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Élét és halál.
Irta: llosvay Lajos udvari tanácsos.

lanságnak, nem könnyelműségnek, nyokkal szemben tanúsított nagyobb — 
hanem csakugyan különös balsze- életrevalóságot is jelenti, csak azt
rencsének tulajdoníthatjuk a véletlen bizonyítja, hogy azok, akik súlyosabb

„  , , I- _ , , “ álált megpróbáltatásokon keresztül men-
Azoknak a leverő gondolatok- Felvetődik azonban az a nehéz nek, valószínűleg nehezebben pusz- 

nak ellenére, am elyek hónapokon át kérdés: vájjon a véletlentől függet- tulnak el, mint azok,! akik mindig jó T  
megszállva Jartottak mindnyájunkat, len halált miféle okok szabályozzák? viszonyok között élve, hirtelen mos- 
merem állítani, hogy a mióta az Vájjon, ha valaki olyan életrendet toha körülmények köze kerülnek, 
egészségtani ismeretek szélesebb folytatna, amely egészségtanilag a D e ez csak föltevés. Azok az álta- 
körben kezdenek elterjedni, nemcsak legokszerübb és minden betegséget lánositások, amelyek növények és—  
szólam, hanem valóság, mindent el- okozó hatástól ovakodrték, hosszabb állatok életénekmegfigyeléséból szár
követni, hogy a hazának egyetlen ideig élne-e? vagy a halál mindeirmáztak, már azért sem lehetnek el- 
lakójá se pusztuljon el hamarabb, egy es^ egy  énnél a legszorgosabb lenvetés nélkül érvényesek az em- 
mint akkor, amikor a termeszei in- óvatosság ellenére is, előbb vagy berre, mert akárhányszor érzeli^N 
tézkedése szerint megérett a halálra, utóbb, de ' végzetszertíen követke- mozzanatok döntik el, hogy szerve- 
Csakhogy azt, amit a. természet jól *zik be? ,zetünk a betegséget előidéző hatá-
elrendezett, összezavarja az emberi Be kell vallanunk, hogy az élet sokkal szemben fogékonyabb, vagy 
tökéletlenség. Bányákban, gépek kö- és halál mibenlétének annyira fontos;ellentállóbb legyen. Akár nagy öröm- 
rül, utcai közlekedések alkalmával, és kétségtelenül izgató kérdését, mai mel, akár nagy rettegéssel járó lelki 
vasúton, hajón, repülőgépen a lég- ismereteink elégtelensége miatt meg- felindulások elég gyakran válnak 
nagyobb óvatosság, a legszigorúbb fejteni nem bírjuk. Egész sor mély j végzetesekké és sokszor -hirtelen, 
törvényes intézkedés és ellenőrzés gondolkodásra valló és szellemesimáskor lassabban röviditheiik-meg-—- 
se tarthatja távot a szerericsétlensé-1 nyilatkozat kötheti le figyelmünket, életünket. Mindazonáltal vigasztal- 
g e t  Azután meg a természeti eröít melyeken néha mintha megcsillanna; hat és megerősíthet bennünket az a 
váratlan kitörései is borzasztó pusz- az igazság fénye, ha azonban tovább meggyőződés, hogy ha a végső okot 
titásokat vihetnek végbe az embe- elmélkedünk, észrevesszük, hogy ha még sürü homály fedi is: egyre 
rekben, állatokban egyaránt, mért az megkapó ötletekkel, szerencsésebb jobban ismerjük fel azokat a ténye- 
ember a természet figyelmeztetéseit feltevésekkel találkozunk is,'az amíTzőket, amelyek az életnek ellenségei 
ritkán szokta megbecsülni és követni, rejtély volt, rejtély marad tovább és a sikernek eltagadhatatlan jele,__ 
De ha a balesetek ellen feltétlen is és'tagadhatatlan! hogy halál ellen hogy valóban módunkban van az 
bizonysággal nem védekezhetünk is,¡nincs orvosság. ^ ellen séges támadások számát csok^
mégis annyira ismerjük m áraz elle- , A z .igazságtól nem járok távol, keríteni, vagy az ellenállásra szük- 
nünk törő támadásokat és akkora;mikor azt állitom^ríogy-a létért való  séges erőt gyarapítani. Ez-is, az is 
éberséggel kerüljük a veszélyt, hogy küzdelemből származó kiválogatódás, csak a baj megelőzésére oktat, de 
napjainkban már igazán nem tudat-!mely egyúttal a kedvezőtlen viszo-|tnindakét eljárás rendkívül becses

Nagyatádi Hírlap tárcája.
A jóhirü nö.

Ezutjal .Gugyukáról van szó. Gugyu- 
kát tulajdonképen Gyöngyikének hívják, de 
szereti, ha kényeztetik. Gugyukának eredeti
leg vörös haja van, de szőkére festi, mert 
ez a szin jobban illik a bársony kapichon- 
jához. Gugyukának sajátságos felfogása van 
az életről és nagyon sokat ád a reputáci
ójára. -------  ■ 1 v

Gugyuka a napokban előadás után — 
szokása ellenére — egyedül talált haza men
ni. Kinn lakott valahol a külvárosban, mert 
Gugyuka rajong a külvárosért. Amint elgon
dolkodva halad a gázlámpák derűs homá
lyában, vagy homályos derűjében — kinek 
ahogy tetszik, — észreveszi, hogy nem nagy 
távolságban mögötte egy fiatal ember lép
ked. Gugyuka meg akar róla győződni, váj
jon ez a fiatal ember őt követi-e, ennélfog
va átmegy az utca másik oldalára, a-fiatal 
ember szintén. Gugyuka visszamegy az előb
bi oldalra, a fiatal ember nemkülönben..Mi
után Gugyuka mégyözódölt arról, hogy . a 

. .kiséret ót illeti, elmosolyodik.
A fiatal ember ezt biztatásnak véli

és Gugyuka oldala mellé siet. Félszemmel 
néz reá, mint a holló, mikor morzsát lel. 
Gugyuka mosolyog és ezt gondolja magában : 
„Csinos fiú"

A fiatal ember összeszedi magát és 
megszólítja Gugyukát.

Megengedi nagysád.hogy elkísérjem?
Gugyukarögtön -feltalálja magát és nem 

felel. .
A fiatal ember nem jön zavarba, ha

nem íöíytatja a kéhiezösködést. «
— Messzire lakik nagysád?

■ Gugyuka még mindig nem felel.
A fiatal embert ez sem hozta ki sod

rából.-
— 'Én is ott lakom — tnondja.
Gugyjika ezt. eredetinek találja és el- j

neveti magát. A fiatal ember kacag. Foly
tatja a szellemeskedést és Gugyuka néha-né- 
ha válaszolni kegyeskedj neki. Végre oda
érnek Gugyuka lakásábei.

. — Isten önnel, — mondja Gugyuka és 
becsönget.

— Isten önnel, — mondja a fiatal em
ber és Gugyuka után belép a kapun.

Gugyuka felsiet a lépcsőn és megáll 
á lakás ajtaja előtt.

"  _  jó éjszakát, — mondja a fiatal em
bernek kinyitja az ajtót V

— Jó  éjszakát, — felel ez és bezárja 
az ajtót maga után.

Mikor a szobába érnek, Gugyuka siet
ve lámpát gyújt.

— Uram ez tolakodás kiált föl.
Imááom önt, — válaszol a fiatal em

b e r , le ü l  a pamlagra. Gugyuka csodálkoz- 
vaTrtéz reá.

— De én az imádásnak ezt a módját 
kissé különösnek tartom, — jegyzi meg bos 
szankodva.

Mindenki a saját módja" szerint — fe
lel reridüléfien nyugalommal a fiatal em
ber. A régi perzsák a napot, a szerelmesek 
a holdat. A  régi zsidók az aranyborjú körül 
táncoltak, ma az egész világ körűié forog.

A karaibok egy dugőhuzót imádnak, 
vannak hölgyek kik a pezsgőért lelkesednek.

— Óh én jobban szeretem a sherryt 
siet Gugyuka közbevetni. ,

— Ez az izlés dolga, — szól vállvo- 
nogatva a fiatal ember. — Én részemrőra 
sört minden más italnál jobban szeretem. 
De a jó bort sem vetem meg. Van önnek 
bora?

— Vanl — felel Gugyuka naivan.
A fiatal ember az almáriumhoz siet 

és csakugyan talál ott három palack tokajit,



és azok a kiváló férfiak, akik alkal
mazásukra megtanítottak, örök hálára 
kötelezték az emberiséget. Ha pedig 
megfontoljuk, hogy számtalan vesze
delmes betegség gyógyításának biz
tossága, az ujabb időkben végzett 
kutatások következtében hihetetlen 
mértékben növekedett: akkor némi 
büszkeséggel jegyezhetjük fel, hogy 
azok a szellemóriások, akiknek meg
figyelése élesebb, következtetése 
erősebb, kigondoló tehetsége mélyeb
ben járó, elevenebb és hozzátehetjük, 
szerencséjük is nagyobb volt, mint

időjárás ellen védekezhetünk és a 
mi életünk fenntartására szükséges, 
szerfelett csekély munkára volnánk

_____  NAGYATÁDI h ír l a p

bizalmat s konstatálván a közgyűlés sza
bályszerű összehívását, áttérf a tárgyso
rozatra, melynek első pontja két jeggzó-

utalva. Igaz, hogy legkevesebb élet- “fcönyvhiteiesitő választása volt A  jegyző- 
szükségfétek hiánya is ellenséges in- könyv hitelesítésére iftaurer János és Benyák 
dulatot gerjeszthet- az emberben; de [János részvényesek választattak meg. 
az is igaz, hogy a kezdetleges em- Ez után az alapítók névében Steiner 
bernek kevesebb oka lehet a versen-j Miksa számolt be eddigi működésük ered- 
gésre és kevesebb alkalma az el- fényéről, melynek kapcsán kimutatta, hogy 
lentétek ktéiesitésére. Ugyan micsoda az alapítási tervezet szerint 1200-2000 drb. 
célja lett volna egymásra törni olyan lOOkorona névértékű részvényt kívántak el- 
embereknek, akiknek csak kezüketj helyezni, örömmel jelenti, hogy daczára az 
kellelt kinyújtani, hogy az állatem- ' uj alakulás ellen megindult minden aktiónak, 

_  ■ bér szükségletei kieléguHiessenek? a tervbe vett összes 2000 drb. részvény
szaktársaiké, a haláltól való féléimét'És bár ngilvánvaló, hogy állatéleti | lejegyeztetett s igy a megalakulásnak semmi 
ma már olyan mértékben csökken-hskok is vezethetnek véres küzdel- akadálya sincs, -  mire a közgyűlés a 
tették, amilyenről harminc-negyven mekre, hiszen a himnek a nőstényérti„Néptakarekpénxtór rteszncni/társaság“- 

"évvel ezelőtt az orvostudomány való megverekedése, közönségesen nak 200,000 korona alaptőkével való meg- 
le§fölebb csak álmodott, de megva- ismeretes: mégis a legvéreogzőbb1 alakulását kimondotta. Kifejtette továbbá 
lósulásukban reménykedni csak alig tusák nem az állati ösztön, hanem Steiner Miksa, hogyt ezen ujonan alakult 
mert. Bizonyára Pasteur, Semmel- az értelem megnyilatkozása követ- Néptakarékpénztár' különösen az iparos, 
weiss, Behring és általában az or- keztében, fejlődtelt-ki és miilóknak, kereskedő és földműves osztály érdekeit 
vostudomány nagy vezéralakjai, nem- meg millióknak okozták halálát. kívánja szolgálni, de nem zárkózik el semmi 
a tudományos akadémiák, hanem az "éven nevezendő közérdekű ügyek elöl

nevelt Uj takarékpénztár Nagyatádon. s'm' R
és az embertársaiért érző emberhez Saiit ,udos,,onkto1
méltóbb feladat nem 'ls képzelhető,: Alig pár hónapja, hogy felvetődött egy 
mint mindenkit megtanítani rá, hogy !U) pénzintézetnek Nagyatádon leendő létesi- 
miként lehet sokáig étet; Élni nem lésének eszméje, máris annak mégalakulá- 
a kezdetleges ember, állatias é létét,: sáról adhatunk hírt. /■ 
hanem élni sok ezeréves tapasztalás ! Ki hitte volna, hogy ilíj hamar annak

sának kimondása után az alapszabálytervé- 
zet olvastatott fel, melyet a közgyűlés vál
tozatlanul elfogadott Nagy örömmel fogad- 
'ták" a részvényesek az alapszabályokban 
gyökeredző azon újítást, hogy betétük után,
— a betét napját követő naptól kezdődő- 

és elmélkedés alapján tökéletesedett, a.horribilis mennyiségű részvénynek, gazdá- lég élvezik-annak 5/u-os kamatait s az 
müveit és polgárosult ember életét, ja akad. Pedig akadt, oly annyira, hogy ma! ezek után járó adó a takarékpénztárt terheli, 
aki ismeri, liogy' milyen viszonyban már a megalakult «Néptakarékpcnztár-1 A közgyűlés ez után az igazgatóság és a 
van a környezethez, 'mérlegelni tudja \rés^oéagidrsásúg»-tó\ beszélhetünk, mely-1 felügyelő-bizottság megválasztására, illető- 
az.t, ami árthat és ami használhat, aki nek uj helyisége is innen-onnan fedél alá- lég kinevezésére tért át. A közgyűlés égy^ 
tudja, hutjy rniveL-türtOzik kerül a Kossuth utcábanr * . ■; hangtt határozatával ügyvezető igazgató
emberiségnek, de az iS a leikébe vall Az uj takarékpénztár f-hó 2-án d. e. j nak: Steiner Miksa, helyettes, igazgatónak 
oltva, hogy mivel tartozik az embe- to. órakor tartotta alakuló közgyűlését'.pedig Dani János, választatott meg, igaz- 
riség ázon kis részének, amely egy Nagyatádon a községház tanácstermében, gatósági tagokká pedig Mayer István, Bie- 
földtérületen országot alkotott, hogy Már jóval 10 óra előtt megtelt a nagy ta- nenfeld Izidor, Kertész-Adolf, Pfeifer Imre, 
saját, nyelvében^ saját szokásai és nácsterem az érdeklődő részvényesekkel, — Steiner Ignácz, Feiglstok-Zsigmond, Dole-"" 
törvényei szérint teljesítse mindenki- kik között szép számmal volt képviselve a necz István, Dr. Grünbaum Náthán részvé- 
vel szemben a végzettől kiszabott , vidék is, — sokan voltak különösen a föld»-nyesek. Dr. Grünbaum Náthánt a közgyűlés 
kötelességeit. művesek közül. 6 évre ügyésznek is megválasztotta.

Ha nekünk csak azért kellene A közgyűlés Dr. Borsodi Józsefet ki- Felügyelő bizottsági tagok lettek'• 
kezdenünk, hogy azt a legkeveseb- állottá ki elnöknek, ki elfoglalván az elnö- Kócián Emil a «Somogymegyei taka- 
bet.állítsunk elő, amivel a mostoha ki széket, megköszönte a belé helyezett rékpénztár* titkára, Dr. Borsodi József, Ha-

mejyet Gyugyukának egy borkereskedő tisz- Gugyuka olyant sikoltott erre, hogy sollyal -  mondjam meg a házmesternek,
telője küldött. Jobb ügyhöz méltó buzgalom- nincs. a kontinensen énesnő, aki magasabb hogy ön fogja kifizetni?
mai hozzá lát .a palackok kiürítéséhez naqu r  t ■ r . ...... ua* a- •. . . .
rémületére Gugyukának. aki úgy meg vaS C"' lud"'' k'vagnl' Gugyukát az ájulás környékezi. Ily
lepve, hogy szólni sem löd. . ~  Uram, hisz ön megbolondult ki- magasfoku szemtelenséget még senkinél

Borom már volna, — szól.a fiatal em- ál* föl rémülten. vs«n tapasztalt. Benyúl a pénztárcájába és
bér kis vártatva. Hát vacsorázni ön nem — Sőt eíenkezőlea — válaszol a fia- e99 hatost keres- Ta,ál »s egyet, de ez
szokott ?  ' 1 ..................

■ ... ~  Sa U m ' 7  SÓh" Í,i"  G,,9!)uka 8lig .w l u itóVW k^lja Gugyűká'í.
A  tatai ember újra az almáriumhoz Qug!)uka “3« vergődik a fiatal ember

— Sőt elenkezőleg ..____________
tál ember, most jött meg az eszem és ez- '• ujdonatuj-ezüst,. az ilyen hatosokat pedig

j Gugyuka gyűjteni szokta.
A  fiatalember átható tekinteíe és

megy, még egy terítéket tesz az asztalra * *  ■ =  G ^ ^ J S “
és rövid kutatás után talál egy ludmájpás- ma9 9'9 “  «ölhányja az összes <IÓK|ail. de sehol sem
tetomot, fehér kenyeret, sajtot és süteményt. ,  «alál liz krajcárt. Fülig pirulva veszi ki
' -  Mic'* '»a«l helyet? kérdiud- ~  G W k a n a k  el kell ismerni, hogy vé M e2űs| hatos, ^  
variasan Gugyukától, a ki katjpban és kö- “  « szemle e„ fiatal ember, roppant cstuos, „  fiata| cmher a “  K ,
penyben szinte kővé meredve áll a kenten- de tz ” em larll“  ol vlssza atto1. h°gB egy 1 csúsztatni De félúton meaoondolia maaát
ce mellett. valóban királynői mozdulattal ajtót m n t a s - ' ? meggondolta magát

. . , .. „ npUi és iniádásra méltó zavarral suttogja:
Vágtunk ,o arcot a rosszjátékhoz -  _  Nekem ^

mond,a magéban Gugyuka, letéve kalapját A fiatal ember nem mozdul helyéről,' fl Bata| „ ib6| , ja „  katap.
és köpenyét «  asztalhoz ül. Vágj őrülttel, csak mosolyog. j*. és leül Gugyuka mellé, aki igg sóhajt
vagy diurnistával van dolgom, aki az éhha- Gugyuka remegni, kezd, de minden fei •
lél küszöbén áll. Mindkét esetben a legjobb, j hátorségát Összeszedve rákiált: ' i ' . Mirc nem kénute|e„  az cmbcr ,

3 ^ fia ta l ernh ... . . . . Távozzék! jó híre, a reputációja érdekében!
^  S  ,  ' m,n0 A fia'8' C,nber kal” piához -  bizony, bizony -  szólott moso-

n ,  ‘  z t a ió wm6v c,sőrcnda
h°/ ' t|z krajcárt kap^pénzre^Nekem m°,csC'cgy °  '  E  s z Z k  után hirtelen átölelte Gu-

2 on kTdte S  S ^ G  u b  dP J 9 k,ra|“ r0m,scm és '“ c9en házban az első gyukát és hosszú, szenvedélyes csókokkalazon kezpte. hogy kar,át Gugyuka dereka alkalommal nem maradhatok adós a kapu- borította el arcát
Koré roma. pénzzel. Vagy —  teszi Íiozzá gúnyos mo-



usner Ignftcz, Forró Já.n<?s, Bosznay Kálmán,j ler Fereneznek, a jövőben az eddigi I tett Müller Ferencz áll. isk. tanítónak kine- 
és Szabady Kálmán részvényesek. Póttago- munkássághoz hasonló munkásságra | vezési okmányát ünnepélyesén átadja-

Janó^,lstván válasz- buzdítván Ő t ‘ ............

NAGYATÁDI HÍRLAP

kul Szelíd János és 
toltak meg.:

A közgyűlés utasította az igazgatósé- .... 
got, hogy' süi gösen tegyen jelenfest a ezég-1Ö

A nagyatádi „Vörös-kereszt Egylet*
M ü lle r Ferencz hálás szavakka l: folyó évi május hó-10-én délután bórakor 

mondott köszönetét M in iszter u r ; Nagyatádon — a községháza üléstermében

bejegyzés iránt.-
A  közgyűlés berekesztése előtt'

nagyméltóságánqk, hogy az  ö 
| szerény munkásságát kitüntetésre

— tartja meg évi közgyűlését.
Magántanulók figyelmébe. Anagya-

Stei- méltónak találta, továbbá a jelén levő tádi polg. fiúiskola igazgatósága ezúton is
ner Miksa ügyvezető igazgató szólalt fel, kir. tanfelügyelőnek, hogy az ő ki- felhívja azon magántanulókat, kik a folyó 
ki megköszönvén a belé helyezetFbizalmat, tüntetése érdekében, Valamint ennek j iskolai év végén-a nagyatádi polgári fluis-

átadása miatt fáradozni szives volt. [kólánál róhajtanak magánvizsgálatot tenni, 
E  szép, magasztos s megható vizsgálati engedélyt kérő s a kir. tanfelügye- 

ünnepség után a jelen voltakat a tőséghez fimzet kérvényüket hozzá[haladék

kérte a részvényeseket, hogy a jövőben is 
elértk érdeklődéssel támogassák az uj pénz
intézet működését. ___ _  . _  . w

Ezek után az alakuló közgyűlés bere- kitüntetett tanító látta szívesen Vön-1 talanul adják be. 
kesztetvép, a részvényesek az uj igazgató- ¿égéiül, 
ság éltetésével, a legjobb reményekkel tá-~— L-_—

. vaztak.:

Kitüntetett tanító.
Családi per-patvar áldozata.

o • - t , . i . i. ■ Gyilkos após.Jüzép  unnepseg folyt le f. ho ^
l-én  az állami elemi iskola helyi- E9ü S2örn!iii aa'lkosságról ad hirt 
ségében görgetegi tudósítónk, melynek szereplői

A  vallás- és közoktatásügyi aPós és vö voltak- ~  áldozatul pedig á 
M in iszter —1 ugyanis —  M ü lle r  Fé- vö ésett-
rencz állami elemi iskolai tanitót, k i E  borzalmas gyilkosságnak oka csa- 
39  év óta működik-a nagyatádi elemi ládi perpatvar volt.

Egyházmegyei kinevezés. 0árő Hor
nig Károly veszprémi püspök Huber Gyula 
barcsi apát-plébánost a csökölyi alesperesi 
kerület helyettes alesperesévé és tanfelü- 
gyelójévé-nevezte ki.

— Eljegyzés. Márton László bolhói ura
dalmi. intéző eljegyezte Nagy ilonkát Po
zsonyból.

— Államsegély az iparostanoncz isko
la részére. A vallás és -közoktatásügyi m. 
kir. Miniszter a kereskedelemügyi Miniszter
rel égyetértpleg az országos iparalap tethérê  
a nagyatádi iparostanon^iskola czéljaira

iskolánál, —  a népoktatás terén szer- Alsó Tóth József 60 éves görgetegi 700 kor. segélut utaivánuózoli
itt  ■ t_ U U c  ../...onie nniiMft InlrnH Hitetne _  . °, isk. lakos ugi 

Józseffel
lakott vejével Kustos 

Közös-háztartásban—éltek s kö--
zett érdemei elismeréséül áll. 
igazgató-tanitóvá nevezte ki.

Ezen kitüntető előléptetésről zöscn kezelték, munkálták kis birtokukat, 
szóló okmányt szép ünnepség kere- F. 
tében f. hó l-én adta át dr. Gulyás munka takarmány hiány niiatt szóváltás
Ferencz Som ogyyjírm egye kír. Üan- keletkezett az .após és vő között, melybe'i(;| nem fogadatLjízavazatokat leszámítva 
felügyelője az iskola tantestületének, bele-belesz&U-^az asszonynép is. Szó-szót \ egyenlő szavazat esett, sorshúzás dönt
és gondnokságának, valam int a koZ^&övetett s a kis szóváltás viharos perieke- 'sön a vitábanTA f. hó 3-án tartott várme- 
ség elöljáróságának jelenlétében. déssé fajult oly annyira, hogy a dühtől jgyei gyüiésezzel szemben a biróválasztásnak 

Dr. Guluás-Ferencz kir. tanfelü- elvakult após: alsó Tóth József a keze''tpíjp's megsemmisítése s ui választás elren- 
gyelő költői szám yalásu -beszédet ügyébe akadt hatalmas husánggal rontott • delése riíellett döntött, ügy halljuk jio g y  a 
intézett a líitüntetett tanítóhoz. Bé- , vejére: Kustos Józsefre, aggba-föbc. vervén: Knppp-pártiak ez ellen fellebbezéssel élnek. 
Svédében reá mutatott a tanítói ál- öt, mígnem vértöl bontottan rogyott a földre. _  jj j kjs pénzei(, Megbízható forrásból 
fásoknak rövid időll belül va ló  gyors Kustos nem halt meg azonnal, de eszme- ve5szilk a hirt hog!J a pénzügyminisztérium 
fejlődésére, a tanítói h iva tásn ak ! letét vesztette; vasárnap reggelig élet-halál legk0zelebb másfél mUUÓ korona értékű
magasztosságára, mely, ma már -álta^ között vívódót!; 9 óra tájt halt meg.
lánosan elösmert körülmény a leg
előkelőbb körökben is megadja a 
tanítónak azt az elösmerő tiszteletet,; 
mely őt joggal megilleti. M a jd  be-, 
szélt a tanügyi kormánynak a taní
tó i ' állásók fejlesztését czélozó tö^ 
rekvéséről, va lam int a tanító mun
kásságának elismerését jelentő azon 
intézkedéseiről, hogy egyes érdemes, j 
kifogástalanul működő, munkás ta-i 
nitókat hivatalukban va ló  előlépte
téssel tüntetet ki.

• M ajd  a kitüntetett tanítóhoz 
szólván annak érdemeit méltatta, 
melyet vázlatosan a következőkben 
közlünk:

M ü lle r Ferencz 39 év óta mű-

A vizsgálat megindult, alsó Tóth Jó
zsef ellen.

H Í R E K .

Beront az Yldiz-palotába 
Egy pár elszánt ifju-török,
Az egész nemzet áll mögöttük,.
És millió fegyver zörög.
Reszketve, rogyva áll a szultán 
S dadogja az ifjak előtt:
«Tietek minden: hagyjatok csak 
Ntíkem tizenkét kicsi nőt!»

És szól az egyik, — szeme villog, 
A -ajikor a szultánra néz — : 
«OznuShötc^büszke birodalma

— Biróválasztás megsemmisítése. Az
állandó választmány múlt hó ¿8-án tartott

, ülésén a nagyatádi biróválasztást illetőig 
hó elsején d. u. valami gazdasági j kimondotta, iiogy tekintettel arra, miszerint 

a választásban mindkét birójelöltre. — az

ködik a tanítói pályán, mely hosszú _ Héiőszck elé idéz, 
idő alatt minden igyekezetével arra "  u~ * —  ̂ 4
törekedett, hogy lífváta lát pontosan 
és lelkiismeretesen betöltse, hogy 
működésével a szelők s elöljáróinak 
teljes megelégedését érdemelje ki,
M ü lle r  Ferencz buzgó és sikeres 
működésével magára vonta a tan
ügyi kormány figyelmét is. J\ tan
ügyi korm ány méltányolni akarván 
e kitartó munkásságot, a derék mun
kást működése elismeréséül kitün
tette az által, hogy részére az igaz
gató-tanítót czim et és jelleget ado
mányozta.

Mint a hazának árulóját 
És mint szent esküjét szegőt.»

, Remeg a szultá í : Hagyjatok csak 
Nekem tizenkét kicsi nőt!»

«És szól a második török most:
«A w it kívánsz, azt, megkapod, 
Nemi lesz bántaímad csak bezárunk, 
És úgy kfezelünk mint rabot.
S  hogy legyen fémjes napsugárj£? 
Fogságod szomoruLegén,
Tizenkét nőt kap«; mint kívánod, 
Megannyi kicsi lesz, de — vén 1»

ötfillérest fog kjbocsájtant Az ötfilléres kis 
pénz nikkel-pénz lesz.

— Mükedvelői-előadás. A nagyatádi 
«Ifjúsági kör» f. évi május 30-án (Pünkösd 
napján]' műkedvelőinelőadásL; tart—Színre : n 
kerül: Kazaliczky Antal «Harang» czlmü 
kitűnő színmüve. A szerepeket már kiosz
tották, sőt a próbákat is már megkezdették.

— Előadás a jegyzők részére. A föld
adó kataszter kiigazításáról szóló 1909 évi 
V. t.-c. értelmében a művelési ágakban be
állott változások felvétele a községi elöljá
róságok feladatát képezi. —■ Minthogy a 
birtokos közönség érdeke megkívánja, hogy 
ezen. művelet a törv. követelményeinek meg
felelően legpontosabban keresztül vitessék*—-

gézért Matlyasovszky István, somogymegyei 
földadó bizottság előadója, a községi összes 
járásbeli körjegyzőknek f. é.május hó 21-én 
d. é. 9 órakor a városház tanácstermében 

! e tárgyról előadást tart.
— A Dráva halottja. Pápai Mór 65 éves 

j barcsi ügynök, még a múlt év julius havá- 
¡ban nyomtalanul eltűnt. — A rejtélyes eset
most kiderült, mert a múlt hó 26-án Dráva- 
gárdony határában a Dráva egy férfi hullát 
vetett a partra. A megejtett hivatalos vizs
gálat alkalmával a hullát Pápai özvegye 

sógora felismerték. A  szerencsétlen em
ber öngyilkosságot kövelett' el.

Járási mérnökök. A  kereskedelmi 
Ferencz minisztérium a közutakról törvényjavaslatotSzemélyi hir. Dr. Gulyás

Végül e kitüntetésről szóló kíné-¡kir. tanfelügyelő f. hó l-én községünkben készített és ennek az a legérdekesebbujitá 
Vezési okm ányt - a kultuszminiszter időzött, hogy a vallás és közoktatásügyi m. sa, hogy u szolgabírákhoz. műszaki szolgá-. 
eauenes k ívánságára - saiát kezüleq 1 kir. Miniszter egyenes-kívánságára az áll. latra járási mérnököket oszt be. A  törvényegyenes kívánságára - saját kezűleg ! kir. Miniszter egyenes-kívánságára 
adta át a kitüntetett tanítónak: M ül- 'efe isk. igazgafói címmel s jeleggel kitüfite- -javadat készen van s ha a viszonyok meg-
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engedik, hamarosan a képviselőház elé fog; szabadul és erősen alkalikus lesz. Közel eddigi közéleti szereplésében is szá- 
kerüini. 5000 beteg -  különösen olyanok, kik, mos jelét és bizonyítékát látta annak,

Közszemlére'Ritett kataszteri bír-; asztma, köszvény, görvélykór, sziv-, gyo- 
tokivek. Nagyatád nagyközség elöljárósága Tnor-repekö és idegbajban szenvedtek — 
a földadó kataszter kiigazgatásáról és a vette igénybe ezen uj. gyógymódot, több
földadó százalékának megállapításáról szó-!nyíre oly fényes és tartós eredménnyel, 
ló 1900. évi V. t. c. 1 és következő §-ai hogy lelkes apostolatai ezen gyógymódnak, 
értelmében értesíti a földbirtokkal biró Dr. Kovácsnak ezen célra-' berendezett 
községi adófizetőket, hogy a földrészletek- gyógyintézete van Budapesten, V. Váczi 
né{ a művelési, ágban beállott állandó vál- körút 18. szám alatt, 
tozások, valamint az egyes földrészleteknek, — Egy biztositó intézet üzleteredmé 
dűlőknek, vagy egész “határoknak, akár nye. Az egész országban nagy népszerű: 
már eredetileg téveseiTförtént osztályozása, ségnek és közkedveltségnek örvendő Gizel- 
akár pedig időköz^ változások folytán mu*. la-egylet, kölcsönös élet és hozomány biz- 
tatkoző aránytalanságok megszüntetése yé- tositó intézet, Budapest, IV. Vácz utcar 9., 
gett, a földrészleteknek uj osztályába való A lefolyt üzletévben is a legszebb eredmé- 
sorozása, vagy esetleg uj tiszta jövedelmi nyékét érte el. Az intézet 1908. évi mérle- 
fokozatok felállítása céljából, a  község ősz- j gének legfontosabb adatai: 28. üzletévben 
szes kataszteri birtokivei, kataszteri telek- elért eredmények a legnagyobbak, a melye-
könyve, mintaterek jegyzéke, stb. kataszte
ri munkálatai, folyó éyl május 25-éig terje
dő időre a. "Nagyatád községházánál köz
szemlére vannak kitéve. A földbirtokokkal 
biró községi adófizetők a közszemlére ki
tett kataszteri birtokiveket átvizsgálva, az 
abban található és fentebb elősorolt válto
zásokat, keresztülvezetése céljából, folyó évi szét oszt K,
május hó 25-éig Nagyatád község elöljáró
ságánál szóval, vagg írásban bejelenthetik?

— Exszpres történet. Szomori Miklós 
kassai színész a katolikus hitre tért. A ke- 
resztség után nyomban felvette a bérmálás 
szentségét és házasságra lépett Rosos Gi
zella színésznővel, akivel már. régebben 
egybekelt. Ugyanezen a napon tartották ke
resztvíz alá kis fiukat is. A szertartásokat 
maga dr. Fischer-Colbrie Ágost püspök vé
gezte.

két az intézet valaha kimutathatott. Díjbevé
tel- az 1908. évben K. 9 212.77 tőke jöve
delem az 1908 évben^K' 3,492.918. Az in
tézet összvagyon az 1908- év végén K. 
79,015.607. A múlt évi tiszta nyereség K. 
559. 610. Az uíolsó 5 év alatt felgyülemlet 
osztalékösszeg, melyet az intézet tagjai közt

képviselőket magas javadalmazással alkal-

Közgazdaság.
A magyar gazdatársadalom 

w uj vezére.
(m .) Alighogy a nemrég lezajlott 

viharokat— valahogyan— kihevertük^
ismét ujább válság elé jutott az or
szág: Hosszas küzdelem, vagy békés 

ki tudná

hogy a nemes gróf fáradhatatlan 
buzgósággal és munkakedvvel szen
teli magát a szociális kérdések ta
nulmányozásának és a gazdatársa
dalom, kiváltképen a kisember jólé
tét szolgálni hivatott szövetkezeti 
intézményekben való gyakorlati ftiun- 
kálkodásnak.

Mint tartalmas elnöki székfog
lalójában Károlyi Mihály gróf ma
gáról mondotta, ő nem a szavak, 
hanem a tettek embere kiván lenni, 
kitartó munkával szándékozik a ma
gyar gazdatársadalom érdekeit szol
gálni. A z az egyhangú, rokonszen
vesen meleg, helyeslés, mellyel az 
O.. M, G. E. közgyűlése uj vezéré
nek prográmmját fogadta és magá
évá tette, bizonyíthatja legjobban, 
hogy Károlyi; gróf jól Ítélte meg a 
helyzetet és' jól jelölte ki a maga 
működésének irányát, midőn azon 
az utón óhajtja tovább vezetni a 
gazdák első országos érdekképvise
leti testületéi, melyen az eddig, nagy
nevű és nagyérdemű elődjének, Des- 
sewffy Aurél grófnak kipróbált ve
zetése alatt, naggyá növekedett és 
elsőrendű országos politikai ténye
zővé fejlődött. . . .  Ennek az iránynak 
szószólója Károlyi Mihály gróf, 
amidőn azt kívánja, hogy az O. M. 
G. É. kizárólagos vezetését soha ne 
ragadhassa magához egy-egy poli
tikai áramlat, vagy érdekcsoport, 
hanenMalálkozzanaJt és ütközzenek 
meg az egyesület kebelében a kű- 
lömböző gazdasági rétegek eltérő 
véleményei, mert «csak ha ezek 
mind szóhoz jutnak, látjuk megvilá
gítva minden oldalról a bajokat

— A Hölle Budapesten. Májusi szenzá- 
. dóul, fényes s kerekben páratlanul gazdag

szezonjának méítô  befejezéseül elsejétől kibontakozás, vár-e ránk 
kezdve tíz napra a bécsi • Hollét szerződ- azt ma még eldönteni? 
tette a Royai-Orfeum A legjobb német Pedig hej, de ránk férne már
kabaré világhírű starját, Meiia Marsot, akii napfényes kikelét. Békés igyek1 j Tennivalókat.» A szociális bajok or- 

. excepcionális művészete a legelső kabaré- vésnék, alkotó, erőtgyüjtő munkának | vallásának szükségét, korszerű re- 
dizözzé avatott, már ismeri közönségünk hű segítőtársa! Mostohán bánik ve- j formir.tézmények kezdeményezését, 
előző vendégszerepléséből, de ezúttal elő-lünk az anyatermészet is, verejtékes! az. ország termelő képességének 

— szőr történik, hogy a hires Natzier testvér- munkánk gyéren hoz gyümölcsöt, fokozását, másrészt az egyesek fo- 
pár igazgatása alatta Hölle teljes egy üt- Szűk esztendők, alig^elvonült-ilábo- ! gyasztóképességének lehető fejlesz
tésé játszik Budapesten. A legnagyobb ér- rus veszedelem, rossz terméskilá- lését, az értékesítés előmozdítását 
deklődéssel várt estéken -r amelyekre a .Tások. hirdeti, mint annak az agrárpoliti-

jegyek nagy része már elővételben elkelt ✓ A z ilyen -válságos időben "két- kának-főféladatait, amelyet az őnse- 
egyfeivonásos bohózatok. Laszky A. Béla szerte nagy jelentősége van annak gélyen alapuló szövetkezeti eszmére, 
zenés bluttjei és kabaré-kupiéi kerülnék1 a ténynek, hogy a gazdatársadalom a XIX. és XX-ik század legelső rendű 
színre, ez utóbbiakat Méla Marson kívülj bizalmának egyöntetű rnetpyilatko- szpeiális vívmányára kiván alapítani
— aki a darabokban is résztvesz — Gi-;zása megtalálta végre, vezérét Des- s amely a nemzet erejének és füg- 
zeiia Marion, Rudolf Osierreicher és Viktor sewffy Aurél gróf utódját, —  az O tlgetlehségének legjobb biztosítékát," 
Norbert adják elő. A Hölle néniét elöadá- szágos Magyar Gazdasági Egyesület a gazdasági jólétét van hivatva féj- 
sa mellett a Royal-Orfeum fényes magyar és a Gazdasági Egyesületek Országos leszteni. Ily módon véli Károlyi M i
műsora elsőrangú uj szenzációkat hóz: a Szövetségének elnöki méltósá- hály gróf a régi bevált hagyomá- 
Mángoriót, A nevelő urat, A házbérsrófől gában s hogij igy megszűnt vala- nyok ápolásával s a helyes modern 
és Varjas Antal uj cigányszámát: A nem- hára az a visszavonás és bizonyta- irányeszmék befogadásával az O. M 
zetközi cigányprímás!, amelyeknek sikere lanság, amely az O . M. G. E. sokáig G. E.-t olyan erős sziklavárrá kié- 
messze fölülmúlja a. szezon legnépszerűbb húzódó elnökválságának tartama píthetni, mely «minden támadás min- 
slágerjeit is. alatt már-már megbontotta a magyar den külföldi befolyás ellen ’teljes

— A gyógytudomány, pontos megfigye- agráriusok táborának egységét. A védelmet biztosíthasson,» ha netalán 
lés, exact kísérletek alapján ma már oly ^magyar gazdaközönség« ismét tömő- ismét jönnének olyan változások és 
színvonalra emelkedett, hogy képes a tér-, fül uj vezérük körül, aki érezvén, áramlatok, melyek mezőgazdaságunk 
mészét pusztító elemei ellen sikeresen har3- hogy a kötelesség szava szólítja őt, érdekeit veszélyeztetik.
czolni és a szervezet ellenálló képesség« '•>'kötelességtudás.példáskészségével magyar gazdatársadalomban
növelni. Különösen érvényesül ezen hala- vállalkozott a reá varo díszes, de helyreállott összhang és egyetértés a 
dis egy uj gyógymódban, melynek mega- egyúttal terhes feladatra. záloga annak a reménységnek, hogy
lapitója magyar orvos. Dr. Kovács Izsó Károlyi Mihály gróf, az O. M. az ffz agrárpolitika, amelyet Károlyi 
fővárosi orvos majdnem kél éviizedre ler- G. E. uj elnöke, aránylag fiatalon Mihály gróf hirdet s amely teljesen 
jedö tapasztalatából megállapította, hogy a lépett arra a diszes polezra, amelyre méltó a mindig konciliáns, a közér
vér alkalicitása a legiobb védószer és a őt, nemcsak mint a Károlyi név és deket soha szem elöl nem tévesztő 
leghatalmasabb természetes gyógyszer, hagyományok földi javakkal dúsan és á rideg osztályönzés szempont- 
Ezen elsőrangú gyógytényezöt nagyban megáldott örökösét, hanem elsősor- jain nehéz vjszonyok között is fe- 
ernell a speciális gyógymódjával, mely által bán azért emelte a személyébenjlülemelkedő .magyar tyezőgazdasági 
a vér ártalmas állati fehérjeanyagoktól meg-'öszpontosuló közbizalom, mert már politika nemes és egészen sajátos
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haqgománuaihoz, valóban érvéni)e- —■
sülésre is talál közéletünkben.; Ott, „ 15 sz. 1909 vé h
ahol mint nálunk, a pusztuló kozep- . .
osztály, a kisembernek ezernyi Árverési hirdetmény,
baja, Oly hangosan s ü rg e ti. egy re- Alulírott bírósági végrehajtó az^íffil.T
farm okra kész, javítan i és fejleszteni éY> tX.-t.-c 102. §-a-értelmében ezennel 
'" ín n c  társadalom -, közhírré teszi, hogy a naniiatáHi uw a .képes mezőgazdasági társadalom-, k?zuh.irré tcszi- h°9y a nagyatádi & r. já—i $ 
politika inaugurálását, a Károlyiakra
s az o e l v e *  szcnnt munkálkodó • 0g8véd által képviselt Téli. Ism „ %  T á r ii 
erőteljes O. M .-G . E-re nagy SZÜk- javára 823 kor. 40 fitt s jár. erejéig foga-1 
sége van a nemzetnek. natositott kielégítési Végrehajtás utján lefog

lalt és 840 kor.-ra becsült következő in-! 
W r k e w t f l i  lizrnptp lí góságok, u. m: 2 drb. csikó, 5 sertés, 6ÖZerKeSíZiui uzeneieK . malacz, 2 borjú nyilvános árverésen ela-!

