lélek tovább 
élne, mint a test, lehetetlen, hogy a szere
tő anya, férj, vagy gyermek lelke el ne ¡ötle
ne az itt maradottakhoz!

Nem, a léleknek is vége a testtel együtt. 
A lélek csak az agy működése, s ha az 
agy nem működik tovább, lélek sincs. Irt&r 
zatos gondolat ez az örök, végleges meg
semmisülés ! Meglásaa, beieőrülök ebbe a 
gondolatba.

' ' S nem örült bele! Elmenekült a kisér-
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R  miniszter ezen rendeletét meg 
kell szívlelnünk. S amit minden egyes 
tanintézet hatósága, az intézet repu
tációja s a haza ifjúságának érdeké
ben sine dubio minden lehetőt meg
tesz, épen úgy elvárja a szülőktől, 
nevelőktől, szállásadóktól, hogy ezen 
vigilanciát megosztják az iskoláéval.

Erre törekednünk kell, itt mu
lasztást elkövetni tilos!

Mert ha még a fiatal fákra is 
ügyelünk, hogy egykor gyümölcseit 
szedhessük, úgy akkora jövendőkben 
óhajtott vallás-erkölcsi, kulturális és 
társadalmi reményeket megvalósító 
ifjúságot nem szabatl pórázra enged
ni most, mert tessék elhinni, hogy 
máskép a jelen szomorú képe csak 
signuma lesz annak, a mi szükség 
képen be fog állani ily pozitió mel
letti -

Anonym us.

Községi közgylilés.
Fontos tárgyak fölött határozott feb

ruár 25--M JLak.ió rakor a községi képvi- j 

selök által élénken látogatott községi köz
gyűlés—

Elsősorban több segély iránti kérvényt, 
intéztek el. Ezután jöttek a fontosabb tárgyak.

Minthogy 11 egyén és vállalat a tele
phon bevezetését kérte, a közgyűlés maga 
részéről is elhatározta, hogy a telephon fel
állítása iránt a lépéseket megteszi, Ezzel a 
telephon ügye uj stádiumba lépett s remél
hetjük tényleges megvalósulását.

HpsszaQjtOölyt Steiner Miksának
azon indítványa körül, hogy az aljegyzői 
állás üresedése folytán változtassa meg a 
község tiszti szervezetét és állítson fel az 

; aljegyzői állás helyett egy önálló hatáskö
rű adóügyi jegyzői állást. Többek hozzászó
lása után a közgyűlés egyhangúlag — Stei 
ner Miksa indítványát visszavonta — úgy 
határozott, hogy az aljegyzői állást eddigi 
javadalmával fentartja és a községi jegyző
nek segéd-tartásra adott összeget 600 kor 
ról 1200 kor.-ra emeli fel, minek ellenében 
egyébb munkaerőről a jegyző”saját köjtsé-

J gén tartózik gondoskodni. Az aljegyzőre! ha arról van szó, hogy társadalmunk 
nézve pedig a szervezési szabályrendelet \ nyomorultjain segítsen.
Oly módosítására küldetett ki bizottság,! Állam és társadalom vállvetve, 
hogy az aljegyző elsősorban az adóügyeket mondhatnék vetélkedve ezen eszme 

j tartozik kezelni és a községi jegyző fel ette- keresztülvitelének szolgálatába szé- 
ségének fentartása mellett ö még külön istgődött, főleg azért, hogy ezáltal a 
felelős minden adómunkálatért. jszükebb, sanyarúbb viszonyok közt

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy ' élőkön segítsen, 
lépéseket tesz az iránt, hogy Nagyatádon Nap-nap után látjuk, hogy mi-.

! 40 gazdasági munkásház építtessék állami ként nyilatkozik meg az embersze- 
j segítséggel. Magok a munkások kérelmez- j retet eszméje úgy az egyesek, mint
■ ték-ezt és most, hogy kérelmükhöz a köz- a társadalom összes rétegei között. 
Ség is hozzájárult, lehet remélni, hogy 1—2 Czéljai e megnyilatkozásnak sokfé- 
éven belül egy 40 házból álló egész kis lék. Az egyik a már meglévő bajtól, 
uj városrész fog épülni. Ez összefüggésben; hibától akarja a szenvedő eínberi- 
a dohánybeváltó hivatallal óriási mértékben i séget megmenteni, míg a másik arra 
fogja emelni községünket. törekszik, hogy működésével meg-

A dohánybeváltó hivatal előtti utat, a akadályozza a társadalmi betegségek 
kaszárnyától a kápolnáig ki kell kövezni, fellépését S elharapódzását. •

1 Ezekhez "hasonló célt szolgál a 
«Nagyatádi Napközi Otthon.»

Magasztos ̂ hivatását mindany- 
nyíah eléggé ismerhetjük már, mert 
hisz évek óta fennállván, megmutat
ta, hogy mire képes egy egyesület 
akkor, ha nemes hivatását átérzi s 
mindent elkövet a szent cél meg- 
valósitása érdekében.

Kitudná azt megmondani, hogy 
ez egyesület fennállása óta hányj 
szegény gyermeket mentett meg a 
rossz, bűnös útra való jutástól s hány 
gyermekből nevelt a haza s társa
dalom részére hasznos polgárt? ....

hz egyesület nemes célját min
denkor a kegyes szivü emberbará
tok támogatása mellett tudta csak 
elérni. R  m ű k ödés meg valósításához 
-szükséges-agyagi^ eszközöket min—

Erre nézve kérelemmel fordul a község a 
vármegyéhez, hogy a nagyatád—ötvösi 
utat vegye fel a törvényhatósági útháló
zatba s a megyei utaüóalapból építse ki 
ezt az útszakaszt.

Az állami iskola fűtése, világításé és 
szolgatartása a községet terheli s folyton 
baja van- vele. Most kérni fogja 4tözség a 
m. kir. vallás és közoktatásügyminisztert,

megválthassa. - _____ __________
Végül a legfontosabb tárgy fölött dön

tött a közgyűlés. A villanyvilágítás tervei 
jóváhagyva érkeztek vissza a kereskedelmi 
minisztériumból s most elhatározta a köz
gyűlés, hogy kiírja a pályázatot a vállalko
zásra úgy, hgy az építő "tartozik egyúttal 
bérbe venni a községtől, alvállalatot. A 

-pályázati hirdetmény megszerkesztésével a
már egyszer e Urgyban MrdiSfniiHttii^ denkor-g társadalom szolgáltatta, 
got bízta meg a közgyűlés. Fáradhatatlan lelkű elnöke: vi-

Reméljük, hogy a pályázat eredmé- ze^j Tallíán Andor főszolgabíró az 
nyes lesz s ha nem hamarabb, de egy év egyesület által kitűzött céí „elérése 
múlva villanyárban fognak úszni utcáink es érdekében mindenkor mindent meg- 
lakásaink. tett. Évről-évre rendezte a «Napközi

[—  : = “  Otthon* jövödelmí forrását képező
A nemes szivekhez. jótékony célú előadásokat és tánc

estélyeket.
Korunk a humanismus uralma Rz elért eredmény mindenkor 

alatt áll; segít, ahol a segélynyújtás meglepő volt. 
szükségét látja és nem zárkózik el, Mindenki szívesen áldozott a

tetek elöl. S  mivel máshova nem menekült 
hetett, elmenekült a sirba. Ott legalább nem 
félhet tőle, hogy megőrül . . .

A szegény asszony temetéséről együtt 
jöttünk haza egy páran, régi czimborák. 
Sajátságos kompania volt ez. Barátkozásunk 
gyökerei visszanyúltak a boldog ifuság bo
hém világába. Volt ebben á kompániában 
mindenféle zsánerű ember; Író, színész, fes
tő, még egy milliomos is, akinek bohém tár
saságunk megbocsátotta azt a nagy bűnét, 
hogy pénze volt, cserébe azért, hogy esze 
Is volt.

— Bemegyünk még egy kicsit a ; vá 
rosba — mondta cinikusan az Író. Még egy 
két napig, vagy óráig mulatunk, mig a^guta 
meg nem lapít s a földről el nem küld a 
főid alá. —*

— Megyünk vissza játszani — szelle- 
meskedett a színész.

S  eszünk tovább étvágy nélkül — je-; 
gyezte meg a milliomos.

— Hja ez az igazság! Akinek pénze 
van, annak ne legyen étvágya; lám nekem 
szegény piktornak van étvágyam. Ezennel 
indítványozom is,-hogy vonuljunk valami 
kávéházba, mert ádáz vágy fogott el egy 
sonkás zsemlye után! ,,

Bevonultunk és kellő számú sonkás 
zsemlyék és sörök elköltése után miről is 
beszélhettünk volna másról nagy bölcsen, 
mint az öngyilkosságról, a helyett, hogy 
efféle témák helyett más okosabb dolgok
ról elmélkedtünk volna.

Csodálatosképen mind megegyeztünk 
, abban az egyben, hogy az asszonykának 
igaza volt, mikor öngyilkos lett.

— Irigyelem, hogy olyan bátor tudott 
lenni! Ha én nem lennék gyáva, én is rég 
itt hagytalak volna benneteket. De gyáva 
vagyok s bevárom mig megőrülök a helyett,

J  hogy. elpusztulnék innen, ahol nincs semmi 
keresni valóm. Vagy mondjátok meg őszin- 

j tén, miért élek én ? — Fakadt ki az író.
Azért, hogy nap-nap után apró pénzre 

j  váltogassam a tehetségemet, s firkáljak 
i szellemes csevegéseket, kritikákat s úgy 

j  nevezett «Nagy újdonságokat,» hogy meg- 
jkeressem velők a betevő falatomat? Hogy 
| végezetül azután elpusztuljak innen anél- 
| küj, hogy csak egy valamire való dolgot is 
j  írtam volna ? S  én nem fogok irni. Mert 
máris kiírtam magam.

Oh a kenyér drága s minden falatért 
írni keH4-Szétosztogattam már agyam min
den termelését. Az agybérlők kiszipolyoztak

teljesén! S  milyen iszonyú az, mikor az 
j ember érzi, hogy a lelke már teljesen üres. 
Kiírtam belőle mindent, a kenyérért, a ru- 

| háért, a lakásért, a szerétőkért! Ma már 
: semmi tartalma nincs a lelkemnek.
I Jogáafc voltam, ügyvédnek készültem 
I s eldobtam magamtól a praktikus, okos 
j életpályát, hogy magasabb, eszményibb cé
loknak élhessek s kisült, itt is csak a ke- 

jnyérért kell kínlódni ; még hozzá itt több 
: munkával szerez az ember kevesebb ke- 
1 nyeret. S  e mellett érezni napról-napra, 
hogy tehetetlenkedik az ember!

És nincs segítség! pihenés, nyugalom 
1 kellene, csakhogy egy falat kenyeret sem 
ad ingyen senki. S  ha még egyedül lennék! 

|De a család, a szegénység lehúz a földre, 
ha lenne is még erőm repülni.

Ostoba fővel megházasodtam. Elővett 
egy hülye szerelmi hangulat és elvesztem. 
Egyedül talán mégis mentem volna vala
mire, nyomorogtam, éheztem volna, de ta
lán mégis megtudtam volna irni az én nagy 
regényeimet, mélyek az agyamban, a lel
kemben éltek, csak fizikai időm és, erőm 
nem volt a kidolgozásukhoz. HÉn magam 
még csak éheztem volna, de őket csak 
nem engedhetem nyomorogni. Pedig, nem
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jótékonyság oltárán, mert tudta, hogy 
fillérei oly cél megvalósítására for- 
ditatnak,mely célnál nemesebbet, 
szebbet és magasztosabbat egy egye
sület sem szolgálhat.

Ez évben is már javában folyt 
a készülődés a tárgysorsjátékkal egy
bekötött táncestély megtartására, már 
szép számmal érkeztek a kegyes 
adományok, községünk minden pol
gára érdeklődéssel tekintett a ren
dezendő vigalom elé.

R  sors keze azonban máskép 
döntött. Gyászba, mély gyászba bo
rította az egyesület szeretett elnökét 
és annak családját.

R  tervezett tánczestéhjt a ^ren
dezőség, szeretett elnöke iránti ke
gyeletből bizonytalan időre elhalasz
totta, de elhatározta egyben, hogy 
széles körű gyűjtést indít az egye
sület céljaira, nehogy a társadalom 
segélyezésére szoruló szegény s 
ártatlan gyermekeink is megérezzék 
a bennünket ért súlyos veszteséget.

A gyüjtőivek már ki vannak 
bocsátva s amikor ezt nagykö
zönség szives tudomásába hozzuk, 
kérjük: ne zárkózzék el a kérő szó
zatétól, hanem juttassa filléreit,— me
lyet ez évben a ̂ mulatságra szánt
— a rendezőség kezeihez, hegy az a 
nemes célra felhasználható legyen.

dr.—

H 1 R E K.
—  A „nagyatádi Xiceum egyesület“

legutolsó előadása közönségünk teljes meg- 
elégedéséveLés elismerésével végződött. Az 
előadó Dr. Neubauer Ferenc ügyvéd volt, 
ki nagy gonddal feldolgozott anyagájt: Az 
Északsarki felfedezéseket“ adta elő értelme
sen, precízül. Gyönyörködtetett is tanított is. 
Fáradozását a szép. számmal jelen voltak zu
gó tapsviharral jutalmazták. A  vetítőgép, ille
tőleg a lámpa is a legtökéletesebben működ
vén, a kísérő képek gyönyörűek voltak. Vég
re tehát elérte a Líceum Egyesület, hogy tö

kéletes előadásokat tud tartani. A még kö
vetkező három előadást, mely mulatságos is 
tanulságos is leend, a legmelegebben ajánl
juk közönségünk figyelmébe. A legközelebbi 
előadás idejét falragaszok fögják^hírdetni.

Rózsahullás. Szokatlan, fehér ruhás 
temetésen vett részt f. hó 2-án Nagyatád kö
zönsége, hol nem hangzóit el a búcsúztató 
szivettépő melódiája, hanem az egyház* ör
vendetes hynfnusa: Laudate puéri Dominum I 
Vasdényei Elemér gyógyszerész házában folyt 
le ezen liliomös szertartás, kinek negyedfél 
hónapos kicsiny leánykája hunyta le mosoly
gó szemeit a szerető szülök előtt, hogy az 
örökélet hosannás angyalainak karába sies
sen s tiszta szívvel érettük imádkozzék. Bús- 
lakodnak a szomorú szivü szülők, de örvend 
az egyház, hisz angyalainak száma eggyel 
száporodott Nyugodjék békében!

— U j elnök. A „Nagyatádi jótékonyczélu 
izraetitr krajcáregylet“ febr. hó 28-án tartott 
ülésén egyhangúlag s nagy lelkesedéssel Dr. 
Borsodi József rabbit választotta elnökévé.

— A nagyatádi jótékonycélu izraelita 
krajcáregylet 1909. évi március hó 6-án 
Nagyatádon a „Korona“ szálló nagytermé
ben zártkörű kedélyes táncestélyt rendez. Be
lépő díj személyenkint 1 korona. Kezdete 
este -féP9 órakorT

— Az aljegyzőt állás-ra máris megindult a 
korteskedés. Jelöltek Gundy Géza nagyatád-“ 
Vidéki és Geiger Károly nagyatádi segéd- 
jegyzők. Erős küzdelemre van kilátás.

— Meghívó. Gazdakörünk igen tisztelt 
tagjáit felkérjük, Jiogy a „Nagyatád és Vidé
ke Gazdaköre“ által f. évi március 7-én dél
előtt (vasárnáp) Nagyatádon a nagyatádi ura-

| dalom belsö-majorjában-tartandé-tenyészál— 
lat-vásáron megjelenni szíveskedjenek. Gyü- 

ilekezés a „Korona“ vendéglőben reggel 8 
órakor. Kelt;;Nagyatádon, 1909. március 1-én, 
az elnökség.

— Értesítés. Tisztelt cimet van szeren
csénk felkérni, hogy a március7-iki tenyész
állat-vásárra, bejelentett bikáit vagy tenyész
kan sertéseit 6-án, szombaton egyenesen a 
nagyatádi uradalom belső majorjába (a mén
teleppel szemben) hajtassa be, a hol megfe
lelő istálóról gondoskodva van. Az állatok 
ápolásáról, takarmányozásáról az eladó tartozik 
gondoskodni. Kelt Nagyatádon, 1909. márci

us hó 1-én. „Nagyatád és vidéke gazdaköre“
elnöksége.

— Nyilvános köszönet. Február hó 21- 
én,. Bodvíczán, a tűzoltó felszerejés javára 
tartott tánc-estélyen felülfizettek: Dr. Sze- 
tsey István 2 kor. Gubiánó Lajos, Vidák Fe
renc kertész, 1-t-I koronát Vidák Ferencz 
és Kovács Ferencz 80—80 fill. Angyal Pál 
Balatinecz János, Hegedűs Vendel, 60—60 
fill. Benke István, Kosztro József, Sárdinec

| Ferenc; Szúliman József, Hegedűs Pál, Kri- 
varics József 40—40 fill, Bódizs János 20 fill.
A felülfizetóknek ezúton hálás köszönetét 
nyilvánítja a tűzoltóság.1**

— Közgyűlés. A «Nagyatádi járási hi
telszövetkezet* f. évi február 28-án d. e.
11 órakor tartottá meg a. Nagyatádi járási 
takarékpénztár igazgatósági termében XV. 
évi rendes közgyűlését, melyen 25 szövet
kezeti tag 5130 üzletrész képviseletében 
250 szavazati joggal volt jelen. A  szokat
lanul nagy számban megjelent szövetkezeti 
tagok Knapp Józsefet kiáltották ki a köz
gyűlés elnökévé, ki a bizalmat megköszön
ve a közgyűlés szabályszerű összehívását 
és annak határozatképességét megállapítván, 
jzőkönyv-hitelesitőkké Steiner Sándor és 
Lówinger Samu szövetkezeti tagokat jelölte 
ki. Ezután felolvastatott az igazgatóság és 
felügyelő bizottság jelentése és elótefta^z- 
tetett a lefolyt üzletév számadásai; a köz
gyűlés tudomásul vette a jelentéseket éŝ - 

I megállapította a számadásokat, valamint
' intézkedett a nyereség felosztására vonat
kozólag akként, hogy a mutatkozó 22879 

J K 77 f nyereségből: irassék 8192 K 70 f 
az 1907. évi, 2851 K 35 f pedig az 1908. 
évi csoporH^véra. A-4ejárM906^-évi—cső-—
T5ortot“inegittető-H735 K 72 f-hez huzzá- 
adva az előző 2 évből jóváírt 10201 K-nyi 
nyereségrészesedést, összesen 21936 K 72 
f. rendelkezésre álló nyereségből fizettessék 
ki a lejárt 1906. évi csoport 8222 üzletré
szeire egyenkint 2 K 66 f (5.7/0) osztalék; 
az ezután megmaradó, 66 K 20 f-ből adas- 
sék a leltározásban résztvett 4 felügyelő- 
bizottsági tagnak fejenkint már kifizetett 10 
K-hoz még egyenkint 10 K, tehát összesen 
40 K tiszteletdijképen, a fenmaradó 26 K 

120 f pedig vitessék át az 1909. évi nye
reség számlára. Ezután a választásokra vo*-

a szerelem, se nem a szeretet kötött, csak 
a kötelesség. Szerelem? hová lett az már! 
akkori Mi lett abból a csodás, rajongó 
érzésből, mely összefűzött minket az ideá
lis vágyak első, tiszta idejében s mi lett 
abból a mámoros, vad, szilaj érzékiségből, 
mely a mézes hetek alatt vérvörös izzás
sal pattant elő vérünk minden csöppjéből. 
Mi lett ?  Unalmas együttélés, melyet a közös 
szegénység érzése szinte gyűlöletessé tett.! 
S  mi lesz még ezután? Ha nem tudokj 
dolgozni, h? nem lesz mit ennünk, ha ki
merült agyam teljesen felmondja a szolgá- i 
latot ?  Nincs nap, hogy eszembe ne jutna 
az Angyalföld, vagy a Lipótmezó I . . .  Hát 
mondjátok meg őszintén, nem gyávaság • 
erre várni?

— Még te panaszkodsz, — a ki mé-L 
gis élsz; ha szegény koldus valóságában] 
is, de mégis a valóságban. Én meg örö
kösen a hazugságon! Egy életet végig élni, 
hazugságban, komédiázásban 1 Mióta szinész 
vagyok egy őszinte igaz szót nem hallot
tam, nem mondtam a környezetemben. 
Csupa áltatás, csupa hazugság, csupa fes- | 
ték itt minden 1 S  ami kis tartalma van a., 
lelkűnknek, napról-napra kidobjuk a kö-> 

^zönségnek, kiki ennLakati-a lelkűnkből a |

maga színházi jegye árának ntegfelelő'en. S 
aztán, ha jól laktak velünk, elfelejtenek. 
Mire kimennek a színházból, jóformán a 
nevünket se tudják I S  ezért kell nekünk 
kínlódnunk, verejtékeznünk, hogy a pénzü
kért megrikassuk, >vagy megkacagtassuk 
őket. Hát "érdemes ezért élni? Hát életcél 
lehet ez? Beleőrül az ember ebbe a gon
dolatba, hogy végig éljen egy életet, anél
kül, hogy igazán .élne.

— Mi a ti gyötrődéstek az enyémhez 
képest — vágott közbe-a festő — ti tá
volról sem álltok ott, ahol én. Nájam iga
zán a véletlen dolga, hogy eddig nem 
örültem meg. Csináltam egy jó képét s 
azóta azt az egyet meg sem tudom köze- 
liteni. Egyre rosszabb és -rosszabb dolgok 
kerülnek ki a -kezem alól. A -kritikusaim 
talán nem is merik  ̂ szemembe mondani, 
hogy silányságokat _cjfinálok —i de én ér
zem, ' hogy a tehetségem abban az egy 
munkában teljesen kimerült.

Istenem, ha eszembe jutMichel Angelo, 
Tizián, meg a többi óriás I Mennyi felséges 
dolgot tudtak alkotni! Micsoda őserő volt 
azokban, s milyen nyomorultak vagyunk mi ! 
Égy mű kímerit, tönkretesz! Az igazi szí
neket többé soha se fogom megtalálni!

Azok elvesztek rekem őrökre. Érzem, hogy 
j kellene valamit megcsinálni, de csak érzem; 
' megcsinálni nem tudom. Meg se közelítem 
azt, amit elgondolok; a tehetségem teljesen 
elveszitettem, mégis élnem kell; hülyén, 
bután bevárni azt a szép napot, a mikor a 
paralizis megfoszt majd az öntudatomtól. 
Hát nem gyávaság és butaság ezt bevárni ?

— Ti legalább csináltatok valamit — 
mondta a milliomos legalább dolgozatok, 
míg tudtatok dolgozni. Dolgoztatok a ke
nyérért, mert éhesek voltatok, de én sohse 
voltam, éhes. Nektek mégis van még valami 
étvágyatok az életre, ha nem volna, nem 

.dolgoznátok a kenyérért sem — de nekem 
semmi, éppen semmi étvágyam sincs.' Se 
ételre, se italra, 4e szerelemre. A színhá
zakat is utálom; a zenével torkig vagyok; 
olvasáshoz nincs türelmem. Mit csináljak? 
Fölösleges „élnem és mégis élek. Ez az igazi 
hülyeség! Néha azt hiszem, hogy ez az 
öregség. De 36 éves korában csak nem 
öreíf még az ember? Nősüljek meg?'Sen
kinek se hinném el, hogy magamért jön 
hozzám; mindről azt tenném föl, hogy a 
vagyoijom csábította hozzám. Annyi szerel
mét vásároltam már, hogy minden szerel
met eladónak tartok. A legtisztább érzé-
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natkozólag beterjesztett indjlvány válto
zatlanul fogadtatott el, melynéirértelmében 
igazgatósági Aelnök lett: Rotter Berriát, al- 
éTnök: Mészáros Vilmos (uj) igazgatósági 
tagok lettek.: Adler Géza, Burits János, 
Bájcsi Péter (uj) Ferlindjs János (uj) Ber-

^ Jakosságot arra, hogih különös gondot 
fordítson ennek a pusztó rovarnak kiirtá
sára.
t - Az epilepszia (nyavalyatörés) gyógyítása.'
A világ legkiválóbb orvosai szüntelenül fáradoznak 
és kutatnak ujabb fe  ujább gyógymódok után az 
emberiségre súlyos átokként nehezedő betegségek

ger Antal, Hausner ígnácz, Hausner Albert, ellen. E  betegségek talán Jegborzálmasabbika az Epi-r
Knapp József, (Ír. Kommen Elek, Roznian lepsz!«. E bajban szenvedőknek vigaszul s«olssihal
i -' t TiliMn HtiHnr ínO Tai.s/ín Laios ' azon értesülésünkfmdy szerint egy magyar orvos József, Talhán Andor N  Tauszig Laios, , ^  ^  ^  hatékony mód8zert, -amdy
Szilágyi László, Trattner Mátyás, (uj) Felu ; ^  külföldön is méltó elismerésben részesült, — 
gyelőbizottsági tagok: Egyed Jenő, Bokor | alkalmaz gyógyáikerrel. Ez orvos Budapesten, Nagy- 
Lajos, Politzer Adolf, Rotter Sándor (uj) és ; .korona utcza 18 sz. alatt lakó dr. Szabó B. Sándor, 
Steiner Iqnácz A napirend 6-ik pontjára ki készséggel nyújt felvilágosítást mindazoknak, kik 
vonatkozólag, elfogadtatolt az igazgatóság «-*>» segélyezésével e snlyos bajtúl

. ... • . . , „  szabadulni óhajtanak,azon indítványa, hogy ezenhil a befizetesi _  A tavasz ¿,öfutárja, megjelentek: a magke- 
helyek kezelőinek jutalékát a szövetkezet a reskedök széjjel küldik árjegyzékeiket.'“Határoznunk 
sajátjából fizeti. Végül a napibiztosi dijak kelL kitói vegyünk,Jiol kapunk jó _áruj?.. Bfealpm 
meqállapitása tárquában elhatároztatott, hogy kérdése ez mindenek fölött, mert á mag külsejéről 

j j .  • h tr u i c w i/i n minőségét megítélni nem lehet, már pedig,, ha ocsutaz eddigi 4 K helyett 5 K fizettessék k. a ^  ^  ara|sl _  M |a a kSznronúás‘ -A
napibiztosoknak. . ner Ödön budapesti udvari magkereskedö cég,mely

— A  nagyatádi gazdakör mulatságán 35 ¿ves eredménydus fenállása óta mindén tekintet-
utólagosan felülfizettek: D í. Grünbaum Nát- ben. megbízhatónak bizonyult, megadja a választ a
hán 3 kor és dr. Weiss Jakabé 2 koronát, fönti kérdésre: a cég-ájyja kitűnő, helyes nevelés
melyért ezúton mond hálás köszönetét a mellett biztos siker mely mindenkinek öröfnet sze-

. . réz. Arjegyzeke, melyet kívánatra ingyen es^berment-
rendezoség. ve kézikönyve a gazdának, kertésznek és a

— Miniszteri köszönet. A vallás - és természet minden barátjának.
közoktatásügyi miniszter Ypsilanti Emánuel __ ^  korcsmározás megrendszabályo- 
és Tódor hercegeknek, a simongáti uradalom z4sa. Somogyvármegye törvényhatósága »
tulajdonosainak, akik a henészi, illetve 
simongáti, ujkuti, garíajosi, rín'yaszentkirályi

i korcsmákról, Söriiázakról, vendégfogadókról 
. 1  nem régiben szabályrendeletet alkotott és 

korpádi és maggar-atádi pusztai cselédség |óvállagaás uéget, fölterjesztelte a bei- 
222 iskolás- gyermeke részére az idei ka- aggminiszteriunlhoz. Egg most érkíz(,lt 1);i.
rácsonyi ünnepek alkalmából .666 korona ratában értesíti a belügyminiszter az alis-■ J laiüUUll CJ ICOill Cl UCIUyijlUlll|0£,LCl CIZ.

értékű ruhaneműt adományoztak, elismerését páni hiva,a|t. hogg a szabályrendeletet
és köszönetét nyilvánította.

A bortörvény hatálya. Az uj bortör-
hagyja jóvá mindaddig, mig a vasárnapi 
muiikaszünetjönrényhatóságilag rendçzvp-

vény március elsején életbe lépett. Ez alka- nem iesz. ¡\ “munkaszünetról alkotandó tör
lőmből szükségesnek tartjuk az érdekeltek- vény-a vasárnapi körcsrnázas  ̂ tárqjjában is 
kel közölni, hogy az uj törvény éríelmében I intézkedntfog. 
mindazok, akik bárha— magánszemélyek— „Vasárnapi Újság“ február 28-iki 
is -  5 ° hteren felüli bort eladnak: -tar- 5zimában mikszáHl Kálmán uira megkczdi
tóznak az eladott borok mennyiségéről nyil
vántartást vezetni.-

betegsége után fényes írói munkásságát, 
egyszerre két közleménnyel: A  fekete vá- 

Hernyó és aranka-irtás. Az alispán r0s czimii pompás regény fordításával s egy 
körrendeletben hivta fel a fószolgabirákat, Falusi délutánok című hangulat-cikkel, mely- 
hogy a hernyó és aranka irtást illetőleg min- hez Márton Ferencz készített szép rajzot, 
dent kövessenek el s már most hívják fel Közli ezenkívül e szám a Moszkva mellet-

, ----- - - ti Czaríczinót, Potemkin .félbemaradt nya-
sekben is kételkedni tudnék s a legszen- | rolóját, képeket a .Miénk kiállításáról, a vá- 
tebb hót is megölném kételkedésemmel, rosi villamos vasút uj áramfejlesztő telepé:, 
Nem, asszony sem kell 1 Semmi sem kell 1; a magyar cseh jéghockey mérkőzést a vá- 

Néha azt hiszem, hogy megőrjít ez a rosligeti tavon, a keszthelyi rómaíkori ása- 
gondolat, hogy nem tudok a pénzemmel tásokat, Richepin arcképét, Szabolcska Mi
mit csinálni. A múlt éjjel is őrületes álmom; hály és Nagy Zoltán versét, Lengyel Géza 
volt. A pénzeim, részvényeim, drágaságaim novelláját, Willjamson^_angűlból fordított 
mind kikeltek a szekrényeimből, fiókjaimból; regényét. A szám kiegészitti a tárcacikk a 
és odaültek az ágyam szélire és vigyorog- hétről, s a rendes heti rovatok: Irodalom 
va mondogatták: és művészet. Sakkjáték stb. A «Vasárnapi

Nem tudod hasznunkat venni! Ostoba Újság» előfizetési ára negyedévre négy 
vagy1 ; korona, «Világkrónikáival együtt négy

Mikor pedig felébredtem, úgy láttam j koroná 80 fillér. Megrendelhető a «Vasár- 
mlntha a i éjjeli szekrényemen heverő kis . napi-Ujsug» kiadóhivatalában (Budapest, IV. 
revolver hat kis fekete csövéből, hat kis Égyetem-u. H. szám.) Ugyanitt megrendel- 
fekete nyelvét öltögetné rám. S mintha j hetó a «Képes-Néplap» legolcsóbb újság a 
mondta volna is hozzá: magyar nép számára, félévre két korona

— Meg akarod várni, mig megbolon- negyven fillér.
- M a g y a r  lányok. Fiatal leányoknak 

kihallgatott, színész szótlanul szivta való olvasmányokat, regényt ismerclterjesz- 
szivarját, a festő valami képeslapot vett tó cikkel, novellát, verset hoz lielenkinl ez 
eló, az Író meg azt mondta, mi közben a képes lap, amelyet Tutseli Andi szerkeszt 
előkotorászta a zsebéből a pinctr borra- és Singer és Wolfnér ad ki. java magyar 
valóiét: , 'fők, ¡«les tollú pedagógusok szólnak meg

-  Hadd fogyjon a pénzed, kifizet- itt. Egyfelöl, hogy szórakoztassák a magyar 
heted a söreinket; ami egyébiránt a vára- leáriyközőnséyet, másfelöl hogy az ottan 
kozést illeti, hát igenis, mind meg fogjuk falai közt átvegyék az iskola nevelő szere- 
vérni mig megbolondulunk, mert gyávák p.ét. Ujncrctttrjcsztó cikkei a női kézimunka 
vagyunk s mert elvégre is az még nem körébe vágnak, állandó rovat van a kézi
egészen bizonyos,_ a halál pedig egészen munka, kertészet, házi foglalkozások szá- 
bizonyos. . _________ 1_______ --mára, ««¡rtványszím kéresre^iirgyen. Elő-

í fizetési ára negyedévre. 3  koroga. Kiadóhi- 
vataP-Budapesten, VI. Andrássy ut 10.

I — U j Idők. Január elsejével  ̂ uj évne
gyedben is a szerkesztőség apparátusa 
azon működik, hogy minél változatosabb-' 
és előkelőbb színvonalú számokat adjon. 
Az induló szezon társadalmi, művészeti éle
te mind nyomokat hagy hasábjain, Szépiro
dalmi részét a mai magyar bolletrísták leg
jobbjai irják^A szerkesztő Herczeg Ferencz 
mellet Gqrdonyi, Ambrus, Lövik, Bród, Szo- 
maházy, Heltáy, Krodjj,. Lyka Károly és 
Farkas PáLés mások dolgoznak állandóan 
áz Uj Idök-be. Az uj évnegyed Lövik Ká- 
rolytól kezd eredeti regényt, akinek finom 
tollát, gazdag sziníi elbeszélő-vénáját régtől 
ismeri és szereti a közönség. Az eredeti 
egényen kivül egy fordított . js kezdődik, 
amely á' külföldi regényirodalom egy érdek
keltő és póétikus terméke. A  hét aktuálisai
ról eredeti fényképfelvételekkel és Mühlbéck 
Károlg humorus^fejlécrajzaival számol be, 
Ezek a kis karrikaturák^hamar megszerez
ték a közönség rokonszenvét s immár az 
Uj Idők illusztratív részének külön érdekes
ségei. Az Uj Idők előfiizetési ára negyed
évre 4 korona Mutatvány szám kérésre=m- 
gyen. Kiadóhivatal Budapesten VI. Andrássy 
ut,10. szám.

— Az Én Újságom. Apró embereknek 
készül ez az újság, övék minden szava, 
minden sora; Friss üde és vidám, mint ma- 

i ga a _gyermeklélek. Mese, vers, történeti el
beszélés, kép, mulattató apróság kedves 

j  tarkasagában követik egymást lapjain. Széf- 
jjjesztője: Pósa Lájos a magyar gyermekvi
lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija. 
Az én újságomat S ingpr é* W oifnor nrijn— 
ki. M u ta tv ^ y g ^ ^ ^ ^ - ^ - T '- "  v '<j j v ii F lA fly v-~ 
tési ára negyedévre 2 JcOrona 50 fillér. Ki- 
adóhivatal: Budapesten, V I Andrássy ut 10.“

IRODALOM.
Lapunkban — a mai számtól kez

dődőiig —  állandó irodalmi rovatot 
nyitunk azon czélból, hogtj igen 

, tisztelt olvasóinkkal megismertessük 
azokat a neves irodalmi termékeket, 
melyek ez ideig csak kéziratban 
láttak napvilágot, vagy a melyek ki
adásuk idejében oly csekély példány
ban jelentek meg, hogy ma már csak 
itt-ott egyes hires könyvtárakban 
találhatók.

Jelen alkalommal Ányos Pál, 
pálosrendi szerzetes-költőt ismer
tetjük eredeti forrásmunkák nyomán 
s az egyes idézeteket szóról-szóra, 
— az akkori helyesírással közöljük.

A Pálos költő.
Közli: Anonymus.

A maggar tudományos világ ke- 
gyeletteljesen_emlékezett meg 1906 ' 
bán a hazánk történetében nagy 
szerepet játszó Paulinus-rend egyik 
költőjéről, Ányos Pálról, erről az 
egyszerű fehérbarátról, ki a vado- 

I nokban épült kolostorokban, tölgyek, 
fenyvesek, susogó bokrok és madár
ének -.között szivta magába.'a köl
tészet ihletét. Távol a kocsizörgős, 

, gyárfüstös, lármás városoktól, a re- 
ttit'teség csendes magányában fej
lesztette ki önmagában azt a talen-



turaot, mellyel nevét őrökité meg a 
magyar irodalomban.

Százötven éves jubileuma eszünk
be hozza^egysiersmind azt a szer
zetesrendet, mely a 16. és 18-ik 
században oly* nagy szolgálatot tett 
e haza kulturális fejlesztésének elő
mozdítására. Pl római kúriától ugyan 
is, mint remete-szerzet megerősítve 
ezen cim alatt; „ Erem itae San cti 
P a u li," s eleinte tényleg a rengete
gekben épült kolostorokban éltek, 
mint pl. hláriaoölgyűn  (Pozsony- 
megye), Szent Jakabhegyen, (Bara- 
nyamegye), a budai hegyeken stb. 
s kizárólagosan a szemlélődő életnek 
éltek. Később azonban a nemzet kö
zös óhajának engedve, kiléptek a 
lelkipásztorkodás és a tanügy terére 
s mint Pálosok hires gymnasiumo-J 
kát létesítettek mint pl. Széhesfe- 
héroárott, Sopronban, Pápán  stb.

Ä rend, .melynek megalapítója 
Magyargrszágon boldog Özséb, esz
tergomi kananok volt, a Josephinis
mus jogbitorló intézkedése, folytán 
megszűnt nálunk. Egész Európában 
egy-két zárdájuk maradt meg, köztük 
a Lengyelországban ievő Czensto- 
howai, melyben kegyelettel őrzik a 
rend magyarországi tagjainak mun
káit, olajfestményeit, mint ereklyéket, 
melyek a Magyar Paulinusok dicső
séges múltjáról' beszélnek az utó
doknak. ■ — _

' 1900, körül a magyar püspöki 
kar kísérleteket tett, hoau e naau- 
nevü szerzetcsrcndpt felíámassza-

NÄGYHTADI HIRLÄP

Nyilttér*)
Hálás köszönetét mondunk mindazok

nak, akik szeretett feleségem temetésén 
megjelenésükkel fájdalmunkat igyekeztek 
enyhíteni.

Steiner István és családja.
*) E  rovat alatt közlőitekért nem vállal felelős

séget a.szerkesztő.

HÁZELADÁS.
A Kossuth-u. 34. sz. vott Verbal 
féle ház, mely mészáros Dzlethelyi- 
séggel klvállóan előnyös helyen 
van ,' csemegeszőlővel beültetett 
szép kerttel s megfelelő lakhelyi

ségekkel jutányos áron eladó.
—  Bővebb .felvilágosítást ad: —  

Özv. Szekeres Pálné.

ismét. Nagyléváradon, Szentkereszten 
voltak is egy-két évig, miután azon
ban a szükséges anyagi támogatást 
nélkülözték, további fenmaradásuk 
lehetetlenné vállott.

(Folytatjuk.)

Szerkesztői üzenetek.

Magyar gyermek 
Magyar labda 
Magyar vegye
Magyar adja.

........ ... ...........

Minden m agyar labda-

— ,— a eseíkeszOTuba^-fogWt—

magyar babdá
s  bélyegzőt viseli. =

Mást el ne fogadjunk.

Minden jobb kereskedés- 

ben, kapható.

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

legmegbízhatóbbnak ismert:

Kükiillömenti első '__
-—  szőllöoltvány telep
tulajdonos: CASPAR1 FRIGYES, 
Medgyes 91. sz. (Njigyküküllő megye.)

Tessék képes árjegyzéket kérni 1____

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

__ — Többeknek. Csak a járási takarékpénztár
mérlegét közölhettük.' A nagyatádi takarékpénztár a 
.Somogyi Hirlap“-ban közöltette mérlegét. Hogy 
miért nem lapunkban közöltették, megmondják 
illetékes helyen. A le nem közlésnek okai tehát nem 
mi vagyunk — Az. interpellációt kérjük áttenni ille
tékes helyére.

— Fehér galamb. Névtelen levelekre nem 
válaszolunk.

— N. N. Vicc. Rossz vicceket nem közölhe-,
K » »  ^ k T « S dmíS,?o3!liSni r [ N a g y a t á d o n  a Fürdő-utcában levő
levelekre nem válaszolhatunk. [

— Samu Budapest. Hol késik válaszod s j ¡M 
Ígéreted? Még mindig várom! Szervusz! i *

Első nagyatádi vegyileg is
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás, vasalás. Vasalás
fillér. fillér,

férfiing 30 -  20
Dupla-gallér 6 — 5
Gallér TP 5 -  4 
Pár kézelő 10 
Ingelő
Atsó-naűrátT“
Hálióing—
Zsebkendő 
Fehérmellény 
Nőiing 
Nőr nadrág 
Alsó szoknya 40— 
Blous 
Kötény 
Pár harisnya 
Törülköző 
Agylepedő 
Dunyhacziha

Paplan lepődi

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

Vegyileg tisztit:
• 1 koronától feljebb

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILÁRD.

67-ik
számú h á z Hirdetések jutányos áron 

e lap kiadóhivatalában.
: szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

CZERKON IMRE KÉSZ  CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben.
_ ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra férték szerint minden alakú cipők el- A  

készítését. J *  »
RAKT^RQN T A R T : Urí, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. ^

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

'  * 5 ^ * ^  ---------- ~

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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ROTTER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott
1854.

RAKTÁRON TARTOK: ELVÁLLALOK:

Imakönyveket egyszerű és finom Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny- nyomtatványok, művek értesítők, gyász
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. D Q  lappk, eljegyzési és esketési meghívók 

Rajzpapirt és kartont egész ivekben b h  a legízlésesebb kivitelben.

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

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

* o
fsS
> -
0 5

m

B

szóval mindennemű alakú és kivitelű
j

nyomtatványok pontos és izléses_ elké
szítését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
- - - készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János- konyvnyomdijábín Nagyatádon 1909. --- --------- :-------



NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK ÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .
_________ ___________ A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS. KÖZLÖNYE.

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

M e g je le n ik  m inden csü tö rtö k ö n

S Z E R K ES Z T IK ;
Dr. N EUBA UER  FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

M á rr7 Ín«i nnnrinlatnlf nyakukba vetik a hurkot, falán! Szobrokat emeltünk, de ez leg- 
m arcziusi gonüOiaiOK. megmentette volna az életüket egy:feljebb elismerése a tartozásnak. 

Ünnep van. Nemzeti ü n n e p : amG*yet, nc™ akartak kimondani.. Adót fizetünk, mert muszáj. Katonás- 
Nem mondták ki. Megerősítette őket!kódunk, mert behúznak. Fizetés ez?rfíárcius ünnep.

Érezpm honu kpHéliiPm ?9H má?ik szó’ amel9et kellett A nagy eszmék, ha egyesek lel-
■ - - ’ hallgatniok: A haza! kébe szorulnak, áltó vizek, amelyekérzékeny mérleg megbillen valami

től, mit még nem ismerek. A haza: az én vagyok, és te és idővel megposhadnak. Hatalmas, or- 
ésjni mindnyájan. ^[szágjáró folyamokká csak úgy vál-............ ............ .....a - ,—  SJ

Keresem az okokat. Eközben Az ördögbe is, akkor ezren megjnak, ha a lelkek egymással bensőbb
"  « « « 1̂  J  1_—i. — - :í 1 Í17 órin fl// í7(íc h o  in fn a !/ ' ^ egyetlenilyenféle képek merülnek fel előttem: ezren a családikat.aj£agyonukaUz,érintkezésbe jutnak 

Látom Isaszeg dombos határát, életüket dobták oda értük. Egy esz- j  óriási, milliókat össze 
Azt a részt, ahol most _ai honvéd- méértr-ajgetgefc-ránk hagytafc~és égy lélekke tömörülnek, 
effitek emélkécfik, meg azt a lápost, kötelességért, melyet nem tudták be-; Ha valami nagy bukás van, ak- 
ahol időnkint a budapesti helyőrség fejezni, egyszerűen azért, mert le- kor össze szoktak gyűlni a hitelezők, 
is gyakorlatozik. Ott akkor százá- mészárolták őket. hogy együttes eljárással megmentsék
val hevertek a hullák és százával a A nagy tartozás eszünkbe se jut. a maguk számára azt a mi megment
sebesültek, köztük finoman nevelt, A munkában dulakodunk, ha- hető.
kényes úri emberek, akikből a pi- szonért, pénzért és ujra pénzért ver- j Hatha egyszer a történelem adó- 
szoktól infíciált, rut vágások és lö-;sengünk, hizelgünk, hajbókolunk,1 sainak tömegé találkozik, hogy lelki 
vések borzalmas kinja baromi ordi- mindenki külön-külön magáért. De tartozását végre-valahára tűrhetően
tást kényszeritett ki, roppant melíüugyan kijörődik itt a honhazával ?• rendezze. ? ---------- ~
fölémivesek, akiknek otthon semmi A ztán-xsodátkozunk. ha—néha Nincs nagyobb nuornor, mint az 
sem volt megjuhászitani a megvadult megmozdul a lelkiismeretünk s ér- j  ideáljaikból kifosztott, az emelkedett 
bikát, saját vérükben * fetrengve zünk valami belső remegést, amit! érzésekre képtelenekké sorvadt, a 
vinnyogtak, mint az elgázolt kutya, hiába próbálunk magyarázhatni. 'kétségbeesésig üresekké vált lelkek 
A legtöbbnek otthon felesége, gyér- jelentkezik a hitelező, ez az rettenetes Ínsége. Nincs súlyosabb 
meke van. Segítség nincs. Csak egy egész. . ~ k a t a s z t r ó f a ,  mint a szivek aszálya,
vigasz cikázik át a leikükön. A És ha még csak ennyi -volna/ímelytől semmi nagynak, semmi szép- 
Haza! Az utódokért. Igen, igen: De hiszen jóformán azt se tudjuk nek, magasban szárnyaló eszmének, 
«Hol sírjaink domborulnak. . .» már, miből álljon a fizetés. alkotó hevülésnek, megváltó indulat-

Jól ismerem azt a bizonyos he- Aki, beszél róla, az pózol. A ki nak csirája megfoganni nem tud. 
Igét az aradi vár mögött Kilencz újra megcsinálná a negyvennyolcat, Nincs szánalmasabb látvány, mint az 
férfi állt ott a bitó előtt. Nagy urak az «bús hazafi.» Ha modern szirida- emberek millióinak egymás mellett, 
mind. Sorra vette őket a hóhér, rabokban nemzetieskednek, arcunkon sőt egymás ellen tőrtetése, piszkos 
Elképzelem azt a helyzetet, mikora a gúny ráncai mutatkoznak. anyagi érdekekben gázolása biztos

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Haza vágyom.

Velencéből Triesztbe vágyom,
Triesztből Fiúméba,
í)e  ott se vot)z már, nem mulattat
J l  mólók toMia népe.
M ert visszavágnom a Tiun ára,
J Í  pesti hónapos szobába,
Hol annyit bíztam és csalódtam,
S  hol a színem újra hitt,
Hol annyi kintiak, küzdelemnek 
Elsírtam  könnyét, Ja /a iK t

De kis szobám sem ottlfonom- már,
Ott sincs többé nyugalmam,
Hozzád vágyom, szivem leánya, 
tíeményem, bizodalmam!
K ié rt megujitám a harcot,
K ié rt nem vallhatok kudarcot:—  
Hozzád vággonr, tim déri urnűm,
Á ldott szép köze ledbe,

‘ Ö lelni vágylak, b írn i vágy/ók,
Haza vágyom^- szivedbe.

Zem pléni 'Árpád.

Homályos szobában.
Irta: Benda Jenő.

Gábor ur alkonyat után érkezett ha
za. Miután a zsebében hordott kulccsal 
kinyitotta az előszobaajtót, tapogatózvalie- 
lyezte el a homályos előszobában-a InTját' 
kalapját. Azután benyitott a szobába. Még 
itt sem égett lámpa, félsötét árnyak nagy 
fekete tömegbe mosták szét a csinosan be
rendezett, meghitt fészket, csak az ablak 
világos négyszöge lopott be a tompa ösz- 
szeölelkezö kontúrok közé némi derengést. 
És az ablak felől csengő, dallamos hangon 
szállt feléje az asszony üdvözlése:

— Te vágy az Gábor? Végre haza
jöttél I •

Az asszony karcsú, filigtán alakja már 
meg is jelent az ablak-négyszögben. Gábor 
ur felelni akart valami Híéflemes szóval, 
mentegetőzni amiatt, hogy megvárakoztatta 
az asszonykát. De hirtelen torkára forrt - a 
SZÓ.. Az asszony finom, hajlékony vonalak
kal megrajzolt silhouet'eje mellett ebben á 
pillanatban fölemelkedett egy másik idegen 
árnyék s megszólalt egy öblös férfihang:

— Szervusz Gábori
R  férfi árnyék — mint egy vállas fe

kete óriás takarta el Gábor ur szemei elől 
az asszonyt figurát. S  Gábor ur, mialatt 
kezet fogott a vendéggel, a lelke mélyén 
kelletlen nyugtalanságot érzett;

— Mért nem gyújtottátok meg a lám
pát? — kérdezte titkolt boszankodással.

Az asszony, pótolandó elmulasztást, 
tapogatózva kereste a villamoscsillár gomb
ját a falon. És felelte:

— Beszélgettünk„és észre sem vettük, 
hogy besötétedett.

A. finom, vékony ujjak egyetlen csa- 
varintására egyszerre több lángban szikrázva 
gyűlt ki a fény. Gábor ur szemöldökét- 
összehúzva, kémlelte előbb az asszonyt, 
azután a férfit; Mosolygós,.szives és egy
formán nyugodt, zavartalan arc volt minda- 
kettö. A férfi, szőke, derűs kékszemü em
ber, régi barátja a- háznak, gyerekkori 
játszófársa az asszonynak. Az asszonytar 
pedig fekete hajú, rózsaszin-piro;s cukor 
baba. Gábor ur tétovázva emelte szemét 
hol az egyikre, hol a másikra. Az asszony 
hajából héhány fényes szálacska elszabadul- 
va csüngött le a homlokába. Gábor ur te- 
kintetg.;ezen a pár hajszálon akadt meg és 
úgy érezte, hogy' újra elszorul a szive.

Valahonnan messzi hegyek' fehér or—"
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cél nélkül, nemesebb vágjak, termé
keny gondolatok, mocsoktalan esz
mények nélkül, mindenki egyedül, 
folyton vádolva, s egyúttal mente
getve önmagát, de megnyugvást, ki
elégítést nem találva sehol, — hogy 
boldogságról ne is beszéljek.

Ezekről gondolkodom most, mi
kor az ország ünnepelni készül.

K .

— -.Tenyészállatvásár.
-  Saját tudósitónktól.-99_

A  «Nagyatád és Vidéke» gazdaköré
nek agilis vezetősége rendezte f. hó 7-én 
az első tenyészbika-vásárt Nagyatádon. Az 
eredmény mcíwJhátom fényes volt. A  siker- 

Jiez-.nagyban

úgy a kisgazdák, mint az uradalmak által; viharral jutalmazta a hálás hallgató
felhajtott tenyészállatok között. ság.

Az elővezetés bevégeztével a jurg Nagyon ügyes volt a «Vén cigány» 
visszavonult tanácskozásra.'H rendelkezésre c. melodráma két szereplője Steiner 
álló öt jutalomdij a következőképen ősz- Rózsika és Rotter Andor. A zenei 
tatott ki: Hz első dijat 100 kor. Kis And- rész mellett különösen ki kell emel- 
rás csurgói, a 2. dijat Bakos Sándor esi- nünk Rotter Andor szavalatát, aki 
csói, a 3. dijat Kovács István kutasi, a 4.

¡dijat Dirseri István alsósegesdi, az 5. dijat 
|Krausz Fülöp nagykorpádi kisgazda kapta.
Elismerő oklevelet kaptak: Báli Ferencz 
Görgeteg; Füle János Visonta; Csikesz Fe
rencz Visonta. Az eredményt a gazdakör 

! elnöke: gróf-Széchényi Aladár hirdette ki,

főszolgabirája: Tallián Andor, aki a köré
ben lévő jegyzők révén tudomására hozta 
a kisbirtokosoknak a vásár nagy előnyeit; 
továbbá hozzájárult Lelbach Keresztély, aki 
készséggel bocsátotta rendelkezésre a szük
séges istállókat..............

A  felhajtás elég nagy volt. Uradalmak

drb. tenyészkant hajtottak fel.
v-A  gazdakör tagjai, valamint a közsé

gek kiküldöttei, a kik bikát szándékoztak 
venni, igen nagy számban jelentek meg.

9-órakoc vette ^kezdetét '■a bikák elő
vezetése a jury elé, melyben a rendes já
rási bizottságon kivül a gazdakörnek hat 

-4agja is bent vo lt._____________________■ i

határozott tehetséggel oly szépen 
adta elő e gyönyörűen megzenésí
tett költeményt, hogy nem egy gyen
gébb szívű asszony szeméből csalta 
ki a könnyeket. Közkívánatra előadta 
még Győry Vilmas «Második asz- 
szony» c.'költeményét, az előbbihez 

egyszersmind köszönetét mondván a nagy- j hasonló ügyességgel. Ki kell emel- 
méltóságu jn. kir. földmivelésügyi Miniszter | nünk dr. Borsodi Józséfné zongorar 
urnák, valamint Lelbach Keresztély nagy- játékát ÍS, továbbá Berger Károljj 
birtokosnak és Brokes gazd. felügyelőnek, szavalatát. Közreműködtek az emli- 
továbbá ^ gazdakör tagjainak és a vásárló j téttekén kivül Feiglstok Rózsika és 

vásár sikerét elómoz- j Bienenfeld Margitka programmbe- 
ditani szívesek voltak. szédeikkel, Tauszig Dezső hegedü-

Ezek Után megindult a vásárlás, m ely. játékával. Végül egy szerb nemzeti
— mint halljuk — igen jó eredménnyel i táncot mutattak be Milder Szidíke 
végződött Remélhető, hogy ezen vásár si- i Fleischauer Szabinka, amely után 
kere csak buzdító példa lesz különösen j megkezdődött a tánc, a fiatalság
kisgaz;dámknak, hogy minél nagyobb súlyt j  járta a ropogóst. _____ .
fektessenek az apaállatok tenyésztésére és* ™ megjelentek pedig egy felejt—
flgveteéfe. - --- - .—  [hetetlen est emlékéved oszladoztak

A déli óra összegyűjtötte a gazdakör jőval éjfél után. 
tagjait a fehér asztal körül, hol a késő esti 9
Órákig a legjobb hangulatban m a r a d t a k : ■; -- . v ------ • • '= '
együtt.

1

Leó.

Purim-bál

Betörési kisérlet a nagyatádi ta- 
} ■- , Karékpénztárba. 

Betörtek Erzsébeten.

felfigyelő -is,- aki nemcsak személyes meg
jelenésével, hanem avval is elősegítette a 
vásárt, hogy a m. kir. földmivelésügyi mi
nisztériumtól 300 koronát -eszközölt ki 
dijjazásokra.

Az elővezetés megmutatta, hogy a 
somogymegyei gazda még nincs azon nívó
ján az állattenyésztésnek, amelyen sok más 
vármegyebeit van, a melynek oka talán a 
legelők silányságában s ezeknek a községek
től való távolságában keresendő, de minda
mellett láttunk egy pár igen szép példányt

----Igen kedélyes, úgy erkölcsi, r
anyagi tekintetben nagyon jól sike
rült táncésTélyt rendezett f. hó 6-án 
a jótékonycélu krajcáregylet.

A szép számban megjelent kö
zönségnek egy kis meglepetést szer
zett a rendezőség azáltal, hogy élőre 
nem jelzett programmszámokkal 
szórakoztatta a publikumot.

Az ügyesen összeállított számok 
kivétel nélkül nagyoö jól sikerültek 
s a szereplők buzgóságát zugó taps-

F. hó 6-ára virradó éjjel ismeretlen 
j tettesek kisérletet-tettek, hogy a Nagyatádi 
i takarékpénztárba betörjenek.

A tettesek a takarékpénztár kertjéből 
hatoltak az udvarra, innét az udvar felöl 
nyitva levő kapualjba s megkezdték mun
kájukat a kapualjból nyiló takarékpénztári 
folyosóajtó betörésével.

Nem dolgozhattak valami tulfinom s 
betörési Gzélra készült szerszámokkal, mert

szágából hozta fél ide a fővárosba ezt az ' 
aszzonyt, aki ártatlan volt, játszi kedélyű, j 
ragaszkodó lélek. Gábor ur karján vezetve! 
az asszony, ezideig büszkén járta vele a 
nagyvárosi élet útjait. Tudta, hogy biztosi 
hid van a lábuk alatt: a nő tiszta romlat- 
-lansága. Bizonyos volt felőle, hogy ez a j 
virágbürü nem engedi onnan alulról fölcsap- ! 
ni hozzájuk a szennyet, a mocsarat, ésj 
most mégis.......

Nem tudta elfordítani szemét arról a 
néhány elszabadult hajszálról. Először tör- j 
tént, hogy bemocskoló foltot keresett a fe- i 
lesége tiszta fehér homlokán.

ii.
Elment az idegen ember, egyedül! 

maradt Gábor ur-ésaz asszony. Gábor ur: 
várván amíg a vacsora elkészül, végighe-j 
veredett egy kanapén és bosszúsan szivta j  
cigarettáját. Az asszony — a nők ösztön- 
szerű finom sejtésével — megérezte, hogy 
bűnös valamiben, bárha hiába törte apró, I 
madáragyvelejét, nem tudta fölfedezni, 
hogy mi lehet az ? S  apró hízelgéssel kör-! 
nyékezte meg az urát.

— Rossz kedved van ?
— Látod! — hangzott a kedvetlen 

válasz.
— Miért? ' ' ■
— Csáki

E  rövid goromba válasz elvette az 
asszony kedvét a további kérdezősködéstöl. 
Japán virágos, kivágott pongyolájában föl
kuporodott egy székre, ^duzzogva bigyesz
tette a szája szélét.

A férjből azonban hamarosan kitört 
a panasz:

— Uriasszony nem szokott sötét szo
bában együtt ülni egy idegen férfival 1

— Miért nem?
4 — Mert nem illik 1

— Nem értem! Hát mi rossz van a 
sötét szobában ?

Ejh I De csacsi vagy! Hát képzeld el, 
hogyha helyettem valaki idegen jó ide ma 
estér Az nagyon szépeket gondolt volna! 

Az asszony fölemelkedett helyéröl:
—- Ugyan mit gondolt volna ?
— Hát azt, hogy . . .  Rosszat. A leg

rosszabb I
— Csak nem azt, hogy én . . .
A kicsi nő elpirult, némi szünetet tar

tott, aztán folytatta:
— Azt gondolta volna, hogy én talán 

helytelenül viselkedtem, hogi^... csókolóz- 
tam Bálázszsal?

— Azt is !
— •Azt is ? Talán azt is, hogy- én . . . 

a . . .  szeretője vagyok annak az embernek ?
Gábor ur lesütötte a szemét. Az asz-

jszony felháborodása, keresetlen elszörnyü- 
; ködése világosan mutatta, hogy szennyes 
gyanúval illette azt a nőt, aki felesége volt. 

| Nem, nem, ez az aszony soha nem gon
dolt arra az eshetőségre, hogy a férjén ki
vül más férfira is gondoljon.

Megbánással és szégyenkezéssel mon
dotta tehát:

: — Az emberek rosszak szivecském! 
i és máris sietve ugrott fel kényelmes fekvő
helyéről. -Mert az asszony kjtörő, keserű 
zokogással borult az asztalra:

— Ilyet mondani én rólam! Oh Iste
nem! Ilyet mondani! A szeretője!

— A férfiun volt a sor, hogy az asz- 
szonyt szerető becézgetéssel körülvegye.

— A szeretője! — zokogta tovább 
| az asszony, -hónokul ismételvén ugyanazt a
szót. És még makacsabban temette fejét 
az asztalnak támasztott karjaira, mert érez
te, hogy az arca, egész a füle cimpájáig 
bűnös lángra gyűl, amikor pedig a férje 
nyakát megcsókolja, delejes áramlás hozza 
pezsgésbe a vérét. Hirtelen azt képzelte, 
hogy az ura helyett Balázs erőteljes karjai 
ölelik körül a derekát s majdnem fölsikoltott.

Gábor urat akkor, ebben a pillanatban 
csalta meg a felesége először.



NAGYATÁDI HÍRLAP

óriási zajt eiaptak, míg a folgosoajtót be-, 40, a naggatádi polgári leányiskolának^!» hetek óta figyelem önt; ha lefekszik alud- 
törniőlí sikerült. koronát adományozott. ; „¡, mit csinál a szakáiéval. Hová teszi, a

Tovább azonban nem juthattak, mert — Járvány. A  vörheny-járvány eggre paplan alá vagy a paplan fölé? 
a zajra felébredtek a házbeliek, melget ész- terjedvén ugg az elemi Iskolákat, mintáz Mindenki nevetett ezen az eggüggü

ovodát 8 napra a hatóság bezáratta. kérdésen. Maga a kérdezett uh is, de nem
— A „Nagyatádi Jótékonycélu Izr. felelt semmit 

Krajcáregylet“ által folyó hó 6-án rende-: Két hét múlva -  addig nem látták

-revevén a betörök, elillantak.
A nyomokból ítélve egész banda le

hetett, kik között voltak mezitlábosok, csiz-\ 
mások, sót olyatioKJs, kUTröngyba pakolt Iá- zett táncestében telülhzettek a kővdkezök: a flazdag~&  ¡»zépiZalfllU Urat — uguanan 
bakkal Meneküllek a felébredt házbeliek elöl. Lelbach Keresztély 10 K. .Musza János Dr.'nál az asztalnál, abban a társaságban meg- 

• Úgy látszik a betörők nagy szükség- j Schwarc Mihály, Dr. <3rünbaum Náthán j jelent egy kopaszra nyírt, csupaszra borot- 
ben lehettek, mert innét — a nyomokból 5 —5 K. Hódos Vilmos (Tarany) Dr. Jelűnek | vált ur.
ítélve — egyenesen Erszébet pusztára mén- Ármin, Steiner Igncac, Maurer János, Wim- — Megengeditek, ugy-e urak, mint ré
tek, hol több cseléd lakásába és a gazda-j mer Ignácz, 3—£JDr. Szetseg István. Rotter gi ismerősnek. Hanem á fene egyen meg 
sági épületekbe törtek be, honnét gabona-! Sándor/Rotter Bernát, Klein Jakab, Bozsék titeket azzal a kérdéssel. Két hét óta nem 
nemüeket, élelmicikkeket és ruhanemüeket1 Mátyás (Kuntelep) Józsa Antal (Kuntelep( tudtam aludni. Eddig a szakállam eszembe 
loptak el. Hermán Márkusz (Lábod) 2-2 K. Katona sem jutott, a mióta azonban feladtátok ne-

A csendórséq erősen nyomoz. Az ed- [Géza-,- Rotter Andor, TeychHerfGyula, Schnitz- keni ezt a kérdést, akár a paplan alá, akár 
digi nyomokból kétségtelenül megállapítható, jlcr Andor, Steiner Alfréd, Földes Géza, a paplan föléjettem a szakálamat, nem 
hogy a betörést kóbor czigányo'k követték j  Spitzer Gizella, Tauszig Lajosné, Sümegi tudtam lehunyni a szememet, le kellet bór 

—eir-kiknck-garázdálkodása már hónapokon : Béla, Politzer AdoiLDr: Borsodi József, Dr. rotv.áltatnom . .
„keresztül rettegésben tartja vármegyénk Nagy Ernő, Dr. Wieszner Gyula, -Cseré Já- — Az illatszer számla. Egy bácskai hír- 

lakosságát. ; nos, Steiner Miksa, Mayer István, Boczky lap híradása szerint K. Gézáné tönkre ment
I  - - János, Fleiner Ignác, Milder Bernát, Müller bácskai földbirtokosnő ellen a hitelezők csó-

I Izsó, Krammer Sándor, Schwarc Mór, öt- döt kértek. Tessék elszörnyüködnil A föld- 
-4——- J-J J  vös, Reich-Jenő, Reich , Aladár, 1—1 K. birtokosnő adósságai közt van egy tétel,

——  * Laufer Gyula, 60 fill. Benyák János,’ 50 fül. mely 12.000 korona illatszer tartozásáról
-  Március 15. A naggatádi polg. fiú- Ber(SnBT Imrc’ Slrausz Elek, ÜO-HOm Ta- szól. E l  ez a parfüm tartozás egy és fél 

~Ac .. ^ }4xszig_L a)0S, 20 fill- összesen 6kK.-10 fül, év alatt szaporodott fel ennyire. És erről
naggtennében n p S i  felülfizetőknek ezúton mond =iz egg és fél esztendőről az, mondotta a 

1848 márcziusi nagy napok emlékére ön-;há,ás köszönetét n Rendezőség. földblrtokosnö, hogy a nélkülözések
népségét rendez I — Sertésvész ellen- A foldtmvelesügyi volt. Barátai és ismerősei áldozatkészsé-

— A nagyatádi polgári olvasókör f. hó 'miniszter egy most érkezett, leiratában érte- géböl élt, koplalni kellett volna, ha jószívű
siti az alispánig hivatalt, hogy. a veszedel- emberek nem könyörülnek rajta. S ekkora 

_ - _ | mes arányokat öltött sertésvész pusztítása- szükségben mégis. 12.000 korona áru par-
déglöben hazafiás ünnepseggel egybe oo  íokalizására minden somogymégyei fűfo kellett neki! Az ember csodálattal nézi

gazdának hajlandó sertésvész elleni szérűi- ezt az előkelő-lelket, melynek tulfinomsága 
mot ingyen adatni, ha ezirányu kérelmükkel még a sovány esztendőkben sem tagadja 
a hatósághoz fordulnak. ^~~meg magitrCsodálja~a telkei és sajnálja—

15-én este 8 órákor . a «Forró-féle» ven- ¡

fársasvacsorát rendez.
— A nagyatádi «Ifjúsági kör» f. hó 

tizenkét órakor márciusi14-én d. “ Tér
-----—————*— . .i------------- jj- - . q imiujuviiiv*« luiuuinuft. _____________ i1*1-y iiiuytfi. \.jwuuîu

nemzői ünnepelgt tog rendezni a .Rossuih» : _  R<. „ d k lv ü l l  vármegyei közgyűlés, a parfürtkereskedöt.
szobor megkoszorúzásával. 

y  ”  — Az erdőcsokonyai olvasó és tár-
Somogyvármegye törvényhatósági bizottsá-

IRODALOM.
A Pálos költö.

Közli: Anonymus.
Fölyuti*.

Ányos Pál ennek a rendnek

, . . . . . . .  --7—7 ... . , Iqa március hó 18-án délelőtt 9 órakor
-saskorok fo ly o m  márcms 14-én haza-j vá ei Slékház nagy,crmében rendki-, 

fias ünnepélyt tartanak. Az ünnepély í vfl|. kg fl|ést ,art. 
programmja; I. Kossuth-szobornál (rossz j _  Az uj csekk-könyvek. A postataka- 
idö esetében a községház nagytermében,)1 fé fcp ^ á r  uj csekk könyvecskéket hozott,
1) Nemzeti ének, a dalárda által, 2} Nem- f0rga|0mba. Ez az uj csekk-könyv,JlleW  
zeti dal, szavalja: Kulcsár István ifjú föld-jaz abban fogialt űrlapok az eddigieknél ki- 
müves, 3) «Talpra magyar»-t énekli a da-|sebb alakúak, könnyebben kezelhetők, kj- volt tagja. Életrajzát a következők- 
lárda, 4) Ünnepi beszéd, Soós István ref. j óllitásUk is díszesebb és, módosított szőve- ben adja Anonymns Írója, ki körül- 
h. lelkész által, 5) Záró énék. I I  Széchényi- j gük m0&t már teljesen megfelel a folyó év belől 20 évvel később Ányos halá- 
szobornál, 1) Alkalmi énék. 2),Szavalás;j'j-üifüs elsején életbelépő cséktf-törvény hatá- la után bocsáté munkáját a nyilvá- 
előadja: Kiss )ános ífju földműves;-^ Ha-! rozataínak. A régi csek-könyvecskét a szám- nosság elé.
zafias dal, 4) Ünnepi beszéd, tartja : Szabó tu|ajdonosok akadálytalanul felhasználhatják. «Ányos Pál (különben István) 
István orsz. képviselő, 5  ̂Nemzeti -ének.; /v. pOStatakarék figyelmezteti a számlatulaj- született 1756esztend. Decemberben; 
Kezdete délután 4 és fél órakor. Ünnepély j donosokat, hogy julius elsejétől kezdve a ré- I Esztergáton, Veszprém mellett; ne- 
utáh társasvacsora Pittner Gy nagyvendég- j gj csckk-könyvécskék szövegébe pótlólag mes és tisztes Szüléktől, 
lőjében. (Egy teríték ára három tál étellel, vcgöék fel a számla követelésére való hí- Egy ideig Komáromban nevelte- 
1 kor. 40 fill.) Vidéki t. vendégek felkéret- j vatkozást is, mivel ez az uj csekk-törvény tett . a nagyannyánál. Oskolába GyŐ-
nek, hogy az elszállásolás és a társasva 
csorán való részvétel iránt két nappal előbb
értesitsék„.a...rendezóséget.

A nagyatádi lyceum-egyesület f. hó
7-iki előadásán felolvasást Katona Géza 
polg. isk. tanár tartott. Nagy gonddal át
dolgozott felolvasásban ismertette az uj
magyarországot, — bemutatván szépen sí- legkésőbb f. évi május hó 20-áíg a kapós-í azutánn az Nagy-Szombati Univer-
IzorVilf t/Annl/Irnt ütöm  tifln tiiflinlfn t IliUnoU ..A .; 70f  tn ii7n a fA c ó n áh n 7^  lííll-  i k l í l í ip t p t i ” f o l u t f l t n i .került képekkel azon nagyjainkat, kiknek 
Magyarország újjáalakításában jelentékeny 
részük volt E  tanulságos felolvasást kö
zönségünk nagy tetszéssel fogadta s a fel
olvasó fáradságát tapsvíharrar jutalmazta. 
A legközelebbi előadás f. hó 21-én lesz, 
mely alkalommal előadást tart Szmodics 

^Szilárd polg. isk. igazgató a már régen 
megígért «Vulkánokról és geizlrekrőlrA leg- 
melegebben ajánljuk ezen szép tárgyú elő
adást közönségünk figyelmébe.

— Jótékonyság. A «Nagyatádi takarik- 
pénztár» a «Vörös Kereszt Egylet« nagy
atádi fiókjának 40, az «Izr. nőegyletnek»

érvényességi kellékét képezi. rött és Pápán járt. 1772 esztendőben
— A  siketnémák kaposvári intézete, (életének 1.6-dikában) szerzetbe ál-

I. osztályába az 1909—10-ik tanévben ti- lőtt; remete Szt. Pálnak Mária-Nost- 
zenöt síketnéma növendék vétetik fel. Pá- re nevű klastromában. 1773 bán Ok- 
lyázhatnak elsősorban Somogy-, Zala-, Ba- tóberben) szorosabb kötölekkel le- 
ranya- és To navármegyei illetőségű 7—10 kötelezte magát az mondott szerze- 
éves siket néma gyermekek. A kérvények j ti rendnek; és kevés napok múlva

vári siketnémaintézét igazgatóságához^ l(fll-1 szitásra küldetett tanulását folytatni, 
deridők be. A szegénysorsuak ingyenesen vé- Ott (1776 esztendőben) az PhilOZÓ- 
tetnek fel. — Egyébb fölvilágositással az fiában. DöctOrráT lett
intézet igazgalósága' szívesen szolgál.

— A szakái problémája. Vidám embe
rek Öltenek együtt és J j i pezsgőnek nevezett 
nedűt szopogatták. Fizette pedig ezt a tud
valevőleg inkább drága, mint olcsó folya
dékot egy ur, a ki nagyon gazdag volt és 
a kinek gazdaságán kiyül igen szép,., jól 
ápolt szakála vala.

tagja igy szól a gazdag úrhoz:
•— .¥ l)ilj i c s ii i l y  .j.-’ jít i ,  ¿1 nir

Magyar Poétái pállyafutását ott 
kezdette. Bárótzi Sándor és Besse
nyei György Urak’ munkájinak olva
sása gerjesztette-fel benne legelő
ször és mindeneknek.felette az elmé
nek szunnyadozó tüzét.

Próbára Ovidiusból fordétott. (Ez 
a könnyű, elmés és vigan játszado-

A mint igy idogáltak, a társaság egyik zó nagy poéta természet szerént leg
inkább szokott tetszeni az ifjaknak) 
Utóbb, Virgyilust, Horátziust, és fő-
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képpen Lucánst kedvelte. Ha tovább 
élhetett volna, hihétő, hogy Horátzi- 
ust választotta volna mindennapi 
múlató társának. Úgy látszik, hogy 
Oszsziánt nem esrfierte.

Jflusájának első sengéjét Bartsai 
Ábrahám Úrral közlötte; kérvén egy 

* kis levélben, hogy nézné által és 
mondaná meg azutánn. néki magya
rán; ha méltó volna-e tovább is fá
radnia ? és remélhetne-e hasznos elő
menetelt az magyar poézisban?

Látta ez az nagy élméjü hazafi 
legottan, mi vállhat idővel az ifjúból; 
és nevelője, baráttya, Quintilius lett. 
Megesmértette másokkal-is; és név- 
szerént, az magának lelki baráttyá- 
val, B. Ortzi Lőrintztzel, az Magyar- 
írók halhatatlan — emlékezetű Me
cénásával.

Könnyű elgondolni, mitsoda szív
vel fogadta Ányos ezen férfiaknak 
jó akarattyokat; és mitsoda igyeke
zettel iparkodott, hogy barátságokat 
megérdemelhesse.

gyiát, majd ött esztendeig. 1781, No
vemberben, az Felső-Elefánti Klast- 
romba (Nyitra Vármegye) küldetett 
— Ez az helyiség, sűrű setét erdők 
és magos bértzes hegyek között fek-

ségre nem igen vigyázor Betsületet 
szerető. Bátor szivü; igaz, egyenes 
lelkű. Rz barátságban hff és állhata
tos. Szineskedést, Tsalfaságot ma
ga nem ismért, másokban utálta és 
került.

Megholt! és több esztendeje

már íiem leszünk, nőni fognak olly 
Magyarok, kik rólunk meg fognak 
emlékezni! —  O! és ha tsak egy 
könyvet hüllatnak is sírunkra, boldo
gabbak leszünk sok Hatalmasoknál, 
kik gyakorta tsak hizelkedésből, nagy 
szolgai félelemből tisztelteinek!

már, hogi£ nintsen közöttünk: de él-----Elljetek azonban, kedves Bará-
- taim, boldokul! és legyetek teljes

séggel bizonyosok, hogy még ham- 
vaitok-is betsessek lesznek annak 
szivében, ki soha meg nem szűnhet 
Titeket szeretni.

Barátotok:
Á nyos P á l.

még hazája fiajinak emlékezetekben, 
és élni fog munkájiiian. Valamig az 
Magyar Nép helyet foglalhat az Nem
zetek között, nerii fog elfeledkezhet
ni ez poétájáróli mert azoknak 
számában volt, kik egész életeket 
u-neki szentelték,- és nyelvét és ez
által nemzeti léteiét, fenntartották.

R  következő sorok Ányos egyik 
levelét tartalmazzák, melyből ritka
ságba menő szeretet, igazi honfiúi 
buzgalom sugárzik. elénk. —

Felelős szerkesztő: 
SZMODICS SZILARD.

JJján ló-T ltw él Barátaim nak. 
Vegyétek hivségemnek bizony

ságát, mellyel koporsómig viseltetem 
hozzátok! Ti-néktek szentelem, az 

Által viteitetvin az Univer- Ti oltalmatok alá ajánlom Írásaimat. 
- KT------- Annnl Tartozom személyeteknek ezzel

vagytok: melij a természetnek első 
tzikkelye!

Nem lehet ez földön nemesebb 
boldogság, mint midőn több halan
dók rokon szívvel bírnak ; és az ba

szik; és mélly tsendesség uralkodik j  rátsággal lekötelezik magokat, egy- 
az egész környékenn. Rz illyen tá-i másban az igaz emberi érdemeket 
jék, jó és kellemetes lehet ugyan ele-1 szeretni. Kevésbé érzik szomorusá-

■‘J ________  ?k;|gokat; mert pajtásaiknak ölébe kisir-
ég talán lakásra----is az nyugalmathattyák ! Kettőz tettetik örömök; mert

társaiknak képeikről olvashattyák azt
ts a z ___

kereső korosabb embernek; de Ányos 
ifjú, érzékeny és poéta volt. Annál 
nagyobb szüksége vala tehát az Mu- 

‘sáknak társaságára és meghitt barát- 
tyaival való levelezése.

142. sz. 19Ö9. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény
széknek 1909. évi 1000'p. számú végzése 
következtében dr. Balog Arnold ügyvéd 
által képviselt Qebrüder Enderlin jávára. 500 
kor. s jár. erejéig - foganatosított kielégítési 

lefoglalt és 145Ókor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. m: 20 vég 
nyers vászon, 100 méter selyem, 150 drb. 
kendő, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely'árverésuek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909- évi V. 81 1 számú végzése 
folytán 500 kor. tőkekövetelés, ennek 1908. 
évi november hó 15. napjától járó 6 t ka
matai, és eddig’ összesen 64 kor. 20 fil
lérben biróilag -Uiár^^ költségek 
erejéig, Nagyatádon-(Széchényi-tér 18.) léén
dó megtartására________ _

. évi március hó 15-ik nap]

az-édes érzékenységet, melyét sze-1 határidóül wt#£ lií' és M oz a venni szán
■ rentsg)ek gerjeszt sziveikben. —  Es dékozók ezemrel oly megjegyzéssel hivat- 
talán tsak ez a gyönyörűség marad nak meg, hogy az érintett ingóságok az

___ ______ ... _ még fenn az földnek golyóbissán, 1881. évi-LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel-
Által —  vitetett onnét tsak-ugyan í mely az életnek terheit elviselhetőb- készpénzfizetés mellett, a legtöbbet

(1782 Októberben] Székes-Fejérvárra, bekké teszi, midőn az aranyszázad- ‘cf  ¡ognak'Sni9 ° n *
riak végeztével minden egyébb bol- Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
dogság eltávozott tőlünk! gokat mások is le-és felülfoglaltatták és

0 ! éS T i nemes Lelkek! Ti ta- azokra“ ltielégitési jogot nyertek volna, ezen 
pasztaltattyátok én-velem ezt a gyö- ?r.vcl-Ís az sy* L:X- !"c -1??'.? 'a ér" 
nyörüséget. Mennyit nem kívánhat- » '" " 'b ™ « " ‘ i««™, “  , a  r .  . ,  , K a l l  M a/liia liH n n  1 Of»Q Air!tok tőlem ezért az ajándékért? es 
én melly keveset adhatok! — d e 

hogy ott az első Grammaticát tanétsa. 
Szomorú által vitel! boldogtalan tse- 
re. Ott (Elefánti magánosságában) 
kedvét, itt egészségét, és nem soká
ra életét vesztette.

Egész esztendőben nem volt 
egészsége. Hozzájárult az Fejérvári

Kelt Nagyatádon, 1909. évi március hó
1. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. bír. végrehajtó.

Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém Nagyatáct^és 

Vidéke mélyen tisztelt hölgyközön
séget értesíteni, hogy

Divat kalap újdonságaimmal

nedves, ködös, és egészséget rongá- j  lem érdemes sziveteket, olly szere
lő roszsz levegő-ég (ű& város körül j  tettel, mellyre tsak egy halandó elég- 
sár-viz t. i. nem volt még akkor ki-'séges lehet! — Midőn könyveztek, 
szárittva) melly, nedeves test-állás- j nékem is vérzik a szivem! És ha 
sál biró embernek még ártalmasabb j  olly boldogok lehetnétek, mint én 
vala . . .  : óhajtom, rftegelőznétek minden ed-

Fejérvqrról által-vftette magát j dig élt halandókat. De mitsoda vi- 
Veszprémbe (1784 esztendőben Ju-jgasztalás számunkra! midőn hiv ba- 
lius elején) remélvén, hogy ott egy i rátságunkból nem utolsó részt vészén 
orvos, ki azzal biztatta vala, meg! annyanyelvünk! midőn még indulat- 
f°9ja gyögyéttani. Azonban, ugyan- 4yainkat-isr.mellyeket egymáshoz ér- 
ott, Szeptembernek 5-dik napján,Izünk annyi szorgalmatossággal igye-
megholtj minek-utánna 27 esztendő- kezzük magyarázni, hogy magyar legközelebb Nagyatádra érkezem, 
két, 9 hónapokat és egynéhány na- nyelvünk méltóságát ne homályositt- MiHAn orrAi 
pokat élt vala. Ott fekszik, az Fran-! suk! -  -  Hidgyétek el, kedves Ba- M,don Crro1 tlsztei cttel értesítem, 
ciskánusoknál.» .rátáim! hogy áldanának bennünket,kérem- szíveskedjék

Termetét a mi illeti: Magos volt;¡azok az nemes hamvak, mellyek az i i ■■
különben sem nem kartsu sem nem!Rigó mezején, Várnánál, és az sze— P~^ UKS8tJI0t0t CS3K clKKon
kövér, hanem középszerű testállásu. rentsétlen Mohátsnál nyugosznak.i --------
Rz ábrázattya hoszszas,_ homloka ha az lelketlen test illyen indulatnak l beszerezni, ha készletemet megte-
raagos, orra egyenes; felső ajaka va- kifejezésére elégséges volna. kintette. *
lamivel dombosabb az alsohal; hajai Eléoedciuünk meo most azzal r u > • . •
és szakálla világos barna, vagy-is hogg arról az napról, mellyre az Ma- Kalap-disziteseket, atalakitaso-'
inkább szőkére hajló. — Erköltsi gyár Ég allatt legelőbbszer felvirad-il!at rendkívül ízléses kivitelben, ju-
characterére, belső tulajdonságaira tünk el nem felejtkezvén, minden tánuosan készítek
nezveí-Brzekeng, vidám, és örömest- tehetségünket édes ngelvünknek
társalkodó. Heves uggan egg keves- ékesitésére szenteltük! Ta- Teljes tiszidetw
ség; de könyen letsendesithető^gés?- Ián még a késő időkben, midőn mi Vindis Anna divatkalap-kászitÖ.
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szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Kükiillőmenti első ........
—■ szöllöoltvány telep

tulajdonos: CASPARI FR IG YES, 
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllö megye.)

• Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

8 L O E R E J(J „K L in n X "
nyersolajmotor lokomobil csupán g napig használva,—

, teljesen uj állapotban
■— ---  " jutányos áron eladó. ■ 1

Megtekinthető

Krivarics Józsefnél
Nagyatád, (Zrinyi-utca.)

Bővebb felvilágosítást nyújt

Kállai Lajos motorgyára
Budapest, VI. Gyár-utca 28.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás, vasalás.
fillér.

Férfiing 30
Dupla-gallér 6
Gallér . 5
Pár kézelő 
Ingelő
Alsó nadrág

Vasalás.

12

Zsebkendő 4
Fehérmellény 40
Nőiing 14
Női nadrág 14
Alsó szoknya 40—60
Blölis -̂ --40
Kötény 12
Pár harisnya 6
Törülköző 10
Agylepedő 10
Dunyhacziha 20
Csipke ftlggöny 40—60
Paplan lepedő 20

Női alj 
Női bloUR- 
Napernyő 
Férfi kabát 
Férfi nadrág 
Férfi mellény —  
Férfi egész öltöny

Vegyileg tisztit:
1 koronától följebb

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.
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CZERKON IMRE S ÍI” . ™  NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis- 

-merfl oklevél
lel kitüntetve.

A JÁ N LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L  hibás és- fájós lábakra ígérték szerint minden alakú cipók elr~. 

készítését. (f 
RAKTÁRON TA R T ; Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. ‘ - - ...  ....

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi' 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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Alapittatott
1854. R O H E R  BERNÂT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1854.

#

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 

Szabályozó, töltő és szellőző 
kályhák. Remek kivitelű kályha- 
tálcák és kandaló eszközök.

Közönséges és nikkel száncsengök

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. 

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók. -— — 

Mindennemű takaráktiizhelyek. 

- Valódi Meidinger kályhák. 

Pinkafői és erdélyi hosszszörü 
pákróczok.

Háztartási < * konyhaber ■¡r.dQzvS: < •/.i k.
Szab. zsirbödönök. -
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
BENYÁK JÁNOS

N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPÍR.- 1RÔ- 
—  ÉS Rfl)ZSZER =  

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK:

Is i ■
____  -̂-n -ryg-

ELVÁLLALOK:

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

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben mmm a legizlésesebb kivitelben.
és felvágva. ---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
C T ” Egyszerű és finom dobozlevélpapirt C D  a legdivatosabb báli meghívók,névjegyek
fényképalbum emlékkönyv stb: nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajzszereket.

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

0

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



IV. évfolyam

NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIROD ALM I HETILAPJA .
_ _ _____________ A -NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

M eé  j e 1e n i k m in  den c s ü t ö r  t ök ö n

S Z E R K ES Z T IK ;
Dr. N E U B A U E R +ERENCZ, 

SZMOD1CS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Kossuth-muzeum.
Aki igaz szívvel és nyugodt 

lélekkel magyarnak meri magát ne
vezni, az megszivlelendi e cikk ke
retében közölt sorokat.

Nem laptölteléket irunk, hanem, 
az őszinte sziv sugallatával szólunk 
az igaz,̂  de .különösen a magyar 
emberekhez. Él-e meg a magyar 
emberken.egy - olyan -piczinykc haj- 
szál-edény, egy láthatatlan finom 
ídegeeske, amely néha-néha a ke- 
gyelet_érz.é&ét hozza rezgésbe? Ha 
igen, akkor ezen csekélyke kegyelet 
érzelmét, melyet , a lé t. küzdelme, a 
durvasagí^hajszolt realizmus még 
meghagyott bensőnkben, kife fofdit- 
suk másrav mint történelmünk nag'y- 
jaira s ezek közül a legkiválóbbra 
Kossuth Lajos emlékére?
- Reméljük, hogy—kórunk egoiz

musa még nem Qite ki a magyar 
telkekből a -hazafiasság s az ezzel 
kapcsolatban levő kegyeletnek szent 
érzelmeit. Van még idealizmus, lel
kesedés-és áldozáíkézség a ma
gyarban akkor, ha Kossuth Lajos 
szent enrt'ékérőr van szó. Csak ki 
kell használni az elrejtett és kiak- 
názhalatlan magyar hazafiasságot és 
áldozatkészséget.

*Most pedig épen arról van szór- 
hogy miként gondolkoznak, hogyan

éreznek*és mennyi a cselekvési erő 
egyesekben, testületekben, közsé
gekben és hatóságokban akkor, 
amidőn a nagy, a m.eseszerü, legen
dás halhatatlan nevű Kossuth Lajos, 
a magyar nép apjának emlékezetére, 
kell a kegyelet oítárán: áldozni.

Avagy talán szükséges, hogy 
részletezzük Kossuth történelmi nagy
ságát, mellyel ámulatba ejtette az 
egész müveit világot?

Talán lelkesíteni kéíí a magyart 
akkor, amidőn Kossuth Lajos nevét 
vesszük-tr;kunkra ? Avagy külön kell 
ismertetni azt .áttörténél «H~-hérószf; 
kinek tüneményes egyénisége, le
gendás szelleme belevésődött minden 
magyarnak a szivébe ?

TagadhatjUk-e, hogy Kossuth 
Lajos, mint eszme és eszmény-, mint 
a magyar szgliem megtestesülése él 
minden magyar _szivében?

.Nem. Ezl nein tagadlratpik~':
A Kossuth-kultusz ma már nem 

politikai pártkérdés és' pártérdek, 
hanem fogalom, mely teijesen egyér
telmű a magyar nemzet • fennmara
dásával. Én tehát Kossuth—Lafos 
nagyságához komiftentárt nem fűzök. 
Éhez igen gyenge'az én toliam.

De nincsisarra szükség.; ismeri 
azt házánk minden fia ép úgy, mint 
én magam. És ebből a meggyőző
désből kiindulva erős a hitem, hogy 
Kreith Béla gróf által 25’ evvel

ezelőtt emberi erőt felülmúló fárad
sággal, párját ritkitó lelkesedéssel és 
óriási vagyon feláldozásával meg
alapított Kossuth-muzeum, feUntart- 
hatása és fejlesztése érdekében egye
sekhez, községekhez 'társulatokhoz 
s hatóságokhoz intézett, támogató
kérelem meghallgatásra fog találni s 
így az értékes ereklyéinket sössze- 
gyüjtő Kossuth-muzeum, mely ma 
mintegy 700,000 korona értéket 
képviseli hazafias polgárságunk tá
mogatásával. megmenthető lesz az 
esetleges elpusztulástól, sőt elhelyez
hető lesz olyan helyen, mely ininá^ 
nyájunk részére könnyen hozzáfér
hető fog lenni s a nálunk megforduló 
külföldiek előtt is fényesen fogja 
hirdetni -h^afias érzésünket, mellyel 
műítunk— dicsőségére emlékeztető 
ereklyéink összegyűjtésére és meg
érzésére nem riadunk vissza a lég-

Márcziusi ünnepségek.
Még-egy héttel ez előtt is azt 

gondoltam, hogy polgárságunk lel
kében igazán él a múltak emléke s 
hogy ez az emlék igazi ünneppé 
teszi az idei március idusát. Sajnos 
azonban — szomorúan kellett ta
pasztalnunk hogy reikesedésűnk 
évről-évre alábbszáll!

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
A csigalépcső.

Irta : Gnrui Koméi. T
A máskor kedélyes, • vidám kisváros 

képe “egyszerre megváltozott. Az'emberek 
arcán nagyfokú komolyság ült és első te
kintetre meg lehelelt látni, hogy valami szo
katlan, valami nem mindennapi dolog tör
tént a városkában, olyan .nyomasztó volt a 
hangulat, a minőt egy kisvároson akkor le
het észlelni, ha valami kiuos szenzáció tör
tént. — . .... -- —

A' vörösszőke Liza, az urak közked
velt és pikáns Lizája, ^kinek masmnod üz
lete volt' a' Fő-utcáiig most nem állott ki az 
iizletajtóba, kacér mosolygásu arca most 
ünnepi hangulatba borult.

A virágárus boltban is némán, komo
lyan dolgoztak a máskor . êleven, hangos 
kacaju leányok és a világért sem tekintet
tek ki a korzóra, a mely- különben is telje
sen kedélytelet^és elhagyatott .volt.

Az «Arany bika» és a «Vörös szarvas» ’ 
kávéházban" a kávés-ok boj;ongós arculattal 
jártak fel és alá. A huszártisztek—tehetölcg is 
távol maradtak a kávéházból és az utcán 
sem mutatkoztak.

A város három orvosa komoly urak

kal vágtahíft-azokra^fTtTetyekre,. a “ hol a 
párbajok szoktak lefolyni és az utcán járp, 
közönség lázas tekintetférkisérte a kocsikat.

Látnivaló tehát, hogy a városban va
lami nagy dolog történt.'Olyasmi, a mi a vá
rost teljesen kiforgatta kedélyéből és nyu
galmából. ,

A kiuos eset tegnap történt az Arany 
bika kávéházban egy egészen jelentéktelen 
tréfából, aztán óriási botránnyá nőtte ki ma
gát, a mit <iz urak ma fegyverrel fognak 
elintézni. _

Az es^Ut még hónapok után is tár
gyalták és' annak az egész megyében, híré 
ment 1 -*

Olykép kezdődött pedig a nagy szen
záció, hogy Ivánka István fővárosi színész 
meglátogatta jó parátját Bősz János szer
kesztőt. Délután a szerkesztő elvitte a szí
nészt az Arany bika kávéjházba, hogy meg
ismertesse véle a helyi ijiiélligentíát. A szí
nész mulatságos, jókedvű fiú volt és mind
járt azon kezdette“ a .dolgot, hogy elmesél
te barátjának a fővárosi bohémtanyák leg
újabb tréfáíVw cír^  ' —

— öregein, , mondotta többek közt,’ 
egy óriási-viccet hoztam mag.immal. H.a.-efct 
ilt kádőd, beugras ítlialody véle. a föl várost 
■és téged fognak a 'egszelleiiiesebb ember
nek tartani. ---

— Ki vele pajtás. — — . ..
— Nagyon érdekeshez a tréfa, mert 

minden ember felül néki. Hallgasd meg. 
Először is égy kis butaságot erőszakolsz 
magadra.

- Nem értelek.
Neked nem szabad tudnod̂  hogy 

mi a csigalépcső.
— Helyes, ezennel nem tudom, hogy 

mi a csigalépcső: — 1— .
— Rendben van. Most.sorja bemuta

tod nekem ismerőseidet és én meg fogok 
botránkozni azon, hogy. szerkesztő létedre 
nem tudod mi a csigalépcső. Mit gondolsz, 
mi fog történni?

— Sejtelmem sincs róla.
Óriási iesz. Mindegyik ismerősöd 

kézzel-Pibbal fogja magyarázni, hogy mi az 
a. csigalépcső. Mindegyik a mutatóujjával 
a levegőben .egy kacskaringós vonala: fog 
leírni; mert szájakban nehéz megfriagyafázní 
a csigalépcsőt. ~

Néhány porc múlva az árvaszékt'öl-' 
rfök odaült a bohémek asztalához. A be- 
mutatkozás után a színész igy szólt az -ül- 
nökböz:

— Képzelje uram ez ur szerkesz
tőnek nevezi magát és n?tn tudja, mi a csi
galépcsői

— Nos igen, szólt közbe a szerkesz-
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Más nemzet megragadja az al
kalmat, hogy a múltak nagy esemé
nyei emlékének a hazaszeretet szánta 
napot minél fényesebben ünnepelje 
meg, mi még csak azt a fáradságot 
sem vettük magunknak, hogy háza
inkat nemzeti szinü lobogóinkkal 
feldiszitsük.

Nem vitatom az okokat csak egy
szerűen konstatálom a közönyt, mely 
évröl-évre mind jobban gyökeret 
kezd verni polgárságunk lelkében a 
hazafias emléknapokkal szemben.

Pedig, ha valaki jól megfigyeli 
a hazafias ünnepségeken elhangzott 
szónoklatok tartalmát, vagy-átlapozzaj 
a szabadságharcz históriáját, lehe-; 
tetlen, hogy arra a meggyőződésre 
ne jusson, hogy ez a nap nemcsak 
méltó az ünnepre, de megünnepelni;
— úgy külsőleg, mint lelkileg — 
minden magyar hazafinak hazafias 
kötelessége.

Az idei ünnepségek hangulata 
is oly lanyha volt, hogy szinte attól 
kell tartanunk, hogy a régi tűz ki- 

—halt a magyarból.
Vizsgáljátok -mjeg, tisztelt pol-1 

gártársaim lelkiismereteteket most a 
márcziusi ünnepségek után, bizonyo
san érezni fogtok egy sajátságos 
érzést, mely azt súgja fületekbe, hogy 
a 48-as márczius eseményekben s 
eredményekben oly gazdag volt, 
mely méltóbb, fényesebb ünneplést 
kivan.

Váljék ezen sajátságos érzés

-vőben méltóképen ünnepeljétek mdr- 
czius idusát.

J l  lefo lyt ünnepségekről tudósítónk 
a következőket je len ti:

s l nagyatádi ifjúsági kör f. hó 14-én 
d. e. fél 12 órakor ünnepelt a Kossuth- 
szobor előtt s azt megkoszorúzta. Petőfi 
gyújtó költeményét a «Talpra magyar-»t 
Berger Károly szavalt tüzesen, lelkesen; az 
ünnepi beszédet Rotter Sándor tartotta, ki

szónoki hévvel mondta el azokat az 
eseményeket, melyek nekünk e napot 
ünneppé teszik. Volt-ének is; erre azon
ban az a megjegyzésünk, hogy ha az 
ifjúság nyilvánosan énekel s hirdeti az 
ifjúsági énekkar szereplését, 8kkor az 
énekeket tanulja be. Megütköztünk azon [ 
is, hogy a Kossuth szobornál 'Babári 
zenekara muzsikált, holott a mi derék 
zenekarunk is szívesen ünnepelt volna 
az ifjúsággal.

J1 nagyatádi polgári fiú- és leány
iskola növendékei szépen sikerült ünne
pélyt rendeztek f. hó 14-én d. u. 5 óra- 
kor a „Korona-szálló" nagytermében, j 
Ének, szavalat, felolvasás váltakoztak 
sorjában, mindmegannyi kifogástalan, pre- [ 
ciz előadásban. Az ünnepély jelentőségét 
Kárpáti Ernő tanár méltatta nagy gonddal; 
összeállított felolvasásában. A tanulók j 
közül dicséretre méltóan szavaltak: Feigel- 
stok Irén, Klein Erzsú Balatinecz István,
Rauch Béla, Sárdi Károly és Újhegyi 
Gyula. Különösen ki kell emelnünk a fiú
iskola énekkarát, mely gyönyörűen adta 
elő az ünnepély énekszámait. Karmeste
rük Katona Géza tanár volt, ki alig 
győzte fogadni a közönség üdvözlését.