— T. A. Ujtátraföred. Köszönöm szives lev.- dalnak. ; 
lapját. A lapot oda irányítottam. A rég várt hiinisz- Mely árverésnek a naquatádi kir. iárás- 
téri végzést még mindig várjuk. Illetékes helyről> hjrósáa 1908. évi V  802-4 «S7ámn Jn ,ó c»  
azonban kedvezi', szóbeli híreket vénünk. Az eliíté - S " ? ? 8  m  „ i ,
zés minden nap várhátó. Ja lenne mindennek dacá-  ̂ , <fV?o tokekoveteles,
ra, ha hazajövet be méltóztatnék nézni a M.-ba. A ennek 1908. évi szeptember hó 14, napjától 
legszivélyesebb üdvözlet. járó 5° „ kamatai, és- eddia összesen 122

— Magántauuló. A legújabb magánvizsgálati kor 75 fill-ben bímilan rn-ir monáiiarTit,,« 
szabályzat értelmében rnagáSvizsuálatSk évenkint „ S -  B lr0 ™ 9  m e g á lla p íto tt  
csak karácsonykor s az iskolai év végén vannak. Az K °|tse_9eK erejeig, IHomokszentgyorgyon) | 
elemi iskola V.-VL~osztályának elvégzése után nem leendő megtartására
lehet külöinbözeti vizsgálattal a II. illetőleg a III. i 4--- 1Qft0 - , .♦ . ,
polg. osztályról magánvizsgálatot tenni. A folyamo- ®v' majllS hó 13-ik
dást a kir. tanfelügyelőséghez kell címezni s az ille- napján d. e. 10 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-; 
vizsgálatra engedélyt kaphat, de csak rendkívüli kö- dékozok ezennel oly megjegyzéssel hivat- : 
rülményefkjiltal indokolt esfetben. nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.,

Air! T Y  ♦ 1 r n  Ao 1 n o  __

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

67-ik 
számú h á z i

-  Pápaszem. A tárgy egyáltalán nem való av : í v  ♦ _c in? as tno § . 
irá sm ű h ö /. F>.> m>v lAtarilr n m r u k  ■.' _  . U,> IUO’költői irásműhöz. E)e úgy látszik nemcsak alárgy * i  ;CTr,A.,.f;,niA.: ,Y-r , »• homályos sejtelme keszpenzfizet^ mellett, a legtöbbet igeronek,

szükség esetén 'Becsáron 
adatni.

értelmében j 
;t Ígérőnek, 

alul is el fognak
megválasztásához nem ért, de 
sincs a verselés szadályairól. Olvassa él Demé Ká
roly verstanát s maga is reá jön, hogy milyen ba-
darságot irt. ^ uköj|j]1|lk KOszanjtt|, a _Liccul„ .  Amenngiben az elárverezendő ingósá-
nevében is levelét. Legyen nyugodt a „Líceumot“ gokat mások is le- és felülfoglaltatták és
nem fogja levegőbe röpíteni egy pár erős, de üres azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen

g' ¿rrioltAHA a ii, i* •.* ai ■ é i t  árverés az 1881. évi LX. t-c. 120. §-a ér-— Érdeklődő. A villanyvilágításról es telefon- , „ i_ ,t .„„  . .___ , ...3ról jó hirek járnak. Legközelebb olvashat róluk la- ‘e'mében ezek javára is elrendeltetik, 
inkban teljesen tájékoztató cikket Kelt Naquatádon,. 1909. évi április|¿ 1*0. prríi haine lanna «»4 ». * ;áa  ' '

laszt adni, íÉjjel járó. Erre bajos lenne határozott vá- ^5 29 napján 
, Annyi tény, hogy ilyenek miatt sokszor 

eszünkbe jutnak annak az öreg pesti bácsinak a 
szavai, aki a lánchíd építése eilén ezen Szavakkal, 
fakadt ki: Ugyan mi a Manónak ez a drága jószág ' 
erre a nár esztenriönv TV ar r̂t nn «roAHMir Lak-j'

SZABÓ JÓ ZSEF
kir. bír. végrehajtó.

erre a pár esztendőre. De azért ne aggódjék, 
nak itt fiatalok is. — 1

— S — Nagyatád. A czikket köszönjük. 
Sajnáljuk, hogy — mivel elkésve érkezett — a mai 
számban jfem közölhetjük le, de a jövő számbap

Dr. A „Napközi Otthon“ javára megindi- 
befolyt 739 kor. 60 fill. Leszámolást

a jövő számúnkban olvashatja.
Kiadó laptulajdonos:
b e n y a k  j A n o s .

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

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

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás,
Férfiing
Duj)la-gallér
Pár kézelő 
Ingelő
Alsó nadrág 
Hállóing 
Zsebkendő 
Fehérmellény 
Nőiíng 
Női nadrág 
Alsó szoknya 
Blous 
Kötény 
Pár harisnya 
Törülköző 
Agylepedő 
.Dunyr~~"_

14
40*-60

40

Csipkefüggöny 4 
lepedőPaplan le[

15
30-40

15

Női alj 
Női blous 
Napernyő 
Férfi lábát 
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi egész öltöny_

Vegyileg tisztit:
1. koronától feljebb

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.

Szabadalm. Bohn féle ter- 
^örös^edélMerég^

BOHN nagykikindai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

 ̂ Képviselők kerestetne^

BOHN téglagyár, Nagykikinda.

CZERKON IMRE KÉSZ  CIPI^ RAKTÁRA NAGYATÁD.
. .  A jmícsí 

országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

A JÁNLJA saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL, hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

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

kivitelig. ...

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

____— —  ¿ ' = o  1

A pécsi 
országos, ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.
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Ælapittatott
1854.

Alapittatott
1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

BENYÁK JÁNOS KÖNYV,- PAPÍR.- ÍRÓ-
-  É S  RA I2 SZ ER  T 
K E R E S K E D É S .KÖNYVKÖTÉSZET.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron
Ï ■ £ £ £ . £ £ : készíttetnek. : ;  : :£
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NAGYATÁD É S  V ID ÉKÉN EK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .
A »NAGYATÁD ÉS  V IDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYÉ.

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

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

SZMOD1CS SZILÁRD.
Szerkesztőség : Nagyatád, Rirdö-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám. 

Szdöfizelési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Kaszinók és olvasókörök.
R  budapesti bakkarat-botrány 

kapcsán napirendre kerültek-^vidéki 
kaszinók és olvasókörök is. Felve
tődött, hogy milyennek is kell lenni 
egy olyan vidéki kaszinónak, mely
hez gáncs nem fér, melyről csak 
elösmerő kritikával lehet nyilatkozni?

- J\  felelet nem nehéz.
R  vidék csendes társadalmának 

egy helye van csupán, hol békén
—  a gondoktól mentesen —  talál- 
kozhatik, művelődhetik. Legyen ez 
akár olvasókör, akár polgári kör, 
akár kaszinó, akár egylet, vagy gaz- 
tlakör az_a hivatása, hogy a társa- 
sadalmi békét megerősítse, fenntartsa 
s e mellett— a közművelődés lassú 
és--áldásos folyamatát közvetítse.

— Ezen társadalmi egyesületekben 
békén férjen össze a kereskedő az 
iparossal, a latájner az dzsentrivel, 
a zsidó a kereszténnyel, a doktor 
a pacienseivel, az ügyvéd az alpe
resekkel.

Működésük természetszerűen 
csendes, de eredményteljes legyen, 
mint minden becsületes munkáé.

■ Ne nagyon szerepeljenek a nyil
vánosság előtt, de ha kell, ha szük
ségét látják legyen erejük közbe 

. lépni s. akaratukat érvényesíteni.
R  jótékonyság terén kiváló mű

ködést kifejteni legfőbb kötelessé
gük köze kell, hogy tartozzak.

Elsőnek kell lenniők az.adomány 
beküldésében, h*v valamely jelesünk
nek szobrot kell emelni; aJigák s 
más jótékony mozgalmak támogatói 
között vezető szerepet kell játsza
niuk, hisz a z jly e n  mozgalmak első 
sorban csakis áTíaszinókhoz fordul
hatnak támogatást kérő levelükkej.

R  könyvkiadók első vásárlói kell, 
hogy r-Kaszinók legyenek, hogy 
megfelelhessen közmüveíésr hivatá
sának, - hogy gazdag könyvtárával 
szórakozást nyujtsou a kaszinó-tag 
azon családtagjának is, ki természet
szerűen nem lehet a tagok sorában.

Szóval főhivatásúk,irogy a hazai 
kultura terjesztése; körül állandó és 
áldozatkész munkásságot fejtsenek ki.

Haza fiság tekintetében pedig 
nemcsak a bátor és éber őrszem 
szerepe az övék, hanem keíl, hogy 
a hazafias szellem ápolásában, fe j
lesztésében a rendelkezésére álló 
összes eszközökkel •» módokkal 
részt vegyenek.
. _ E mellett, ha kártyáznak is. az 

nem báj. fl kártya, ha kellő mérsék
lettel játszák, még nem hazárdjáték,’ 
inkább szórakoztató és iiditő. Kártya 
nélkül kaszinó-élet el sem képzel
hető. ^ . v

Ámde kevés az olyan kaszinó,

mely ezen követelményeknek télje- 
sén~megfelelő lenne.

Mindennek daczára azonban 
nem lehet, nem szabad az olyan 
kaszinóra senv-./ mely a fentebbi 
kivánalmaknak nem felel is meg, 
mindjárt «pereát»-ot kiáltani; mert 
ez annyi volna, mint a beteg gyer
meket agyon ütni a betegségéért. N—~ 

• Sf)U Ki keH- gyógyítani beteg
ségéből az iTyeti egyesületeket. El 
kell követni mindent kart karbaJéve^-—_ 
hogy az eredmény teljes légyen.

Egy egészséges, hivatása ma
gaslatán' álló kaszinó, olvasókör, 
polgári kör, vagy bármi néven ne
vezendő ilyen egyesivel szép.csen- 
cfcjséh nagyon hasznos és- áldásos 

| kulturmunkát végezhet,, melyért nem .
( kárhoztatás,'hanem elismerés_dukál.

Alakitsurrtr sportkört.
A „Nagyatádi Hírlap“ múlt szá

mának „Sportok“ cjmü vezető, cik
kére pár szót szólnunk okvetlen szük
séges. Ném ugyan az általános ré
szere, hanem arra a részre nézve, 
melyben a „mi fiatalságunkról" szól. 
Hát kérem ^gész tisztelettel, annak, 
hogy a „mi fiatalságunk" ezideig nem 
tudott egy olyan társaságba tömö
rülni, mely lelkes és komoly eszmék
től hevítve, a testünk edzését, azaz

.Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Csak egy krajezár.

Irta : Benda Jenő.

Háromszor is átkutattam zsebeimet. 
Szomorú voltam, mert ebédidő. közeledett, 
s a zsebek üresek voltak. -Kifordítottam, be
fordítottam őket, sehol semmi. Végül szo
katlan helyeo, az egyik ritkán használt mel
lény zsebemben a kezembe akadt valami. 
Egy krajcár, kis pifflkos, fekete pénz, fény
telen és kellemetlen zsiros tapintata. Sok ma- 
szat ragadt rajta aprói a tömérdek' koldus- 
tenyérről, amelyben vándorfutása alatt meg
fordult.- Aranyák és nagy papírpénzek éle
te aránylag békés, néha-hosszú időre me
nedéket találnak valamelyik vasszekrény 
hűvös ölében. Gonddal elrendezik őket. Az 
aranyakat tizenkint, százgnkint papirosba 
csomagolják. A bankóról listát vezetnek, 
pontos jegyzékbe veszik számukat, értékü
ket. Szeretet, tisztelet környékezi ókét ott, 
ahol megjelennek. A krajezár ellenben. soha 
nyugtot nem.talál. Ki amint kapta, gyor
san tovább adja, mintha a tenyerét égetné 
a kicsi pénz. S  minden kézfőitől hagy raj

ta. Szűz fénye hamar megtörik, egészen le- lyén kicsi, mégis csak érték és pénz, csak
köpik s liasonlatos lesz ahoz a szegény, úgy mint a for'nt, a tizes és százasunké,
elnyűtt emberekhez akik kérges tenyerük- Minden nagy pénz nekünk. Kicsi krajcárok-
1)on leggyakrabban forgatják. A dolgos so- nak köszönheti azt, hogyha megbecsülik,
hasem pihenő, piszkos, fakó krajcár a péli- Ne olyan hetvenkedve hát, tisztel: uraságod!
zek proletárja.. Csak akkor értékes, hogyha .Htt testvéreimet nem szórta volna az elmúlt 
sokiidmagávaH^^együll. Ha század, ezred^éjszaka olyan pazarlóan szanaszét, most 

‘ tízezred magával áll ösSZeHa* magá r b a : . ' volua ebédje- és nem nézné éhkoppal a de-
gyatva szómba sem vet semmit. Égy kpaj- lelő napot Már ismertem valiikit ,nki igen
Ozár. Mit lehet -csinálni egy krajcárral ?. kii- mégjária amiatt, hogy lenézte a krajcárt,
lönösen ha az ei.nber éhes, már itt az idő, Ennek az esetéből tanulhatna igen tisztéit
amikor ebédelni szokott s hiába -kutatja át uraságod. Igen is!
zsebeit, a kis piszkos, jelentéktelen pénzda- Az ébédröl már lemontum. Más dol-
rabnak nem akad .társa. Lemondó keserű- gom nem volt. Keileltem hát u krajcárt,
séggel forgattam a kis pénzt az ufjaim kő- hogy ne haragudjék, s hízelkedve biztattam,

j'zöft és sóhajtottam nagy szomorúan : mondanáeiaz esetet, amelyik számomra olyan
j — Csak egy krajcár! tanulságos. Nehezen -Tudtam eugedékeny-

Erre pedig, mily csudálatos! ime bér- ségre birni'a kis pénzt, mert nagyon ki-volt
zenkedni kezdett kezembe A  kis pénz.: bér- fejlődve benne a proletár önérzet.De végül
zeukedett és megszólalt: belátta, hogy nem vagyok gőflös rossz fiú,

Ne méltóztassék ilyen és 'ícnézően' nyl- csak egy kicsit, könnyelmű, s éppen, most
i-latkozni uraságTodnakIKülönösen akkorami- ebéd hiányában elkeseredett és végül is
dón nélkülem mivel sem lenne gazdagabb, elmondta az esetet. Íme a történet: . . 
mint a templom egere! Uraságod is abba — Volt egyszeregy ur, aki minden

1 a tévedésbe esik, mint a legtöbb idén tisz- érdem nélkül spJméiizliez- ..jutott Vannak-
telt embertársa, a pénzt csak akkor becsüli ilyen szerencsések, mert a pénz a maga

¡még, hogyha elég sok arra, hogy impohál- vonzalmában igen szeszélyes. Talán még
jón neki! És elfelejti, hogy a krajcár bármi- szeszélyesebb, mint a szép asszonyok, akik
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igazán szép nemes és hasznos szó
rakozást tűzött Völna ki :: feladatul, 
nem áz alkalmak hiánya az oka, ha
nem valami egészerL más!

Tjflfaol-akarat van o tt^ t is j/an1'
mondja a példaszó, s ez ott áll meg 
kűlonösenfaholacéla törekvőnek iga
zi érdeke. Egy nagyhírű tudós orvos- 
professzor úgy nyilatkozott, hogy 
aki nem lelkesül a sportért, testére 
gondot nem fordít, az-nem érdemli 
meg az egészséget, mert az emberi 
test a teremtés művészetének, leg
pompásabb alkotása, s azt elhanya
golni gonoszság.

Legyünk önmagunkkal szemben 
őszinték, mi első helyen vágyunk 
ezek között., Nagyatád különleges 
helyet foglal el. "Van, égy kaszinója, 
m ely a szellemi szórakozások kut- 
forrása kellene hogy legyen. Ahol a 
fiatalság eszmét cserélhetne, ahol á 
a munka fáradságát kényelemben 
pihenhetné ki. Ezt a fiatalság nem 
látogatja úgy, amint kellene. T\ szel
lemi szórakozás kimerül mindössze 
abban, ha a „KoroHa'^előtti járdán 
a napi -eseményeket megtárgyaljuk.

Ám a sportot sem hanyagoljuk 
el. Hiszeu mindennap, ha széb^az 
idő — , elgyalogolunk valamelyik 
csárdába, hol kelet, hol dél felé. KK 
ki merre gravitál. S ha jön az est, 
akkor teljesülhet vágyainknak Csim- 
borasszója, sietünk felkeresni a nem 
épen kellemes, de füsttel bőven te 
litett «Tulipán» kévéházat, ahol azon
ban van ventillácuí-Ezután .atttion 
tornászhatunk az ajtókra szegezett 
Kreutz testgyakorlóval.

Hát ezt a beosztást kellene meg
változtatni. A nappali szabad időben 
sport, az estéliben pedig a kaszinó.

Ne dicsekedjünk azzal, hogy az 
uj eszmékkel jövőt a «Tulipán kávé- 
ház* hangulatához mi asszimiláltuk, 
hanem hódoljunk meg neki mi I

Hogy a szertornázás kivételével 
minde.n*sportnak tudnánk alkalmas 
helyiséget teremteni, -az befejezett 
dolog. Méltóztassék csak azoknál

érdeklődni akik már jártak utána, 
! tettek e dologban valamit, de a két- 
iségbeejtő közönyösség miatt, mely 
a pillanatnyi szalma-fellángolás után 
fogadta őket, többet tenni nem tud- 
tak.

Egy kis komoly kitartással tö
mörüljünk egy táborba, hiszen mind
nyájan óhajtjuk, hogy álljon rendel
kezésünkre oly eszköz, mellyel a mel
lett,hogy maguknak kellemesszórako
zást szerezünk, eleget teszünk a 
természet követelményeinek, hogy 
edzűk magunkat, csak az a hibánk, 
hogy a kivitel látszólagos nehézsé
geitől fél mindenki. Ne csak taná

csokat adjunk egymásnak, hanem 
¡fogjuk meg a dolog végét, mert hi
szen : «Minden Demosthenesnél szeb
ben beszél a tett!»

^  S z — i.

Napközi Otthon.
A nagyatádi «Napközi Otthon» évről 

évre ellátja a szegény iskolás gyermekeket 
a-tétí időszakban étellel és ruhával s ez 
által megmenti azokat az éhezéstől és fa
gyoskodástól. Ezzel égyszersmíncf'e segé
lyezett szegény gyermekek zsenge leikébe 
gyökéréi ülteti emberlársai iránt való tisz
teletnek, ragaszkodásnak és hálának.

Nevelő hatása is nagy tehát — a hu
mánus czél- mellett - ezen intézménynek, 
ínelyet.— talán épen ezért — olyan nagy 
szeretettel.karol fel közönségünk és — siet 
ftllerclv»cl hozzájárulni ezeii- iijtczmémj ál-' 
dásos működéséhez

Minden évben mulatságot rendezett a 
«Napközi otthon» vezetősége az évi' fenn
tartáshoz szükséges összeg előteremtése 
ezéljóbéJf-az idén- azonban -ezen mulatság 
— mely már publikálva- is volt — közbe 
jött szomorú okok miatt elmaradt.

Más íilódhoz kellett tehát folyamodni, 
hogĝ  szegény gyerekeink ne éhezzenek.

. A  felhozott különböző módok közül 
a «Gyűjtés» mellett döntött áz akkori mu- 
latság-rendező-bizotlság, — remélvén azt, 
hogy . közönségünk figyelembe veszi az

okokat s a «Napközi Otthon» czéljaira 
szánt összeget —--mulatság nélkül is —  a 
jótékonyság perselyébe juttatja.

Reményükben nem csalódtak.
Nemes szivü közönségünk eddig nem 

Tapasztalt áldozatkészséggel fogadta a gyüj- 
tésre vállalkozó, jó lelkű hölgyeket, kik 
fáradságot nem kiméivé munkálkodtak a 
gyűjtés érdekében.

A gyűjtés eredménye 812 kor. 30 fill. 
volt, melyből levonva a 70 kor. 70 fill. ki
adást, marad a «Napközi Otthon» czéljaira 

1746 kor. 60 fill.
Mindenesetre gyönyörű, eredmény, mely- 

j ért első sorban a gyűjtésre vállalkozó ne- 
jraes szivü hölgyeket, másod sorban az ál- 
j dozat kész adakozókat illeti meg a hála 
!«s elösmerés.

Alább közöljük a gyűjtők, illetőleg 
adományozók névsorát, a gyűjtött, illetőleg 
adományozott' összeg megnevezésével :

Adományokat adtak: Szalós Kornél 
Simongát 4 K, Székely Ármin Kaposvár 
%  K, Gyémánt József Tarany 10 K, Weisz 
Pongrácz Mike 5 K, 'Szarvas Lajos Beleg 
10 K, gróf Széchényi Bertalan Felsösegesd 
10 K, Fekete Ernő Gige 3 K, Mauthner 
Albert Bolhás 20 K, Lustgarten Sámuel 
Bolhás 10 K, Berkovics Emil Mike 10 K, 
Fleiner Béla Kutas 5 K, dr_Jgaz Béla Pécs 
5 K. gróf Széchénui Aladár Lábod 10 K, 
Nagyatádi takarékpénztár r. t. 25 K, Lelbach 
Keresztély uradalma Nagyatád 85 K, Mod- 
rovits Nándor Simongát 2 K, Herceg Ypsi- 

j lanti Emánuel Bécs 30 K, Egy magát meg
nevezni nem óhajtó 250 K, Klein Jenő ura- 
-dalma Vizvár 10 K,. jdr. HajnalMikJosigal
2 K.-

Gyüjtöttek: Simongát GhimessyLász- 
lóné 9 K, Szalós ¡Kornélné 6 K. 
Nagyatád dr. Weisz Jakabné f i  K, Wim- 
mer Ignáczné 12 K, özv. Szalzmann Bru- 
nóné 1040 K, -dr. Szabady Lőrinczné- 4 K , 
Fodor Rezsöné 2070 K, Bokor Lajosné 42 
K, dr. Neubauer Ferencné 1670 K, dr. 
Kommen Elekné 15 K, Forró Ferenczné 23'50 
K, Brunner józsefné 100 K, Kogler Béláné 
7 K, Kovács Gyuláné 7 K, Vasdényei Ele
mérné 10 K, Szinetár Endréné 8 K, Erdős 
Hermanné 2-K, Harsányi Antalné 5 K.

gyakran kinevetik azt aki hiven küzd értük 
s azután a legelső csavargó jött-ment kar
jaiba dobják magukat. A pénz is igy tesz. 
Csaknem szabályszeriilcg elkerüli azokat, 
akik verejtékező munkás fáradozással küz
denek érte. Egyesekhez pedig minden, kü
lönösebb ok és érdem nélkül ragaszkodik. 
Vannak családok, amelyekben évszázadölt I 
óta apáról fiúra öröklődik az inakat megfe
szítő erős próbára tevő munka és munka s 
a munkával együtt a szegénység. És van
nak családok, amelyek ősi nemzedékeken 
keresztül mégis tétlen jólétben érnek. A szó
ban forgó, szerencsés ur az utóbbr fajta 
családból származott.

A szerencsés urnák előbb meghalt a 
papája, maradt utána egy csomó pénz. Meg
halt a nagypapája, maradt utána egy cso
mó pénz AzuÖn meghalt még egy pár nagy
bácsi, nagynéni, mind pénzt hagyott a sze
rencsés urra, aki fiatalon, életerősen állt a 
világban, hogy gondtalanul élvezze a tömén
telen, vagyont. ^

A szerencsés^ ur' születésétől fogva 
nem csinált semmit sem. A sok biztos pénz 
reményében felesleges volt, hogy egeszse- 
gét rongálja valamivel. Urnák nevelődött, 
mert van-e nagyobb -ur mint áz, akinek

annyi pénze van, hogy dolgoznia sem mu
száj? És amint a sok pénzt megkapta, hoz
zá látott, hogy még nagyobb ur legyen. Te
le kézzel szórta a pénzt, hogy minden el
vét megvásároljon, ami megvásárólható s 
vájjon mi az, amit e föld“ kérekéTT csengő 
pénz értékkel meg venni nem lehet? A pénz 
nyájícrmészetii jószág, nem szeret szétfor- 
gácsolódva, egyes darabokban, vándorolni 
hanem odatódul, ahol társakra talál. így élt 
a szerencsés ur baj és gond nélkül egé
szen addig, ainig meg nem sértett egy 
krajcárt.

^  sértés igy történt 
Az urnák egy arany kellett, csillogó, 

értékes szép arany, hogy kifizessen valamit. 
Zsebébe -nyúlt keresgélt a pénzek" között, 
_s. az arany helyett kezébe akadt egy zsíros, 
piszkos tönkre fogdosott krajcár. ...

—  Csak egy krajcár, mondta hoszu- 
san a szerencsés -ur és megvetően eldobta 
magától. A krajcár haragosan, lármásan pen- 
dült egyet, a kövezeten, de a szerencsés-ur 
nem törődött vele.

r — önök azt hiszik — világosított fel 
~az én mesemondó krojeárony-hogy a--pénz 
élettelen,..holt anyag.-Pedig nagyon csalód
nak, a pénznek lelke van. Csalárd/ lenyü-

gözhetetlen, emberies észszel béklyóba nem 
fogható lélek lakik benne, aki gyakran ke
servesen megcsufolja önöket, anélkül, hogy 
valamit is sejtenének róla. Ami a szeren
csés ut sorsi futásából is mindjárt világos
lesz ön előtt. — ......

A  krajcár lelke bsszut fogadott. Aki
vel pedig ez történt, vigyázzon 1 mert a pénz
ben lakozó lélek nagy hatalmas és könyör
telen. A Szerencsés urtól egyszerre futni 
kezdtek a pénzek. Előbb a krajcárok, aztán 
a krajcárokat követve a forintok és a száza
sok is. Nem úgy történt mint eddig, hogyha 
a könnyelmű szamár kidobta a pénzt az 
ajtón, az visszajött az ablakon. Hanem aj
tón ablakon keresztül eg^zerre ömlött, 
áramlott tőle el a pénz. Előbb nem vette 
észre, mert ha sok ment, sok maradt. De 
mindig több ment és kevesebb maradt, 
amig végül kiürült a ház s az egykor sze
rencsés szerencsétlen flótás zsebében nem 
szégyenkezett több vagyon, mint önnek a 
soha meg nem evett ebéd előtt : egyetlen
egy ütött-kopott, összepiszkolt krajcár.

-  S  mit gondol ön, mi történt ezután ? _  
-kcrdezte,tólgm-a-mesemondópéttz.-A sze
gény fiú rémes, idegölő hajszába fogott az_ 
egykor megvetett krajcár ulán.„ Ha volt



Gundv Géza 25 éves pénztár- ,.-. A ” V 6r8àkèresztEô ’let“ " a8yat4d i,ménlie, érdek|öi annak ,örténcimé, és mú.
I * ' i  k iin n m n  fiókja f. hó I O-én tartotta évi rendes köz- velödését feltüntető tárgyaknak, régiségek-

nOKI ju o i ie u m a .  gyűlését. melgen az egglétnek az 1907. és nck az engészettöl való megmentése és
Fm . nlrian férfiúról u n ió n k : 190& éV‘ m“ S,ödésével s2Smo11 bc- S20m0ru gaüjteméngeiben a tudománg és naggkö- 

hnnú fit ünneDeliük ak it ' ' ^ ykén* konstatéltatott, hngg ezen jóté- zönség érdekében való megőrzése már meg-
~^ ind nuá ian is m ^ ï ï ï ï R ^ ^  s°kan megta- alakuj, mQkóí4séLm4r megkezdts.. Az

mindnyáján ismerünk es szeretünk. gad|ak a CSekelgkc tagsag, ötj megvetését eggsületet a vármegge Is hathatósan támo-

19M  ao rilís2 6 -án  vo lt 25 esz- """f.™  T f ? ,  ”  °  S»tja; helységeket bocsáltott rendelkezésére
hnm f a N in u a fa T T a k a r é L  m' " 2 peres utón b e l t a g  a tu]a|.donát kép(>zó ga0iteitlénacket be.

S á r '  Js z v é M tá r s á s á á  Gundu az° kat- ' Vö™ s kereszt Eg!)- létkép to (ta , a v0|f történelmi és régésze-
r ^ f t  n é n J t í m S k v ^ a s L t t a  mea 1 " agH |a minte9a 250 li ,ársulal tökéiél rendelkezésére bocsátja,Gezat penztarosanaK választotta meg. koronát oszt ki a szegenyek között, mely „ nil unnil holfl, mI,,onm

idő E m Zre a u e ? lT á z a d n aKm önö Ien  ténakcdésével bci3az° |ia ¡ótékong czéijit. terai naei a „ agaközönség „ . „ « e z é r e  fog
á é n  „ k k n r h a J t h e c s m e t e s  mun- 5  még‘S mc9vadol|ak rosszhiszeműleg, nak 4,|ani Fe|kéri az mlndazokal 
kássáaban mfndenkit m e fb ecsT ve  ! !;ú9!l i»téko"«M 3ot JBakoroi. Kár. „  kik bárminemü régi vag]J-a jclen|eg „ ép. 
l i S w  i l t Z m r t î e  S  v t e  I 088 9 n<?m lí ,0i |al|ak a koz9yuJe,' művészetet érdeklő tárggaknak birtokában
H a S t e t  « “ te le t^ Æ e g b e ^ B - i “ 1' ^ “ 1* mc™ dz0.dést vannak, s azokat az engészettöl megóvniHa szeretet, tisztelet es rtnegDecsu arrol hoga a «V oros kereset Egglet-tem,- akarnák _  adoma„ sozzík c ttrglKtaf

T ;leg  jótékonycélu intézmény, mely első sor- muzeumnak, hol azok méltó helyet találnak.
Az egyesület jelenlegi őre Baranyai Béla 
vármegyei levéltárnok.

— Lopás Vízváron. F. hó 5-én Vízvá
ron Vukk. István vízvári lakos arra ébredt, 
hogy kertje végén levő kukoricakasát ed
dig ismeretlen tettesek feltörték és az ab

volt csöves kukoricát mintegy 600 Itgrr 
60 kor. értékben ellopták. A csendörség
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lés kísérte pályáján. Ha ideálisan szép
családi életet élt. Szóval, ha semmi ;ban a helybeli szegényeket segélyezi, tehát 
nincsen; melyet meg kérni joga volna érdemes a pártolásra. /
Istentől: hiszen mindene megvan.; _  Agyonütötte a villám. F. hó 5-én 

S Így élt Gundy Géza. v0|t nagy égiháborunak esett áldozatul
Felelősségterhes, nehéz állást Bodor József -szabási lakos, utkaparó.. Bo- 

kellett betöltenie. ÉS betöltötte azt J <jor ugyanis reggel kiment a gondjaira bi- 
becsülettel. Most pedig, midőn ne- Z0(t úttestre s ott foglalatoskodott. Majd, 
yyedszázados munkásságára tekint- _  mjdőn látta, hogy az ég mindjobban-  ̂
vissza, in s s  erőben, boldogan indul beborul, - haza felé indult, Csakhamar •' 
a másik huszonöt eS2tend0S"Jllbíteum megnyíltak az ég csatornái s zuhogott a erélyes nyomozást indított s a tettesek nyo- 
f.elé, melyet, hoyy igazán betölthes- hideg Záp5 iTBodor bőrig ázva jutott a faluj mában van. .
sen, barátai és ismerősei őszintén c|sö házáig,, hóvá szívesen invitálta be a ! — Villám-csapás Csökölyben. F. h A -  
oliajtanak! • ház gazdája az agyonázott embert, de! én d. u. 4 órakor, a midőn nagy zápor eső

Szerénységé nem engedte meg, «nekem már mindegy» kiáltással igyekezettjés égiháboru dühöngött,« villám lecsapott 
hogy magat e nevezetes napon ün- sa|át lakása felé. Alig tett azonban néhány Varga Ferenc tulajdonát képező zsúppal
nepelni hagyja, csupán kartársai lépést, egy óriásit dörrent s Bodor élette- fgd̂ ett s egyedül álló szénás pajtájába.
rendeztek sziikkörü Ünnepséget, ame- leriQ! terült el a földön. Agyon ütötte a Emberéletben kár nem esett. Az épület 
lyen szeretetteljes jókívánságaikkal villám. Érdékes, hogy Bödor mellett alig 5 bent levő szénával együtt a lángok martalé- 
halmoztflk . el szeretett pénztárno- méterr^haladt «gy .ISSZOIU) éü semmi baja ^  |ej{, j\ kár 400 kor , mely biztosítás oit-.

sem lett. Mintegy^ 100 méterre a szeren- ján megtérül.kukat. ......................
Adja meg az Isten, hogy min- csétlenség helyétöTegy_auya ment kis Je - _ ______ ...................  . .

|a z o n  jókívánság , mellgel Gundg anakajavai. flz „ „ aá„ak scmmi baja sem -  K0l0n5s kacsa-lopás. Kánok az x.1- 
batyánkat ez alkalommal tisztelői és ss£„, a kis ,á„ a, az0nban az ntszéli érokba ',as£,t l,al|Sassa meg .116 komolysággá ezt 
barátai elárasztották, eggtol egyig hajiloHa az eríis iég„ a„ mas, ho„ „ «  „  édes a tlir“ " ket- ^  beiM"  “  '“ P011
teljesüljön. , „  .. aIlaia h,lzta ki. Bodor József- temetése f. kacsáral «W  vendég óshöz s eladja nek, a

'  L> hó 7-én d. é. volt az egész község M gr^ p ot. hota.t három koronáért Vásár „tán 
részvéte mellett. A  temetésen megjelent kisl". to8y = Wvai a két fcm átáp» an- 

H I P P I /  h í™  Tallián Dénes is és részvétét felezte rak a vendéglősnek baromfiudvarból lopta,
n  1 K C .  IV .  ki a szerencsétlen családnak. aki" ek af n a kacsákat eladta. Ez a tör«-

net első fele, melyet az élet komponált. Ez
— Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi — Nem szabad halászni. Folyóvizek

ben-a halászat — kivévé a rabló halakat —
még .nem mulatságos s az ember legföllebb

számában a «Néptakarékpénztár»-ról irt, ^ “ iazon tOnődheük, kf pechesebb fráter: a tol-
czikkünkben tévedésből Fléiner Ignácz igaz- szü^c,®'  ̂ „ Z 1 °. ?.a. vaj, akinek ezer vendéglős köztit.épen a meg-
gatósági tag neve helyett Síeiner Ignácz C5a*< bizonyitvannyal e o a eres e '  botlotthoz kellett tévednie,jvagy a vendéglős,
neve csúszott be. nek szabad a halat arusitani- akj ezef |0p>ott kacsa közül épen a magáét

— Kinevezés. A «Délmagyarországi Gaz- Szederfák védelme. A  hatóság a vette meg ? Most jön azonban a történet má-
dasági bank» Igazgatósága Schnitzler Andort; selyemtenyésztés érdekében rendeletet bo- g ^ k  fe|e> melyet már riem az élet csinált,
a «Nagyatádi takarékpénztár» tisztviselőjét, csájtott ki, hogy a köztereken levő szeder- |,anem a nagytekintetü törvény és a hatóság.
a vezetésére bízott bankhoz tisztviselőjévé fákról a lombszedést meggátolni nem szabad, 
nevezte ki. Gratulálunk a szorgalmas tiszt-! »nert aki ezt teszi szigorúan megbüntetik  ̂
viselőnek ezen jól megérdemelt kitüntetés — A vetések. A földmivelésügyi mmisjí- 
séhez.

Arról kell ugyanis intézkedni, hogy a meg
zavart világrend helyreállittassék s aki bűnös, 
bűnhődjék. Hát itt van a tolvaj, aki a két

tóriumnak^  ̂á'Sí^tések állapotéról ^ d o t t ; kacsát lopta. Mi történjék vele? Nos, ráhuz-
--  -----  jelentése szerint áz^tdöjáfás-^órezágszerte j zák a törvényt és kimondják a szentenciát,

krajcár, volt szállás valamelyikpinceoduban, általában kedvező a vetésekre; a rendki- hogy nem tolvaj, csak kihágó, mert a tör- 
volt olcsó szalonna és kenyér. Ha nem volt vüli száraz tavaszi időt május első napjai-; vény értelmében a négy koronán aluli érték 
krajcár, nem volt sem lakás, sem élelem; bán országos eső követte, amely egyelőre! elsajátítása csak kihágás. Ha az a munkás 
nekünk’ krajcároknak különben is termesze- kielégítő. Az ősei vetés a száraz és hideg|öt koronáért tudta volna eladni a kacsákat: 
tünk, hogy gyorsan tovább gurulunk, most tavaszi idő járást nagyon megsínylette: a ¡tolvaj volna. De mert rosszabb vásárt csinált; 
pedig összebeszélve ráadásul még tervsze- tavaszi vetés sokkal erőteljesebb az őszinél. | csak kihágást követett el. A tolvaj tehát már 
rüleg elszaladtunk a szegény fiú elöl. Ö rü lt  Az ös^ búza egyedül a Bácskában áll.jól: nem tolvaj. Ellenben a vendéglős, noha a 
hajsza kezdődött a szaladó krajcárok és az a tavaszi búza általában mindenütt kielégítő.' saját ellopott kacsáit vette meg pénzért: 
éhes ember között. Természetes, hogy az A rozs valamivel jobb mindenütt, mint a orgazda, akire a törvény egész súlyával csap

" ' ” ’ t --*1-*-“ 1 — ,-1--—  je Aki tőle lopott, az menekül, akitől fi a 
sajátját vette meg, az őt orgazdává tette.

éhes ember nem birta sokáig. Utszélen sze- búza. Az árpa őszi Wetésböl sok kipusz- 
métdombon halt meg, érti ön ezt ?  Szemét- a tavaszinakjís megártott ^az éjjeli
dombon, az utszélen: Igen is! Ezt olyan bideg és a sok hűvös szél. A zab kielégítő,
fenyegetően' mondotta a haragos krajezár, de több eső kellene neki. Az őszi repce a
hogy megborzongott a hátam töleT ¿3 igen legtöbb liélyen kipusztult. A tengeri szépen
megbántam, hogy az imént megsértettem, kel; a burgonyának több eső és7melegebb
Illő tisztelettel és csodálattal néztem rá : időjárás kellene, 
milyen kicsi, milijeti piszkos. milyen 
masl

Ilyen bolond komplikációkat csinál a törvény 
ott, ahol az élet olyan egyszerű. S most 
komoly hatósági férfiak fognak hónapokig 
rágódni ennek a bonyodalmas kacsatörté- 
netnek kibogozásán. Themis asszony pedig 

i —  A „Somogymegyei Muzeum egye- i alighanem . nevető görcsökben rángatózik- 
i sülét“  melynek célja-elsősorban a várme-lÉs nem szabad csudálni.
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— A főváros látványossága az Uj Idők 
kávéház, VácZi körút 45. sz. alatt. A Buda
pestre érkező vidékiek előszeretettel keresik 
fel e pompásan berendezett kávéházat, mely 
az igazságügyi-törvényszéki paloták és a mi- 

i-kftzfiléhe van, mert a
kávéháztulajdonos figyelmes és pontos kiszol
gálással tette magát érdemessé" a közönség 
bizalmára, mert Magyarország és a külföld 

i lapjait ott megtaralja az olvasó és mert 
ott váczi  Kiss Lajos leghimevesebb 14 tag
ból álló zenekara hangversenyez fnpsténként. 
A  fővárosba utazó olvasóink szives figyelmé- 

. be ajánljuk e minden .tekintetben élveze
tes és kényelmes kávéházat.

IRODALOM.
Uj könyv.

Az országos Függetlenségi és 
Párt erkölcsi támogatásával nagyszabású 
történelmi és politikai munka jelenik meg. 
Czime: Politikai Magyarország. Főszerkesz
tője Száz József országgyűlési képviselő.

A munka 3 főrészből áll. 1. rész: Po
litikai történelmi rész, amelynek czélja ki-

Habsburg törekvések. 7. A  Hunyadiak kora. j gyár mezőgazdaság érdekei oltalmára.
8- Ulászló és a Dózsa lázadás. 9. Mohács. Nagy napok előtt áll tehát a magyar 
— Szapolyai küzdelmek.. 10. A szentkoro- gazdaközönség. Saját sorsa érdekében kell 
nára vonatkozó jogelvek kifejlődése és je- határozott álláspontot foglalnia s ezen ál- 
lentösége a magyar alkotmányban. 11. Bocs- j láspont mellett, az országos gazdakongresz- 
kay kora. 12. Bethlen—Thököli. 13. Alkotmány szus keretében egységét és . kívánságának
elkobzása I. Lipót alatt. 14. Wesselényi-fé- jogosultságát dokumentálnia, 
le összeesküvés. 15. Rákóczi kora. 16. Az Az eddig megnyilatkozott érdeklődés 
első éllentállás j l  lózsef alattN-17. Ferenc arra enged következtetni, fiogy a gazdák 
császár kora. 18. Mártinovics-féle össze-j mostani országos kongresszusa, minden 
eskflvésH 9. Forradalmak hatása—Magyar--eddigi ilyen összejövetelét felül fogja múlni, 
országon. Az első független minisztérium. nemcsakjmlgban, de tartalomban is, amihez
20. Szabadságharc politikai megvilágításban. viszont rendkívül' kedvező meflékkörülmé- ,
21. Világostól—1867-ig. 22. Nexusok ke- nyék szolgáltatnak szives és érdekes keretet, 
resése külföldön. 23. Tengerre való törek- Ugyanakkor lartatik meg ugyanis, 

¡vések. 24. Nők a magyar történelemben, szintén a fővárosban, az Országos Tenyész 
25. A függetlenség, mint nemzetgazdasági állatkiállitás, melynek bejelentéseit^ most 

j tényező. 26v Az országosfüggetlenségi párt zárták le s e bejelentések szerint az ország 
története 1867—1906. Az Országos Függet- 1 tenyészállátálloméwyánakUegkiválóbb egye-, 
jlenségi és 48-as Párt történetét eddig nem ; dei oly nagy számban kerülnek bemutatásra,
ismertetett eredeti okmányok,, levelek és1 mely kollekczió még eddig magyar kiálli- 
atfatok alapján a párV titkára, dr. Palíay táson alig volt^szemlélhető.
Sándor írja. meg. H.-ik rész tartalma: A  A nemzetközi tejgazdasági kiállítás és 
vértanuk kegyeiete, mint politikai letétemény. | á szintén nemzetközi tejgazdasági kongresz- 
— A függetlenségi eszme, mint nemzeti szus ugyanazon időpontra gyűjti Budapestre 
közkincs. — A nemzeti ellentállás és erő az idegen : n.émet, angol, francia, stb. gaz
forrásai. —  Az ifjúság szereplése a nem- dákat és érdeklődőket, akkor tehát, amidőn

_____ zeti ellentállásban. — A függetlenségi esz- ; a-magyar gazdák a mostani országos kong-
^^boritení. üögy Magyarország len m ára- í^  ^ a ^ n a k  jövőre szóló nagy nemzeti resszustrfcra Budapestre ggtiíekeziieK, á  Rü F~  
^ím, ereje, minden nagysága egyetlen 15- jelentősége. — A közgazdasági tényezők föld figyelme nemcsak közvetett, de az 
rekvésétől nyert tápot, életet: az önállóságá- a nemzeti önállóság nézőpontjából. — Nagy- idegen államok képviselőinek közvetlen 
hoz, fügetlenségéhez vakT törhetetlen ra- ía i,lkméltatása. — Kossuth Lajos összes jelenléte folytán is növelkállásfoglálásuknak 
gaszkodásából; 'minden d icső sé g é i hoz-! szobrainak bemutatása. -  A Kossuihrkul- súlyát és édekességét. 
ta meg. 2. rész: A politikai életünk alapjai- j  ,n'nt a ma99ar függetlenség’örök mécse. Örömmel és bizalommal tekintenek a 
nak és tényezőinek ismertetése. Allamisá- i"“  nemzeti kormány. — A politikái élet gazdák a közelgő ünnepnapok elé, mert 
gmtá.-érméinek kidomboritása. 3 rész : Po- tényezői.— A politikai pártok története. — leghatalmasabb társadalmi intézményeik

______ _̂_____  jA  politikai pártok törekvéseinek ismertetésé és testfilétcik kebelében immár teljes a har-
~mpnkábarr részt- l4iemzgt*-szemPOHt̂ 1 ~  ^  politikai vezér- hiöuia s elitfülr válságos Idők után lelkes; 

vett összes szereplőket. jfiak * fásban és képben. — A politikai élet- odaadó vezérek irányitják a gazdák társa-
Szász József képviselő-főszerkesztőjben szereplő magyar nők. A pártok az dalmi mozgalmait és azokat a küzdelmeket 

mellé a politikai és történelemtudományi ország minden részében. — Az ország po- melyeket előreláthatólag a közel jövőben 
irodalom legkiválóbbjaisorakoznak, úgymint; Ütikaf képe. IH-ik rész tartalma': A politikai kell megvivniók nemcsak a saját, de álta- 

_ Gr: Batthyány Tivadar országyűlési. képvi- munkásságot kifejtett, politikai közéletben Iában <1 magyar mezőgazdaság érdekében, 
sdó, az Orsz. függ. és 48-as párt alelnöke -r részt vett és résztvevő férfiak életrajza és Ezeknek a védelmi harezoknak ki-
Hoftsy Pál orszgy. képviselő, az Orsz. függ. aTckét>e 
és-48-as párt ügyv. alelnöke; Dr. Barabás!
Böa országgyűlési képviselő, az Orsz. 
függ. és 48-as párt alelnöke ; Dr. Lovászy 
Márton országgyűlési képviselő, a «Magyar- 

- ország» felelős szerkesztője: Kállay Ubül 
Csikvármegye főispánja; Szatjimáry Mór 
országgyűlési képviselő, a «Budapest» fele-

Közgazdaság.
Országos gazdakongresszus.