J1 nagyatádi polgári olvasó kör^ 
a szokásos társas vacsorával ünnepelte 
meg március 15-ét a «Mátyás Király« 
vendéglőben.

*  szép számban megjelentek elolt csétlenek részére meginditott guüjtés 
D, Komra™ Elek apóig, c i r k o t  el- eredmén ként ¿efolyt 28 koronát 
noke tartotta az ünnep, beszedet. rendeltetési helyére juttatván/Vesz-

Magas színvonalon álló szó- vármegye alispánja ennek elös- 
noklataban remek osszehasonl.tasokkaj meréseképenMa a kivetkező - levelet 
ecsetelte1 nap ̂ Iwtos^osszelarUsra szerkesztőség,inkhn7 -̂-----

ót az elhangzott i beszédnek különösen 
az a része hatotta meg mikor a „Martir 
virágokról“  volt szó; ö ugyanis a „Martir 
virágókál" égy megfelelö cserépben sze
retné elhelyezve látni; arra kéri a jelenle
vőket, hogy az aradi vértanuk részére 
emelendő kápolna felépítéséhez — kitfí 
tehetségéhez képest járuljon hozzá. A 
felhívást a tett követte és úgy halljuk igen 
szép összeg gyűlt egybe e nemes czélra. 
Az egy begy ült társaság a hajnali órákban 
oszlott szét.

J Í  nagyatádi nemzetikörben kegye
lettel ünnepelték meg máczius 15-ét. A 
nap jelentőségét Doienecz István ecse
telte szép hazafias szellemtől áthatott 
beszédben. Horváth Károly szintén sike
rült beszédben szólott a szülőkhöz, int
vén őket arra, hogy hazafias szellemben 
neveljék gyermekeiket. Krivarícs János 
ifj. alkalmi költeményt szavalt el nagy 
hatással. A  jelen voltak a közreműködők
nek gyakori tapsolással adóztak. Az ün
nepség lefolyása alatt hazafias dalokát is 
énekelt az ünneplő közönség. Végül Do- 
lenecz István felhívására az ünnepély 
végén gyűjtés eszközöltetett az Aradon 
építendő templom felépítésére.

Levél a szerkesztőséghez.
Lápunkbanaz ajkai bányaszeren-

buzditotta az ünneplőket, kérve, hogy a 
„Martir virágok" iránti hálát és kegyele
tet. leróni soha el ne mulasszák, a Sza
badság Egyenlőség és Testvériség szent 
ügyéért pedig továbbra is küzdjenek. 
Utána Gundy Géza — a mi Géza bá
csink! — emelkedett szólásra, ó  — úgy 
mond — nem e nap jelentőségét akarja 
méltatni, mert azt az előtte szóló sokkal 
ékesebb szavakkal ecsetelte, mintö tudná.

A N agyatád i= H irIap  tek. Szerkesz
tőségének Nagyatád.

Az ajka—csííjgervölgyi bányasze
rencsétlenségnél életüket vesztett munká
sok hátramaradt családtagjai részére hoz
zám küldött 28 kor. átvételét midőn 
ezeíinel elismerem, egyúttal a kenyérke
reső nélkül maradt szerencsétlen családok 
és vármegyém nevében is hálatelt sziv-

tő, azt-hiszem egy szerkesztőnek nem épen 
feltétlenül kell tudnia, hogy mi a. csigalépcső.

— De megbocsásson Szerkesztő ur, 
szólott az ülnök, hisz ez abszurdum, ön 
nem tudja mi a csigalépcső?

— Nem.
— Uram, hiszen az én Házamban is 

van. csigalépcső, a mely igy megy . . .  És 
az ülnök ur a mutató ujjával a levegőben 
hadonászva kacskaríngós vonalakat irt le.

Persze a bohémek összenevettek és 
az ülnök ur mit tehetett mást, ő is velük 
nevetett.

Egy félóra múlva ujabb alakok jöttek 
az assztalhoz, valamennyien beugrottak a 
tréfának, sorban megbotránkoztak a szer
kesztő tudatlanságán és a levegőben kalim
pálva szinte boldogan tudákosan magyaráz

o k :
— A csigalépcső ? .. . Igazán nagy

szerű . . .  ez egy olyan lépcső, a mely igy 
megy. .  -

Egy sikerült, tréfa rendszerint ragályos. 
Egy óra múlva már minden ember, a ki a 
kávéhózba belépett, ajsigalépcsö kérdést 
kapta fel és mást sem lehetett látni, mint 
olyan emberet, a kik nagy buzgalommal 
igyekeztek megmagyarázni, hogy mi a csiga
lépcső.

Az árvaszéki ülnök elbúcsúzott az asz

taltársaságtól, mert valami aktát ot.hon fe
lejtett és ezért haza kellett mennie.

A társaság egyik tagja évődve szólt 
utána:

— El ne felejtse megkérdezni a fele
ségétől, hogy mi a csigalépcső!

— Bizza csak rám, szólt az ülnök, ez 
lesz az első dolgom.

Az egész kávéház a csigalépcső tré
fán mulatott és távolról sem sejtették, hogy 
ebből az ártatlan dologból milyen botrány 
fog kipattanni.

Az árvaszéki ülnök egész véletlenül a 
csigalépcsőn ment fel lakásába. Ott azután 
épületes jelenet várta. Felesége ónagysága 
az ajtó előtt épen egy huszár főhadnagytól 
búcsúzott el érzékenyen, a mely bucsuzás 
szenvedélyes csókokban nyilvánult. A  nő 
férje láttára sikollva a szobába rohant, 
míg a huszártiszt zavartan állott az ülnök 
előtt, majd pedig dacosan szólott:

— Rendelkezésére állok uram.
Jó, válaszolta hidegen a férj, előbb 

azonban elintézem a csigalépcsőt., !
És ezzel elrohant.
A  huszártiszt ámulva nézett utána. Sej

telme sem volt, hogy mit akar az ülnök a 
Csigalépcsőtől.

Az. árvaszékLülnök magából kikelve 
rontott be az Arany bika kávéházba. Egye
nesen a szerkesztő asztalának ’tartott, a hol

még mindi&> csigalépcsővel ugratták az
• embereket. Az ülnöí a színész elé ment és 
bőszen ordította:

Aljas gazember! ön azt a csigalép- 
I csőt rejtett célzattal adta be nekem!

És jobról-balról arcul vágta a színészt. 
Az emberek megrémülve felugráltak. 

Majd lefogták az ülnököt, a ki még dühö
sebben kiabálta:

— Mindnyájan, gazemberek vagytok, 
kardom elé állítok mindenkit! Az asszonyt 
megölöm, a csábítóját felapritom! Az ég 
szakadjon arra a csigalépcsőre! . . .

A botrány hevében az embereké nem 
tudták mire magyarázni az ülnök különös 
viselkedését. Csak másnap szivárgott ki a 
csigalépcsőn történt jelenet. Aztán egymás 
után hat párbaj nyert elintézést, mert az 
ülnöknek nem lehetett bebeszélni, hogy a 
csigalépcső tréfa nincs összefüggésben a 
csigalépcső jelenettel.

A csalfa asszony elutazott szüleihez 
és e körülmény csak növelte a titokzatos 
szenzációt. ,

íme, ez volt az az eset, a mely a más
kor kedélyes, vidám kisvárost néhány napig 
komoly, ünnepélyes hangulatba burkolta és 
ez elvégre nem is csodálni való, mert hiszen 
ekkora szenzáció méltán megrendíthette a 
bélfes és nyugalmas közönséget.



NAGYATÁDI HÍRLAP

H I R E K.

vei mondok köszönetét az emberbaráti gához postahivatal felállítása érdekében.
_ részvétért s a kegyes adományért. A kérvényt az alispán pártolólag terjesz-

Köszönetem és hálám őszinte kife-. tette illetékes helyére, 
jezését ismételve'" ^ f--— Hazafias adakozás, id. Gundy Géza1

Vészprém 1909.'évi márczius hó 13., takarékpénztárTpénztáruok a Polgári olva- 
hazafias üdvözlettel spkör március 15-iki társasvacsorája alkal- 

Ko,.er Sináor,- alispán. II*  - * »  tar,a.mé lap e.öfizetési éra egész
.1 vértanuk emlékére emelendő kápolna javá-!^vre ^8 korona, félévre 14 korona, negyed

— ——  ra. A  lelkes felhívásnak rögtön meg volt évre-7 koma, haVonkint 2 kor. 40 fillér.
a foganatja, amennyiben rövidesen 53 kor. «Az Újság» főszerkesztője, Gajári Ödön, 
50 fillér gyűlt össze, mely összeget már el 

— • is küldték Aradra. Az adakozók névsora a
a x i i u i r  j- i * u következő : Dr. Kommen Elek, Musza János
A „Nagyatád és Vidéke Gazdaköre kor Qhimessy László, Dr. Mike Imre,

elnökségének felkéréséie Rázsó Imre ur, a Dr. Neubauer Ferencz, Dr. Szetsey István, 
magyaróvári m. kir. gazdasági akadémiai Rotter Sándor 2—2 kor. iá. Gundy Géza, 
növénytermelési tanszékének szaktanára Dr. Btenenfeld Mór, Dr. Weiss lakab.^chüll-
Nagyatádon a «Korona» szálloda nagyterme- “ a ,N- Zo^ " '  Ko«  K"ő. Rotter. « . . . . . . • / t i  * Andor, Schmtzler Andor, Steiner Sándor,ben f. é vr március ho 26-an (péntekén) Lövingcr Salamon, Pesti Jakab, Molnár
d. e. 10 órától 12 oraig előadást fog tar- ignácz, Czerkon Imre, Hoffman György,
tani, a mely gazdasági előadásra a gazdakör Klein Jakab,'Fleiner Ignácz, Krammer Sán-
tagjain kívül minden érdeklődő kis-és nagy- dór, Adler Géza, Fazekas Ferenc, Rotte „numan ™
birtokost szívesen látnak. Az előadástárgya: J ^  '¡"tnrgban (Észak Németország) gazdák és
a legújabb talajmiveles, tragyakezdes, ta- rjcs j^nos> stadler Mihály, Kovács Gyula, kereskedők kívánságára «Répamagot Im-
karmánytermelés; a burgonya betegségek Harsányi Antal, Szentmihályi Endre, 1 — 1 pregnáló Vállalat» létesüirWaégner és Tár-
ismertetése és az ellene való védekezés kor' Sáfrán Péter 60RII. Dr. Wiesner Géza sa Cég ahol bizonyos illeték ellené-

Példátlan az egész magyar zsurna
lisztikában «Az Újság» politikai napilap,
káprázatos sikere. Alig 5 éves fennállása 
után ma «Az Ujság»az egész ország leg
kedveltebb és legelterjedtebb napilapja. A 
kitünően szerkesztett és végig napról-nap-

szerkesztötárs: Dr. Agai Béla, fómunkatár- 
sak: Herczeg Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor 
Tamás, Kozma Andor és Mikszáth Kálmán 

— A mezőgazdákat érdekelni fogja,-b ogy 
az utóbbi két évben az impregnált répamag 
körül keletkezett vita a szaksajtóban fejlő
dött toliharc jelenleg mily fordulatot vett. 
Határozottan annak a pártnak győzelmével 
végződött, mely az impregnált • répamag 
mellett foglalt állást. Ugyanis mint értesü- 

0 lünk a répamag termelés hazájában Qued-

50 fillér, Dani János, Pfeifer Imre, Bajtsy
István, Plasinka Gyula, Hans Pál, Pauchly ben úgy gazdák mint kereskedők impreg-módjai.

— Betöltendő aljegyzői állás. Nagy- LáSzitó W - ^  fiir^Baíozsa Józse’f, Bognár náltathatják répamagjaikat. Ezen a mezö-
atád községnél lemondás folytán megürese- Lajos Német Gyula, Rezsonya János, Knapp gazdaságra fontos válalat hónapok óta van

’ "  állás. Az 1200 Józsefr"20—20 fillér. “  üzemben és mint halljuk, rendkívül igény-
lakbérrel —  Tűz. Rinyakovácsi községben ifjú be van véve. így tehát a gyakorlat ‘̂ jnét

dett a községi aljegyzői 
korona fizetéssel és 200 korona 
dotált állásra e hó 26-án délelőtt 12 óráig Márton József lakóháza, bútorokkal ruha- rácáfolt a hivatalos szürke, teóriára, és" i 
lehet pályázni Tallián Andor járási fószol- nemüekkel, élelmiszerekkel együtt, mintegy a tudomány, jnely az imregnatió ellen agi- 
gabiróhoz, mig a választást másnap délelőt 900 korona értékben leégett. A tűz oka tált, csődöt mondott.,. Erre is illik u z  a 
9 órakor ejtik m e g . r *  ^  eddig ismeretlen. mondás: «A kutya ugat a karaván 

-r- A rózsacsárda tulajdonosának tra- Támogassuk a Kossuth muzeumot fihalad.» 
gikus vége. F. hó 13-án d. e. néhány öt- 1848-ra örökké visszaemlékszik a magyar. — Az acetylen világítás és a forrasz- 
vösi polgár áldomás-ivás céljából betért Nagy idők voltak azok és nagy emberek a tás jövője. A technológián rendezett fór

ra  Rózsaesárdábar-Vigan töltötték-»fiéli órá- megteremtói Ahitattal, kegrjctettetkell tekin- , rasztási tanfolyam Kellnet és Schanzer mó
kát, maga a vendéglős is velük mulatván- tenünk mindenre, ami arra az időre emlé 
az áldomásozókkal. Majd az az ideájuk tá- Keztet. Meg kell becsülnünk a nagy nemze- 
madt, hogy célt löjjeiiek. Az illuminált ál- ti küzdelemből reánk maradt einléktárgya- 
lapotban levőkben már kicsiny volt az elő- kát, melyek egy szebb jövő kivivására ser- 
vigyázatosság, mert Lőczi József a fél- kentenek bennünket. És mi mégsem adjuk 
huzott revolvert oly könnyelműen forgatta, meg ezen szent emléktárgyak leggazdagabb,, 
hogy az elsült s a golyó KárpJovics Adolf tárházának; a Kossuth-muzeumnak azt, ami, 
szemébe fúródott, ki nyomban meghalt. Is- magasztos hivatásánál fogva öt megilleti.! 
mét az alkohol. Ezért fordulunk a hazafias magyar társada- \

— Sorozás kitűzése és beosztása. A lomhoz, amelybe egyedüli reményünket he
folyó évi fósorozás a honvédelmi minisz- lyezzük, hogy a muzeum kiadványainak 
terium rendeléte értelmében a járásiTőszói- vásárlásával mentse meg a  Kossuth-muze- 
gabiró által a következő beosztással tüze- umot. 10 korona ellenében megküldjük Hock 
tett kt: I. Április hó 15-én. nagyatádi, nagy- János : „Rákóciné" cimii diszmüvét. Ebből 
atádvidéki, görgeteg! és Csökölyi, körjegy- a munkából 20 koronás mű diszssebb ki- 
zőségekből: Nagyatád Bodvica, Hené$z, adásban is van. 100—150 ko^ronáért szál- 
Kivadár, Kónyi, ötvös, Görgeteg, Kuntelep, Htjuk a „Kossuth Lájos azt izente . . . "  ez 
Rinyaszentkirály, Csököly, Gige, Rinyaková- hatalmas képet, mely 170 cm. szélességével 
esi. Mike községbeli 1888, 1887, 1886 év- és 130 cm. magasságával a legnagyobb 
beli születésűek együttesen a megvizsgálan- színes olajnyomat a kontinensen, a 100 ko
dé apák vagy családtagokkal és a község- ronás kép egyszerű keretű, a 150 koronás: 
ben tartózkodó idegen illetőségű hadkötele- arászn^i széles diszes aranykeretü. Tárgya 
sek. II. Április hó 16-án. A taranyi, vizvá- fenséges, kivitele ehhez méltó. Ezeket a ki
rí és szabési körjegyzőségekből: -  Tarany adványokat rendeljük meg és meg lesz ment- 
Háromfa, Vízvár, Belavár, Heresznye, Sza- ve legértékesebb nemzeti gyüjteményünK; a
bás és Nagykorpád községbeli 1888. 1887. Kossuth-muzeum, mely Budapesten, 
1886 évbeli születésűek együttesen a meg
vizsgálandó apák, vagy családtagokai és 8 
községben tartózkodó idegen illetőségű had-

VIII.
Népszinház-utca 2(5 sz. a. van

— Vak gyermekek összeírása és neve- 
lése. A-Jiagymélt. nuJtir.. vallás és közok- 

kötelesek. III. Április hó 17-én. lábodi, fe|- tatasügyi minisztérium rendeletet bocsájtott 
sősegesdi, somogyszobbl és kulasi körjegy- ki a vak gyermekek pontos összeírására, 
zőségtől: Lábod, Rinyahosszufalu, Rinya- hogy részükre megfélelő oktatás és neve- 
besenyő, Felsősegesd, Alsósegesd, Somogy- lés nyújtása mellett ̂ kereset- és önfentartási 
szobb, Bolhás, Kutas, Beleg, Kisbajom köz- képesség biztosittasáék. 
ségbeli 1888. 1887. 1886. évbeli születésű _  Iskolák lobogókkal és magyar ci- 
együttes?n, a megvizsgálandó apák, vagy merekkel való ellátása. Somogyvárme- 
családtagokkal és a kőszegben tartózkodó gyG közig, bizottsága az összes 'iskolák 
idegen illetőségű hadkötelesek. részére nemzeti lobogókat, és címereket

'— Uj postahivatal. Kuntelep község küldött szét, ■ melyek a föszoígabirósághoz 
r Somogyvármegye alispánja utján kérvényt már meg is érkeztek, honnétaz iskola fen- 
intézett a pécsi posta és táviró igazgatósá- tartók részére kiosztatnak.

tor és carbid nagykereskedők, Budapest V. 
Aulich u. 4. mutatványai nemcsak köztet- 
s?és, hanem közbámulat tárgyát képezték, 

j Forrasztó pisztolyaival acetylen és gázve- 
gyület utján 3500 hőfokot ér el, a mellyel 
két fémdarabot) öntött, kovácsoltvas, vörös 
és sárgaréz, stb.) oly^szépen forraszt, ille
tőleg heggeszt össze, hogyJ fl fém anyaga
ga teljesen homogém marad és struktúrájá
ban változást egyáltalán nem szenved és 
ép úgy munkálható, mint az eredeti anyag. 
Vágókészülékei á fémeket 75 milliméter vas
tagságig úgy vágják, akár a papirt az olló.

; A forrasztásnak az iparban óriási fontossá
gaival!,• rövid idő múlva seholsem lehet 
majd nélkülözni, különösért a vas és gép
iparban. Bizonyítja ezt, hogy nemcsak a 
Máv. összes főműhelyei, hanem valameny- 
nyi budapesti kovács, bádogos és kocsigyár
tó használja. Acetylen fejlesztő készüléke, 
a mely saját szabadalma és a párizsi kiállí
táson aranyérmet nyert1 megszünteti az ed
dig használatban lévő készülékek összes 
hátrányait. Nincs vizhordás, nincs salakel- 
távolitás, sem szeleti. A hozzá használt 
carbid a legolcsóbb és gáztartalma a leg
nagyobb, amit bizonyít, hogy egy 40 gyer- 
tyafényü Auer-láng csak másfél fillérbe ke
rül. A tanfolyam bcfejezéséveUtüflőldi szak- 
férfiak testületileg tekintették, meg' a cég 
helyiségeit, a hol a svájci gyárgmányu kör 
törő, fűrész és cséplömotorokat különösen 
meglepő újításokkal biró meglepő szerke
zetű malom berendezéseket) melyeknél 50 
„/"-ál nagyobb a munkaképesség) Bühler 
hengerszékeket mutattak be. A cég a fővá
ros kereskedelmének tényleg számottevő 
faktora.

Felelős szerkesztő: 
SZMOBICS SZILARD.'
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128. sz. 1909. vhtó.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel „  .. 
közhírré teszi, hogy á budapesti kir. kereskrj 
és váltó törvényszéknek 1909. évi 3594. 
számú végzése következtében dr. Vermes 
ügyvéd áljai képviselt Brust Dániel javára,
407 kor. 97 fill. sjár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1050 kor.-ra becsült kővetkező ingóságok, 
u. m: 20 vég atlasz szatin, 100 cs. szövö 
pamut, 50 berliner kendő nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909. évi V. 22 4 számú végzése 
folytán 172 kor. 97 fill. tőkekövetelés, ennek 
1908. évi december hó 31. napjától járó 67,

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi március hó

SZABÓ  JÓ ZSEF  
kir. bir. végrehajtó.

3770 sz. tkv. 1908. T .

Árverési hirdetmény kivonat.
A nagyatádi kir. járásbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
a nagyatádi takarékpénztár r. t. végre- 
liajtatónak Marton György és neje vég
rehajtást szenvedő elleni 800 kor. tőke- 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé- 

kamatai, és eddig összesen 68 kor. 30 fii-1 ben a kaposvári kir. törvényszék (a nagy- 
lérben biroilag már megállapított koltsegek . . .  ¡¿.^hirósáir) területén levő erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér 18. leen- ff“ 1 Kir jarésbirosag) területen io\o 
dó megtartására Kuntelep községben tekvo a kuntelepi

1909. évi március hó 22-lk napjának >  sM jkvben A fa la it felvett 102 . h m .
d. e. 9 órája ingatlanra 402 k-ban* a 138. hrsz. 111-

határidőül k ive tik  é> ahhoz a venni szán- p t la q n .^ 2  k.ban, a 204. h m  ¡ugat- 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- Janra o t L k.-ban. a -o5. hrsz. ingat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az-Janra 146 k.-ban, a 379. hrsz. ingat- 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értei- Janra 132 k.-ban a 397. hrsz. ingat- 

-mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ij 20-_> k.-ban, az 557 . hrsz. ingat- 
f f o m l S 9 * * a'U' 15 latira ‘ 70 k-ban a 8. som , ingatlanra 

Amennyiben az elárverezendő ingósá-j140 k.-ban Pados 1* ercncz Kacs Józsefi

csatlakoztatott végrehajtatok követelése 
behajtása végett is ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
1909. április 8-án d. e. 10 órakor 
Kuntelep községházánál •megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási ár_..kétharmadán - alul eladatni 
nem fogíiak. ^

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának lO V á t  vagyis 
40 k. 2 f-t. 5 k. 20 f-t, 57 k. 20 1-t, 
14 k\ 60 f-t, 13 k: 20 f-t, 20 k. 2 f-t, 
17 k-Í 14 kvt készpénzben vagy az 1881. 
évi LX , t.-c. 42 §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügy 
miniszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni avagy az 1881. évi LX . 
t.-c. 170 §-a értelmébén a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Nagyatád, 1908. évi novem. 17.
A kir. járásbiróság mint tkkvi hatóság.

K E L E M E N T  kir . albirö.

MEGHÍVÓ.
Van szerencsénk a „'NAGYATÁDI ÁRTÉZI-FÜRDÖ RÉSZVÉN YTÁ RSA SÁG “ t. részvénye
seit az 1909. évi március hó 25-én d. e. fél 11 órakor Nagyatádon, a «Nagyatádi Takarék- 
----------- ------------  pénztár» helylségében^artandó ------------------—---

II. r e n d e s  k TTJ  L E S E R E
meghívni.

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYSOROZATA :
Az igazgatóság.

1. Két jegyzőkönyv-hitelesítő választása. nemkülönben az igazgatóság és felügyeló-bizottság részére a föl-
2. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés a lefolyt üzleti mentés megadása.

évről és ezzel kapcsolatban a számadások megvizsgálása, a mérleg 3r Az alapszabály szerint beadható indítványok tárgyalása,
megállapítása, jóváhagyása s a nyereség felosztása iránti intézkedés,

Jegyzet: A szelvények a közgyűlés napjától kezdve a „Nagyatádi Takarékpénztár rt.“  pénztáránál válthatók be.

_ MÉRLEG-SZÁMLA -
ö s s z e g e k ö a s z

V a g y o n korona fillér korona fillér korona fillér - korona fillér

. Építmények.................................... 50848 20 Részvénytőke ................................ 55000 _

Gépek.................................................. 18075 36 68923 56 Tartalékalap.......................................... 220 11 55220 11
P a r k .................................................. 709 19 Részvények felpénze ............................ 4000 —
Felszerelés......................................... 3975 24 Felnehivett osztalék ' ....................... 267 50

851 63 Folyó számla ta rto z ás ........................ 8257 10
~ 6714 91

74459 62 74459 62

VESZTESÉG-NYERESÉG-SZÁMLA
V e s z t e s é g N y e r e s é g ■

Kamat........................... 315 14 Fürdőd ijak................................ 11086 98
Kezelési k ö lts é g ........................ 4208 47 Részvényátirási. dijak . ........................ 10 — '
Alkalmazottak fizetése . . . . . . 2049 02 Nyereségáthozat 1907. évről . . . . 2190 56
Nyereség............................................. 6714 91

13287 54 13287 54

Dr. Bienenfeld Mór
igazgató.

N ag y a tá d , 1908. deczember 31-én.

Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk:

Ghimessy László
f. b. elnök.

Fekete Lajos
könyvvezető.

Mike Károly
f. b. tag.
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szállít, fajtisztaságért jótáliva legdusabb 
választékban á már évek óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Kiiküllőmenti első
—  -..: szölltíoltvány telep
tulajdonos: CASPARI FR IG YES, 
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllö megye.)
____‘.Tessék képes árjegyzéket kérni!____ _

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

8 LO ER E JU  „K L in flX "
nyersolajmotor lokomobil csupán g napig használva.

teljesen uj állapotban
jutányos áron eladó.

Megtekinthető

Krivarics Józsefnél
Nagyatád, (Zrinyi-utca.)

Bővebb felvilágosítást nyújt

Kállai Lajos motorgyára
Budapest, VI. Gyár-utca 28.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gözmosóda.

Tisztítás, vasalás.
fillér.—

Férfiing 30
Dupla-gallér p

TO

Uupla-g 
Gallér 
Pár kézelő 
Ingelő
Alsó nadrág 

-milóing-
—Zsebkendő— -3 -----4—

Fehérmellény 40
NŐiing 14
Női nadrág 14 
Alsó szoknya ^0—60

. Blous ' 40
Kötény 12
Pár harisnya 6
Törülköző 10
Agylepcdő 10 
Dunyhacziha 
Csipke függöm 
Paplan lepedő

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

Vegyileg tisztit:
1 koronától feljebb

Hirdetések jutányos áron 
.e lap kiadóhivatalában.

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis- 

. merő oklevél
lel kitüntetve.

J]
■ J

A JÁN LJA  saját készitmémjil lábelüt a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el-

készítését.
•a jjiér

kivitelig.

ei.
RAKTÁRON TART: Úri, női és ggermek kész árut eggszerütól a legfinomabb

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

— — ■— — — ^

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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Älapittatott
1854. R O H E R  BERNÂT, NAGÏATADON. Alapittatott

1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

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

=  Gazdasági és varrógépek. 

Szabályozó, töltő és szellőző 
kályhák. Remek kivitelű kályha-

Közönséges és nikkel száncsengök.

0 =

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. 

Halifax és Pelikán korcsolyák. 
' jégpatkók. -   

Mindennemű takaréktüzhelyek

^  Valódi Meidinger kályhák.

Pinkafői és erdélyi hosszszörü 
pakróczok.

Háztartási os iconyliaiTçr rieziiv.

Szab. zsirbödönök.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
BENYAK JÁNOS

N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPÍR.- IRÖ- 
—  ÉS  RA jZSZER  —  

K E R E S K E D É S .

S-n-cAw-

ELVÁLLALOK:

“ Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gijász-

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. LILI lapok, eljegyzési és esketési meghívók
---Rajzpapírt és kartont egész Ivekben a .legizlésesebb kivitelben.
és felvágva. / ---- Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt C l 3 a legdivatosabb báli nfeghivók, névjegyek
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajztereket.

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

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_________  készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
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Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Nők a társadalomban.
Társadalmi mozgalmak, amelyek 

az emberiség fejlődésével, kultúrá
jával, boldogulásával függenek össze
— bármilyen vonatkozásban is — 
nők nélkül el sem képzelhetők.

Ajnodern társadalmi alakulások 
sok 'irányú gravitációjában meg egye
nesen meg van jelölve a nő szerepe, 
helye.

Nem a női nem szeszélyének, 
hanem sokkal mélyebb igazságoknak 
a következménye például, hogy a 
nyugatról jövő társadalmi- és kultur 
áramlatokkal együtt egy időben je
lentkeznek ezeknek az uj eszmék
nek női harcosai is.

A mindinkább sociálizálódó tár
sadalomban a nő nem mint a férfi
nemből emancipálódott külön társa- 
dalom fogja helyét elfoglalni, hanem
együttesen fogja vele az uj harcokat 
megvívni.

Azok, akik aggódva és bizal
matlanul nézik a nőknek ezt az uj 
társadalmi szerepét s attól tartanak, 
hogy a nő ebben a harcban lassan 
el fogja veszíteni-női lényének a 
férfi nemtől differenciálódott lelki 
karakterét, «örök nőiességét» azok 
már a közel jövőben meg fognak 
győződni arról, hogy aggodalmuk
nak nem volt komoly alapja.

Mert a jövő társadalmában a nő jelölve a nő szerepe az uj irányban, 
továbbra is női lényének fentartásá- A patronáge terén vegye át a gyer- 
val, de öntudatosan fogja hivatását mekvédelem ügyében a ráháramló 
betölteni azokon a területeken, ame- kötelességet! . ^ —
lyeken kiegészítő, - vagy esetleg Amit az állam és a liga nem 
irányitó részese lesz azoknak a tár- végezhet el, végezze el azt a női 
sadalmi mozgalmaknak, amelyek a nem: Mert mentés/gyermekvédelem 
férfi vállán nyugszanak patronage nélkül "el sem képzelhető.

Bizonyos sociális és kuÍturáüs_All pedig ez a tétel különösen 
mozgalmak meg egyszerűen megkö- azokra a gyermekekre, akik erkől- 
vetelik majd a jövő nőjétől, hogy csileg veszélyeztetve vannak, 
kivegye részét belőlük ... — --- Azok fölött a gyermekek fölött,

Legfontosabb hivatása a jövő akiket eddig a javitóintézetből kisér- 
nőjének bizonyára a gyermekvéde- letileg helyeztettek ki, a felügyele- 
lem terén lesz. összes tulajdonságai, tét, gyámságot, patronaget senki 
női mivoltának ösztönei, az a sze- gyakorolta.
rep, amelyet a természet háztartá- A javítóintézetek ily módon igen 
¥ában betölt, szinte predesztinálják hiányos adatokat kaptak be a kihe- 
a nőt árra, hogy a gyermekvédelem lyezett gyermekek viselkedéséről, 
terén azok között a tényezők kö- akik hozzá még a vidéken, ahová 
zött, amelyek ennek a nagyfontos- kikerültek, lenézett, kigunyolt terem- 
ságu socrális problémának megoldá- tések voltak, mert hisz javitóintézet- 
sában elöljárnak, vezető szerephez bői kerültek oda.

A "L iga" ezen is segített. Kéré- 
sére’az igazságügyminister ráruházta 
a kísérletileg kihelyezett gyermekek 
felett ̂ patronaget.

Ebbén a nagystílű intézkedésben 
azután kijelölte a nők szerepét is.

Vegyék át tehát a nők a pat
ronage terén a szerepet I

Ez a szerep csak a női sziv 
mély érzésén át juthat megvalósí
tásra!

A nő vállalja magára azt, amire

jusson.
Női lelkülete, pszichéje, huma

nizmusának közvetlenebb reagáló 
képessége révén már eddig is nagy 
kontingense foglalkozott a női nem
nek a gyermekvédelem terén, ámde 
ezek az erőkifejtések nagyrészt té
ves és helytelen irányban terelődtek, 
ami részben — igaz — „ f f  kellő irá
nyítás híján-1 történt

A Liga pogrammjában bár nem 
kifejezetten, de határozottan ki volt

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Egy p illanat.

J l  kórteremben sápadt ifjú  fekszik.
Jlz  ágya. m ellett egy apáca ül,
Jlz  alkonyest besurran észrevétlen,
S  homályba non mindent köröskörül

fíágyadtan szólt az ifjú : Látja, testnér, 
Nőm igazsággal mérnek odafenn.
Nekem a jóban nem volt semmi részem. 
Jlz  éltem hús no/t és örömfelen.

Szenvedtem, tűrtem, s most meghalok majd, 
Mig mások élte csupa élnezet,
Csupa jókedv, öröm és gondtalanság,.  . .  
J l  testvér kérd i: „Sosem szeretett

„Megcsókoltam egy lányt, ak it szerettem 
ftég vo lt. .. eltűnt. . . azóta nem lelem ... 
Csak egy csók vo lt.., egy röpke p illanat volt 
Most átsuhant emléke telkemen .

És elmerengve monda az apáca 
„N e zugólbdjék!  Oh, mert higyje el, 
h p illanat nincs drágán megfizetve 
Agy zord élet minden gyötrelm ibel . . .

Fehér Jenő.

Hazuk betűk.
Irta : Fehér Jenő.

Várnai Miklós, aki jeles tollú fiatal 
szociológus hir ben állott, felháborodástól 
tüzelő cikket irt a lapjába azokról a «ripö- 
kökről.» akik védtelen nőket szólitgatnak 
meg az utcán s 'a  legszemtelenebb ciniz
mussal kíséretükét ajánlják fel nekik. Vár
nai e cikkben felszólította a nőket,* hogy 
hasönló,.inzultus esetében vegyék bátran 
igénybe a rendőrség segítségét, mert más
kép lehetetlen a társadalmat az aszfaltbe
tyárok salakjától megtisztítani.

A cikk élénk visszhangra talált a nők 
körében. Várnait másnap egész garnlada 
levélheti üdvözölték erélyes és bátor állás- 
foglalásáért. Az egyik levelet, amely Bartos 
Eveline aláírással voli ellátva, ki is adták 
az újságban, jeléiir i  lázadozó cikk nagy 
hatásának.

Várnai örü t a sikernek s a szerkesz
tőségi íróasztal mellett büszke élvezettel 
olvasgatta a címére érkezeit illatos vála
szokat. Este nyolc óra volt s a szerkesz
tőség termei. lassankint kiürültek.

— Nem jössz vacsorázni ? j 
te Várnaitól ;r rendőri riporter.

kérdesb-

— Nem v  . nem mehetek veled.
Pár perc- thulva Várnai a fiókjába 

zártu a leveleket és halkan fütyörézve tá
vozott.

Enyhe est volt. Az égen tiszta fény
ben tündököltek a csillagok. Az utcasoron 
kellemes, langyos szellők bujkáltak. Az 
első tavaszt náp! A járókelők, akik tegnap 
még föltiirt gaHéiral siettek otthonukba, 
meglassították lépteiket és sóvár remegő 
ajakkal szívták magukba' a tavasz első 
gyönge fuvalmát.

Várnai sem sietett. Lassú, ringó lép
tekkel sétált a ragyogóan megvilágított 
körúton és méla kedvvel nézte a kényel
mesen tovahömpölygö sokaságot. Pillantása 
nem kerülte el a szép asszonyokat sem. 
Egy-eyy karcsú nőalaknak hosszasan, epc- 
dőii utána nczett.-

Épen a megszokott vendéglőjébe 
akart belépni, amikor a szomszéd utcából 
egy feltűnően graciozus termetű, csinos 
arcú nő fordult ki a kőrútra.

Várnai megállott.
A nő épen mellette haladt el s ő 

méíyen a szeme közé nézett. De szemének 
Sóvár, beszéde nem kapott választ. A nő,



elsősorban szükségük van ezeknek 
a gyermekeknek: a lelki nevelést. 
Legyen vele szemben olyan, mintha 
gyermekéül fogadta volna védencét. 
Ajándékozza meg szive melegével 
odaacfó-szeretetével, gondos figyel
mével, s mindazzal, amivel egy anya 
venné körül gyermekét......

De egy másik fontos szerepe is 
van ár nőnek a gyermekvédelem te
rén. Minthogy a giietmekvédelem 
anyagi eszközök nélkül meg nem 
valósítható, az anyagi eszközök elő
teremtésében is segitő társa lehet 
az államnak, a Ligának. . . .

A múlt évben rendezett gyer
meknapon a nők társadalma meg

mutatta, hogy az anyagiak előterem
tésében is már teljes tudatában van 
hivatásának, Nemcsak aktiv részt 
vettek e nap administrativ teendői
ben, de buzdításaikkal, agitátiójukkal 
megmozgatták az egész magyar 

“ társadalmat; A magyar anyák gyer
mekeiket is bevonták a nap jelen
tőségé# ; filléreket adtak nekik.

n a g y a t á d i h ír l a p

nagyatádi gazdakör rend
kívüli közgyűlése.

hogy e^lléreket ̂ fllrezükkel dobják 
—a pénzgyűjtő urnákba s érezzék 

fogékony szivükkeLe, napon, hogy 
sok-sok ezer elhagyott, nyomorban 
sínylődő testvéreik felsegélyezésére, 
megmentésére hullatják filléreiket az 
urnába!

A magyar nők olyan anyagi 
áldozatot hoztak, amely küjön-külön 
csak néhány fillér önmegadóztatást 
jelentett, de összességében hatalmas 

-hányadát tetté ki annak a pénzál- 
dozatnak, amellyel az egész magyar 
társadalom járult a gyermekvéde
lemhez.

Az idei gyermeknapon, amelyl 
impozáns eseménye lesz gyermekvé
delmünknek, hisszük, hogy a nők 
társadalma az áldozatnak és sociá- 
lis kötelességnek olyan mérvét rójja 
le, amilyenre csak — nő képes!

K. S.

Imre, nagyatádi ifjú versköltő, 
ki a gazdakörnek is tagja volt, lelkes hive 
a Budapesten ismeretlen egyének által szer
kesztett és állítólag a kisbirtokosok érdekét 
képviselő «Magyar Lobogó* czimű lapnak.

Nagyon szerette volna, ha ez a Jap  a 
gazdakörbe járt volna. De érezte, ' hogy 
lennének, a kik a «Magyar Lobogódnak 
esetleg útját állnák s igy nem merte rendes 
utón megkérni a kör választmányát, hogy 
a lapot rendelje meg, hanem lelkes buz
galmában maga-fizetett rá elő, elhorta a 
gazdakörbe s aniiak épületes tartalmát 
csengő hangon felolvasta

Ez tudomására esett az elnökségnek, 
a ki figyelmeztette, hogy ezt néggyé, mert 
az alapszabályoké szerbit tiltva van a vá
lasztmány által meg nem rendelt lapot a 
kör helyiségébe hozni s abból felolvasá
sokat tartani s rámutatott arra, hogy sza
bálytalan eljárásának'a körből való kizárás 
lehet „következménye.

Balázs Imre ezen módTöIöff felhábörö- 
dott és mint modern fiatal ember rögtön 
leüít és közölte az esetet a «Magyar Lo- 
bogó»-va{. Ez :pedig egy dörgedelmes cikk
ben lebasázta Müller Ferenczet, a gazda
kör elnökét és Vida Lajost, annak jegyzőjét.

E  czikket méltán sértőnek találtá a 
gazdakör .elnökére és jegyzőjére nézve és 
a választmány gyűlést hivott egybe, hogy 
azon a kört s annak elnökét és jegyzőjét 
ért sérelem felett határozzon s meghívta 
rá. Balázs Imrét is. . ___________ _ _______

ágra vergődni nem tudott, határozatba ment, 
hogy rendkívüli közgyűlés lesz egybehiva, 
annak jelentés téve az esetről-s az hatá
rozzon a következményekről.

Balázs azt állította ugyanis, hogy a ta
gok többsége osztja az 9 nézetét.

Ez a szerinte nemes ügy nagy csalód 
dást is okozott híveinek. Mert a gazdakör 
f. hó 27-én este 6 órakor tartott rendkívüli 

(közgyűlésen a jelenvolt tagok egyhangúlag 
! kimondották, hogy a kör repufátiójának, az 
j általuk annyira becsült és szeretett érdemes 
I elnöküknek és buzgó jegyzőjüknek tartoz
nak avval, hogy ilyen mégHürczoltatást 
méltóan megtoroljanak s ennélfogva az 
alapszabályok vonatkozó rendelkezése értel
mében Balázs Imrét a tagok sorából kizárták.

Orvosok gyűlése.
Az országos orvosszövetségnek 

somogyvármegyei fiókja folyó hó 
29-én közgyűlést tart, amelyen a 
községi- és körorvosok, valamint a 
haloftkémek és bábák illetményeiről 
szóló szabályrendelet-tervezet kerül 
tárgyalás alá, amelynek dr. Szaplon- 
czay Manó vm. tiszti főorvos a 
szerzője. E tervezet főbb pontjai a 
következők:

Somogtjvármegye községeinek 
közegészségügyi szolgálat tekinteté
ben való beosztása.

A községi és körorvosok lak- 
bérílletményének-megállapitása. * 

A községi és körorvos lakhe-, 
lyén naponként rendelő órát tartani 
kötél ésT

Balázs Imre megjelent a választmányi 
ülésen, kijelentette, hogy ö a neki, küldött 
felhívással igen sértve találta a Magyar 
Lobogót, minthogy azt szerinte (!) minden 
gazdának pártolni kellene, ezért irt a M a
gyar Lobogónak; kérte, hogy rendeljék meg 
a lapot, beismerte, hogy nem úgy irt a 
Magyar Lobogónak, a hogy az közölte az 
esetet, de bár eljárásának tévessegét be
látja, semmiféle elégtételt, vagy nyilatkoza
tot nem ad. Sőt utóbb azt mondta, hogy 
még tőle kérjenek bocsánatot.

Miután igy a választmány vele zöld

Minden körorvos tartozik köz- 
ségéit havonként kétsz'er, a nagyobb 
pusztákat évneggenként egyszer hi
vatalosan meglátogatni.

A tervezet felöleli továbbá rész
letesen a községi és körorvosok^ 
díjazását. Szól a halottkémlelésről, 
amelyet a kör székhelyén, valamint 
az azokhoz öt-kilométer távolságban 
fekvő községekben a körorvos kö
teles végezni. Az öt kilométernél 
távolabb fekvő községekben képe
sített halottkémek helyettesíthetik.

mintha néma bámulóját észre sem vette 
volna, folytatta útját.

Várnait hoszantotta ez a mellőzés.
És hirtelen elhatározással rutána sietett;
Néhány perc múlva elérte, az olda

lára került és megemelte a kalapját.
— Jó estét 1
A nő lenéző pillantással neztévégig.
— Nem ismerem önt!
—^Oh ezen könnyen lehetne segíteni.
— Dé kérem, hogyan lehet egy véd

telen nőt igy megtámadni?
—rHa elfogadja a kíséretemet, nem 

lesz többé védtelen. . . . '
A nő mosolygott, de látszott rajta, 

hogy mosolyát elrejteni igyekezik. Várnai 
' azonban észrevette.

— ön mosolyog?_Ez a megbocsátás 
első biztató jele!

— Túlságos fontosságot tulajdonít
neki!

— Nem, nem-! ,Qtr njggbocsát, ugy-e? 
És nem haragszik.

— ön képzelődik uram!
— BoWoggá tenne, ha egy parányi 

reményt nyújtana arra, hogy képzelődésem
nek némi alapja van.

—  Sajnálom, de igazán,...
„  ....— fiz a kor, amikor az emberek rideg
egykedvűséggel sebezték és kínozták egy- 
raást,_xégen letűnt, ön nem lehet oly ke
gyetlen, hogy. . . .

— Látja, miért erőszakoskodik? ön 
úriembernek látszik- A viselkedése azonban...

— Az istenért, ne folytassa! Szeretek 
gyönyörködni mindenben, a mi Szép. En
gedje meg tehát, hogy gyönyörködhessem 
önben!

— Köszönöm, de ha szépnek tart, 
miben kételkednem kell, kissé távolabbról 
is gyönyörködhetnék bennem.

— De mikor a hangját is akarom j 

hallani! A hang,, az élet. Mit ér á szépség 1 

élet nélkül?
— Hahaha! Filozofus ön, vágy költő ?
— Az ön oldálán költői ihlet száll! 

meg; ha elutasít kesernyés filozófussá, 
leszek. .

E  pillanatban egy mellékutcáhpz értek 
és a nő megállott. _  ____

— Itt mindenkép távoznia kell. Ebben 
az utcában sokan ismernek és nem szeret
ném, ha rosszabb hirem kerekednék, mint a 
milyen vagyok.

Várnai csalódott arcot vágott.
— Hát csakugyan elküld? Szabad 

legalább remélnem, hogy újra látom ? Egyéb
ként Várnai Miklós vagyok . . . ^

— Ah! ----
— ön meglepettnek látszik. Talán . . .
— Igen, igen . . .  a nevét ismerem...  

Én Bartos Eveline vagyok . . .
— Ah!
— önt meglepi?
— Csakugyan, kissé furcsának találom 

ezt a véletlent . . .
— Látja ha az ön cikkére 

már rég rendőrért kellett volna
— Ej, ostobaság l
— Valóban ?...■••
— Bizonyára . . . tálán .
— Jó éjszakát!
-r- Mikor látom?
— Holnap . . .  ilyenkor .. 

az utcán . . .  - -i““ ’
— 'Köszönöm. Imádom!

hallgatok,
kiáltanom.

. ugyanezen



fl községi szülésznők a 4<épvi-i 
selőtestület által megállapított fizê  
tést az 1908. évi XXXV11I.. t.-cz. 30. 
§-a értelmében nem kaphatnak, tehát 
csakis konkrét esetben, vagyis szü
letésnél nyújtott segítségért része
sülnek díjazásban.

H I R E  K.
— A nagyatádi „Líceum-egye

sület“ f. hó 21-én tartott előadásé-: 
val az idei cziklust befejezte. JWi, 
akik élénk figyelemmel kisértük a 

"“ «Liceum-egyesület» működését, öröm
mel közöljük, hogy a próbaesztendő 
fényesen bevált. Közönségünknek a 
tartott 7 előadáson való tömeges 
részvételéből arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy a «Szabadlieéum» a 
jövőben kedves szórakozó helye lesz 
közönségünknek. Nagyon jó lenne 
azonban, ha a jövőben néhány or
vostudományi s gazdasági előadást 
is tartana a «Liceum-egyesület.» Na
gyon természetesen szükséges lenne, 
hogy az ilyen előadásokra tudós 
orvosaink közül, illéfőíeg" képzett 
gazdáink közül néhányan vállalkoz
nának. így lenne csak igazán elérve 
az a,czél, melyet a «Liceum-egye- 
sület» tiszteletre méltó elnöke meg
nyitó beszédében kijelölt. Így lehet
ne esak igazán «Szabad líceumunk» 
olyan vendége Nagyatádnak, mely a 
tudomány minden szakához ért s 

j az* ő tudását —

folyamvezető: Puschman Frigyes járási m. 
kir. állatorvos, 2. Pécs, tanfolyam vezető 
Fischer József, vágóhídi igazgató, 3. Nagy- j 
kanizsa, tanfolyamvezető: Kertész Lipót vá
góhídi állatorvos. —— ——̂  -;-■ -'L.

— Lopások. Felsósegesd községben már j 
régebb idő óta több egyénnek eltűnt ruha
neműje és házi; eszköze. — Most derült-ki, 
hogy a tettes Hénészi János felsősegesdi 
lakos cserepes volt, aki jelenleg gyújtogatás 
miatt a kaposvári ügyészségi fogházban 
vizsgálati fogságban van.

— Nagyatád szenzációja. Váltót hami
sított egy leáriy. Meg akart szükni az ide
áljával. Elfogták a szerelmeseket. Ezen né
gyes czimmel a «Somogyi Hirlap» egy tu
dósítást közöl le, melyben elmondja, hogy I 
Langár Pál iparosmesternél dolgozó Omi- 
lyák Lajos iparossegéd megakart szökni 
Langár leányával: Mariskával.költségűk nem

; lévén, a leány atyja nevére egy 500 kor. 
váltót hamisított, de megcsípték s a szerel
meseket letartóztatták. Mi utána jártunk a 
dolognak s az igazság kedvéért annyit le- 
közlünk, hogy Nagyatádon sem Langár Pál í  

iparos-mestert, sem Omilyák Lajos iparos
segédet nem ismernek.