..próbált, vezérekkel indulhat a gazdaközön
ség, kiknek sorai vezetöhelyén is az álta
lános bizaTfnat birva áll az uj fővezér; 
kétszeresen fontos tehát a most megtartandó 
országos gazdakongresszus abból a szem
pontból is, hogy egy olyan hatalmas tá
bornak lesz megismertetöje, mely tábor 

A magyar gazdák ünnepre készülnek. csak most kezd i9aza és ereje tudatára 
lős szerkesztője, Dr.Pallay Sándor az Orsz. A jövő hó első napjai a magyar gazdakö- ébredezni, mikor azt látja, hogy minden 
ffigg. és 48-as pártkor titkára; Dr. Angyal zönség ünnepnapjául Ígérkeznek a széke»- vonalon szervezett esősorokkal áll szemben 
Dávid egyetemi tanár; Dr. Ballagj Aladár! fővárosban, amidőn érdekes alkalmiságok melyek — lehet mondani — mind csak 
egyetemrtanár, országgyűlési képviselő, a keretében újból alkalma nyílik a gazdatár- ellene tömörültek, etfcledvén, hogy a ma- 
Magyar Tudományos Akadémia tagja; sadalomnak, az ország minden részéből í g9ar gazdák érdekeiben egyúttal a magyar 
Dr. Földes Béla egyetemi tanár, ország-\ egybeseregleni s a magyar mezőgazdasá- I fflldet s ezzel a magyar nemzetgazdaságot 
gyűlési képviselő; Dr. Timon Ákos egyete- got érintő és érdeklő fontos kérdésekben !> létalapjaiban támadják, 
mi tanár; Hatala Péter ny. egyetemi tanár ¡ ‘egységes magatartását külsölea is kifeie/ni ‘ ^  ~  ...
Dr. Kmetty Károly egyetemi tanár, ország- ___  Országos Tenyészállatkiállitás Bu

Országos Gazdakongresszus készül! dapesten. Hz Országos Magyar Gazdasági 
hirlaoiró- t ó ^ S T 115 J " ’ ÍSC"  na!» iel,!" 1'lsé90 Egyesület kezdeményezésére létesült Orszá- 

PórAatal kanonok, a Magyar Tudományos luek horde í í " "  allást foglalm' 9 °*  Tenyészállatkiállitás junius hó első 
 ̂lüéti hordereiéi, minden gazda áterzi és napjaiban fog megtartatni Budapesten. A

gyűlési képviselő; Dr. Mangold Lajos egye
temi m~4anár; Mokry Ferencz

Akadémia tagja;SzabóLdWóhírlapi,ó;Dr. méltányolja s épen e kongresszus lesz hi- ¡ S E T i r t S  
vatva kifejezést adi

b  - - —o —. loráqak tölé~g~abbar
t. Z U, réSZt 3 ™ unka-Balkán államoknak a magyar mezőgazda- kára által

Schiller Bódog jogtudományi H H f lH f i___  f
László a történettudományi Társaság tagja, lomnak

Soro« 7 /- ■ • '  -- 0---------- ••• «'»«"•“ »a Ham az ország gazdaközönséqe
áo 11 “  « ^ 9 “ . kivána'  k ä rtb «  páratlan érdeklődés nyilvánult meg,

Toleg abban a tekintetben, hogy a Ugy, hogy Jeszenszky Pál a kiállítás főtit-
^  államoknak a magyar mezőgazda- kára által esubeállitott adatok szerint »

bán, anyag- és "adatgyűjtésében a^maouar 0 lícres*tede'™i szcrzödésekben, m0st letelt bejelentési határidő zártáig
tudósoknak, politikusoknak és Íróknak szá- T Í T i  T ”  h”  ' bejelentették: 143 drb lovat';
mos kiválósága. A kérdés eloadoia, a magyar gazdák 1685 drb. szarvasmarhái; 1054 drb juhot

1-sö rész tartalma• , n ( -—  . : összejövetelekor,junius hó 5-én Ru- és 944 drb. sertést. A kiállítás építkezése 
főszerkesztő bíhek Gyula, az Országos Magyar Gazda- Budapesten a Tattersall telepén most vett»

^  £S“ eS01et Í9^ ‘ ,ÓÍ“ leSZ' ki EZa,ka- hC2<letél' S Ä  nagy
ér^s ,f49geUera!é? i  '0rama', W *™  a teljes gazdaközvélemény állatállományra a Tattersall óriási belterü-

^  m^nyü- elé terieszti azokat a súlyos adatokat, me- lete nem bizonyult elégnek, ugy hogy a 
s a » Arany- lyek az o és nagytadásu munkatáriai fára- külterületeit is igénybe kell venni a Mám 

Taönarta. i  Az Aa,ouk kora. dozásai folytán már eddig is egybegyűjtve, tás czéljaira. A^endezés súlyos munká é-
luverPiul tartogattattak a ma- bán Jeszenszky Pál kiállítási főtitkárral

. - — ----- ,--------- inai KUV
o. iSsigmond és az első Habsburgok. — ; — védelmi fegyvereiül t.



n-|384. sz. 1909. végrh. jvényszéknek 1906. évi 8326 p. számú vég-
Á rv e ré s i h ird e tm é n y . ' ■!?“  kjyetkiaitébai Barakonyi Károly ügyvéd

: _  álta! képviselt Nagyatadi takarékpénztár r.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.11. javára, 250 kor. s . jáMrej&g- foganatosi- 

: évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel j tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
közhirré teszi, hogy a  budapesti 8-10.lés* 1310 kor.-ra becsült kővetkező ingósá- 

Tfir TSriKRTrn53n-TQna-^,,r sp | gok u. m. különféléiért és g g ^ e k  ruhák
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os^tpzik Kováczy János titkár is/ A ren- 
dezőbizöttságnak 50,500 korona áll rendel
kezésére a kiállítási díjazások .czéljairá,; 
melyből a lovak csoportjában 6000 kor; 
szarvasmarha csoportban 30,100 lior
juhok csoportjában 8.5Ö0 kor; a sertéspk-j kerületi kir. járásbíróság íyoy] évi
csoportjában pedig 6000 kor. kerül, J ú o s z - 3 számú végzése következtében dr. nyilvános érverésen el ad afnalT 
tásra- A kiállítás megnyitására á rendezőKecskemétiAdolf ügyvéd által képviselt Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-
bizottság József k ir/  herczeq ö  fenséget £ J ' U 0/ f eí  (?, M  V - « 7  6 számú végzéser .a a ‘ . < .... kor- 43 fl,‘- s jár. erejeig foganatosított kié- folytan 250 kor. tőkekövetelés ennek 1908
fogja felkérni. A kiállítás tartama alatt, légítési végrehajtás utján felülfoglaK. és 738 évi május hó 30. napjától járó 6 kama- 
előreláthatólag junius 5-én tartatik meg az kor. 60 fill.-re becsült—következő ingósá-. tai, és eddig összesen 121 kór. 29 fillérben 
Országos Gazdakongresszus s ugyancsak| gok, u. m: különféle bolti czikkek, bolti biróilag már megállapított költségekerejéig, 
egyidejűleg lesz Budapesten a Nemzetközi mérle9ek nyilvános árverésen (Nagyatádon, (Széchényi-tér) 21.) leendő
tC?,- \  . .  u  “ • „  . . eiádatnak. megtartására •
Tejgazdasagi Kongresszus és a Tejgazdj-; Mely árverésnek a nágyatádi kir járás- .ono • a ,
sági kiállítás is. Az országos Gazdakong-| bíróság 1909. évi V. 240 2 számú végzése május J  . A  napJának ____
resszus alkalmából csoportos társasutazások ¡ folytán ‘ 87 kor  ̂ 43 fill. „ tőkekövetelés, u‘ ór“ Ja
is lesznek, melyek rendezésére á kiállítás 1 ennek 1908. évi november hó 25. napjától határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-, 
rendező bizottsága ' az egyes . vármegyék ■ £!'" kamatai, és eddig összesen 30 dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
gazdasági egyesületeit kérte tel. í? f :  «0 fill.-ben biróilag már megállapított . "j™ meg, hogy az érintett ingóságok az

_  j koltsegek erejeig.J'Iagyatádnfi—arpéres fiz^T«»1- évi LX . h-c. 107. és 108. §-ai értei-
__ a  gazdaközönsée leefontosabb é r loia,cn (Petófi-utca)'leendő megtartására meben készpénzfizetés m elle ttr»  legtöbbet

a  t, A  SazilaKözönseg legfontosabb ér. .^erőnek, szugség esetén becsén» alul- i*“
deke. Ma mar minden gazdálkodó tiszta- napián d e  »A rá i el fognak adatni,
bán van-azzal^llö^y' hü'‘ tgázSn"'''belterjes i . * ra â Amennyiben az elárverezendő ingósá-
gazdálkodást akar folytatni, lia hasznothaifó kitüzetik és ahhoz a venni szán- gokat-mások is le- és fclülfoglaltatták és
beruházásokat akar ewkKyftlni tyl ra lií«  de,l<ozol< ezennel oly megjegyzéssel hivat- azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen

• T , ™ “  nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. árverés az 1881. évi LX. t-c. 120. §-a érv
abból az olcso tokéból teheti, a mit foldbír- évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében leimében ezek javára is elrendeltetik, 
tokára törlesztéses kölcsön alakjában fel vesz. képpénzfizetcs mellett, a legtöbbet Ígérőnek, Kelt Nagyatádon, 1909. évi máiüs hó
A gazdaközönségnek útbaigazítást vélfink szükség esetén becsáron alul is el fognak 8. napján.

adalni '  :---*---  --------------- SZABÓ jOZShP —adni, ha felhívjuk figyelmét az immár ^ö-
Zel 30/  gokat mások is le- é5 fclülfoglaltatták és

. Amennyiben az.; elárverezendő ingósá-, kir. bir. véKTehajtá.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

bán előnyösen ismert „ingatlan- és Jelzálog- azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
Forgalmi-Intézet“-re (Budapest, VI. Váczi árverés az 1881. évi. LX. t-c. 120. §-a ér- 
körüt 39.) Mely intézet földbirtokokra a tc|mében ezek javára js ebédeltetik. .. 
becsérték 3 negyed részéig, 3 és fél. száza- , . ^elt.. Nagyatádon, 1909»..~évi május
lékos. készpénzkölcsönöket eszközöl ki 65 °  3. napján. ___ _ _ _ ---  | f
évig terjedhető törlesztésre. A gazdaközön- ? S w r v í r ^ f  HORVÁTH BÉLA SZO b afeStÖ ító l

pfrrpinplr PÜcmPrA l,.„„l..i hnn^.1,,-1, _ kj . .
arról, hogy az intézet minden egyes ügy 450. Sz. 1909. vhtó. _________________9 ‘ :
lebonyolítása a kölcsönt igénylő legteljesebb , ............ ......... =
megelégedésére történt. Levélbeli ■ tudakozó- Á rv e ré s i h irdetm ény. H i r d P t P S P k  i l l t á t l V O ^ v i r n n
dásra díjtalanul válaszol az intézet iulajdo- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. • i  - J
nosa: Ourré Feréncz. évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezc

közhírré teszi, hogy a kaposvári kir.évi LX ,t-cz: 102 §-a értelmében ezen™, £  J a p  k i a d ó h i v a t a l á b a n .

Szabadalm. Bohn féle tér-" 
mészetes vörös fedélcserép.

BOHN nagykikindai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek. — 1—

B Ő M  téglagyár, Nagykikinda.

CZERKON IMREj KÉSZ CIPŐ- RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki- 
állításon elis
merő oklevélr 
lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitményü lábeliit a tajjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra j^erték szerint minden alakú cipők el- A  

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

kivitelig. • .

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

------------  ■ ------------

A pécsi 
országos la- ' 
állításon elis-' 
maró oklevél- - 
lel
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Alapittatqtt
1854. ROHER BERNAT, NAGYATÁDON,

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. ¥ MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitüskés kerités sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá
ria“  sodronyfonatok.

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré- „Cornélia“  és „Sophiéna" perme-

szek. Gazdasági vetőmagvak. raffiaháncs. ~

Építkezési anyagok nagy raktára.
Mauthner-féie konyhakertészeti és virágmagvak.
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RAKTÁRON TARTOK: • 

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

' ELVÁLLALOK:

^  Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

.... --------------a nyomtatványok, müvek értesítők, gyász

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. Ü U  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

Rajzpapirt és kartont egész ivekben m  a legizlésesebb kivitelben, 

és felvágva. * _  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalb^ifn emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

0

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutányos árban.

§=ö=^A£^Ff-..........

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
• - - - - . készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
~ ? Nyomatott Kenyák János könyvnyomdájában ^Nagyatádon 19097” '
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NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK ÉN EK  TÁRSADALMIT GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I H ET ILAPJA
_____________________ A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK* HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

M e g je le n ik  m in d e n  o ü tö r tO - k O n

FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztőség: Nagyatád, FOrdő-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szim.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Házi iparunk.
A z a bizonyos «nemtörődömség;

óráiban foglalkozik, Az előállított 
termékeket aztán vagy maga viszi 
piacra, vágy konsorciümba állva;

tosan felkapott jelszavak után in
dulunk.

Valósággal megdöbbentő adato-rtz a Dizonyos «nemtoroaomseg» • ,  ■ , 7“ "7, “.’ vaiobaggai megaouoenio aaaio-
vonul -végig egész közéletünkön. Ez „ ¿ S  ’ l l ™  i ut°M>1 kát mutat a magyar háziipar törzs
képezi tulajdonképeni okát gazda- ’ ,,3 2 ?  ' ' t |  könyve, am élyadatok és számok a
sági elmaradásunknak A közgazda- lalkoz°  gyáros szamara, az oranak ■ legszomorubban igazolják állításunk 
ság főbb ágaival nem törődünk, a fegyvernek egy és ugyanazonjhelyességét.■•.Ott a hol .a, háziipart 
mellékágait pedig lekicsinyeljük. így S f ^ e n f e  m elletT ínálunk is. a külfaidi jó példákat kö-
a haziipart is. , _ “ „ hrt|

ság főbb ágaival nem törődünk, a í®? fegyvernek egy es ugyanazon helyességét. Ott a hol a háziipart 
mpllpkánait npdin Ipkirsinnplink inn dolgozza evrol-evre sa- nálunk is, a külföldi jó példákat kö-

jat tűzhelye mellett, a vallalkozotol j vetve, vállalkozók segítségével, mint 
Pedia a háziioarnak éo olu aPot* anyagból, gyakran annak; családi ipart redszeresen, szeryes

fontos, mint nagyjelengégü szerepe •rkYs6b£i'fl z l m g l ^ en^ '° "  t á ' f f  teggebb fc
van egy nemzet gazdaság, eleteben, ^ en a helyeke^tehát szer-1 J^ g a S S S S b b  p lid «  é r^ a  sza”

ves munkamegosztást látunk, m e l y , ^ ^ . ,  csoportjában láthatjuk.'Nemcsak a nép keresete szempont- ^  ..............

íontos iparágak ̂ eghonosithatásának C SSÍ «.jduvém egB e négy k ö zsé g -
k é s z s é g e s  le jtésének a l a p j a i t ] ^ g y á « ^

dia ® 5 a d ^ “ nkd r i^ ; ké'íb tt mUnkéSükat^ ér‘ f n7 cbbS á d k“ ^ a ^ k  °^alrnakalapok drg a külföldre hivatkozni, de j o , ezekben az országokban bármely uj készitéséveH| és az általuk előállított
példáit sehogy sem követjük. Pedig iparágat felkarolni, vagy már létezőt 
különösen a háziipar terén nagyon, az igények szerint-fokozni és.fejlesz- 
ís a külföld után kellene indulnunk, téni, mert a munkaanyag foiyton 
Mil^enljnás iránpu külföldön a h á-(mggvan és nevelődik az .országban, 
ztifrar, mely egyes szegényebb vi- Ha már Jánost eme rendszer 
dékeken a népnek nemcsak megél- j szemmeltartásával saját háziiparun- 
heteset biztosítja, de némi jólétet is kát nézzük, csak ötletszerűséget, 
képes nyújtani. munkapazarlást látunk mindenütt. A

Ott van például Schwarcz- rendszer nálunk épen a rendszerte-
wald, ahol az óragyártás, —  Belgium, lenség, a _ szervezetlenség ezen a_________ _____ _
a hol a fegyverkészités, vagy tisz-i téren. Nem az igényekhez, nem az'mennyire emeli is öntudatunkat, ha 
tán házi, vagy mondhatnék családi illető vidéken meglevő termelési elő-1 az idegen megdicséri népünknek pl. 
ipar, melyben a ház minden tagja,; feltételekhez mérve honosítjuk a a díszítésben megnyilatkozó erős 
vagy egész nap, vagy a mezei mun- megfelelő háziipart, hanem ötletsze- szépészeti érzékét. A háziiparnak az 
kától és állattenyésztéstől szabad j rü, időről-időre jelentkező és díva- a célja, hogy családi iparrá fejlődve,

erényeket emlegették, azt kellett megma- ruár 22-én a Grammer School No. 79-ben.

áruk piaci értéke 1,200.000 korona.
Ilyen továbbá aẑ  Árvamegyei 

vászonszQvés, a hol 326 család évi 
termelése 565,000 méter különféle 
vászon, 260.000 korona értékben.

Nem a háziipar rendeltetése, 
hogy a különlegességeket kereső 
külföldi látogatónak exotikus dol
gokkal tudjunk kedveskedni, bár-

Nagyatádi Hírlap tárcája, gyaráznunk, hogy miben rejlett Washington
-r. _i. ; — ^ hősiessége, jellemessége, önzetlenségé, hogy 

, • - .  milyen példákat tudunk az életből felhozni
Kot SZOuOr. ezek mellett az erények mellett, és hogy

Elbeszélés: Irta Szebenyel József. miben állt az ő nagysága általában.
Valóban, a világtörténelem legelrejtet- 

A Grammer School No 79 — a2~'Elsfi-r̂ Bfr&-vi!ágábajj sein találok hpzíá hasonló 
utcában volt és jártunk benne fiu-diákok enibert. Az'ömteUgnséggr^'a szerénysége, 
nehány ezeren. Február 22-én minden esz- nagy tudilsa;  tehetsége, államférfiul képes- 
tendőben nagy ünnepünk volt az iskolában. s^gej _  amellett, hogy egyszerű polgári 
Az a nap volt Washington születésének é|e,ct éIt ¡ó csa|ádfö, jó férj és kedves 
évfordulója, teh.it nemzeti ünnep, amit meg barát volt __ aki eg9 világbirodalmat te- 
kellett ünnepelni.. reirftett az ö mezitlábos katonáival — pár-

------A  Washington évfordulón reggel k4-. jót ritkítják a világ történetében.
lenczkor mi pontosan megjelentünk az is- A  minap a városligeti tó mellé vetöd- 
kolában, hogy azok, akik ismerték jól ¡tem ésvvéletlenül odabotorkáltam a Was- 
Washingtont, elmeséljék nekünk _a nap jc- j hington szobor mellé. A régi melegség, a 
lentöségét és hogy belénk oltsák mind i sok hódolat, amiket (azok a nemzeti ünne- 
azokat az erényeket, amikben. Washington! pek belémollottak, azok a lelkes rajongó
bővelkedett. mesék az ő nagyságáról, amiket szinte be- j alighanem angol gyarmat volna. De nem

Tisztán emlékszem: sohsem arról be- J  levéstek a Jelkembe, mind fölszakadtak itt; sikerült. 
széliek nekünk, fogékony lelkű fiUgyerekek- a keleten, a téli ködös leyegöben, és sze- j  Ahogy Andrée ballagott csendesen 
nek, _ hogy milyen nagy volt Washington retteni volna megölelni az ércszobor lábait, i visszafelé, három amerikai megállította, 
államférfiul tehetsége, hogy a világ politi- Leültem a szobor 'kőtalapzatára és az el-jgyatíus volt, kikutatták, megtalálták az ira- 
kájára milyen kihatással volt az ő szerep- hagyott szürkületben, a csöndes tó mellett tokát és bár ígért nekik ezreket* mégis 
lése, hogy az államfejlődésre milyen volt lejátszódott előttem ez a mese, amott köny- bevitték a főhadiszállásra Washington elé. 
a hatás, hanem mindig azokat az ! nyes szemmel hallgattunk végig egy feb- ■ Ez az Andrée daliás, szép huszon-

Voltak romantikus, szép történetek 
abban a szabadságharcban, amely felsza- 
szabaditotta az amerikai Egyesült Államokat. 
Nagyon rosszul állt egy télen a szabad
ságharc ügye. West point vára volt még 
az egyetlen, amely tartotta magát. A szép, 
csodaszép West Point, a Hudson partján.

Bevehetetlen erősség. A . vezére, a 
parancsnoka azonban áruló lelt. Pénzért és 
rangért át ákarta játszani a várat az ango
lok kezére; Az angol fővezér, Clinton ge
nerális egy Andrée nevű fiatal őrnagyot 
bízott meg az árulás lebonyolításával. Ez 
bejuloü a várba, megkapta a rajzokat, a 
terveket és a mezítelen lába és a haris
nyája közé rejtve indult gyalogosan — ame
rikai uniformisban vissza az angol táborba.

A történelem azt bizonyítja, hogyha 
ez az árulás sikerült volna, Amerika ma
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«-nppnpk rpnriszeres munkát. állandó 
keresetet adjon. - .

Mindezekből pedig világosan 
következik, Hogy a házilpar nem 
dilletánskodó játék, hanem a köz
gazdaságnak oly fontos mellékága, 

7T mellyel rendszeresen és országo
san kellene foglalkoznunk.

Czigány-vadászat.
—  Saját tudósítónktól. —

F. hó; llrére Somogy vármegye csen
dőrsége azt a parancsot kapta a szárny- 
parancsnokságtól, hogy a vármegye területén 
tartózkodó s többszöri lopást elkövetett 
czigányhandákat haladéktalanul fogja el s 
kísérje be.

Somogyvármegye összes csendőrőrsei
2—2 járőrrel fThö 11-én megindították a 
a nyomozást. ■

Nyolc órai fárasztó s kínos gyaloglás 
után már-már kezdték reményüket feladni 
derék csendőreink, mikor a vízvári őrshöz

czigánybanda egyike a taranyi erdőben 
tartózkodik. Nyomban-áz erdó átkutatásához 
fogott s tényleg sikerült is a czigányokra 
reáakadni, kik jó kedvüen, veszélyérzete 
nélkül lakmároztak a — talán ugyanaz nap

lopott eledelekből.
Mikor a közelgő csendőröket észre 

vették,-azonnal a sátorfáik összeszedéséhez 
fogtak a nők, a férfiak pedig kereket ol
dottak.

Nem volt mit tenni az üldöző csen
dőröknek, hogy a már hetek ó:a garázdái-

Mihelyt azonban Nagyatádra a Korona 
szálló elé beértek, egy rémes czigánykiáltás 
hagyta el az egyik öreg asszony sZájüre- 
gét, mire-apró, sovány gebéik olyan vág
tatva vitték a lopott holmikkal jól megrakott 
szekereket, mint a legjobb versenylovak.

Ugy látszik a tévéstől félő czigányhad 
bízott abban, hogy a város e tekintet
ben — biztos védelmet nyújt .nekik. Bár 
eldördült nehány lövés, de inkább ijesztés- 
képpen, mint határozott czéllal.

így a czigányoknak sikerült pár száz 
méterre kereket oldani,

Nem sokáig tartott azonban szabad
ságuk, mert mind a három kocsit csakha
mar elfogták s Nagyatádra kisérték.

Sajnos csak egy öreg férfi volt az 
elfogottak között, az öreg Pizdák János 
László, ki .seniora a karavánnak. Vallatták 
az öreget, de vajmi keveset tudott mondani.

Most itt ül az ¿gesz família Nagyatád 
nagyközség börtönéberl s várja a férfi csa
ládtagok. elfogását, mely czélból erősen 
folytatja a kutatást vármegyénk csendórsége 
s ezen kutatásból ugyancsak kiveszi a maga 

derék, fáradhatatlan 
csendórsége is. - . - <

Nehezén, várjuk azt az időt, mikor 
hirt adhatunk arról, hogy ezen rakoncátlan, 
Vakmerő, tolvaj, gyilkos nép főkolomposai 
mind hurokra kerültek, mert csak ezek
teljes elnémitásával lehet igazán szó a'"ci
gányok megrendszabályozásáról.

Enyhe büntetés csak csiklandozza 
vérüket, hogy kiszabadulás után annál vak
merőbb lopásokat s gyilkosságot kövessnek el.

Ha a főhősök az akasztófán függnek, 
elrettentő például szolgálnak az utódoknak

-kedó czigánybanda íérfitagjait is- hurokra js velük kihal a czigánygyerekeknek-helyes 
kerítsék, az őrültül rohanók után lőttek, i irányban való '"nevelése ellen tiltakozó is. 
A  lövésre az egyik czigány a pocsolyába £s ha a czigánygyeréket is ugy ne
vetette magát, a többi elmenekült. Nem vélik, mint más becsületes ember gyermekét 
sebesült meg az elesett sem, csak Így vék ákkor 20—30 év múlva az a bősz, nomad 
egérutat találni, mi azonban nem sike- nép állandóan letelepül s hozzászokik a 
rült, mert a csendőrök íszrevevén öl tisztes munkához.
elfogták s a három kocsival, hat asszonnyal! t_______________________’_____ .
s 11 gyerekkel együtt Nagyatádra kisérték.

í? Rotter Bernátné alapítvány.örökké czigányul kerepelő cziganyhaddal. r  J
Szép nyugodtan jöttek a -csendőrszuronyok A nemes szivüség, a jótékonyság, a 
között szegények iránt való meleg érdeklődésnek

szép jelét adta Rotter Bernát és neje azzal 
a nagy lelkű; alapítvánnyal, melyet házas
ságuk 25. évfordulója alkalmával a «Nagy
atádi irz. Nőegylet» részére tettek.

Ezen alapítványról szóló-alapítványi 
levelet a következőkben közöljük: 

jJla p itn d n y i len é i.
Alulírott Rotter Bernát, nagyatádi la- 

r  szeretett nőm, született Hermann 
Katinkával kötött házasságom 25. évfordu
lójának emlékére, a nagyatádi izr. nőegylet
nél 2 (kettőj darab egyenként 100 {egyszáz) 
korona névértékű kap'osvári néptakarék
pénztári részvényből álIŐ^alapitványt teszek, 

mely alapítvány örök időkre „fio tte r 
Bernátné alapitoány“  nevet viseli.

Ezen alapítvány mindenkori évi jövö- 
delme a nagyatádi izr. nőegyletet illeti, ki 
is azt minden év junius hó 20-án, a nagy
atádi hitközség területén lakó és segélyre 
szoruló két érdemes zsidó asszony között 
egyenlő arányban felosztani köteles.

Fcriti alapítványt képező részvények 
soha más célra fel nem használhatók, soha 
el nem idegeníthetők.

Amennjjíben azonban valamikor a 
részvények a kibocsátó intézet által bármi 
okból bevonatnának, ugy az azokért befo
lyó összeg valamely nagyatádi jóhirnevü 
pénzintézetben helyezendő el s ezen elhe
lyezett összeg kamatai fordítandók a fent 
megjelölt ezéira.

Kelt Nagyatádon, -
f io t te r  B e r n á t

Vajha ezen -nemes szivü intézkedés 
követendő például szolgálna másoknak is, 
hogy ezen minden izében jótékony egye
sület hatványozott mértékben segélyezhetné“  
községünk szegényeit

H Í R E K .

— Személyi hír. Nagy József kir. segéd
tanfelügyelő f. hó 17. és 18-án községünk
ben időzött, mely'alkalommal megvizsgálta 
az áll. és izr. elemi iskolákat, valamint a 
közs. óvodát; mind a három intézetnél tel
jes elismerését fejezte ki az elért szép 
eredmény fölött

négy esztendős francia ember volt, akit a i 
kaland vágya vitt az angol hadseregbe, az 
amerikai forradalom színhelyére. Nagyon 
művelt, igen tehetséges katona volt, őrna
gyi rangot viselt a hadseregben és a jelen 
megbízatása is amellett bizonyított, hogy 
Clinton tábornok nagyrabecsülte.

Benedikt Arnold, az áruló generális 
neszét vette az elfogatásnak és átszökött 
az angolokhoz, mielőtt elfoghatták volna, 
de West p,oint vára meg volt mentve.

Andrée a hadi törvényszék elé került 
és mint közönséges kémet\kötél általi ha- [ 
Iáira ítélték. Az Ítélet és a a ki végeztetés 
közti idő alatt azonban Andréet az ameri
kai tisztek nagyon megszerették. Az a 
nyugodt hősiesség, amivel a sorsát fogadta 
és áz a csendes halálraszántság, amiben a 
fogság napjait töltötte, az amerikai tisztek 
szivét annyira meglágyította, hogy meleg 
rokonszenvvel kezdtek viseltetni az ellen
séges kémmel szemben és voltak köztük 
olyanok is, akik nagyon összebarátkoztak 
a fogollyal. Tudása és katonai erélyei elra
gadták az amerikaiakat és a kivégeztetés 
előtt néhányan kérvényben folyamodtak 
Washingtonhoz, az amerikai fővezérhez, 
hogy kegyelmezzen meg Andréenek.

Washington azonban a kegyelmet 
megtagadta, annyit engedett hogy ne kötél, 
hanem katonához méltó golyó általi halál 
legyen a fogoly osztályrésze és hogy bebi
zonyítása, hogy nem a szive sugallata, 
hanem a hadi szokásokhoz való kénytelen 
ragaszkodás készteti a szigorúságra, az 
ilyen formán való kegyelem megadást maga 
vitte hirül a fogoly Andréenak.
. — Andrée őrnagyi — mondta neki 
Washington, mivel önt hős katonának 
derék, kütelességtudó embernek ismertem 
meg, golyó általi halálra ' változtattam a 
hadbíróság Ítéletét.

Ezzel kezet fogott Andréeval, meg
csókolta homlokát, mire Andrée átadott 
neki egy kis czeruzarajzot, amelyet maga 
készített magáról egy nappal a kivégezte
tése előtt és amelyen ezek a szavak ál
lottak:

— Washington tábornoknak hódoló 
tisztelettel, Andrée.

Washington könybe lábadt szemekkel 
indult kifelé. Andréet másnap agyonlőtték.

Mikor a háború véget ért és Was- 
| hington elnöke letHai-Egyesült államoknak, 
! egy év múlva ott ahol Andréet kivégezték, 
azon a helyen egy szobor dicsérte a nagy

j generális dicsőségét és ez a szobor Andrée 
szobra volt. «Andréenek a katonai hősies- 

I ség és kötelesség tudás mintaképének em- 
| lékére állították George Washington és 
! katonai bajtársai.»

*

Ez a szobor jut eszembe, amint itt 
ülük a budapesti városliget egy messzire 
esett bronz szobra alatt és azon tűnődöm, 
hogy milyen nagy ember lehetett az, aki 

jaz ellenségének is szobrot állított, mert 
szépségeket és tiszta erényeket látott 
benne. .

Ott a mi New-yorki iskolánkban min
den gyerek tudta az Andrée - történetét és 

jaz angol katonák iránt tanúsított megveté- 
i sünket csak növelte az a tudat, hogy az 
¡egyetlen hős angol katona is francia volt 

A vérrokonságot nem érzik odaát a 
britt testvérek iránt. A  szabadságharc, az 
1813-ikí angoj amerikai háború, ami a 
Kanadai határokat szabta meg és ahol az 
angolokat szintén legyőzte a yankei flotta, 
kiirtotta^ belőlük a testvéri szeretetet és 
mint ahogy mi a németet tartjuk örökös 
ellenségnek, áz amerikai az angolt ‘ tekinti' 
annak.



— Szünidei orvos-tanfolyam. A buda
pesti szünidei . orvosi tanfolyamon — úgy 
halljuk — Schwartz Mihály dr. nagyatádi 
járásorvoi vesz részt Somogyból- R  vár
megye törvényhatósága e célra 100 koronát 
szavazott meg Schwartz Mihály dr.-nak.

— A nagyatádi „Napközi Otthon“ ja
vára dr. Szetsey Istvánné 21 kor. 10 fill.-t 
gyűjtött. Fogadja a nemessziyfi gyűjtő fá
radozásáért a rendezőség legmélyebb kö
szönetét.

— Tűzoltó testületünk idei közgyűlé
sét f. hó 15-én este 8 órakor tartotta meg. 
Ez alkalommal a parancsnokság egészitte- 
tett ki Kárbuczky József, dr. Zsigmond 
Imre s dr. Wiesner Géza tagok beválasz
tásával. A gyűlés fontosabb tárgyát képezte 
még a parancsnok jelentése a múlt évről,- 
melyben örömmel mutatott rá azon sikerre, 
amit testületünk a nálunk tartott szövetségi' 
közgyűlés alkalmával s különösen a~ verse* 
nyékén is elért. Ezzel kapcsolatban említjük 
fel, högy festületünk most is erősen készül, 
a jövő vasárnap Kaposvárott a tűzoltó 
szövetségi ünnepségekkel együtt tartandó 
versenyekre. Reméljük,, hogy a kaposvári 
versenyek is tűzoltóinkra fényes eredmény- 
nyeí végződnek, ami még inkább hivatva 
lesz fokozni a testület jó hirét. Úgy tudjuk, 
hogy nemcsak tűzoltóink, hanem városunk 
lakói közül is sokan készülnek a valóban 
nagyszabásúnak Ígérkező kaposvári tűzoltó 
ünnepségekre.

— Nagyatádi ártézi fürdő gyógyfürdő 
jellegének kimondása, — amint megbízható 
Tórrásból vesszük a tiirt — küszöbön van. 
A  gyógyfürdő jellegre fürdpnk feltétlenül 
számíthat, ha a gyógyfürdő jelleghez szük
séges feltételek Nagyatádon — a legköze-

Ahogy a nagy teremben a halálos 
csöndben, lélekzetvétel - nélkül ülünk 
ott diákok 2000-en és hallgatjuk a száz 
mesét Georg Washingtonról, a szabadság- 
harcról, a hős Andréeról, a hazaáruló Be- 
nedikt Arnoldról a három toprongyos 
amerikai katonáról, akik nem fogadták el 
az ezreseket, pedig mezítláb harcolták át a 
hideg telet csizma híján, ahogy elvonul 
előttünk a csillagos .és sávos lobogó ezer
nyi eleven hőse, csatája és minden szabad* 
ság, legyen köztársaság és egyenlőség, 
azért, hogy ne kelljen hautiadik György 
királynak adót fizetni — mikor ezt a sok 
szép romantikus históriát, versben, dalban, 
képben elénk vetiti színesen, meleg páthosz- 
szal — akkor tudjlik, hogy most van feb
ruár 22-ike, és egy ilyen napon született 
Georg Washington.

A hideg átjárja a lelkemet is, a szo
bor mereven néz a messzeségbe és azon 
gondolkodom, hogy mennyi része van 
abban Washingtonnak, hogy mi az iskolá
ban ott sohse hazudtunk és mindig azon 
iparkodtunk, hogy jellemes, becsületes,' bá
tor és igaz emberekké váljunk; hogy mek
kora része van abban Washingtonnak, hogy 
óz amerikai ember jellemszilárd és minde
nek fölött igazmondó, őszinte; és ki hiszi, 
ki nem: de én állítom, hogy ezt a nemzeti 
erényt az egyetlen Washington lelke — 
ahogy az az iskolákon átszürődött — ol
totta bele abba a 80 millió emberbe, ott 
túl a tengeren.

Ha pedig a pedagógus olvasóim 
akarnak gondolkodni valami fölött, akkor 
gondolkodjanak afölött, hogy milyeh sze
repe van a «péidá»-nak a pedagógiában.

lebb megejtendő miniszteri kiküldött vizs
gálata folytán — megtalálhatók. Hogy mik 
azok a feltételek, — legközelebb ismertet
jük.

— Fényképészet. Olvasóink ̂ zives fi
gyelmét felhívjuk Vértes Antal nagykanizsai 
fényképész mai számunkban közzétett hir
detésére.

Tyúklopás! kizérlet. Dóra Jáhosné 
szüL-Hado Erzsébet szabási lakos f. hó
15-̂ n igen megkívánhatta a jó csirke pe
csenyét, mert Dóra Mihály gazda csirkéit 
akarta ellopni. Tettét azonban nem hajt
hatta végre, mert a gazda veje észre véve 
a rosszban sántikáló nő szándékát, a lo
pást megakadályozta.

—..A  görgeteg! csendélet. ,F. hó 16-án 
a görgetegi vasúti •'Vcndégtöben-.-^wekedés 
történt, ugyanis Farkas jános kuntelepi la
kkos és Kocsis József u. o. v. lakos a korcs
mában előzőleg elfogyasztott bor árán ösz- 
szeszólalkoztak s miután a felmerült 
ellentéteket szóbelileg elintézni képepek nem 
Voltak botot és literes' üveget használtak 
és egymást alaposan “helybenhagyták. A 
duhaj legények verekedési kedvének lelo- 
hasztása végett a hatóság a megfelelő 
intézkedéseket folyamatba tette.

—~-AdÓleIrás a fagykárok miatt. Fel
hívjuk birtokos olvasóink figyelmét arra, 
hogy a mostani fagykárok következtében 
adóleirásokat kérhetnek a károsultak, mert 

I erre a törvény jogot ad.
— Állatdijazások. A somogymegyei gaz

dasági egyesület legközelebb három helyen 
is rendez szarvasmarha-díjazást: Csurgón, 
Göllén és Boldogasszonyfáib Csurgón e hó
16-án, Göllén e hó 23-án, Boldogasszonyfán 
pedig junius hó 13-án rendezik az állatdi- 
jazást. Az első helyen 850 korona, a má
sodikon santén ugyanily összeg. Boldog
asszonyfán pedig 800 korona kerül kiosz
tásra. A jutalftiakat a földmivelési minlszte-1 
rium adja.

— Fogorvos Nagyatádon. Med. Univ.; 
Dr. Gonda Sámuel az előnyösen ismert 
budapesti fogspecialista városunkba érkezett 
és rendel a «Korona» szállodában fog- és 
szájbetegeknek. Felhívjuk t. olvasóink fi
gyelmét lapunk mai számában közzétett 
hirdetésére.

— Tamássy park-szanatóriuma Duna? 
harasztiban, Pest-megye. Elsőrangú gyógy
intézet alkoholisták, morfinisták és ideg
betegek részére. Kívánatra prospektust 
készséggel küld az igazgatóság.

— Egy sikeres gyógymódról. Méltó 
feltűnést kelt és nagyban hódit a bel- és 
küíföldi^yíjsi szakkörökben egtfuj gyógy
mód, amelyik-mi annál nagyobb megelé
gedéssel tekinthetünk, mert ezen uj irányú 
kezelésnek szellemi alkotója magyar"brvos. 

-Ez a gyógymód a Vérgyógyitás (Hemopatia,) 
mely a modern kezelési rendszertől eltérő
en, sőt töt>b krónikus betegségben azzal 
teljes ellentétes felfogásból kiindulva gyó
gyít és remek eredménnyel gyógyított szám
talanszor oly esetben, mikor a modern 
orvosi tudomány már leszámolt a beteg 
életével. Ezen gyógymód megálapitója dr. 
Kovács J., fővárosi iprvos, a kinek Buda
pest, V. Váczi-kőiuf 18. szám alatt lévő 
rendelő intézetére felhívjuk mindazon bete
gek figyelmét, kik valamely régi, súlyos 
betegségben szenvednek és mai napig ba
juk ellen enyhülést nem nyerhettek. A 
vérgyógyitás mellőzi a mérges kémiai or
vosszereket, hanem kizárólag, a természet
nek kipróbált és évezredeken át jónak bl-‘
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zonyult gyógygyökerek, gyógyfüvek, fürdők 
vérelvonásokat alkalmazza. A kezelés kel
lemes, könnyen betartható és nem jár idő
veszteséggel. Különösen szép eredménnyei 
vannak: az asztma-, sziv-, gyomor-, ideg-, 
köszvény- és görvélykórban szenvedőknél, 
a mely betegek ezen kezelés által gyöke
resen kigyógyulnak.

— A számolóművész húga. Bizonyára 
sokan emlékeznek még Franki Móricra, a 
a valaha világhírű csodagyerekre, aki az 
egész világon produkálta magát szédületes 
számtani műveleteivel. Nem volt az a szám
tani feladvány, melyet egy-két pillanat alatt 
meg ne oidott volna é r  -olyan precízen, 
hogy a legöregebb matematikai professzo
rok is megcsóválták fejüket. {Izóta sok idő 
múlott el és meglehet, hogy Franki Móric 
se tud már úgy számolni, mint egykoron. 
De a hajdani csodagyereknek most szintén' 
csodagyermek húga van, a négy és fél 
éves Franki Rózsika, aki mint valaha a 
bátyja számokkal, a zongora darabokkal 
müvei csodát. A parányi kis leány a leg
szédületesebb zenemüveket is lapról játsza 
le és anélkül, hogy csak véletlenül sjs a 
szomszéd blltentyüre~hibázna» A napokban 
Franki Rózsika a Zeneakadémia tanári kara 
elótt-produkálta magát és ezúttal a zene
professzorok csóválták a fejüket Éft^íár 
fiatal kora lehetetlenné teszi, hogy a Zene- 
akadémia növendéke fehessen, a tanári kar 
sürgősen felvette a kis csodagyereket, hogy

művészet utjain elérendő nagy diadalai
hoz segédkezet nyújtson.