Siketnémák Somogyban. Várme
gyénk területén legutóbb ősszeirattak a i  

siketnémák, kiknek száma 479; ezek között| 
• 113 a tanköteles.

— Köszönetnyilvánítás. Arad szabadki
rályi város polgármestere meleg hangú le- 
velet irt Gundy Géza takarékpénztári pénz
tárosnak, melyben hálás köszönetét mond 
Nagyatád község hazafias lakosságának 
azért a nagy hazafias érzésről tanúskodó 
53*tí. 30 fittér “gyűjtés utján összejött gdo^
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kellemesen szórakoztatva —  elossza mányért, melyet Aradon a vértanuk- emlé- 
azok között, kik m egjelenésükkel1 kére építendő kápolna javára beküldtek. 
erre reflektálnak. R  «Liceum -egyer  — A nyugdíjtörvény általános revizi- 
SÜlet» ez idei működésével e hét öja. A nyugdíjtörvények általános revízió- 
végén számol be, melyről bővebb ja küszöbön van. Átdolgozás alá kerül nem- 
tudósitástjövő számunkban közlünk, csak az 1875. évi XXXII. és 1891. évi XIII.

— Fürdő megnyitás. A nagyatádi árté- tanítói nyugdíjtörvény, hanem az állami 
zi fürdő igazgatóságától vett híradás sze- tisztviselőkről intézkedő 1885. évi X I  is Az 
rint ártézi fürdőnk április hó elsején nyílik általános nyugdijazásí idő 35 évre van ter- 
meg. Az ártézi fürdő hiányait a téli pijjenés, vezve tanítókra, tisztviselőkre és tanárokra | 
alatt teljesen pótolták és a már múlt évben í egyaránt. A törvény visszaható .erővel nem 
elkészült pihenőtermet a legnagyobb ké- birna, hanem bizonyos átmeneti időt ~ álla-

kor. 49 fill. a csurgói adóhivatalnál, 45202 
kor. 87 fill. a lengyetóti adóhivatalnál 40911 
kor_7X.fill.~a. marcali adóhivatalnál 60242 
kor 65 fill. a nagyatádi adóhivatalnál 70219
kor 44 fill. a tabi adóhivatalnál 47875 kor. 
12 fii. összesen: 473687 >kor. 50 fill. mely 
összeg 57043 korona- fillérrel kevesebb a 
tavaly február hó folyamán befolyt összegnél.

— A konyhakertészet. Az országos 
magyar kertészeti egyesület, mint a Fővárosi 
értesítő jelenti, a napokban sürgős indítványt 
intézett Darányi miniszterhez, melyben arra 
a viszásságra mutat rá, hogy évente 8— 10 
millió korona vándorol ki konyhavetemények 
iejében Bulgáriába. A bulgár kertészek ugyan
is kora tavasszal elárasztják a nagyobb vá
rosok környékét, ott a legszegényebb élet
mód mellett letelepednek, rendkívül ügyesen 
forgatják kis pénzüket, mely őszre meghusz- 
szorosodik. Ez rendjén is lenne, ha kedves 
bolgár szomszédaink valamit itt is hagyná
nak a keresetből, csakhogy még iparosokat 
is hoznak magukkal, csakhogy egyetlen fil
lért se kelljen reánk költeni. Mindezt pedig 
csak azért emlitjük fel, hogy a magyar élel
mességnek ujabb bizonjjitékát adjuk.

— Példátlan az egész magyar zsurna
lisztikában «Az Újság» politikái napilap, 
káprázatös síkere. Alig 5 éves fennállása - 

; után ma «Az Ujság»az egész ország 1§§s
kedveltebb és legelterjedtebb napilapja. A 
kitünően szerkesztett és végig napról-nap- 
ra magvas tartalmú lap etöfizetési ára egész 
évre 28 korona, félévre 14 korona, negyed 
éír.e 7 korna, Tiavonkint 2 kor. 40 fillér. 
«Az Újság» főszerkesztője, Gajári ödön, 
szerkesztőtárs: Dr. Ágai Béla, fómunkatár- 

Kenedi Géza, Kóbor
Tfrmás, Kfrzma Andor és Mikszáth Kálmán

nyelemmel rendezték be.
— U j megyei lap. F. hó 15-én jelent 

meg az uj megyel polltftrat~lápnalr~ir~*Ka=~

pitana meg.
— Pályázat utazási ösztöndíjra. A p̂ -

csi kereskedelmi és iparkamara, egy 600
posvári Hirlap»-nak az első száma. Felelős j koronás állami utazási ösztöndíjra pályáza- 
szerkesztóje Schrőder Béla az előnyösen to| hirdet 0|y ¡par0sok részére, kik a kül

föld ipari viszonyait tanulmányozni akarják, 
vagy esetleg valamely külföldi szakiskolát! 
látogatni kívánnak. A pályázati kérvények | 
f, év április 30-ig a pécsi kamarához nyuj- j

ismert .író.
— A „Krajcár-egylet“ f. hó 21-én tar

totta évi közgyűlését, melyen a tisztikar 
kővetkezőkében alakult meg. Elnök: Dr.
Borsodi József főrabbi. Alelnök: Sleiner tandók be, a hol a pályázati föltételek
Ignácné, titkár: Spilzer Gizella, pénztáros: megtudhatók.
Kohn Irénke, könyvtáros: Kraut Gizella. A _  Verekedés. Háromfa községben f. hó 
közgyűlés határozatából az egyesület, neve 17_én Fű|öp imrc korcsmájában Virovicz 
ezentúl «Fillér-egylet» A nemes célt szol- jános és pé„tek Ferenc* háromfai lakosok 
gáló egyesület támogatását a n. é. közön- összeszólalkoztak, miközben Virovic János 
ség becses pártfogásába ajánljuk. Az egye- pénteket egy sörös pohárral úgy fejbe iitöt- 
sületbe belépni óhajtók az egyesület elnö- tc hogh rajta 14 napig gyógyuló testi sör
kénéi jelentkezhetnek. ejtcit. — Ugyancsak Három fa község-

— Nagyatádi gazdakör 1909. február ¥ ben f. hó 23-án éjjel Pollák József korcs
hó 6-án tartott mulatságára utólagosan fe- mája ajtajában Fülöp ¡István éjjeli őrt Fülöp 
lülfizetett nedeliczi Horváth Jenő 2 korönát. j  András megtámadta m alaposan elverte,

— Husvizsgálati tanfolyamok kitűzése, mért ótrendre merte utasitank Mindkét ve-
A m. kir. földinivelésügyi minísterium ren- 

' deletet adott ki, hogy a laikus husvizsgá- 
lók részére álla orvosok vezefése melleit 
tanfolyamok tartassanak. A kik a husvizsgá- 
lói képesítést elnyerni óhajtják, jelentkez
hetnek a tanfolyam-vezetőknél. A  tanfolyam kor. 06 fill. a szigetvári adóhivatalnál 74047
székhelyei a következők: 1 Kaposvár, tan

rekedö-a kir. járásbíróságnál várja büntetését.
Mennyi adót fizettünk. A kaposvári 

kir. pénzügyigazgatóság kimutatása szerint 
február hó folyamán állami adó c mén a 
spmogymegyei kire—adóhivataloknál 98156

kor. 24 fill, az igali adóhivatalnál 37033

Milyen idő lesz a tavasszal. Meteor
a következőket irja általánosságban a ta
vaszról. Tavaszunk nem fog korán bekö
vetkezni, bár. március hava elég kedvező 
idővel Ígérkezik erre, amely hónapban csak 
a .22-iki pont hatáskörében fejlik ki újra a 
hideg jeleg, de április sokat ront, ameny- 
nyiben ennek elején hideg s aztán igen vál
tozó időjárás köszönt be csapadékkal ve- ' 
gyesen, majd 19. körül újra hideg, amelyet 
enyhít az a körülmény, hogy Merpur és 
Vénus bolygók 20-án együttállásba kerülnek 
a holddal, amelyet követőleg enyhébb időt 
várhatunk, megzavarva ez a 29-iki csomó
pont hideg jellege által, mely fagyot is hoz
hat. Május jellege iüvös, csapadékos^ külö
nösen a 16. és 27wiki csomópontok, ame
lyek napciklonólT esetére fagypont alatti 
hőmérsékletet is hozhatnak. Május hava 
kedvezőbb akkor lenne a mezőgazdákra, 
ha 27-ike körül napkitöréses foltok mutat
koznak a napon.

— A „Vasárnapi Újság“ március 21-iki 
száma képsorozatokban közli a pápai vár- 
kas'.élyt, a budapesti március 15-iki ünne
pélyt, érdekes cikk kíséretében régi és ujabb 
bábukat és gyermekviseleteket, képeket az 
uj. városligeti «vurstli»-ról stb. Szépirodalmi 
olvasmányok: Mikszáth Kálmán regénye/ 
Pap Zoltán és Mészáros Gyula'verse, Vér- 
tesy Gyula novellája, Williamson angolból 
fordított regénye. Junius Hermán Ottó uj 
könyvéről ir. cikkeket. Egyéb közlemények: 
Csávolszky Lajos arcképe és nekrológja, 
tárcacikk a hétről, s a rendes heti rovatok: 
Irodalom és művészet. Sakkjáték ,stb. A 
«Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyedévre 
négy korona, «Viiágkróniká»-val együtt 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető a 
«Vásárnapi-Ujság» kiadóhivatalában (Buda
pest, IV. Egyetem-u. .4. • szám.) Ugyanitt
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megrendelhető a «Kepes-Néplap» legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két 
korona negyven fillér.

IRODALOM.
A Pálos költő.

Közli .- Anonymus.
(Folytatás.)

Költeményeiből kiérzik az ó-kor 
dassikusainak, különösen Ovidiusz- 
nak játszi könnyedsége, mellyel egy
szerű szavakban ad kifejezést a 
lélek érzelmeinek, hangulatainak. | 

Itt van például egy epigrammája, 
melyet bizonyára akkor irt, midőn 
mint életirója mondja:

És gondolkodó eföt gyulászíott észünkben 
Nem ügyel Ő-róla tett ítéleteinkre ?  —
És nem néz hálaadó érzékenységünkre ? 
Hát talán, kit minden állat életével- 
Magasztal és ditsekszik illy Tereintőjévél 
Nem fog gondoskodni annak tartásáról,

268v sz. 1909. vhtó.
_  Árverési hirdetmény.

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

A ^ ir ie v e n n é  tett semmivoltábol ?“ -(18-30): közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör-
Erős logikával dolgozik, jólehet ^

meg mindig csak hymnologiat ene ügyvéd á|taI képviselt Frank Miksa és ffai
kel. A  következő sorokban eleg gyen- czég javára, 1333 kor. s jár. erejéig foga-
ge sarcasmussal ecseteli a Gondvi- natosított kielégítési végrehajtás utján le-
haeretikusainak bibijét, mely in fine foglalt és 1037 kor-ra becsült következő
finali mindig a merkantiliznmsba fül- ^9 ?sago^. 'J- m: 1332 liter bor, 226 liter
lad, midőn csak úgy odaveti, 9 « * » •  "*«**><» «»«-
tart-az emberiség zöme érdekesnek : M ejy árverésnek a nagyatádi kir. járás-

„Igy szól az emberi kevely vélekedés. bíróság 1908. évi V. 722 4 számú végzése
Kit szin tsiklandoztat, s mullő képzelődés. folytán hátr. 340 kor. 96 fill. tőkekövetelés
És tsak az érdemes mélly tiszteletére erejéig, Bábócsán (az uj babócsai vendég-
Az mi Arany sugárt boríthat szemére“ (36-4 l) lőnél) leendő megtartására

R bőlcsészettan egyik flchillesi 1909. évi ápri|j5 h6^3.ik napj 4„ ak 
sarkpontja: .«Agere, sequitur esse!» d. e. 9 órája

„Musájának első sengéjét Bartsaij magyarán fejezve ki magunkat ez | határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
Ábrahám urral közlötte, kérvén eg8 kis, annyit tesz, mint\jlogy a cselekves dékozók ezennel olg megjegyzéssel hivat- 
levélben, hogy nézné által és mondaná d  lényeg lexikonja. A  supernaturalis; rak meg, hogy az érintett^ingóságok az 
meg maggarán, ha méltó volna-e tovább erőt lefitymálni csak annak áll
is fáradnia?“

Az epigramma alá 1779 van 
irva. Ányos, Bartsaitól biztató fele
letet kapott s-ezen. öröm befolyása 
alatt irja, 
éves hittanhallgató növendék. Budán 
(1777-1882):

.Már egy kegyes sugár mosolyog szivemre, 
MeUyö'lcüId szerentsém némű reményemre;
Mait a szélvészek köztt fáradt evezőnek,

J láffya parttyát egy mezőnek.“ 1779.

Költeményei között legnagyobb 
munkája: „Az Isteni Gondviselés,'

han Ifinpk nanunhh vanu ledalább '■ készpénzfizetés mellett, a legtöbbetbán, kinek nagyobb vagy legaiaoD ig7r6nek szü becsáron alul is
is aequivocalis az enegiaja. A  m ate-;e| fognak adatni
rialismusba esett kultura az ő physi-- Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
cájával, chemiájával, mechanizmusé- gokat mások is le- és felülfoglaltatták ^s 
va l etc. etc. még nem tudta pzt a azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
billanxot elérni. A ^ t e r ia l i s  erőknek j f i f b e n ^  ¡ a v i a í  e lrín detetl;8 
eme meddoseget hozza tel Á nyos  _K . 1fVV, • • • • u-l i • • r i Kelt Nagyatadon, 1909. évi március ho¡midőn versenyre hívja fel az embert ,9 napján

Teremtő erejével.. SZA BÓ  JÓ ZSEF
„Teremts egygy olly férgetr  ki ellyen és érezzen, i kir. bir. végrehajtó.
Ki éltét szeresse és élelmet szerezzen;

ImáddTeremtöjét,

a Cösmologia, Psycholo-

linádd olly tsudának, mint te vagy, Szerzőjét!
És valld-nieg, hogy érdemes az Isten gondgyára. 
Ki ezt is teremté Világnak tsudájára.*(41—48.) Hölgyek figyelmébe!

gifr és Logica argumentumain. £gy 
költő ihletével kerüli a hittudoniány 
syllogismusainak, distinctióinajc szel
lemet fárasztó nehéz munkáját mégis 
kikerülhetetlen dillemma köze-̂ szo- 
ritja a kétkedő embert, ki az^elet7 
viszontagságaitól megtörve, • Istenin 
elten emeli panaszos szavát.

Költeményét panegyrissel kezdi, 
melyből meglátszik vallásos lelkének 
sélységes meggyőződése:

Felelős szerkesztő:
SZMODICS SZILARD.

HIRDETÉSEK.

Van szerencsém Nagyatád és 
■ Vidéke mélyen-tisztelt hölgyközön

séget értesíteni, hogy

Divat kalap újdonságaimmal
legközelebb Nagyatádra érkezem. 

Midőn erről tisztelettel értesítem,

-üűi van oty Istenség mini Te. ki karoddal 
Mindent teremtettél, és éHetz hatalmaddal ? — 
Tóled függ ez Világnak roppant épülete, 
Tőled ez kerekség minden szeglete;
Istene vagy Szeráf égő szerelmének.
Istene legtassebb palánta gyökerének.
Minden, az mi lebeg, piheg, gondolkozik,
Az Te teremtésed, s Te-néked áldozik. 

—Mennyire az szellő repül fuvásával,
S mennyire az nap hat arany sugáréval,
Elérsz végezetidnek örök hatalmával.

sz. 1908. végrhl ^

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

közfcéV/szfLgl'a ^ T vá r i k i f T -  szíveskedjék
■JSS?"kteíSben" íI°'b£  kalap-szükség letét csak akkor
: ügyvéd által képviselt Littnan Ignácz javára ' ’ 1
f ?9 4!tc?r- ? i^. erejéig foganatosított kíe- * beszerezni, ha készletem et megte-
legitesi vegrehajtas utján lefoglalt és 3300
kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m; kiíltette.

■i 600idrb. kendő, JO O  drb, tricot ing, röfös1 Ka lao-d isz itéseket átalakitáso- aruk nyilvános árverésen eladalnak. rvaiap aisznebenei, diaidiuidsu
Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- kát ren d k ívü l Ízléses k iv ite lben, ju- 

birosag 1908. évi V. 549 3. számú véqzése . * , > •• ................. .. —  t,«r ?.... k .tanyosan keszitek.i k* i  ̂ folytán hátr. 750 kor. tőkekövetelés, ennek

fl kővetkező versszakban fel-^tolT ^  «Üvatkalap-készitö.
tmzza Epicunust kinek pogány fel- (Széchényi-tér 18. sz.) leendő megtartására i ■ 
fogása szerint mint Diogenes Laér-,. . . r e r v v v t v  - 1909- évi március hó 31 -ik
uus írja (a .La a a LX caput), az istenek - napján d. e. 9 órája
b0“ ° 3sá9a abban állott, hogy terített határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
asztalhoz ullve kejes örömmel teli dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
ro€9°yugvással nézték a ptebejusok 1?a!t mc9-hogy az érintett ingóságok az 1881. 
életküzdelmeit: évi Lx- t_c- 107. és 108. §-ái értelmében

készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. -----

életküzdelmeit:
;Vetkesen álmadoz Epikur magában. 
Úgy festvén Istenei fényes trónussá bán. 
Mintha nem ügyelne ez szép kerekségre

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

(13—18, g o w ^ f t V V « 3 S S S ^ t  Nagyatádon a Fürdő-utdiban levőr-__________ , . UUKai masoK is 1«
Ezen pogány nézet -bűnösséget azokra kielégítési

imigyen apostrophálja:
.Mert az az Hatalom, mdlyet tömjényünkkel 
Tisztelőnk «gében, és imádunk szívünkkel. 
Mint Atya úgy v^yáz icéöves szülöttvére: 
Kegyességgel tékáit nagy teremtésére. -  
Hál talán, ki lelket-a&otoq testünkben.

jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1909. évi márczius 
hó 16. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. bir. Végrehajtó. ■

67-ík
számú h á z

~ szabadkézből eladó. — —
Bővebb felvilágositást a községijegyző ad^
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szállít, fajtisztaságért jótállva legdusabb 
választékban a már, évék óta elsőnek és 

legmegbízhatóbbnak ismert:

Küküllőmenti első ------ :
. szöllöoltvány telep

tulajdonos: CASPARI FR IG YES,
Medgyes 9|v sz. (Nagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szőlötelep feltétlen megbízhatóságáról.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

— --------------------------

i i l i

8 LO ER E JÜ  „KL IttflX "
nyersoiajmotor lokomobil csupán 8 napig használva,

teljesen uj állapotban ,
jutányos áron eladó.

Megtekinthető

Krivarics Józsefnél
Nagyatád,. (Zringi-utca.)

Bővebb felvilágosítást nyújt

Kállai Lajos motorgyára
Budapest, VI. Ggár-utca 28.

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® $ $ ® ® ®  ®  © l ® ® # ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^

Tisztítás, vasalás. Vasalás.

Férfiing
fillér.
30

»illír.
,__20

Dupla-gallér 
Gallér 
Pár kézelő

5
10 3 4'

8
Ingelő
Alsó nadrág

12
14 - 10

10
Hállóing T T . — 10
Zsebkendő
Fehérmellénv

4
40

2

Nóiing 14 
Női nadrág 14 

"'‘Alsó szoknya 40—60 
Blous 40 
Kötény 12 
Pár harisnya 6 
Törülköző 10 
Agylepcdő 10 
Dunyhacziha 20 
Csipkefüggöny 40—60 
Paplan lepedő 20

■± ~
12

30-50
30
10
4
6

10
15

30-40
15

Vegyileg tisztit:
Női alj 1 koronától feljebb

Napernyő 
Férfi kabát

1 ■ ■
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi egész öltöny

1 *
2 *

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.

m és

ts r sses

mm
és

©  88 
83 m

Yra r* t m ü
I

feau. a t é

%
ra
Ö
9

CZIMflX U J S A G
BUDflPEST.RÁKÓCZhÚT 54.

83 88 88 8B 80 80 m m

80 80 
I®  I®  

88 80 
80 I® 
80 80 
80 
80 80 
80 00 
88 ,8 0

CZERKON IMRp ÚRI ÉS NÓ1 CIPÉSZ + 
KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve!

AJÁ N LJA  saját készitményü lábeliit a légjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L  hibás és fájós lábakra 1 mérték szerint minden alakú cipók el

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

kividig... . __________

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

(l
A pécsi 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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fllapittátott
1854. ROTTER BERNÁT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1854.

MftS/A <1 . LÖPO ÁRUDA. 

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

=  Gazdasági és varrógépek. 

Szabályozó, töltő és szellőző 
Kályhák. emek kivitelű kályha- 
táfcák és-kandaló eszköz , k. 

Közönséges és nikkel száncsengók.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. 

Halifax és Pelikán korcsolyák, 
jégpatkók. L; 

Mindennemű takaréktüzhelyek. 

=  Valódi Meidinger kályhák. 

Pinkafői és erdélyi hosszszőrü 
—  / pakróczok.

Háztartási ■» koriyhaber .'nrícrccr czik.

Szab. zsirbödönök.

ro* _
‘TO
s
ro>_>-

• ÍC
O
O -
c

* e o

a
c o

Eo
í> -

:o
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o -
C55
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET. BENYÁK JÁNOS r ™ “ 4
N A G Y A T Á D .

É S  R fllZSZER  
K E R E S K E D É S .

’ y* y r
El

RAKTÁRON TARTOK:

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben

ELVÁLLALOK:

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

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

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vár 
lasztékbanV nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajzszereket.

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
, ______ készíttetnek.

c rnco .
• a
09

T3
n '
O
33*
=3 ' 
09 

C Q
- c

<3
09.
09
W
tM

O .
3T
C T
09

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
■- Nyodiatott Benyák-Jánus künyvi,y'oiiid»jál>uii Nagyatádon \‘. m :



IV. évfolyam

NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK ÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E  GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE;

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

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n

S Z E R K E S Z T I K ;
Dr. N EU BA U ER  FERENCZ, 

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Béke !
A sok ellentmondás közt, me

lyet a haladó kultura megismerései és 
a hagyomány ápolására való törek
vés kényszerit ránk: centrális sze
repet visz a háború és a béke 
eszméjének ellentmondása. A  mig 
egyrészt erkölcsi és tudományos be
látásunk a háborút elitélteti velőnk, 
addig jogérzékünket mesterségesen 
úgy meg^ludják^n^omoritanu hogg- 
tűrjük, sőt elismerjük a céljait szol
gáló berendezéseket és intézménye
ket. ' ' - •—

Ezt az ellentmondást keserűen 
érzi minden kulturmozgalom, amely 
a társadalom erkölcsi és gazdasági 
emelésére törekszik, mert ellenfele 
a gazdasági erő akkora részének 
ura, hogy- minden más törekvés elöl 
elvonja a szükséges anyagi eszkö
zölte^

Panaszkodunk az emberek ego
izmusáról, erőszakosságáról, rosszhi
szeműségéről. Fájlaljuk az ember
társaink jogainak nyilvánvaló eltip- 
rását. Tanítjuk a felebaráti szeretet 
törvényét a vallás és az állam tanai 
szerint.

Ne ölj! parancsoljuk. S aztán 
ifjúsága virágában, pályája kezdetén 
kiragadják a fiatalembert életének 
megalapozásábólHiogy évekig mást

se tanuljon, mint ölni: rendszeresen, helt anyák védelme a faj regenerá- 
biztosan, pontosan. dóját jelentené, — de a védelem

Szeresd felebarátodat, mint ten- pénzbe kerül, 
magadat, szól a legfelsőbb erkölcsi A betegeink, az aggok, a túl- 

¡törvény. De jaj annak a katonának, terheltek: emberi társadalomhoz nem 
;  akinek gyilkolást parancsoló vezény- j  méltó állapotban tengetik nyomoru- 
:szó idejében eszébe jutna az a szelíd ságos életüket; mily parányi az, 
szózat. amivel könnyitünk rajtuk! Nincsen

Amint a háború szele végigsu- pénz az aggok ellátására, a betegeink 
han az országon, tüstént miliárdok gyógyítására, a terhek könnyítésére, 
állanak rendelkezésre. Kulturcélokra I Hány kiváló elme tudományosra 
soha sincsen pénz, hacsak a perse-1 művészi, technikai produktiója pusz- 
Igekben. gyűlő fittéreker nem teklrit-:iuT^<3lrá)ában, mert nincsen te 
jük annak. Hiába utalunk arra a 80000 rendezésük, amely az emberisé«^ 
emberre, kiket évenkirtt a tuberku- egyetemes kincsét gyarapító munká-^ 
lózis pusztit el hazánkban. Megmén-íjukat honorálhatná! 
tésükre, további nemzedékek sor- Éhtifusz, túlzsúfolt lakások és 
vadásának megelőzésére «nincsen! az ezekkel járó legmélyebb erkölcísí 
pénz.» ■ veszedelmek pusztítják társadalmun-

Százezrekre megy hazánk anal- kát és minden szociális törekvésünk 
fabétáinak száma. A kormány kény- teás zsurokon, meg utcasarkokon 
telen elismerni, hogy pénz hiányában «lhelyezett perselyekben gyűjtött--

amennyi e szörnyű baj kiirtására Ha a kulturtörekvések támogatói 
kellene. felismerik a céljuk elérését megne-

Van egy gyönyörűségesen meg- hezitő háborúskodás igazi lényegét, 
alapozott gyermekvédelmi intézmé- logikusan csak az várható, hogy 
nyünk. Tudjuk, hogy tetőzetlen, mert egyesítik erejüket mindazokkal, akik 
csak 15 éves koráig védi a gyér- munkájuk 'és törekvésük akadályát 
mekeket, hogy sok más hibája és szintén látják, 
hiánya van, amely mind könnyen; Egyesülniük kell mindazoknak, 
javítható és pótolható. De nincsen! kik egy jobb, igazságosabb világ
pénz. rendet csak jogbiztositékok alapján 

Látjuk népünk fizikai sorvadá- hisznek felépithetőnek. Az emberi
sét, tudjuk, hogy a munkával tulter- ség legnemesebb lelkir tulajdonságai

Nagyatádi Hirlap tárcája.
TAVASZ.

Jurcsa is az a szerelem,
&gy Réz jogás tót megterem;
Reggel a leányt s,e ismered,
5  ete se fesz, már szereted.

Jurcsa is az a szerelem,
Jllig  jő  s elszáll se6esen;
9Ka még őrülten, vadul szeretsz,
6  Holnapra szépen mindent feledsz.

C(yorsa66an nyiliH, mint a virág,
(•iyorsa66an Hervad, mint a virág, 
íflöpfie mosolytól nyílott fii tegnap
&  egy 6ántó szótól mára fefíeruad.

Ragyogás Hözt ma megszületik,
S  Holnapra már a sir6a teszik,
S  azután ? 3los fiát, aztán feltámad,
$  nyomán já r újra 'dal, gyönyör, Sánat.

Vértessy Gyula.

Roulette mellett.
Irta : Benda Jenő.

Egy társaság a nőkről beszélgetett s 
valaki már megunta a sok diadalmas don- 

1 juán-históriát, hirtelen ezt indítványozta:
— Urak! A célját érő, győző szerelem 

| meséje unalmas, mert hiszen akármilyen te- 
I kervényes utón, .akármilyen bonyodalmak 
! után jutunk el hozzá, a vég mindig egy és
ugyanaz. Javaslom, hogy ehelyett mondja 
el mindegyikünk sorban egymásután a leg

ostobább és legszánalmasabb kudarcát!
Az indítvány tetszett. Az elbeszélések 

megkezdődtek. Volt a társaságban egy ur, 
szép embeK, középkorú ember nagyon gaz
dag és előkelő, aki 1ele életét nyugodUemr 

| mitevéssel töltötte, a másik felét azzal, hogy 
| a föld egyik sarkától a másikig kóborolva 
¡cserkészet azasszonyikalandokra.Ez mond-' 
ta el a következőket: ■

— Két évvel .ezelőtt, ilyen időtájt, 
i február végén, vagy március elején Monté 
I Carlóbaii voltam. A híres kasinó mindig nagy 
.vonzó erővel volt ríim. Nem a játék miatt; 
a szerelem izgalmán és a szerelem kocká
zatán, kivűl minden más szenvedélyt gyűlö
lök s a játék-szerencse-változásait különö

sen unom; a casinóban engem maguk a já- • 
tékosok érdekeltek. Ez az internationális, 
sokfajta társaság, melyben tarka keveredés
ben lesi ugyancsak a golyónak a futását 
a vüág országijainak előkelősége és söp
redék szemetje.

Ez alkalommal az egyik roulette-asz- 
tal mellett egy fiatalasszony vonta magára 
a figyelmemet. Karcsú, magas szépség, aki 
a nagy tumultusban egészen az asztal mellé 
szorulva próbálta ki szerencséjét. Megfigyel
tem : kísérője nem volt, de azért nem tar
tozott azok közé, akik keresetforrásból űzik 
a magányos csatangolást. Toilettje egysze
rű volt, ékszerei középáruak, középosztályu 
urinónek Ítéltem s amikor játékát hossza
sabban néztem, ez a véleményem megerő-. 
södött. Ideges, kapkodó újakkal rendezget
te az aranyait, feszült érdeklődéssel leste 
a golyó keringését, az arca eltorzult min
den, vesztett tétel után. így nem féltik a 
pénzt azok, kik könnyen keresik. Megsza
bott jövedelmű urinők tudják csak ennyire 
megbecsülni az aranyat, azok, akiknek az 
já t  eszükben, hogy három elvesztett arány
ból már egy uj kalap telik. S  amikor az eN 
ső három aranyat elvesztették, ezC vissza 
akarják szerezni minden-áron-^-kába—kéK "
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nefií fejlődhetnek, amig a háború 
glóriás ideál, a mig felebaráti indu
latainkat gyilkos döhrohammá tud
ják változtatni. Kulturánk pedig 
csenevész, sápkóros marad.

Ezért a békemozgalom minden

Megáliapitöndó az egyke következ
ménye-a születési és-^halálozási arány ösz- 
széhasonlitásával, a mikor megtudjuk annak 
igazi hatását a népesedésre, minthogy ná
lunk nemcsak a születési arány csökkent az. 
utóbbi időben, de a halálozási arány is. Ezt

Egyke.

kulturmozgalmat egyesítő kap ocsa vizsgálatot pedig a fenii szempontok fi 
az erkölcsi és anyagi „törekvések je lem b e  vételevei kell megellem, mert 
hathatós támogatója és viszont; ezért csak az egykes lakosságon belül kutatva 
kell a békemozgalomnak minden m ás' tudjuk az egyke ,gaz, káros tovetkezmé- 
kulturmozgalomban a maga céljai nyel kimutatni.
elérésére támaszt találnia. . T° ”“ á kl ke" kul”‘r" ho!W,. -  . milyen h a tá sa  van az egykének az anyagi

S ch iu im m e r TiOZsay , iszon^ Ta Ncffl vcszj_c ^  végeredmény
ben a vagyont épen ama család kezéből,

Imely vele akarja jövendőjét biztosítani?
Kutatni kell tehát, "hogy összevéve 

emelkedett-e az egykés családok- anyagi 
Hogy az egygyermekrendszer kelet- ereje és száma utóbbi időben. Mert hiszen 

kezési okait, terjedését megállapíthassuk, hány olyan családról tudok, kinek egyetlen 
ahhoz nem elég egyéni nézeteket gyűjteni fia magasabb korban meghalt s magvasza- belemerül valaki, annál jobban jön rá az
és hangoztatni, hanem komoly tudományos kadt. Az ilyen vagyont ki veszi meg? *-»---- “  "  ' 1 ---- - M ---------
munkássággal kell számba venni, osztályozni j  Egykés vagy más népréteghez tartozó? 
arányitani az összes jelenségeket, melyekről j  Mindez esetleg, a maga meztelensé- 
csak halványan sejteni is lehet, hogy az gében kikutatva elénk fogja tárni az egyke 
egygyermekrendszerrel összefüggésben le- pusztításának igazi rettenetes voltát s ér- 
hetnek veket fog nekünk nyújtani még azokkal

----- Azé»t alaposat» ''csalódik az. -aki azt szemben is, a  kik szerintük M y e s  család-
Jiiszi, hogy az egyke elleni társadalmi moz-j ethikai szempontból--az egyke mellett van-

awal a szellemi erővel, azokkal a közi
gazgatási és magánszorgalmi eszközökkel, 
hogy a . ma és közelmúlt adatait a fenti 
kérdésékre nézve összegyüjtsük és feldol
gozzuk, de néni messze visszafelé már'' 
csütörtököt mondanak ezek á szerveink s a 
közel 60 évi időköz nagyobb részéről az 
adatokat összegyűjteni igen-nelíéz lesz.

Pedig ez a legfontosabb, mert ha a 
jelenség ismeretét a jelentkezési körűiméi 
nyeiben jól birjuk is, hiába -minden  ̂ ha a 
jelenség keletkezési okait nem tudjuk meg
állapítani. Csak a keletkezési okok adják 
meg a választ arra, hogy ott, a hol az 
egyke létét megállapítottuk, hogy tehet azt 
ismét leküzdeni. ~

Mindezt összeszámítva látjuk, hogy 
óriási munka, óriási adathalmaz összegyűj
tése és feldolgozása áll még ^löttünk.

De a munka szép. Minél jobban

érdekesebbnél érdekesebb szempontokra, 
tünetekre, az elmét ezek teszik igazán 
gyümöcsözővé s ez teszi a tudományos 
munkát élvezetessé.

Magában az, ha ráförmedünk az egy
kére, mint láttuk, inkább ellenszenvét 
szült. A komolu foglalkozás a kérdéssel

__ szükebbre fogja ugyan az érdeklődést szo-
galom szervezésével s néhány gyér adat-nők, vagy legalabb ellenzik az ez Irányú |ritani, de annál intenzivebbé a vele foglal- 
összegyüjtésével, melyek az egyke mai tér- beavatkozást kozók munkáját és részvétét s ha egyszer
jedelmére vonatkoznak^ igazában még! És utoljára hagytam azt, a mit törté- annyira-mennyíre készen tudunk előlépni 
azt sem fedik fel, meg van minden tévé. jneti sorrendben elsőnek kellett volna em-:a nagy nyilvánosság elé munkánk eredmé

nyével, akkor az egyke gyászos hatásait 
oly megrendithetetlen érvekkel fogjuk tudni 
támogatni, hogy annak védelmezője nem

Lehet, hogy ez elég annak, a kinél a , litenem, hogy t. i. megállapítandó az egy- 
fó a társadalmi mozgalomban való rész-1 kéhez forduló volt jobbágy népesség minden 
vétel, vezetés, de nem elég a kérdés helyes létnyilvánulása, az életviszonyaiban, anyagi
elintézéséhez, annak orvoslásához. ______ [helyzetében« való minden változás messze jfog többé akadni s épen azok, akik a mai

---- v Mwt hirihn ttknrjn nnmsnlni őzt a-hajt 1 vicr-ramonniQj n a mwi n,ipig nTTipmj mozgalom legnagyobb ellenségei, be fogjak-
az, aki prédikálni akar a szószékről és ju- kell az urbérség megszüntetése előtti időre rlátni, hogy saját érdekük parancsolja, jz _  
talmakaFosztogatni az amúgy is többgyer- 1 hátranyulni, mert megállapítható, hogy azóta ellene való leghevesebb harczoL 
mekes anyáknak. A baj, mint bemutattuk, keletkezett,és terjedt el az egyke. De nem- Mert, legyemiekem itt megengedve 
gazdasági okokon épül fel — így annak'csak az egykések viszonyait kell igy kiku- egy röyid jóslat, a tudományos és statisz- 
gazdasági okait és gazdasági hatását kell tatni, hanem meg kell állapítani azokat az j  tikai kutatás megdönthetetlen bizonyosság
ismernünk, hogy ellenhatást létesíthessünk eltéréseket is, melyek köztük és a némTgal Tri fogja mutatni, hogy az egykés kis-

- ismét gazdasági utón. egykés kisbirtokos népesség között léteztek birtokos saját családfáját dönti ki. Kevés
~ ~Áz~első megállapítani, hogy milyen az és léteznek. Mintegy ókát kell igy adni, csemete hamar elpusztul úgy, hogy egy 
egyke jelentkezésében és következményei- nemcsak annak, ';hogy '  mi hozta létre az ̂ sem marad meg belőle, A  szaporább faj, 
ben. Megállapítandó itt, hogy kik körében, egyiknél az egykét, hanem annak is, hogy 1 kiszorítja a szaporátlant s bár az egykés 
milyen mértékben és idő szerint emelkedő- mért nem lett egykés a másik is. fia jobb módban van, mint a többgyerme-
leg.^vagy csökkenóleg jelentkezik-e az Ezt azért emlitettem utoljára, mert ez késé, nagyon lehetséges, hogy az előbbi- 
egyke. lesz a legnehezebb. De ma rendelkezünk 1 nek már unokája nem is születik s akkor

ségbeeséssel dobják a zöld posztóra minden lenség, — mondja, szép tiszta kék szemét, 
készpénzüket. melyekben könnyek csillogtak, rám emelve.

Az én asszonyom egyre vesztett. Min-j S  azután elmondta, hogy egy drezdai ke- 
díg komorabb és komorabb ráncba vonta | reskedő felesége. A  Riviérán töltött nehány 
össze szépen iveit szemöldökét. Piczi piros I hetet. Most utazott hazafelé  ̂ amikor az 
ajka szélei reszkedtek: az aranyoszlopok el-j ördög rávitte, hogy itt kiszálljon és kipró 
fogytak, remegő kézzel bankot keresett1 bálja a szerencséjét. És mindenét elvesz- 
elö a ridiküljéből. A bankó is elment. Azii-1 tette. Az útiköltséget, a szállodapénzt, 
tán egy másik is és még egy harmadik. | mindent.
Végül újra aprópénz került elő a ridikülből. j  — ötvép soum maradt! — mondta 
Ez is elúszott. ¡teljes kétségbeesései. — Már most mit te-

A  szép asszony sápadtan kelt fel a ! gyek ?  Annyi pénzem sincs, hogy távira- 
helyéról. Amikor kibotttakoWt a, tömegből, tozzak. És vacsorára sem maradt! 
kábultan simította'végig a homlokát, mintha j — Egy ilyen szép asszonynak soha- 
csak most kezdene arra eszmélni, ami tör- sem kell kétségbeesni, feleltem én. — Va- 
tént és támolygó lépésekkel indult a kijáró csóréra legyen az én vendégem! 
felé. Ekkor megszólítottam: ' | A  szép asszony szemeiben az ébredő

Madame! sokat vesztett? |harag villámai cikáztak.
—  Nagyon sokat! —  felelte kétségbe-1 —  És ha elfogadja a meghívásomat, 

esetten. szívesen bocsátok rendelkezésére ötszáz
— Körülbelül mennyit? ¡frankot.
— Ezer frankot! Az asszony arca lángba borult, ke-
Elmosolyodtam. Ez a csekély összeg j fényen összeszoritotta az ajkát. Azt hittem,

komikus ellentétben volt a szép asszony hogy összeszid, vagy elszalad tőlem. Egy- 
rettentő kétségbeesésével. szerre rekedten, elszántan megszólalt:

. — No hiszen ez még jjem olyan nagy, .. — Adja. ide azt az ötszáz frankot! 
szerencsétlenség! Visszamentünk a roulett asztal mellé.

— Rám nézve valóságos szerencsét- Az asszony leült a játékhoz, én újra el-

i foglaltam pihenő helyemet. Folytattuk ott, 
¡ahol az imént elhagytuk. De most, mintha 
| babonás szerencsét hozott volna az én 
pénzem, az asszony nyert, egyre nyert. Az 
aranyoszlopocskák visszavándoroltak, egyik 

| bankó a másik után tűnt el a ridikülben. 
jAz én számításom szerint rövid egy óra 
alatt kétezer frankot nyert az én pén
zemmel.

Ekkor felállt a játéktól. Szemeivel 
engem keresett a tömegben. Boldogan si
ettem Jjo?zá :

— Madame! Gratulálok, hogy szeren
csét hoztam önnek!

Mosolyogva bólintott a fejével és a 
kezembe nyomott egy csomó papírpénzt.

— Köszönöm uram! Itt az ötszáz 
frankja! Jónapot. __..

— De madame! mondtam én dadog
va — hiszen ez nem sürgős. És ha jól 
emlékszem, én meghívtam önt vacsorára!

Gyilkos szemekkel nézett végig rajtam:
— Uram! Én tisztességes asszony 

vagyok!
És fölemelt fővel ellebegett.
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kié lesz a föld, a vágyon, csak más em
beré lehet, a kit szintén 'szülni kellett, te
hát a több gyermek valamelyikéé. Általá
nosságban ez a helyzet. \ .

Hogy pedig ez az egykéarkisbirtökost 
magát kell érdekelje legjobban, az Világos 
abból hogy — hiába hadakoznak az egy
ke ellen a hazafiassággal — nem a magyar 
nemzet szénvédr annak kárát, mert hála 
Istennek nálunk Somogy bán yan még elég 
magyar emb^, a ki nem egykés és igy a 
kihaló család helyét ismét csak magyar 
ember foglalja el, legfeljebb a református 
helyét - foglalja el a katolikus, a mi még 
nem főbenjáró kérdés a magyarság szem
pontjából, hanem az a kisbirtokos, a ki 

. v ére” vere j téké ve I dolgozik vágyón a gyárén 
podásán, pedig egygyermekes szokása bi
zonyossá teszi, hogy munkája gyümölcsét 
két-három korosztály után már nem áz ó 
utódai fogják élvezni.

k , rf. —

H Í R E K .

— Gyermeknap? Április ho 1 -én és 2-án 
—az-egész ország gyermeknap

is, melyen kereskedőink is tömegesen részt 
vesznek. — Kérjük irözönségiinket, bevásá- 
rolásainak zömét ezen a napon ejtse meg, 
mert, kereskedők jövedelmeik bizonyos 
í/o-át a. «Gyermekvédő Liga» javára juttat
ják.

— A földmivelésügyi miniszter felhívta 
a járás főszolgabiráját, iiogy'szigorúan uta-

t a hernyóknak és-a vér

sok szalönkíríoll fog díszelegni az ügyes [ 
vadásztulajdonosokkal biró vadászkalapokon, 
mert a rezuíákban nedvés és puha a főid 
mely körülmény hosszabb ideig tartóztatja* 
itt a szerelmes szalonkákat. • *

— Esküvő.'Szilágyi Dezső nálunk isis
mert színigazgató' leányát Erzsikét rriult 
hó^28-án vezette oltárhoz Bányai Béla 
Marosvásárhelyen.

— Tánciskola. Zaun M. .Márk jóhírü oki. j  

“tánctanitó, ki hazánk több városának ifjú- • 
ságát évről évre^állandóan tanítja a tánc| 
művészetére, városkánkban is nyit ápr. - hó 
12-től május 22-ig tartó tanfolyamot, melyet j. 
melegen ajánlunk ifjaink s az érdekelt szü-; 
lök figyelmébe. — Tanítási dij kezdők ré- 
szénTTSThaladók részére“ ÍSkóröna.

— Aljegyzőválasztás. Nagyatád nagy- j 
község múlt hó 27-én választotta meg aljegy- ; 
zöjét. Heves volt a küzdelem a két jelölt;! 
Geiger Károly s ifj. Gundy Géza, oki. jegy- | 
zök között. Az erős küzdelemből * Geiger; 
Károly került ki győztesen. 5 szavazattal1 
győzött.

— A somogyi anyakönyvvezetők jutái- j 
mazása céljából a belügyminiszter 9960! 
kor. kiutalványozására utasította a kaposvá« j

te vármegyénk alispánját.
— Csendélet Nagyatádon. Folyó hó 

28-án a hajnali órákban ablakráma rezgé
se, majd üvegek csörömpölése verte fél éj
szakai nyugalmukból az Árpád utca 94 sz. 
ház lakóit. Az'első pillanatban nem tudták 
mire vélni a zajt, de mivel folytatása nem 
lett, csak jeggel néztek utána, hogy a fo- 
lyosó ablakának egyik fiókja be van törve,

_____  NAGYATÁDI HÍRLAP -

zésbe a megkötendő uj szerződés feltétele
inek megállapítása iránt. -

— A cigányok megreodszabályozása.
A budapesti m. ftir. statisztikai hivatal meg- 
kereste-Kacskovits Lajos alispánt, hogyTa 
Somogymegye területén tartózkodó kóbor
cigányokról sürgősen készíttessen . , statisz
tikát s azt legkésőbb ápr. 15-ig terjessze 
fel. Ez a megkeresés összefüggésben van 
a belügyminiszter által nemrégibeífkibocsáj- 
tott hasonló értélmü rendelettel, mely sejteti " 
hogy a statisztika a cigányok megrendsza- 
balyózásához s a cigányügy országod ren
dezéséhez szükséges.

Példátlan az egész magyar zsurna
lisztikában «Az Újság» politikai napilap, 
káprázatos sikere. Alig 5 éves fennállása 
után ma «Az Ujság»az egész ország leg
kedveltebb és legelterjedtebb napilapja. A 
kitünően szerkesztett és végig napról-nap- 
ra magvas tartalmú lap előfizetési ára egész 
évre 28 korona, félévre 14 korona, negyed 
évre 7 korna, havonkint 2 kor. 40 fillér.
«Az Újság» főszerkesztője, Gajári Ödön, 
szerkesztőtárs: Dr. Agai Béla, fómunkatár-
sak: Herczeg Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor ___
Tamás, Kozma Andor és Mikszáth Kálmán

asárnapi Újság“ március ¿8-iki . 
száma elmondja képek kíséretében a Haynaa^ 
által megvesszőzött Maderspach Károly ne 
történetét, bemutat képsorozatot a szolnoki 
Tisza-hid pusztulásáról, az óbudai kikötő
ben veszteglő monitorokról, belgrádi képe
ket^ a mai mozgalmakban főszerepet vivő 
három szerb miniszter arcképét, képeket a 
párisi- postások sztrájkjáról stb. Mikszáth 
Kálmán regénye, Lévay József és Haraszthy —

sáraNAz utasítást a főszolgabíró oly érte
lemben adta ki a községeknek, hogy itiárc. 
15-ig tartoznak az irtást elvégezni. Hogy 
kelló lelkiismeretességgel feleltek-e meg a 
községek e rendelkezésnek, áltól a főszol
gabíró a legközelebb megejtendő szemle- 
utján fog meggyőződni.

—  Orvosgyülés. Az orvosszövetség so- 
mogymegyei fiókja márc. hó 29-én délelőtt 
Kacskovits Lajos alispán elnöklete alatt

-értekezletei-tartott, -amelyen a közegészség
ügyi törvény alapján a kör- és járosvosok- 
ról intézkedő szabályrendelet-fervezetet vi
tatta ineg — A tervezetet Szaploncay Manó 
dr. kir. tanácsos, vármegyei tiszti főorvos, 
szövetségi elnök ismertelte, a jegyzőköny
vet Csurgó Jenő dr. vezette. A vita külö
nösen .a látogatási és fuvardijaknál volt 
élénk s abban többek k6zött Kerekes Pál 
dr. lakócsai, Gáspár Imre dr. kaposvári, 
Réthi Ignác dr. kaposvári, Schón Jakab dr 
nagybajomi, Schwarcz Ernő dr babócsai, 
Várkonyi Jenő dr balatonszentgyörgyi és 
Wettengel Károly tabbi kör-, illetve járás- 
orvosok vettek részt. Az értekezlet megál
lapította az orvosi kar kívánságait s meg
bízta Fehér Henrik dr, Kerfekes Pál dr és 
Várkonyi Jenő dr. tagokat, hogy azokat 
memorandumba -foglalva juttassa el az ille
tékes fórumhoz, a közegészségügyi bizott
sághoz. Az értekezlet után Csurgói Jenő dr 
titkár beszámolt a szövetség múlt évi mű
ködéséről, Gáspár Imre dr pedig a pénztári' 
jelentést terjesztette be. Ezeknek tudomá
sul vétele után a gyűlés Véget ért. Délben 
bankett volt.

— Megjöttek a szalonkák. Pár napra 
előkerülnek >a szegre akasztott fegyverek, 
mert megkezdődött a tavaszi vadászat a 
költözködő szalonkákra. Az eddigt körül
ményekből Ítélve előre látható, hogy az idén

töl eredő karcolásokkal van berajzolva. Ép
pen javában tárgyalták a?-esetet n ház la- 

i kói, amidőn megjelent Horváth Károly lakó 
, ur és bejelentette, hogy Ő veríe be az ab- 
' lakfiókot csupa kíméletből,, mert szobájának 
kulcsához másképen nem juthatott éfc- nem 
akart senkit sem felkelteni az ablak kinyi
tásához. Egyébbként megnyugtatta házi- 

'i gazdáját, hogy ő majd megfizeti az ablakfi
ók árát.

— Tüzek. Felsősegesd községhez tar
tozó Lepeld-pusztán gr. Széchényi Bertalan 
tulajdonát képezett gazdasági épület a 
benne levő takarmánnyal együtt márczíus 
hó-21-én d. e. leégett. A tüzet Virág Sán
dor cseléd Pali nevű 6 éves fia okozta.

— Lábod községben március hó '24-én 
este Jakab István udvarában lévő nagyobb 
mennyiségű takarmány elégett. A tűz gon
datlanság folytán keletkezett.

| — Elfogott gyújtogató. Megírtuk an iák 
' idején, hogy Felsősegesd községben Hauer 
|Ádám háza gazdasági épületekkel s takar- 
; mánnyal együtt leégett. A kár mintegy 
1414 kor. volt. A tettest, — a nagyatádi 
csendőrség tapintatos s lelkiismeretes nyo-'

; mozása folytán sikerült kézrekeriteni He- 
' nészi János, cserepes felsósegesdi lakos 
| személyében, ki tettét beismervén azzal 
! védekezett, hogy akkor ittas . volt s nem1 
| lévén munkája, — mint cserepes ez utón 
akart magának munkát szerezni. Bekísérték 
a gyujtogatót a kaposvuri kir. ügyészség 
fogházába, hol y.árja büntetését.

— Az orvosok és a munkáspénztár. 
Tudvalevőleg a múlt évben nagy küzdelem 
után szerződést kötöttek a somogymeijyei 
orvosok a munkásbíztositó pénztárral. Ez a 
szerződés foiyó év december 31-én lejár A | 
megyei* fiökszövets ég már most felhívja 
tagjait, hogy lépjenek a pénztárral érintke- 1

Hamson angolból fordított regénye adják a 
szám szépirodalmi közleményeit. To- j* 
vábbi" közlemények: színházi cikk tár
cacikk a hétről, s a rendes heti rovatok: 
Irodalom és művészet. Sakkjáték stb. A 
«Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyedévre 
négy korona, «Világkróniká»-val együtt 
négy koron* 80 fillér. Megrendelhető a 
«Vasáruapi-Ujság» kiadóhivatalában (Buda- 
dest, IV. Egyetem-u. 4. szám.) IUgyanitt 
megrendelhető a «Képes-Néplap» legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két 
korona negyven fillér.

— Magyar lányok. Fiatal leányoknak 
való olvasmányokat, regényt ismeretterjesz
tő cikketr novellát, verset hoz hetenkint ez
a képes lap, amelyet Tutsek Anna szerkeszt . 
és Singer és Wolfner ad ki. Java magyar 
irók, jeles tollú pedagógusok szólnak  ̂ meg 
itt. Egyfelől, hogy szórakoztassák a magyar 
leányközönséget, másfelöl hogy az othon 
falai közt átvegyék az iskola nevelő szere
pét. Ismeretterjesztő cikkei a női kézimunka 
körébe vágnak, állandó rovat van a kézi
munka, kertészet, házi táplálkozások szá
mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő
fizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhi- , 
vatal Budapesten, VI. Andrássy ut 10.

—  Az Én Újságom. Apró embereknek 
készül ez az újság, övék minden szava, 
minden sora. Friss üde és vidám, mint ma
ga a gyermekiélek. Mese, vers, történeti el
beszélés, kép, mulattató apróság kedves 
tarkaságában követik egymást lapjain. Szer
kesztője : Pósa Lajos a magyar gyermekvi
lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija.
Az én újságomat Singer és Wolfner adja 
ki. Mutatványszám kérésre ingyen. Előfize
tési árá jríegyedévre 2 korona 50 fillér. Ki- 
adóhivatal: Budapesten, VI Andrássy ut~tO. —  
szám.

■
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Meíly hiven igyekszik mindegygyik végére. 
Azok.kik tanyánkban egyik-baglyainkat, 
Békességgel hordják terhes jármainkat,
Kik pedig még vadon .járják határinkat. 
Rettegik halállal töltött puskáinkat.
Az sas, fellégekig hat repülésével, —
Féreg pedig porban mászkál kis testével;

i . T  .. m •- • - • í  Az méh, eledelét önnön munkájábólBizonyítékai a virágos termesze t , .  vésjl mellyet kíszi„ masrmk Iirágjából.

IRODALOM. 
A Pálos költő.

Közli: Anonymus.
(Folytatás.)

a mező, a csacsogó patak vize. — 
Nem természet imádó, hanem megér
ti a nagy mindenség csendes beszé
dét, akárcsak-Chewfeul, a-híres ché-j 
mikus, Torguató Tasso, assisi szent] 
Ferenc, a természet költője, Pázmány, 
a tengerparton elmélkedő szent Ágos
ton, s a harmonikus életen, berende
zésen észreveszi a nagy teremtő kéz 
,nyomát, mély életet.önt, finom ideg
szálakat sző az árvalány haj lengő; 
szálaiba épugy, mintha pálma ros-1 
tos törzsébe.

„Nézz egy virágokkal befestett mezőre,
Mely illattyát bízván estvélyi szellőre.
Elődbe repitti és kér, hogy nézz reája, — '
Mélly kies térsége s mely szép bokrétája I
Vald-meg nem látod-e minden virágjában ----L
Azt ki százezerszer szebb magasságában ?
Mondd, ki ékesitti amaz lelkeket,

-• -HoLgazdag kalászok lehajtják fejeket ?
SkThállattya harmatnak ezüstös tsepjeit,

-— Hogy itassák buzánaiTszómjfts gyöke

A karvaly pediglen, hajnalnak hasadtával,___
Kirepült az égre, és ott lebeg szárnyával;
Vigyáz minden-felé, hol kapni prédára,
Azután mint villám, letsap a pajtára,
Felfiiggeszt egy szelíd galambot körmére*
O ! láttam, hogy vitte kegyetlen fészkére! — „J 
Mond-nieg ki tanittya e vad állatokat,
Hogy minden ész nélkül tudhassák tárgyokat ? 
Mondod, az Természet ?-^- hát ezt ki szerzette ?  ' 
Nemde — Az, ki ezt-is vélek teremtette? —.

jvagy az izgalmas drámának hívei,' 
azok, akiket dallamos énekszámok 

j  és tarka táncok mulattatnak, a tréfás 
1 aktuálitások és csufondáros szatírák 

.[érdekelnek, sőt olyanok is, akik ma
gasabb művészi élvezetet kedvelnek! 
A Royal-Orfeum ragyogóan átala- 
kitott' nézőtere valósággal gyógyhe- 

j Ige -tehetne a morózus kedélybete
geknek.

-— ~——  Felelős szerkesztő :-----^ —
SZ1Y10DICS SZILÁRD.

Úgy van. Mindenható! Te tanétottad őket!
Te nőtetsz éltekre zöldelő mezőket!
Hát én, kit nemesebb-kezednek munkájából 
Emberré teremtél agyagnak kovászáböir, — 
Én! kire rám tetted titkos petsétedet, 
Ruházván telkemre isteni képedet;
Én ne'érdemelljem gondviselésedet,
Ki észszers szabadon imádom nevedet?

. Vége.

MŰVÉSZET.

Nyilttér*)
Értesítés.

A Nagyatádon alakuló „Néptaka- 
^rékpénztár R. T .“  alapitói közhírré 

teszik, hogy a mai nappal a  részvény- 
jegyzéstTezárják.

Ke lj Nagyatád, 1909. évi április 
hó 1-én u

A Z ALAPÍTÓK .
j  *) E  rovat alatt közlöttekért nem vállal felelős- 
! séget a szerkesztő.

A varieté reformja._ JU  .aihmospjiera. tüneményei, a 
csillagzatokban történő változások,' 
a felhőkben rejlő elektromosság csat- A szórakozást kereső világban, 
togő, villongó, dübörgfj fflegngiíatko- a szorosan vett komoly müsoru 
zásai azok, melyekeLRaymal Hume, színházak közönségétől eltekintve, 
Voss Henrik állítottak fel a vallási sajátságos áramlat mutatkozik az 
élet létrehozó tényezőiként. Dr. Hét- utóbbi időben. Nenfcsak, hogy a vég- 
tmger, a tudós wiirzburgi egyetemi letekig fölfokozódtak a közönség 
tanár elég világosan .mutatja ki e; kívánalmai, de sokféleségükben nem 
nézet tarthatatlanságát, midőn azt ir- tesznek kivételt helyiség, műfaj és 
ja müveiben,hogy habár tényleg v o l - .szellem, közöli, amit úgy kell érteni 
tak népek, a kultura bölcsőjénél, a és egyszersmind példákkal illuszt-' 
fizika és astromonia kifejlődése előtt, rálni' h°9D példáfll az operettben 
melyekre hatott a természet erőinek mind nagyobb tér jut a közönség, 
megrázó tüneménye, mégsem lehet''ízlése folytán a kabarészerü produk- 
ezt a vallásos érzület kizárólagos cióknak orfeumi trükköknek és egyéb, 
létrehozójának tekinteni. Mert az ily a varieté színpadról kölcsönvett erő- 
.félelem közös az állatéval, melyben hatású eszközöknek, viszont a 
hasonló eredményről paradoxon be- kabarékban a' legpajkosabb' és leg- 
szélni. Különben is a vallási öntu- píkánsabb kupiék között általános 
dat nem egyedül a félelem és rette- hatást és népszerűséget tud elérni 
gés érzetében hanem e jóság, a re- egy-egy drámai szám, s akik még 
mény, és hála érzetében. A termé- az előbb harsogva Reveitek a ka- 
szet erőinek megnyilatkozásai feléb- haré rakoncátlanságairi7 meghatottan 
resztík az emberben, a már meglevő, és síró szemmel hallgatják' végig

f n ó lr lá n l  C '7Íi*n i 'iii O IKn ..tde-szunnyadó vallási érzést!
„Látsz amott igy tgflies felleget , meszszéröl, 
Melly minden fént elűz az egek térjéről; 
Előre-bocsáttya süvöltő szeleit;
S úgy közelget, szórván pusztító tüzeit; 
Kárpátnak vad bértzeit .vélnéd formájából, 
Vagy Etnát lángokat okádni ‘ torkából,
Úgy nyúlik fölfelé setét tornyaival,
Megrázván az földét bús morgásaival;
Reteg az Terlnészet egész erejében, — 
Rettegsz te-is kunyhód setét szegletében ; 
Védelmért sóhajtasz ;* félsz mennykövcitöl, — 
Félsz az Istenségnek erős kezeitől.
Mint midőn kis madár sziklás nőkéből, 
Látván az sólymot repülni fészkéből,
Elbújik az erdők berkes homállyában,
Várván üdvösségét tölgyfa odújában.
Nem érzed-e ekkof Teremtőd karjait,
Ki száz halál köztt is fedezi fijait ?
S ámbár fejed felett tsattog mennykövével, 
Még-is védelmezni tud kegyességével.
Tsak hálaadó légy, s áldd fényességében.
Azt ki Atyád, volna mennydörög egében.“ 
¡Mennyünk most Líbia fövény — hegyeire. 
Nézzünk az felhőkig nyúló fenyvesire. — 
Megláttyuk, hogy szalad kis őz rejtekiben, 
Hallván az oroszlányt bőgni erdejiben. 
Miérttel? miért szalad-el halárja szélére? 
Hogy tudja gyilkosát, « inért vigyáz éltére ? 
Megyünk tovább minden állatok nemére,

| például Szirmay Albert gyönyörö 
Altató dalát. - Orfeumok, amelyek 

| azelőtt csakis vflríetté-szániokkal dol- 
; goztak, ma, hg boldogulni akarnak, 
lapró operetteket és bohózatokat 
kénytelenek felvenni műsorukba. 
Előrelátható, sőt szükséges is volt 
tehát, hogy ebből az ötletszerű, 
félénken tapogatódzó és sokfelé el- 

| aprózott űj irányokból kialakuljon az 
uj varieté, am&ly mindenesetre nagy 
anyagi áldozatok árán és a legszaka
vatottabb vezetéssel egy céltudatos 
és szerves programmban egyesítse 

,ezt a sokféle programmot és művé" 
íszi formában elégítse ki a nemcsak 
|sokat, hanem sokfélét kívánó közön-, 
! séget. Megelégedéssel látjuk, hogy* 
a varieté reformját magyar vállalat! 

¡teremtette meg, oly tökéletességgel,] 
hogy ma már~az egész kontinens; 
mulató világában hire van. A buda-; 

I Piesti Royal-Orfeumról van szó, ahol j  

négyórás előadás keretében egyfor-i 
mán kielégítést találnak azok, akik j  
a kacagtató bohózatokat kedvelik,!

HÖLGYEK FIGYELMÉBE!
Április hő 8-án ~ T

é :  nagy kalapválasztékkal m
Nagyatádra érkezem.

Szives pártfogásukat kérve, vagyok

Vindis Anna.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

67-ik L  q — "Tjsb 
számú II u L

: szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községijegyző ad.



NAGYATÁDI HÍRLAP

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

legmegbízhatóbbnak ismert:

Kiikiillőmenti első
— szőllooltvány telep
tulajdonos: CASPARI FR IGYES, 
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni!

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

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

8 LO ER E JU  „K L in flX "
nyersolajmotor lokomobil csupán 8 napig használva,

teljesen uj állapotban
jutányos áron eladó.

Megtekinthető

Krivarics Józsefnél
Nagyatád, (Zrinyi-utca.)

Bővebb felvilágosítást ny ĵt

Kállai Lajos motorgyára
Budapest, VI. Gyár-utca 28.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás, vasalás. Vasalás.
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Pár kézelő
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30 

. 6 
5 

10

T H
5 ■ 
4 8

Ingelő
Alsó nadrág___

12
14 -■ 10

10
Hállóing

^Zsebkendő
14
4 - 10

2
Fehérmellény
Nőiing
Női nadrág
Alsó szoknya
Blous ’
Kötény
Pár harisnya
Törülköző
Agylepedö
Dunyhacziha
Csipke függöny
Paplan lepedő

40 — 30
14
14'

40-60
-40—
12
6

10

"— 12

t 5 ‘;
_  12 

30-50 
30 
10 
4 
6

■ IS
40-60

20 3
10
15

30-40
15

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

Vegyileg tisztit:
. 1 koronától feljebb
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CZERKON IMRE KÉSZ  CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki
állításon elis- 

_ merő oklevél
lel kitüntetve.

A JÁN LJA  saját készítményt! Tábelíit a legjobb és legmodernebb kivHeíben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábákfa mérték szerint minden alakú cipók el

készítését 1*5
RAKTÁRON T A R T : Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb 

kivitelig. _  .

Rendelések és javítások gyorsan és, pontosan eszközöltetnek.

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

*- i 11 in mi...
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, Alapittatott 

1854. ROTTER BERHÁT, HAGYATADON.

T
Alapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitaskés kerítés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu- '
zalok, kerítések céljaira: „Hungá- -
ria" sodronyfonatok. : szesebb kivitelig.

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab, bácskai ekék és alkatré
szek; Gazdasági vetőmagvak.

Venyige,- hernyózó,- rózsatő- és 
pázsitmetsző ollók, ojtó fűrészek 
és kések.

Építkezési anyagok nagy raktára.
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVNYOMDA^ B E N Y Á K  J Á N O S
KONYyKOTÉSZET. N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S .. K E R E S K E D É S .

■ r - 0 .

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK:

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

^  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
h h  a legizlésesebb kivitelben.
---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Q D  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

szóval- mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elk&- 
szitését jutányos árban.

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_____________készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909. ~ :
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NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

M e g j e l e n i k  m i nd e n  c s ü t ö r t ö k ö n

S Z ’E R K E S Z T I K :
Dr. N EU BA U ER  FERENCZ, 

SZMOD1CS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Husvét.
Évről-évre száz alakban halljuk 

a húsvéti szent ünnep alkalmából a 
felkiáltást: ime, az igazságot keresztre 
feszitik, a megváltók, sorsa az ül
döztetés. Pedig ez még nem volna 
a legszomorubb tanulsága annak, ha 
az emberiség mai korszakát egybe
vetjük az Ige megtestesülésének ide
jével. Mert a nagypéntekre követ
kező vasárnap harangzúgása ujjongva 
hirdeti: all el úja, ~a meggifotört, az 
elkinzott, a brutálisan üldözött, meg
gyilkolt és eltemetett eszme mégis 
diadalmaskodott, ellenségeit mega
lázta, a tudatlanságnak, a gonosz
ságnak szikláját a sirról elhengeri- 
tette, dicsőségesen feltámadt és 
ellenálhatatlan erejéveímeghóditotta 
a világot.

Sokszor bebizonyult azóta, hogy 
az-^igazságnak az elnyomatás nem 
árt,..'sőt.erejét fokozza; szinte szük
sége van rá, hogy ellenkezésre tar 
láljon, mint a hogy a fény is csak 
az útjában álló levegőhullániokon át 

—képes beragyogni a - mindénséget. 
' Nem is félt az eszme soha az aka

dályoktól, sőt kívánta, kereste, mert 
a küzdelemben erősödik és ellenfél 
nélkül győzelem nincsen. Adj, Uram, 
üldöztetéseket, kiált fel az egyház
atya, mikor a kereszténység első szá
zadaiban a-hitéletet tespedni látja.

Rz erkölcsi világrend egyensú
lya szükségszerüleg ellentétes ele
mekből alakul, jó és rossz, fény és 
árny, igazság és hazugság, magas
ság, mélység, nappal és éjjel szün
telen hullámzásban nivellálódik, vég 
nélkül való tusában haladva egyre 
feljebb egyes fokain a Tökéletesség 
szédületes lépcsőjének. Hányszor 
sziszegte már oda Lucifer az Urnák: 

Gyóztél_fclettem, rtícrt az végzetem, 
Hoqq harczaimban bukjak szüntelen.
De uj ‘érővel fölkeljek megint !

Fölkel és újra támad, de épen 
ezzel ismeri el az ideál hatalmas 
vonzóerejét, melynek büvkörébel 
szabadulni nem tud, mert izgatja, 
bámulatra, irigységre, daczra készti, 
rákényszeriti, hogy vele foglalkoz
zék és ellene szüntelen agyarkodva, 
csak annál nagyobbá tegye diadalát.

Legfényesebb korszakai mindig 
azok voltak a történelemnek, mikor 
az Urnák és Lucifernek Hadseregei 
legteljesebben koncentrálódtak. M i
kor úgy csaptak össze, hogy tisztán 
meg lehetett külömböztetni zászlói
kat, melyeknek egyikére^ a szűzi 
Eszmény, másikra a vakmerő önér
dek, az alacsony szenvedélyek jel
szavai voltak felírva.

Viszont legszomorubb epochái 
az emberi művelődésnek az, olyan 
idők, mikor a fogalmak összezava

rodnak, mikor az igazság zászlai 
alatt hazug képmutatók tolonganak 
tele szájjal "hirdetvén az Igét, de 
magúkban kaján éberséggel lesvén 
az alkalmat, hogy elárulhassák. Mi
kor az ellenség gyáva a támadásra 
s a ravasz meghunyászkodás mód
szeréhez folyamodik, hogy meg
mentse magát az eltiportatástól s 
mégis ártson, romboljon, tévedésbe . 
ejtve és ezzel habozókká .téye _az_  
igazakat is.

Ez a boldogtalan mai nemzedék 
■ugyancsak belejutott a hét szüfe 
esztendőbe. R hazugság, a képmu
tatás soha szemtelenebbé nem ga
rázdálkodott, mint most. —S még 
egyre terjed, rohamosan, mint á pes
tis,^megrontva a levegőt, hogy mér
ges lehével, pokoli ragályával ész
revétlenül megrontsa a tiszta sziveket, 
a felsőbb hajlamú leikéket is. Rz 
érzékek elzsibbadtak s jóformán nem 
is veszi már észre senki, hogy fer
tőben jár. Rz emberből lassankint 
kiveszett a megkülönböztetés ké
pessége: összecseréli a külszint a 
valóval, a jelszót az igazsággal.

Tudományban, irodalomban ma
gasztos frázisok zaja között apró 
üzletecskék folynak s akinek nincs 
benne része, ázjs a szkepszis álarca 
alá rejti tisztább gondolkozását, mert 
ma itt komikus dolog idéálistának

Nagyatádi Hirlqp tárcája. 
A tigrisvadász.

Ir ta : Prém József.
A legtarkább életek egyikét, amelyet 

megfigyeltem, Hajagos Pista viharozta át. 
Ez a szó is az ő nagyotinondásainak vá
lasztékos szótárából való. Szerette a roman
tikát beszédben és tettben; mindig csak a 
rendkívülit, a szertelent kereste: s ha né
hány századdal korában születik, ma a tör
ténet hősei, vagy zsarnokai közt emlegetnék.

Most, amikor rágondolok: pályájának 
csak a kezdete és vége áll előttem.

Soha nagyobb Pálfordulása!
Kész mese.
Azzal indult neki, hogy otthagyta a 

gimnásiumot, elment valami kadétiskolába. 
Majd tiszthelyettes lett, kinevezték hadnagy
nak és olyan lelkesedéssel viselte az egyen
ruhát, mintha a táborszernagyig meg sem 
akarna áljani. Soha elszántabb huszár Jiem  
szolgált a király ármándiájában. Párbajait 
tucatszámra emlegették, lovas-b.ravurjairól 
legendák keringettek, asszonyhóditásairól 
uj.Dekameron járt szájról-szájrá.

Néhány év múlva mégis mindé ibe be

leunt. Már főhadnagy Volt, amikor elkese
redve panaszkodott nekem:

— Nem ér semmit ez a katonásdi!
— Hát mi kellene?
-- Háború kellene I Nekem legalább 

az! Rettentő . ez a tétlenség. Miféle élet 
az, megnézni naponta: jól yakarták-e meg 
a lovakat? felügyelni a lovagló-iskolában; 
nyakonteremteni néhány buta közhüszárt; 
versenyt inni-az inspekcióra érkező gene
rálissal, — eh torkig vagyok már mindezzel. 
Mért is születtem ebben a rettenetes béke
országban! Hej, csak lennék diplomata, 
csak lennék valami nagykövet, teszem 
Oroszországban, milyen galibát csinálnék! 
Úgy összevesze'jteném a tisztéit áliatnokatr 
hogy az európai egyensúly menten felbil
lenne s fenekestül fölfordulna az egész 
miveit és nem mivélt világ.

Nevetett maga is alnaiv és bolondos 
óhaján.

Aztán nem láttam sokáig. De tudtam 
hogy levetette az uniformist. Haza ment a 
Tátrába s ott háborúskodott, nem az éllen- 

iSéggetT országok katonáivát, hanem a vad
disznókkal ésr^zarvasokkal. Hires vadász 
volt mindftj, de most az ország él&ö puská
sai közt- kezdfék emlegetni.

Minduntalan vissza kellett gondolnom 
rá, amikor egy padban ültünk ott az isko
lában. Olyan mérges képű, szótlan butácska 
fiú volt Hajagos Pista. Csupa súgásból fér > 
lelt s a világ-csodák nem utolsója az, hogy 
a négy gimnáziumot átúszta.

És mégis országos tekintély lett. Hát 
még mikor a nagybátyja mindenét ráhagy
ta. Hirtelen nagy úrrá lett, olyan naggyá, 
hogy szűk lett számára Magyarország. Ha
mar el is tűnt és néhány évig megint nem 
láttuk. De megindultak az ujabb legendák 
róla. Hol Dél-Amerika, hol Afrika, hol Auszt
rália postája és távirója küldött róla hirt: 
milyen szerencsés és érdekes világjáró. Már 
csak az exotikus világrészek vonzották. .

Egy levélben szörnyű fogadalmat tett:
— Utálom Európát. S  ezennel kije

lentem, hogy soha a lábamat be nem te
szem többé az unalmas, agyoncivilizált vi
lágba I

— Már tisztára bolond! — mondo
gattuk mi idehaza. De hjsz mindig hóbor
tos volt! Kalandra szomjas, vad és kegyetr 
leii hajlamú.

... És eszembe jutott, milyen szenvedél
lyel tépdeste ki gyermekkorában a bogarak



: NAGYATADÍ HÍRLAP

lenni. Csak látszani kell annak
v ilág  e lő tt----

A társadalmi életnek nincs- egy 
nentuma, melyben az emberek ne

e^ hogy
eaumástót “Nem-hiszünk semmiben, hogy akarja. .
de megkívánjuk, hogy mindenki u g y |  De felfortyan a yadászémber vére, ha fegyveréből, de szerencsére egyik

alatt . levadásszák a vadászterületet úgy* terhes zsákmánnyal nehezen ballagó hivat- 
hogy hírmondónak sem marad ott egy ftá lan vadászt s nyomban üldözőbe vette. 
vad: sem. - -- Vucskics észrevevén ezt, futásnak in-

Nó de jogos az ilyen üzleti vadászat, dult^dc nehéz- lévén a terhe, — ledobta 
csalnák'^qumást3Ez a"nnyira lermé- senki sem szólhat ellene. A .vadászterület azt magáról s egy közeli bozótba rejtőzött, 

■ tudatosan követeljük tulajdonosa úgy használja ki területét, a várván üldözőjét. — Mikor Göncz lótávol- 
1 : ságra ért, három lövés dördült el Vucskis

lövés
tegyenr mintha hinné.’ olyanról hall, hogy oda, a hol féltve őrzik, sem talált.

Ilyen levegőben meg kellett nevelik, ápolják a vadat, beteszi lábát a Göncz nyomban értesítette az esetről 
romlania az emberi jellemnek is. lesípuskás s szemérmetlenül ejti el ja  lcg-. a vízvári csendörséget, mely Vucskis laká- 
Sziklaszilárd, határozott meggyőző- szebb példányt csak azért, mert nincs mód- són házkutatást tartván, temérdek 17 mm. 
dés ilyen talajból nem fakad. jában másként vadászszénvedéluét kielé- átmérőjű töltényt talált, melynek alapján

Lucifer csuhát öltött és lólábát giteni. Vucskics Jánost letartóztatta s Nagyatádra
csinos lakktopánba bujtatta a ha- Ez pedig nagyon gyakori az utóbbi a kir. járásbírósághoz kisérte. 
zugság. időben.

Ha ugyanabba az edénybe két Alig, hogy az egyik lesípuskás vad
ellentétes folyadékot öntünk, eleinte orzót elfogják s a törvény gyengéden reá 
zavaros, bizonytalan szinü keveré- sújt, máris jön a másik hir, hogy itt egy 
két kapunk. De ha jól megrázzuk, özet, amott egy szarvast ejtettek el, sőt 
rövid, erős hulíámcsata utáil szét- rálövöldöztek a vadőrre is, mi több agyon- 
vállk a két elém s hajszálnyi biz- lőtték az erdőst. ~\_ 
tossággal állapíthatjuk meg hata- Legújabban Vucskics János taranyi 
raikat.

Rázkódás

Levél a szerkesztőséghez.

j 7 „ N agyatádi H írlap “ _ _ tej?in  tetes 
szerkesztőségének, Nagyatádon. 

«csendélet Nagyatádon» cint
L eu u iau uan  v u ls iu l í ,  lauua  la ia n y i . t , , •  . r i ■ < ■

M os. hírhedt orvvadász garázdálkodáséról alatt; ?  «Naggatad, H.rlap» f. ho 1-en
m n n in  o n t  c- yam u K u n  n h , rI a n  n m i i  Iskell az eszmék mai értesít tudósítónk. Alig 24 éves Vucskcs megjelent számában a hírlap egyiknu í.n vu ü j ncii U i i.iu i eriCSIl luuuauuim. /íny CVC3 v u u n u  , . . ,, ,

csunga kavarodásának is, hogg meg- ján0s s alig serked a bajusza, máris ve- 
induljon a szétválás fohjamata. ^zedelme a szegény vadaknak s ugyancsak meg, mely hir Scherlok Holmes re- 

torntha mutatkoznanak már az sok gondot ad a taranyi erdőóröknek. gényeibé illő rejtelmességgel adja 
előjelei. Erősen félnek tőle különös— —A legutóbbi' 'vakmerő próbálkozása . az ° .  aso.nakr ho99 G9H ' 
sen azok, akik annyi haszonnal ha- alkalmával azonban hurokra került a jó-
lásznak a zavarosban. De az igazak madár.

ráma. rezgése és egy 20 cm. átmé
rőjű ablakfiók üvegének a csöröm-

örömmel üdvőzlik, mert akkor majd 
újra kitör a komoly harcz, mely 
rombolásával lesújt az Igazságra, 
hogy föltámadhasson.

Hisszük és valljuk, hogy fel
támad! ■'

. ... , . , pötése mily óriási izgalomba hozta 
R  ho 5-én este MBams ,o kedvvel a z  A rp á rH ltca  94. számú ház lakóit, 

indult el hazulról Vucskics János azon re-: 
ményben, hogy értékes zsákmánnyal térend 
majd haza..

Zimankos, szokatlan hideg április 
szaka volt. Nem is gondolt arra, 
kellemetlen találkozása lehessen.

Miután a fenti hirben az izgal
mat okozó neve is meg van jelölve, 

.. s e  név tulajdonosa —  rettenetes! 
e|' — én vagyok, szükségesnek tartom, 
9y: hogy a tekintetes Szerkesztő urat 

megkérjem jelen soraimnak b. lap- 
■ Az erdőbe érvén, félelem nélkül vette jában leendő közzétételére.

| czélba az «pen elétte sétáló őzikét, -  f h(j u , én este Geiger Ká -
, mintha csak az egész taranj,, erdő, vad,»,- f0, a|jeg!)zövé ,örtént megválasz-

-|vat- az ° vé let‘ « * » • “  lovcs tása alkalmával, elmentem a Zringi- 'I eldördült s a szegén« óz,ke földre, rogUott. fé|e vendéglőbe s innen ](ivevén
Vucskics boldogan vette vállára érté- részemet a választás eredményé fe-

A vadászat ma már nem. tisztán úri kes Okmányát és baHagott haza felé. |ett érzett általános örömből, -
szórakozás. Részt kiván abból magának t Nó de számitásában ez nttal csalódott, éjjel egynegyed 3 Órakor hazamen-
mindenki s a vádászterületek hétfőinek Mégis csak — a zimankos rdő daczá- tem Arpád-tcá- 94. számú házban
50%-a a vadászatban ma már nem az ra is — az erdőn volt a vadak ébér̂ 'őre: levő lakásomra, illetve annak csak
egészséges sportot keresi, hanem a hasz- . Göncz Pál taranyi erdőőr, ki a lövésre a az udvarára, mert midőn lakásom
nőt s az ilyenek a hat j&es hérlet tartflma lövés irányában menvén. -megpillantotta a kulcsát a szokott helyről elvenni

Orvadász garázdálkodása. 
* ~

Rálott az erdősre.
A vadórzót-elfogták.

lábát, a pillangók szárnyát s úgy engedte 
szabadjára a csonka állatkákat.

Hárman is összetűztünk vele e vérlá- 
zitó szokása miatt és ő mindhármunkat el
páholt és megszalaszto'.t. Nem csoda, hogy 
a vadak közé ment.

— Bizonyosan ö is emberevőnek csa
pott fel! Tán királynak is megválasztották 
a kannibálok.

A budapesti állatkertben sokat bámul
ta a közönség azt a hatalmas királytigrist 
mely Algírból érkezett. Ezt is Hajagos Pis
ta küldte. Maga fogta eleve^n. De hányat 
ejtett el rettenetes bátorsága és pusztító 
fegyvere! Egész élete már a tigrisvadászat 
lesz idegen világrészekben.

És mégis hazajött, de akkor már nem 
volt a régi Hajagos Pista. Az újságok bő-; 
ven kiszínezték, mint szenvedett hajótörést 
mint gyújtották fel vad indiánusok virágzó 
gyarmatát, mint esett sárgalázba, s milyen 
koldussá lett, mig hazavetödött Magyaror
szágba csupa honvágyból. —

Egész titokban jött meg. Még legjobb 
barátait sem értesítette, hol telepszik meg. 
Én pedig a Tátrában hittem s azért nagyon 
meglepett, mikor egy nap magához hívott 
a Csepelszlgetre, egy kis faluba, melynek

szőlejében magános ház állt s ebben húzó
dott meg a félelmes tigrispusztitó.

Amint odaértem, épen a kertben ült, 
olyan pajta féle épületben, csak három fa
la volt. Már messziről nagy lármája hallat
szott a legkülönfélébb madárhangoknak.

-  Mit jelentsen ez.?
— Harminc—negyven kalitka tűnt 

szemembe. A pajta egész környékét ellep
ték s valamennyiben a. legtarkább madarak. 
Csizek, tengelicek, zöldikék, vadgalambok 
kanárik, sárga-és feketerigók papagályok, 
pintyőkék, fülemilék, cinegék, összevissza, 
válogatatlanul! . . .

S ebben a rettenetes zsivajban, a ka
litkák tömegében ült Hajagos Pista s mel
lette égy fekete, borzashaju, apró asszony
ka. Ott nézték az ugrándozó sok madarat 
és hallgatták a rikácsolás, a csattogás, a 
fütty, a turbékolás, a trillázás, a csipogás 
rendezetlen hangversenyét. S  olyan áhítat
tal tekingettek ide-oda minden madárra s 
figyeltek minden hangra!

Megálltam és néztem én is, hallgattam 
én is. Jó helyen járok-e? Ez volna , az én 
világlátott barátom?- A-rretteiretes huszár, a 

, vérszomjas tigrisvadász ? - *[
Végre ó Vett észre. Hirtelen felszökött I

és felém sietett. A fekete asszonyka ámul- 
va emelte rám szemeit, aztán el akart illanni. 
De a házigazda rászólt idegen nyelven,amely: 
ból semmit sem értettem.

— Feleségem — Dalajanti, — mon
dotta bemutatáskép, amint az asszonycsu
dát szemügyre vettem. De nem beszélhetsz 
vele, mert semmiféle ismert nyelvet nem ért.

S  valóban, a mit ők ketten morogtak 
és sziszegtek, annak semmiféle nyelvtanát 
meg nem írták.

A fekete nő leguggolt a dívány sar
kába és maga «lé merengett. Többé nem 
is törődött velünk.

— L_ásdj2niiek a.csöppségnek, Dala- 
jantinak köszönhetem az életemet. Amikor 
az indiánok rám támadtak, ő eléjük állt, 
félfogta a késüket; sebekkel borítva ma
radt ott, míg engem elhurcoltak; de aztán 
éjjel rájuk zárta a pajtámat, felgyújtotta, 
hogy mind ott vesztek s engem kiszabadí
tott. Azóta hűségesen velem tartott s elkí
sért hazámba is, mert nem bírna élni nél
külem.

Nem győztem bámulni, milyen, más. 
emberré lett Pista. A sárgalá? annyira el
gyötörte, hogy : daliásságáfíól sem maradt 
meg semmi. ^  i



akartam, láttam, hogy az az ablak 
közé gondosan bezárva függ a falon.

Már most: tessék, elképzelni 
helyzetemet. Hajnali 3 órakor, böm
bölő orkánban, mert-valósággal 
az volt,'— lakásom kulcsától egy 
ablakfiók üvegének 2 miliméternyi 
vastagsága választott el: Megtettem 
házigazdám ablakain a szükséges 

. élesztési kísérleteket, de miután ez 
eredményre nem vezetett,, de meg 
már a márciusi szellő, illetve orkán 
egy kakas hangját hozta felém, — 
kénytelen voltam a kulcsot elzáró 
ablakon a jelzett műveletet végezni, 
melynek eredményekép rövid 2 má
sodperc alatt birtokában voltam la
kásom kulcsának.

Azzal pedig, hogy az üveg csö
römpölése, némi zajt Okozott, — azt 
hiszem nem szolgáltam reá arra, hogy 
a t. tudósító ur rögtön pennát ragad
jon s személyemet pellengérre állítsa.

Jelen soraim közlését előre is 
köszönve, vagyok a tekintetes Szer
kesztőségnek

Nagyatádon, 1909. évi, április 
hó. 7-én, alázatos szolgája: —

Horváth K áro ly.

— Közgyűlések. A  „nagyatádi járási 
takarékpénztár részvénytársaság“ f. hó
3-án-délután 3 órákor Knapp József -elnök
lésével rendkívüli' közgyűlést tartott, mely
nek, egyedüli tárgya Bienenfeld Izidőr fel
ügyelő bizottsági tag elmozdítása és helyé
nek esetleges betöltése volt. A  közgyűlés 
összeférhetetlenségi okból kimondotta, hogy 
Bienenfeld Izidor felügyelő bizottsági tagot 
ez állásából elmozdítja és helyeié, tekintve, 
hogy-nélküle is a lefolyt felügyelő bizottság 
még mindig 4 tagból áll, a megüresedem 
helyet nem tölti be. A jegyzőkönyv hitele^ 
sitésével a közgyűlés Kovács Gyula és Stei- 
ner lgnácz  ̂részvényeseket bízta meg.

— A nagyatádi takarékpénztár r. t. 
f. hó 4.-én d. e. 10 órakor tartotta réndki- 
vüli közgyűlését dr. Neubauer Ferenc el
nöklete alatt. Steiner Miksa lemondásával 
megüresedett felügyelöbizottsági tagságra 
Paál ödön taranyi körjegyző lett megvá
lasztva. Dolenec István. választmányi tag 
lemondása tudomásul vétetett, Feiglstok 
Zsigmónd választmányi tagot pedig össze-. 
férhetetlenség okából a közgyűlés egyhan
gú határozattal állásából elmozdította. A 
két megüresedett választmányi tagságra néz
ve úgy határozott a közgyűlés, hogy azo-

renriesdrözgyülés ingja.

_  ~ NAGYATÁDI HÍRLAP

— Gyermekgyilkos anya. A múlt hó
legvégén Szabás községben özv. Pgti Já- 
tiösné, szül: Németh. Katalinnak gyermeke 
született.tMárHtorábban kísérletet tett, hogy 
megszabaduljon gyermekétől, de minden
nek daczára_élö gyermeknek adott életet. 
Azonban terhére lévén a gyerek, tőle min
den áron szabadulni akart. Nem várt so
káig. Három- napos korában megfojtotta s 
a patakba dobta. Bűnös cselekménye azon
ban csakhamar kiderült s a brutális anyát' 
letartóztatták. ;
- — Tűz. Beleg Rőzsegben, — mint tudó
sítónk jelenti, — múlt hó 28-án este Héj- 
jas István lakóháza kigyuladt -s az egész 
lakóház élelmi szerekkel, ruhanemüekkel, 
gazdasági eszközökkel s kisebb háziálla
tokkal együtt leégett. A tüzet valószínűleg 
a kémény nélküli konyhából a padlásra fel
szálló szikra okozta.

r— Tiszti értekezlet a  vármegyén. A 
közegészségügyi bizottság ülésével kapcso
latban Kacskovits Lajos alispán elnölete 
alatt tisz.ti értekezlet volt ma délelőtt a 
vármegyeház kistermében. Az értekezleten 
megjelent valamennyi járási főszolgabíró é s " 
beható tárgyalás alá vették az uj közegész
ségügyi közszabályzat  ̂alapján—

H I R E  K.
— Személyi hir. Kovács Gyula nagy

községünk főjegyzője f. hó 5-én Barcsra 
utazott, hogy az ottan bevezetendő villany-

'világitás'^étesitéseérdekétierrkötenxiö^szer- 
zőaSs feltételéinek megbeszélésén, — a 
Nagyatádon tervbe vett viHanuvilágitás ér- 

1 dekében — részt vegyen. —
— Áthelyezés és kinevezés. A magyar 

kir. :államvasutak igazgatósága Réti Xászló 
somogyszobbi állomási pénztárnokot Szek- 
szárdra helyezte át, helyette Bosznai Ist
ván lett pénztárnoknak Somogyszobbra ki
nevezve.

— Segédjegyzői állás rendszeresítése.'
A  nagyatád-vidéki körjegyzőségnél állam
segélyes segédjegyzőí állás rendszeresítése 
folyamatban van. . •_______

csak betölteni. _
— Kinevezés. A kaposvári kir. törvény

szék elnöke Steiner János nagyatádi lakost, 
a nagyatádvidéki körjegyzőségnél alkalma
zott Írnokot a nagyatádi kir. járásbírósághoz 
napidijasnak nevezte ki. Gratulálunk a szor
galmas fiatal embernek.

— Halvacsora. F. hó 4-én Kertész Adolf 
vendéglős a «Korona szálló» nagytermében. 
részbén a „Gyermekvédő Liga“  javára 
„Halvacsord" címmel jót .sikerült, mulatság.: 
g0FTendezefF7"TneTy álI^ömmaTkreorsolasTa 
került Brunner Józsefné urasszony által a" 
„Napközi Otthon" javára finom Ízléssel 
készített párna is. A szép párna szerencsés 
nyerője Lelbach Keresztéig nagyatádi nagy 
birtokos volt.

-r- “A nagyatádi izraelita nőegylet“ 
folyó hó. 1-én vallásfelekezeti külömbség 
'nelíül 133 komát osztott-ki a község sze
gényei között, melyért ez utón mond há
lás köszönetét Nagyatád nagyközség elöl
járósága.

£minapi orvosgyülésből felterjesztett raemo! 
randumot.

— Lóosztályozás Somogyban. Az idei
lósorozásokra a budapesti IV. hadtestparancs
nokság bizottságokat küldött ki és beosz
tottá Somogy vármegyét kerületekre. Három 
bizottság fogja megtartani a lóosztályozá- 
s,okat. Még pedig azelső bizottság Scheuer 
Ervin íö- huszárezredben hadnagy vezeté
sével a tabi, lengyeltóti és marcali járár 
sokhan-^Ajnásodik bizottság Scheuer Ala
jos hu-szárszádos elnöklésével a csurgói,- 
nagyatádi és igalí* járásokban és Kaposvár 
vámsában; a harmadik bizottság pedig Bo- 
gyay Zoltán főhadnagy vezetésével-a barcsi, 
szigetvári és a kaposvári járásokban tartja 
meg a lósorozásokat. Míndháiom bizottság 
április 13-án kezdi meg a működését és 
pedig az első bizottság: Tábon, ¿'második:' 
Csurgón, a harmadik: Barcson.

— A tüdővész pusztítása Somogyban. 
A belügyminiszter jelentése szerűit .1907-

— Hml Vizsgálgatsz, ugy-e és vigyo
rogva nézett a szemem közé. Tudom, azt 
kérded magadban: Mit akar ezzel a sók 
madárral ? Apolgatja őket, kereskedik velük.

' A legártatlanabb foglalkozás a világon 1 No 
hát nem okoz már más örömet, mint a fe
leségem öröme és ő ijőfondul a madara
kért. Ez most már a sorsom.

— És belenyugodtál ?
— Hát ki nyugodhatik bele a sorsá

ba? Tudod, ki a szerencsés ember? Az, 
akinek nem a körülmények, hanem ö maga 
tűzi ki élete legfőbb célját; akinek a célért 
való--küzdelme egyúttal legédesebb vágya, 
legédesebb szenvedély kielégítése némcsak 
gyönyört, hanem anyagi sikert és dicsősé
get is szerez.

— Hol tanultad ezt a bölcsességet? 
Te aki soha se bújtál könyvet ;

— A magány, az volt az én meste
rem. S az élet a cenzorom. Levizs
gáztam előtte becsületesen. Most már 
tisztában vagyok mindennel. Jaj affnaR 
aki becsvágyát nem bírja összeegyeztetni 
a mindennapi kenyérkeresetével: aktnek- 
csak a"kéhyszefüség jelöliTneg hitváng'cél- 
jait xakr’sísyphosi köveket gördít, amikor ju- 
piferi villámokat kívánna, és tan tudna is 
olimpusi játékot űzni!

— Akkor hát te boídog vagy.
— Eh! — szakított félbe hirtelen,még 

mindig jobban jártam mint száz iskolatár- 
surik. HányTtn készültek Athenbe ésKutya- 
Bagosra jutottak I ■ ' ■ j ___

Kacagott keserűn ezen az ötletén s 
magam is nevettem.

— Ott van Kelemen barátunk. Tán 
költő volna; de csak szabad idejében lan- 
tolr mert polgári állása: életbiztosító ágens. 
Akik e hivatalt adták neki, nyilván abból 
indultak ki, hogy luL-̂ már a verseivel öl, 
legalább biztosítsa 9inbcrtársai éleiét. ; . . 
Sajó PotT hányszpr verte be az ablakokat 
s rendezett utcai harcokat g rendőrökkel. 
Ki hitte vojna, hogy ez az «qr($ös .kor- 
hely* valamikor a főváros egyik Rendőrka
pitánya' lesz, bár semmi kedve hozzá. Nem 
is hiszem, néha nem rendez Suttyomban 
egy kis ablakbeverést. z^Ugy álarcos-báli 
mulatságok után és inkognitóban . bírókra 
megy a saját rendőreivel. . . . Hát Zsiga 
báró, vitéz huszárpajtásunk, a jövő nagy 
hadvezére, nem volt-e kénytelen asztaltár
sulati felügyelőnek szegődni? Lóhátról be- 
beszélf mindenkivel, onnan' kommendírozta- 
pompásan a svadronját s most gyalogosan 
vigyázza, mint szurkolják,kátrányozzák 
talián napszámosok, a ̂ /gyalogjárót!’ . .

Perkátai Laci a fia-verebet is sajnálta lelőni 
s nevettünk, milyen gyáva vadász, most 
meg dühös közvádló s mindig kötél általi 
halált követel, mert úgy kívánja — az
állása.

III.
Belemelegedett Hajagos Pista, amint 

kiöntötte szive keservét. A búcsúnál- .halkan 
szólt, hogy a szunnyadó kreol feleség föl’ 
ne ébredjen.

— Engem is hiába csúfoltok még 
mindig tigris-vadásznak. Már elpuhultam, 
elgyávásodtam. Tegnap este is>. . . .

A feleségére nézett és hirtelen elhall
gatott. Dalajanti, mintha megértette volna, 
miről foly á szó, hirtelen felugrott s a 
lakásba sietett. Hajagos Pista aggódva né
zett utána. ,
. - ■ — Mi történt? — kérdeztem.

— Szerencsétlenség. Hát van egy gyö
nyörű tengelicünk. Még az Óceánon túlról 
hoztuk. Feleségemnek első kedvencz«. Olyan 
okos állat, hogy kanálból kóstolta a levest. 
Ebédnél az" asztalunkon sétált, de közben 
hol az én fejemre, hol a feleségem vállára 
repült s ott fiityülgeteW. A feleségera_lejéce__ 
sohase szállt, mert tudta, hogy az.tilalmas; 
belegabalyodott volna karmaival-a bozontos 
hajba. Tegnap esle baleset érte. A vacso-
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bcn Magyarországban .tüdővészben elhalt 
68.125 egyén. Budapest fővárosában 1908 
november havában tüdőgümőkorban 'elhalt 
249 egyén. A magyar birodalom dunántuli 
részében 1908 november havában gümő- 
kórban elhalt 5007 egyén. Ebből Baranyá
ban 76, Fehér megyében 51, Győrmegyé- 
ben 38, Komárommegyében 44, Mosonme- 
gyében 17, Somogymegyében 87, Sopron- 
megyében_76, Tolnamegyében 69, Vasme
gyében V12, Veszprémmegyében 40, Zala- 
megyében 113.

— Uj Idők. Ami értékes a magyar iro
dalom műhelyéből kikerül, mindezt azon
mód frissen megszerzi az «Uj Idők.». 
Munkatársai közt a szerkesztő Hcrczeg 
Ferencen kivül ott találoi a toll, a rajzón 
és ecset java reprezentálóit. Regény, no
vella, vers, társadalmi és művészeti cikke, 
minden ami megjelenik hasábjain, az iro
dalmi finomság jegyében" készül. Illusztratív 
része csupa ötlet, mindig szórakoztató. 
Nincs közérdekű esemény, amelyről eredeti 
felvételekkel ne adna számot. Aktualitásai
val ily módon egy-egy hét lüktető életének 
illusztrált krónikása. Negyedévenkint két 
eredeti regényt kezd és szineS műlapot ad 

—tették

négy korona, «Világkrónikáival együtt megbízatásom van. Egy levelet kell 
négy korön * 80 fillér. Megrendelhető a átadnom..;. Egy levelet.... 