— Melyik a legjobb budapesti napi
lap ? Erre a kérdésre már mígadta a helyes 
választ a közönség, amikor oly nagyarányban 
csoportosult „Az Újság“ körül, hogy ez az 
újság ma a legelterjedtebb valamennyi kö- 
zött. Azt a pályát, amit a régibb lapok Iwir- 
mincz esztendő alatt futottak meg „Az Újság“ 
rövid öt évi fennállása alatt nemcsak hogy 
megjárta, hanem tál is szárnyalta és folyto
nos emelkedése szinte káprázatos fejlődést 
biztosit ennek a közkedveltségü, egyetlen 
előkelő nagy magyar napilapnak Herczeg 
Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Koz
ma Andor, Mikszáth Kálmán főmunkatársa
kon kivül olyan újságírói gárda szolgálja 
„Az Ujság“-ot, aminővel egyetlen egy hazai 
lap sem rendelkezik és ennek, valamint an
nak a gondosságnak, mellyel Gajári Ödön 
és Ággi Béla „Az Ujság“-ot szerkesztik, 
tudható be az a magas előkelő színvonal, 
mely „Az Ujság“-nak sajátossága és amely- 
lyel semmiféle hazai lapvállalat nem vete- 
kedhetik. „Az Újság“ állandó heti mellék
lete A gyermek és az Asszony, egyik az 
apróságok, másik a magyar úri asszonyok 
körében szinte a rajongásig' közkedveltségüek. 
„Az Újság“ előfizetési ára 1 hóra 2 K 40 f, 
negyed évre 7 K, félévre 14 K, egész évre 
28 K. Megrendelő czim: „Az Újság“ Buda
pest, Rákóczi-ut 54.

CSARNOK.
Á hínár csókja.

Irta : Zsoldos Látf jó.

R  Duna partján sétáltam a hal
kan zizzenő ngárl alkonyatban, 
hallgatva a tücskök cirpelését s a 
békák brekegését, amely a köhaji- 
tásnyira sötétlő kicsiny szigettől hú
zódó nádasból zsongott ritmikusan 
felém.

Amint így lassan álmodozva 
mendegélek a-nedves fövényen, egg- 
szerre csak előttem terem szapora 
ugrándozással egy zöld béka. A 
lábam előtt megállt és ép. tisztán
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lá t ta m  h o q q  k id ü l le d t  szemével ^ m : vesen'átkarolja, a leány derekát és akkor hirtelen átvetetté magat az
tekint. Igen szeretem az állatokat s a leány piheg és ajka-remeg. alacsony korlaton:
azért én is megállottam egy pilla- Attól fogva minden alkonyaikor Édes magzatai91 „
natíg, farkasszemet nézve a békával ez lett a vége a setanak; a szerel- Csrtíbanas al átszőtt es a
a suttogó félhomályban. ; mes pár átrándult a szigetre es. keso: (j ott â  hidlab alatt magahoz

A  kis állat pedig, nekibátorodva ‘ holdvilágnál tért vissza a-hídon. ° S L aIf á r o s á n ö l e t  Z a tá Z "' 
jóindulatú feilépésenrtón nagyot ku- Meg nem ̂  foghattam, . tisztelt csak kárpóto|„i:;
ruttyolt. Aki érti az állatok’ hangját,; uraság, hogy mit kereshettek 
mint ahogpn

! barna fiatal ember öleléséért, aki— talán nem dicsek-i geten. Mert az ilyesmi nálunk bé- *™rn
vés, ha mondom, sok évi megfigyelés káknál nem szokás. Később azonban • . .
után nekem sikerült megérteni, -  elmondta nekem egy tücsök, hogy “ .?zl1 " iszem, Itiszteit urasag, 
annak ez a kuruttyszó körülbelül a szigeten sürü lombok között re j-1 karpotolta is. Mert a zoldhaiu leány 
ezt jelenthette:

m a  s z i q e i e i i  s u r u  i u h i u u r  n u . i u u -  x t j - i  , , ,  ’  : p
j tözködik egyh áz és abban a házban azóta olyan nyugodtan pihen a hi-

Tisztelt uraság, mit k e r e s  itt;alkonyat után, minden este m e g g y ü l-,"^  °  ¿ á ' Ő t ‘fatóita^meo
... -   ̂J jadtegy gyertya es a~gyertya világnál, zavartalan poiaogsagot talalta. meg.este a Dana vize partján?. Szólott a béka és még egyszer

relmesek és ettőí az öleléstől a nyá- l 1̂ ?1 „ szem >̂
pic gyertya elalszik. brekegessel kerdezte:

- O s t o b a !  -  dünyógtem -ön-, j , “ t S S S r “  han9U'  
kénytelenül —  hogy lelíet olyankor ■ urasag ?
elaludni ?  '■ ... , ,-fc

—  Na igen, szőtte tovább a kü- I?ahnna-niar7
lönös történetet a béka. Sajátszerüen ucuiunci
brekegve, én is-ezt mondtam a tü- Ro**er Bemát nagykereskedő jelentése.

Nem akartam rossz nevelésünk bent í  .szobában, ölelkeznek a s z e - ; 
látszani, tehát —  nem ugyan bre
kegve, hanem a magam emberi be
szédjén, —  ezt feleltem neki a kér
désére:

Béka barátom, én festő vagyok 
és hangulatot keresek itt este a Duna 
vize partján.

—  Hangulatot? brekken vissza 
csodálkozva, a zöld jószág. És olyan 
furán ugrott szava mellé, mintha csak 
azt akarta 'yphia jelezni ezzel áz 
ugrással, hogy nevét rajtam. Hangu
lattá tisztelt uraság?

■Bosszúsan pillantottam a konfi- 
dens állatra és toppantottam a lá
bammal.

—  Ej, hát csufolódni akarsz 
velem?

csőknek. A tücsök pedig élszégyelte 

vozott.
Ősszel ’a'hűvös estéken elma-| 

radozott a viz partjáról a pár. S ; 
azóta egész télen át nem láttám Őket 
Most a meiegedő tavasszal azonban 
nrja megjelentek. De minaketten 
mintha megváltoztak -volna. A sár- 

n , ¡gahaju lány talán meghízott, a .barna
Az_eleven zöldség megszeppent, fiatat ember pedig okvetlenül elhi-U 
Dehogy akarok en csufolodm j deguIU Nem suttogott többé, hanem

Árak 50 telegramonként értetődnek. 
Nagyatád, 1909. május 19-én.
Búza — K.-13>— 13.20 

. Rozs — „ —28.80 9.— 
Árpa — „  7.50 8.— 
Zab — „  8. - 8.50 
Tengeri — „  8.— 8.50

Kiadó laptulajdonos : 
BEYN Á K  JÁNOS.

veled jó-uraság l Csupán egy titkot poigkor kiabált, a nő pedig sirt, v a g y ; N agyatádon a  Fürdő-utcában levő 
: akarok elárulni -neked, ha meghal* ¿sdeklő arccal tekintett ilyenkor reá.! A

^ t ^ ^ e ^ ó n á l k t r  Egyszer aztán mi történt? Én > 67-k
balra ugrott a viz partja feléj ház

: szabadkézből eladó.:
B ő veb b  fe lv i lá g o s ítá s t  a  k ö z s é g i je g y z ő  ad.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Vasalás.
fillér.
"20

i ott-gubbasztottam szokott helyemen) s « e -  SZcMlU 
nyár eleje óta fekszik egy sárga i" " ¡ j* £  “ «én, amikor itt a parton j »  

haiu leán». megjelent, a férfi, ineg..aJeana- Es
-  Mit beszélsz? szóltam közbe. se" k‘ ,volt rajtuk kivül -  

izgatottan, de a béka nyugodtan S  ‘n^ latos™. beszeltek egy- 
folutatta- massal. A leány lebukott a földre es

-  Igen, sárga-ha^i: Vagyis tu_ M á v a l  Jthurkolta a másiknak a 
lajdonképen már zöld hajú, mert I'

. odalent_ minálunk mindent zöldre| Gábor, gondplj a magzatodra! 
festenek. Amikor lekerült közénk az Gábor pedig csak ekkor tud- 
a leány, hát én emlékszem rá, szép tam meg álnevét, kibontakozott az 
volt és fiatal, hanem azóta - nagyon rölelésböl: és durván felelt : 
megrutult, felpuffadt, szétmállott és j; —  Nekem a jövőmre kell gon- \ 
megöregedett Erről a leányról tudok dőlni Irma! Én sohasem vehetlek 
én egy hangulatos dolgot. Meghall- téged feleségül! 
gatod jó  uraság ? A boldogtalan —  mert bizonyára

- Kíváncsian pislogott rám, mia- boldogtalan volt, ugyebár, tisztelt 
latt én botomra támaszkodva, me- uraság? (Hát persze, hogy boldog-1 
rengőgondolattal tekintettem a nádas talan volt, te együgyü kis béka) —

' a boldogtalan nő ekkor, mintha vil-
A béka pediglen tovább bre- lamos áram futott volna keresztül a 

kegte: testén gyorsan felállt, kiegyenesedett
— ---HaEj urasag, az a szép sárga és szikrázó szemmel csak ennyit 

hajú leány még itt sétált minden este* mondott:
a viz partján egy sarna fiatal em-  ̂ - - N a  hát, akkor a z  isten irgal- 
berreL Egymás kezét fogták, vagy mázzon néked Gábor! 
karon fogva mentek és suttogó han- És szót sem szólva többet el-' 
gon beszélgettek. Szerelmes pár volt., szántan a hidra sietett. ’ "
Egyszer azután, bíboros naplemente- A  barna fiatal ember utána 
kor, a barna fiatal ember átunszolta kiáltott :
a leányt a tahidon és-akkor átmen- - —  Irma, legyen eszed! Isten 
tek oda a szigetre^ A  leány ellenke- megáldjon!.És meg sem várva, mit 
zett, azt láttám, tétován lépett rá a , felel talán a leány, sarkon fordult s 
híd padkjara, de végre mégis en- lassú, de határozott járással elment 
gedelmeskedett a férfinak. Átment a falu irányába. Még csak vissza 
vele a szigetre. sem nézett-egyszer sem.

— ---Jftirp  már rég fpnt fl ‘ '
_yoil_a_ hold s é o  amonnan a vizből a hídról. Aztán, amikor már egészen ■ . .  , . ™  , P  * * *  

csupán azt lattara, hogy a férfi he-,eltűnt az ösvényen a férfi alakja, ?  M p  k i a d o h l V 3 t a l a b a n .

Tisztítás, vasalás.
”  '  "r"  - • fillér.

Férfiing -30
Dupla-gallér • 6
Gallér 5
Pár kézérő 10
Ingelő 12
Álső nadrág 14 
nállóing C • ^—14
Zsebkendő 4
Fehérmellény 40
Nőiing 14
Női nadrág 14
Alsó szoknya 40—60
Blous 40 .
Kötény 12
Pár harisnya 6
Törülköző 10
Agylepedő. 10
Dunyhacziha 20 
Csipke függöny 40—60 
Paplan lepedő ̂  ' 20

Vegyileg tisztit:
Női alj , - 
Női blous — 
Napernyő 
Férfi kabát 
Férfi nadrág 
Férfi mellény 
Férfi egész öltöny

1 koronától feljebb
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ÉRTESÍTÉS.
Med. Univ. Dr. Gonda Sámuel budapesti fogspecialista, 

folyó hó-20-ától néhány hétig Nagyatádon a «Korona» szál

lodában berendezett

fogorvosi és műfogászati
műtermében rendel fog- és szájbetegeknek.

Foghúzás a foghusnak előzetes megfagy asztása és a 

fogidegekflek bénitása által teljesen fájdalom nélkül. ~r-

Fogtömések (plombok) mindenkor az adott esetnek 

megfelelő tömőanyaggal, arangból, ezüstből, porcelánból .stb.

MUfogak szájpadlás nélküli fogsorok,- arany korona^ 

híd munkálatok, csapfogak, aranylemezes fogsorok stb.

Tisztelettel - ......

Med. Univ. Or. Gunda Sámuel
budapesti fogspecialista, m. Jdr. tart. hony. orvos sz. k. v.

i --------- r

v. Felvételek borús időben is eszkö- 
RaS. zöltetnek. Kívánatra fényképfelvé- 
K n  te,re h6zhoz is megjelenek; /

VÉRTES ANTAL
fényképészeti és festészeti műterme 

NAGYKANIZSA.

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy f. hó 22-én és 
23-án úgy minden következő 
szombat és vasárnak Nagyatádra 
érkezek s Vágó ödön fodrász 
féle házban

=  fényképfelvételeket =
eszközlök. Kérem a n. b. közön
ség irányomban tanisitott bizalr 
mát s főtörekvésem ezt továbbra 
is kiérdemelmT

Tisztelettel

Vértes Antal fényképész.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon. . _;JW.

Szabadalm. Bohn féle ter- 
niészete^örösfedélcseréj)^

BOHN nagykikindai cserepe.
Legjobb minőségű Tedéícserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B Ottth téglagyár, Nagykikinda.

CZERKON IMRjE KÉSZ  c ipó r a k t á r a  NAGYATÁD.
A pécsi - 

országos ki- 
_ állításon elis

merő oklevél
lel kitüntetve.

4
AJÁNLJA saját készitményü lábeliitia legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁLLAL hibás és fájós- lábakra^ Aérték szerint minden alakú cipők el

készítését.
' RAKTÁRON TART: 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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LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.T J MAGYAR KIR. LŰPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
Horgönyzotf acéitcskés kerítés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek

a, legegyszeiübbMI, ,  L jg
na“ sodronyfonatok. --- -— : szesebb kivitelig.

Épületvasalásök. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré- „Cornélla“  és „Sophíána" perme-
t------- ---------------------  tezők és alkatrészek. I '  kékkő és
szék. Gazdasági vetőmagvak. raffiahAncs. .-.

Építkezési anyagok nagy raktára.
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

=b

K0»vv»vo»M_  BENYÁK [ÁNOS iSëS ir-
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  k e r f . s k f . i í í

t ü
I—

♦2
ta
b .
s> -
05
CD

J K
O
=>-
c=

• cu

B
co
Eo

ÎO
ísS
s>-
<35

P S

0

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: 

Imaköngveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

v e k e t író, fogatai, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapírt 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

- Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

Q D  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

-r—  Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

Mi-J 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. • .

cr
ro
<3
S ;

" a
09

- o
M l

o
3T
=3
D 3

CO
- c

<3-
—
05in
fM

O »  
3 X  
cr
0 9

Hirdetésekjutányosan felvétetnek a kiadóhivatalban.
János könyvnyomdájában-Nagyatádon 1909. ■Nyomatott



NAGYATÁD É S  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., ne- 
===== gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. -■ 

M e g je le n ik  if ln d e n  csfit őr fok  ö n

FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Szcchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.,

Pentecostes!. . .
Husvét után itt a piros Pünkösd. 

A z u-szövetség törvényének, a ke
reszténység erős Lelkének nagy 
ünnepe! Rég elmúlt időkben menny-] 
dörgés és villámlás között adta át a 
Teremtő Mózesnek örökszentségü 
törvényeit, melyek a társadalmi-és- 
individuális életnek képezik vallás
erkölcsi, soriologiai bázisait. Azrüj^ 
szövetség pirkadtán az örök ige' 
szavára leszáll a Lélek, hogy ere
jével dolgozzék s a törvény számára 
munkásokat teremtsen. . .

Azóta szintén nagy idő válto
zo tt, múlttá és ebben a íjiultbaji érez- | 
tűk a Szentlélek kegyelemteljes m ű-; 
k'ödését. Mit adott? —  Mit terem -1 
tett? —  Nem panegyriázom, mert 
látom az univerzumban s kiérzem 
melegét . a Kereszténység életéből. 
Világosságot gyújt a lélek és a föld 
cosmosában, erőt, akaratot, törekvő 
amoiciőt mindkettő harmonikus, sym- 
phonikus munkálására, az egybe
hangzó élet megteremtésére. «Ipse 
vos docebit'» »Megia.nit titeket'» «et 

vtestinionium pérhibebit» és bizony
ságot- tesz Pünkösd szent lelke 
rólam, hogy igazam  van s az Isten
ség "kezeitől mutatott ösvény vezet, 
hallelujás győzelemre.

Világosság és erő, öntudatpsság, 
tisztánlátás, igazság és energia ké

pezi egészét nemcsak a vallási, ha
nem a társadalmi világnak is. IJai  ̂
magam elé képzelem a sociología,' 
kultúra, ̂ politika több ezeréves le
folyását, elkezdve azon időtől, mi= 
dőn az ember Fáraó síremlékeit 
épiti s Semiramis kertjéhez vontatja 
hengerein a durva gránit darabodat, 
«gesz az intelügentiális jelenig. Hosz- 
szu idő! Irtózatos métamorphóziso- 
kon esett át az emberiség míg oda
jutott, Hogy megismerje önmagát a 
lélek-és' a természet, a jog-és-sza- 
badság egyenlőségében! Háborúk, 
hörgő hullákkal fedett csatamezők, 
államok, hatalmas birodalmak ka- 
tasztrophális összeomlása jelezte 
útját az emberi fejlődésnek. Romor 
kon, sirhalmokon épült jelenünk.

De a jelen is megszűnt jövő
nek lenni-s a m<?§sze jövő előtt a 
mi századunk is ^belekapcsolódik a 
múltnak em lékeibe!-.. .  Nem ismer
jük a jövőt, annak emberét, mit fog 
tenni ? Egy halandónak igényei két- 
három ezer év után mennyire fog
nak hatványoződni, minő vil<ignézet~ 
nek lesz Confessora, annyi azonban 
bizonyos, hogy amint mi “éreztük a 
szellemi és társadalmi világ korlá
toltságát, bilincseit, melyben milliók 
sorvadnak, ugyanezen kritikát mond
ja rólunk á jövendő századok em
berei ' • • __

Geöthe, németors2ágiiathltátIan

költője egy^ünnepeltetéssel teli élet 
ŷÍP.Uó, perczeíBen «mehr Licht»-ért, 
több világosságért sóhajtozott. Nit- 
zsche, Tol^to^ü modern filozófia 

| vezérei az örök törvényekkel szem- 
ben impotentiáról panaszkodnak!., 

i Őszinte, de egyúttal szomorú önval
lomás!

A Világosság, az objectiv igaz
ság merre van??! A Theologia te—  

•tárgyalja s mi hiszünk neki! De a 
társadalmi világ probléma előtt áll

mus stb. stb. oly alakban Jelennek 
meg, melyeknek jövőjéért, jelenleg 

! hangoztatott formájában biztos, si
kerre vezető jövőt nem profetizál- 

í  hatunk. Világéletünk kialakulása a 
huszadik században is csak egy ke
serves tapogatózás, sejdjtés, mely
nek szinte kinos Vajúdását eléggé 
jeilemzi^az--a- sok elvi-szörnyszülött, 
melyekkel lépten-nyomon találko
zunk.

_ Ne tagadjuk. Így van ez. Mehr 
Licht! Mehr Lidit!

Ahol nincs fény és napsugár, 
ott tespedés honol! Tespedés pedig 
az erőtlenség symptomája. Csak úgy 
végigolvasom a különféle sociális 
mozgalmak statisztikai kimutatását 
azt a nagy lelkésülést, mellyel neki 
fogunk az élet fellendítéséhez, az 
egyed értékének felemeléséhez, leg- 
intimebb hazai ügyeinek felkarolá-

Nagyatádi Hirlap tárcája. ‘éÍ í  n,.,yav
— _ _  ======, - i^iiinán : (Más oldalra fordul.)*

Megmentette. . Lili: Mi lcli ma9jt?
(Föláll, odamegy a painlaghoz s ^gy 

ideig nézi a mozdulatlanul fekvő alakot. 
JVátíat-voiuaztán kinyitja a ruhj^ekrényt 
és elegáns siíiy^mblouzt ves^/ki, melyet 
magára ölt. Nagy^tottas^katapot-töz- ineg 
fejen a tükör^előtt s jobbra-báira forgoló
dik, hogy lássa, jól áil-e?)

Kálmán: (Ezalatt föl ül a- pamlagra s 
bambán mered maga elé.

Lili T (Elneveti magát.) Jaj de ostoba 
arcot vág

Irta : Molnár Gyula.

Vcér Kálmán, '28 éves, nyúlánk, ^ele
gáns aiak, arisztokratikus vonások, halvány 
arcz,. kopaszodni induló fő, mélyén' fekvő, 
szemek, melyekből ábrándos gondatlanság 
sugárzik ki.

Lili, 17 éves bájos jelenség, vidám ba- j 
baarc, naiv tekintet, ígéző kacérság a moz
dulatokban.

(A Röyal fogadó első emeletén ele-! 
gáns szoba. A bútorok damaszttal' bevon
va, a padozaton perzsa szőnyeg, ajtón és ' 
ablakon brokátfüggönyök.)

Kálmán: A pamiagon. héver, arccal 
egy kis háromszögletes szecessziós pártá
ba temetkezve.

Lili: (Toilette-tükör előtt ül s hosszan 
elmerül saját arca nézésébe. Tetszeleg- és ; 
olykor a rizsporos szarvasbőr után nyül, 
hogy végig simítsa orrát, állát és halánté
kát. Aztán szemöldökét festi sötétebbre.

Lili: (Odafordulva Kálmán felé.) Bará- 1 
tóm eleget aludtál !

Káljnáu: (Sóhajt.) Igazad van . . .  os
toba is vagyok! >

Lili: (Hozzámegy, cirógatja, ölébe ül, 
átfonja karját nyaka k(^ü|.) Hát mi bajod 
vau fiacskám?

Kálmán: Oh jaj. Ne is kérd! Menj sé
tálni, ha akarsz.

Lili.: Azon a gümmikerekün, me|yen 
tegnap’ kocsikáztunk ? TTT^

Kálmán: Bánom is én! - 
Lili: Akkor jer hát!
Kálmán: Én ?_ Én nem megyek, Lili. 
Lili: Megbolondultál?

Kálmán : Igazán megbolondulni, való 
állapot! Fogalmad se lehet róla. Szeretném 
lefotografálni . . . Érdemes volna megörö
kítésre . . . .

Lili: (Bámész tekintettel) Micsoda?---
Kálmán: Az én lelkiállapotom! ___
Lili: Á lelkiállapotod lefotografálni?
Kálmán: Azt!
Lili: Meg van maga őrülve? •
Kálmán: Nem egészen . . .  de közel 

járok hozzá.
Lili. Beszél) öreg, mi lelt?-
Kálmán: No várj csak! (Kifordítja 

zsebeit) Érfed ezt?
L ili: (Dacosan) Ne pstobáskodjál!
Kálmán: Nincs érzéked a szimbólumok 

iránt . . .
Lili: Oh ezen ugyancsak könnyű segí

teni. (A szekrényhez fut, honnan egy hosz- 
szukás, fekete vászonnal bekötött könyvecs
két vész elő.) ■ _

Nesze! Tépj ki belőle egy lapót, ird 
rá á nevedet, én ezalatt hordáit hivatok, 
aki beviszi a bankba!

Kálmán: (Szomorúan mered a köny
vecskére.) Ez a könyv, ezek az üres lapok 
az-én tragédiám, mégsiratatlan történetét 
tartalmazzák



NAGYATÁDI filRLAP_.

sához' M ennyire  m en tü n k?? W u-  lelkesen s iuzgón készültek, hojjB necsak K r a n i t Z  p U S p o k  b e r m a u t j a  
tasson a jelen embere egy fáradság- résztvevő., hanenr győztese, is S o m o g y b a n .
gal, ónfeláldozással szerzett á lta -  versenyeknek ambar naguon kemen« kuz- (Saját tudósítónktól.)
hSnr.c Honofiriiimiia mplurp hazánk delem várt rajuk, mert a kaposvári erős
Í S  ' testülettel s azonkívül rendes katonai csa- Kránitz Kálmán félsz, püspök

J  la tn n k  pattal is mérkőzni íé l le t t  Testületünk ver- folytatván béfmautját, f. hó 17-én
tseníjcsajíatta. volt az egyedüli, amelyik azaz hétfőn M esztegnyőre érkezett,

jól, tengődő elet nem dcsoseges.. mWM( gép (kocsi és mozdonyfeCskendö) hogy a mesztegnyői és faiszi plebá- 
Vilagossag es erő kell nekünk. szcre|ísi versenacirc jelentkezett, ami te- nia ifjúságának feladja a bérmálás 

A Lélek szent szava es ereje, me- kj||lclte| a „aga h6ségre s ,  teljes telszere- szentségét. M esztegntfő község lo- 
lyet Pünkösd hoz a joakaratu szí-; |#sre erősen Igénybe vette tűzoltóinkat A bogó diszt öltött, a főtéren gyönyö- 
vekbe, hogy a világ további életen i negyediknek került csapa- rü diszkapu állott. A  gadányiak hosz-
meglássék a történelemben tejlodest tunkra a Vor tTBug a" vezénylő Kárbuczky “izukörm eiletbcn vonullak fel, a fa
mutató örvendetes atalakuias, - jozsefszakaszparancsnok határozott fellépés- isziak pedig kocsikon érkeztek meq 
■sert a Leiektől vezetett Egyház „ C5(lpatoti _  testületünk és 8 órakor már ezrekre menő so-
imádkozik. - parancsnoka aggódó szemmel figyelte baj- kadalom várta a főpásztort. Fél ki- 

«Lebocsátván Lelkedet megujul- társának minden mozdulatát .Valóban szé- lene volt, midőn Lehner Sándor, a 
nak, alleluja! pen sikerült a szerelésünk; már a szerelés járás főszolgabirája megérkezett, utá- 

S  űjjáteremted a föld szinét, folyamán is lehetett hallani az összesereg- jna jött ^gyönyörű négyes fogatán a 
Alleluja!» . ^ , lett idegen, tűzoltók elismerését, ami még, bérmáló püspök, festői lovasbandéri-

fingba^  jobban kifejezésre^tott a taktikai feladat umtól kísérve. Kiséretében voltak 
_======.- , • . --==^ megfejtésénél, ahol szintén «agyon jó| ér- kanonokok,/ÁdámJános marcalii apát-

__, yényesült a vezénylőnek ügyes fellépése s plébános, Dr. Radvánui Viktor pápai
Tűzoltóink győzelme Kaposváron |  ^ ,pat Mép raa* lartasa9Bfl k6zĝ ése„ káplán, püspöki titkár P

(Saját tudósítónktól.) a versenycsapatok természetesen lázas ér- A h ivek é ljenzés he lye tt némán
Részletesen hírt adtak már a megyei , deklódéssel vájták az eredmény kihirdetését térdet hajtva fogadták a püspök ál- 

hírlapok Kaposváron sqult vasárnap lefolyt s midőn Breuer Szilárd fóv. tüzoltótiszt a j dását. —  M egérkezése  után misét 
nffjjtTahá̂ ri tiiynHn ■¡nnop^ijrni Az orszá- bizottság döntését kihirdette, mely szerint; mondott és szentbeszédet tartott a 
gos tűzoltó szövetség elnöksége, gróf az első dijak egyikét, a somogymegyei sző- püspök, azután- megkezdte a bérmá- 
Széchényi Viktor elnökkel együtt, megjele- vétség jubiláris versenytárgyát, a nagyatádi lást. 140 bérm álandó várakozo tt reá

—nésével nagyban fokozta az ünnepség fé- testületnek^.Ítélte oda, — az egész köz- j és a főpásztor p ihenés nélkül —  kön
nyét. A  kaposvári közönség szine-java s a gyűlés megéljenezte csapatunkat. j zel délután 2 órá ig  bérmált. Kedden
megyéből is nagyon sokan részt vettek az A szép kivitelű s értékes versenytárgy 
ünnepélyen, melynek szinessége s mozgal- a Széchényi-téren egyik kirakatba ki is van 
massága már napokkal előbb látható volt téve. A  vezénylő Kárbuczky József szakasz- 
az előkészületekből s óriási érdeklődésből, parancsnok egyéni-- díjul ezüst sétapáfezát 
valójában azonban az- ünnepi nap lefolyása nyert.
szépségben s tartalmasságban felülmúlt Testületünket szép győzelme alkalmá-

délelőtt kíséretével együtt Gadányba 
ment a plébánia létesítése ügyében. 
A főpásztor kegyes megjelenésével, 
bölcs és tapintatos eljárásával min
den akadályt elháritott, úgy hogy 
ma már szervezve van a gadányi 
plébánia és csak betöltése van hátra. 

Innét kedden délután érkezett a
minden várakozást. A versenyek érdekes--w , igaz örömmel üdvözöljük s különösen
sége s Izgalma, a zászlószentelés szép jele- elismeréssel adózunk a versenyzőknek lel-,... . . * ,» , ,
nete, -  a tábori mise áhítatra késztő mély- kcsségükért s fáradhatatlan buzgóságukért.I f ° P a P ^ e r e te v e l  Nagybajomba, hogy 
sége, amit a katonai zenekar közreműkö- R gyöztes versenycsapat tagjai voltak ?  h ű ekn ek  a bermalaS SZent-
dése csak fokozott, -  s különösen a mi Balog János, CsonkaIstván, Fazekas Jenő, ? e9e tt kiossza. Délután 3 orakor 30 
volt lelkészünknek Kiss Arisztidnek szivet- GreUcr József Gács Kálmán Krausz SamU( tagú lovasbandenum  elén a község 
lelket magával ragadó gyönyörű szónoklata, Kirsch Antal Tamás Antal Tolnai József ,ak o 1  va llásku lom bseg nélkül M esz- 
valamiot a közgyűlés tartalmasságas méltó- TuropoIi imr’Ci Takács flnt’al> VaIcsics Jó_' tegnyőig mentek a püspök elé Svas- 
ságos lefolyása felejthetetlenné teszi az zscf ties Nándor dr. kaposvari foszolga-
emberszeretet egyik legszebb intézményé- ___  biró vezetésével. A  püspök pontban
hek, a tűzoltóságnak ezen ünnepi napját. “— -  6 órakor érkezett meg Nagybajomba,

A mi tűzoltóink, mint jeleztük, szintén ahol Rozgonyi György plébános vén

ü li: Kitép egy lapot a könyvből s 
tollat ragad a kezébe. (Mennyit irjak rá?

Kálmán: Oh, amennyit tetsjfflc!
Lili: Ezer koronái . . . Elég?
Kálmán: Szegény Lili! Ha még csak 

egyetlenegyszer honorálnák azt a kitépett 
lapot ezer koronával . . .

L ili: (Átadja a tollat) Nos 1 írd alá 1
Kálmán: Látom hogy még most sem 

érted I
LUi:. (A babaarca kissé elkomolyodik-) 

Igazán, ha igy folytatod, megharagszom...
Kálmán; Figyelj reánr kis Lilim; Gyón

ni fogok. Elfogyott a pénzem. Egy fillérem 
sincs . . .  A szálló költségeit se fogom ki
fizethetni. . .  Vacsorára valakitói kölcsön 
kell kérnem . . . Talán tőled . . . !

Lili: De hi$? ez borzasztót
Kálmán: Egy-két hét óta érzem en

nek a borzasztóságnak a kimaradhatatlan 
bekövetkezését Már kissé hozzá vagyok 
trenírozva.

______ L jli: De lehetséges ez? Hiszen gaz
dag vagy l DusgazdagfT. .

Kálmán: Négy év előtt . . .  24 éves 
voltam — s az árvapénztárból 60.000 frtot 
vettem fel. Gazdag voltam nemde ? Azt hit
tem, ennyi pénzt sohasem lehet elkölteni.

Egy előkelő banknál ‘ helyeztem el

Lili: A pénzednek?
Kálmán: S  vele a jólétnek,gondtalan, 

lomha életnek, vig poharazásnak, gummi*- 
kerekün való sétakocsizásnak, — és sok 
másnak . . .

Lili: (Elkacagja magát. Mindjobban 
belejön a kacagásba. Utoljára hentereg a 
kereveten, a könnyei csorognak belé, úgy 
nevet.) Olyan furcsa . . .  Olyan különös ez ...

Kálmán: Kikacagtad már magad?
L ili: (Ujabb kacagó rohamot kap, most 

szinte fuldoklit bele) Még nem — barátom I 
Halálra kell magámat kacagnom!

Kálmán: (Ngugodtan vár, míg Lili ab
ban hagyja jókedve túlzott kitörését.) Hál- 
ísfennek, most aztán beszélgethetünk ko
molyan.

L ili: (Megtörli szemeit, melyek nedve
sek a kacagástól, nagyon komoly arcot vág 
s ez Igen jól áll neki.) Nem bánom fiacskám, 
beszéljünk komolyam. ,

Kálmán: Beszéljük meg a jövőt!
Lili : Rajta, beszéljük meg!

chequeszámlára. Ilyen könyvecskét kaptam, 
amelynek lapjait egyenként kezdtem tépe- 
getni. . .  És tépegettem . tépegettem, 
amig . - -/.

Lilf: Lehetetlen! 60.000 frt.4 év alatt!
Kálmán: Én is úgy tartottam . . .  De 

a könyvecske lapjai gyorsan fogytak. Uj 
könyvecskét kaptam, s annak lapjai csak 
úgy rohantak az örült forgatagba, mint az 
előbbié. -Csak egyet akarok felemliteni.

L ili: Mit ?
Kálmán: Mikor téged fölfedeztelek, 

sampahyéréskisasszony voltál Ósbudavárá- 
ban. Én meggyőződtem arról, hogy benned 
énekesnői tehetség lappang s énekórákra 
járattalak. Mit gondolsz ? Hány cheque-lapot 
kellett e miatt kitépnem?

Lili: (Vállát vonogatja.) Bánom is én. 
i Akárhányat!

Kálmán: Aztán egyszer-másszor a 
.lóversenyen is voltunk. Atkozott lóverse
nyek! Az én tippjeim sohasem bizonyultak , 
jóknak. Emiatt is egy csomo cheque-lapot
téptem ki a könyvemből. J Kálmán: Az a körűimén^, hogy a pén-

L ili: El akarsz részletesen számolkod- zeni elfogyott, nem változtat semmit viszo- 
n*? nyunkon. Én szeretlek! . . . * .

Kálmgn: Nem! • • És bizonyára unal- Lili: De én is téged! 
ma?, csak visszatekintek az örökre elmúlt ' Kálmán : Nos tehát L Alapítsuk meg-a..~ 
arany napokra . . .  Vége . . .  örökre vége! jövő programját . . .



N A G Y A T Á D I H ÍR L A P

d ége-volt A bérmálás szerdán dél- ebéd volt gazdag terítékkel, melyen vették. A rendőrség ezzel befejezte a vizs- 
előtfment végbe és 1600 lélek bérmál-j megjelent gróf Széchenyi Bertalan gálatot
között. A z  egyházi szertartás után j patronus, Tallián Andor, nagyatádit  — Pósta galambok lelövése elleni in- 
a küldötségek járultak a püspök elé. ¡főbíró,a kerületi papság egy része stb.jtézkedés. -,A „Columbia“ posta galamb 
Nagybajom "község elöljáróságát és! Pénteken 21-én délután távo-j egyesület május, juníus és júliusiiók folya- 

•képvisejő testületét Fischer Lajos jegy-ízött a Fopásztor Tapsonyba, tovább mán postagalamb training versenyt rendez, 
ző vezette. A z izr. hitközség és isko-j folytatván apostoli küldetését, 
laszék küldöttségét Varga S. dr. A 1 
rpmai k á t plébánia és iskolaszék; 
küldöttségét Rozgonyi György plé- j 
bános. A nágijbajomi tanitó-testüle- j 
tét FsketelSÍvan ref. tanító. — K rá-;

h í r e k .

Minthogy az egyesület tapasztalta, hogy az 
útnak, eresztett galambok közül sok azért 
nem érkezik meg rendeltetési helyére, mert' 
útközben őket lelövik, azért a m. kir. 
Belügyminiszter szigorú rendeletet bocsájt

— Kirendelés. Somogy vármegye alis- tott ki a lakosságokhoz, hogy hívják fel a 
nitz Kálmán szerdán délután hagyta Jpánja dr. Wiesner Géza közig, gyakorno- községeket, hogy a posta-galamb-verse- 
el Nagybajom községet, horinét Se-i kot 35 napi időre szolgálattételre a barcsi nyéknél a galambok lelövésétől őrizkedjenek 
gesdre ment. j  főszolgabíró hivatalhoz rendelte ki. s legyenek azon, hogy e nagy fontosságú

Segesd. községe impozáns mó- — Élveszett karkötő függelék. Gyenes versenyek minél jobban sikerülhessenek, 
dón fogadta a segédpüspököt Szer-j Anna pécsi lakos még a múlt év nyarán — Tüzeset Kutason. F. hó 18-án d. u. 
dán délután 5-6 óra tájban m égje-; panaszt emelt, hogy 50 kor. értékű arany 8 órakor'Polgár Imre kutasi lakos, biró 
lent a Fopásztor fogata kísérőivel | karkötő-függeléke elveszett. J l̂agysokára telkén az épületektől mintegy 50 méter tá- 
a segesdi határon, hol Tallián An-¡végre a csendórségnek Sikerűit kinyomoz- volságban kigyulladt egy szalmakazal; mely 
dór városunk közszeretetnek örven-lnia, hogy ¿z ékszert'Schwarz Miksáné ta- a lángok, martaléka lett. A kár 140*kor., 
.dő főbírája fogadta, a község lovas-1 lálta meg s ahelyett, hogy a talált tárgyat mely biztosítás folytán megtérülr Emberé- 
bandériumával. Leírhatatlan .az a ja bíróságnak átadta volna, be akarta azt letben kár nem esett. A tűz keletkezésének 
lelkesedés, mely a község apráját- j cserélni. Az eljárás ellene a kir. járásbiró- oka ismeretlen.
nagyját eltölté. ! ságnál fogamatba tétetett. — A vakok álmai. Azok~ az emberek

Beérve a faluba, áldását osztá — Adományok. A nagyatádi szegények a kik nem születtek vakon, hanem csak-ké- 
a térdelő hivék százaira, kik virá- ■ segélyezése céljából a «Vörös kereszt Egy- söbb veszítették el szemük világát, álmalk- 
got' szórtak kocsija elé. A templom , let» nagyatádi fiókja részére-gróf Széehényi | bán gyakran színes, napfényes képeket 
karzatán felhangzott az „Ecce Sá- j Aladartabodi lakos,20 k.Jdr. Nöthig Jánosnéi látnak. J{  vakon született emberek álmaira 
cerdos'magnus“ gyönyörű melódiája j nagyatádi lakos 20—k. a nagyatádi «Izr. vonatkozó megfigyeléseink még hiányok, 
A szetítegylláz főbejáratánál P. j-Nöegylet» részére Hercz József barcsi la- pedig már sok ludós mutatott rá az ilyen 
Schmidt Félix zárdafőnök és a kÖTri.kós l&kor. adományozott. Fogadják a hemes! álmok megfigyelésének fontosságára. Hogy 
nyékbeli papság várta  gyermeki s z e - , szívű adományozók a segélyezett egyletek ja született vakoknak ne volna álmuk, az 
retettel. ■ vezetőségének hálás köszönetét. - —̂ ’¡nagyon is valószínűtlen. Mi csak nem tud-

Áldás után a Főpásztor v issza- ; — Az eltűnt uriasszony. A minapijuk elképzelni ezeket az álmokat, mert a 
vonult lakosztályába, melynek csend-: jelentették a lapok, hogy Ganic_Jánosné, mieinkben a látás által-észlelL jelenségek a 
jét az esti órákban,, egy «Serenád» született Pasitzky Mária, volt somogyszobbi tulnyomók. Keller Helén, a ki ugyan nem 
szakit0tt_még. t. i. a község jegyző- vasúti tisztviselő elvált felesége títokzatos^zületett vakon, hanem 19 hónapig- látott, 
jének StadlerGézának indítványára; a körülmények között eltűnt a fővárosból, azt állítja, hogy neki szép optikai és akusz- 
helyí ifjúság cigányzenekar mellett Az eltűnést bejelentették a rendőrségen s tikai jellegű álmai vannak.

'lampionos menetet rendezett énekkel minthogy olyan körülmények látszottak főn- Irtsuk a hernyókat. Ez utón is fel- 
a Főpásztor tiszteletére. Kránitz coad-; forogni, a melyek az—eltűnésnek", bűnügyi hívjuk a gyümölcsösök, szólók tulajdonosai- 
jutOr megjelent az erkélyen S mégha-: hátteret adtak, a-rendőrség széleskörű nyo- j nak figyelmét arra, hogy a «agy mértékben 
tottságában alig hallható szavakkal mozist inditott. A vizsgálat során most; elszaporodott gyűrűs hernyók irtását minél 
mondott- köszönetét ez imponáló \ megállapították, hogy Gauiené, & ki súlyos; nagyobb buzgalommal végezzék, mert ellen- 
szeretetért S megjegyezte, hogy Se- j idegbeteg, eltűnése óta a budai hegyek kö- j kező esetben a hatóság kihágási eljárásá- 
gesd kiváló tiszteletét, mellyel Őt zött kóborolt, föltűnő viselkedésével magára nak esnek alá.
illette, soha-elfeledni nem fogja! ivonta a figyelmet, elfogták! és bevitték a — A balatonvidéki vasút megnyitása. 

Csütörtökön délben ünnepélyes I lipótmézei tábolydábá, a hol ápolás alá A  balatonvidéki vasút építkezési munkála-

Lili: Ugrándozva és tapsolva örömé
ben. (Ez csakugyan jó.lesz.)

Kálmán: Valami állás után kell látnom 1- 
Lili: (Előbb ujjával hosszan rámutat 

s pár pillanatnyi szünet után.) Neked? M i
féle állás után?

Kálmán: Amilyen akad . . .  Legvaló
színűbb, hogy ügyvédbojtárrá leszek . . .

Lili: (Kacagásra csücsörül a széjarde^ 
van annyi ereje, hogy elfojtsa.) Lásd . . . .
ez . , ez .

Kálmán: Mit tartasz felőle?
L ili: Istenem . . .  De hisz sokkal egy

szerűbb volna . . .
Kálmán: M i?
L ili: Kibékülnöd a mamával I
Kálmán: Már tettem némi kísérletet 

ez irányban. Főleg mikor úgy rémlett, hogy 
TÖgy a pénzem. De a mama kérlelhetetlen. 
Tudod ö meg akarta hosszabbítani a kis
korúságomat  ̂ mert sejtette, ami bekövetke
zett. Akkor csuful összetűztünk és most 
tudni sem akar rólam . . .

Lili: De hisz van más rokonod, mind
annyi gazdag, Tjefolyásos . . .