•-«Vasárnapi-Uj'ság» kiadóhivatalában (Buda- A grófné: (Elhalvárfyodva) Mi- 
dest, IV. Egyetem-u. 4. szám.) Ugyanitt csoda levelet?
megrendelhető a ̂ KépesjNéplap» legolcsóbb; Domokos: Nagyon kérem _a_ 
ujság a magyar nép számára, félévre két grófflét,1 legyen erős!
korona' negyven fillér.

CSARNOK: 
A grófné.
Irta : Feliér Jenő.

magas színvonalon allo hetilappá. Ennek 
révén kedvelt ismerős immár tizenöt év 
óta, a magyar úri ; famíliák szalonjába .̂ 
Előfizetési ára negypdévénkint 4 korona. 
Előfizetni lehet a kiadóhivatalban-(VI. And- 
rássy ut 10.) vagy bármely könyvkereske
désben.

„Vasárnapi Ujságf* április 4-iki 
t közöl Kauffman Au-_ 

gelica képeinek kiállításáról, a balkáni bo
nyodalomban szerepelt diplomatákról, a leg
utóbb végbement katonaszállitásokról, a 

•szerb.katonaságról, báró Kornfeld Zsigmdnd 
temetéséről, a kazánkban járt Tang-csao 
khinai alkirályról stb. Szépirodalmi -olvas
mányok : Mikszáth Kálmán regényének, A 
fekete város-nak egy pompás ré^zjete, Mó
ricz Zsigmond és Balázs Béla versei, Bál
lá Ignácz elbeszélése, Williamson angolból 
fordított regénye. Egyébb közlemények: 
Erkel-Gyula, Moreli Gusztáv,. Kautz Gyula 

Ts'Tharihofflér,Lajos arcképe és nekrológja 
tárcacikk a hétről, s a rendes heti rovatok: 
Irodalom és művészet. Sakkjáték stb. A 
«Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyedévre

ránál röpködött az égő lámpa körül. Va
lamikép ügyetlenkedett és megpörkölte a 
begyét. Aléltan hullott le az asztalra. . .. 
Azóta. . . .

A fekete asszonyka visszajött és hozta 
a beteg madarat.

Már be-behunyta szemeit az exoti- 
cus tengelic, s csak pillanatpkra nézett Völ 
szomorúan a haldokló megindító tekinte
tével. S  a mint hárman rt^tiik a kis áldo
zatot, ahogy ott pihegett a háziasszony 
barna tenyerén: egyszerre csak elszunyadt 
örökre.

Fuldokló zokogá^bajört ki az asszony. 
Szemeiből csak úgy patakzott *a köny s 
végigfutott fekete kis. arcán. El se takarta 
kezével, csak nézte egyre nézte a kíszeiit.
vedett madarat........ Oly különös volt ez a
túlzott érzelmesség. . . .  Ez a csöppnyi 
tragédia az ö aránytalan hatásával szinte 
furcsán érintett Ránéztem Hajagos, Pisiára, 
aki megindultan, aggódva nézte hol az 
asszonyt, hol a madarat.

És a rettenetes tigris-vadász szemei 
könnyektől csillogtak. *

A grófné: (remegve) M i az? 
(Megtántorodik.)

: Niíiq : Mama, az istenért! (Do- 
ímokoshoz) Kérem,, uram legyén kí
méletes. . 7 __

A grófné : A fiam 1 A fiam! Ugy-e 
la fiam!? Mi történt vele?

(Előkelőízléssel berendezett sza- Domokos: (hallgat.)
Ion. Egyik sarokban zöld selyem A grófné: Mondja hát! Mondja! 
garnitúra. A karcsú ébenfa pamlagon Hiszen látja, mennyit szenvedek—  
Vasváry grófné ül, s idegesen bab- Domokos: A gróf ur megsebesült, 
rálgat a nyakáról lecsüngő óralánc-! A grófné: Meghalt! 
cal. Vele szemben a leánya, “Nina; Domokos: Ma reggel a piszto- 
comtesse) 'Iyával mellbelőtte magát. Most a

A grófné (izgatottan): Nem tu-^Mária kórházban fekszik. Bocsánat, 
dóm elhinni! MégHnost is azt hiszem, ezt a méltóságos asszonynak tud- 
hogy az egész valami rossz álom. tára aani volt szomorú 'hiegbizatá- 
Megfoghatatlan.hogy ami családunk- som. (Meghajtja magát és távozik.) 
bán ilyesmi előfordulhat. És épen A grofné: (Hangos zokogással a 
Arthur, az a szelid jó fiú, akire olyan pamlagra borul) Szegény fiam ! Édes, 
büszke voltam. (Zőkogva) Mennyi szegény fiam! 
c7(ín c (unóniit. in 7tp m ho7,?’á * Nina: *ÍA könhuéit törölő éti íc p  r v iu v i i i ) i  rtre ttrtn  iu t c c t i í  ■ 7 --- • ----- — -------------

4 M am a J- O h - M am a l_
hagytad. És. az én öcsikém, úgy lát-* A grófné: Drága, jó fiam! Miért 
szik, nem volt nagyon kényes a tá r-  nem mondtad nekem, hogy annyira 
sasága megválasztásában. Azok az szereted ? Ha ezt tudom, nem ellen
emberek egyszerűen behálózták. A keztem volna. Istenem, én csak egy 
kisasszony egyet-kettőt kacsintott fgöönge‘asszony ,vagyok._Csak a ja- 
rája, s Arthur, amilyen hiú, tüstént;vadat.akartam. 
belebolondult. Mondhatom, ügyesen Nina: Csillapodjál, mama. 
csinálták. Elvégre egy Vasváry gró- Grófné: Meghal az én fiam! 
főt fogni/nem közönséges dolog* InJiább elvette volna... beleegyeztem 

A grófné: egy szimpla fiskális-: volna . .. ha annyira szerette. . .. 
nak a leánya! (A szolga.)

Nina: Azt hiszem az apja zsidó Szolga: A doktor ur! 
volt. (Csanády Doktor a család régi

A grófné: jézus Mária! (Kétség- háziorvosa lép a szobába.) 
beesetten rázza a fejét) Istenem ! Is- Csanády: Nyugodjék meg grófné, 
tenem j A grófné: Siessen a fiamhoz,

Nina: No de remélem, megmond- doktor, 
tad öcsémuramnak a véleményedet? _ Csanády: Nyugodjék meg, onnét 

A grófné: (letörli könyeit, fel- jövök, 
áll és méltóságteljesen az ajtó felé-e, A grófné: Doktor! Él, vagy 
mutat) Riadtam az útját. Nem fiam meghalt?
többé. Nem ismerem.! Csanády: Él| A golyót sikerült

Nina: Én is a lelkére beszéltem, eltávolítani. Nemesebb részeket nem 
Mind hiába. Kértem őt, könyörögtem ért és igy a gróf ur íelgyógyulásá- 
neki, hogy álljon el a szándékától, ról kezeskedhetem. . . . 
mert az én házasságomat is vészé- A grófné: Áldja meg magát az 
lyezteti. Akáf a falnak beszéltem Isten, doktor: Megyek hozzá tüstént, 
volna. Kijelentette, hogy elhatározá- Csanády: Szó sincs róla. A gróf 
sa megmásitliatatlan: feleségül veszi urat nem szabad izgatni, 
azt a fruskát. A grófné: De én az anyja va-

J\  grófné: A hálátlan! ' ¡gyokj
Csanády: Épen azért! Két-há- 

rom nap múlva meglátogathatja..
Nina: Visszajön az még! A jó

mód hiánya-a nagy szerelmet is el
párologtatja. Csak ne adj“ neki sem-'“rövid időre 
mit! Talán a fiskálisék is kiteszik a A grófné: Hihetek magának, 
szűrét, ha rájönnek, hogy a cimén doktor? Csakugyan meggyógyul? 
kivül.egy fillérje sincs. Csanády: Kellő vigyázat és gon-

(A szolga tálcán egy n é v je g y e t ,  dós ápolás mellett két hét múlva 
hoz be‘.) elhagyhatja a kórházat.

A grófné: Ki az? Nem fogadok! X grófné: (Könnyein át- moso- 
senkit. lyogva !) Köszönöm, doktor, köszö-

Szolga: Bocsánat, de'az az ur nöm- A,i9 várom hogy láthassam, 
azt mondta, hogy okvetlenül b.eszél- l(í099 beszélhessek vele. Meg fogom 
nie kell a méltóságos asszonnyal. győzni, . . . hogy ez a házaság 

A grófnéMMegnézi a névjc^! Iehtetet,le? ■ ho9ü nem veheti el 
gyet) Domokos Péter 'rendőrtisztvi- .,a '.eanöJ ■ • ho9ü. *99 Vasváry 
selő. Mit akarhat? Bocsássa be! ? rof, a csaladja tradíciójának is tar-

tozik valamiver. . .  Nem lehet, nem 
szabad ezt tennie . . . Isten önnel.1 Domokos (___

hajlongva belép.)
A grófné: Mivel szolgálhatok ? • 
Domokos: Kellemetlen és nehézi

---- Felelős szerkesztő:
^ S Z M O D IC S  SZILÁRD.
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LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitaskés kerítés sód- Mindennemű takaréktiizhelyek

a legegyszerűbbtől, a legdí
szesebb kivitelig.

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

Épületvasalások. Vasgerendák.
Venyige,- hernyózó,- rézsatő- és 
pázsitmetsző ollók, ojtó fOrészek 
és kések.
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Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ívlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

:—ELVÁLLALÓKÉ— 
Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyész- 
C U  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
h m  a legizlésesebb kivitelben.
---- Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
PP a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_____________  készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott .Kenyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.
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Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre-4-kor., -f 
===== gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. -— 

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n

S Z E R K E S Z T I  K:-
Dr. N EU BA U ER  FERENCZ, 

,SZM ODICS SZ ILÁ RD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendőit?

Az emberiség legnagyobb 
ellensége.

italoktól tartózkodó ember.) Az al- családi boldogságot, az egész társa- 
kohol leszállítja az élettartamot. Az dalmat alapjában megingatja, 
életbiztosító társaságok pdatai -bízó- És mindezt a nyomort, szenve- 
nyitják, hogy az abstinensek (sze- dést és pusztulást mily méregdrágán 

A tudomány és a tapasztalat szes italoktól teljesen fáiTózkódó kell megvásárolni! Még a mérték- 
egyaránt bebizonyította, hogy á szé- egyének) aránylag jóval hosszabb letes munkás is keresetének több 

.szes italoknak már mérsékelt élve- életűek és épen azért azokat olcsób- mint negyedrészét költi szeszes ita- 
zete is súlyosan befolyásolja az bán is biztosítják. De az alkohol lókra, amelyekből semmi haszna 
egyén egészségét, a faj fejlődését, nemcsak azt teszi teljesen tönkre, nincsen, csak kára: erkölcsileg és 
egész emberiség szellemi, erkölcsi juttatja elmegyógyintézetbe, börtönbe anyagilag egyaránt Magyarországonr 
és gazdasági haladását. Bizonyítják, aki szeszes italt iszik, hanem annak legalább is ezer millió koronát ad-— 
ezt a .fegyházak, tébolydák és kór- egész családját, utódait is a pusz- nak ki évenként szeszes italokra, 
házak statisztikái, amelyekben az tulás öfVénuébe~soűüriü. kultúrára pedig ennek csak a szár
alkohol 50 60 százalékkal szerepel, Bunge, Forel és a világhírű tu- /.ad részét. A magyarországi széfcs 
mint a betegségek., és büntettek dósok egész serege a legvilágosab-1 vezett munkásság gazdasági és kul- 
okozója. bán bebizonyították, hogy a .szeszes turális föllenditésére kiad évenként

A szeszes italoknak fogyasztása. italt élvezők utódai elfajulnak^ el- 900.000 koronátr alkoholra pedig 
évről-évre növekszik-és ezzel- pár- meggöngék, hülyék és siketnémák majdnem öt m ill ió  koronát !  
huzamosan fokozódik az emberiség lesznek. Mennyivel javulna a munkás gaz-
degenerálása, pusztulása. Kétségbe- A legtöbb balesetet az alkohol dasági és társadalmi helyzete, ha 
vónhatatlanul be van immár igazolva, idézi elő; bány gyilkosságnak és ezt az óriási összeget nem a maga 
hogy a szeszes-italoknak bn r milyen egyéb- su íyos bűntettnek volt már meg mérgezésére- és^^véinek tönkre- 
fajtája, legyen _az boA. sör, pezsgő, okozója az alkohol* százezer és tevésére, hanem lakásra, élelmezésre, 
cognac'vagy a legkomiszabb pálinka százezer emberélet pusztul cl évén- önművelésre fordítaná ! 
ggytírant beteggé teszi az emberi kint az alkoholélvezet fo lytán . És ezzc\ az egész emberiség
szervezetet, megfosztja az' egyént A szeszes italoknak' semminemű" létét fenyegető veszedelemmel szem- 
a helyes gondolkozástól, testi és jó, vagy hasznos hatása sincsen; ben nincsen más védekezés, csak 
szellemi munkaképességtől, kiöli nfrm táplálnak, nem erősítik a szer-- az, ha nem iszunk. Mértékletes 
belőle az ideálokat, a szebbre, ne- vezetet, nem melegítenek és nem ivás nincsen. Mértékletesség szépen 
mesebbre való törekvést. Csökkenti élénkítik az élettevékenységet,( ha- hangzik, de keresztül vihetetlen. Hi- 
az ember ellenálló képességét fertőző nem épen mindennek áz ellenkező- szén ha volna mértékletesség, aftkor 
betegségekkel-szemben. (Az alkoho— jét teszik. A Szeszes italok-élvezete nem volna oly rettentő nagy az al^- 
lista tüdővészben, cholerában, tüdő- mindig' és mindenkinek' csak Tíárt koholfogyasztás, nem kerülne any- 
gyulladásban sokkal könnyebben és okoz:' tönkreteszi az egyént, nyo- nyi ember az elmebetegség Icgkü- 
hamarabb pusztul el, mint a szeszes morékká, elfajultá utódját, feldúlja a lönbözőbb fajával a tébolydába, nem

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Együtt maradunk!

I rta: Prém József.
A diibovai országullól pompás topo

lya-fasor vezet a Lankás" majorhoz, melynek 
hosszúkás, földszintes lakóházát kissé túl
zottan kastélynak nevezik a környék emberei.

Évek óta magános nö és ennek - leá
nya tar.ózkodik a majorban. Kollár Flóra 
valamikor nagyoíf szép lehetett, most is az, 
de csak vasárnap, amikor kiöltözKödi!t és 
termetét, mely kissé hízásnak indult, karcsú
ra fűzi: Láttam Flórát pongyolábaii, amint 
kertjében dolgozott és láttam ünneplő ruhá
ban, amint a városba indult a misére; soha 
nagyobb ellentét I

Mintha két külön knó lett volna. De
— leánya a tizennyolez éves Ilonka, otthon 
. is, az utcán is maga a báj és előkelőség.

Valami titok szövődött evek óta a 
majorban lakó hölgyek körül. Senkivel sem 
érintkeztek, senkisem látogatta őket. Néha 
bekoc^iztak Nagyszombatba, kölc ön véve 
a plébános.sárga csézáját, melybe saját 
honvéd lovaikat fogták. A családi határ mé
gis nehéz lett volna a háromórai útra.

Minden évben Becsbe Is ráiidulták. 
Úgy hirlett, hogy valami rokonukat látogat
ják . . .  De többet erről sem tudhatott tneg 
senki. -Fióra asszony sápadt vonásain állan
dóan csupa dac és-világmegvetés tükröző
dött.

— Nagy erély lakozik ebben az asz- 
szQ iiyban ! — mondta sok zor a plébános.

— De hát hol a férje ? S. van-e álta
lában ura? Kicsoda voltakép Ilonkának 
az apja?

A kérdéseket néha-néha felvetették n 
környék kiváncsi emberei. Senkisem felel
hetett rájuk! így aztán lassan elhallgattak 

“a szomszédok. 1 " "  — *
Egy]tíáp a nagyszombati aranyifjuság 

majálist rendezett a közeli erdö::en. A vá
ros gazdag konyak gyárosa: Gogola Lukács 
ur szerepűt mint bálelnbk, felesége, hiint 
bálanya és fiuk, az elkjjjíjieztetett Rudi hu- 
szárhadnagy, mint főrend.’zö.

,Gogoláné egész nap cicomázta magát. 
Rendesen a piacra néző házuk egy ablaká
ban ült. KezébcrT a kölcsöiikönyvtár • egy 

„elkoptatólt regény kötete, de többet nézte 
a járókelőket, mint a betűket. Sokszor ott 
az ablakban is ráspolyozta körmeit, á sem
mitevés rózsás hirdetőit és gyönyörködött

az ujjain csillogó gyürftkben. Legfőbb vágya 
volt, hogy ne a gőgös takarékpénztári igaz- 
gatóné, hanem ö szabja meg a város uj di
vatját kalapokbáif napernyőkben, ruhákbari, 
sőt alsószoknyákban is.- KtttOuben Gogolá- 

. né atyja, cs.1 és kir. hadbiztos volt. Lánya 
mégis fájlalja, hogy ő maga csak konyak 
fózőhöz mehetett, akiről csak sejtv-de meg 
nem meri vallani, hogy valamikor pincemes
ter volt.

Titkon igen boldogtalannak érezte ma
gát Gogoláné. Abrándképei közt egy kacki- 
ás főhadnagyot imádott most is. Mii ) hó
ditó is volt az a báró Ringhof Iván! 
A?.ó t < í h ú s z  esztendő szállt öl az epe- 
dö asszony afölött. Sokszoi emlegeti a fér
jének, kinek azonban csak kusza, vastag 
vereses-szürke bajusza rezdül meg ilyenkor 
és hallgat. Az asszony- pedig fölpattan:

Te. . .  Te nyárspolgár! Tudo|d-<£ 
hogy most báróné lehetnék I Oh, Iván, Ivánl 
Báró Ringhof Iván! Miért is nem hallgatta
lak 4»ag4

A kerekfejü Gogola most se szól sem
mit, hanem kifelé indul. Az ajtóban azon
ban igen kurtán és félelmesen böki ki: 

Most már — csitt!
A vastag, pecsétgyürüs mutató ujját
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Levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztő U r!
A <dJceum»-i tagsági jegyek ki

történne napról napra annyi szeren- Ismeretlen tettesék ugyanis meggyil- \ három mély szúrást ejtett Kreisz 
csétlenség és nem volna az államnak ¡kották és kirabolták Kreisz Nándor, munka-1 Nándoron. Az egyik szúrás a gyo-- 
170 milliónyi szeszadó jövedelme. | vezetőt, Geiringer Károly budapesti mérnökj mórba, a másik a májba hatolt, — 

A  s z e s z e s  italok élvezetéről való i alkalmazottját. ¡ melyektől Kreisz hat órai kínlódás
lemondás áldozatba nem kerül, az Kreisz Nándort, kikét hét óta van Gei- j után meghal.
mindenképen csak előnyös és hasz-1 rínger szolgálatában, nagyon ügyes, hozzá-: A tettesek őrizet alatt vannak, 
n á r a  v á l i k  mindenkinek. Az abstinens,: értő és tisztességes embernek ismérték. Nem volt tehát Babócsán rabló-
a szeszes italoktól teljesen tartóz-; A múlt hónap 26-ikán küldték le,gyilkosság, hanem közönséges korcs-, 
kodó egyén életfelfogása sokkal j  Babócsára, hogy két vasbeton-híd épitke-jmai verekedés és ennek lett áldó- 
nemesebb, magasztosabb, élete sok- j  zését ellenőrizze. A-munkálat már a vége zata Kreisz Nándor munkavezető, 
kai nyugodtabb, megelégedett, testi I felé tartotLs Kreisz négyezer koronát vitr 
és szellemi erejének teljes birtoká- magával, hogy a költségeket fedezze, ké- : 
bán sokkal munkaképesebb, emellett sőbb pedig még jelentékeny összeget küld- 
pedig nagy Összegeket takarít meg tek utánna, hogy a munkásokat kifizesse. T  
és fordíthat okosabb célokra, mint A gyilkosság a babócsa-csckez-vi- 

—szeszes italra. Isontai 5-ös számú malomárki hid közeié-'
Az alkoholokozta tengernyi baj ¡ben történt. A harminezéves munkavezetőt 

nyomor és  sze n v e d é s  csökkenését és i megtámadták és leszúrták, Több halálos váltásával kapcsolatosan sok oly 
amennyiben lehet, megszüntetését sebből' vérzett, amikor rátaláltak Az oda- érdekes megjegyzést hallottam, hogy 
tűzte ki céljául az. alkoholellenes j hívott körorvos már nem tudta megmenteni, szükségesnek tartom nyilt levélben 
E g y e s ü le te k  O rszá g o s  L igá ja *-am eh j: Nyomban értesítették a csendörséget és a felszólalni a «Liceum** érdekében, 
tagjaitól megköveteli, hogŷ  teljesenj kaposvári járásbiróság&t, amely nagy appa- hadd lássák még egyesek, hogy 
tartózkodjanak a szeszes italok él- rátussai kezdte a vizsgálatot. Az áldozat érettük nem érdemes fáradni s hadd 
vezetétől é s  minden erejükkel támo- zsebeiben nem találták meg a kifizetésre tudják meg á fáradságos munkában 
gassák az abstinens küzdelmet.' szánt összeget s biztosra veszik, hogy az részt vevők, hogy mégis vannak, 
T a g ja it  k ise b b  családi körökbe gyűjti, utonáijűkjiirabolták. kik hálás köszönettel adóznak a
igyekszik őket oktatni, felvilágosítani, Délután táviratilag értesítették Kreisz fáradozók önzetlen munkálkodásáért, 
nevelni, és  a kocsma, helyett neme-1 Nándor nótestvérét, .aki nagu beteg lett, Azon kevesek, kik á líceum 
sebb, le lk i és  szellemi szórakozást; amikor a munkavezető borzalmas sorsáról működésének első évében a kezdet 
nyújtani. Az egyesületiszákosok mén- értesült. nehézségei folytán felmerült tökélet-
tésével is foglalkozik, Céljai közé A nyomozás páratlanul nagy apará- lenségen fennakadva, kigyöt-békát 
tartozik alkoholmentes kávéházak, tussal indul meg. Kötelességérzeten kivül; kiáltanak ezen nemes czélu intéz- 
vendéglők, népotthonok népkönyv- az ambidó, de egyben a boszu ér^e Tsjményre, azok-lelkében márvgyökere 
tárak, iszákosok gyógyintézetének sarkalja a csendőröket. Az ambicíó, hogy a van az ápsolut elégedetlenségnek s 
létesítése és fentartása. Az- egyesü- titokról mielőbb lerántsák a leplet s a tegyenek bár valamit oly tökéletesen, 
letnek tagja lehet minden 15 élet- boszu, hogy az akasztófára juttathassák a mint a természet maga, oda is gán- 
évét betö ltö tt egyén, aki hajlandó, kegyetlen gyilkost. csőt vetnek, mert az ilyenek kriti-
megfogadni, hogy szeszes italt nem A nyomozok maris oiyan adatoirbif- 1íája mindig elfogult, s vagy a tul- 
élyez. tokába jutottak, amelyek á siker reményé- j  ságos tudákosság látszatának keltése,

\ . vei kecsegtetnek, ezekről azonban — ép a vagy a hányavetiség oka a kritiká-
/ ...- ." ; siker érdekében — egyelőre nem irunk. ' flak. Ezeknek kedvéért igazán nem

Babócsai gyilkosság. i c .. 4 ^ lenncMér̂ m?si Sfadni,a Ezen hiradassal szemben tudó- No de tudtommal nem is a
“"Részben á „Somogyi Hírlap", részben sitónk-^ következőket jelenti a t>a- gáncsoskodó természetűek részére

a „Friss Újság“ a babócsai—gyilkosságról bócsai gyilkosságról: készült a liceum, hanem azok ré-
irt híradásának kivonatát a következőkben Kreisz Nándor 25 éves munka- szére, akik azt megérdem lik, a kik 
adjuk:. vezető a babócsai ko rcsmában bo- m éltányolni tudják az uttörés nehéz

Egy,’ — a múlt év őszén a nógrád— rozgatott. Borozás közben anélkül, munkáját s a m unkálkodók fáradó- 
verőczei vasútépítési vállalat pénztárnoká- hogy különös ok lett vo lna  reá, —: zását.
nak .meggyilkolásához hasonló gyilkosság három legény megtámadta. Én  azok közé  tartozom  s  nyu-
történt f. hó 9-én Babócsán. 7\z egyik kést rántott elp és.god t le lkiism erettel merem állítani.

is fölemeli hozzá, aztán becsapja az ajtót.
. Gogolné szeretne elájulni, de csak a 

fogait szorítja össze. És vigasztalást keres 
abban, hogy a fiára -gondol, a deli Rudi 
huszárhadnagyra.

— Milyen fess l Nincs is fölségesebb 
-^öltözet az uniformisnál! Oh mily boldog, 

hogy Rudi is igy gondolkodik ó  megmenti 
a családom becsületért 4

ír.
A majális rendező “bizottsága már a 

meghívókat irta. Egyszerre megszólal Go-i 
gola Rudi:

Fiuk! Hivjuk meg^ Kollár Flóra
asszonyt is.

A rendezők felkaczagtak. Rudi erre 
kipirult a méregtől és mosl már, követelte, 
hogy Írják meg a meghívót.

—  milyen névre? Hisz nem is 
tudjuk a nevét!

- — No hát,én tudom. írjátok!
A fiuk felugráltak.

-------özvegy- báró Ringhof Ivánné, szül.
Kollár Flóra úrnőnek és leányának.

— Ismered őket?
— A vasúton beszélgettem velők. 

Együtt utaztunk fel Bécsbe s .vissza is 
együtt jöttünk. Utánajártam: kicsodák? 
S  megtudtam mindent.

— Lám, lám, Rudi a hódiló, Rudi, a 
szerelmes.

És barátai gúnyosan i évelődtek vele, 
Sápadt, vékony dongáju legényke volt Rudi. 
Nem kellett fűzőt viselnie, igy is karcsú 
volt az attilában. Anyjára ütött, aki rémült 
a hizástul, minden héten megmérette ma
gát a konyak gyárban s ha félkilót gyara
podott: rögtön koplaló kúrát kezdett.

A zömöké tagbaszakadt, tüskéshaju 
dinnyefejü Gogolák fajtájából semmi sem 
volt Rudiban. Nem is született arra, hogy 
dolgozzék, mint a törekvő apja.

Ám equet mégis örökölt a Goaoláktól: 
becsületes, bátor szivet. Ez a sziv kész
tette arra, hogy másnap kilovagoljon a 
Lankás majorba.

Aházbelíek nagyon meg voltak lepotve. 
Sokkál hamarább toppant be a rokonszen
ves, halavány hadnagyocska, semhogy el
tagadhatták volna magukat.

A látogatás különben igen rövid volt. 
Flóra asszony olyan hidegen beszélt a hir
telen elfogulttá lett ifjúval, hogy ez álig 
mert ránézni Ilonkára, aki szintén elpirult.

Sóhajtva távozott Rudi a majorból. 
Ez a sóhaj csalhatatlanul erősítette, hogy 
belebolondult a leányba. Nem birta elfe

lejteni azt a nyúlánk termetet, azokat a sö- 
I tét szemeket, a minduntalan váltakozó 
arcjátékot és azt a rezgő, komoly hangot. 
Amjkör Pécsben jártak s véletlenül ugyan- 
egy kupéba kerültek: oly közel ültek egy
mással szemben, hogy néha a térdeik is 
érintkeztek. Azóta se éjjele, se nappala 
Rudinak.

Valamit elárulhatott a fiú az anyjának. 
Mert Gogoláné nap-nap után mindjobban 
aggódva nézte egyetlen szemefényét, akit 
eddig minden szerelmi kalandtól óvott.

Folyvást költögette az önérzetét:
_ — Legalább- is--bárókiK«KKaonyt kell

elvenned. Hisz gazdag leszel, a kauciód 
ötszörösen is megvan. Ha már áldozatot 
hoztam, amikor —

— De anyám! V  . •
— Jó,-jó. Te vágy éjtóm gyönyörűsége. 

S  a fényes házasságod vissza fog adni 
önmagamnak.

Valami... kölcsönkönyvtári regényből 
olvashatta aznap ezt a mély bölcsességü 
sort s nagy hangon idézte. . . .

A bánatos Rudi nem remélte, hogy 
táncolni fog Ilonkával. Azt ugyan el nem 
hozza,az anyja! S  kétségbeesve gondolt a 
majálisra. —



hogy a jövőben — ez idén meg»- 
tömött alapokon líceumunk hatalma
san meg fog erősödni s olyan 
publikuma lesz, mely nem urés 
kiabálásokkal mond elégedetlen kri
tikái ̂ mi£m_meg mondj a a pótolandó 
hiányokat^ügyS hogy az e fontos 
intézménynek javára váljék.

LehétT hogy utópia, de érzem, 
hogy egyszer majd, még pedig ha
marosan a közel jövőben, a mostan 
gancsoskodók mellüket verve, szép 
csendesen csak benyitják a líceum' 
kapuját s. bevalják magukban, de 
csak magukban, — hogy kár volt a 
múltban gáncsoskodni.

Jelen soraim közlését kérve, va
gyok kiváló tisztelettel

Kazsoki Fekete Péter.

Somogyvármegye selyemtenyész
tése.

Bezerédg Pál főrendiházi tag a föld- 
mivelésügyi minisztériumnak a selyemte
nyésztés fejlesztése czéljából kiküldött 
rtieghatalmazottja most adja közre az- or
szág selyemtenyésztésének és selyefonő 
iparának 1908. évi állapotáról szóló jelen- 
lését. ' ........

A  hatalmas munka, — amelynek ér
dembeli méltatására Iegközeleb6“ l/iss2at?- 
rönk — vaskos füzetben számol be So- 
mogyvármegyéröl is.

A minket érdeklő adatokat most itt 
közöljük:
Somogyvármegyében 143 községbetTlÖ,439 
darab köztéren álló lombozható szederfa 
után 1.215 selyemtenyésztö 24,768 kgr. 
óubűi' termelt és 52683 koronát keresett. 
Átlagos keresete 43 korona, legmagasabb 
keresete egy tenyésztőnek 158 korona volt. 
Eddig 658796 koronát fizettek kPa várme-~ 
gyében. Részben gondatlanság, jészben 
lombhiány miatt 38 családnál ..nem sikerült 
a tenyésztés. Részint községek és magán-] 
feleknek, részint'állami és törvényhatósági
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utak befásítására ez ideig 74865 darab ki
ültetésre alkalmas szederfát 4,024.070 da
rab 2—3 éves szederfacsemetét osztottak ki.

Ez évben a községi faiskolákból ~ki- 
ültettek 6,705 drb. szederfát^Ez évben^el- 
pusztult 5.100 darab fiatal, 66 darab öreg 
szederfa. ■ --

H Í R E K .
-Van ló —« és ügető verseny,
És van szépségek versenye,
Van fot-bal-match és tornaverseny,
Hor díjat kap, ki nem henye,
Van szépségverseny és azontúl 
Sokféle verseny még egyébb, _  _ ;
De kirakatok versenyéhez 
Most először tolong a nép.

KLmostanában este iárja ________
Az utcákat és utakat,
Szemébe Öílik it is, ott is 
Sok fényes, cifra-kirakat.
Van nyakkendőből pálmaerdó,
És tökfejekból a konak,
Van ceruzákból egy lovagvár,
Hol hárfát pönget a lovag.

Van hegyvidék csupa kodakból 
És parfümökből egy patak,
Az alpcseknek zord tetőin 

¿Naftalin jelzi a havat.
Van egy zordon, mohfödte szikla,
S  egy bús, csalódott ifjú rajt, ^
A zordon szikla: csupa kvargíí,
S  a hold egy ementáli sajt.

Én végig néztem valamennyit,
És tetszet nekem valahány,
Hogy melyiknek adnám a dijat,
Ezen soká gotidolkozán.
És véletlenül elhaladtam,
Földszintes, kis abjak alatt
Egy szőke lány haföirkTrajtá . . .  ----
Ez volt a legszebb kirakatl

— Esküvő. Herczeg Ypsilanti Tivadar f. 
hó 11-én tartotta esküvőjét Keppich Vera

urhölggyel a Petófi-téri görögkeleti temp
lomban. ;

— Magántanulók figyelmébe. A  ma
gánvizsgálatokra vonatkozó legujqbb mi
niszteri rendelet élteimében a polgári iskola 
bármely osztályából magánvizsgázni kívá
nók a vizsgálat efött legalább 6 héttel tar
toznak a kir.. tanfelügyelőséghez czimzett s 
vizsgálati engedélyt kérő folyamodásukat 
annak a polgári iskola igazgatójának benyúj
tani, hol vizsgázni -akarnak. A szolgálat
ban levők kérvénye csak szolgálati utón 
fogadtatik el. A folyamodáshoz melléklendő 
az iskolai, a születési s községi bízonyit- 
vány, mely utóbbi az illetőségen kívül a 
magaviseletét is igazolja. Az étérni iskola

_VI. osztályának bizonyítványa alapján a III. 
osztály tantárgyaiból vizsgálatot tenni nem 

I lehet. A hat elemi osztályt végzett magán
tanuló is az I. osztályról tartozik magán- 

I vizsgálatot tenni. ~  ̂  — —•— =— -
— Április 11. A nagyatádi polg. fiúiskola 

¡önképzőköre f. hó 14-én az 1848-as tör-'
I vényesek szentesítésének emlékére hazafias 
j ünnepséget rendezett. Az ünnepségen a 
I nap jelentőségét önóllóani készített szép 
| felolvasásban Inhóf István IV. oszt. tanuló
méltatta. A  növendékek szavaltak és éne
keltek. ^

— Eljegyzés. Suter Ede simongáti uro- 
1 dalmi intéző, lapunk munkatársa' eljegyez
te Jíoch Sándor és neje szül. freienthali 
Thalherr Mária báróné leányát Lilykét Ke
nyériből. őszinte szivyel gratulálunk a bol
dog jegyeseknek."

! Tüzek. Óriási tűz pusztított f. hó 9-én 
Somssich Béla gróf ujmajoíjában: a délutá- 

| ni órákban kigyult egy kis polyva-rakás 
I s a hatalmas szélben olyan tűz támadt, mely 

j  közel 100 kocsi buzaszalmát, ezenkívül poly- 
j  vát, takarmányt pusztított el. A kár 6—7000 
korona. A vizsgálat megállapította, hogy a 
tüzet apró gyéntiekék okozták, még pedig: 
Szalafai József és Bohári István uradalmi 
cselédek gyermekei, akik tüzet raktak, hogy 
nagypéntekre néhány tojást süthessenek. A_ 
szél elkapta a könnyű tüzelőanyagot s fel-

De aztán betoppant a meglepetés, esés fordulat hozzá'vezeti Ilonkához. Most 
Ilonka mégis eljött: de nem Flóra asszony-¡ már-Gogola ur~is nagy léptekkel-járt—fel 
nyal, hanem egy frécsr nagynénivel. ‘ " H  és alá 92 üveg fa’lai elkerített irószobában,

‘ Milyen csárdás volt az, melyet Rudi j majd a hasán meglapuló vastag arany óra
eljárt Ilonkával. Hajaha! Milyen souper- ¡ láncát húzogatta, éz vala idegességének 
csárdás! A bált is vele nyitotta meg. A  ¡legnagyobb jele. Dühében aztán gyalog ki
sugár, ragyogó leányt egyszeribe körülra- sétált a konyakgyárba, hogy friss levegőn 
jongták. Ö lett a bálkirálynő, ami világra-¡ lecsillapuljon. Útközben pedig mormogta: 
szóló olyan helyen, mint Nagyszombat és | — Persze! Neki bárókisasszony kell! 
vidéke. | Jó is volna ilyen menny! Ép ez kellett, hogy

Éjfél előtt, a teázás alatt Rudi suttogva | Rudira többé ne számíthassak. A  virágzó 
szól a leánynak: > i üzletem, a gyáram pedig idegen kézbe jut

— Szeretem, Ilonka ! Imádom ! Akar-e ! majdl Jó, jó, engem lenéz, megvet. . .  Hm. .. 
feleségem lenni? Gogoláné pedig erélyes lépésre szán-.

A borkereskedő apa és a «májdhogy ita el magát. Kikocsizott a lankás Majorba 
— báróné nem let> — mama szorongva és megkérte Ilonka bárónő kezét Goljola 
nézték a fiatal párt. Szinte ők is lesték a! Rudi hadnagy részére. ' 
választ. I >. Flóra fagyosan végig hallgatta vendé-

A leány pedig ijedten nézett Rudira j gét( aztán igen nyugodtan szólt: 
és ‘erélyesen, őszintén szólt: — Ilonkát nem vehéti el a fia! Kató- j

— Nem lehetek az öné! Nem lehetek jnatiszt nem vezet oltárhoz olyan lányt aki- 
senkié! Ne kérdezze miért? Ha szeretném: nek nincs atyja A  . Törvényes atyja 
is nem lehetnék boldog soha és ön se Gogoláné ilábbenveTiézte ezt a rette-
velemr

A hadnagy tigy érezte, liogy fordul 
vele a világ. De tudta, hogy a leány vi
szont szereti. Elhatározta, hogy meg is- 

' hódítja, bármi titok van az ártatlan gyer
mek életében: ő végére jár tniiidennek.

III.
-Rudi hiába várta, hogy valami szeren-

netes hidegvérű asszonyt.
-  Hát nem báró Ringhof Iván 

atyja . . .
-  ó .

— A volt uhlánus főhadnagy.
— Az.
— Itt volt állomáson azelőtt . . . 1 

előtt . . . .  - V

— Épen tizenkilenc éve. önnek is ud
varolt. Emlékszik arra a tiszti bálra, mely
ről önt hazakisérte? . . . ---------—

— Oh akkor már asszony voltam. Én 
korábban is ismertem. Még leány voltam, 
a mikor el akart vermi.'-Nemtagadom’ sze
rettem is, de aztán .

| —  Nem volt meg a kauciója és a bá
ró is szegény volt

— Ah igen. Ilyen kegyetlen az élet,
a sors!

— Nem, csak mi vagyunk gyöngék!
— Néhány évre rá aztán a báró újra 

idejött állomásra . . . Ennek csakugyan ti
zenkilenc éve . . . Megakart hódítani, de 
én — erényes nő voltam mindig.

Flórát ez se hozta "Ki a sodrából:
— Nekem pedig sötét végzetem ez 

az ember! Áldozatul estem — ön helyett 
Vétkét soha jóvá nem akarta tenni. Nekem 
se volt nfeg a kaució, s amikor kivetkeztet
ték az uniformisból — a becstelen már nem 
kellett nekem I Mert elérte Isten büntetése. 
Rangját elvesztette, leányáról sohasem gon
doskodott. Már teljesen züllésnek indult 
Részeges és kártyás . . . Abból él, hogy 
fosztogatja a tapasztalatlan ifjakat . . .

Gogoláné látta, hogy semmi reménye 
nincs. Mit mondjon majd a fiának? Még 
belebetegszik a szegény fiú.

(Folyt, köv.)



NAGYflATDI HIRHtP-
quujtotta a poluvát, melytől a buzaszalma- körébe vágnak, állandó rovat van a kézi- j nyesek biztositolt adóslevelei 8.820.000 ko-

■ r t 11 - _I. O Ar n 7 í n+/i vn l l/n l m l III /ic i
kazal fogott lángot. munka, kertészet, házi foglalkozások szá- j róna. 8, készpénz és az intézet követelései 

^  — Nagy veszedelemben forgott f. hó 9- mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő-; a hitelezők levonásával 11.182,099 korona 
én a -B£li Vasút berzenczei állomása: a. fű- fizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhi- j 57 fillér: Összesen 346.151,371 korona 42 
tőhöz" padlása kigyült s mikor észrevették, ;vatal Budapesten, VI. Andrássy ut 10. -j

Az Én Újságom. Apró embereknek | —
fillér magyar értékekre esik.

Felelős szerkesztő :
SZM ODICS SZILÁRD .*1

már sürü füstgomolyag tört fel a tetőzet
alól. Az-állomási tűzoltóság nyomba»- hoz- készül ez az újság, övék minden szava,
eáJátett-a-töaHokalizálásához és sikerült is minden sóra. Friss üde és vidám, mint ma- -----
a nagyobb veszedelmet elhárittani. A tűz ga a gyermekiélek. Mese, vers, történeti el-, 
úgy keletkezett, hogy a fütőház eresze alatt beszéles, kép, mulattató apróság kedves 1194. •’ 
levő verébfészkeket egy mozdonyból kipat- tarkaságban követik egymást lapjain. Szer
tant szikra fölgyujtotta. j kesztöje : Pósa Lajos a magyar gyermekvi- 

-_E!jegyzés. Sárdinecz József nagyatádi lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija, 
lakos eljegyezte özv. Kovács jánosné leá- “  
nyát: Mariskát.

-  U J l»p. «Barcs és Vidéke» czimü he- tési öra negyedévre 2 korona"«) fillér: Ki- 310 3r számú végzése következtében dr.
* ---------- '  ........... .. adóhivatal: Budapesten. VI Andrássá ut 10 Sárkána Mór ügyvéd által képviselt Reh-

K _  3 berger Adolf cs Tarsa javara, 162 kor. 65
szam- fíll. s jár. erejéig foganatosított kielégítési

végrehajtás utján lefoglalt és 650 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. ni: külön-

¡z. 1909. vhtó.
Árverési hirdetmény.

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

Az én újságomat Singer és Wolfner adja közhírré teszi, hogy a budapesti VII. kerü- 
ki. Mutatványszám kérésre ingyen. .Eiőfize- leti kir. járásbíróságnak 1908. évi sp. VII.

ti lap megszűnvén,/helyébe a „Drávavidék* 
czimü heti lap lép. Felelős szerkesztőjét 
még nem ösmerjük.

— Férfikönyek. Csók (Linder) Ernő fő- j 
városi újságíró első könyve Férfikönyek 
dm alatt most került nyomda alá. Hosszabb 
és rövídebb novellák' gyűjteménye ez a kö
tet, amely rövid időn belül elhagyja a saj
töt . Azért arra, kéri most ismerőseit: segít
sék őt az első kgmjv megjelenésében. A

Közgazdaság.

kötet áfa csinos WáHtttstran mindössze, 2 18-án tartott 77-ik közgyűlésén terjesztet-

féle edények, 15 klgr. kávé, bolti állvá-
_ nyolc ngltyános árverésen eladatnak. 1 

. ' ■ Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-
A Triesti Általános Biztositó Tár- bíróság 1908. évi V. 837 2-számu végzése

Slllat. folytán hátr. 108 kor. 75 fíll. tőkekövetelés
. . erejéig, (Nagyatádon, (Széchényi-tér) 21.)

e. március jCGn(jö megtartására(Asicurazioni Generali) f.

korona. Megrendelhető~a szerzőnél: Buda 
pest;-VIH. OHöi-ut 52 b. III. 1

tek be az 1908. évi mérlegek. f\z előttünk 
fekvő jelentésből’látjukr-bogy áz 1908. de^

1909. évi ,
d. e. 10 órája

-  Triesti Általános Biztosító Társulat, ceinber 31-én írvényben volt é l e t b i z t o s í t á s i W v i l t -
(Assicurazioni Fenerali) Budapest, V., Do- tőkeösszegek 972.108,48t korona és 17 fii-- nak meg, hogy -az érititett ingóságok az
rottya-utcá 10. Lapunk mai számának lért 4ettek ki, és az év folyamán bevett di- 1881. évi LX. t.'-c. 107. és 108. §-ai értel-
«Közgazdaság» cimü rovatában, közöljük a jak 42.331,825 korona és 78 fillérré rúgtak, mében készpénzfizetés.mellett, a_iegtöbbct
Triesti általános biztositó társulat a lég- életbiztosítási osztály djjtartaléka igérönek^s^igség esetén hecsáron.alul is
nagyobb és a legrégibb biztosító intézetünk 19.086,145 korona 05 fillérről 283.242,7()2

kir. bír. végrehajtó.

el fognak adatni.
... ................................... ......  .. . • oa _ ............. Amennyiben az elárverezendő ingósá-

mérlegenek főbb számadatait. Teljes mér- Korona ¿9 tillere emelkedett. tnzbizto í- gokat mások is le- és. felülfoglaltatták és 
leggel a társaság mindenkinek, aki e cél- tá-i ágban, beleértve a betöréses-és tükör- azokra kielégítési jogot nyerték volna, ezen 
bői hozzáfordul a legnagyobb készséggel üveg biztosítást a díjbevétel 17.570.409,609 árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
szolgál. Az intézet elfogad: élet-, tűz-, korona biztosítási összeg után 28.866,290 léimében ezek javára is elrendeltetik, 
szállítmány-, és betöréses lopás elleni korona 38 fillér vojt, miből 10.652,942 ko- Nagyatádon, 1909. évi április hó
biztosításokat. Közvetít továbbá : -jégbiz- róna öö-fittíryiszónttriztositásig fordittatott, ' n,1P'án‘ SZABÓ* JŐ ZSEF
tositásokat a Magyar jég- és viszontbizto- úgy, hogy a tiszta díjbevétel 18.213:374 ko- 
sitó r. t. valamint baleset elleni biztositá- róna 85Tillérre rúgott, és ez évre vitetett 
sokat az Első o. általános balese: ellen , át. A  jövő években esedékessé váló dijkö 
biztositó társaság számára. A társulat hely- telezvények (összege 122.098,54 korona 94 
beli ügynöksége: Wimmer Ignácz, Fazekas fillér- A szállitmánybizottsági ágban .a dij- 
Ferencz, Kispeti János. bevétel kitett 3577201 korona 84 fillért,

- _  — Somogy megye uj kataszteri beosz- mely a viszontbiztosítások levonása titán 
ü í f L  A  pénzügyminiszter a földadókatasz- 1 655,086 korona 52 fillérre rúgott. Károkért 
tér kiigazításáról és a földadó százaléká- a társaság 1908 bán 39.751,656 korona 71 
nak megállapításáról szóló törvény érteimé- fiHlért és alapítása óta 938.794,591 korona 
ben foganatosítandó munkálatok végrehaj- és 91, fillért fizetett kir E  kártérítési összeg- 
tása érdekében uj területi beosztást eszkö- bői hazánkra, 184-687,233 korona 43 fillér 
zölt, Somogymegyét a szombathelyi VI. sz. esik. A nyereség tartalékok közál, melyek 
kataszteri helyszinési felügyelőséghez csa- összesen 20.890,707 kojona.37 fillérre rug- 
tolta s a vármegyei főldadöbizottság elő- nak, különösen kiernelendók: az alapszabály 
adójául, mint állami megbízottat: Mattya- szerinti nyercségtartalék, mely 6.300,000 ko-

és kataszteri helyszinlési becslöbiztost ne 
vezte ki. *
• — Alkoholellenes Egyesületek- Or

sovszky István m. kir. pénzügyi segédtitkárt rónát tesz ki, az értékpapírok árfolyamín- 
¡gadozására alakított tartalék, mely az idei 
¡átutalással együtt 13017,104 korona 53 fil
lérre rug^ovábbá felemlitendő a 160*000

szágos Ligája nemes hivatásának ország- koronára rugó kétes követelések tartaléka 
szerte propagandát akar csinálni s kívána- és az ingatlantartaiék, mely az idei átutalás- 
tosnak tartaná, ha a vidéki városok polgá- sál 1 413.602 korona 84 fillért tesz ki. Rész- 
rai is behatóan foglalkoznának ezzel a fon- j vényenként 600 arany frank osztalék kerül 
tos kulturkérdéssel- A liga föhtkára, Dr. Do- i kifizetésre. A társaság összes tartalékja! és 
czi Imre (Bndapest I belügyminisztérium) alapyaij melyek elsőrangú értékekben van-
minden megkeresésre szívesen válaszol, 
hajlandó az ország bármely pontján 
dást tartani, ha erre felkérik.

nak elhelyezve, az idei • átutalások folytán 
elóa-' 323.629,347 korona 57 fillérről 346.151,371 

korona 42 fillérre emelkedtek, melyek kö-
— Magyar lányok. Fiatal leányoknak ' vetkezöképen vannak elhelyezve

való olvasmányokat, regényt ismeretterjesz
tő cikket, novellát, verset hoz hetenkint ez j korona 
a képes lap, amelyet Tutsek Anna szerkeszt

1. Ingat
lanok és jelzálog követelések 68.422,455 

fillér. 2. Életbiztosítási kötvények

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

és Singer és Wolfner ad ki. Java magyar fillér. 3. Leléteményezett értékpapírokra 
írok, jeles tollú pedagógusok szólnak meg adott kölcsönök 3.124,531 torona 51 fillér 
itt Egyfelől, hogy szórakoztassák a magyar 4. Értékpapírok 219.102,504 korona 80 fillér 
fcángkozönségeí, másfelől hogy az otthon 5. Követelések államoknál és tartomáouok- 
falai közt átvegyék az iskola nevelő szere- nál 5.613.4J1 korona 24 fillér. 6 Tárca vál- 
pét Ismeretterjesztő cikkei a női kézimunka tók 786,489 korona 29 fillér 7 A részvé-

— ---------- 1- . * v iiyv_ |\
adott kölcsönök 29.099, 869 korona^ 33 Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

®ST 67-ik 
számú h á z

: szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községijegyző ad.