Kálmán c Eljátszottam valamennyi jó
indulatát. Ha közeledném feléjük kiebrudol- 
nának . . .  Ez meg úgy történt, hogy mikor; 
még azt hittem, hogy a pénzem sohasem 
fogy él t-, , - - - 1

Lili: (Türelmetlenül toppant lábacská
jával.) Ugyan, ne mesélj annyit. (Fájdalmas 
tekintetet yet az ablakra, melyen a lealko- 
nyodő nap rózsás sugarai szűrődnek be.) 
Tessék! Mindjárt este lesz . . . és én még 
ma nem sétáltam.

Kálmán: (Hosszas, bámész tekintetet 
vet Lilire, aztán sértődötten hallgat7 egy 
idei§4-J£e még-mosl is sétára gondólsz?"

Lilil'i^ölugrík íllőhelyéJbőlP tükör elé 
áll s kacér inozdutetok-köít igazgátja ka
lapját.) Sót el is megyek!

Kálmán: Elmégy?
Lilir E l! • ■. t
Kálmán: De . . .  nem akarod, hogy... 

úgy látszik, nem vagy tisztában a helyzet- 
tel . . . v '

l iili: Oh ..nagyon is! . . . ' . . ... 
Kálmán: Ez esetben . . .
Lili: (Kesztyűjét huzza nagyon egy

kedvűen)
Kálmán: ArróPJs beszélni akartam, 

hogy mi, történik veled? . . .
L ili: Velem ? . . .  Én ugyan nem le-

szek terhedre . . .....
Kálmán: Terhemre?
Lili: Majd cl leszek valahogy . . .

'Kálmán: Valahogy . . .  mit akarsz ez
zel mondani.? . '  - •;■>-.

Lili :-Majd! meglátod .-. Nemsokára 
hírt adok magam felöl.

Kálmán: (Fölriadtan.) Hirt adsz?
Lili: Természetesen!
Kálmán: Ez azt jelenti, hogy elakarsz 

hagyni!
Lili : Meg keli hoznom ezt az áldo

zatot! De légy nyugodt! Tudom, mi fog-
| bekövetkezni ?___Egy jdeig ügyvedbojtá-
\ roskodol majd .... Aztán . . .  a mamájával 
minden fiú ki szokott békülni . . .  És ez sok
kal hamarább megtörténik, ha én nem le
szek a nyakadon! . . .  A rokonok se hara
gudhatnak örökké . . .  És aztán kifogsz 
evickélni ebből a furcsa helyzetből. Ismét 

I az  lésZ, aki voltál. Fess, elegáns, sikkes... 
Egy szóval ur! . . . Rosszul esnék,, ha 

; másként kellene téged látnom! Úgy meq- 
szoktam .már,, hogy te ur vagy, — érted? 
Ur! De már is sokat fecsegek! . . . Mind- 

i járt beesteledik.Jsten \_eled, drágám. Ak- 
i kor . . ,  Akkor. Meg fogsz róla győződni, 
jhogy mennyire szeretlek! Most pedig pá I— 
j nagyon rövid időre .. .Tán csak néhány 
J hóra! P á !

(Gyors léptekkel, vissza se tekintve s 
remegve attól a gondolattól, hogy Kálmán 

; utána fog rohanni, hogy valami csúf szcé- 
nát csináljon, kilebben a szobából, csaknem 
lelkendezve le a lépcsőkön, ott már szinte 

: futva — ki, ki az aszfaltra, hol hamarosan 
1 eltűnik az esthomályban.)
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Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
---- -—  KELEM EN , kir. albiró.

mr 67-ik
számú ház T B ű

Iáival rohamosan haladnak a befejezéshez. G&bO ílfl-p i&CZ. rics Lukács naggatádi lakos végrehájtató-
Most már arról is értesülünk, hogy a vasút _  _  .. , , nak Ggarmati József kuntelepi lalos vég-
megnyitását és a kozforgBonmak való áta- Rotter Bernét nagykereskedő jelentése, óhajtást szenvedett elleni 67 kor. s jár. 
dásá! az épitó cég folyó évi junius hó! Arak 50 kilogramonként értetődnek. iránti végrehajtási üggében 160909. sz. a. 
10-ére, azaz Űrnapjára tűzte ki. A meg-; Nagyatád, 1909. május 28-án. ¡kibocsátott árverési hirdetményben a kun-

, nyitás napján az államáSokon, Börgöndtől i Búza — K. 13.— 13.20 i telepi 34. sz: tjkvben A. + 268,a hrsz in- 
fogva le Tapolczáig olyan ünnepségek lesz-i Rozs „  8.80 9.— jgatlanra 247:>ko.öaia^a.3í6.JiEsz. ingatlanra

— nek, minő még kevés megnyitáskor vöTrj Árpa — „ 7.50 8.— •16 kor. és a 449 hrsz. ingatlanra 8 kor.-ban 
A községek népe, lelkészek, jegyzők, tanítók | Zab „  8. - 8.50 | kikiáltási árban 1909. junius 8-án d. e.
.vezetése alatt zászlókkal fldvözlik -a vasút; Tengeri — „  8. — 8.50 10 órája és Pfeifer-Benőnek ugyanaz elle- 
megteremtöit, Kossuthot és Darányit, fl —n* 384 kor. s jár. iránti végrehajtási ügyé-
vasutnak 32 állomása lesz. Naponkint há- | f 11 i  i j  \ i i ' 1/ - 4̂>en 823-909. sz. a. kibocsájtott árverési
rom-három vonat közlekedik oda vissza, H I R D E T E o E K .  hirdetményben a kuptelepi 34. sztjkvben A.
egy személy és két-két gyorsvonat, melyek, t  4 rdsz. alatti közös erdő és legelő ille-
közül az egyikhez III. osztályú kocsikat is 943. tkv. 19Ó9. sz. ¡ tőségre 80< korona kikiáltási árban 1909. évi
kapcsolnak. A balatoni vasutak a keleti __—Pó th ird e tm ó n v . junius hó '30-án d. e. IQ órája Kuntelep
pálya udvarról indulnak és ott is érkeznek/ . '  községházához kitűzött árverések az 1881.

— F o n to s  á z  u ta z ó k ö z ö n sé g n e k , hogy A nagyatádi kir. járásbíróság mint LX. t.-c. 167. §-a alapján a Magyar takarék- 
hova menjen először, ha Budap estre^m eg- [ 1̂ ^  batósag—közhiifé teszi, miszerint a I pénztárak központi jelzálogbankja végre- 
érkezik? A Budapestre érkező k ö zö n ség ' Buric$ Lukács nagyatádi lakos végrehaj- j hajtató érdekében i s 995 kor. 51 fül', tőke. 
kényelmére szolgál az «Uj Idők» kávéházi tatónak GyarmatUó?sej kuntelepi lakos vég- követelése 7s járulékai kielégítése végett 
mely a nyugöti pályaudvar közelében, .a | fehajtást szenvedett elleni 67 ,kor. s jár. megtartatni fog.
Tőzsde, Vígszínház, Partement,-Vallás-, *™ntiVégrehajtási ügyében a 160909. sz. Nagyatádon, 1909. május 8. napján. 
Igazságügyi minisztériumok, Kúria,. Kir. a. kibocsátott árverési hirdetményben a 
tábla, Törvényszék és Járásbíróságok kö- kuntelepi 34. sztkvben A. f  268 a hrsz.

_zeléhen, a városi és közúti villamosok ingatlanra 247 kor. a 348 hrsz. ingatlanra
'  megállóhelyeinél, 0L^ főváros legforgalm a- kor. a 449 hrsz. ingatlanra 8 korona 

sabb pontján az «Uj Idők» a legnagyobb kikiáltási áron 1909. évi junius hó 8-ik 
és legmodernebb kávéház. A vasúton ér- napjának d. e. 10 órája, továbbá Pfeifer Nagyatádon a FücdŐ-utcában le vő  
kező közönségnek kényelmes toilette he- Benő kuntelepj lakosnak 384 kor. s jár 
Jyiségek állnak rendelkezésre. Pontos lelki- »ráHti végrehajtási ügyében a 823909 sz.

^ismeretes és. figyelmes kiszolgálásról gon- a- kibocsátott árverési hirdetményben az 
doskodva van. Esténként váczi Kiss Lajos ugyanazoií ¿kvben / r1 + 4. rdsz. alatt fel- 
elsőrendü zenekara’Trangversenyez. Az «Uj vett cr(lő és legelő illetőségre 80 korona 
Idők» k'ávéház, Budapest, Váczi kőrút 45 kikiáltási árban 1909. évi junius hó 30-ik 
szám alatt van. - . 7 *“  napján d. e. 10 órájára Kuntelep község- -

— Epileptikusok a világtörténelemben, házához kitűzött árverések az'1881. LX.
A nyavalyatörös emberek nagyban szere- t.-c. 167. §-a alapján a ’liagyatádi takarék- ' 
peftek a világtörténelemben. Különösen a pénztár a t ,  végrehajtató érdekében is 750

~  régi görög uralkodók nagy része, szenve-: kor. töke követelése s járulékai kielégítése 
dett e szörnyű betegségben és rettene-' végett is megfogják tartatni, 
tes kegyetlenségeket követtek el. Nagy Kelt Nagyatádon, 1909. évi márczius 
Sándort is emlegeti a történelemmintepilep- hó 15.napján.
tíkust. Julius császár .is nyavalyatörésben A  naggatádi kir. ¡bíróság mint tkví hatóság, 
szenvedett, ami ellen a császár fárasztó Dr. Szabady kir. jbiró helyett;
katonai gyakorlatokban keresett menedéket.
Néró és Caligula császár is e betegség
folytán követte el vérfogyasztó kegyetlen-; :---
ségeit. A nagy Napoleon különösen -sokat ¡1643 tkv. 1909. sz. 
szenvedett az epilepszia miatt és a. neve- i Pó th ird e tm én y .
zetes asperni csatát, melyen nagy mérték- j ' . ............................... „
ben kínozta e betegség, e baja miatt vesz- , . . " “ Syatád, k.r. ,arasb,rosag, mint e  
tette el. Általában érdekes, hogy ,ezek az- ,kvi hatosa9 k“ hlrre tesz,, m.szermt a Bu- 
epileptikus uralkodók mind híresek voltak 
kegyetlenségükről és féktelen becsvágyuk*-, 
ról. Egyikük sem habozott soha ezrek éle- 
téHs feláldozni.

— A telefon és a cigányok. Hogy az 
emberiség haladására mily óriási fontosság
gal bír a telefon, őzt a következő eset is 
bizonyítja: Zágrábban a telefon központi 
hivatalába belépett három marcona alaki, 
cigányok. Külsejük után Ítélve, azt lehetett

...:rWlna,..gandolni, hogy kéregetni akarnak, 
azonban nem úgy volt.V.Az egyik alak azt 

—_ kérdV-hogiLhova kell fordulnia, hogy Bu
dapesttel telefonon beszélhessen. íme az 
emberi haladás legnagyobb csodája I Kóbor: ̂

7 vándorcigány, a ki telefonon beszélt egy I 
budapesti céggel. Mért ezek röfös áruval 
házaló cigányok voltak, a kik telefoni meg- 

• rendeléssel pótolták raktárukat. A társada
lomnak csak kissé gondolkodnia kellene, 
hogy rájöjjön, mely irányban kell működni, 
hogy’ a nép~5oldoguljön azon a rögön, a 
hova a végzet állította.

Fényképészet Vértes Antal nagy-j 
kánizsai fényképész legközelebb csak Pun- j 
kösd vasárnapjára fog megérkezni s Vágó j 
Ödön urnái fénykép felvételeket eszközöl.'!

K ELEM EN , kir, albifó.

...szabad kézb ő l e la d ó .--------
Bővebb felvilágosiUULa községijegyző ad.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

............ V

Hirdetések jutányos áron 
lap kiadóhivatalában.

:>ic
„NAGYATÁDI TÉGLAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.“

MEGHÍVÓ.
A „Nagyatádi téglagyár részvénytársaság*- Nagyatádon a Nagyatádi 

járási takarékpénztár helyiségében 1909. évi junius 6-án — vasárnap — d. e. 
11 érakor fogja megtartani

II. évi rendes közgyűlését,
melyre a t  részvényeseket ezennel meghívjuk.

Nagyatádon, 1909. évi május hó 2*2-én.
AZ ig a z g a t ó s á g . I *

N A P I R E N D :
1. Közgyűlési elnök választása.
2. Két jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése.
3. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés a lefolyt üzletévről, ezzel kapcsolatban 

a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a. nyereség hovaforditására vonatkozó 
intézkedj, valamint határozathozatal az igazgatóság és felügyelő bizottság részére adandó 
felmentvény tárgyában. ' : 1— ---TT"

Az 1909. évi márczius 31-én lezárt számadások az igazgatóság és felügyelő bi
zottságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentéseivel együtt a Nagyatádi járási taka
rékpénztár részvénytársaság helyiségében kivannak téve és bárki által megtekinthetők.
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Szabadalm. Bohn féle ter- 
^nészete^örö^edélcserég^

BOHN nagykikindai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. _ Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B 0 H K téglagyár, Nagykikinda.

CZERKON IMRE ÚRI ÉS  NŐI CIPÉSZ *  
K ÉSZ  CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

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

AJÁNLJA  saját-készitmjjnyü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás égrfájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

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

kivitelig.—

A pécsi'
>Lországos ki- <■ 

állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

------------ ü .:,  , Ó i 1: — * ------ ------ A

Vasúti menetrend 1909. évi május hó NŐI.
Rz aláhúzott perczéK az éjszakai időszakot jelentik : d. u. 6 órától, reggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb Fiume.

Budapestről —  
Uj dombóvárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra —  
Kaposvárról —  
Somogyszobbra 
Somogijszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba —  
Zágrábból —  
Fiumébe--------

Oy. v. Sr. V. Oy.v. Sz. V. Oy. v. Oy. v. Sz. v

7“ 8“ 2“ __ 410 900 10“
10™ 1 " fi” — T 1 2 ' 3"
10 ” 2'» 6 * 7* 1 2 " 3=
10“ 3“ "— 7» 81» 12“
105’ 3“ ■■ — 7“ 8 “ 12» 4-'
1 1 « 445 — 8 *

?  i 1 - 5ST
11*- 4* 8J; 5"
1 2 » 5- 9* c p 2 " 6 *
12 » 6 '1 j— — 9" .2 * 6“

2 "
T

8”
10»

— — 11M 4”  
l + - f 4 S

9»

103“
7“ T" — — 4» 9»

Fiume Zágráb Ujdombovár-Budapest.

Fiúméból, —  —  
Zágrábba —- —  
Zágrábból —  —  
Gyékényesre —  ̂
Gyékényesről —  ; 500 | 
Somogyszobbra I 6,B ! 
Somogyszobbról 613”  
Kaposvárra —  ;=■: 
Kaposvárról y-  
Ujdombövárra/ —  
Ujdombovárról — 
Budapestre ------

Oy. v. Si. V Oy. v S?. v. Gy. v.

6“
12 »

10”
fi”

10«
4«

9*
fi®

7“
1 "

—

12 “ 7" 4« 7” 2 " __
2 " 10“ fi” 10” 41B —
2 “ 1 1 '3 fi“ 10 " 410 —

12 " 7IS I I ' 1
í ü

—

3“
1 2 "

I ' 1
l u
8“

U'O

1231
4“
5*

~  '

3“ P »» 12“ 8 “ —
ZJ'2 2* 8 " ,» 6 “ —
4“ 3'" 8*’ 2» fi” —
7“ 9 " 12» 8'? 9» ■—

oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
sz. v.' vv. i. yv.
7”  ;1210 j 6“
8** T227 6 »
ö24 12 40 645
8«  1 «» 712
9(ö J32 ! 7 «
920 V2 ^
9 ° 2 * 8a  

1001 2** 850 
10 "  231 1 900 
1024 ' 2U 9 13 
10 « 2?  ; 9*
1046 303 9s

Somogy szobb —  —  
Segesd -*- —  —  
Segesd-Bogát —  —„ 
Böhönye —  —  —  
Mesztegnye —  
Gyóta —  —  —  —  
Marcali ■ —  — , —  
Kéthely —  —  —
Balatonujlak — -------r
Balatonkeresztur —  
Balatonberény f. 1. sz. ő. 
Balatonszentgyörgy

Vv. .Vv. Vv. illír; |
•jaj 41T H »7 -  9“

'6« 5) 4“ 10 " -  10 "
621 l 3i2 10 " -  40“ ;
6“  32‘ 10 " __10>1

5»  2“ 9» V  io 4'
5" 2* 9“ V 1 1 ”
4V 2 "‘ 913 ■£ 1 1 "
4» ! 1« 8«. -  i i i “3» - .p K:" 1 2 "
3.7 ]« 8 ” -  12 ”
JJ2 8«5 J -  Í12”

3*  12“ 7“ —  -i: T

Oda Somogyszobb-Barcs.

Somogyszobb —  —
Nagyatád —  • —
Simongát —  —  =*r:

701' Erzsébetpuszta —  —
Lábod —  • —  . - r  —  
Görgeteg —

8.14, Visonta-Csokojuja
Csokonya 8 . sz. őrház,
Somogytarnócza —•
Barcstelep —  —  —
Barcs —  —  -*■

Vissza
Vv; Vv.

6"’ 41»

6” 3“
6” 3a
S "’ 3"
S« 3"
s * 2“

■4» 2“
4», 2 ?

4«« 1“
400 1”
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Alapittatott
1854. ROHER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott

Í&54.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéltüskés kentés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá
ria“  sodronyfonatok.

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

szesebb kivitelig.

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

Építkezési anyagok nagy raktára.
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak. =

ÎÜ
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<35
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Eo
z>-
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<35
TO

KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
B E N Y Á K J Ä N O S

N A G Y A T Á D .

KÖNYV,--PAPÍR,- ÍRÓ- 
—  ÉS  RA IZSZ ER  =  

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON t a r t o k -

Imakongveket egyszerű es finöm 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

v ek et író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

_ Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.

Egyszerű és finom dóbozlevélpapirt 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban^ nemkülönben mindennemű 

írókészletek és rajzszereket.

T ~ ~ ~ -  ELVÁLLALOK:

G azdasági,ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

D D  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legízlésesebb kivitelben.

------ 'Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

O O  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és ízléses elké

szítését jutányos árharc

0

a-0—-'gy?-_a-§

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



NAGYATÁD É S  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZD ASÁG I É S  SZÉP IRO D A LM I H ET ILA ^ A .
A .NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« H IVATALO S KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak : egész cvre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
gyedévre .2 kor., egyes _szám ára 20 fiUér. = ■- 

M e g je t e n i lc  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n

FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám 

, Kiadóhivatal: Nagyatád, S^^chényi-téí 23.'
Az előfizetést és hirdetési dijak á kiadóhivatalba küldendők.

Artézi fürdőnk.
■ êgyi

tanúskodó okiratokat, — azon kére-:ebben ez esetben fürdőnk gyógyfür- 
lemrael fordult a belügyi kormányhoz:;dói jellegéljek meg nem adását is
adná meg a nagyatádi ártézi fűrdö- 

en-e gyógyfürdő ?|nek, — mely már rövid működése 
után is annyi betegnek adta vissza 
egészségét, —  a gyógyfürdő jelleget.

A kérelem tárgya nemcsak köz
ségünkre, de az egészj országra fontos 
lévén, annak miként leendő elinté
zése a legkomolyabb élőtanulmányo-

Nagyközségünk rohamos fejlő
désében jelentékeny része van a mi 
ártézinknek.

Nem sokat fáradoztunk érte. A 
vármegyével kötött leleményes 
egyezség hozta Jétre. a J s u ta L i 
Isten végtelén kegyelmessége adta 
ajándékba e sokat érő vizet, melyről 
a kémiai tudomány kimutatta, hogy 
olyan alkotórészekből áll, melyek 
folytán belsőleg az emésztési szer
vekre, külsőleg a reomatikus bajok 
ellen kitűnő gyógyszer.

A viznek ezen nagy gyógyító 
erővel biró vegyi alkotó részei 
mintegy kötelességévé tették közsé- 
ségünk vezető emberemelt, hogg-a* 
ártézi kút vizének felhasználásával 
egy gyógyfürdőt létesítsenek Nagyatá
don, annál is inkább, mert hasonló 
gyógyerövel biró víz csak messze 
tólünk, a varasdmegyei Topliczán 
van.

A fürdő tényleg elkészült. Más 
megoldás hiján, részvénytársasági 
alapon.

A megalakult fürdőigazgatóság 
a fürdő felépítése után rövid idő 
múlva —  összeszedve az ártéri für
dő vizének gyógyító ereje mellett

eredményezheti, mely, hogy hatalmas 
veszteséggel járand, — azt hiszem — 
felesleges mondani.

E  két kellék —  két kemény 
dió — : egy motlem szálloda létesí
tése s egész piaczterünk parkírozása.

Az elsőnek bővebb tárgyalásába 
ez úttal nem bocsátkozunk, csak 
épen megemlítjük, mint feltétlen szük
ségeset, most csak piacterünk ren
dezéséről szólunk, mint olyanról, 
mely feltétlenül,„  e tg ttm rim u d  
szükséges ahoz, hógy fürdőnk a

Azért ártézi fürdőnk ügye még 
mindig nincs elintézve. A  Belügyi 
kormány már meghallgatta ebben az
ügyben a legilletékesebb fórumokat, __
de maga is —  műszaki közegei ál- gyógyfürdő-jelleget megkapják' 
tál — meggyőződést akar szerezni Piaczterünk .rendezéséről i  he- 
arról, vájjon feltalálhatók-iJJagy-llyfttt Már több ízben szóltunk. Sza- 
atádon mindazon kellékek, melyek vünk mindenkor nyom nélkül • el- 
kétségtelenül szükségesek ahoz, hogy veszett a pusztában. Most újból 
szépen virágzó fürdőnk hivatalosan felemeljük szavunkat községünk, an- 
is gyógyfürdőnek kimondassak. nak minden egyes-polgár» érdekében 

Hogy mik azok a kellékek, s követeljük a piacztérnek a legkö- 
melyek egy fürdőnek gyógyfürdő zelebbi ősszel leendő , legalább is 
jellegűvé tételéhez szükségesek, —  befásitását s hogy erről ilyen korán 
csak részben érdekéinek bennünket, szólunk oka az, hogy amint hall- 
azok t  L, melyeket kizárólagosan csak juk —  a Belügyi kormány műszaki 
községünk polgárainak akarata s el- közege legközelebb szemlét fog tar- 
határozása teremthet meg. tani községünkben és akkor előáll-

Természetesen anyagi áldozat hassunk a határozott tervvel, mely 
nélkül nem megyen ez, de kicsi be- piaczterünk legközelebb leendő fá- 
fektetés horribilis hasznot hajt sitására vonatkozik. 
közvetlenüi.kőzségünk minden egyes A zt hiszen azok, kik eddig any- 
polgárára nézve s közvetve egész nyira ellenezték a piacztérnek ren- 
községünkre, míg a szűkmarkúság dezését, be lógják látni ezek után,

Nagyatádi Hírlap tárcája.
M ULLIK  NÉKED IS........

Mullik néked is bájló varázsod
örökszép, csodás délszak v irá n ya ^ ____
S  délcsókos ajkam kéjjel csalogat 
Germánia szőke szép leánya I

Ha csendes éjen hallom Jiárfa hangját 
Mint zengeti a' déli bayadér,
Megreszket lelkenv de érzem, meghalok 
Égszínkék szemed, s csókos ajkadér'.

Ne mondja senki, senki nékem azt, 
«Bogár szem, ében haj halált hozó 1» 
Mert gyarló ember, kévéssel utóbb, 
Szőke fürtü asszonynak áldozol.

Vúzs Samu.

CSAK NÉZEM , N ÉZEM  . . . .
Csak nézem, nézem égő szép szemed 
Hol szenvedélyid száz csatája zúg;
Minden villáma félőn hirdeti,
Hogy boldogságod látszat és hazug.

Óh csak azt ne, óh ne montad volna,
Hogy tudod, tudnád az édes folytatást,

Nem költői nyelven, rimbe csengőn 
De prózában értve e megoldást.

És lestem, lestem vágyva- epédén---
Ajkadról a tisztán csergő mézet;
Csak azt felelte szomorú lelkem: /
«E próza volna a legszebb költészet.

í)úzs Samu.

A vén harangozó.
Irta : Lampért Oéza.

Ejnye, ejnye, Török Geró bátyám uram, 
mit nem kell kelmedról hallanom? — Hogy 
kiadta kezéből a döbrösi öreg harang köte
lét, *azt, amit olyan nagyhiába kértem a 
vásott diákpajtásaimmal, — de gondolom, 
tiz év óta, mióta i az eklézsia bizalmából 
állandóan a kegyelmed gondozása alatt áll, 
liiába kérte azt Tfímderr kósZa semmirekelő 
oikolás gyerek a vasárnáp délelőtti beha-j 
rangozáskor, hát még ha valakinek az | 
utolsót csönditette I

— No gyerekek, — mindjárt hátul kö
töm a sarkatokat!  — kongassátok csak azt j  
a kissebbiket, ide ember köll, ehhól nem: 
értetek, mondta ki álhatatos következetes-!

séggel mindig a szentenciát, ami ellen, tud
tuk, nincs apelláció.

És nem elég, hogy most .egyszerre 
olyan könnyen kiadta, hanem azért adta ki, 

'hogy mindjárt először is saját maga fölött 
kongassanak vele hármat . . .  Na már, Ge- 
rő bácsi tisztelet, becsület, de ez nem volt 

jokos cselekedet kegyelmedtől.
Ebadta: aki Isaszegné! majdhögy el

fogott két német generálist, Májland és Pá- 
dova között meg sajátkezüleg három tali- 
ánt akasztott fel egy pomeráncsfára . . . 
annak még sem kellett volna ilyen hirtelen 
kapitulálnia I Hát nem érezte, hogy megest 
puskaporszag van a levegőben?

. . .  De hiszen leczkéztethettem én jó 
Török Gergőt, ha már hármat konditottak 
ősz feje fölött, ha elbucsuztatta a tisztele- 
tes, amint hogy tegnapelőtt déíutói? négy 
órakor meg is cselekedte és ha. már elsi- 
rattá . . . nő ezt legfeljebb a csípős északi 
szél tette, mely a Bakonyból jővet épen ak
kor vette útját a döbrösi temetőn keresztül...

Pedig valakinek de meg kellett volna 
siratnia a vén harangozol-. --V

Törők Erzsi kisasszzony, te vagy az
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hogy mondva csinált kifogás az, 
melyet annyira hangoztatnak, hogy 
a piaeztérnek befásitásával a heti 
piacznak a község belterületéről ki 
kell mennie s ez pedig reájuk nézve 
hatalmas anyagi veszteség.

Hát kérem alássan az egyik sem
áll.

A heti piaczot nem kell kivinni 
a piacztér befásitásával a község 
belterületéről, — mert, — habár a 
község befásitott piaczterén nem is 
foglalhatnak helyet a vásározó ko
csik, — lehet ezeknek helyet adni 
másutt, bent a község belterületén, 
ilyen hely pld. a Széchényi-tér déli 
részén levő széles utcza s a Kossuth- 
utca. Ezen két utcában elfér annyi 
vásározó kocsi, a mennyit csak kí
vánunk, ez tehát piaczterflnk rende
zésének nem akadálya, de meg az 
érdekeltek sem szenvednek kárt, 
mert a vásározó közönség bent ma
radván a község belterületén, — 
szükségleteinek beszerzésére ép

a készség s akarat Ürra, hogy azokat 
megteremtse.

Várjuk s reméljük a legjobbakat !

A pénz Hiénái.

És aki esetleg azon elmélkednék, hogy 
modern huszadik században miként tör

ténhetnek ilyen rémregények, hogyan sza
porodhatnak el ennyire a pénz hiénái, hát 
annak bizony hiába írták világföíténetmet.

A pénz mindig ekkora ur volt és az 
is fog maradni. R  legmodernebb századok 

pénz . hiénáit, azok

olyan alkalom kínálkozik ez után is, Péllzt-
mint eddig, sőt a vásárló-publikum 
szánfa szaporodik a fürdőzőközön- J 
séggel, melynek száma — fürdőnk 
gyógyfürdő jellegének kimondásá
val csak emelkedni fog.

Valóban gondolkodásra késztetheti az < 
olvasót az a sok pénztragédia, a mikkel j sem fogják kiirtani 
mostanában a lápok tele vannak. Szabad- j  voltak és lesznek, 
kán egy egész szövetkezet ül, mely asszonyt Mindent meggyilkol a pénz, a pénzt 
gyilkolt pénzért A  törvényszék épen a na-(azonban nem gyilkolja meg semmi!...
pokban egy úri-család fölött Olt törvényt, mert i ~~~------'-----
végrendeletet hamisitott, csalt, hazudott _  _
pénzért. Egy aradi embert, a ki milliónyi' C O f llir ilU lt iO . '
vagyonát jótékony célokra hagyományozta, _  . . > ,
I  saját nővére aggalágyultnak m o n d -  Szivrehato , az egesz publikumot 
szintén pénzért. Oroszországban néggszáz m ^ e n  megindító unnepely SZinhe- 
főnyi bűnszövetkezetet lepleztek le, melynek V 0J l , ^  26' a.n' az ¡^raeli-
tagjai esztendők óta a fegyház örvényének i ? k punkosdjenek első napján az 
szélén táncoltak, pénzért. Lopnak, csaliiak, í !ZJ '  tfmplorli. napon járultak hit- 
ggilkolnak itt és mindenütt pénzért. községünk 12 15 eves leánykái az

R  pénznek mindig-voltak és lesznek!o lta r . f ie- ho9tf; szent fogadalm at te- 
hiénéi, a kik a legundokabb bűnök szerzői: arra’ ho9,U ősi tö rvényükét
és-felbujtói Minden emberi érzésükből ki-1 mi" d lB megtartják. Em e, másutt be- 
vetkőzve, öntudatukat elvesztve, csak a iV • , . n . u,n eddig ismeretlen

fényt.
pompát jélehtő pénzt iátják, de nem látják 
meg a hátuk. mögött' ' leselkedő nyirkos 
börtönt, esetleg — akasztófát —

Ilyen tömegesen, mint most, talán még 
sohasem léptek fel a pénz hiénát Mi ennek

biztos hasznot prpHminr ,  ' sikkasztás történ,k, rövidesen utana egymást

Bizunk értelmes, előre látó 
polgárságunkban, bízunk fürdőnk 

.tevékenyigazgatóságában, hogy kart

egyházi szokás nagy számban vpn- 
zotta az érdeklődőket a tempÍQniba 
s valóban a lefo lyt ünnepély ma
gasztos vo lta örök em léket vésett 
be a je len lévők szivébe.

K z  istentisztelet vég e z té veP p á 
rosáva l bevonult leánykák elhelyez
kedtek az oltár előtt, m ire dr. B o r 
sodi József kölfői szárnyalásu be
szédet intézett tanítványaihoz, "élénk

_______ _____________o;j____  színekkel ecsetelte magasztos KÍva-
| követi egy csomó ̂ sikkasztás. R  Haverda i tásukat, az elettel es egyházzal fenn-

Jál gondoljuk meg tehát teendő-,82 ° kf  Is'?n ^  * természetnek valami
inket Makacs ragaszkodás az eddigi h° 3!l f " ™ 1» “ W bb. .....----  3  . . . » Ibűntény után egyszerre kerülnek felszínre

féle gyilkosság után tömegesen számoltak j  álló kötelezettségüket, ami nemcsak 
b s ji lapok olyan gyilkosságokról; a melyek a J*is leánykákra, hanem az Összes

........ _  _ _  : mind az örökség megkapáritása végett tö r-1 je len lévőkre mély benyom ást te tt
¿KarbA téve legközelebb piacterünk- térnek. Le lkűkre  kötötte a felebaráti

nek még az ősszel leendő rendezé-j Hugó Viktornak van egy mondása: szeretetet, a más felekezetiekke l 
helyen határozatot esz-|«Tégy egy. aranyat j  legnagyobb emberhegy va ló  békés egyetértést, majd kérdést 

jrázof ki, mely Határozat a belflgyiiaiá és az az; egy darab ^arany nőni fog,;intézett minden egyes tan ítványához 
.pü ldö tt képviselőjében j felveti, szétrobbantja az egész emberhegyet.»! a  zsidó hit alaptanaira vonatkozó

bizonyára azt a meggyőződést kelti a  nagy költőnek ezen mondása kitü- lag, m elynek megtörténte után meg- 
majd, hogy Nagyatád megérdemli ajnően ráillik a mostani pénztragédiákra. —1— J  * ‘ ‘ ;

mert bár még nincs j  Meg lehet érteni belőle azoknak a rémre-
birtokában mindazon ̂  kellékeknek, | gényeknek rugóját, a melyeket az élet esi- ___
melyek égy gyógyfürdővel biró köz- i nált, de a melyek sőtétebben talán a Nick Feig lstok Irénke mondott —  nagyon 
ségnek szükségesek, de megvan bentjcarter irodalomban sincsenek megírva. - j  ügyesen összeállított beszédben —  kö-

áldotta őket s a fogadalm at letétette 
velük.

Végü l a k is leán ykák  nevében

a valaki! Neked kellett volna megsiratni a 
vén haragozót.

Ott kellett volna keservesen Zokognod 
a döbrösi kis temetőben tegnapelőtt délu
tán négy órakor, mikor a fagyos nehéz gö
röngyök dübörögve szakadtak a koporsójá
ra . .  . Mert tudod-e ki fekszik abban 
koporsóban?

Az édesapád fekszik ott, Erzsi a jó 
édesapád, aki — emlékszel ?  — mikor már 
a libaterelgetésből kinőttél, hogy az orcád 
szép fehér bőrét meg ne pirítsa a nyári nap 
heve s a gyönge kis kacsóidaf föl ne törje 
a kapa, meg a sarló nyélé > eljáratott a *kis 
púpos Kégli szabó feleségéhez, hogy ott 
megtanulj varrni s amikor megtanultál, akkor 
a keserves verejtékkel összekúporgatott 
pénzéből masinát is vett neked.

Az édesapádat temették tegnapelőtt, 
Erzsi kisasszony, a szegény, becsületes édes
apádat, aki, mikor Kégliék felköltöztek Bu
dapestre és váltig biztattak, hogy ott lehet 
ám még csak tenger, .pénzt keresni: 
hát akkor téged is felküldött velük, meg a 

' varrómasinádat is. Még. úgy vitte el—szc3 
gény öreg a hátán az állomásig a fene ne
héz gépet és csak arra kért szépen, hogy

azután jól viseld magad és meg ne feled- 
ikezzél Örőlár _ ,-v

Mig a masinádra szükséged volt, ad- 
! dig engedelmeskedtél Is kérésének, csakhogy 
arra nemsokáig volt szükséged. Az Ilyen 

J  fitosorru, babaarcu. kisleányoknak itt Pesten 
nem kell épen reggeltől estig a varrógép 
előtt görnyedniük, ha nem akarnak és ne
ked nagyon gyönge volt az akaratod. Igen 
jókor is jöttél: tavaly májusban, mikor kü
lönösen nagy volt a kelete itt az élővirág- 
nak.

S te Erzsi, mi tagadás, gyönyörű vi
rágszál voltál tizenhat éved érintetlen üde- 
ségével. Ha úgy alkonyaikor meglátom a 
kőrúton sudár termetedet, most is azt tar
tom, — ami a külsődet Illeti — külömb 
vagy akárhány ünnepelt nagyságánál és 
méltóságánál s becsületére válsz a virágos 
Balatonpartnak, a mely termett. És ha nem 
ösmernélek, bizony én se mondanám soha, 
hogy a döbrösi. vén harangozó volt az édes 
apád. .......

Szegény vén harangozó, elnéztem sok
szor, milyen türelmesén robotolt egész nyá
ron át, mig te itt ugyancsak vig napokat 
éltél. Reggeltől délig künn dolgozott nap
számban a mezőn; akkor, mikor a többiek i

j  elpihenték,r— beszaladt, —  elhúzta a delet,
I azut&i estharangszóig megint túrta a rögöt, 
j Ha biztatták, beszélt is, még néha-néha be
le is melegedett: hogy — mint is volt negy
vennyolcban, meg Taiiánországban Pádova 
és Májland között, abban a bizonyos po- 
meráncsfaerdőben . . . Csak akkor borult 
el, a mikor valaki rólad ejtett szót, Erzsi.

— Hallom, Gergő bácsi, nagy módba 
van az örzse ott fönn Pesten.

— Segítse az Isten még nagyobbra, 
i megérdehnli a lelkem. -

— Az ám, hánem a Gyergye Pál pal- 
j lér ha a Gyuri azt irta hogy afféle . . .

— No, no, no, hm! köhintettilyenkor 
i közbe az édesapád és még egy történet 
| jutott eszébe a~~májlandi templomtorony 
¡aranygombjáról, vagy miről . . .  De azt 
j  még sem hitte ám el az ő becsületes, tisz
ta lelke, a mit Gergye Gyuri irt rólad.

! Mikor az estvéli három verset is el- 
| húzta amint dukált — Atyának Fiúnak és 
j Szentlélek Istennek — hát akkor szépen 
hazaballagott, kiült a nagy körtefatuskóra,

| mig enyhék voltak az esték, rágyújtott és 
j ott várta, rossz leány, a leveledet, amely- 
I ben - szinte látta - a i  lesz majd megírva: bo
csásson meg édes apám, nagyon beteg vol-„.



szönetet; szeretett főrabbijuknak, 
ígérve, hogy azok a vezérfonalak 
szolgálnak nekik az életben útmuta
tóul, melyeket beszédében és tani- chicagói lakos, de az örökségtől magyar-
tásában nekik hirdetett; a kis leányka 
quöniiöru beszéde könnyekig megin
dította a jelenlévőket.

N A G Y A T Á D I h í r l a p .

örökség híre csak ámerikai kacsa volt Mind* 
össze 12000 dollár (60000 kor.) örökséget 
hagyott hátra Hoch, illetőleg Huch Lajos

országi rokonai elesnek; amennyiben hát 
élő-gyereket hagyott hátra Huch Lajos. Szét 
foszlottak tehát ezzel azok a szép remé-

A  hivők hitükben megerősödve j nyék, melyeket az örökölni vágyak e ha-
és egy tapasztalattal gazdagodva 
távoztak a templomból. ' G

Talált hulla.
Titokzatos halál.

Gasparics Vendel Görgetegen magá
nosán élő öreg 73 éves földműves május 
hó 26>án eltávozott lakásáról. Egész nap 
nem lévén látható, gyanúsnak tűnt fel 
dolog a házbeliek előtt, sőt mikor másnap 
reggel sem tért haza az öreg, beteges em
ber lakására, — Taranyi István, a  ház 
gazdája jelentést tett a község elöljárósá
gánál.

Keresésére indultak s a mezőn holtan, 
találták meg Gasparics Vendelt

Az esetről jelentést tettek a nagyatádi 
kir. járásbíróságnál, honnét a vizsgálat 
megindítása czéljából az eséUsxinhelyére 
ment dr. Kiszely László nagyatádi kir. .Já-. 
rásbiró, dr. Schwartz Mihály járásorvos és 
dr. Bíenenfeld Mór orvos. _ — ^

A  hulla már annyira oszlásnak indult, 
hogy fajta gyilkosság nyomai megállapítha
tók nem voltak, ámbár az arcon karmolás

taimas örökséghez fűztek.
— Megdobálták a vonatot Május hó 

29-én közlekedett IM I.  számú vonat egyik 
kocsi ablakát egy ismeretlen tettes, Sor 
mogyszobb és Beleg között a 17. számú 
őrház körül egy nagyobb darab kövei be
dobta, miáltal a kocsiban ülő utasok is 
könnyebben megsebesültek Az ismeretlen 
tettes ellen a csendőrség által a nyomozás 
meginditatott

— Vörös Kakas. Somogy-Visonta köz
ségeit" május 25-én d. u. 4 óra tájban tűz 
ütött ki, a midőn Andik Samu István, Máté 
István, Sós András, Bacsa Mihály, Márton 
Illés és fylázs János tulajdonát képező 6 
melléképület elégett A  leégett épületek 
biztosítva voltak. A kár 6000 korona.

Ugyancsak tűz volt Istvándi községben 
hol a közbirtokosság tulajdonát képező fia
tal erdő szélen az erdő kigyulladt és 
kétezer korona értékű fa porráégett

23-iki és pedig 4. meleg, derült, 12 esős,
17 változó, lehet zivataros, szeles, vagy vi
haros, a 23-iki pedig hűvös, vagy csapadé
kos, eseUeg jégesőt is hozhat többfelé. Ju- 
nius hava, amint a sűrűn egymásra követ
kező csomópontok mutatják, szintén igen 
változatos lesz, aminek következménye leend, 
hogy a hónap is inkább mérsékelt hőmér
sékletű időt hoz, mint -túl meleget, ami a 
termények fejlődésére csuRán előnyös leend. 
Eleje ígérkezik melegnek, a 7-ik csomópont 
körül különösen 10-ét kövétőíeg azonban 
már változatos, csapadékos, esetleg szeles, 
sőt viharos is lehet. Ezen változatosságot 
17-e után, amelyen egy nálunk nem látha
tó teljes napfogyatkozás is áll be,, ujabb 
melegebb jellegű idő váltja fel, amidőn zi
vatarok is várhatók. 23-án. vagy e körül le
hűlés, esetleg jégesöjárás is lehetséges, a 
mit követőleg 25-iké után az állandóbb me
leg nyári napok következnek.

— Kanzasz kormányzója. Kanzasz tarto
mány kormányzója verses panaszt kapott 
a fegyházból. A  panasz is megkapta, a vers 
mégjobban s még aznap érdeklődött a fegy 
ház igazgatójánál, hogy ki a* az Ünöld- 
Carl nevű fegyenc, a ki ilyen verset tud rt/ 
imi. Megmondták neki, hogy a poéta-fegyenc

Egy veszedelme, cigánybanda el- tiz ívvcl czel6t‘ rae36ltí KinleS 
ttu .  Mint tu d ó s ltfo t )& ttd r« .ó » . ta lA  '& g r

házra ítélték. A fegyházban kitünően visel
te magát s már kegyelemre akarták felter
jeszteni, mikor Amerikaszerte lettünésf: kel
tett egy könyv, mely kanzaszi pokol dmen 
lángoló vádirat volt a börtönélet- -eUen—éa- 
a melyről kiderült hogy a kitűnő magavi- 
seletü fegyencr irta; Ezért-továbbra is—a 
börtönbe tartották. Kanzasz kormányzója a 
kapott információ után elolvasta a fegyenc 
könyvét, mégegyszer átolvasta a versét és 
azután minden habozás nélkül felnyittatta a

fogatása.
közveszélyes kóbor cigányok, kik Nagyatá
don a vizvári csendőrség elől, dacára'annak, 
hogy reájuk lövöldöztek, f. hó 16-án meg
ugrottak, most hurokra kerültek. Fárasztói 
nyomozás ég hajsza utána szigetvári, mozs- 

sőt a nyelv |§ó‘ és a mikei őss f. hó 21-éti nyomukra 
porczogója is el volt lörve. Ezen sérülése- -bukkant és a besenyeí, tavati, dióst, patos- 
két azonban a hulla oszlásnak indulása is | fái és némettadi erdőkben üldözte őket, vég- 
erédményezhette, mely miatt a halál oka rc fáradságukat siker koronázta, mert a pa- 
pontosan megállapítható nem volt. tosfai felsó erdőben sikerült a bandát kéz-

Érdekes, hogg az öreg lakása ajtajú- rekeritenl. melgnek feje: Szegény [ános, ..........___________________ __________
nak a kulcsa a ház eresze alá volt bedugva nis ”  hoga poéták cselekede-
úgy, hogy azt bárki is könnyen megláthatta.i János (Fránci), Szegény János (Jóska) es mértékkel kell mérni mint lAzftn-

A lakásban mi„dcn a ^
rendben volt, de egy krajezár pénzt sern^ csendőrök Szigetvárra k sérték, hol a f r L , ,  ha ^  a2 embetto fcgyhMMn (aga- 
találtak, holott a titokzatos halált halt Gas- szolgabiróságnál meg most is zarva vannak.. rotffadrtl 
parics Vendelt pénzes embernek ismerték. Mint értesülünk, kétségtelen, hogy a megyé- 

Temetése május hó 27-én volta köz- ben történt lopásokat és rablásokat ezek kö
vették el. t

— Tojást, hogy fri*-e következőleg le
het kipróbálni: 1 liter tiszta vízben 125 gr. 
konyhasót feloldunk, jól összekeverjük, hogy 
a só egyenletesen olvadjon fel. Erre a to
jásokat az oldatba rakjuk. Ha a tojás régi, 
a viz felszínén fog úszni, ha friss a viz alá 
merül.

— Tanítók féláru vasúti jegye. A bu
dapesti tanítótestületek országos mozgalmat

ség nagy részvéte mellett

H Í R E K .
— Fucss milliós örökség. Lapunk zár

takor vesszük a hirt, hogy a Hoch-féle 1

tam, azért késett ily sokáig az Írásom. R 
hogy az Idő télre fordult, akkor meg"-már 
egy kis pénzt is várt, mert nagyon hideg 
volt a szobája és jót tett volna a hektikás 
mellének egy-egy darabka friss szalonna 
reggel, a sült krumpli mellé . . .

— A minap megunta a várakozást.
Úgy tervezed, hogy majd, amikor szé

pen kitavaszodik és virágba borul a kis 
döbrösi temető, ellátogatsz haza és koszo
rút teszel arra az elhagyott sírra, talán 
szép márványemléket is emeltetsz fölibe, 
amilyen hlHcs” az egész szegény döbrösi te
metőben.

Ne tedd I A zöldelő határ tiszta fu- 
valma haragosan beletalál kapni"a'selyem- 
ruhád fodrába és suhogását meghallja oda
lent a vén harangozó . . .... .......... ~

— Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Bohn-féle téglagyárak, melyek a 
melleit hogy sok ezer jnunkáskéznék állandó 
keresetet nyújtanak, a hazai iparnak dicső
séget is szereznek. A Bohn-féle szab. ter
mészetes vörös fedélcserepek általános 
kedveltségnek örvendenek.

-  Kitüntetett gyáros. Polgár Sándor 
(telepe Budapesten, VII., Erzsébet kőrút 50) 
orvosi műszer, kötszer és sérvkőtő gyáros

: a Nemzetközi Baleset és IparegészségQgyi
indítottak, "hogy kieszközöljék a tanítóság!kiállítás alkalmával a nagy állami éremjnei 
részére a vasúti félínT menetjegyek kedvez- lett kitüntetve. Polgár Sándor e kitüntetésre 
ményét. A felhívásban, melyet az ország | derekasan rászolgált, mert a kötszer és be- 
összes tanítótestületeinek megküldték csat-: tegápolási cikkek gyártásával a hazai ipart 
lakozás céljából, kifejtik, hogy a tanítóság j  is előmozdította. A cégvezéfős?g érdekiŐ- 
kulturmunkájának nívóját csak úgy emel-időknek kívánatra legújabban megjelent II- 
heti, ha alkalmat adnak ismereteinek gya-j lusztrált árjegyzéket megküldi, csak mega- 
rapitására. A tanítóság a két hónapi szün-1 dandó mily tárgy szükséges, 
időt (szívesen felhasználná erre, anyagi _  Az írógépet vásárló közönséghez, 
viszonyai azonban nem engedik, hogy is- Ma már olyan sokféle írógépet hoznak for- 
mereteii utazás utján bővítse, holott ebből I galomba, hogy a közönségnek immár fon- 
az ország jövendő nemzedékének volna j  tos érdeke megtudni, eddig melyik Írógép 
csak haszna. Munkássága tehát van annyira vált be legjobban? Egy nemrég megtartott 
fontos, mint a városi, megyei tisztviselőké,. külföldi irógépkiállitáson a zsűri egyhangú- 
akiket e kedvezményben már régóta része- |ag a Stoewer írógépet találta legtökélete- 
sitenek. sebbnek, mert azonnal látható Írást produ-

— Milyen idő lesz ?  Meteor írja t Juníus j kál, működése csaknem zajtalan, szerkeze- 
havának csomópontjai 4—7—10 11—12 te szilárfi és kezelése a legegyszerűbb. Ma- 
13—15—17— 18— i 9—2 5 ^ s2 3-ére esnek, I gyarországi vezér kép viselők - < Lukác*;:^ r ' '  
melyek közül legerősebbek a 4— 12—17 és ISchvvarcz, Budapest V. Váci kőrút 60. és
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ricészséggel küldenek ár
jegyzéket

A‘ „Vasárnapi Újság" pünkösdi száma, 
melij egy egész ívvel nagyobb terjedelemben 
jelent meg, általános feltűnést keltő vissza
emlékezéseket közöl Erzsébet királyné volt 
bizalmas udvarhölgyétöl, Festetics Mari 
grófnőtől a boldogult királynőről. A ritka szép 
emlékezés báró Dóczy Lajos közlésében, 
jelenik meg. A  képek Haydn emlékével, a 
kolozsvári uj. egyetemi könyvtárral, a bu
dapesti állami nőipariskola kiállításával, a 
^Sorompó margitszigeti ünnepével s a párisi 
postássztrájkkal foglalkoznak. Szépirodalfni 
olvasmányok: Mikszáth Kálmán rpgénye, 
Szabolcska Mihály és Bodor Aladár versei, 
Ady Eridre novellája, Williamsón angolból 

v  fordított regénye. Egyéb közlemények: Gar-

S  az ösmereöen táj felé' 
Ugy= indulnánk el ketten. 
Vehetné útját a vonat 
Éjszal^felé vagy délre:
Hol én kiszállnék veled, ott 
Tündérországba é̂rne.

Közgazdaság.

A házinyul-tenyésztök országos

Május 8-án a Köztelek nagyter
mében tartotta alakuló közgyűlését 
a háziny ultenyésztők országos szö-

bay György olasz légionárius arczképe é s iy^ ?é g é . 0f s^ 9  minden részéből 
nekrológja, Pap Zoliin egy uj dalának sző- tekintelges szamban sereglettek egt|- 
vege és zenéje, Krajnga János és Neogrídg! ¡ ? ® a háiinyultengesztok. Ezenfelül 
Antal művészi képei, tárcadkk a hétről, 200-arl irásbanjetentettekbelepesuket. 
s »rendes he« rovatok: irodalom fernü-í , A szövetség elnökévé egghan- 
vészet. Sakkjáték stb. A .Vasárnapi 9ula9 Liptag frigyesne báronot va
ujáig. előfizetési ára negyedévre négy tosztották, r
korona, -VI Iá g kr ón rk 4 - v a I együtt , *  t‘Sf tlk? r, .a, :,koY?t!(.ezo*[b9l 
négy koron«80 fillér. Megrendelhető a ^ ' Másodelnökök: Hajós Emil, 
«\fasámspi-Ujság» kiadóhivatalában (Buda- 5 “ b l" j J ‘ Bcla és rábaboggoszlat Vaj- 
dest, IV. Egyetem-u. t  szám.) Ugyanitt:“ 8 Vl“ ‘or- . 
megrendelhető a «Képes-Néplap» legolcsóbb Ügyvezető másodelnök: Aufen- 
újság a magyar nép számára, félévre két j ber9 J ? “ “ , (Csillaghegy, Budapest) 
korona nemven fillér. fllelnök: Potchen Jakab. Titkár: 

Tóth Ferenc. Jegyző: Derner Aurél. 
Ellenőr: Száva János. Pénztáros:

509. sz. 1909. végrh j Árverési hirdetmény.
j; Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
I évi LX ., t,-c402. §-a értelmében ézennel 
j közhírré teszi, hogy a budapesti VI. ’ ke- 
! rületi kir. járásbíróságnak 1908. évi sp. IV. 
¡3255 3 'számú végzése következtében dr. 
jSzilási Adolf ügyvéd által képviselt Magyar 
fém- és lámpaárugyár r.-t. javára 570 kor. 
23 Hll. s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és ’1720 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u.m: fűszer
áruk, porcellán edények, lámpák nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság Í9Ó8. évi V. 850/4 számú végzése 
folytán 570 kor. 23 fijl. lökekövetelés, 
ennek 1908. évi október hó 8. napjától 
járó 5°/„ kamatai, és. eddig összesen 66 
kor. 40 fill.-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Nagyatádon (Széchényi- 
tér 20)leendő megtartására

1909. évi jutiius hó 4-ík 
napján d. e. 10 órája 

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

— Negyven milliónál több fedélcsere- 
pét gyártatlak évente a  Botyi-féle t é g l a - i p - . .  ia
gyárak a szab. Bohn-féle természetei vörös. *  Szertáros. KlimentJÓ- 
fedélcserepekből, melyek kiváló minősé-

. nagy közgazdasági és szociális fon-
___  S tosságához méltóan orszájgesan szer-

I D f i n A I  H A A  vezze és elterjessze.
Ezt a célt eloadasok tartásával, 

kiállítások rendezésével, vásárok 
rendezésévet, a házinyulhus és ge- 
rezna értékesítésének vezetésével, 

~ A í á b b  közlünk a -Boldogság vándora*! telepek, egyesületek segélyezésével, 
czimü, Lampérth Gézának, a nemes fiatal i tenyésztő-telepek létesítésével, te- 
költönek legújabb verskötetéből szemeivé- nyésztő állatok beszerzésével, in^

IRODALOM.
A boldogság vándora.

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi május
¿0^21.. napján.----- - ~— • .. . — -----

SZA BÓ  JÓ ZSEF
kir. bír. végrehajtó.

Első nagyatádi vegyileg is 
tisztitó Hattyú gőzmosóda.

Tisztítás, vasalás-. Vasalás.
liUér. fillér.

Férfiing 30 — 20
Dupla-gallér 6 — 5
Gallér 5 — 4
Pár kézelő 10 — 8

nyékét Csupa mély érzésp, kedves firai 
vers. Szívből fakadnak s megtalálják az 
utat’ a  szivekbe. v

A ki a szép versek olvasásában gyö
nyörűséget Jalál, a kötetet megrendelheti a 
szerzőnél (Bpest í. Vár, Országos levéltár) 
A  könyv ára fűzve 3, kötve 5 korona.

Induláskor.
L  -

Ahogy elindul a vonat:
Minden utas kihajol intve,
És sok fehér kacsó küld hintve 
A távozónak csókokat.
Csöndben csak magam ülök itt 
És lapozgatom az újságot,
De valahogy egyre mást l t̂ok,
Nem az újságom betűit.

II.
A  szivem hevesen dobog 
És valakire gondolok:
Aki felém kendőt inthetne 
S  ki utánam csókot hinthetne.
Vagy kinek nem is intenék,
Csak megfognám a kis kezét,
S  6 parolám nem viszonozná: 
r r  A csókot nem kflldné, de hozná. . 

ni.
-HOnuM te- ittvutnát~velem, —

Ha ítt Ülnél mellettem,

gyenes fedező állomások felállításá
val és a házinyujftereskedelem sza
bályozásával kívánja szolgálni. 

Tagjainak ingyen tenyesztő ál
latokat és vérfelfrissitésre tenyész- 
bakokat oszt. 

A tagsági díj éveként csak 6- 
k, amely összegért a szövetség ha
vonta. kétszer megjelenő hivatalos 
közlönye «a Házinyultenyésztés és 
Értékesítés» című, (Budapest) Csillag 
hegyen megjelenő szaklap is ingyen 
jár, amelynek előfizető dija külön-1 
ben évenkint 4.-K. 

A tagok fölvételét AufenJjerg 
János ügyvezető másodelnök (Buda- j 
pest, Csillaghegy) eszközli.

Alsó nadrág
Hállóing,
Zsebkendő
Fehérmellény
Nőiihg
Női nadrág
Alsó szoknya
Blous
Kötény
Pár harisnya
Törülköző
Agylepedő
Dunyhacziha
Csipke függöny
Paplan lepedő

40-60-
40

40-60
20

i. 10 
10 
2 

30 
12 
12

30-30
•30

■10

10
15

30-40
15

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

Vegyileg tisztit:
1 koronától feljebb

Kiadó laptulajdonos: 
BEN YA K  jA nos.

Gabona-piacz.
Rotter Bern it nagykereskedő Jelentése. 

Arak 50 kllogramonként értetődnek. 
Nagyatád, 1909. június 3-áil 
Búza -  K. 13.- 13.50 
Rozs — „ 8 5 0  9.—
Árpa — „  7.50 8.—

- Zab- — „ »SO 9T= ~~  
Tengeri — „  8.— 8.50

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

67-ik L í j - m  
pp- számú I I  (K L
.... ’ szabadkézből eladó. —
BÍvebb felvilágosítást a községijegyző ad.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.
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8 OHN nagykikindai cserepei.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak melle$
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

CZERKON IMRE KÉSZ CIPÓ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pccsi 

országos ki- 
állitáson elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁNLJA  saját készitniémjü fábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. , ********
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú dpök el- H  A péc*̂  

készítését. * > * . , . { «
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész árut .egyszerűtől a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

országos ki
állításon elis
merő oklevél- 
ifi kitüntetve.

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

Budapest-Ujdombovár-ZágrábTFiume. Fiume-Zágráb Ujdombovár-Budapest.
O y.v. Sz. v. Oy-V-,

Budapestről —  
Ujdombovárra 
Üjdombovárról 
Kaposvárra —  
Kaposvárról —  
Somogy szobbra 
Somogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba —  
Zágrábból —  
Fiumébe -------

i 7°° 
1 (F

8“  2“
1"

10'“ 2'“ 
10“  314

e "  -  
6”

10"

111«
11« 4”
Í2K 5« 
12“  ' 615
2 "  i 8 " 
231 10”
752 7 ®

Sz. v. Oy. v. Oy. v. Sz. v.
410 ! go>

7“  12 1 3?
7“  12"  3®

7”  8”  12™ 4“
7 a  gio 12 “  4 “

.8» 8“  I 5»1
8?T 8S i | 5»!
op 93;  2 "  '6 *
-  1 9« 2“  ffH-_ I j  34 í 4 »  9 *

.. I I " -  4"  10*  |
t-..., 4“  j 9“

Fiúméból —  —  
Zágrábba ' —  -  
Z ágrábból’—  —  
Gyékényesre —  
Gyékényesről —  
Somogyszobbra 
Somogyszobbról 
Kaposvárra-------

Ujdombovárra 
Ü]dombovárró 
Budapestre--

Tvszsz.lGy.'v Sz. ». Oy. v Sz. y.

6“ ’ 10“ 10“ f-gsi
■— 12“ 6“ 4“ fi45
—-  . 12” T- r 7»
— 2“ 10“ 6 * 101S
5“ 2» 11H 6 “ KP
6“ 12® 7“ 1 ,'j
fi11 12“ 7IS 11“
7» 3« r 8» I231
8" 3- p 8“ 12“

4" 2“ ff” 1»
10“1 4E T 8” 2»

6 " 750 9” 1213 8!3
a

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza 
I ‘ w . v». vy.

71» . 4IÍ jj o i

6“  4“  I053 
6!l 1 F  KP
6«i 32. )0 „
5" 2“  9"
5" 2-' 9-’
4W 216 i 9'3
4» r  eű 
3 » I V30 i 8 ?
3*' ! 15 8'-’332 . 1* ! 8®

3“  12"  7"

Oda
Sz. v.

Somogy
V*. Vv.

7“ 12,u >•-6*
8'" 12” fi3»
82‘ 12“ 6 “
8“ 1« 7ia
yui 1“ 7°9" 1“ 7“yu 2“ 8»

10"' 2“ 8“
10" 231 gw
1034
10*
10“

2“
2“
3“

913

91'
9 3í

W

Somogyszobb —  —
Segesd —  —  —
Segesd-Bogát —  —
Böhönye —  —  —
Mesztegnye —  —
Gyóta —  —  —  —
Marcali —  —  
Kéthely —  —
Balatonujlak —  —
Balatonkeresztur — . 
Bslatonberény f. 1. sz. ö. 
Balatonszentgyörgy

Oda Somogyszobb—Barcs. V
1 V*. Vv. 'í' Vv. Vv.

(T1 Gr"
—  10" b “ Nagyatád. —  —  — <r" 3“
-  10“ 1* Simongát —  — 6 3“
-  1031 •jao Erzsébetpuszta —  — 5* 31»
- f  1047 7“ Lábod —* —  —  — 5* 3“
- l  11" 7* Görgeteg —  —  — 5-* -2»
—=?'1I- Visonta-Csokonya — 4* ■JM |
-  '11« 8^ Csokonya 8. sz. őrház 4* 2^ í

12° K «> Somogytarnócza — 4« 7*
_  12*3 8“ Barcstelep —  —  — 4®
—  12“ 9* Barcs —  —  —  — 4® 1»-,

• il



AUpittatorf
1854. ROTTER BERNAT, NflGYflTADON. Alapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

.Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitüskés keHtés sód- Mindennemű takaréktiizhelyek
rony, sodronyfónatok és sima hu- a  legeqySZerübbtol. a  leqdi-
zalok, kerítések céljaira: „Hungá- ----- -=----------------- ——. .  .. *„
rla “  sodronyfonatok. —  — = ...... SZBSebb kivitelig.

Épületvasalások. Vasgerendák.
Rrah bácskai ekék és alkatré- „Cornélia“ és .Sophiéna“ perme- 
--------------------— ---- - tezők és alkatrészek. I* kékkő és
szék. Gazdasági vetőmagvak. rattiaháncs. .-.

Építkezési anyagok nagy raktára.
- ...— Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak. ■
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KÖNYVNYOMDA^ gENYÁK JÁNOS =
KÖNYVKÖTÉSZET. • ”N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPÍR.- IRÖ- 
—  É S  R fllZ SZ ER  =  

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajjpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozieyéipapirt 
fénykéjialbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

□ b

P P

ö

ELVÁLLALOK:

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

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron
l i l l U z i l l l i - l l i -  készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.
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Az ipari bíráskodás. °
Irta: Dr. Magyary Géza.

Az ipartörvény uj tervezete az 
iparos és alkalmazottja közötti mun
kaviszonynak bírói védelmét is re
form tárgyává tesii. A legutóbbi két 
évtized alatt az iparos és munkás 
közti viszonyban lényegesen válto-

védelem, a múlt időkhöz viszonyítva, 
a tökély igen magas fokán áll s így 
az a kérdés, hogy az igazi munka 
bírói védelmére miért van szükség 
különös birósági szervezetre és el
járásra? Ennek okai a következők: 
Az Iparos és alkalmazottja közti 
munkaviszonyból eredő perben az 
ipari viszonyoknak oly nagy fokú

zás állott be, amely bírói védelmé- ismerete szükséges, aminövel a jo- 
nek ujabb szabályozását teszi elke-j gás» szakbírók rendesen iíetriírirnak.
rQIhetetlenné. Erre való tekintettel a 
külföldi törvényhozások is sokat 
foglalkoznak ennek a védelemnek 
reformjával de kevés törvényhozás

Továbbá ezek az ügyek olyan gyors 
elbírálást igényelnek, aminőt a rendes 
bíróságok alig képesek nyújtani. Ez 
teszi szükségessé, hogy elbírálásuk

van, amely annak oly kimerítő, az áz ipari osztályból vett bírákra bi- 
egész anyagot felölelő szabályozását 'zassék. Minthogy azonban a mun- 
tartalmazná, mint az uj ipartörvény j kaadó és munkásosztály közötti nagy 
tervezete. gazdasági ellentétnél fogva elbirálá-

Az ipari munka ma két irány;; suk csupán az előbbinek, vagy csu
hán igényel védelmet: egyénileg és!pán az utóbbinak köréből vstt-bi- 
tömegesen. Ennek az utóbbinak ut- rákra nem bízható, mert ez a pár
ján a munkásosztály a saját gazda- tatlanságot nagy mértékben vészé- 
sági helyzetének javítását akarja ilyeztetné, az ujabb törvények elbí- 
kivivní. Ez ii'tömeges védelem azon- rálásukra oly bíróságokat szerveznek,

Ma kétféle ipari biróságunk van: 
az elsőfokú iparhatóság és az ipar- 
testületek békéltető bizottságai. Az 
iparos és munkáselem csak az utób-. 
bíakban nyer képviseletet Ezek a 
bíróságok, de különösen a kezdet
leges eljárás, amely szerint az ügye
ket elintézik, már nem kielégítők, 
ennélfogva a tervezet az ipari bíró
ságokat egében uj alapon szervezi. 
E szerint minden törvényszék mellett 
és ezenfelül belátás szerint nagyobb 
forgalmú járásbíróságok mellett is, 
lesznek ipari bíróságok. Ezek a p 
róságok a törvényszék, illetve a 
járásbíróság egyik bírójának elnök
lete alatt két iparos és két munkásból 
álló tanácsban fognak eljárni. _Főlöt- 
tfik másod és utolsó fokon a tör
vényszék, minden laikus elem kizá
rásával, fogja a joghatóságot gya
korolni.

bán ma még csak kialakulóban van, 
a törvényhozások a munkaadó és 
munkásosztály közötti nagy küzde
lemnek behatása alatt csak most 
tesznek kísérleteket szabályozása 
iránt. A z most a kérdés, h o p  e két 
irányú védelem céljából minő legyen 
a birósági szervezet és eljárás?

A  kérdés megoldásánál abból 
kell kiindulnunk, hogy a mai bírói

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
A s a  s.

Nehéz felhő feküdt a bércoromra, 
Nyögött alatta a sötét vadon.
Az őszi szél siráraos harsonája 
Átalsüvölt a tartott gályákon.
A  völgybe hajió szikla csúcsos orma 
Megmozdul lassan, méltóságtele 
És mint a felhő: szétterülve hosszan 
Emelkedik a végtelen fele.1 -— .
Most meglebeg. Irányát változtatja 
S  megáll a légben sziklamereven,
Majd birodalmát körülkavarogva 
Atalsuhan a buja völgyeken.
És hirtelen, miként az égi villám, 
Hatalmasan, mint szélvész, gondolat 
Csap lefelé mérhetetlen légi utján — 
Zsákmányára lelve lenn a fák alatt 
Messzire hallik szárnya suhogása —
Ott lenn remegve száguld szét az őz; 
Varjú, holló csatára kelni gyáva,. 
Tovarebben, hisz tudja, hogy ki. győzi.. 
—> Egyszerre csak hatalmas dörrenéstől 
Lesz hangossá az órjás rengeteg,
A sziklafal százszor mennydörgi vissza 
És hangjától a föld is megremeg.
Sokáig harsog végig a határon,
Soká pereg még nyomán a levél,

amelyekben ez a két osztály egyenlő 
képviseletet nyer. Sőt most épen 
arra fektetik a fősulyt, hogy ez az 
egyenlő érdekképviselet az ipari bí
róság szervezetében minél teljeseb
ben legyen biztosítva. Erre törekszik 
a tervezet is.

A most fennálló iparblróságaink 
szervezetében ezek a szempontok 
még nincsenek teljesen keresztülvive.

Az alapgondolat, a melyen ez 
a szabályozás, nyugszik, hogy t  i. 
az ipari bíróság vézfíése szak-jogász 
kezébe leggen letéve, kétségkívül 
tökéletesebb birósági szervezetnem 
fogja kielégíteni az ipari bíráskodás 
legelemibb követelményeit; az_űlcsó- 
ságot és gyorsaságot, tnnék eléré
sére különösen arra lesz szükség, 
hogy az ipari bíróság tagjainak 
számát leszállítsuk és sokkal jobb 
ipari bíróságot szervezzünk, mint 
amennyit a tervezet 1)oz kilátásba.

Mig ősi jussát visszafoglalhatja 
S tovább süvölt e hűvös őszi szél;. . .
. . .  A lég királya ott fekszik a porban 
És diadallal nézi a vadász.

_ A haldokló, bár végperceit éli — / 
Mozdulatára éberen vigyáz.
Klrfijuftott karma készen áll arbarezra 
S  noha se&éből patakzik a vér :
R  végső cseppig magát meg nem adja 
És jaj annak, ki most hozzája é r ! . . .
. . .  A távol falu estharang bugása 
Halkan szűrődik át a lombokon.*
Madár elül és a futó vadaknak 
Nyugalmas enyhet kinál a bokor.
A hold megindul mérhetetlen útjára 
S eíüst fényét a tisztásra veti,
Hol »hulló lomb - lágy harangszó mellett - 
A  végtelen királyát temeti. . . .

Bal la Miklós.

A herczeg a nép közé megy.
Irta : Fehér Jenő.

A kis hercegnek egy napon bolondos 
ötlete támadt. Az ötlet nem volt fepen 
eredeti, de reá nézve az újdonság inge
rével í k t  Sokszor olvasta ugyanis a 
históriai ^tankönyvében, hogy eggik őse, 
akit az utókor a „nagy“  névvel tisz

telt meg, álruhában a nép közé keveredett 
s ilyen módon kifürkészte a szegény em
berek buját-baját, gondolkodását hogy az
tán jizeiple útjáról tapasztalatokkal dúsan 
megrakodva térjen vissza csillogó kasté
lyába.

Ezek a kalandos kirándulások fagyon 
izgatták a kis herceg fantáziáját Folyton 
ott kóvályogtak fekete fürtökkel beárnyé
kolt fejecskéjében és sötét szemei va
lósággal tüzeltek, ha arra gondolt, hogy öt 
százados sarkofágjában nyugvó őse példá
ját ő is követhetné.

Egy tavaszi reggelen a kis herceg 
grófi nevelőjével a hatalmas park tölgyei 
alatt sétált Egyszerre minden bevezetés 
nélkül igy szólt:

— Kedves gróf, én a nép közé aka
rok menni!

Olyan határozott ellenmondást nem 
tűrő hangon mondta ezt, hogy a gróf meg
lepetten és egyúttal 'Ijedten^ttézett ifjú ne* 
veltjére.

— A nép közé, Fenség?
— Igen igen, a nép közé, a szegény 

nép közé akarok menni, — ismételté a 
herceg.
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- S ő t arra is kell módot nyújtani, hogy róság^ gyakololná a b írásko d ás ija  mellett portás; egU másik pék pedig 
bizonyos-esetekben az ipari bíróság amelynek az ¡{élete a felekre már hordár. Van olaan pék is, a ki váltóőr; 
vezetője a pert egyedül elbírálhassa, kötelező is lenne Végül pedig álta- egy másik pék meg utcaseprő. ík  vendég- 

ftz  ipari munka egyéni bírói János'munkaszerződésekből^ —  kol- Iosük koriött vannak hordárok és maginhi- 
jogvédelmét nagy mértekben befő- lektiv szerződések — eredő perek- 
luásolják a munkásmozgalmak, A [ ben a tervezet az egyéni perekben

___munkásosztály ma már nem fektet;Ítélő ipari bíróságot ruházza fel.
nagy súlyt arra, hogy a m unkás  joghatósággal. ■ 
megkapja azt, a mi őt az izoláltan; A tömeges birói jQtjvédeleiunií 
kötött szerződése alapján a munka- ez a szervezete egészben véve he- 
adóval szemben megilleti. A mi az j lyes, sikere azonban attól függ, vaj- 
ő lelki világát betölti, ez az, hogy jón a magánjogi alap, amelyre tá- I

............................................ maszkodik, beválik-e s amelyről, mint l
fentebb érintve lett, ma még

a munkásosztály minden tagjának 
gazdasági helyzete minél kedvezőbbé 
váljék. Ez pedig csak törvényes fel
lépéssel érhető el, amelynek legerő
sebb megnyilatkozása a sztrájk. Ez 
a tömeges fellépés előidézte az el
lenhatást a munkaadók szervezke
dését, amelynek szintén igen erős 
megnyilatkozása a munkások kizá
rása. Ezek a jelenségek, az egyik ép 
úgy, mint a másik, gazdaságilag 
rendkívül károsak, amelyek megelő
zésé, illetve elhárítása a legfontosabb 
törvényhozási feladatok közé tartozik.

A jelenlegi jog e részben alig 
nyújt valamit, ellenben, a tervezet 
ezen bajok ellen igen kimerítő sza
bályozást tartalmaz. Idevonatkozó 
rendelkezései,- valamennyi közt a 
legfontosabbak, róluk azonban hatá
rozott véleményt mondani ma még 
alicT lehet A tervezet sztrájkok és 
munkáskizárások esetében a birói 
eljárás vezetését, az ipari, bíróság 
elnökének kezébe teszi le, a ki el- 
nöke ;smraitra felerészben munka

lett, ma még nem 
lehet határozott ítéletet mondani. 
Annyi -azonban mégis kétségtelen, 
hogy a terv ennek az anyagnak 
szabályozásában igen nagy mérsék
letet és körültekintést tanusit, min
den érdekkel számol, s igy minden 
esetre alkalmas arra, hogy a tör
vényhozási szabályozás alapjául 
szolgáljon.

Miből 6lnek Budapesten.
Küzdelem á létért

Budapesti tudósitónk az alábbi érde
kes ósikkben számol be arról, hogy micso
da. élétküzdelem folyik Budepesten, a hol 
minden egyes cikk olyan drága, hogy ugyan 
ember legyen, á  ki a megélhetéséhez szük
séges pénzt tisztességes utón elő tudja te
remteni. Az érdekes cikk pedig egy most
készült statisztikai kimutatásból indul ki, az Junta á főfoglalkozását , és a 
képezi alapját.; kozását tette meg főfoglalkozásnak,

fiégi dolog, hogy a főváros lakossá- | például az /fndrássyUton van egy Távéi

vatalnokok is. Van egy vendéglős,- aki egy 
úttal esztergályos; egy másik muzeural Szol
ga; egy harmadik dohánytőzsdés. Á  cipé
szek között vannak ápolók, lámpaggújtoga- 
tók, bakterek, kazánfűtők, Iskolaszolgák. A  
férfiszabók közt van házmester, de van, a 
ki a kőművesség mellett kintornás, vagy 
kávéházi zenész. Az asztalosok közül 152 
házmester, egy zeneoktató, egg pedig fod
r á s z t  gőzvasut alkalmazottjai közöttpe- 
dig akad szűcs, pék, házmester, zenész, fa
zekas, lakatos, cserepes, tanító, szabó és 
dijnok. A  telefon szolgálatában van egy 
kisasszony, a ki amellett elsőrendű énekes
nő. Van egy zálogházi alkalmazott, a„ ki a 
mellett keresett nyelvtanár. Van egy hordár, 
a ki egy banknak éjjeli őre és van egy 
hordár, aki a ligetben "gyorsfényképész.

Az állami tisztviselők között vannak 
szigorló orvosok, magánhivatalnokok, taná
rok és tanítók. Van egy megyei hivatalnok, 
a ki énektanítással foglalkozik; egy főváro
si hivatalnok korrektor. A  fővárosi hivatal
nokok között van egész csomó ]égyszedő. 
Van egy színész, a kinek tejcsarnoka van. 
Egy városi tisztviselő kördalos az Operában. 
€gtf ijaromflkereskedő este ST-tŐlTPig nép
énekes egy orfeumban és nagy sikereket 
arat Van egy színésznő, aki egy biztositó 
intézetnek legjobb ügynöke.

Akárhány olyan ember van, a ki meg- 
mellékfogíal-

adókból, fele részben pedig munká-iijának legnagyobb része nem tud megélni!a melynek tulajdonosa fogorvos volt; egy 
S Q l^ l  áHÓ tanácsnak, amely h ivatva  | az úgynevezett főjövödelméből és mellék-1 másik Andrássy üli kávéfiáz tulajdonosa 
van Ítélni a sztrájk, illetőleg kizárás: jövedelemre yan utalva. A mellékjövedelem bölcsész, egy éjjeli kávéház tulajdonosa 
kérdésében. Ennek a bíróságnak azjegyik forrása a mellékkereset...Erről a mel-1 építész-mérnök volt, egy másik kávés pe- 
itélete azonban a felekre nézve neni;iékkeresctről készült mostanában egy hite-dig ezelőtt középiskolai tanár volt. Az uj- 
kötelező, hatálya attólI függ,hogy az j les kimutatás, mely páratlanul érdekes. Azjságirók között is nagyon sokan vannak, a 
5 u i i - Ezen biró- i tetszik ki belőle, hogy Budapesten az em-j kiknek «azelőtt» más volt a foglalkozásuk.

S I  különben a felek válasz-iberek fő és mellékfoglalkozása között a j Van köztük mérnök, építész, orvos, ügyvéd,
tOtt bíróságban is megállapodhatnak, j legtöbb esetben semmi összefüggés nincs. | tanár, tanító, tisztviselő, katonatiszt, sót 
Bizonyos közérdekű vállalatoknál Vannak Budapesten mészárosok, a van egy szénbányaigazgató volt. — 
kitört sztrájk es munkáskizárás ese- kik szatócsok, bérkocsisok, vagy lebélyeg- Lehetne még folytatni ezeket a mel- 
teben egy az illető tábla i elnök ve-jzök a vasútnál. Van egy pálinka mérő, a í lékfóglalkozásokat, de azt hisszük ennyi is 
zetese alatt megalakult vegyes bi-jki a mellett imahází felügyelő; pék, aki.elegendő arra, hogy bizonyságot tegyenek

A gróf — az udvari etikett ellenére
— meg vakarta a füle tövét.

0  fensége átértette e mozdulat jelen
tőségét és a meggyőzés fegyveréhez folya
modott.

ön, kedves gróf — mondá — gyak
ran magyarázgátta nekem, hogy ősöm, Nagy 
Ágost különösen azért volt a legkitűnőbb 
fejedelmek egyike, mert közvetlen tapasz
talásból ismerte meg népértek kívánságait. 
Én, a ki felséges nagybátyámat egykor kö
vetni fogom a trónon, példányképemül Nagy 
Agostpt választottam. Én is meg akarom 
ismerni a népemet, ismerni akarom titkos 
vágyait, rejtett gondolatait . . .

Bocsánat, Fenség vágott közbe a gróf
— Istenben boldogult, dicsőséges uralko
dónknak, Nagy Ágostnak egyébb kiváló 
erényei is Voltak, amelyek követésre mél
tók. Aztán meg ma egészen más időket 
élünk. A mi ötszáz évvel ezelőtt dicséretes 
cselekedet volt, az ma már legalább Ts avult 
dolog. A  nép megismeréséneíc van ezer más 
módja, ó felsége a király tanácsosai . .

—  Képmutatók! Mondá megvető moz 
duiattal a herceg.

ú -sr De Fenség.........
— Bocsásson meg, kedves gróf, nem 

akartam megbántani senkit

— Kérem Fenségedet — könyörgött 
a gróf — verje ki fejéből ezt ̂ Mura ötletet

— Megmondtam, hóíjy a" nép közé 
akarok menni, s ön, kedves gróf, velem i 
fog jönni.

— É n ?
— Igenis, ön! Ha valaha a trónra 

kerülök ígérem, meg fogom önt érte jutái-1 
mazni.

Azon nap délután egy negyvenöt év 
körüli, egyenes tartásu férfi és egy tizenöt! 
éves fiú sétáltak a főváros legnépesebb ’ 

J boulevardján. A  férfi széles karimáju puha ' 
I kalapot s kissé kopottas felöltőt viselt, a j 
j fiun egy gombjavesztett kis kabát volt, a 1 
¡melynek egyik zsebe félig le volt tépve; a 
I fejét olcsófajta sapka födte. Ez a fiú a trón 
várományosa volt, a férfi pedig a nevelője, 

j — A széles járdán fel és alá hullám-! 
zott a n£p_

A gróf folyvást aggodalmasan tekin
tett körül; kalapját-mélyen a szemére húz
ta. A  kis herceg ellenben vidáman, fürge 

j léptekkel -tipegett mellette. Gömbölyű orcá- , 
íját pirosra festette a hüs májusi szellő, a 
j  szemei titkos örömtől ̂ ragyogtak.

Alkonyodni kezdett. A széles utón I 
kétoldalt sorjába kigyultak a gázlámpák. '

— Azt hiszem Fenség, elég lesz mér 
a mulatságból. A szomszéd utcában vár a 
kocsink . . .

A  herceg félrehúzta a szájacskáját:
— Még egy kicsit 1 
E  pillanatban lovas rendőrök vágtat

tak végig az utközepén. A járda szélén 
megálltak az emberek s mind sűrűbb sor
falat kezdtek alkotni.

A  kis herceg megkérdezte a legelső 
inasgyereket, aki eléje került:

— Ugyan kérem szépen, mi lesz
itt?

— Hát nem tudja? Erre gyün a ki
rály I Az Opera-színházba megy, —- - felelte 
a fiú és macskaügyességgel felkuszott az 
egyik járdaszéli fára. A  körülötte állók ha- 
hotája kisérte.

— Menjünk be a tömeg közé, — pro
ponálta a herceg.

— De Fens . . .
• ----Pszt!...... ..----------------  •

— De kérem, hova gondol? Csak nem 
akarja, hogy agyonnyomják ? Istenem, iste
nem, minő felelősség !—— — — -- .r ~

— A herceg csak fglfüllel hallotta neve
lője; sopánkodását. A- következő percben



arról a. létküzdelemről,, amely hazánk szép 
fővárosában, Budapesten a kenyérért folyik, 
meri bizony, a mellékfoglalkozások dacára 
is, egyébbre nem igen telük.

■* £ Artézi fürdőnk,
-  mint gyógyfürdő -
fiz életben a gyakorlat minden

nap ráczáfol az elméletre. Még mi 
a lábunkat ¡árjuk le a minisztérium
nál a gyógyfürdőjelleg elnyeréséért, 
— addig a mi fürdőzöink egyre- 
másra gyógyulnak, daczára, hogy hi
vatalosan gyógyfürdő nem lennénk I 

<7- Nem mese az már nálunk sem, 
hogy a kik mankóval jöttek fürdőnk
be, a mankó hátrahagyáséval utaz 
tak haza

NAGYATÁDI h ír l a p

h í r e k .

a fiúiskola hittani vizsgálatai, junuis 21-én 
d. e. az I., d. u. a IL junius 22-én d. e. a 
III. d. u. a IV. fiúosztály osztályvizsgálata. 
Junius 27.-én d e .  fél kilencz órakor «Te 
Deum» utána záróünnepély.

— Magánvizsgálatok a nagyatádi polg. 
fiúiskolában f. hó 24.-25.-26.-án lesznek — 
24.-én az Írásbeliek, 25 és 26-án a szóbe-

: T Eljegyzés. Schmiedeg Jenő somogy- 
Dé a legszembetűnőbb gyógyu- szobbi állomási főnök és neje szül. Fonyó 

lást egy*.¡vidékről jött szegény pos- Margit kedves leánykáját: Angyalkát elje- 
tás érte el, kit szegényt napokon gye2ie Hőke Béla máv. tiszt, 
át kocsin hoztak fürdőnkbe, karban — Újságok az állomáson. A  hagyató- 
kellett bevinni, mint a kis gyereket, tádi vasúti állomáson a kővetkező lapok 

és 5^-6 .fürdőzés után már büsz- kaphatók: Alkotmány, Budapest, Budapesti 
kén a maga lábán járogatott Hírlap, Egyetértés, Friss újság, Független

Haza térte után aztán levelet Magyarország, Pesti Hírlap, Pesti Napló, A 
küldött fürdőnk igazgatóságához, Polgár, “Az Újság, Magyar Hírlap, Magyar 
melyben a kÖVetkező^ép^^Ralálkodik; ország, A nap, Neues Pester Journal, Ne- 
és a melyet itt egészében közlünk: ues Poiít Volksblatt,-Pestér-Lioya.-Pikoiio, 

v rr Kakas Márton, Mátyás Diák, Fliegende
. .. , , Blätter. Ezeken kívül kaphatók egyéb, apró 

T. k. Dr. Bienenfdd igazgató urnák! olvasmányok.
Nagy-Atád. _

Olvasóink figyelmébe. Mai számunk
tól kezdődöleg megjelenő regényrovatunkat, 
mely egy érdeítés indiai történéfét tartalmaz 
olvasóközönségünk figyelmébe ajánljuk.

.—' Évzáró vizsgálatok a nagyatádi pol
gári leány- és fiúiskolában a kővetkező 
sorrendben tartatnak meg: Junias lfr-án a 
leányiskola osztály vizsgálata. Junius 19-én pecjíg fényes hangverseny • tartatott Az

kodásának 40-ik évfordulóját Komáromban, 
hol ez alkalommal az egyházkerület dísz- 
közgyűlést tartott, mely után ünnepi Isten- 
tisztelet volt. Ennek végeztével a közgyű
lést folytatták S' ekkor gróf Tisza István 
egyházkerületi főgondnok üdvözölte a jubiláló 
püspököt, aki beszédben válaszolt. A kül
döttségek fogadása után délben bankét 
volt Délután a komáromi református ifjú
sági egyesület zászlóját avatták fel, este

ünnepelt főpap nevére az egyházkerület 
most alapítványt tett, amelynek jövedelme 
a pápai és csurgói ref. tanintézetek céljaira 
fog szolgálni. Az ünnepélyen az összes du
nántúli egyházközségek képviseltették ma-r 
gukat
—  Nyilvános köszönet. A  bodviczai 

tűzoltóság f. évi május hó 30-án tartott 
nyári mulatságán felűlfizettek : Harsányi An
tal 2 kor.-Odobasics János 140 f. S?etsey 
István, Vidák Ferenc 1— 1 kor. Gubián La 
jos, Benke István, jKosztró József, Greller 
József, Knapp József Dolenecz István, Kiss 
Tera Bukács Juli, Novacsek József, Gibizer 
István, Krivarics József 40—40 fillért. Stei- 
rier Sándor 1 koronát. A  nemesszívü fetül- 
fizetóknek ezúton hálás köszönetét mond 
a tűzoltóság nevében Krivarics József pa
rancsnok.