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

legmegbízhatóbbnak ismert: V

Kükíillömenti első
=  szőllöoltvány telep
tulajdonos l_C A SP ARI FR IGYES, 
Medgyes 91. sz. (Nagyküküllő megye.) 

Tessék képes árjegyzéket kérni I

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

szőlőtelep feltétlen megbizhatóságáról.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás, vasalás^ -
. (illír.

Férfiing 30 :
Dupla-gallér —---- -6—
Gallér 5
Pár kézelő ; 10
Ingeiő 12
Alsó nadrág 14
Hállóing ¡4
Zsebkendő ~  4
Fehérihellény 40
Nöüiir 14
Nőt nadrág Í4
-Alsó szoknya 40—60
Blous 40
Kötény . • 12 _
Pár 'harisnya fi

"Törülköző---
Agylepedő 
Dunyllacziha

Vasalás. -
fillér.

Csipke függöny 
"  • ' dőPaplan lepedő

10
20

40-60
15

30-40
15

-Női alj ' ---- 7_
Női blous 
Napernyő 
Férfi kabát - 
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi egész öltöny

Vegyileg tisztit:
MwronAlöl feljebb

8 LO ER E JÜ  „K L in flX "
nyersolajmotor lokomobil csupán 0 napig használva,

teljesen uj állapotban
■■ jutányos áron eladó. —  1 a

Megtekinthető

Krivarics Józsefnél
Nagyatád, (Zrinyi-utca.)

Bővebb felvilágosítást nyújt

Kállai Lajos motorgyára
Budapest, VI. Gyár-utca 28.

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.
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CZE
A pécsi | 

országos ki- J  
állításon elis- 

' merő oklevél-

RKON IMRE EftSSS: NAOYA1
A JÁ N L JA  saját készítményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. . 

k E L V Á L L A L  hibás és. fájós lábakra iitérték szerint minden aláku cipők cl- I készítését. -
R A KTÁ RO N  T A R T : Úri, női és gyermek kész árut-egyszerütől a legfinomabb

^kivitelig. v '

r Á D .
»  A pécsi 
M. országos kj- 

álljtóbn elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

■ ----------------- — -------------------- - * 1
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Alapittatótt
1854. R O H E R  BERNAT, NflGVftTSDÛN. Alapittatótt
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LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. T MAGYAR KIR. LÖPORÁRÜDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitaskés kentés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek

a legegyszerűbbtől, a legdi- 
---  :i szesebb kivitelig.

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

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré-
szBk. Gazdasági vetőmagvak. és kések.

Venyige,- heri yóz6,- rózsatö- és 
pázsitmetszö ollók, ojtó fűrészek

Építkezési anyagok nagy raktára.
=  Mauthner-félc konyhakertészeti és virágmagvak.

i E

É-

f
eo

ä
o
=>-
c

•caa
ca

Eo

Í O

o

m

KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKOTESZET.
B E N Y A K  J Á N O S

- N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PflPIR.-TRÓ- 
—  ÉS  RA jZSZER  —  

K E R E S K E D É S .  ‘

0

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet Ts'Zsebköny
veket. író, fogalmi, itatós és ivlevéjpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben | ^ |
és felvágva. ---

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, Nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajzszereket.

0

ELVÁLLALOK:

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

Értesítések, líórievelek, levélpapírok, 
a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok' pontos és Ízléses elké- 
szitését~jutányos árban.

--—

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
, készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
-. Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 19Ó9. : *
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Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévié 4 kor., ne-
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Az előfizetési cs hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

nők szervezkedése.
Ir ta : gróf Vay Gáborné.

Néhány év előtt egy mozgalom aj19as^9!

Nem a szavazati jog, nem a 
bírói süveg |s nem a bonctani kés 
emeli az asszony értékét — hanem

indult meg a nők között, melyet 
bátrán „női szervezkedésnek“ ne
vezhetni. Szándékosan kerülöm a 
„feminizmus" szót, mert alatta egé
szen mást képzelek és úgy vélem,

Legyen anyja sajé*~gyermekei- 
nek, legyen ántjja-a szenvedő em
beriségnek ; legyen anyja az elha
gyottaknak, a nyomorékoknak és 
elzüllötteknek.

Ha azt érzik a mai korbanhogy e szót a nők szervezkedésé- ™  azi K0rDaí) a
• ■ - ---*— Pfl M tó ro lia K ... ’ 99 csaladi kotelessegeiken... La9 l'4  » H B r a p r -  ^ ivü  maTad nekik annui es

— - E .cmoz.galomnak. hivő; b«a t ^ -fde)flk^ h09fr a nüi,vábnos pál 5 „  
zakjóformán az egesz világot, fel- léphetnek - úgy ám tegyék meg! 
keresi* az Összes országokat,. - Lépjenek a közpályára -  de 
hogy híveket szerezzenek es hive: foglalkozzanak a legégetőbb socialis 
két toborozzanak eszmejük propa- kérdéssel a gyermekmentéssell 
galasa veget, nem riadva vissza Keressék és kutassák ki -  hol 
fáradságtól, kellemetlenségtől, sót találnak nyoinorék-etzütlött, - össze- 
nehezsegtol sem, pedig gyakran o yan ítjnzott, bünbesodort, testilcg-lelkileg 
elvekert szállnak síkra, amelyek -megmételyezett és., elkényszeredelt 
nemcsak a szó szoros crtelmeberi gyermekeket; emeljék ki őkel a 
veveigazsagtalanok, hanem egyszers- safb(i| porbói, a méte|«bol és a 
mind minden nőiességtől mentek. bűnből, adják őket vissza ¡«..életnek,

/jogokat akarnak az asszonyok ■' .......
számára kivívni, holott elfelejtik, 
hogy a teremtő -erő éppen őket tün
tette ki legcsodásabb hatalmával,
¡mert jogot és erőt adott nekik arra, 
hogy életeket teremtsenek, nemze
dékeket és nemzeteket alapítsanak. mert egy önző eszme megtévesztette 

Kell-e ennél fényesebb jog, kell-e és eltérítette őket női voltuk igazi 
ennél szebb .hivatás? Melyik igazi hivatásától és e dőre ábrándok. után 
nő mondhatja magáról, hogy a fér- yakon rohanva, .elveszítik maguk 

^-fi f̂iraiTTieTy. jogávai cserélne? j  alatt a talajt és összezavarják a

az emberiségnek — a Hazának L  
Ezer és ezer számra csoporto

sulnak és egyesülnek az úgyneve
zett sufragettek — akik megostro
mol,ák a parlamenteket és a minisz
tériumok hivatalait — csupán azért,

célt az iránnyal, a jogpt a boldo
gulással — az alanyt az állitmány- 
nyal. Olyan világfelfogásokat állíta
nak fel, melyekért küzdeni káros és 
küzdeni kár!

~ “ Xsupan az. Önérciek és a hatalmi 
vágy szól az ő kívánságuk mellett, 
az egyszerű kötelesség érzetet és a 
keresetlen, de szerény női hivatást 
mellőzik, kicsinyük és keveslik. _____

Elfelejtik, vagy nem akarnak 
törődni azzal, hogy elveikkel a tár
sadalmak egyensúlyát gyökeresen 

; meg bolygatják- -és--nem—érzik, n̂ qj 
látják a teendőknek azt az óriási 
halmazát, mely az állami és társa
dalmi, gazdasági és erkölcsi téren 

általuk is megoldásra vár.
-¿f; Pedig, ha a nők szervezete 

csupán a változott életviszonyoktól 
várja anyagi és szellemi függetlenéi 
ségét, úgy várja be legalább, mig-az- 
individuáiis államtól a socialis állam 
felé való átmenet megtörtént!

A mai korban nem a nők egyen- 
jogosultsága legsürgősebb és leg
égetőbb socialis átalakulások.egyike— 
hanem a gyermekmentés, mert az 
erkölcstelenség ezen darázsfészkei
ből kinőtt, szánalmas gyermek-ala
koktól széíes_e-hazában hemzsegnek 
az utcákr a terek, és a falvak. Pe
dig Róma dicsőségének és hatalmá
nak tetőppntjáról akkor zuhant alá, 
midőn gyermekei lelkében a legdur-

'Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Együtt maradunk.

Irta: Prém József.
(Folytatás:)"'

IV.
Aznap este Flóra és Ilonka sokat ta

nakodtak a Lankás majorban. Benn a vá
rosban pedig Gogola ’tir és gőgös neje ‘ál
matlanul töltötték az éjt. Csak Rudi nem. 
vesztette el a fejét.

Vasútra ült, hogy megkeresse báró 
Ringhof Ivánt. Égy lebujban mégis találta. 
Nem sokat beszélgettek együtt. De megtet
ték azt, hogy vasútra ültek és már délután 
ott volt az egtjkojr daliás uhláims főhadnagy 
a Lankás majorban. Mosolyogva szólt:

— Ha csak az kell, hogy oltár elé 
lépjünk, kedves Flóra és leányunk azonnal; 
boldog lesz: én megteszem ezt a lépést.

Flóra ránézett a duzzadtárcu, yörö§es 
szeinü emberre és összerázkódott az ijede
lemtől. Hát ez az a.gavallér, aki hálójába--k ;̂ 
rttette ? Ez az az egykori szép hódító báró, 
akinek csábitó szavai elkábitották öt?

Hisz ez már a férfiak szemetje. Milyen 
lehet a lelke, ha már a külseje ilyen ? Éle
sen szólt Flóra:

—  És mit kiván tőlem, ha felveszem 
¡a nevét? Mert hisz önnél mindennek ára- 
í van!

A "züllött ember huiiyorgatott néhány
szor, aztán szégyenkezve motyogta:

— Hm! Hát mégis csak szükség van 
rám! Hányszor kértem á bocsánatát? És 
mindannyiszor visszautasított. Pedig meg;

: bántam mindent, nyomorult koldus vagyok.
És most még s akarja a bárój címet é$ ne
vemet ? Hahaha! Tud-mi megveti mindaket- 
tpt ; megvet és utál engem is . . . Meg sze
retne engem is folytam a tulajdon kezeivel, 
de azért oltárhoz lép belein! PerszeL A 
hadnagy veje így altarja . . .

— 'Nos hát mi az ára? Beszéljen! 
Akarja, hagy önre Írassam a Lankás major 
felét? A másik felét majd én kezelem. 
Akar-e gazdálkodni velem ? Ideje, hogy ki
pihenje magát a jó faluki levegőn.

És kacagott Iiozzíl A  szomszéd szó-1 
bábán erős zokogás- hallatszott. . .  Flóra •’ 
besietett leányához, ki Rudival együtt leste,, 
mit határoznak a szülőbe.

— Hallottad Ilonka? Hallottad?
— És? megtegyem? Szólj!
Ilonka ráborult anyjára és rebegte:
— Mindent hallottam, halálod lenné

ez a házasság! Oh, én édes anyám, milyen 
élet várna mindnyájunkra. Nem megyek férj
hez! Ne követelje Rudi! Te se tedd meg 
ezt a lépést anyám! . . . - ■ -l

E pillanatban valaki fölcsapta az aj
tót. Báró Ringhof Iván állt ott; minden szó 
a szivébe nyilalott s most azt se tudta mért
— látni akarta a kérlelhetetlen bírót.

Csak rajta! Te is! A lányom! Hát a 
leányomnak vallód magad . . .  A lányom 
itél igy . . .  az gyaláz igy . . .  T<*. . .  Te . ..

S  a míg beszélt, mind merevebben 
nézte a magas büszke hajadont. . .  S  minél 
tovább nézte, hangja mindjobban megcsuk- 
lott. .. Már kapkodott szavak után . . .  Azt 
se tudta, mit mond .. . -Elfelejtett' haragöt, 
panaszt. . .  Már csak tekintete beszélt . . . 
az elboruló tekintete . . .  mely odatapadt a 
gyönyörű leányra . . .

— Ilonka riadtan nézte a mindjobban 
összeroskadó embert, kit hirtelen elfog a 
ázemérem és lesüti szemeit előtte, a saját 
lánya előtt. Sohjse beszélt vele . . .  nem is 
iQen látta. Éveken át aligvs tudott róla, az 
apjáról, és most előtte á ll. . .  most megve
téssel akarta sújtani! . . .

Tekintetük újra találkozott. . .  Aki nem 
bírta elviselni^ másét, az a báró volt . . .
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, , . Kh i~ la s s s s n u t r fn k u  erkölcste-lfoglalkozzék azon reform ok m egof-^ogy a csöve a k,s Ka,kos Ferenc fe,enek 
ín Jó n  ni!p S S ' é s  vigyázzunk dásával, amelyeket a gaermek tör- irányult. Bobén a pillanatban elsült a fegy-
lenség ölte diadalat e s __9H mí|Ml,110s. socialis és hu- ver és a golyó az öt esztendős gyermek

¡fejébe fúródott. Kajkos Ferenc szétroncsalt 
i ággyal terült el a szoba padozatán.

mert a történelem“ 'gyakran1’ ismétlivényes, méltányos, socialis 
önmagát! ' mánus jogai követelnek meg.

Tagadom, hogy a nőnek egyen- 
jogosultsága meg nem áll a férfié 

-mellett; hiszen ez csupán fenntar
tója annak, amit az asszony teremt!

Tagadom, hogy a nőnek nincs 
joga a méltatlanság és kizsákmá- 

- nyolás ellen való védekezésre, mert 
a kulturállamokban a nemre való 
tekintet nélkül — egyformán védik 
ma már minden polgárnak a jogos 
egyértéküségét — és végre tagadom 
és elvetem a női szervezkedés 
apostolainak azt az állítását, hogy 
a hő rabszolga!

Lehet, hogy rabszolgája, saját 
magának, a szenvedélyeinek, az ide
geinek, a korlátoltságának, az önzé
sének, a kényelmének és a hiúsá
gának, de nem rabszolgája ma már 
sem az államoknak, sem az egyház-

A játék áldozata.

Kit terhel a felelőség?

A gyermeki ̂ gondatlanságból gyilkossá 
lett Szelíd István az ijedségtől dermedten 

; állt egy pillanatig, kis pajtása véres teterné- 
| nél, majd rémes sikoltozással rohant az ut
cára és oíf a házuk előtt ájultan esett ösz- 
sze. A  falu népe néhány perc alatt össze- 

; sereglett ~a megrendítő szerencsétlenség 
Alig múlik el nap, hogy ne lehetne színhelyére és borzadva látták a tőrténete- 

olvasni a napilapok hírei között borzalmas két.
gyermekhalálozásokról. A tűz és a fegyver, Nemsokára hazaérkezett Szelíd József- 
mint a gyermekek legkedveltebb játékszere,j né is, majd délfelé Szelíd József is. A  Kaj- 
leginkább szedi áldozatait. Legtöbbször aj kos Ferenc tragédiájáról rémült kélségbe- 
szülői gondatlanság is hozzájárul a borzai-j  eséssel értesültek. : Kisbajom község egész 
más szerencsétlenségek megtörténhetéséhez, lakosságát mélyen lesújtotta a megható
— a mennyiben a szülők nem gondoskodnak gyermektrágédia.
-arról, hogy elrejtsék-a-^gyermekek elöl azo-, Kajkos Ferenc holttestét ma boncolta 
kát az eszközöket, melyek már annyiszor föl Schvár^Mih#g dr. járásorvos. A vizs- 
okozói voltak az ilyen szomorú eseteknek, j gálát megindult annak kiderítésére, hogy a 

Legutóbb Kisbajomban történt egy szerencsétlenségért kit terhel a felelőség.

Több millliós ör.kség
hirfe jött Amerikából.

nak, sem a társadalomnak. j ilyen véres, gyermektragédia, melynek halott-
Ellenben elismerem, hogy egy- , ja egy kis öt esztendős fiú. 

raásután dőlnek le agátok az egyesi—  E szomorú eset^szietei — tudósítónk! 
osztályok, rendek, fájok és feleke-| jelentése szerint — a kövekező: 
zetek között és ez talán jól van igy;i Szelíd József kisbajomi lakos tegnap-j 
azonban adja a sors, hogy a nejnj előtt korán reggel eltávozott hazulról, mert 
választófála, örökre maradjon meg, j a szomszéd községben akadt egy kis elin- I —
teljes épségében és teljes érintet-1 tézni valója. A felesége 8 óra tájban szín- Nagyatádiak is vannak a szeren- 
ienségében. jtén távozott, hogy aznapi bevásárlásait el- esés örökösök között.

Csakis ezen természetszerű dua- végezze. *
lismusjlapján állhatjuk meg helyűn- A kilenc esztendős Szelíd István ilyen- „ ¿ , .* 1 .1  P, Plntt knltnj-nrt
két'a női érték egész méltóságában, j formán teljesen egyedül maradi otthon, mig_B _. , „  . „  ,

Küzdjön ; a nő és küze^n a nemsokára v.ndége é, kezelt n, öt 
férfi, de egymás .mellett és nem egy- Kajkos Ferenc személyében. A jiét,gyermek i^ rros' Ott bőrgyárat alapított: 
más ellen. Utóbbi a lét fenntartásáért egy ideig ártatlan játékokkal szórakozott. ^ munkás s leleményes bprgyá
mint eddig, a nő pedig akár1 Kilenc óra tájban azonban a kis SzelídIst- rasnak, mikormar gyárat^Europaban 
egyenkint, akár testületileg küzdjön vannak veszedelmes ötlete támadt (ismertetette, az azotlete tamadt, hogy
a gyermekért. Saját gyermekéért, — Megakadt-á^szeme az apja vadász- Amerikában is hasonlo gyárat letesit. 
felebarátja gyermekéért hpája fegyverén, mely a falon.függött. Rövid gon- Az elhatározását tett követte. _ 
gyermekéért. dolkodás után széket vitt n falhoz, rááiiott _ Bécsi gyárát eladván, megfelelő

Vivjon ki neki jogot, igazságot, és kis pajtásának : Kajkos Ferencnek segít- tőkével a tengerre szállt s a hatva- 
egyenlóséget, megélhetést, becsüle- ségévej valahogyan TeéhfeTté a falról a fegy- nas években megérkezett Amerika 
tét, tisztességet és kenyeret. vert. A két gyermekniost játszadozni kéz- földjére: Csikagóba.

A létért való küzdelem ezután ?4ett a veszedelmes szerszámmal. Emelget- Kezdetben, daczára már akkor 
sem a nők jogegyenlősége kíirül tók, forgatták, babrálták, amíg egyszerre vagyonos vo ltának, — sok keltemet- 
forogjon, hanem a feminizmus ma- csak bekövetkezett a katasztrófa- lenségen ment keresztül. Sajnálta
radjon meg, saját keretén belül és - a  fegyver játék-közben úgy fordult, - bécsi gyárát, e lfogta a hon vágy ma-

"Élforduít, el Is födte ~a tenyerével a szeme
i t . . .  szégyen, az a becsületes érzés, mely 
régen kiveszett, a leikéből, ez rohanta meg 
kajánul és nem birt annak az ártatlan, tisz
ta, bájos gyermeknek, a saját gyermekének i 
arcába tekinteni!. . . •

— Ilonka lelkében is valami csodás 
sejtelem támadt e percben . . . Úgy . érezte, 
hogy föl kell kiáltani, Iáivá ezt a nyomo
rult embert, kinek életét köszönheti. Oda lé
pett hozzá és megragadta kezét:

— Atyám 1 Miért akarod, hogy bol
dogtalan legyen anyám ? HisV nem becsül | 
téged I

— Ilonkám 1 Lányom 1
És a megtört ember leroskadt a gyer

meke előtt.
V.

— A tervvel hamar készen voltak 
mindnyájan. Gogola ur nem ismert tréfát 
semmiben, ó  maga vette a kezébe az egész 
dolgot: a fiúét, JtönkaétresTelső sorbán a j 
báróét

— Had esküdjenek meg! De ha Fló- 
._ra_nem bízik benne s ha nem íratja rá a

Lankás majort: jói- teszi, a vagyon mind a 
lányé, annajjj az öröksége. Mit is gazdál
kodjék a leendő urával, ha nem’ bir -meg-

~fémi~vele! Ismerenrazt az~asszonyt. Olyan • 
erkölcse van, amely el fleta viselheti annak; 
â  korhelynek a gondolkodását. Mert nem j 
kell hinni az ilyen gyors megtérésnek I Per
sze _elkábitotta a leánya szépsége, megtörte 
a vétek súlya, amikor saját vére dobott rá 
követ. Ez mind csak gyöngeség . . . Nem 
bizom az állhatatosságában . . .  Az ilyen al
koholista és kártyajátékos a pillanatnyi be
nyomás embere... Beteg ember, akit kú-j 
rába kell venni. Majd én leszek az orvó- ] 

Csak jöjjön ide mellém ... a konyak-1 
gyárba . ,. Adok neki foglalkozást, jó fize
tést . . .  még embert csinálhatok belőle, ha 
lehet.

Gögola ur csöppet sem reménykedett,; 
hogy terve meg is valósul. Ezt azonnal lát-: 
ta, amikor vasárnap és harmadnap báró; 
Ringhof előtt is kifejtette’ a jó útra térítés | 
okos programját. Az elérzékenyedett báró j 
kissé zavartan hallgatta a jó tanácsokat és i 
mindenbe beleegyezett, oly mohón, olyan : 
örömmel, hogy Gogola ur. a fejét rázta.

Már ki tűzték az esküvőt. . .  már kö—; 
zeledett a lakodalom napjar már be kellett: 
volna lépnie a bárónak a’ 7 konyakgyárba,] 
amikor hirtelen eltűnt, anélkül, hogy bucsut 
mondott volna bárkinek;

Tudakozódtak utána Bécsben, Buda-; 
pesten ‘ .. Sehol semmi nyom.

— Bizonyosan Amerikába ment — vé
lekedett Gogoláné.

— Az ám, hisz ott dolgoznia kellene I 
— .‘vágta oda Gogola ur.

— Csak hónapok múlva jött hir, hogy 
Romániában folytatja kalandos életét. Ké
sőbb maga is azt irta, hogy soha többé visz- 
sza nem jön . . .  Ne várják . . . ' Tekintsék 
halottnak.

Maga Rudi vitte el a levelet' Gogola 
urnák.

— Atyám, most már elveszem Ilonkát, 
nu-g ha törvénytelen is. S  ha'nem egyezel 
bele,.én főbe lövöm magam!

— Ejha! Teremtette . . .
S  a hidegvérű Gogola ur. visszadült 

támlásszékébe, amint ott irodájában ült.
— Főbe lövöd magad? Az én egyet

len fiam főbe lőnné magát?
— Katonatiszti becsületszavamra mon

dom I
De már akkor sikoltozva berontott Go- 

goláné.
—  Megteszi!,-Lukács! Megteszi! 0  én 

Ltudom, mi a tiszti becsületszói Irgalmazz 
;neki Lukácsi



gyarországi övé it mégegyszer látni J leendő sziveín'tsszáftuldésére ez úton ké- 
s már-már a visszautazás gondola- retnek fel mindazok, kik gyűjtőivet elfó- 
táva l foglalkozott, mikor két —  a vi- gadni kegyesek voltak. 
szonyokkal ösmerős amerikai, ember — Sorozás Nagyatádon f. hó 14., 15. 
felszólította egy bőrgyár alapítására, és 16-án ejtetett meg. A három Korosztály- 

Éttől kezd ve  megváltozott hely- bőr összeírt 830 sorozóköteles közül 754 
Zéte, visszatért régi munkakedve s jelent meg, kik közül alkalmasnak találtatott 
bámulatos- turtással és. kitartó-SZOr- 234, tehát az összes megjelentek 30.2 , -a. 
galommal alapított két társával egy Minedenesetre szép , ^mely a somogyi 
bőrgyárat Csikagóban. ! fiuk. erős és egészéges volta mellett bizonyít.
“ "A z  uj gyár csakhamar fellendült — Kinevezés. A nm. m. kir. földmivelés- 

S ismerős lett Amerikában. A gyár- ügyi miniszter Pataki Béla nagybányai la- 
tulajdonosok egyre gazdagodtak, kost, a «Méhészeti Szemle» cimü szaklap 
mig végre a két társ elhalván Koch szerkesztőjét és kiadótulajdonosát, a II. 
Oldala mellől, Koch János egyedül (dunánjuli) méhészeti kerület állandó-szakta- 
maradt, mint az óriási gyár egye-; nárául nevezte ki s székhelyéül Pápa várost 

~~düli tulajdonosa. jelölvén ki, nevezett méhészeti szaktanár
....  Most veszik a hirt ide való ro- folyó hó 14-én foglalta el állását és kezdte
Tionai, hogy Koch János is meghalt meg hivatalos működését.

igy a horribilis hagyaték Somogy- \ — Szerencsés nyerő. A nagyatádi izr.

miniatűr ovodát fából, gipszből, és viasz
ból, mely oly tökéletesen s műizféssel volt elő
állítva, hogy általános feltűnést keltett a 
londoni kiállításon. 5 miniatűr ovodát, mely 
a magyar ovodai élét vidámságát és válto
zatosságát mutatja be, Kacskovfcs Mihály 
miniszteri tanácsosnak, a kisdednevelés fá
radhatatlan bajnokának ajándékozta a lele
ményes szerző.

— Himlő-oltás Somogyban. A himlő 
elleni védoltást, illetve ujraoltást várme
gyénkben május hó i-én kezdik ,jneg.

— Pályadij faiskolát kezelő tanítóknak.
A magyar Földhitelintézet a hazai gyümölcs
fatenyésztésnek a községi faiskolák utján 
való előmozdítása céljából folyó évben is 
1 drb. 600 koronás, 2 drb. 400 koronás és 
18 drb. 200 koronás dijat tűz ki oly taní
tók jutalmazására, kik faiskolát kezelnek és

fatenyésztés terén szembetűnő sikert k é ^S
megyei, rokonaira száll. ...... '____ | fillér-egyletet váratlan szerencse érte, ámen»- pgSck felmutatni._____________

A szerencsés örökösök ' között -nU‘bei1 a birtokában levő Petőfi sorsjegyet — Milyen idő várható. A «Meteor* hü-
vannak __ amint halljuk —  Müntzí5ö® koronás nyereménnyel kihúzták. Ószin- vös májust jósol. Junius sem várható olyan
Viktomé és Fürszt Juliska nagyatádi |te örömmel tölt el bennünket etne igazán melegnek, mint lenni szokott. Az állandó
lakosok is. ‘ jótekonycélu egyesületnek ilyen tekintélyes meleg csak jun. 23-án kezdődik, meg s tart

A rokonság most beszerzi a összeggel való gyarapodása. A—Sorsjegy július és augusztus hónapokon keresztül.

H Í R E K .

» n lr c lm x  nknfánunkat • « minden adományozója dr. Jelinek Ármin volt, akinek Május hónap csomó pontjai: 1, 5, 12. 16, 19, 
valószín Üséq szerint Véniss Károlll c2utO ">  mí>U hálával adózik az elnökség 20, 2Í, 27 és 28-ra esnek, melyek közül 
dr iqali üquvédet az amerikai vi- ~  Erdöégés. Gróf Festetics Tass.llo legerősebbek 5, 12, 16,20, és 27-ikiek^ne- 
szonyok alapos ismerőjét bizza m e g ! f  "ászló pusztai erdőjében f. ho 8-an lyek közül az 5. 16
a 7 níftkcén mpns^prrpspvpl délután erős tűz pusztított s az erdő mint- esős, a 20 meleg és a 27-iki hideg jellegűek.

, egy 5 holdnyi területen leégett, A kár ősz-. _  P4|yam0. A -Vármegyei Tisztviselők
szege eédig ismeretlen. A tüzet egy ibolya- Országos egyesülete- 100 korona pályadi- 
szedő legény okozta gondatlanságból. uag tűzött ki egy oly rővidebb cikkre, amely 
Ugyanis Kustos György margitmajori la-: a községi törvény valamelyik íntézkedésé- 
kos ibolyoszedés közben pipára gyújtott és vc| fo^u^kfjzik s a pályázati fölhívásban 

— - í  Vállo/üs szerkesztőségünkben. Saj- ** *9* 9Ullfál "  sz4raz koze d(,bla' jelezte, hogy a pályadijra érdemes cikkeket
nálattal adjuk közre, hogy. dr. Neubauer mely ggorsan tilzet fugoll is  a lüz rolia—Hvattjlöslipiábön leközli; az offSIKlés ezen 
Ferenc lársszerkesztő egyéb elfoglaltsága mosa"  ' " l " 11 »"''rtt.b. cn,kck megjelenése után fog megtörténni,
iuíatt lapunk szerkesztőségéből kilépett; ~  Daloskör alakulás. A vallás- és köz- Hermán Antal dr. vármegyénk fialal, nagy- 
de Ígéretét bírjuk, hogy továbbra is munka- oktatásügyi ni. kir. miiiiszteciinn. kiküldött- készültségü tb. aljegyzője, ki a nagyatádi 
társunk mariid. jének/felszóllitására a nagyatádi «Ifjúsági fószolgabirőságnál gyakornok volt, szin-

_  Patika-vizsgálat. Szaplonczay Manó kör» nagyobb szabású dalárda létesítését tén résztvett a pályázaton s «A községi il- 
dr. kir. tanácsos, vármegyei főorvos és vette tervbe. A miniszteri kiküldött az «If- letőség szabályozása» című tanulmányát a 
Schvartz Mihály dr., járásorvos f. hó 16-án ÍU&ági kör»_.vezetóségének határozott ige- bíráló bizottság olyannak találta, mint amely 
megvizsgálták községünk mindkét gyógy- retet tett, hogy a Minisztérium a dalosköri a pályadijra érdemes. A cik -A VARME- 
szertárát s mindkét iiely. u Ipljes megelége- működésében támogatni fogja az által, hogy GYE- cimü lapban jelenMneg. 
désüknek adlak kifejezést. a daloskor részét-e szükséges harmonium •_ Adófizetés. A vármegyében március

^  &  „Nagyatádi Napközi Otthon“ beszerzésére, valamint ;í karmester tiszte- havában befolyt 68040 korona 12 fillér egye- 
kíbocsájtolt gyüjtóivcinek az elnökséghez leldijára pénzbeli segélyt ad. Elismerésre. nj,s „ aó . 8177 korona £7 fillér hadmentes-

terv s reméljük, Jiogy derék jpa'jségTdij és 81621 korona^5fillérközvetelL_ 
megint hamar készen volt rosifjaink, valaniiut az .ltjUsági kör. buzgó, kincsliri követelés.

vezetősége mindent elkövetnek, hogy ezen _  a  fegyvergyakorlatra bevonulók in- 
tervet minél előbb megvalósulva lássuk. gyen utazása> honvédelmi miniszter az 

Tüzesetek statisztikája. Az elmúlt tényezőkkel megállapodott abban, '
évnegyedben a nagyatádi járás területén h(jgy g fegyvergyakor|atra. vagy a fölülvizs- 
összesen 12 tüzeset volt. Az összes kár g |̂atra bevonuló legénység a behivójegy

Gogola ur i
a tervével: ___

— Katonatiszti becsületszó ? No hál 
elég volt a katonáskodásból. . .  Egyet mon
dok : kettő lesz belőle! Holnap leveted a
tiszti attiládat. 23881 kor. 40 fillérre rúgott, mely összeg-

-  No perszel -  sipított Gogolén* bi2,0sllís fol ,áll megtérő» 19826 k<H 
Nem vagy katonatiszt — folytata Go- , -

gola ur — és nincs becsületszó! Ha polgár- r °nu- . . .
ember vagy, amilyen a becsületes apád: még -  Talalt pénzes edény F. ho 2^an
el Is veheted azt „  törvénytelen kíssaszonyt.. Sámóczi |ozsef felsosegesdMakos a szolé
Holnaptól fogva üzlettársán, leszel a gyár- ¡ében ásózván, asojaval eggjiemény tárgyra
bán . Majd bele tanillak mindenbe . bukkant, melyet k,eme ven a Mdbol cso-

-  Óh istenem I -  sivalkodott Gogo- dálkozva vette eszre, hogy lelete egy pen- 
láné -  Ó én szerencsélle..... . . . .  Az én zes edély. Kiontvenjartgina^ mintegy 240
.fiam, az én 'dicső apám uuókája. 

Csitt!.... És végeztünk

drb. XVII. és XVIII. századból való csengő 
arany (és ezüst-pénzt számlált össze, me
lyek között legtöbb a mostan forgalomban

Gogoláné néhány napra rá már bűz- levő 5 és 1 koronás nagysága volt. A  te-
t 4- -i* itiérdek régiséget Samoczi a nagyatádi

gon mentegetőzött vendége, ' 0 q sL igab iro  h fv a Ja k  adta át, honnét
- E lv é g re  béről vér van Jlpnka ere, O S  ̂ „SolI1 d  muzcl,m.

b en ... Ha jól meggondolom : buszke is le-; *
hetek a menyemre . . .  És ha én nem lehet- részére. . . . .  . .
tem báró Ringhof Iván neje, a leánya lég- -  Somogyi ember sikere a londoni 
alább az én fiam felesége . . . Katona vér magyar kiállításon. Fnck Lajos mikei áll
folyik az ereiben .. . Hozzánk illik . . . ovóigazgató, ki szabad ,de,et mufaragassal
Együtt maradunk . .  . “ Ili dicsőségei szerzett a magyar nevnek

(Végc a londoni kiállításon. Készített ugyanis egy

alapján a tartózkodási helyéről, illetve a/  
ahhoz legközelebb fekvő vasúti állomástól 
líőzvetlenül a bevonulási állomásigXvasuti 
vételdij fizete^g-ngiljüj; utazhassák. Minthogy 
az egyes bevonulók részint aiz uj megálla
podásoknak nem ismerése miattJKjszint meg
szokásból a behivójegyen feltüntetett csapat
test helyett a legközelebbi kiegészítésig (hon- 
véd kiegészítési parancsnoksághoz vonulnak 
be, amely esetleg a meghatározott állomás
tól ellenkező irányban is fekhetik, szüksé
gesnek látta a honvédelmi miniszter elren
delni, hogy a járási tisztviselők, illetőleg a 
községi elöljáróságok utasítást kapjanak a 
bevonulókhak ilyen irányban való főlvilágo- 
sitására.-

— Kész az adókivetés. A földadó-,
házoszfáiyadó-, házbéradó,-, tőke; kamat 
és járadékadó-kivetést befejezték s a kive
tési lajstromokat az egyéni előirás végett 
kiküldötcék a járási foszolgabírák utján az 
egyes községekbe.



T NAGYAATDf h í r l a p

tekintenünk mindenre a mi arra az időre 
emlékeztet Meg kell becsülnünk a nemzeti 
küzdelmünkből reánk maradt emléktárgyakat, 
melyek egy szebb jövő kivivására serkente
nek bennünket. És mi mégsem adjuk meg

— Támogassuk a Kossuth-Muzeumot: művét, a Zalán futásüt, amellyel a bolcsba Bónishoz és Zoltánhoz, s 
Az 184S-ra örökké visszaemlékszik a ma- magyar irodalom fénykora megkez- igy Débreczenbe. Innen Beöthy Odfin- 
auar Nagy idők voltak és nagyemberek dödött. Deák Ferencz ismerte mar a hoz Uj Manórais így vegre Zsíbóra. 

megteremtői.'Áhítattal és kegyelettel kell.mü egy részét. Mily erdekes Ma- Mind az utón, mint most egesz-
a ■ ■ - gyarország jövőjére szimbolikus je- seges vagyok. Hogy vagytok ti, ked-

.. .lenef volt az, midőn néhány héttel [ vésem ? Hogy vannak szegény kis 
!,la levél irása előtt, egy szűk szó-¡gyermekeim? Vigyázz rájuk és ma- 

bában, a Kis-Hid utcában, két lel-.gadra, kedves.
.. .................... .......... „  kesedéstől égő fiatal ember egymás-1 : Most már bocsáss meg, le kell

ezen szent emléktárgyak leggazdagabb tár- sál szemben ült es az egyik, aki feküdnöm, hogy Beothyt, ki levele- 
házának: a Kossuth múzeumnak azt,..gnú ma-1 majdan a Szózatot fogja megírni,; met, holnap korán indulván, a pos- 
gasztos hivatásánál fogva megilletné. Hiva-1 felolvassa a Zalán futása egyik éne- taállomásig viendi, ne várakoztas- 
talos köreink sem teszik meg kötelességó-' két annak, ki majd a Feliratokkal sam. Csókolom anyád kezeit és té- 
ket. Ezért fordulunk a hazafias magyar tár- mutatja, hogy jön a jobb kor, mely | ged, édes kis csókám. Nemsokára 
sadalomhoz, a melgbe egyedüli reményűn- után buzgó imádság epedez száz- nálatok leszek. Isten veled! 
két helyezzük, hogy a muzeum kiadványa- ezrek ajakán. Szerető férjed:
inak vásárlásával megmenti a Kossuth-. Deák ez ifjúkori levele folyé-1 Vörösm arty M ihály.
Muzeumut. 10 korona ellenében megküldjük: konyán van írva, de stílusa még 
Hock János „Rákócziné" czlmö .diszmüvéL nem mutatja azt a klasszikus, hatá-‘
Ebből a műből 20 koronás szalonkiadás, rozott modorti m(,|yet nagg feiiratíi M  l" l  V  f  S  7  F  T  
vanr- 400-1» koronáért megküldjük a l beszédeiben bámulunk. Vörösmarty v ^  °  "
«Kossuth Lajos azt izente» czimü hatalmas ieveleiben röviden, de igen erős, 
képet, a mely 170 cm. szélességével és 130 jel|emzö mödon Stilizál.
cm. magasságával a legnagyobb olajnyomat 
a kontinensen. A 100 koronás kép egysze
rű keretű, a 150 koronás arasznyi széles dí
szes arany keretben van. Tárgya fenséges, 
kivitele ahhoz méltó. Ugyancsak megrendel
hető lapunknál 'Tftésshth Lajos életnagysá- 
gu művészi’ olaj festésű arcképe 150 ko
ronáért, a mely Kossuth Feréncz eredeti fest
ménye után készült; nem különben-Rákóczy 
Petöfy, esetlég más jeleseink olajfestésü 
életnagysága arcképeit is szállítjuk 150 
koronáért. Ezért fordulunk olvasó-közön
ségünk hazafiasabb elemeihez kérve, hogy 
rendeljék meg a fent ieirt értékes remek

R  második levél a nagy me-| 
lankhóltájábőJ felrázott, a szónoki 
dicsőség . sugaraitól megaranyozott 
Kölcseyt mutatja be, amint rövid 
idővel halála előtt kénytelen bele
nyugodni, hogy beszédei a politikai 
czenzura miatt nem kerülnek sajtó 
alá. —

R  levelek között legérdekesebb 
kettő: az, melyet Vörösmarty Zsíbó- 
ról, hol Wesselényi Miklós vendége 
volt, fiatal feleségének irt és az, 
melyet Wesselényi Miklós az örök- 
váltságról Vörösmártynak küld. Milymüveket, lapunktól. Minden megrendelési - - ____5 _=—---- ----- =-

szerkesztőségünkhöz intézendő. 9HonyörQ az az -egyszerű három-
. (négy sor, melyben Vörösmarty azt

Royal-Orfeum.
- Minden este az utolsó zugig zsúfolt 

ház tesz tanúságot arról, hogy a Royal- 
Orfeum, Budapestnek ez a valóban világ-, 
városi intézménye, felülmúlhatatlan műsort 
hgojr A közönség minden rétegébe elhatolt 
már a Royal-Orfeum páratlan sikere és a 
társaság olyan előkelőségei és olyan pol
gári elemei, akik talán sohasem látogatták 
a mulatókat, jijost vajósággal tódulnak a 
fenomenális műsorhoz, elsősorban a «Julcsa 
úgy van» és az «Agyról-ágyra» cinm bohó
zatokhoz, amelyeknek sikeréről- a legára- 
dozóbb jelzőkkel sem lehet eléggé _mél- 
tánylót modani. Ezt a két . szenzációsan , 
kacagtató, darabot a pompás atrakciók egész 
sora kiséri : a nyaktörő Kötéltáncos mutat-

IRODALOM.
igy szól:

Vörösmarty Mihály levelezéséből. Édes Lórikám!

a megható jelenetet irja le, midőn lányokban is groteszk Liory, Varjas Antal 
barátjához, a vak Wesselényihez pompás Rácz Lací^utánzata, aktuális tréfák 
belép. E levél egész terjedelmében és kupiék — s azonkívül azok a ’ legelső-

Egy heti utazás után végre él-

rendű tánc és énekszámok, melyeket Bécs, 
Páris, London és Berlin színpadjairól szer
ződtetett az igazgatóság. A  fenomenális 
műsor uj számokká  ̂ is bövüLezek közül a

került nyilvánosságra, ameluek az í  a * \  — h «Vörös májusa és a «Mángorló» elöréíátható-
1825 és 1852. évek közti időben 5a ??0, Í Ci  mii!» J® 9 nap la9 szintén a Royal-Orfeum városszerte
részint Vörösmartyhoz intézteitek f ' .*? v í ? ? ,  meg. Nem írhatom híres slágere lesz. Május első belére a pá-
részint Ő tőle származtak. R levél- iá  ™ i , . -f. . öröm volt W esse- ratlan sikerű szezon befejezéseképen rend-
irók Vörösmartyn kivül Deák Fe- *ala‘kOzasunK. M időn sza- kívüli szenzációi készít elő a Royal-Orfeum:
rencz, Wesselényi Miklós, Kölcseti Vn|n L m^9lst^ed;. sokáig némán a bécsi Hölle vendégszereplését. A  kontí-
Ferencz és Garay János, ¿leveleket f  uu A  könnyű nens legjobb kabaréja teljes társulatával,
Kónyi Manó, aki ujabbkori történe- j!* cl, mint. a szem világa. Las- legjobb erőivel érkezik Budapestre — a
tünk és közéletünk annyi* érdekes saĴ  . beszed kerekedett s nem- híres együttes élén Méla Marssal, a legkí-
és becses ereklyéjét őrizte mea ^az ? “ -*a- *9^° derülten érezte"magát váióbi> kabaré divávat, österreicher Ru-
elfeledéstől, adta át a n u i l v á n o s - í^ t í  . Előttünk már megérkez- dolffai és Laszky Bélával.
Ságnak. tek Kovács Szatmárból és Báró _____________________________ __

c . . . . .  „  Kemény Zsigmond, a regényíró; ve- ------------------------------ —
r -hí  ™ M a g y a r o r s z á g  legdi- lünk pedig jött Beöthy Ödön, ki hol- 
nrcránkőrakat a modern iWa99.a»‘- naP már hazafelé indul. A jövő héten 
dáíi, i r*1 korát állítják Kolozsvárnak indulunk, s onnan ha-
T V f - Ü P S 'i ,an9elmejü férfiait zafelé, hogy 20-án honn lehessünk, 
látjuk fejlődésükben, nehéz, küzdel- 
mes munkájukban és meghitt baráti Zsibó gyönyörű helyen fekszik,
érintkezésükben Vörösmarty Deík f  fkaslf>  hol szállva vagyunk, eme- 
Wesselényi Miklós, ^  ’ J  magas - dom-bon^ a ? za-mos
alakjai vonulnak el szemünk előtt. 
Mindegyiktől hallunk jellemző mon
dásokat, vagy érdekes adatot. R 
középpontban Vörösmarty, a költő, 
a hü barát, a családapa áll.

Mindjárt az első levélben a 
huszonkét éves Deák Ferenczet lát
juk, aminVianácsot kér Antal fivére 
egy munkájának kiadására s ragasz
kodását fejezi ki barátjának, a hu
szonötéves Vörösmartynak, ki ép ak-

rétéi felett,' mély á kanyargó Sza
mossal s azon túl változatos alakú 
hegyekkel félkörüleg zárva van; de 
erről szóval töhbet.

Útközben láttuk Miskolczon Pa- 
lóczyt, láttam Debreczent, a roppant 
falut, hol, mikor kimentünk, éppen 
az akasztófánál a baktartó vas el
tört, mi miatt még fél napot kellett 
időznünk. De a mit előbb kell vala 
irnom, láttam Tokajnak szép, de sze
rencsétlen táját, hol több mértfölde

kor adta ki, mint kezdő, első nagyikét viz borit. Innen mentünk Sza-



Egv szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

331. sz. 1909. vhtő.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhirré teszi, hogy a budapesti 9—10. ke
rületi kir. járásbiróságüók 1909. évi sp. I. 
209 3. számú végzése következtében dr. 
Kecskeméti Adolf ügyvéd által képviselt 
Ei«ler József és Testvérfcyczég javára, .95 
kor. 20 fíll. s jár. erejéig fogjnatositott kie
légítési végrehajtás utján lefoglalt és 3522 
kor.-ra becsült következq. ingóságok u. m. 
különféle porcellán edények, fűszeráruk*!^, 
bolti állványok, nyilvános árverésen ela-; 
datnak.

Mely árverésnek, a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909. évi V. 235 3 számú végzése 
folytán 95 kor. 20 fill. tőkékövetelés ennek 
1908. évi szeptember ho 23. napjától járó
5 „ kamatai, és eddig összesen 23 kor, 80 
fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, (Nagyatádon, (Széchényí-tér) 21.) 
leendő megtartására

1909. évi április hó 29-ik napjának^'* 
d. u. 3 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet J  
Ígérőnek, sztigség esetén becsáron alul 
el fognak adatni;

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi április, hó 
17. napján. ‘

SZABÓ JÓ ZSEF 
kir. bir. végrehajtó. |

Nagyatádon a FOrdő-utcában 4evö-

M T . 67-ik 
gagr számú h á z

: szabadkézbő l e la d ó .:
Bővebb felvilágosítást a községijegyző ad.

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.

n a g y a t á d i  h ír l a p --'

Meghívó. A Nagyatádon alakuló „Néptaka
rékpénztár Részvénytársaság“ /.

t. részvényesei az 1909. évi, május hó 2-án d. e. 10 óra
kor Nagyatádon a Városháza dísztermében tartandó

alakuló-közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak.

AZ ALAPlTÓKr-

_ A KÖZGYŰLÉS TÁRGYA:
1. Közgyűlést tlnök választása.
2. Két jegyzőkönyv-hitelesítő választása.
3. Az alapítók jelentése az alaptőkének k 

biztosítása tárgyában.
4. A társaság megalakulása iránti határozat hozatal. -rr ; -
5. Az alapszabályok megállapítása. -----
6. Felügyelő-bizottság níegválasztása.
7. ügyész megválasztása.
8. Az alapítók által az intézet főkönyvelőjével, pénztámokával és szolgájával 

kötött megállapodások jóváhagyása
9. Az alapítók felmentése, a 

lőség alól.
- lO. Esetleg még beérkező indítványok tárgyalása.

< kellő aláírás és befizetés-által történt

i alapítók felmentése, a keresk. törvény 152. §-a alapján őket terhelő fele-

Kelt Nagyatádon, 1909. évi április hó 15-én
AZ ALAPÍTÓK.

JE G Y Z E T : Jogainak megóvása végett felkéretik, hogy jegy
zett részvényéi után esedékes második részletet (részvényenktnt~ ̂  
20 koronát) legkésőbb f. évi május hó̂  1-ig Dolenecz István ur cí
mére (Nagyatád) befizetni szíveskedjék.

□

8 LO ER E JU  „K L in flX "
nyersolajmotor lokomobil csupán 8 napig használva,

teljesen uj állapotban
jutányos áron eladó.

Megtekinthető

Krivarics Józsefnél
Nagyatád, (Zrinyi-utca.)

Bővebb felvilágosítást nyújt

Kállai Lajos motorgyára
Budapest, VI. Gyár-utca 28.

CZERKON IMR^ KÉSZ Ciprt RAKTÁRA NAGYATÁD:
A pécsi 

országos ki
állításon etis- 
’merö oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitméngü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és. fájós lábakra intrték szerint minden alakú cipók el-

készítését. ^ ---;— .. ,-L—
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig. - - ^  ______  r—

Rende lések  és ja v ítá so k  gyo rsan  és pontosan  eszközöltetnek.