— A bornyilvántartások bevezetése.
Az-uj bortörvény értelmében a termelőknek 
és elaadóknak nyilvántartást kell vezetniök. 
A földmivelésügyi miniszter tegnap érkezett 
rendetete szerint ezt csak azok tartoznak

,rH< _________ _ . Holdfogyatkozás. Szépen látható i vczctnj, akiknek négy holdnál nagyobb'sző
rt" legnagyobb köszönettel tartozom holdfogyatkozás volt f. hó 4-ére virradó van borcladással foglalkoznak,

■a Mígyatidi ártézi v ii fírd« feltalálójának éjszakai A holdloggatkozás l  órakor kéz- _  A katonák s, abads4gol4sa. fl 
és Igazgatójának, miután én május 23-dikán dódon. A telies elsotetules 2 o. 45 miniszter most adta ki előzetesen
teli« tehetetlen hPlés álapűtban ide, jattom-ko, volt. A Mdioggatkozas reggel 4 « « T S iT tö b b s ie r  jeffet, rcifBeletét, a mellgel a 
és 10 fürdés után teljesen vissza nyert; perckor vegzodott be. téngleges állomángu legéngségnek az aratás-
egésségi állapotban tértem visza. -  A „Pünkösdi Rózsa“ -ünepélyen, ra va[6 három hclí tur„ us0„ kéllt történő

Böhönye,..i 900. június 5-̂ n mely a kedvezőtlen idő dacára is elég ”jól
. — ---Nagy János postás, sikerült, felülfizettek: Pauchly János 2 kor.

_  „  . . . | Váqó Lajos, Fazekas Jenő, Greller József,
.. Adja Isten, hogy meg : Dani Antal. Hoflman Ggörgg, Knapp József,
ily evelet kap,on fürdő igazgatósé- „or w  a2 .“ f|usá , Kö[.  vcze. 
gunk mírt ezek a gyógyulások .ga-U^ 9. k,
zolják, hogy fürdőnk igazában s 
gyógyfürdő. Antal Gábor jubileuma. A Dunántúli

szabadságolását elrendelte.
—  A „Vasárnapi Újság“  junius 6-iki 

száma érdekes czikket közöl Pékár Gyulá
tól a kékszakállú herceg legendájáról, „ re
gényt Mikszáth Kálmántól, verseket Kosz
tolányi Dezsőtől és balla Ignáctól. A  képék 
a kismartoni Haydn-ünnepet, ff" Nemzeti

reformátusok egyházfője Antal Gábor püs- Szalon tavaszi kiállítását, gróf Apponyi Al
pok f., hó 8-án ünnepelte meg lelkipásztor-1 bért czeglédi látogétását, az ujabb modelü

magával húzta a grófot a tömeg közé. A 
névtáradat sodorta őket tovább.

— Ne tolakodjanak, kérem, — kiáltot- j  
ta öblös hangon egy elhízott csaposlegény, 
ki kék kötényében, hajadonföt^a csap mel
lől futott a látványossághoz.

— Én nem is tudom, — szólalt meg 
tulnan egy kofaasszony, hogy az ilyen gye
reket minek viszik ekkora tolongásba l Lát
hatja még elégszer a királyt!

A  gróf csak az ajkát Jiarabdálta te
hetetlenségében. A kis herceg.. kedélyeseb
ben fogta föl a dolgot.

— Hát maga néni, még nefy látta a 
királyt? kérdezte a kofaasszonytól.

— Már hogyne láttam volnál Tavaly 
is láttam. Há’ szén 'csak olyan ember, mint 
magunk la! A tolongás egyre nagyobb lett. 
A gróf, valahányszor a lábára léptek, föl- 
sziszent A  lovasrendőrök pedig egyre hát
rább szoritták a népet. Itt-ott egy ijedt női 
sikoltás tette változatossá a képet. Egy 
váratlan erős áramlat a herceget és neve
lőjét hirtelen a tömeg elé juttatta. Halk zu
gás morajlott végig a sokadalmon. Az ut 
közepén— lassú frappban közelgett 
miniszterelnök kocsija. A  nagy ur fölemel

kedett a kocsijában s fürkésző pillantással 
nézett körül. Tekintete véletlenül megakadt 
a kis hercegen s odasugott valamit a mel
lette ülő belügyminiszternek. A^f belügymi
niszter magához intette a rendőrfőnököt.

A  grófi nevelő remegve súgta a her
cegnek :

-+ Csak nem ismertek reápk!
A rendőrfőnök átvette a miniszterelnök 

utasítását s odakiáltott a közeli rendőrnek :
—  Azt a kölyköt távolítsák el onnét!
A  rendőr rászólt a hercegre:
— Takarodj’ innét poronty I *
A  gróf védőleg emelte karját a her

ceg elé, de az abban a pillanatban egy 
ugrással künn termett a sorból és futni 
kezdett egyenest az Operaház felé. A  gróf 

| utána vetette magát. A  rendőr se volt rest 
: és nyomon követte őket, de nehéz kardja 
j  gátolta a gyors futásban. Az operához érve, 
a menekülők ismét be akarták fúrni magu
kat a tömegbe, de csaknem vesztükre, mert 
a_gárdaparancsnok kardot rántott és károm
kodva suhintott vele utánuk, azonban csak 
a gróf kalapját ütötte le. Szerencsére a.tö- 

| meg gyorsan összehuzódott mögöttük s ők 
j  néhány kék foltok árán keresztülvergődtek 
a tolongó áradaton. Lihegve, fáradtan ösz-

szeverve és rongyosabban, mint a hogy 
elindultak, érték el kocsijukat a szomszédos 
utca gyéren világított sarkában. -j-

A  fő-utca felöl zugó éljen-riadalom 
csapott feléjük . . .

Mikor a kis herceg aznap este kék 
selyem baldakinnal födött habos fehér pár
nákkal vetett ágyába mászott, a gróf gú
nyos mosollyal mondá:

— Azt hiszem, Fenség, elég volt a 
kirándulásokból!

A  kis herceg mosolygott:
— Kedves gróf, — szólt mágára huz

va a takarót — ha király leszek, elcsapom 
a miniszterelnököt, a belügyminisztert, a 
rendőrfőnököt, a gárdaparancsnokot.. . .

Mire a grófüémi rezignációval mondá:
— Attól tartok, ha gyakran vennök 

föl a köznép szerepét, akkor Fenséged 
uralkodása idején talán egyetlen tisztvise
lője se maradna ennék az országnak. Fen- 

i séged bizony valamennyit elcsapná 1 . . .



N A G Y A T Á D I h í r l a p

repülőgépeket, a párizsi ház bontását, s 
azt a büdái házat mutatják be mely előtt 
Martinovicsot és társait lefejezték. Egyébb 
közlemények: Williamson angolbol fordtiott 
regénye, Böckh János arcképe és nekrológ
ja, tárcacikk a hétről, s a rendes heti róva- 

► tok: Irodalom és művészet. Sakkjáték stb.
A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára ne- 

' gyedévre négy kofona, « V i l á g k r ón i ká *  
-val  együtt négy korona80fillér. Meg
rendelhető a«Vasámapi-Ujság» kiadóhiva
talában (Budadest, IV. Egyetem-u. 4. szám.) 
Ugyanitt megrendelhető a «Képes-Néplap» 
legolcsóbb újság . a magyar nép számára, 
félévre “két korona negyven fillér.

—  Fényképészet. Vértes Antal nagyka
nizsai fényképész csütörtök-, (űrnap) pén
tek-, szombat-és vasárnapra megérkezik 
fénykép felvétel eszközlése végett.

— Negyven milliónál több fedéicsere- 
pet gyártanak éyente a Bohn-féle tégla' 
gyárak a szab. Bohn-féle természetes vörös 
fedélcserepekből, melyek kiváló minősé* 
güknél fogva közkedveltségnek és nagy 
keresletnek örvendenek.

Regény-csarnok. 
Az elátkozott tiszt.

— Indiai történet. —
Irta :G .  A. WELS.

A  genuai nyári stagione öles falraga
szokon hirdette, hogy a «Gésák»-at a leg
eredetibb ejőadásban mutatja be. Mimóza -faárban az italt méri s ez a vad ember

— Látja! Huszonnyolc vagyok.
— Ej ha! ön sokat szenvedhetett.
— Jól van uram. Eddig nem mond

tam el senkinek, hallja meg az én történe
temet. És ha kételkedik, nézzen erre az ősz 
hajszálakra és hinni fog. *

Jó pár éve egy olasz városkában jár
tam. Szabadságon voltam, pénzem volt 
bőven, hova mentem volna másuvá, mint 
Itáliába ?  Tavasz eleje volt, minden fa vr-' 
rágban, enyhe nyári esték voltak, zengett 
a város a daltól, a csóktól. Én közönyösen 
járkáltam ide-oda,~egy-egy kacér nézés a 
kis, ragyogó szemű olasz lányoktól perzsel
te a vérem, de sohasem volt ínyemre egŷ  
köznapi kaland.

Akkoriban érkezett a városkába valami 
vándor olasz kóbor stagione, apró énekes 
darabokat adott elő és egyúttal, mert jőve-” 
delme kevés volt, a színház meljett ameri
kai bárt állított fel, hova dűlt a sok tetige- 
rész azerős amerikai italokra. Egy nap 
benéztem a színházba. Közönyösen = ülök, 
midőn a színpadon megjelenik egy* leány. 
Almaimban sem képzelek el még egy ilyen 
teremtést Magas, karcsú, fejedelmi termet 
Rózsás, fiatal1 érc, két szeme, mini a tenger 
kékje, vállai, mintha alabástromból lettek 
-volna faragva, formái tökéletesek és né
zése az embert órületes izgalomba hozta. 
Érdekelt a leány, tudakozódtam utana^s azt 

! mondta mindenki: veszedelmes holmi 1 Ejha! 
Az angol hadsereg tisztje jiem fél a sátán- 

; tói sem. Miért veszedelmes?" Mert a gyám- 
leánya, vagy mije a stagione gazdájának,

összesen 2.215,264 drb. gyártmányt 
állítottak« elő, daczára, hogy a nagy 
befektetéssel létrehozott szabási gtjw 
még teljesen özemben nem volt, 
minthogy gépeit csak késő ősszel 
kaphatta meg. Ha a szabásigyár, 
mely a legmodernebből van felsze-_ 
relve, teljesen üzembe hozatik, két
séget nem szenved, a vállalat rész
vényesei igen kedvező hozadékban 
fognak részesülni, mert é*'á teSép 
főként az országszerte nagyon ke
resett cserép gyártására lett bairt- 
rozva és Szabáson a kiváló agyag- 
mj,nőségnél fogva elsőrendű ' gyárt
mányt sikerült előállítani; melyek 
messze» vidékre piacot fognak hó
dítani maguknak. i:ef-:i- 

Ennek előmozditása érdekében 
utasította is a közayülés az igazgat 
tóságot, hogy minél szélesebb kör
ben hirdettesse a gyártmányok eladá
sát és a nagyatádi telepen is tartson* 
szabási cserépből raktárt, hogy in
nen a szomszéd községbeliekJ£n|^ 
nyebben beszerezhessék szükség
letüket

Nyilttér*)
. V

, A «Nagyatádi Hírlap» f. évi május hó 
27-én megjelent számában, a napi hirek 
között rólam, egy becsületemet’ mélyen 
sértő, rágalmazó czikk jelent meg. Nehogy 
ismerőseim e czikk. által félrevezetessenek, 
kötelességemnektartom ez utón is tudo-

hamisítatlan japán leányka, a francia leány elpusztítja azt, ki csak rá is néz a leányra, másukra adni, hogy e czikk tartalma telje- 
francia lesz, az angol tisztek abrítt sereg- Most már-izgatett a kaland. ---------

(Folytatjuk.)

Közgazdaság.

ben szolgáltak, tehát ilyen Gcsa. előadás 
még nem volt.

Mindegy volt a nagy nemzetközi-kö
zönségnek, hogy eredetiek voltak-e a sze
replők, a zene, az olasz tavasz legyőzte
volna a legrosszabb előadást is. Hiszen a j-  Mn m r i * i li ^ ^ i n i , , f aháttérben, a színház mögött csiiiogotf a | A „Nagyátadj téglagyár rósz
holdfényben a kék nagy tenger, virágtól' v é lW lá r S a S á g “  kÖZOVÜIéSe. 
volt illatos a levegő és a tavasztól ittasan1 
tódultak, be a kis színházba. Csengett, hul-

.w i valótlan s 1 ________ _
| zője ellen a kellő megtorló lép< 
tettem.

Schwarz Miksáné.

szer-
nieg-

lámzott öz édes melódia, a virágok illata 
mámorossá tette az édes olasz levegőt s 
csókolni vágyott férfi és nő.. .

Bunny kapitánnyal hagytuk el a szín
házat 'A' 'kapitány; parancsnoka volt Ke
leten a könnyű huszárság 5-ik századának, 
mostanában a világot csavarogta,, holmi 
nagy, keserű emlék miatt. Erről nem-- bér 
szélt eddig soha, de a szürke hajcsomók 
fekete hajában azt mutatták, hogy nehéz 
órákat élt a messze Keleten és a ránc

A nagyatádi téglagyár részvény- 
társaság f. hó 6-án —  vasárnap —  
d. e. 11 órakor tartotta meg Kovács 
Gyula elnöklésével II. évi rendes 
közgyűlését a Nagyatádi járási taka
rékpénztár igazgatósági termében.

•) É  rovat alatt közlöttekért i 
»éget a szerkesztő.

vállal felelöa-

522. sz. 1909. végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az <881. 
évi LX. t-c. 102. §-a értelmében: ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1908. évi 12853 p. számú vég
zése következtében ür. Fricdman Káinján 
ügyvéd által képviselt A. Bca.mt & Sőhne 
javára 617 kor. 35 fill. s jár. erejéig fogana-

í\ közgyűlésen 13 részvényes 461 tositott kielégítési végrehajtás utján- lefoglalt 
részvény képviseletében vo lt jelen, és 2100 kor.-ra becsült következő ingósá- 

A  közgyűlés a  jegyzőkönyv I gok, u. ín: különféle rőfösáruk, 40 drb. téli

' kCndV e “L % « « é ^ k raSnaggL«3!nifÍ: (iréS
Steiner Miksa részvényesedet bizta
meg.

férfias arcán keresztül azt iiiufatta, a számadásokeloterjesz-
nehéz órák szenvedése emberfeletti volt. tése  ̂ ^z^ igazg^ óságr: -és felügyelő 

Egy zöld, virágos lugas alatt, holmi j bizottságÍ~~jelenté£ek felolvasása ko- 
apró vendéglő asztalához telepedtünk és a v c^ í,zc >̂ ^  8 x ^
kapitány mohón felhajtott egy nagy pohár i Sokat megállapította és tudomásul
savanykás szicíliait. vette a jelentéseket és megadta úgy

bíróság 1908. évi V. 749 6 számú végzése 
folytán 617 kor. 35 fill. tőkekövetelés, 
ennek 1908. évi október hó 31. napjától 
járó 6%  kamatai, ‘/ "/„ váltódíj és eddig 
összesen- 87 kor. 50 filk-ben biróilag már 
megállapított költségek erefélg-. Nagyatádon 
(Széchényi-tér 18) leendő megtartására 

1909. évi junius hó 15-ik 
napján d. u. 3 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a, venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.

Egy Ilyen olasz tavaszi este volt a az igazgatóság, mint a felügyelő 
vesztem -  mormogta -  a teremte«. Ott- bizottság részére a szokásos fcl-

uün^fia^ leíeséaem "vw^'^edem *tart- 1 *  A  jelentésekből a kővetkezőket;évi L Í ° i . - c ”fo7. is  108. l-arértelmében szép, fiatal feleségem, vagy ezreden, tiszt l > . . .  ■ készpénzfizetés mellett, a legtöbbet lerónék,
leivel lehelnék együtt s csavarognom kell naggatíd i te|epnck jövc(|elme szükség esetén becsáron alul is el fognak

az elmúlt üáletévben 21,521 K volt, 
mely összecj a szabási' telepnek 
mintegy 15Ö]000 K  befektetési töké-

Hohó, kapitány csak nem mond 
ilyesmit egy angol lovastiszti ' , fp|sz„ rp|éset, Kelt Na

qo„dor?Há' " é“ C"  r' Ím ’ 4VCS,'Ck csökkenési alapjához lett csatolva. M  30 - P i* “ '
-  Ha nem tévedek, jó karban lévői f l lefolyt évben a téglagyárnak 

negyven éves tehet. ---- ' naggatádi, lábodi és szabás, telepein.

a világban egy átkozott ember miatt.
Ki az, kapitány? , .. i

— Magam sem tudom. Valami ördön- 
gös ember, a ki megátkozott.

adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá

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

Kelt Nagyatádon, K1909. évi május.

SZABÓ JÓ ZSEF
kir, bír. végrehajtó.
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BOHN zsombolyai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett,
Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.
Tessék árjegyzéket kérni.

• ' '' i! f

BOHN téglagyár, Zsombolyán.

CZERKON IM RE K ÉSZ  CIPŐ* RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos

1állításon elis
merő oklevél-

í

AJÁNLJA  saját készitraényű lábeliit.a legjobb és legmodernebb kivitelben.; 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

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

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. _

----------------  O -  — : ----------- -

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

Vasúti menetrend 1909. évi május hó 1-fől.
flz aláhúzott perczek az éjszakai időszakot jelentik: d.vu. 6 órától, reggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb-Fiume.

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Ujdombóvárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról — 
Somoggszobbra 
Somogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba — 
Zágrábból — 
Fiumébe----

Üt-Ti Sz. v. Oy.v. 5..V | Oy. v. Oy. t. Sz. v.l
700 8“ 2“ — 1 410 9“ 109 F iu m éb ő l----

í f f * 1 " 6” — i 7“ 12? 35 j Zágrábba — —
10“ ¿10 — 6* 7? 12- 3? j Zágrábból —  —
10* 3" t s i 8P 12^ 4“  ; Gyékényedre _ —
10” 3“ - 7» 8"> 12“ 4̂ * ' Gyékényesről —
11“ 4“ 8* 8“ 5? Somogy szóbbra
11« 4» & ; 8». 5“ Somogyszobbról
1 2 " 5* :— 9“ 95 2 " 6» Kaposvárra -— -
12* 6“ — — 9*1 T 6“ Kaposvárról -/■
2 " 8 " - — 11” 4® 9“  1 Ujdombovárra —237 10» 1 1 * ' Ujdombováíról —
7“ 7“ , — 4* 9» 6 ? > -Budapestre----

Fiume -Zágráb Ujdombovár-Budapest.
Tvszsz. Oy. Sz. v. Oy. v Sí. *. Oy. v
-- ff” 1 (T 105 9? 7* 121

.0.2 í « -4“
49

6“
7“

1*
■ _ _ 12“ 7“ 2 "

— 2» 10? fi“ 10“ 4“ -rr
5“ 2 “ 11“ 6 ° 10» 4“ ■jkst i
fi” 1 12? 7,5 11“ 4* —
fi“ 12® 715 11“ 4* —
7» 39 IS 8® 12" 5» j_
8 " . f ! 15 8» 12* 5*
t f °. 4“ 2” 8” I* 6- '—

10 ? 4= .3" 8 " 2 * 6 ? .-i-
610 750 9» 12" 8!’ . 9»

oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. v. Vv. v».
7“ 12 '° 6?
8* 12" fi*
824 12« fi“842 1“ 7“
9° “ 1* 7“9» 1“ 7«
943 2 * 8 ?

u r 2 " « 5»
10" 231 9«.
10* 2u 9 0

10» 2 “ 9 ?

10« 3“ 9?

Soraogyszpbb — —
Segesd -*— — —-
Segesd-Bogát —  —
Böhönye - — — —
Mesztegnye — —
Gyóta — — —  —
Marcali — — —
Kéthely — — —
Balatonujlak — —
Balatonkeresztur — 
Balatonberényf. 1. sz.ő. 
Balatonszentgyörgy

Vy. V*. Vv. V». Vt.
y x 41» 11» 9« 6 ?
6“ * 10“ f— 1 0 " 6“
6” 3 10“ — 10« 7“
6“ 3" 1 0 " — 1031 yoo

55 2 " 9” M 10" 7 »

5“ 2* 92= 11“ 7»
4® 2“ 913 — l l 41

1" 8“ — ■11“ 8?
3“ I 3» 8? 12® 8«
3?. .1“ 82 t—: 12a •8»
S S 1“ 8? -  ¡1 2 " 95

3- ¡12“ 7-

oda Somogyszobb-Barcs. vissza

Somogyszobb — —
Nagyatád — —  —
Simongát — — —
Erzsébetpuszta —  —
Lábod — — — —
Görgeteg — — —
Visonta-Csokonya — 
Csokonya 8. sz. őrház
Somogytarnócza —
Barcstelep — — —
Barcs — —. — —

Vv. Tr.
6* 4“ ;—
6® 3“ -r-
6“ 3= —
5“ 3“
5« 3'° tJLL
5* ■fe ■i--
4» 2“
4“ 2'!
4» ooö ■:2_
49 1« t i
400

v °
T
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Alapitfetott 
1854.

LAKATOS és LEMEZÁRÜGYÁR.

ROTTER BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott
1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
Horgonyzott acéitflskés keritég sód- Mindennemű takariktüzhelyek

ría“  sodronyfonatok. " ..... —4 ■■ ■ SZ636bb kivitelig.

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

„Cornélia“  és „SophlAna" perme
tezők és alkatrészek. I* kékkő és 
raffíakáncs.

Építkezési anyagok nagy raktára.
Mauthner-féie konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVKÖTÉSZET.
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KÖNYV,- PAPÍR.- IRÖ-

n a g y a t A d .
É S  RA IZSZ ER  =

K E R E S K E D É S .

0

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveíet 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- 

D D  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
C l 3 a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

■ V .'

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

r =  készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnék a kiadóhivatalban
j jp w iU t  Baoji* János tonyrajomdijíbiOágyitádöiT 1909; .....



NAGYATÁD É S  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I/ GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALM I HETILAPJA .
A »NAGYATÁD £S V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK* HIVATALOS KÖZLÖNYE.

FfcLELÖS SZERKÉSiW: -Előfizetési árak: égést évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
===== gyedévre 2 kör., egyes szám ára 20 fillér. ===?■ 

M e g j e l e n i k  m 1 nden csüt ör t ökön SZMODICS SZILÁRD.

A nők és az otthon
Irta ¡.Budai Barnáné.

Különösen az utóbbi években, 
külföldi példákra, nálunk is nagy 
arányokban indult njeö a feminista' 
mozgalom; Célja ennek, a nőt oda-j 
állítani a munkában a férfi mellé,' 
tekintet nélkül arra, hogy bírja-e. 
Ez  a mozgalom, mely a nőnek sze
repkörét volna hivatva felforgatni;^ 
mait társadalmi berendezkedés mel
lett nálunk még kissé korainak b i
zonyul, a mint, hogy a nők szavazati 
jóga egyenlőre, mondjuk a jövő 
zenéje. R  magyar nő munkájára 
egyelőre még nem politikái harcok
ban, de a társadalmi kötölességek 
öntudatosabb teljesítése körül van 
szükség. '•1l4u

____ Npmptországhan már évekkel
ezelőtthatalmas.niozgalom indult meg, 
különösen a falusi  ̂ élet kellem eseb- 
>é^és vonzóbbá tételére: az úgyne

v e z e t t  népjóléti szövetség. Többet 
ésszel, mint erővel, — akkor, a mikor 
a ^mezőgazdasági és főleg a ' sZó’cTa-i 
lis viszonyok orvoslásaként ugyne-; 
vezett jóléti intézményeket létesíte
nek. Ez a jóléti intézmény nem té-j 
vesztendő össze a 7ótékonysággalv 
mert ez a szó jobb értelmében , szo
ciális reform és nem azokkal foglal
kozik, akik alamizsnára szorulnak,

Nagyatádi Hirlap tárcája.

hanem a néposztályok érzelmei és 
erHölcsi irányítását igyekszik - kézbe, 
venni.

Tanítással és kellő vezetéssel 
az összetartás érzésének és különö
sen a szép iránt való fogékonyság 

a réginél szebb és 
szellemesebb élet művészetét ismer
teti még. A jó léti intézmény szoci-i 
álís feladata az, hogy a különböző! 
népbsztályok között a rideg osztály 
FaTákatszeMebbé tégyé és némileg 
kiegyenlítse azt a külömbséget, me-j 
lyet a van és nincs teremt. iLszÖvet-1 
ség munkája irányulja" betegápolás 
gyakorlati kivitelére, népfürdők be
rendezésére, a háztartás vezetésére 
való kiképzésré, hogy ezáltal az 
asszonyi hivatás betöltésének a leg
szükségesebb és eltharadhatatlarrkél- 
lékeit megismerjék. Továbbá igen 
fontos teendője a szövetségnek az 
iszákosság és a korcsmái élet leküz
dése, nem rendőrség és más erősza
kos módszer igépyLbj^étélével, hanem 
társadalmi utón, a nép jóiranyu és 
nemes foglalkoztatásával.

Mindének ~etőtt való feladat n z  
volna, hogy a családi otthon sze
retetteljes ápolására*buzditsunk. Nagy-; 
segítségére van ebben a nőnek vele1 
született esztétikái érzése is,mellyel, 
,a legegyszerűbb otthont is barátsá
gossá tudja varázsolni.

Egy ügyes kéz által elhelyezett

Szerkesztőség : Nagyatád, Fürdő-utcza_67. szám ‘ •'' SÍ9'i 
Kiadóhivatni:, Na^atídrSzécfiényi-tér ?3. szám. j 

Af. előfizetési és Iwrdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők,

néhány jelentéktelen tárgy a lakás- ' 
bán, egy csinosan díszített ablak ke
délyessé teszi a legegyszerűbb kör
nyezetet. örömmel üdvözöljük ázt 
mozgalmat, mely újabban á városok
ban az ablakoknak virággal való 
díszítése körül megindult. Angliában 
a nők szövetkezeti ligája pályádifat 
tűzött ki az ilyen ablakdíszítésre. 
Minél egyszerűbb eszközökkel 
nosat teremteni: ez a valódi éleíhííP“ 
vészét. -v ■ : r„

Gyönyörűbb érvényülési teréj^
mint amilyent a nő az otthon meg
védésében talál, számára semmi ma
gasabb tudomány nyújtani nem tiidf.

R  mely nemzetnél a családiélet 
bensősége és; szentsége erős alapon 
á|l, az a nemzet boldogul és hafal- 
masodik-^Az otthon melege ép olyan 
döntő befolyással van az egyénék 
fejlődésére, mint a növények életére 
a napsugár. Szeresd otthonodat és 
szeretni fogod a hazát, melyben az 
otthont megtalálod. Ez a valódi ha
zaszeretet és nem a fanatikus felhe- 
vülés. Próbálja valaki elvitatni a ha
zaszeretet szent érzelmét az olyan
embertől, a ki boldog és elégedett 
tűzhelyén ? Meddő igyekezet lesz. A 
nyugodt élet békés individiumá tesz 
feltétlenül és ilyen egyénekből ala
kulhat csak helyes irányban fejlődő,; 
öntudatos, művelt társadalom.

élég erős, amikor szembe kell szállni a ha
lállal, mely elragadja tőlemnz Imádott asz- 
sáfcnyt..

tó Andornak soha jobb dolga nem volt, '

— Most is csak neki élsz Andor?
A férj nem rezzent meg, hidegen fe-A titok.

Irta : Prém József. ! |e|{
A férj néhány nap óta lázas izgatott-,__— ^ C s a k  barátságomat adhatom- neked

Sággal nézte, fürkészte fiatal feleségét. Az Ida. InkáBbxML árvám anyja Jégft mint hit
öldöklő gyanú mind erősebben markolt a veséin. Akarsz^igyJiazám^fönni ? 
.szivébe, többé nem használt a józan ítélet,j — Akarok!
mely néha tiltakozott az ellen, hogy Ida! Népi habozott egy percig seril Ida. 
hűtlen tudna lenni. Ihísz ptt ült mellettük Klárika a díványon

Szántó Andor másodszor is magháza-! és Ida épen a gyermek szép szőke fejére 
sodott.'Kis árvája, a beteges Klárika, any-j tette a kezét. De ráemelte szemet Andorra;

■ nyiszor emlegette előtte Idát, annyira ragasz- j hosszán rajta nyugtatta tekintetét. És mint- 
kodott a jószivü, nemesldkü nénihez, hogyjha magban rebegte volna: «0 te szegény 
az apa utóbb már el sem képzelhette gyér-! ember, na tudnád, mint szeretlek, ha tud- 
mekét a második auya nélkül. nád mennyire szivemen hordom a te sor-

Az elhalt feleségem legjobb barát- sódat;!» És titokban diáiét ad az Istennek, 
néja voltál, édes Ida!. Tudom szeretett té- j hogy felesége lehetett^annak, akit mér -ak- 
ged, tán jobban mint engem . . i kor imádott, amikor-Cecil még élt . . .

-  Ugyan Andor, ne vétkezz a halott Így szövődött, Így kötődött meg az 
ellen -  tiltakozott Ida. -  -- uj.frigy. Akkor nem hitte Szántó Andor,

— Nem vétkezeni, hisz az igazságot j hogy pokollá változik rá nézve ez á má- 
mondoni. Szerelemből vettem el Czeczilt,j sodík házasság.
rajongó áhítattal csüngtem rajta, az életemet ^ Az első esztendőben az uj- asszony, 
édesítette meg amíg mellettem volt.' -De | uj rendet hozott a házba. Gondos, “ hitves,
éreztem mindig, hogy szerelmem  nem lesz gondos anya, senki sem tagadhatja. Szán

: mint most, amikor ilyen példásan viszik 
! háztartását. Az előbbi beteges asszony ezer 
! gondot okozott az önfeláldozó férjnek, most 
¡csupa vidámság, csupa öröm lehetne az 
otthona, ha egy idő óta áz a rettenetes gya
nú nem kínozná. . ,

Még az sem nyugtatja meg, hogy au 
! kis Klárika pompás fejlődésnek indult. Ki
nek az érdeme ez? Ki másé, mint Idáé. 
Akárcsak az ő édes. gyermeke volna a bár 
jós baba.

1 De Andort ez a gondolat is felhábo
rítja. Ha csalódott volna? Ha ez a2 asz- 
szony gonosz és nem méltó reá, hogy en
nek az ártatlan angyalnak őrzője legyen? 

ÍHa lé* kell álcáznia őt?
Hányódott a lelke Andornak. És tür;

■ relmetlenűl nézett az ajtóra. Mikor nyílik 
'már, hogy ujabb hírt halljon a. titkolódzó 
asszonyról ?  Hol késik az a kertész, aki ai 
kém szerepére vállalkozott ?

II.
Kopogtatás hallatszott s utána fontos-: 

kodva lépett be a torzonborz szakálu öreg 
Gergely. Sapkáját már a pitvarban levette, 
s.a fcekéje zsebébe gyúrta, a pipáját is ki
vette a szájából, rácsettintette a rézküpakot
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Talált bulla.

Titokzatos halál.

F. hó 11-én d. u. 5 órakor â  lábodí 
uradalmi erdőben a fácán etetők közelében 
halva találták Tóth János 18 éves fácán
etetőt -

Az esetről tudósítónk a következőket 
jelenti:

kor kiszabadítani akarta, vízszintes hely
zetbe került és elsült A fiú a vérveszteség 
következtében feküdhetett le a talált hely
zetbe s úgy vérzett- el.

Temetése f. hó 12-én volt
— Személyi Mr. Dr. Gulyás Ferencz, 

somogyvármegye kir. tanfelügyelője f. hó
16-án a polg. leányiskola évzáró vizsgála
tának vezetése céljából községünkben tar-

Uj postai gyüjtöszekrényeket ló!' ° X toi,r a v„14s- *
kérünk.

fíp .) V an  egy néhány levé l
gyűjtő-szekrényünk, de ezek között

F. hó 11-én reggel jókor Tóth Jánosj talán egy sincs, melyről azt mond- 
a  fácánok megetetése céljából a fácánete- ^atnók, hog tf teljesen megfelelő, 
tökhöz meqt Társai, kikkel együtt indult az Haladunk, fejlődünk minden té- 
erdőbe — más felé lévén dolguk — elhagy- ren; miért ne kívánjuk a haladást 
ták ő t Egyedül ment tehát rendes napi : ezen a téren is, hogy gondosan 
munkáját végzendő. Kilencz óra tájt társai megírt leve le ink jól záró gyűjtő- fnélküi való utazás könnyen csavargássá 

‘ *-— **- - "* JMU ** * 11 fajulhat, mely miatt az illető tanuló intéze
tére nagyon könnyen szégyent hozhat.

a lövésre. D. u. 5 órakor áronban az etető njs _ _  hozzánk, hogy az inasgyere- 
felé vették utjukat j ó l  feltűnt, hogy á jepk a gyüjtószekrénybe dobott le
séből sincs. Keresésre indultak s csakhamar ve jej(et kiszedik és ha lehet elolvassák 

etető tálra, mely egy bokor aZokat s csak azután dobják ismét

a fácán etető felöl lövést hallottak, de azt szekrényekbe kerüljenek belé, honnét
Ínyén, hogy az etető valamiféle fácánokat nc vehesse ki az, a_ki csak akarjar __as,___ ____......................... .... .
üldöző ragadozóra lőtt, ügyet sem vetettek Töbl) panasZérfcezett —  "Ügya- Mindenesetre üdVÖir a miniszter ezen ren- 

. t »_*_ - - delete, azonban ez nem azt jelenti, hógy a
tanulók őrizkedjenek á nyári szünidőben 
iskolai tanulmányaikat utazás által kiegé
szíteni, hanem azt, hogy csak megfelelő 

S j  tervvel s elegendő pénzzel induljanak útnak, 
■=;. nehogy esetleg kellemetlen helyzetbe 
kerüljenek.

^ n t i f  Gábor református püspök 
kitüntetése, őfelsége Antal Gábornak, a 
dunántuli református egyházkerület püspö
kének s az országgyűlés főrendiháza tagjá
nak, egyháza és a közügyek terén hosszú, 
buzgó és eredményekben gazdag működé
sével szerzett érdemei elismerésiül a Fe- 
renc JÓzsef-rend nagykeresztjét adomá
nyozta. ‘
__— Községek portómentes levelezése.
Amint értesülünk, Kossuth Ferenc kereske- 
deleműqui miniszter „e lrendelte az iránt

tövébe volt elrejtve s ezen a 
ham^r megtalálták Tő&Janost egy tisztá
son kézére támaszkodva fekvő helyzetben, 

í fegyvere a bal hóna alá lévén szo-
ritra.

Az esetről jelentést tettek a nagyatá
di kir. járásbírósághoz, honnét Dr. Kiszely 
László kir. járásbiró, Qt. Schvartz Mihály 
járásorvos és Dr. Bienenfeld Mór orvos, 

:ek, hol a talált hullát 
, megállapították, hogy a -két 

oővú feggvér bal csöve kT letnővefAlÖVér

ha íg y  egyik-másik levé l nem jut 
rendeltetési helyére, akkor a posta
hivata lt okolják," holott az a Lég:;

hatott a testbe és a bal la- 
is érintette, tehát vízszintesen történt

lelkiismeretesebben s legpontosabban 
teszi meg kötelességét

Nehogy az ilyen már előfordult 
esetek újból előforduljanak, kérelem 
mel kellene fordulni az illetékes 
helyre, hogry ezeket az ősdi szekré
nyeket von ják b e  s~ adjanak hé-
lyettük modern, kifogástalan gyújtó^ 
szekrényeket, melyekbe a nagyobb 
leve lek is beférjenek és m elyeknek 

részeket a lövés nem talált, a halai tartajnla az erre, alkalmas tarsolyba 
elvérzés következtében állott be. önthető^ lenne a nélkül, hogy a le- 1 való intézkedések megtételét, hogy a közsé- 
Gyilkosság gyanúja rfgflrforoghatjfenrr, ^ e je  k tiéfi érintkezésbe kellene jő- j geknete egymással - való levelezése az aján-

H Í R E K .

közoktatásügyi miniszter legújabban kibo- 
csájtott rendeletében utasítja a tanítóképzők, 
közép- és polgári fiúiskolák igazgatóit 
hogy ezután csak azon komolyabb tanulók 
részére adjanak a nyári szinüdőre utazási ■ 
engedélyt s ajánlólevelet, kik élőre mega
lapított útvonalon jóT megfontolt s kidolgo
zott tervvel s elégendő mennyiségű pénzzel 
felszerelten indulnak útnak. A pénz s czél

t sem haragosa nem niőJt a levél kiszedő kezeivel, 
vott, se *  fáeánállományt nem dézsmálták Ha más kisebb város ez irányú 
meg, tehát csak vagy öngyflkosság, vagy kérelme teljesittetett, miért lenne 
vékáién szerencsétienség esete foroghat épen a mi községünk a mostoha 
feaa. : — gger ek?

Legvalószínűbb, hogy véletlen szeren- ___
cséttenég okozta a halált A  fiú fegyvere— ' ----

_ J. i  egg galgba megakadhatott, mely, mi-

lott levelekre vonatkozólag is portómentessé 
tétessék.

— Mennyi adót fizettünk. Május havá
ban: egyenes adót befizettek az ígali adó- 

j hivatalnál 43662, a kaposvárinál 111.020, a 
csurgóinál 50,027, a lengyeltóti-inál 40,108, 
a marcali-inál 55,361, nagyatádinál 81,594, 
a szigetvárinál 84,900 és a tahinál 50,474

t mógé tartva, úgy . állt meg az ajtó

— Szólj már_no! — rivalt rá izgatot
tan Andor. Mit tudtál meg?

— Ma estei Á  szőlőben . . .  Az alsó 
présházban, hét óra előtt ott lesz az az 
ur . . .  És oda ígérkezel a . . 7 a . . .

— Nagyságos asszony? • : ___
— Igenis. Bocsánatot kérek . . . Hej, 

nem hittem volna nagyságos ur, nem hittem 
volna . . .

— Hallgass! Elég! — Hat órakor légy 
kész 1 Várj a puskáddal a szWüs kertnél... 
Duplára töltsd meg. Addig pedig szót se! 
Mehetsz.

Andor ledőlt a divánra. Hát ennyire 
jutott l Hűtlen lett a halotthoz, mással lépett 
ismét oltár elé . . . És most azt a nevet 
melyet előbb Cecü viselt az ó becsületes 
nevét meggyalázza Ida.

Volt egy Szántó Andoraé, akit a női 
magasztosság példaképének ismert minden
ki, aki előtt leborult a férj és leborult a 
ház minden vendége . . .  És van most egy 
Szántó Andorné, aki már az első esztendő
iben a szégyen posványaiba merült aki ru
tai visszaél a férj bizalmával, ö ,az elhunyt 
legjobb barátnéja! . . .

Azt hitte megfullad Andor. Harag, bo- 
szu rohanta meg. Keze ökölbe szorult és 
felugrott, hogy az ablakhoz rohanjon, me
lyet felszakitott, levegő után kapkodva. Mily 
édes lesz a megtorlás.

De aztán elgondolta, mily nehéz hely
zetbe juttatta Idát Puszta barátságot adott, 
holott az üde, deli, a vidám leány szerelmet, 
szenvedélyt várt . . .

Ah! hát ezt a szenvedélyt, ezt élvezi 
•most más! . . ..De k i? Ki az az ember, 
akivel le kell számolnia ? Ma este. És An- 

idór sorra vette ismerőseit: Ki is jeh ft?
Csak egy férfival érintkezett Ida gyak

rabban. A bánatos Kelecsényi Elek, akit Ham- 
letnek csúfolt a világ, ez ugyan nem ve- 

iszedelmes vetélytárs. Mindig olyan sápadt, 
buskomor, majd majd meg csufondáros. Kü- 

j lönben, hogy is gyanakodhatnék rá Andor, 
j  hisz a meghasonlott lovag Amerikába ké-
■ szül, hogy uj életet kezdjen az ufvilSgban. 
¡Már Cecil hányszor pírongatta miatta és vi
gasztalta a kétségbeesettet . . . Most ez 
j  különc ember: ez legyen előtte gyanús? 
¡Igaz, hogy hónapok óta csak ritkán jön és 
csak akkor, ha -ő, a házigazda nincs oda
haza . . .

III.
így telt el az idő és jóval hét óra 

előtt Szántó Andor, puskával a vállán, inár 
ott állt a szérüs kertnél, ahol Gergely a 
kertész Várakozott

Ida már délután befogatott, hogy a 
szomszéd faluba kocsikázzék látogatóba. 
Magával vitte Klárikét is . . . És mégis 
rosszban járhat?

Mindezt újra átgondolta Andor s rá
förmedt a kertészre :

— Te! Ha hazudtál, ha elhamarkodva 
ítéltél, ha félrevezettél . . .

Sülyedjek e l! A saját fülemmel hallot
tam . . .  összebeszéltek . . .

És Kelecsényi Elek volt ?  :
— Olyanfélének Játszót az az. ur . . .
Meleg tikkasztó augusztusi est volt

Andor neki indult a szőlő hegyre vezető 
ösvényen, utána Gergely baktatott A gya
logút meredek, -de rövídebb, mint a, ame
lyen a szekerek, nagyot kerülve, fölmennek 
a présházhoz.

Amint közel értek az épülethez: hin- 
tót és egy hátas lovat pillantottak meg. Á 
nagy diófa alatt közel á tornáchoz apadon Ke
lecsényi -Elek aki ölébe tartogatta a



koronát, összesen 518,150 koronát, vagyis 
5851 koronával többet, mint a híulfév ha
sonló időszakában.

— Asszonyok faluja. Nálunk a szomorú: 
^gazdasági viszofiyok folytán már több olyan ;
falu van, á melyből a férfiak mind kíván-, 
doroltak s cs.ik az asszonyok és a gyér-: 
mekek maradtak otthon. Paris mellett van 
egy kis falu, a hol szintén csak csupa, 
asszonyra talál az idegen, de ennek nagyon; 
praktikus gazdasági oka van. Ha az utas 
leszáll a vasútról, egy szoknyás vasúti őr 
szedi el a jegyeket és fütyül a vonatnak, 
hogy tovább mehet, miután megigazította a 
:váltót. Ha a pályaudvarról bemennek a 
faluba, a levélhordónővel találkoznak, a ki 
széles bőrövén ezt a felírást Hordja: «ál- 

' lami. hlvátalnoknö.» Tovább haladva hirte
len erős dobpörgés üti meg az idegen fü
lét. A  falu kisbirónője jelenik jneg és fen- 
hangon hirdeti, hogy árverés lesz a falu
ban. Pár lépéssel odébb a felfegyverzett 
szoknya sétál: a falusi rendőr. Az idegen 
végre is csodálkozva kérdi: vasúti őr* 
postás, kisbiró, rendőr, mind szoknyában, 
hát a falu férfiai minden .jogukról lemond
tak és a hatalmat teljesen az asszonyok 
kezébe adták? Nem. A férfiak- a mezőn 
dolgoznak és a falu boldog, mert ott min- 
MnTunélT^
nisták pedig boldogan hivatkozhatnak e 
falura.