A'pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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Alapittatott
1854.

Alapittatott 
1854.RflTTER BERNÁT, NAGYATÁDON.

nH=

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonvzott acéitaskés keHtés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és si^aj ™ - a legegyszerűbbtől, a legdi-
zalok, kerítések céljaira: „Hungá- a a J  ------- ’ , .  a
riaa sodrony fonatok. .......... SZ6S6DO kivitelig.

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

Venyige,- herryózó,- rózsatő- és 
pázsitmetszö ollók, ojtó fűrészek 
és kések. .v

Építkezési anyagok nagy -raktára.
Mauthner:féie konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
BENYÁK JÁNOS

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

RAKTÁRON TARTOK: 

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

E L V A L L A L O K :

Gazdasági, üggvédi és pénzintézeti 
---  ------ngomtatvángok, művek értesítők, gyász

veket. író, fogalmi, itatós és Ivlevélpapirt. C D  tápok, eljeggzési és esketésl meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a leglzlésesebb kivitelben, 

és felvágva. _ _  Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
Egyszerű és finom dobozlevélpápiflHjl I 3 a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá- 
lasztékbanV nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajzszereket.

0

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
......  ■ készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Bényák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909. " ----



17-lk szám.

NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI É S  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .
fl »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s & t ö r t ö k ö n
FELELŐS SZERKESZTŐ:

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Sportok.
(F . I.) A hírlapokban oly rovat 

kezd mind nagyobb tért hódítani, 
amelynek régebben nyoma sem volt 
a nyilvánosság hasábjain.' Ez a ro
vat: az ifjúsági testedző sportok 
rovata. Van benne szó vivásról, 
úszásról, labdarúgásról és a testi 
tornának számos egyéb fajáról. Ma- 
gunkfajta régi módi emberek, akiket 
csupán a politika, vagy az'irodalom 
avagy épen a színház érdekel kö
zelebbről, ajkbiggyesztő lenézéssel 
siklunk tova a sportok terjedelmes 
rovatán. Ámde á fiatalságnak épen 
ezen akad meg a tekintete és csil
logó szeme meleg érdeklődéssel ki
séri a különféle nemzetek törekvő 
csapatainak mérkőző tornáját. És ezt 
örvendetes tünetnek kell tekintenünk, 
örülnüek kell ra}ter4iogi  ̂íme, sike
rült sok kísértésnek kitett serdülő 
ifjúságunk részére oly pályatért 
nyitni, amelyen ideig-óráig lerázza 
a/iskolapadok porát és nemes he
vülettel áldoz a testi erő és ügyes
ség nemes szenvedelmének.

Pedig lám, nincs ebben uj do
log semmi. A .századok tovarohanó, 
árjában megint egyszer visszanéz
tünk a múltba és kétezer esztendő 
ködfátyolán keresztül felrajzott lel
kűnkben a spártai ifjúság versengé
sének büszke látománya, az acélos

fiatalság gyönyörű küzdelme, a győz
tes di^dálutja-s -a kis sötétzöld olaj
ág, melyet ezreknek ünneplő ujjon- 
gása tűzött a győzelemittas ifjú 
homlokára.

Renyhe századok, túlhajtott élv- 
hajhászat,megfeszített szellemimunka 
elfeledtették az emberiséggel a test 
nevelésének szükséges voltát. Erős 
fajoknak korcs utódaik lettek, cse- 
nevész apró emberkék; akiknek sze- 
meben^a korai vég bágyadó tüze, 
orcáján a korai halál rózsája égett. 
Az emberi élet átlag-kora leszállóit, 
mint zivatar előtt a thermometer 
higanyoszlopa.

Ezen segíteni kellett. ‘
Nálunk csak alig egu évtizede, 

hogy az ifjúsági sportok jobbára, 
angol mintára lábra kaptak. Ele
inte idegenkedés  ̂ fogadta őket. A 
gondqs szülők aggodó szemmel 
kísérték csemetéik mozdulatait, s 
féltő szerétetter intettek- megállj !-t, 
amikor a sápadt arcok kezdtek ki- 
gyulni. Remegtek, amikor egy hjp- 
sebb tavaszi szellő érintette az ing- 
ujra vetkezett gyerekeket, vagy 
közülük egyik-másik végighempergett 
a porondon.

Azóta megszokták. És büszkén, 
dobogó szívvel nézik a fiatalság 
játékát, amely hihetetlenül fejleszti 
az ügyességet, a test rugékonyságát,

a szem biztonságát, megóvja a szel
lem frissességét és a lélek üdeségét.

T íz év alatt Magyarország ifjú
ságának fele a kávéházak és mulató
helyek füstös levegője helyett lihegő 
szomjúsággal szivja magába a tüdő 

¡tágító életet megmentő szabad le
vegőt, s ezzel alapját veti egy erő- 

| teljesebb, izmosabb, fejlettebb gerie- 
I rációnak, s biztos léptekkel Kálad- 
| elébe egy szebb, jobb és nemesebb 
kornak.

A mi fiatalságunk is évek ót?' 
rebesgeti, hogy rfiinő jó lenne égy 
sportklub alakítása. Ámde a terv,

I csak terv marad s tíivihetősége elé 
¡mindig akadályokat gördít az alkal- 
\.mú helyiség hiánya. A sportklub 
megalakulása is várja a polgári iskola
felépitését, hopii annak tornacsamo-__
kában megfelelő helyet találjon.

Még mielőtt azonban a sport 
egyik legkellemesebb nemének a 
szertornázásnak gyakorlására alkal
mas helyiség kínálkozik, nagyon 
jó lenne, ha'ifjaink a sport egyéb 
ága üzése czéljából, — minő a fu
tás, gyaloglás, labdázás stb. tömö
rülnének, melyhez alkalmas terrénu
mot, kaphatnának községünk belte
rületén is.

így legalább meg lenne az alap, 
melyből, ha alkalmas helyiség lesz, 

!— remélhetőleg rövid időn belül

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Az arisztokrata.

Irta: Zsoldos László.

Fejóné a derék számellenőr szóke bó
bitás, ifjú felesége valami gyűrött, veres 
párnafélére dülleszkedve könyökölt az ab
lakban s kinézett az utcára. Az ablak, a 
lakás összes ablakainak számszerűit épen 
a fele, a harmadik emeletón voít, s a Tö
köli ut elejéről a Baróss-szobor előtt levő 
térségre nyílott. Következéskép az ifjú 
számellcnörné — akiből így hátulról, a szo
bából nézvést nem látszott egyéb, mint a 
fekete ruhával bevont karcsú teste — ked
vére gyönyörködhetett a tér gyalogjáróin 
összeverődött néptömeg sorfalai kö/t tova
robogó hosszú kocsisorban, amely a Rot- 
tenbiller utcából és a Rákóczi útról kígyóz
va haladt kifelé a külső Kerepesi-uton levő 
Tatterzálba.

Ez estéh volt tudniillik a Tatlerzálban 
a Mátyás korabeli lovasjáték első êlő
adása az udvar és a főúri világ jelenlétében. 
A. fogatok, amelyeket Fejöné a Baross-téren 
át a Tatterzál felé látott ügetni, bárókat,

grófokat és-hereegekeket vittek: A "tarka 
virágdiszes kalapok, amelyekre a sóvár te
kintete innen fölülről esett, bárónők, grófn...

Nem osztályozhatta tovább. Mélázó 
kék szemébe tolakodó könnycsepp szivár
gott, s ö, ajkán könnyű fohásszal vissza 
lépett az ablaktól.

— Nem jó nekük itt lennie-—-olvas
ható a szentirásban, s a számellenórné tieni 
lehetett istentelen asszony, mert becsukván 
az ablakot, fájdalmas megadással, lassan 
kifelé indult a szobából.

Ebben a,.pillanatban csöngettek. Kívül 
az előszoba üveg-ajtaja előtt. Fejő ur be
csületes körvonalai látszottak. Ilyenkor szo
kott hazaérhíezni a délutáni mellékfoglalko
zásából. v

Mert a derék számellenörnek mellék
keresete is volt. A háztartás, méltóztatik 
tudni, sokba kerül, s a sz^nellenöri fizetés 

I mindjárt nem elég, mihelyt csak kicsit is 
kényelmesebben akarunk élni. Fejő ur pedig 

’minden áron kényelembe akarta’ tartani fe
leségét, minthogy - emberi gyöngeség - sze
relmes volt bele. Szerelemből vette cl. Sót 
a leány is szereimből ment hozzá. Legalább 
ó maga azt hitte. Annay Margit — ez volt 
Fejőné leánykori neve nem kevesebb,

nfirit két kérőjét kosarazta ki a derék szám- 
ellenőr miatt, akire, még akkor nem tévén 
abban az állásban, várnia kellett, mig elő- - 
lép. Nem állítom ugyan, hogy kikosarazott 
két ur a szó szoröá érleimében megkérte 
volna a kedves leány kapóját, de azért 
bizonyos, hogy mindaketfe;i pályáztak rá. 
Sőt egyikük, a főhadnagy, egy izben már 

^cs^knem «vallott^/Azt mondta a leánynak :
^ "M ltp íT  szép keze. van.
Ennél tovább már valóban nem jutha

tott volna az elmés katona. 'Először azért, 
mert egyiküknek sem volt meg a házasság-’ 
hoz szükséges pénzbiztositékuk, másodszor 
pedig, mert, ha meglett volna, sem kellettek 
volna egymásnak.

A másik kérőről már szólni sem ér
demes : ez a bolond bánatában, elvett egy 
gazdag leányt, és még rá'fogta magára, s 
el akarta hitetni a világgal, hogy ezt, nem 
pedig Margitunkat szereti.

A fontos azonban a dologban az, hogy- 
Fejő és Annay Margit csakugyan szerelem

éből keltek egybe, s hogy házasságuk első 
három esztendejében igazán Oly szép egyet
értésben és'boldogságban éltek, akár a 
galambok.

Az asszony, akin — Hf3bá Volt lapos
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«gr pnészséoes- tásnak engedve, másrészt a katonáskodás- 
; tói való félelem miatt elhagyták szülőhazá-— kifejlődhetnék

S a P & a  »»». ,~>!* ... ,...szórakozásában s megtortenhetiK ainaimas u-yeiy » ^ i
velünk esetleg az a csuda is, | asszonaok. ggermekek

országot, hogy egy más idegen virágrészt 
gazdagítson kincseket érő munkaerejével.

Kétségbeejtő tudat, hogy ezt az em
berpusztulást mai napig se tudjuk sikere- 

megakadályozni. Pedig mindent elkö-

még
maradtak itthon, I kabéreket felemeltük, a. munftaidötjeszátli- 

■ SS s ^ h „ 1  ? S k ó - ' i  « ^ “ kípvisenk'«'"hajdan erős magyart, mig toltuk, mégis eggre vándorolnak' ki véreink. 
zhu°„9ka mi- 1Smert a ^ z e u e m i m unka 'az a keié. edzett k -  » « v o ,  ide- A kivándor,ás egyre „aggobb mér. 
mellett, a rendszeres mozgás nem- génben pusztítja erejét 
csak egészséges, de feltétlenül szűk- j mélyen, 
séges is.

egyre nagyobb mér- 
gyilkos bányák veket ölt hazánkban és egyre veszítjük a 

sok kiváló munkaerőt. Munkaképtelen si- 
Mert a jobb, a nagyobb boldogsággal j lány emberanyag kerül a sorozások alatt 

I  kprspntetö haza heluett nagyon sokan vesz- j  mérték alá és ha ez tovább is így tart,
. élétükera-gyilkos bányákban, vagy a valóban megdöbbentő és helyrehozhatatlan

Q 7n m n r il  ^ o rn z á s  gyárak gépeinek kerekei között Mindezek kárt szenved országunk.
0 2 U IIIU IU  au i u ta o .  | dacára, a kivándorlásra csábított könnyen Legfőbb ideje tehát, hogy ezen a

A magyar föld ma is oly dús kalászo- hívő nép egyre jobban tódul az ismeretlen szomorú állapoton segítsünk. Még pedig 
kát hajt, mint évszázadokkal ezelőtt. A ma- uj vj|ágba, a csengő dollárok hazájába, elsősorban akként, hogy a kivándorolni 
gyár szőlőtőke se kisebb, mint volt hajda- mc|yrö| azt hiszi, hogy ott vagyont, bol- készülőket lássuk el munkávaL Ha-a kiván- 
nán. De á magyar nép, amint azt a sok |dogságot talál. Mert a magyar nép nem dorlás megszűnik, nem lesz többé szomorú 
szomorú jelentésből olvassuk,
satnyultabb lett. A  magyar ember, akinek" 
keze alatt nőtt. naggyá a búza, a szőlő, 
elvesztette a maga öserejét. A magyar föld
műves nép' elcsenevészedétt Ezt mutatják 
azok a jelentések, melyeket a sorozó bizott
ságok adtak Jti.~a katonáknak alkalmatlan 
magyar földművelő 4egényekröl

kisebb és' ¿ 0](j0g> legalább is nem tartja magát annak, sorozás.*

Nagy tűz-Mikében.
— Saját tudósítónktól. —

Hatalmas füstoszlop jelezte ne-

annak az óriási tűznek a pusztítá
sát, melyről mikei tudósítónk lapunk 
részére a következő részletes jelen
tést küldte be:

F. hó 25-én d._iL_fél 3 órakor

azért oly elégedetlenSaját hazájában és 
vágyódik egy jobb után.

Nagy részük van ebben a lelketlen 
kivándorlási ügynököknek, akik a néppel 
meggyüiöltették a hazát s ezzel szivükben 
plántálták az idegen haza iránt váló sze-

-  _________  1 retetet, mely szerintük jobban gondjukat:.-infe T h T  p V ^ r l  „  í  Ára iáióU án
Ezek a jelentések ridegen számolnak j viseli, mint azjjdes szülőhaza. Eljeledtetik •  ̂ -

be arról, hogy a sor -alá került hadkötele-, a könnyen befolyásolható . néppel, hogy 
sek legnagyobb része beesett mellű, vézna, j czcr éven át küzdöttek elődeink ezért^a 
egyrészük nyomorék, s nemhogy erő, de j föidé,^ hogy a magyar népnek boldog 
magasság dolgában se ütik meg á mér- otthont teremtsenek^aját hazájában.^Elfeled- 
téket. tetik a kivándorlásra csábított magyarokkal, ,

Pedig a magyar, földművelő nép még hogy apáik sírjai ebben az elhagyni készült j'Gmes ?  v a n »  kiá ltások é s  a 
nem is olyan régen, erő és egészség dől- j földben domborulnak, s hogy itt ringott az zű rzavaros kongasa riasz-
gában a világ akármelyik népével kiállta a a bölcső is, melyben-a hazától bucsuzók község csendhez
versenyt. Világszerte hires volt a magyar-' tanulták az első magyar szót szokott lakossagat.
ereje és legendákat szőttek a Kinizsi-féle s  „  könnyen hivő nép fninderit elfe- Vasárnap délután lévén  a falu 
magyafölf ViTSz tetteiről. * ledett, mert ezek a nemzetközi lélekkufárok apraja nagyja otthon vo lt, mely sze-

Annál szomorúbb a sorozó bizottság boldogabb hazát Ígértek az elveszettért, ren csés». körülm énynek köszönhető, 
statisztikája, mely a Kinizsi-utódok 'élkor- Azóta ismer a magyar két_ hazát,-mint a hogy a tűznek az óriási szélben 
c§osodásának a gyászjelentése. De más, gólyamadár. De akinek két libája van, az v alÓ tovaterjedésének rtiegtikadályo- 
ehhez hasogló szomorú tünelról is beszá; úgy van vele, mintha egy sem volna, .zásához e legendő erő á llt rendel- 
mol ez a jelentés. A sorozóbizottság je- Egyikben sincs maradása, hanem vánflo- kezésre.
Ientése szerint ugyanis a sor alá kerülő rol egyikből a másikba. M in teg y Ő— 600 ember verődött
legények másik része az idén egyáltalában A sok Oceánjáró nagy hajó alig képes Össze az első tűz je lzésre F ran k  jó 
nem állott sor alá, mert kivándoroltak m szállítani őket. olyan sokan vándorolnak ki zsef telkén, hol a tűz tám adt és a 
û  hazába. a magyar nemzet- nagy kárára. Mert legna- legm agasabb fok*U tűzoltói Ügyes-

Ezek a kivándorlók képezték még a gyobbrészt a munkabíró, a katonáskodás- séggel fogtak hozzá a tűz terjedé- 
jobb emberanyagot, akik egyrészt a csábi- tói szökö, izmos karú ifjúság haggja itt az sének m egakadályozásához.

a pénztárcája - meglátszott a jó házból való 
nevelés, mintafeleség volt: s odaadással 
és bohó jókedvvel töltötte be hivatását az 
az ura oldalán. Ha valaki ezekben az idők
ben azt mondotta volna neki:

— Margit, te még boldogtalan leszel 
— okvetlenül a szeme közé kacagott volna. 
Annyira jól érezte magát az egyszerű, de
rült kalitkában, amelyben csicsergő kanári 
módjára éldegélt.

A  harmadik év elteltével azonban vá
ratlan, rettentő esemény jöt^Jtözbe. Margit 
apja, a szelíd, öreg Annay Miklós meghalt. 
Világéletében csöndes, szótlanember volt, 
mint aki rajtül a goncfdfatain, van valami 
titka, amelyet senkinek sem szabad megtud
nia. A lialál, amely olyan piánó huz- 
huzza el a nótánkat, hogy nem is hallatszik 
többé, most teljesen siket némává tette.

De a titok, amelyen az öreg ur köl
tött életében, most kibújt a tojásból. Mond
hatom, cifra kis csirke lett belőle. Néhány 
héttel ugyanis a temetése után az elhunyt 
írásainak rendezgetése, selejtezése közben 
JEejőné, aki átment segíteni az anyjának 
ebben a szomorú munkában, egyszerre csak 

"  kihúz a sok lim-lom közül egyik fiókból

egy összegönygyölgetett, poros kartonlapot, 
kibontja, a tekercset: szmes, nemesi címer 
van rajta. Kék mezőben bronz színű harcos, 
mindkét kezében fringiával, fej nélkül, s a 
felső sarokban bástya és" kelő nap. Alája 
írva a megboldogult kezevonásával: „a k i
halt Szentannay grófcsalád címere“

Ez alá pedig ugyanezzel az Írással: 
Szentamiay Gábor grófnak a Rákóczi 

harcok alatt, állítólag legény korában nyoma 
veszett, s vele kihalt a család. De viszont 

¡állítólag ugyanő letette a grófi címet, s a 
j nemes Annay nevet vevén fel, megházaso- 
! dotl és családot alapított. Eszerint mi An- 
1 nayak tulajdőnképen Szentannay grófok vol- 
j nánk."

Mig ez alá még, bizonyos humorral 
,a szegény emberen úgy áll a rang, 

mint a mezitláboson a frakk: még jobban 
szembe ötlik, hogy mezítláb van. Ezért jobb 
nekünk elhallgatni a grófságot“ .

. . . Ettől a felfedezéstől a számelle- 
nörné egyéne kicserélődött. Régi bohókás 
könnyedsége eltűnt, s őnagysága, vagy Ömél
tósága néha olyan kimért volt az urával 
szemben is, mint egy háromszög; szinte dö
fött a szöglete hegyével.

• Arról, hogy ezt a némileg bizonytalan

grófi származást kikutatják és hitelesen ki 
is mutatják, szó sem lehetett, mert—anyagi 
haszon nem lett volna belőle semmi, az 

1 utánjárás költsége pedig fölemésztette volna 
| Fejő' urnák talán az egész esztendei kere- 
; setét De azért a fiatal asszony egyre job- 
I bán belemerült az uj „én‘'-jébe. Almadozva 
járt kelt, tett vett a kis szobákban, miköz
ben ábrándossá vált szeme előtt kileucágu 
koronák lebegtek a levegőben, a zöld min
tára fesjett falon, a fehér, közepén zöld 
karikával cifrázott mennyezeten. Ha valamit
— bármit a kezébe vett, a háznál levő hol
mi: edény, ruha, üvegnemü, vagy apróság 
közül, mindannyiszor mintha sóhaj lebbent 
volna el az ajkáról.:

— Ah ntas Tfőlmí illetne meg engem I 
.Nem mondta hangosan, csak gondol

ta, hanem ez a gondolat aztán annál 
bán gyötörte. Ezen a napon is, mialatt a 
derék számellenőr a délutáni mellékfoglal
kozásából jámborul' baktatott hazafelé az 
ö suttyom-grófnö feleségéhez, az asszony, 
a Szentannayak leánysarja, szőke bóbitján, 
képzeletbeli gfófi koronával, sóvár tekintet
tel nézte, amint odalent'á Baross téren a 
bámész tömeg sorfala közt hosszú kocsi
sorban robogóit a Tatterzál felé a sok elő-



Az ünnep-csöndet jól megóják, 
Uj elnökük most tartja épen 
Mélyenjáró székfoglalóját.

NflGVflTgDÍ HÍRLAP

Minden házon ember állt viz-: 
ben áztatott ponyvával és seprővel,
hogy, — ha esetleg, — az óriási- _____0___
szélben valamelyik ház tüzet fogna,- - És máris a fejébe szállott 
—  nyomban elfojtsák azt.

^mde-jninxien igMekezet-̂  kárba; 
vészit"a dühöngő orkánnal szem-i 
hen, mely a tűz egésfc'tartama.jlall. 
leírhatatlan erővel dühöngött, mély 
valóságos lobogó tűzgömböket ra
gadott magával a levegőbe s vitte 
Mike község házai fölé,.— mintegy 
végpüsztulással fenyegetve az egész 
helységet.

Óriási szerencsének mondható, 
hogy az egész község 
tult el.

Dicsőséges hivatala,
Kifejti komoly érveléssel: ___
Az első ember — nő vala!. ..

— Áthelyezés. Velikán Viktor szimpati
kus egyéniségű nagyatádi adótiszt Hátszeg
re helyeztetvén át, helyébe Schmidt Albert 
jött Versecröl, ki'állomását már d  is fogtal- 
ta. Isten hozzád a távozónak s üdv az 
tijonan érkezőnek.

zeteiben, valamint a honvéd föreáliskolában 
és a Ludovika akadémiában a pályázati 
véghatáridő folyó évi május hó 15-lke, 
tehát a szükséges okmányok most már ha
ladéktalanul beszerzendők. Később beadott, 
vagy hiányosan felszerelt kérvények visz- 
szautasittatnak. _ ;; •

— A somogymegyei tüzoltószövetség 
10 éves, a kaposvári önkéntes tűzoltótes- 
tfllet 30 éves fennállásának megünneplése 
alkalmával .Kaposvárott, 1909. évi májas h6

A 'dohánybeváltó-hivatal építését f.

22— 23-ik napjain tartandó ünnepélyre 
szövetségi tagtestületeket, azoknak védnö
keit, alapitó, pártoló és működő tagjait ez

nem pusz il hó 1-én kezdi meg Lámping Adám és fia ! S ’ Í ' * X  Tüzoltószóvetség. Rz 
P  ! ̂ drei épltö-ceég. Az idén egy - t i s z t i l a t ó s t . p  Z Z tS ! 7 

M indössze három ház égett le ,ie9y hivatalhelyiséget .és egy dohány-pajtát k "'.jT'.,' * °™  a[- ..
?  h a z á ju k  tartozó melléképületek- ] épiteneljja szükséges mellékhelyiségekkel. éttcrmében mijus 23-án: Reg> °7 6«kor,

vniái«; a naguatadi «Ifiusaqi . . . . .  .. . ,1 y a szövetségi választmány ülese a városi
önkéntesek örszobájában.

kel, de ezek leégtek ,teljesen, - é le i- 1 ~ Közgyűlés. # muv
miszerekkel, bútorokkal  gazdasági kör» f. évi májusig ~&£n ivásárnap) délu-
rtCT l/A ífA l/ím l c* rt Viárrn\r m n l lA  tán  Ó nrxUr̂ r lz~i\r111i I Aí-* ♦ n 1eszközökkel s a házak mellé össze
rakott teményteten mennyiségű 
zelőfával együtt.

2 órakor -rendkívüli- köagyülést tart. Aj 
tü_ közgyűlés tárgya: Dalárda megalakítása:. 

Karmester, elnök, ellenőr és könyvtárnok
A  kár meghaladja a 40.000 ko- választása. Egyéb indítványok.

rónát.
Borzasztó

-  Agyonlőtte a fiát. Mélyen megren- H L  ^
in orakor M O W b í» közgyűlés Kaposvár rtvasárnap délutánja di,ó szerencsétlenség történt múlt év októ-! .

r— t„ ís í » __  bér havában Namiatárion. Pál Inrcof iclfn- 3 ™volt Mikének. Egyfelől a tűz tova-

kelése tette 
délutánt

A tűz oka eddig ismeretlen.-  ̂
A nyomozás folyik.

székhazának dísztermében. Déli* 1
órakor társasebéd a Korona -szálló nagu-

ber havában Nagyatádon. Pál József isko-

terjedésétől valcHettegés, másfelől ¡ ¡ ! 3 L " ^ g  taitéktai 4 K. Az ebé®&

" ¿ S S ? .  e T a v a s z l  " S d : , l a l  a - ü »  '5- D«u-Dorzalmassa e tavaszi ^  t8Méi; c,. kcrfl„  c„  Wt0■tán 4 órakor, a kaposvári önkéntes, váte i

körülmények ‘figyelembe vétele után csupán j  f
20 korona pénzbírságra ítélték. " ^»*rhnn....in«.i. C ct,ir

— Hordójelző hivatalok Somodban. í „
' Most állították össze a -níérlékhltelesltések | mm/Um O m ..
alkalmából a hitelesítő, javító és jelztthiva- 
faíókat. Az égésá megyében egy mérlegja- 
vitó és készítő műhely van Kaposváron.

H Í R E K .

a Széchényi-téren. Esti 9 órakor zártkörű 
táncvigalommal összekötött müvészésíély a 

Az estély
műsora, belépő-dijai és egyéb részleteiről 
külön tudósítás fog megjelenni.

— Vásárok lesznek május hónapban.

/-Azt olvasom: Frankhon leányai 
Egy páran összeálltak,
És önmagukat kikiáltók 
Tud. Akadémiának.
S  választa elnököt magának 
És tagokat a társaság . . .
Eiffel agg tornya szinte fogta 
Nagy nevetőben a hasát.
És kaczagott a Szajna mentén 
Aggastyán, ifjú és gyerek,
A kacagástól meglobogtak 
A fényes kandeláberek.
És kaczagott a szürke mennybolt,
Hogy a szemébe könny szökött,
A hosszú, széles ávenue-kön 
Minden s mindenki röhögött.
De bent az Akadémiában,

i i . ................ - i a pénzt a pénzíftjyigazgaióságok fogják szét-
kelőség, a bárók, a grófok, hercegek: tarka osztani, 
virágdiszes, méregdrága kalapjaikban a bá- 

, rónők, grófn . .
Nem folytatta ■ hanem mélázó kék f“ 9 íz aralis idciírc szabadságot adni azok- j már kezdi hatását Is .¡mutatni, 

szemében egy könnycseppel, felállt az ab- ««* » katonáknak, akik_ mini gazdálkodók, | tapasztalható ezen a vidéken, ahol az ipar-

- Hordójelzö hivatal pedig a következő helye-, Gyékényes, Marcali; 6-án Háromfa, 
kent Kaposvár 14, Kaufman József, Karód Hetes; l0' é"  Nagybajom; 16-á1̂ IhárMbe- 
247 Kenesei Lajos, Kiüti 3 »  szünetel, rényi 18-̂ n Kaposmérö, 23-án Bécz; 24-én 
Lengyeltóti 339 Schwarz /trnold, Marcali Nagykanizsa, Szülök.
259 szünetel, Nagyatád 141 Steiner. Miksa, — „Polgári becsületszó alatt.M Az ed- 
>Somogyszil 212 szünetel, Szigetvár 87 Ni- digi adóbevallások «polgári becsületszó» 
csovics Vazul, Tab 226 Mészáros János. A alatt történtek. Magyarországban azonban 
helység név után a szám a hivatal száma, senki sem vette komolyan ezen nagyon te 
a név a hivatalvezetőnek neve. komoly kifejezést. Az uj törvényeit azonban
. — Jutalom az adóbehajtásért. A múlt az igaz bevallást kötelezővé teszik s ha a 
évre 234 millió korona egyenes adót irt elő bevallást a pénzügyi közegek kielégítőnek 
a költségvetés és behajtottak, az év folya- nem tartják, azoknak joguk lesz, hogy a 
mán 283 milliót. A negyvenkilenc millió ko- bevallásokat záros határidő alatt pótlás vé- 
ronás fölösleget jőrészben az adóbehajtók gett visszaadják, sőt hogy a bevallásokat 
buzgalmának lehet köszönni. Mint Bűdapest- tanukkal, szakértőkkel igazoltassák ¡ vallomás 
röl jelentik, a pénzügyminiszter az adóbe- nem adása, vagy valótlan adatok bevallása 
hajtásban különösen kitűnt a községi jegg- esetében pedig az adózók bírságolásnak, 
zók és városi adóhivatali tisztviselők jutái- pótmegadójfatásnak, esetteg jövedéki bün- 
mazására -59,140 koronát utalványozott. Ezt tető eljárásnak teszik ki magukat.

—(A  vidéki iparostanfolyamok. Az a
.. . __ -mozgalom, amely az utóbbi időben politikai

Katonák szabadságolása az aratás- j és társadalmi téren egyre nagyobb arányo-
ra. A hadügyi kormány ebben az évben is ! kát ölt: az iparfejlesztési mozgalom, már-

laktól, s az áldozatok fájdalmas megadásá
val ment ki kinyitni az- előszoba ajtaját, 
■amelynek üvegtáblája eRHÍTmlnt montam, 
épen e pillanatban jeleritek” meg ; 
számellenőr becsületes körvonalai:

vagy mint mezei munkások kivannak részt j fejlesztés érdekében tartott iparostanfolya-
venni az aratásban.

— Ingyenes helyek a katonai iskolák- 
clerék bán. A Honvédelmi mihiszter szét küldötte 

a katonai reáliskolában, a két katonai aka- 
. , idémiában, valamint a soproni honvéd fő- 

-  Jön -  húzta ̂ re bizonyos felsőbb- reáMs|(olábat a fiumci hktengerészeti aka
démiába és a honvédségi Ludovika aka-séggel a száját, jön a számellenőr.

Mint rtíkor a frakkos mezitlábos em- démiába a jövő 1909-910. tanévre betöltendő
bér lát egy közönséges mezitlábost. magán, közös és magyar állami alapítványi 

helyek elnyerése céljából a pályázati hir
detményeket, melyek a katonai ügyosztá
lyoknál, a hivatalos órák alatt megtekint
hetők, hol úgy a pályázó, mint a -szülök 
(gyámok) útbaigazítást és felvilágosítást 
nyernek.. A hadsereg nevelő és képzöinté-

mok nyomán mintegy uj ipari élet látszik 
föllendülni, A kisebb vidéki városokban a 
legtöbb kisiparos már átalakíttatta üzemét 
elektromos hajtásúvá és kisebb gyártelepek 
berendezése is folyamatban van ugyancsak 
a kisipar szolgálatában. A technológiai ipar- 
múzeum igazgatósága, amely az iparos- 
tanfolyamokat rendezi, ebben az év
ben már majdnem kétszáz vidéki tanfolya
mot rendezett, de a kereskedelmi miniszter 
rendeletére most ujabb. tanfolyamokat kez
denek meg különféle városokban. A tanfo
lyamok elméleti és gyakorlati kiképzést nyúj
tanak az iparosoknak, lehetőleg úgy, hogy 
a tanfolyaiiLülején azért a rendes munká-

Reggel 8 órakor, szövetségi versenygya- 
korlatok a honvédtéren. Délelőtt 10 órakor, 
a honvédtéren a szövetségi zászló felava
tása. Utána hálaadp tábori mise. Déli



juk elvégzésére is elegendő idő maradjon.
— Egy szanatórium ismertetése. A 

főváros közvetlen közelében gyönyörű fek
vésű vidéken, Dunaharasztin épült Támássy 
Park-szanatóriuma, a melyről már köztudo
mású, hogu Magyarország összes szanató- 
riunijái között első helyet foglal el. Ez a 
szanatórium idegbetegeknek, alkoholistáknak 
a legjobban ajánlható. Nap és légfürdök. 
Vizgyógykezelés masszázs-ja, fény és szén
savas fürdői, dietikus gyógymódjai párat- 

. lan eredménnyel járnak. Minden.beteg, át

lág régóta kedvelt, szeretett Pósa bácsija, vei a marhákat szokták terelni s kegyetle-
Az én újságomat Singer és Wolfner adja nül'elverte fián a port, közbe közbe felki-
ki. Mutatványszám kérésre ingyen. Elöfize- álltva:
tésTára negyedévre 2 korona 50 fillér. Ki- — Hát kell-e Borcsá? Kellenek-e ko-
adóbivatal: Budapesten, V I Andrássy ut 10 médiások"?
szám. Ilyeténképen meqpuhitva, Sándor min-----=

— Uj Idők. Ami értékes a magyar iro- dent megígért apjának, amit csak óhajtott s
dalom műhelyéből kikerül, mindezt azon- ezzel vége is szakadt a Borcsávat s az
mód frissen megszerzi az « U i jd ó f e  asz° di szüzekké! folyatott komédiának:

NAGYATÁDI HÍRLAP

landó orvosi felügyelet alatt áll és mérsé
kelt árak mellett kitüriő "elTátást kap. Olva
sóink, ha egészségük helyreállítása céljá
ból szanatóriumba akarnak menní, fordulja
nak elsősorban ide felvilágosításért, ahon
nan azt díjmentesen nyerik. A pontos czim: 
Park-szanatórium igazgatósága, Dunaharasz- 
ti 1.
1 — Női kalapok díszítése és átalakítá

sa. Egy fővárosi elsőrendű női-kalapterem 
meglepő újításáról adhatunk hirt. A vidéki 
hölgyközönség kényelmére egy külön osz
tályt létetesitett, j hol,divatját múlt régi ka
lapokat a legutolsó divat szerint átalakítanak 
és díszítenek*, feltünő/öksó árban. Akiknek 
tehát szép és divatos nyári-kalapokra szük
ségük van, küldjék el kalapjaikat Friedrich 
Mariska ka!aptermébeL.Budapest, VI. Váci 
körút 15.(21. Levélbeli feivilágositás díjtalan.

— ^Vasárnapi Újság“ április 25-iki 
száma Benczúr Gyulát ünnepli millenniumi 
nagy festményének elkészülte alkalmából, 
közölve műtermében fölvett arczképét s 
részleteket műterméből és nagy festményé
ről. A többí képsorozatok Náday Ferenccel 
és temetésével, a magyar festőművésznők 
kiállításával, a Romában járt magyar za-: 
rándokokkal, egy franezja falu női hivatal
nokaival foglalkoznak. Szépirodalmi olyas-. 
mányok: Mikszáth Rálnián regényt*, Ady 
Endre és Nagy Zoltán versei, Krúdy Gyula 
novellája Williamson angolból' fordított re
génye. Egyéb közlemények: czikk a török 
trón várományosairól, Popdvícs Sándor 
arczképe és méltatása, tárcacikk: <r~iiétröl, - 
s a rendes heti rovatok: Irodalom és mű
vészet. Sakkja ték stb. A «Vasárnapi 
Újság» előfizetési ára negyedévre négy 
korona, -«V i 1 á g k r ó n i k á» - v a 1 egy fitt 
négy koron* 80 fillér. Megrendelhető a 
«Vasárnapi-Újság» kiadóhivatalában (Buda- 
dest, IV. Egyetem-u. 4. szám.) Ugyanitt, 
megrendelhető a «Képes-Néplap» legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két 
korona negyven fillér. *

— Magyar lányok. Fiatal leányoknak^ 
való olvasmányokat,-regényt ismeretterjesz
tő cikket, novellát, verset hoz. heteiikint ezj 
a képes lap, amelyet Tutsek Anna szerkeszt 
és Singer és Wolfner ad ki. Java magyar j 
irók, jeles tollú pedagógusok szólnak meg | 
itt. Egyfelől, hogy szórakoztassák a magyar 
leányközönséget, másfelSt hogy az otthon 
falai közt átvegyék az iskola névelő szere
pét Ismeretterjesztő cikkei a női kézimunka 
körébe vágnak, állandó rovat van a kézi
munka, kertészet, házi foglalkozások szá
mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő
fizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhi
vatal Budapesten, VI. Andrássy ut 10.

— Az Én Újságom. Apró embereknek 
készül ez as újság. övék minden szava, 
minden sora. Friss üde és vidám, mint ma
ga a gyermeklélek. Mese, vers, történeti el
beszélés, kép, mulattató apróság kedves 
tarkaságban követik egymást lapjain. Szer
kesztője: Pósa Lajo&jajnagyarqyermekvi-

j Munkatársai közt a szerkesztő Herczeg 
; Ferencen kívül ott találni a toll, a rajzón 
jfo erset jqva jeprezentálóit. .Rggériüi-
vella, vers, társadalmi és művészeti cikke, 
minden ami megjelenik hasábjain, az iro-

(Székely S. fö l jegy zése)
II.

A pápai főiskolában egyik szombaton 
. _  . délelőtt több diákot megidéztek kávéházi

dalmi finomság jegyében készül. Illusztratív mujatásért flz idézések végén ott ám : .  13- 
része csupa ötl^v  mindig szórakoztató. |k Pcttovics Sándor,
Nincs közérdekű esemény, a m irő l eredet, fl m d j.kok nkor a
felvételekkel ne adna számot.. Aktnál,tasai- o|a(t ,cv . szé,es teritléskövckcn ácsorogtak, 
val ilg módon egy-egy hét lüktető eleiének ^  g ^  ^  ^  s ^
illusztrált krónikás». Nejgedévenkml két ^  m  01[ vo„  petrovics sá[]dor 
eredeti regényt kezdés szmes mulapot ad 
mellékletül. Ezek a tulajdonságok tették 
magas színvonalon álló hetilappá. Ennek 
révén kedvelt ismerős immár tizenöt év 
óta, a magyar úri famíliák szalonjában.
Előfizetési ára negyedévenkint 4 korona.
Előfizetni lehet a kiadóhivatalban (VI. And- 
rássy-ut 10.) vagy bármely könyvkereske
désben.

CSARNOK.
Tetöfi apróságok.

í.
• A komédia vége.

Aszódi diák korában fülig szerelmes 
volt Petőfi, Borosába, az akkor Aszódon idő-

is, egy < Vörös-^galléron kopott köpenyben, 
amelynek jobb szárnyát bal vállára vetette 
s didergett a többiekkel-együtt. Csizmájának 
sarka annyira ferde völtr hogy nem is a 
talpán járt, hanem az oldalán.

Egyik kisebb diák. akinek neve szin
tén ott volt a fekete táblán, megszólitottá : 

— Petrovics ur, hogyan történhetett 
az, hogy bakancsa nem oldalvást, hanem 
fent a fejének kellő közepén lyukadt ki? 

Mire igy felelt Petrovics:
—- No lássa csak I Még a csizmám is 

azt _mutatja, hogy én nem vagyok olyan 
ember, mint a többi!

III.
__________  A molnármester kSvetkeztetése.

Általános bevett. szokás volt hajdanta, 
hogy a színészi osztály pályájukat váttozta^“” 

zött színtársulat eggik fiatal színésznőjébe, to„  reforro4tus ta,lu|ókból telt ki. Még most 
annyira, hogy miatta színésszé akart lenni ¡s többségbe,7~van e felekezet a mú- 
s a társasággal menni. Az igazgató azon- ^  eze„  ágá„á| képviselve. Legkevesebb 
bán csak úgy volt öt hajlandó társulatába k8zSmlk az evangélikus,
fogadni, ha előmutatja iskolai bizongit- Egasz?r pe,őfjjáadurszinrsz yorábair 
ványát. valamelyik alföldi kis városon keresztül

Elment tehát tanárához. Korenhez s mogism<,rkedelt egy becsületes mol-
biznnyitványát kérte, mert mint mondá, uem „ árineslerreli aW „ „  jó v5IÍ hozzá flz 
al$ar_,iöyább ott maradni és tanulni, hanem ^  sz(S||á| biza^,asan ,„cgv(!r<,gctte a pc.
színész akar lenni.

Majd adok én neked, -  felelte Ko-
töfi vállát, mondván:

színészetet r -  s olgas valami után ,nert vagyok.' 
nezett, amivel a nadrágokat szokta volt po- /■/„•*„; * r __*... t-t . i.

Hát maga színész? No annak örülök, 
is kálvinista vagyok.

(Jó k a i Tarka K le t)

IRODALOM;
rolni; de a mig ez előkerült, már csak^hült 
helyét találta Petőfinek.

. . Petőfi azonban tudta, a hogy a mi ha
lad cl nem marad, s ez oknál fogva kerül
te az iskolát

Korén azonnal irt az apjának, s . arra Vörösmarty Mihály levelezéséből, 
kérter siessen Aszódra, mert a fia rossz . 
utón van s attól lehet tartani, hogy ha. a oytatas. 
színészek elmennek, Sándor is utánuk old- Hatalmas erőre és indulatra mu- 
ja a kereket tat az a levél, melyet Wesselényi 

Az apa Korén levelére el is utazott másfél évvel a szabadságharc előtt 
Aszódra. Midőn Sándor meglátta, elébe si- irt. Olvasásakor eszünkbe jut Vö- 
etett és meg akhrta csókolni kezét, de ö rösmarty költeménye,- melyben a job- 
visszarántotta mind a két kezét s igy szólt. bággság felszabadításáért küzdő, de 

Előbb megkérdem Korén urtól, hogy félreismert és üldözött Wesselényit 
jól.viselted-e magadat? — s intett neki, magyar Prometheusként üdvözli, 
hogy kövesse. Nem szabad azonban elfelejte- 

Petöfi lehorgasztott fővel haladt mel- nünk e levél mellett, hogy Wesse- 
letté, azon gondolkodva: nem volna-e jó lényi Miklós Óriás szervezetét — 
odább állaní? De minthogy atyja szemmel mint az Arany János Toldijáét — 
tartotta, felhagyott ezzel a szándékkal és nagy indulatrohamok szokták meg
követte őt Korenhez. rázni és azért is nem fogjuk úgy 

4 Korén a történteket hiven elmondta olvasni, mint valami történeti okira- 
az apának, aki mogorvád hallgatta végig tot, melynek minden Ítéletét egészen 
kedves Sándor fiának -viselt dolgait. A fiú el lehet fogadni. Nemes, de végletes 
lakására visszatérve, az apa észrevétlen ii elkeseredése paroxismusának fogjuk 
becsukta az ajtót, aztán szótlanul felnyitá például betudni,.Jia az erdélyi vi- 
utitáskáját s olyasfélét vett ki balóle, ami- szonyokról jgy nyilatkozik:
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«Leglelketrázóbb s elhaltba is atya keresztfiának nevében ellene 

életet fuvalni képes verseid sem mond az ördögnek s a/, ördög ha
tudnák e szikkadt és fonnyadt szivü, talmának, s ezen ellenmondást szi- 
kocsonyásodott vérü s bükkfafejü vemben én is megtevőm his fiad 
arisztokráciánkat, kik főként Erdély- helyétt, kit úgy hiszem, (mert erről 
ben nemünk gyalázatára csordaként nem irsz) Ferkónak is Innak, nem 
léteznek, megtéríteni.» én miattam, hanem dicsöült Kölcsey-

E levélben-Wesselényi továbbá nek emlékeért. Ellene, mondottam 
azt irja: tehát kis Ferié nevében az ördögnek^

«Olvasd meg az Erdélyi megyék s tudom, ha apjának csak egy csepp 
most adott utasításaikat, aztán be- vére szorult is ereibe, ellenmondá- 

-szélj velük őrök váltságtól—Van«ak;som-teljes sikerű leend, mert a-be- 
ugyan az örök váltság kevés szám- csületes embert az ördög boszant- 
bol álló igaz pártolóin kívül mások hatja ugyan, de rajta hatalma nin- 
is, kik azt óhajtani állítják. De ezek- csen. Nődnek, kedves komámasz- 
nek egy része, jól tudván, hogy az szonynak, mondj nevemmel szives 
örökváltság nálunk is most kivihe- Igen szives tiszteletet s a kis fiút 
tetten, az eddigi parasztnyuzások csókold meg helyettem, s ezen csók 
védelmére akarják azt az urbér el- legyen záloga annak, hogy mindazon. 
len villámhárítóul hasznaim, a töb- szives és forró érzelmeket mik if- 
biek pedig azt akarnák, hogy miu- ¡«Ságomtól óta édes atyja iránt élnek 
tán a parasztnál oly kevés földet keblemben, s nékem oly igen ked- 
hagytak, a miből nem, vagy alig vesek és boldogítók, általviszem ö 
élhet meg, abból meg egy darabot reá is, a kis fiúra teljes mértékben 
váltság fejében adjon. Még a legjobb . Isten áldjon kedves ' komám 
megyék utasításai is olyanok, me- mondj barátainknak tőlem tisztele- 
lyektől. borzadni kell.» tét és szeresd hű barátodat

Kedélyes s Vörösmarty s Deák ’ fícdkot.
Ferencz közötti meleg barátságot 
jellemző hangjánál fogva kiválóan ér
dekes Deák Ferencznek Vörösmarty ,
Mihályhoz intézett következő levele:

Kehicián,, junius 9-én 1844. lllf\L/L« 1
Kedves Kom áin !

Kedvesen leptél meg szives so- Na® 'atádon a Fürdő-utcában levő 
raid által, melyekben tudósítasz, hogy

Egy szobafestő
. f^noncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

ÍA -----
Kiad» laptulajdonos:
BErfYAK JÁNOS.

(Vége.)

a legszívesebb barátságnak ismét 
egijJuj kötelével -kötöztél magadhoz 
és most már mint családatya, csalá
dodhoz. , A keresztény anyaszent- 
egyház tanítása szerint a kereszt-

67-ik
számú h á z " 3 2 .
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Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosbda.

Tisztítás, vasalás.
Hitei

Férfiing 30
Oupla-gallér 6
Gallér 5
Pár kézelő 10
Ingelö '  12
Alsó nadrág 14
Hállóing 14
Zsebkendő 4
Fehérmellény 40
Nőiing 14
Női nadrág 14 
Alsó szoknya 40—60
Blous 40
Kötény 12
Pár harisnya 6
Törülköző 10
Ágylepedő 10
Dunyhacziha 20 
Csipke függöny 40—60
Paplan lepedő 20

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

Vegyileg tisztit:
I koronától feljebb

: szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községijegyző ad.

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.

Szabadalm. Bohn féle tér- 
,n toe.«»ar»st« ,m c.ertp .

B O H N  nagykikindai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek, y

B O H N  téglagyár, Nagykikinda.

CZERKON IMRE E f t f S S  NAGYATÁD.
******** A JÁNLJA saját készítményü lábeliit a llgjobb és legmodernebb kivitelben,
A pécsi g 

országos ki- J  
állításon elis
merő oklevél

k ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el- 1 készítését.
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb

f  országos ki
állításon elis
merő oldevél- 

_lel kitüntetve.lel kitüntetve.
Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

É



NAGYATÁDI h ír l a p

:E
Alapittatott

1854. R O H E R  BERNAT, NAGYATÁDON. .Alapittatott
1854.

3 =

eo

CD

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. T MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA

G a z d á s á g i  és v a r r ó g é p e k  g y á r i  raktára,
Horgonyzott acéltflskés kerítés sod
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá
ria“ sodronyfonatok.

Mindennemű takaréktilzhelyek

Épületvasalásbk. Vasgerendák
Szab, bácskai ekék és alkatré- 
szek. Gazdasági vetőmagvak.

Építkezési anyagok nagy raktára.
Mauthner-fele konyhakertészeti és virágmagvak.

Venyige,- hernyózó,- rózsatő- és 
pázsitmetsző ollók, ojtó fűrészek 
és Tcések.

g " . " “  BENYÁK |ÁNOS M M B f t
KÖNYVKÖTÉSZET. ------ f j g Y  A T fi D. K E R E S K E D E M

RAKTÁRON TARTOK:

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű ésJnom dobozlevélpapirt D D  
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá- 
lasztékbaV, nemkülönben mindennemű
Írókészletek és rajzszereket

0

ELVÁLLALOK:

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

I lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legízlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
I a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos__.gs._izléRPs- elké-
szítését jutányos árban.

- _r_ j__ §—c—

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_ készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János 1 Nagyatádon 1909.