— Kigyult vasúti postakocsi. Barcsról 
jelenti, tudósítónk a következőket: A Bécs- 
ből Eszékre irányított mozgó postakocsi 
tengelye f. hó 13-án d. o. Vi2vár és Bn- 
bócsa között kigyüladf. A  kocsjt sikerült
még- Barcsra bevontatni. Itt azonban mái* 
oly nagy volt a tengely tüze, hogy csuk 
nagy erőfeszítéssel tudták lokalizálni. Postai 

/Kűídeményekbennem esett kár.
—  Dolgozik a somogyi bicska. Bolhó 

községben az Alb-féle vendéglőben mint fó. 
czimborák, együtt borozgattak Vidák István 
Csányi István, és Zsalecz Ferencz ottani lak
kosok. Iddogálás közben persze meg hány
ták vetették ennek az országnak sorsát. 
Egy ponton azonban csak nem egyezett, a 
a vélemény. Mind a hárman más és más

álláspont mellett kardoskodtak, ugyaimyira, 
hogy a kényes diplomácziai kérdés meg
oldásához — a somogyi bicskát hívták se
gítségül, minek pedig az volt- a következ
ménye, hogy egymást alaposan összeszur
kálták. A verekedőket a csendörség elfogta.

— Uj tipusu forró gőzekék. A  buda
pesti gépkiállítás külföldi csoportjának 
központján van_elhelyezve a Kemna J. ho- 
roszlói gózeke és gépgyár kiállítása,,..mely. 
a szakkörök legteljesebb elismerését és a 
gazdaközönség osztatlan tetszését vívta ki. 
A Kemna J. cég kiállítása minden várako
zást felülmúl és hazai gépgyárosaink abban 
követen^ő példát kell, hogy lássanak. A 
Kemna-cég Magyarországon még^nem 
ismert egészen uj tipus szerinti Forró- 
gözékét mutat be és az eddig ismert gőz-- 
ekék úgy kivitelben, mint használatban még 
csak meg sem közelíthetik a Kemiia cég 
«forrörgőzékéit.» A  két cég forró gőzekét 
mutat be, melyek közül a nagyobbik 300 
lóerőt, a kisebbik 250 lóerőt tartalmaz és 
üzemben sokkal kevesebb szenet és vizet 
fogyasztanak, a mit a cég Írásban is ga
rantál. A  Kemna J. céget a mi hazai viszo-

T  nyálnkhoz váTó~áTkaIma2kod3sáért is párt- 
fogolnunk kell. Minden egyes alkalmazottja 
magyar ember és a magyarországi fiók 
igazgatója, Treis Béla István sztntétr.Tna- 
gyar. A Kemna' J. gőzeke- és gépgyár 
központi irodája Budapest,'IV. Kossuth La 
jós utca 8. sz. alatt van és az érdeklődő 
gazdaközönségnek készséggel küld árjegy
zéket.'

—. Alkoholisták, morfinisták . és ideĝ - 
betegek-figyelmébe. A főváros közvétten- 
közelében, gyönyörüéS' eges zségeSTIdéken 
Dunaharasztin (Peslm.|iiekszik Tamássy 
park-szanatóriuma, mely már az egész„.or- 
szágbaii közismeri és alkoholisták, morfi
nisták, idegbétegék gyökeres kigyógyitására 
kitűnőnek, hizouyult. A rernék. szép szana
tóriumról olvasóinknak készséggel küld 
az igazgatóság prospektust. A pontos .cím: 
Tamássy Park-Szanatórium, Dunaharaszti, 
Pest megye.

— Az ország legnagyobb ipartelepeinek 
egyike a Bohu-féle téglagyárak, melyek a
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mellett, hogy sok ezer munkáskéznek állandó 
keresetet nyújtanak, a hazai iparnak dicső
séget is szereznek^ A Bohn-féle szab. ter
mészetes vörös fedélcserepek általános 
kedveltségnck örvendenek.

kis Klárikét, inig Ida mellettük állt és néze
gette őket.

Andorban felforrt az indulat.
— Tedd le gyermekemet — kiáltott a 

csoport felé — Tedd le, mert lelőlek 1
—r É£fi irgalmasság 1 — -sikoltota Ida 

és két kezét kitárva, saját testével védeni 
sietett a pádon ülőket.

— Mindent tudok! Hiitlen bárátrbees-r- 
telén asszony! Itt a leszámolás órája! 
Kelecsényi Elek felszökött helyéröl. A kis 
Klárát még most sem eresztette el.

— Becstelen? ó.
Ida összetett kezekkel rimánkodott
— Ne szóljon! Ne! Ne!
De már akkor kirántotta vetélytársa 

karjaiból Andor a kis lánykát, aki sirva fa- 
' kadt az ijedelemtől.

—: Az életeddel tartozói nékem! Áz 
is hitvány ár lesz a becsületemért!

Kelecsényi elek nyugodtan szólt:
— Rendelkezésedre állók
És távozott a paripán, melyre sietve

felszökött.
Andor a kővetkező percben gavalléro- 

san beemelte Idát a hintába. Aztán ölbe 
vette í  kis Klárikát és ő is,beült a kocsiba.

— Majd otthon! Még tna elhagyja a 
házamat — sziszegte aztán felesége felé.

Amint hazaérkeztek Andor szó nélkül

a saját hálószobájába vitte a kis lánykáját. 
Többé nem szabad látnia a hűtlen mostoha 
anyját. Vacsoráját is a hálószobájába hozatta.

De amint kiadta a parancsot, az1* öreg 
Gergely kertész lihegve sietett be s névje
gyet adott át Andornak. Csak néhány szó 
volt rajta: , / .

«Szerencsétlen barátom! Ida ártátlan, 
dtTKtárika az én gyermekem. E^-efitok az 
én boldogságíjul. Ida most már elmondhat 
mindent, ne tetérnlk-Tnrosszat. Én ez órá
ban elutazom örökre!»

— .Már hajnal felé járt az idő. Az 
jégalj pirja bekandikált az ablakon.

És Idát még mindig faggatta Andor:
— Tudtál róla? Tudtál Cecil hűtlensé

géről ^s hallgattál?
— AkKíüit sem tud az a boldog . . .
— És hozzám jöttél feleségül, a meg- 

! csalihoz?!
! Kárpótolni jyÉartalak.

— És nem vádoltad a csalfa asszonyt. ..
— A halál: maga a bocsánat, az en- 

gesztelés. ^ ~
— Megbocsátasz-e\Ida£

u — Szeressük együtt a kis árvát. Mert 
most igazán az.

És utána szótlanul nézték -  átölelve 
egymást — a kis Klárát.

Ké pék a múltból.
Közli: B.

trdekes dolgokat beszél el egy 
régi kalendárium történeti alapon a 
múltnak ruhapompájáról és luculusi 
fényűzéséről; a modern jelen szinte 
tág személtét mereszt arra a nevel--  
séges korszellemre, mert a prózai 
életben ilyen fantasztikus dolgokra 
ragadta az embert. .....  vr

fl régi «Házi-Barát« kalendárium 
(1840) «-kkép ecseteli a középkor 
«Fényűzését és Ruhapompáját. Mind
az mit mí, pazarfényre és ruhapom
pára nézve most látunk, mennyire 
légyen-azon költségeknek Tiregett, 
melyek felöl az korább századok 
bizonyságot adnak, mutassa meg hé*- 
hány példa stb.

«Midőn Richard gróf, III Henrik 
angoly királynak öcscse, 1243-ban, 
az provencei gfÖtJfíÜTUdval '"M aste" 

; ságra lépetLaz v drágeHtéazületekén—  
| kivül, 3Ö$00 tál ételnél főbb készit- 
teten el és azon lakodalomban, csak 
az első ételfogásban 60 ökör húsa 
vitetem fel az asztalra.

Az 1397 évben Frankfurtban tar
tatott országgyűlésen 32 herceg, 150. 

j gróf é s  úr 1300 lovag, 3700 nemes- 
lés más előkelő személy volt jelen
—  Leopold hercegről igyen beszél 
az.limburgi krónikás: Ez nagy pom
pával mulatott itt, úgy, hogy mindent 

[ki enni és inni, lovai számára elesé- 
get kapni akart, Istenért és becsület
ből meghívott, jönne el udvarába.

—  «Midőn az szakállas Eber- 
hardt gróf 1474-ben Aurachban la
kodalmát ünnepelte, 14,000 ember 
vendégeltetett meg és egy kutból 3 
csöven bor folyt mindenek számára.»

«Ä vágy, lehetőleg szembetűnő 
fénnyel pompázni annyira elterjede, 
hogy az Elöljáróság azt ismételi pa
rancsok által korlátozni kényszeri- 
tették. Többiek közt Sebastian Frank 
is, a 16. század irója, kortársai 
pompavágya ellen keserves pana
szokra fakad:» «Minden csintalan- 

| ságra mutat, úgy hogy itt az ujsá- 
gonkapás miatt már -nem tudják, 
mii vegyenek magukra, vagy hogyan 
beszéljenek,, járjanak vagy lépdelje
nek.» .

A Zürichi policáj hivatal 1370, 
hogy az Svájcban is mindig növe
kedő fényűzést némileg megkorlá- 

! tozhassa, következő öltözetrendet 
kénytelenittetett kiadni:

a j «Az némbereknek (nőknek), 
akármilly rendűek legyenek azok, 
ezennel prohibeáltatik, selyem- vagy 
más szövetü kendőket kihimezni; 
viseljék azokat úgy, mint növeltek.»

b) Semmi asszony köntösére egy
i  rőfnél hosszabb uszályt ne csináljon»

c) Minden férfiú felruháját olly 
¡hosszúra varrassa, hogy az térdeit 
verdesse.

d) Se asszony, se férfiú, se le- 
lány ollyarrhegyes cipőt ne hordjon,
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mellynek orrába valam it tömni le
hetne.»

e ) «Senk i csikós nadrágot ne 
hordjon, hanem *az egyszínű legyen.

Csókoltam ajakát, szemét, öleltemxésj 
ő — elkábulva a csókoktól, nem ellenke
zett..........  y

Sokáig hálám maradt a Leány és meg:

Nagyatád nagyközség elöljárósága.

1655 I9Ó9.

Árlejtési hirdetmény.
Nagyatád. község képviselőtestülete«Londonban 1465 év k ö r ü l_az | beszéltük, hogy minden jiáp találkozni fo- 

szerfölött Hosszuorru cipőknek ne- gijnk. A varázslóról el is feledkeztem. Haj- 4|/|9Q9 ^  hatiroalital hidmé 
vetseges divatja ellen porancs ada- nal fele kopogtak ajtómon, p g o n ly o t t  a rende|vén e| e2en muJk5Iát0'
tott kr és 20 sillmg bírságnak bűn- gyarmat, r o m ia m tó l ,  hogy biztosítására 1909. évi junius hó 20-4„
telese alatt megvitatott, hogy 2 kell haladéktalanul mert lázadas “ Olt ki. d e 10 6rakor z.rt 
hüvelyknél hoszszabb cipoorrot senki Bar katonáekná nem ritka az ilyesmi, ( ^  F k mindaioka'  kik 
ne Viseljen, M eg a 14. szazadban megdöbbentem. Az alkot láttám ebben is. OJ J
maga az czipő nagysága ja n g ot kü- Nem lehetett ellene tennem semmit.
löhböztető jegyül szolgált. Eg y  her- Felöltöztem és az első vonattal elindultam, , c íriu-i™ n a •• • <
cég cipőorrának 2 és fél láb  h0SZ~ mert ilyenkothabozásnak nincs helye. Midőn . J .  . ie e  o . raig annyiva
szűnak kellett lenni, egy báróénak a szálloda előtt kocsiba Hitem, úgy láttam, >*; “ ?  J
2  láb, s egy lovagénak 1 és fél va gy  talán csak’ k é p z e t t s é g r e  két a,ánla!,ok. e! . " cm fo.gadt? m?1; 
láb hosszúnak kellett lenni, s innen ; kigyószem villog felém pokoli, 
származik, áz még most is ösm érer lölettel s . mintha hallottam volna is szísz- 
tes közm ondás: «Nagy lábon élni-» szegő hangját: Megátkozom egész életére.

ezen munkálat'elvégzésére vállalkozni akar.- 
1 nak, hogy zárt Írásbeli ajánlatukat folyó

{Folytatjuk.) A BORZALM AS JEGYVÁLTÁS.

A vonatkozó tervek, költségvetések, és 
árleitési feltételek a hivatalos órák alatt a 
községi irodában betekinthetők.

Költségvetésileg előirányzott összeg 
875 korpna 57 iillér, melynek 10 ,-a a köz-

Regény-csarnok. 
Az elátkozott tiszt

Londonba~~\jnegérkezve, elsősorbap.t^8* .pénztájnál készpénz, vagy óvadék képes 
_családomat kerestem fel. Bátyám azzal értékpapírban biztosítékát leteendő s a pénz

fogadott, hogy sikerült eljárnia a miniszte-j Iára nyugta az ajánlatokhoz csatolandó, 
-fiúmban és pár havi szabadság# engedé- Nagyatád, 1909. junius hó 10.

— Indiai történet —
Irtaí-G. AY WELS.

. Csák azért is I Minden este ott voltam 
JS-jSUBtotem  a leánnyal talál-

lyeztek részemre, fontos családi körűimé- Kovács Gyula s 
Ínyek miatt. Nenj értettem. Bátyám megma
gyarázta.

jegyző.
Knapp László s. k.

.bíró, . ‘ ,

(Folytatjuk.) 

Ktadft laptulajdonos:

528. sz. 1909! végrh’
Árverési hirdetmény.

BEN YAK JÁNOS.kozni. Mindennap jobban tetszett a leány
és neki is hizeigett hódolatom. Fiatalember — .... _  , .
voltam, ki nem teketóriázik s egy este, a ¡ ' habona-piacz.
mikör á leány a színház kertjébe belépett, Rotter Bernát nagykereskedő jelentése.

—|— -rAliMiirrtt bíiúsáyi végrehajtó ~ az 188T. 
_  | évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel 

közhírré teszi, hogy a pécsi kir. járásbí
róságnak 1909. évi S p . J ll. l59;5. számú 

' i végzése következtében dr. Fürst Győző
egy óvatlan pillanatban hozzáléptem, átölel 

v* térit-és . megcsókoltam. Ajka visszaadta a 
csókot, termete remegett, az ölelés: alatt, 
de kiszakította magát karjaimból és elfutott.

Előadás alatt, hogy lehűtsem forrósá- 
gomat, beléptem a barba. Midőn megláttam 
a leány gyámapját, vagy mijét: a hideg 
futott végig rajtam. Sima szŐrfelen arc,

;  mint valami vén asszonyé, két kigyószem j 
a puffadt arcon, a melyek kísértetiesen! 
fénylettek — ez volt az az ember.

Midőn fizettem, megfogta karomat és 
némettel tört angolul igy szólított meg:

— Maga angol tiszt, maga jár a leá
nyom után?

— De . r r r
— Ne mondjon semmit. Az ártatlan 

leány, férfi nem érintette. Ne bántsa a gyer
mekemet. Ha hozzányúl, elátkozom, mig a 
sírba nem kerül.

Dühösen hagytam öt ott és annyira 
lehangolt a dolog, hogy el akartam utazni 
menten.

Felmentem szállodai szobámba, de 
nem jött szememre álom. Meg voltam örül 
ve a tavasztól és a leány látásától. Az ab 
lakon behajolt a virágos narancisfa és,el-

ügyvéd által képvjsdt Wertheimer J. 350 
I kor. 6 fill. s jár. erejéig foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 280 

- kor.-ra becstilt következő ingóságok, u. n r r  
742. liter bor, 141 liter pálinka, .10000 drb.

: tégla, jégszekrény nyilvános árverésen ela- 
| dalnak.

.Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909. évi V. 325 2 számú végzése 

t folytán kátralék 250 kor. 6 fill. tőkeköve
telés, ennek. 1909. évi február hó 16. 

■napjától járó 5°/„ kamatai, és eddig ösz- 
szesen 98 kor. 44 fill.-ben biróilag már 

i megállapított költségek erejéig, Felsőseges- 
1 den (a középső vendéglőnél) leendő tneg- 

Nagyatád nagyközség elöljárósága, tartására
1909. évi junius hó 25-ik 

napján d. e. 9 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-

Arak 50. kilogramonként értetődnek. 
Nagyatád; 1909. junius 3-án.

~Büza---- r  ' K. I3.—“ I 3.50
Rozs „ 8.80 9 —
Árpa — „ . 7.50 8.—
Zab V  „  8.50 9. -
Tengeri „  8 .-  8.50

HIRDETÉSEK.

SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó-

1637/1909.
Árlejtési' hirdetmény.

Alulirt községi elöljárók ezennel köz- j d<* ozók h,lvat-
. . . .  ... . . . . . .  . . .  . . .  nak meg, hogy az érintett ingoságok az 1881.
hírre tesszük, miszerint ajcozség képviselő- évi-L-x, t.-c. 107. és 108. §-al értelmében 
testületének 39/909 szám határozata folytán készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
a községház udvarán építendő istálló épité-1 szükség esetén becsáron alul is el fognak 
sének biztosítására 1909.évijunius 20-án adatni.
délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli versenytár- . Amennyiben az elárverezendő íngósá- 

3 gokat masok is le- es felulfoglaltatták és 
gyaiast tartunk. azokra kic|égitési jogot nyertek volna, ezen

Vállalkozó zárt írásbeli ajánlatához tar-¡árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér- 
tozik a községi pénztárnál letétbe helyezendő telmében ezek javárá is elrendeltetik. 

;150köfona bánatpénzről nyugtát csatolni. Kelt Nagyatádon, 1909. évi junius 
. . . . .  v . . , , .  , i Köteles vállalkozó ajánlatában kijelen- ^  napján,
bőd,tott. Kimentem a folyosora. m tígnek^^  „ og9 ^  öe jté j| relttteleket larvra|z.  és

a a ngerre nyi o költségvetést ismeri és uzokal magára kö- ______________
, a ay*^erre lépést haMök s megfordulva, te|c2,-)nek tartjai ------------

a leányt átom raagaro el^t. ,  árf ^  m é M
un» t t .  n  Megláttak, midőn megeső- köirségvclés ,  hivatalos órak a|a„  ’

L ^ i  J S 0"'- T  " " "  ' “  32 ^  ir« « ta n  betekinhetök. ember elpusztítja ont. „  . . . . ...........
Megfogtam forró kis kezét. ’ h . *  a ' J 909’ ÍU-niUS

- -  Édes" kicsikém, kksod. az az ^  S  ortig btadamfok. később
bér tulajdonképén ?  érkező aianlatok el nem fogadtatnak.

— Magam sem tudom. Árva voltam, 3gy3 '’n
75 .nevélt felr azelőtt kuruzsló volt A  mióta Kovács Gyula 
felnőttem,.^zerzett színházat és kóborlunk. jegyző.
Ó engem félt és nagy a hatalma, mert ő ■ ■

varázsló.̂ hê  ^  ^  ̂̂  Hirdetések jutányos áron , tanonf  fclvétetik.
retem nagyobb varázsló nála is. Szerellek, „  i ___■ , , , ,  HORVÁTH B É L A  SZObafeStÖllél
te gyönyörű leány I e  l a p  k i a d ó h i v a t a l á b a n .  Nagyatádon.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

g a r 67-ík
szamu ház

1909. junius 8-án. 
k. Knapp László s. k.:

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

Egy szobafestő

= f
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MEGHÍVÓ. A Nagyatádon alakulásban lévő „Néptakarékpénztári Hitel- 
—  szövetkezet“ 1909. évi junlus hó 23-án délután 3 órakor 
:: tartja Nagyatádon a „Néptakarékpénztár r. L“ igazgatósági tanácstermében ::

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSÉT
--- melyre a szövetkezeti tagok ezennel "meghivatnak. t—

TÁ R G YSO R O ZA Tt

1. Elnök, jegyzőkönyvvezető s jegyzőkönyv hitelesitpk 
választása.

2. A szövetkezet megalakulásának elhatározása.
3. Az alapszabályok megállapítása. -vr-; -

4. Igazgatóság választása.
5. Felügyelőbizottság választása.
6. Ügyész választása.
7. Egyéb netán beérkező indítványok. választása.

Az alapítók^

CZERKON IMRE ¡SUSáS: NAGYATÁD. ’

-A JÁNLJA saját készítményt lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben.

országos ki- A
ELVÁ LLA L hibás és ' fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

készítését.
| ____A pécsi
J. országos ki-

. állításon .eliS;. ___
merő oklevél- 

. lel kitüntttve.

~ ------- -RAKTftRON-TART- : -Úri; női é» gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb—
kivitelig. . ^

_ü!üáMn.«iis-
meró oklevél
lel kitüntetve.-.

í

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

r , .

Vasúti menetrend 1909. évi május hó 1-íől.
A z aláhúzott perczek az.éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel 6 óráig.

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

Budapestről —  
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra —  
Kaposvárról 
Somogyszobtira 
Somogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba —  
Zágrábból —  
Fium ébe------ -

1 (T go. _
10" 2» u _ 6 ?
10” 3“  - 75

W 3B 1 — 7 *
¡11« 4« : _ 8*
11« 4» _ m
12“ 5 “  - 9 °
12“ 615 -------, —  :

217 85'  - —

2” 10”  - —  ,

Oy. v. Gy. v. Sz. V
410 9® 10«
7? 1 2 ' y
7?  12" 3°

125* 4 '»
8“  12“  4”

aíj I
9 »  2 1

5"
5"
6*

92 t 2“  6“

7“  ■ 7“  ; -

4« : gSS
4,a 10»

6?

Fiume-Zágráb Ujdombovár-Budapest.

Fiúméból —-----
Zágrábba — -

— 6?
12”
12*
2“

10“
6«

10“
4.1

9=

6“
7®
1"

— ;

Gyékényesre — ___ 1 ^ 10'5 41» -
Gyékényesről — 5“ 2" i r J 6" 10“ 41« —
Somogyszobbra 6" 1 12” 7,s 11“ 4« ~  I
Somogyszobbról 6“ 12“ 7“ 11“ 4« -
Kaposvárra------- 7* 3" 1L» 8" 12“ 5*
Kaposvárról — 8'-' 31! 1S 8” 12“ 5“ “  ■
Ujdombovárra -/■ 
Ujdombovárról —

9* 411 2” 8" 1“ 6’“ —  !
1(T 4" 3». 8" 2* 6" -

Budapestre'------- 6'" 71“ 9« 1215 8,s 9» -  1

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza

Somogyszobb 
Segesd —  
Segesd-Bogát 
Böhönye —  
Mesztegnye 
Gyóta —  —  
Marcali —  
Kéthely —

Sz. v V». Vv.
7“ ¡12'° fi*
8» 12” 65
8 * ,12*' fi"
8“ . , » 71!9® 1” 7 «
9* 1“ 7»
9" | 205 8 ?

1(T 2“ 8 «
10" 231 900
10" 2« 9«
10* 2“ 9?
10« 3” 9*

Balatonkeresztur —  
Balatonberény f. 1. sz. ö. 
Balatonszentgyörgy

Oda Somogyszobb—Barcs. Vissza
Vv. Vv. Vv. Vv. ; w. w. Vv.
JOO 4" 115 -  9*' 6* Somogyszobb — - — 6“ 406 —
6“ «<0 10” —  it»“ *-«? Nagyatád —  —  — 6* 3« . —
62' jg» 10» —  HP J 7 “ Simongát —  —  — 6“ 3a —
6“ 3a 10" ¡10*' : 7“ Erzsébetpuszta—  — 5“ 319 —
S30 .2" 9» —  10" 7?! Lábod—  -  —  — 5* 3‘° ■ —
5“ 2» 9a 4 - it t“  f 7« Görgeteg —  —  — S* 2“ —
450 2'« 9.3 J-  ' i i "  s;; Visonta-Csokonya — 4» 2 M ■ —
4» i * 8“ —  11« 8“ Csokornia 8. sz. őrház 4“ 2*2 —
35 1“ 8* « - |12”  ! 8« Soinogytamócza — 4” 200 —
347 1“ 8" -  12« i 83 Barcstelep —  —  — ZJ08 1« —
35 1“ 8* > -  I1230 9* Barcs —  —  —  — 4? l 30 ' —
3° 12“ 7“ -  \ — í. —
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fllapittatott
1854.

“B

ROHER BERNÂT, NAGYATÁDON. Älapittatott 
1854.  '

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.r?MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Mindennemű takaréktüzhelyek 
a legegyszerűbbtől, a

Horgonyzott acéltDskés kerítés sod
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá
ria“  sodronyfonatok. -- ■ ■ ~ szesebb kivitelig.

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

„Cornélla“  és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrémek. I* kékkő és 
raffiaháncs. •••

Építkezési anyagok nasyraktára,
Mauthner-féte konyhakertészeti és virágmagvak. .

I
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» »yvNyoMD^ b e n y A k  i A n o s  f e s s e
KÖNYVKÖTÉSZET J ---- - - - ~ -

N S G Y Ä T Ä D K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. Itó , fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

v Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:
N.

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

D D  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

— —  Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

O Q  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.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivaía
j w p ? - : — Nyomatott Benvák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909 . —
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IV. évfolyam 1909. junius hé 24.'
i  * T

#*-lk szám.

N
NAGYATÁD É S  V ID ÉKÉN EK  TÁRSADALM I, GAZDASÁGI É S  SZÉPIRODALM I HET ILAPJA .

A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E  GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.
előfizetési ¿rak : egész évre 8 kör., félévre 4 kor., ne- 
■L - 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 ’f i t ö r t ö k ö n

FELELŐS SZERKESZTŐ:,. - —

SZMOD1CS SZILÁRD.
—  Szerkesztőség: Nagyatád,^Ordő-utcza 67. szám - 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.
Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Furcsa aratás.
Pm .) Az ország kalászos róná- 

,in nemsokára megpendülnek a ka
szák. Aratni fogják a termést, ame
lyet a gazdák egész évi fáradságuk
ból, küzdésükből teremtettek.

Vájjon az idei aratás eredménye 
meghozza-e azt az általános mege
légedést, a melyet az ország népe 

--immár évek, óta hiába vár, a melyért 
oly régen áhítozik ? A z eddigi jelek
ből Ítélve, bátran lehet mondani, hogy

-fo g -megtörtén n
A május hónap nagyobb része 

száraz v o lt A nap heve a föld min
den nedvét kiszívta, a vetések ösr- 
szésZáradtak, nyomorúságos állapot
ba kerültek. Valósággal megváltás-, 
.ként jött és kincset érő volt a má
jus hónap" utolsó napjaiban megín- 
dúlt országos eső,, a mely néhány 
napig tartott. A vetések szépen Iáb- 
r r t a p tálT'fejlődésnek indultak és a 
gazda borús arca kiderült, kétségbe
esése eltűnt. Találóbban és nagysze
rűbben senkisem jellemezte az eső fon
tosságát, mint gróf. Széchényi István, 
Egyszer megmutatták neki a bécsi 
császári kincstárban felhalmozott, 
milliókat érő kincseket. Gróf Szé
chényi megvetőleg legyintett kezével 
és igy szólt: «Magyarországon, ha 
májusban leesik egy jó eső, sokkal

többet ér, mint az itt összehalmozott 
cók-mók!» " s

Miután pedig a kincset érő é s ( 
várva-várt eső megjött és a vetések j 
kifejlődtek, a laíküsok joggal hihetik« 
hogy mesés termésünk lesz az idén 
és az ország gazdaközönsége bol
dogságban fog úszni.

Pedig mennyire máskép van e z . 
nálunk! Hiszen a termés nem lesz | 
a legkedvezőtlenebb, ez igaz. De se 
a gazdának^ se -a- közönségnek nem 
sok haszna van belőle. Az aratási 
játékba beleszól egy harmadik: 
tőzsder gabonaárak ész nélkül 
ni kezdtek a tőzsde jóvoltából. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy most: 
már az ország közönsége' olcsóbb 
kenyérhez fog jutni. Nem. A tőzsde 
szerint azért esik a gabona ára, mert 
Romániában dús esőzések jártak, ott 
óriási gabonatermés lesz, tehát on  ̂
nan fog beözönleni a sok gabona. 
A magyar gabona tehát nem Kell, 
abban nem lesz kereslet és a gazda 
arca, a mely kiderült az országos 
eső láttára, most ismét elborulhat, 
mert számítását keresztülhúzta a  tőzs
de. Mert mit ér neki a jótermés, ha 
azért, megfelelő árat nem tud elér
ni? És mit ér nekünk is a dús ara
tás, ha a lisztet, a kenyeret ezután 
is olyan méregdrágán kell megfizet
nünk, mint ázeiőtt?

Furcsa aratás az idei I Adtál

uram esőt és termést, de nincs kö- 
szöj^Lbenne. Valami nincsen itt rend
jén. Eddig a tőzsde a papirosbuzá- 
val ontotta reánk az átkot, emelte, i 
vagy siHyesztette a gabona árát,_j 
most a tőzsde az aratásba is bele
szól. A gazda verejtékes munkájának 
jutalmát megsemmisítik, mert olyan 
silány gabonaárakba kényszerítik be
le, a miért nem volt érdemes araíhtr 
de egyúttal az általános kenyér drá
gaságon sem változtatnak. Sőt, a 
tőzsde meglepetéseire számítva eset- 

azt is elérjük, hogy az olcsó cjh

És

a lég

még egyszerűiyan drága lesz. 
mindezt indokolni is fogják. Mert 
a tőzsde minden meglepetést érthe
tően tud indokolni.

Ezeken az állapotokon változ
tatni kellene. Hogy hogyan  ̂ ez azok
nak a dolga volna, a kik az ország 
első gazdasági faktorai. A fődolog 
pedig az, hogy sem a gazdák 
érdekei, sem a már amúgy is kiu- 
zsorázott közönség érdeke csorbát 
né szehvedjén. Igazában erre vár min
denki. Mert első dolog az ország 
kenyerét megvédénTés csak azután 
jöhetnek figyelembe a többi bajok, 
a melyekkel különben szintén nyakig 
vagyunk.

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Asszonyi sors.
f r t a : C sab ái Germán.

Béla, a Bárány szálloda közkedvelt és 
mindig fess szobapincére megnősüli. Egy 
alig 16 éves ártalan leánykát, Piroskát, a 
Kővágó Ilka masamod nevelt leányát vette 
feleségül, a kinek sejtelme- sem volt ar
ról, hogy micsoda állapot az: asszonynak 
lenni, de őrömmel sietett a szobapincér véd- 
szárnyai alá, mert nevelőanyjánál nem épen 
a legjobb dolga volt és gyerekes fejével azt 
mégis csak elképzelte, hogy ezentúl a saját 
ura lesz. ék szigorú nevelőanyja fenhatóságá 
megszűnik.

Csakugyan, ez a házasság a lehető leg
boldogabb volt. Az asszonyka a legnagyobb 
szeretettel csűggött urán és kcdélyteleiisége, 
a mely nevelőanyjánál - szinte állandó-volt, 
teljesen eltűnt.

Vagy egy esztendő telt el zavartalan 
boldogságban. Ekkor aztán töFtént valami, 
a mi a még leányos ábrándokkal teli asz- 
szónyka fejét egykissé .megzavarta.- Egy reg

gél,. szokása szerint, a piacra ment bevá
sárolni. A piacról hazatérőben- észrevette, 
hogy egy csinos, nyúlánk, .barna férfiú kö
veti. Az asszonyka elpirult‘és még jobban» 
meggyorsította Iéptetf. Hasztalan. A férfiú, 
bár diszkréten, de állhatatosan követte.'iWi- 
'kor'pedig-a ház kapujához ért ̂ ^vissza
fordult, vajjoír^ titokzatos idegén ott van-e,. 

j hát az bizony páFTfpesnyire állott tőié,! 
udvariasan megemelte kalapját és vissza
ment.

Az asszonyka azt sem tudta, hogy ho-" 
gyan ért a szóbába. Hogyisne. Hiszen ilyes-; 

i mi még sohasem történt véle. Szent Isten,, 
ha ezt Béla megtudná! Szinte reszkedett a 
felindulástól. Úgy érezte, hogy valami bűnt 
követett el. Igen, neki nem lett volna sza
bad észrevennie’ a férfiút. Közönbösen 
kellett volna hazajönni és' nem lett volna j  
szabad a kapunál hátrjjí&rdulnia. Mit gondol
hat felőle az a férfiú ? Bizonyára azt, hogy I 

| ő is olyan kacér asszony, mint a többi. Igen, j 

ezt nem lett volna szabad megtennie. És ha i 
holnap a piacra megy, ha találkozik meginti 
avvál a férfiúval, hidegen;büszkén fogja | 
végigmér i, hadd lássa, hogy ő tisztességes j 
asszony, a ki az urát szereti. • j

I Piroska asszonyt nagyon megzavarta1

ez a kis kaland. Egész nap idegesen tett;- 
vett a házban és mikor hazajött a férje, 
alig mert a szemébe -nézni. Aztán valami 
türelmetlenség vett rajta erőt. Alig várta a 
reggelt, hogy a piacra menjen.

A férfiú másnap is ott sétált a piac 
környékén. Mikor meglátta az asszonykát, ki 
kosarával a karján sietve jött, köszönt neki, 
Piroska elpirult, zavarba jött. Nem akarta 
fogadni a köszöntést, de aztán, mintha ezt 
illetlennek találta volna, könnyedén hajtotta 
meg fejét és sietve elvegyült a többi vá
sárló asszonyok közé. A piacról hazatérő
ben megint követte ót a férfiú, a kapunál 
megint_köszörtt és Piroska megint fogadta 
azt, sőt mosolygott is egy kicsit.

Bent a szobában még zavartabb, még 
idegesebb lett. Egymást zavarták a gondo
latéi. És olyasféle gondolatai is voltak, hogy 
az a titokzatos idegen nem is olyan csúnya 
férfiú, aztán meg tiszteletteljesen is visel
kedik, talán nem is követett el valami nagy ' 
vétket, hogy köszönését viszonozta.

Negyednapra bemutatta magát a titok
zatos idegen. Járpiay Aladárnak hívták és 
ellenőr á pénzügyigazgatóságnál. Alázotosan 
bocsánatot kért, hogy merészkedett az asz- 
szonykát követni, de valami megmagyarázha-
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gül, mert az úgyis özvegy. Hát ez mireJesz 
jó ? Csak tessen írni, világéletemben ellen-

___ . _ _____________  ̂ „  ségem vott az az ember.
— L a p u n k  a közbejött technikai akadá- a nagyatádi rom kát. kitközség és a poli.ti- i — Szerencsés vadász. Klein Lajos só-

H Í R E K .
kényszeríti a hitközséget iskolájának beszün
tetésére.

-Eldőlt az iskolaper. Végre valahára

lyok miatt ez úttal négy oldalon jelenik tjkaj község között évek óta húzódó iskola- j  mogyszobbí fpvadász f. hó 20-án a szobb-/ 
meg, melyért olvasóközönségünk szives ^  a_napokban véget ért. Pernyertes a po- ] rinyai erdőben 2 lövésre két drb. gyönyö- 
elnézését kérjflk. Útikéi község lett. Igy tehát a régi iskola- | rüen Mfejlett vaddisznót ejtett el.

— Személyi hírek. Dr. Kiszely László épület, a kántorlakás s azoknak közös tel- — Letelepednek a  cigányok. «Csurgó 
kir. járásbirófThóSö^án hat heiés szabad- ke, valamint a 32 holdnyi iskolabirtok meg-! és vidéké» közli a következőket: Egy ka
ságra ment. — Ständler Mihály tbfőszol- fellebbezhetetlenül, végérvényesen, 3 kir. posvári ügyvéd 13 sátoros cigány-család 
gabiró 20 napi szabadságra Kesztkefyre Kúriának 463,1909 sz. végzése alapján j képviseletében kérvényt rtgujtott be Somogy 
utazott — Nagy József kir s. tanfelügyelő Nagyatád póiitikai községet illeti. Ezzel j  vármegye alispánjához, amelyben települési, 
f. hó 24-én a polg. fiúiskolái magánvizsgá- községünk egy jelentékeny értékű birtok engedélyt kér e czigápy-családök számára, 
latok vezetése céljából községünkbe érkezett, kizárólagos tulajdonosává lett, mellyel immár j a  települők cigáhyfogalmak szetjjít vagyo-

— Magánvizsgálatok a nagyatádi pólg, megvalósíthatók azok a tervek, melyekkel j  nos emberek, somogyi illetőségűek s a tel- 
fiuiskolában a magánvizsgálatok f. hó 25-én már az előző években foglalkoztak. j keket, melyeken házaikat fölakarják építeni 
és 26-án lesznek. A magánvizsgájatok nyíl- — Vértes Antal előnyösen ismert nagy-1 készpénzen óhajtják megvásárolni, Az a vá- 
vánosak, kanizsai fényképész ez idényben utolszor, e j gyuk, hogy a fiaikból polgárt nevelhessenek.

— Búcsúzó takarékpénztári, igazgató, hó 27-én fog Nagyatádon fényképfelvétele- Hogy melyik -falu-véget boldogítják majd 
Boda..József gyógyszerész, ki a nagyatádi j  két eszközölni, s erre a n. b. közönség szi-j  az uj telepesek, nem tudjuk. Alighanem Nagy-
takarékpénztárnak nyolc éven keresztül volt;vés figyelmét ezúttal bátor felhívni. _____jatád környékét íme ujabb lépése e nomád
ügybuzgó igazgatója, f. hó 19-én d. e. tar- — összetörté“a kocsi. F. hó. 20-án Ka- f8j egy kis töredékének a civilizáció felé! 
tott igazgatósági ülésen igazgatói állásáról szab József visontai lakos, kocsin Nagyatádra j  Bár minél több követője akadna a példának 
lemondott. Az állásáról leköszönt igazgató f . ; jött. Alig hogy a Hunyadi utcába beért lo- s a cigányok garázdálkodása mely ellen 
hó 19. d. é. a takarékpénztár igazgatóságától, Vai megijedtek, s szédítő sebességgel ragad-, törvény, szabályrendelet, úgy látszik hiába 
d. u. a hitelszövetkezet felügyelőbizottságától, ták magukal a kocsit a Hunyadi utca köze- va|ói önként megszűnnék.

. é i f. .hórr~2Q-áu di B» 7artakarékpén ztár ipé i (| Közbéű a kocsi kettészakadt, Kaszab, _  Állandó könnyű kereset. Biztos és 
tikárától vett búcsút  ̂Az igazgatóság névé- a földre "esett, de mivel a gyeplőt kezében nagy kereset érhető el a harisnyakötéssel. 

1>en dr. Weisz Jakab, a felügyelőbizottság!tartóttá, lovai mintegy 50 méter távolsággnjA^technika legújabb vívmányaival felszerelt 
részéről dr. ^ienenfeld- Mór & --a-4isztíkar keresztül vonszolták“ a földön. Vérrel voUfkötógépek a legnagyobb könnyedséggel ke- 
megbizásabö lG u h d vG ^m ondóit gjLönyörii , ;borítva Kaoaab léescf. milcoi véuie a ineu- 1
szivekig ható beszédet. Boda József úgy az vadult lovafcamég fékezni tudták. A  szeren-: igényeket is kielégítik. Egy ilyen gyorskö- 
igazgatóságnak, mint a f^ügyelőbizottságnak_|_csétlenül járt embernek az első segélyt ne-; tógép beszerzése által mindenki állandó és 
és JiszHkarnak J i á l á ^ k i , ,  messzivüségérői-jól ismert, dr:Borsodi^zsefjl0kozódó kqnnyü keresetre tehet szert. Gé= 
hogy'ót működésében .támogatni kegyesek rabbi "nyújtotta, ki udvarára vitette a bete- pek kaphatók, árjeyyzéket küld a kötógyá-
voltak, s magát továbbra is eddigi munka- get, és a legfigyelmesebb ápolásba részesi- 
társai szeretetébe ajánlva  ̂ . az ég áldását tette.

"végrendelet.

rak magyar vezérképviselete, Budapest, VI.
Hegedűs Sándor utca 24(10._______________

Eg y gazdasági szaklapról. Ama ha-Egy közjegyzőhöz
—̂ Kinevezés. Somögyvármegye főispánja j beállított egy falúsi biró. Szép szál rnágyar; talmas pártfogást, á melyet a földbirtokos 

490909. sz. leiratával Szalós Artúr simongáti' ember, csupa élei és jókedv. Annál kelle- osztálytól élvez, méltán megérdemli a «Pénz 
-lakos, jogszigorlót közigazgatási gyakör- metlenebbül hatolt azon kijelentése, hogy és föld» gazdásági szaklap, mely immár 16 
nokká nevezte ki, s szolgálattételre a nagy- végrendelkezni akar. Házon, földön,- ökrön éve fennáll. Azóta sok gazdasági lap ala- 
atádi járási főszolgabírói hivatalhozosztotta be. és egyéb ingóságokon hamar túlestek, csak kult és tűnt is el nyomtalanul, mért nem 

— A izraelita hitköségi iskola. A nagy- még egy fontos dolog volt hátra: az asz- ölelte fel a gazdaközönség érdekeit, mert 
atádi izr. hitközség 70 év óta fennálló is- szony. Izgett-mozgott a b|ró ur, mig-végre Jti-* f̂íe!ft tudott az ország birtokos osztályának 
kóláját f. évi szeptember 1-ével beszünteti, bökte: Most mán még az aszony t kéne-elhe- hasznára lenni A „Pénz és föld“ alapos 
A közgyülésileg hozott beszüntető határozat lyezni.Az fendben van, biró uram, gondoskod-: gazdasági szaktudomással szerkesztett lap./ 
indokolja, hogy egyrészt a Tánitóit fizetés^ va van elég jól az asszonyról. Megátalko- j  mely a gardáknak jóformán nélkülözhetet- 
rendezése, másrészt a tandíjmentességet el- dottan szegi hátra a nyakát a biró ur és szól :j len. Tartalma élénk, változatos és gazdasá- 
rendeló törvény, de különösen a növendé- Tessen csak beirni, hogy az asszony halá-Jgi útmutatásai közhasznuak. A  «pénz és föld» 
keknekj|ohamosanj3padó^seké|ylétszámaJomutánaszom

a dühös férjnek valahogy kimagyarázta ma
gát. Az asszonyka nem tehet semmiről és ö 
sem oka kemminek. Mikor először meglátta, 

,nem tudta, Jiogy asszonnyal van dolga, azt 
TTíTné, Tiögy leány és és kedvessége, szende 
j tekintete annyira elbűvölte, hogy formálisan 
szerelmes lett belé. ó  arról nem tehet, neki 
azt senki meg nem tilthatja, hogy kibe legyen 
szerelmes. De ő nem akar egy boldog csa
ládi életet megrontani és becsületszavára 
ígéri, hogy egy héten belöl más városba 
helyezteti magát.

A szobapincér beérte ezzel a felelettel 
és teljesen megnyugodott. Sőt egy kis büsz
keséggel is eltöltötte az a gondolat, hogy 
milyen hóditó  ̂kis felesége van neki.

Jármay megtartotta szavát. Tényleg 
áthelyeztette magát a szomszédos városba és 
most már mi sem veszélyeztette a fiatal pár 
boldogságát.

Nemsokára változás állott be a szoba
pincér Helyzetében. Egy más városba hívták 
szálíodapincérnek olyan előnyös feltételekkel, 
hogz a szobayincér etjg percig sem habozott, 
hanem elutazott uj állomáshelyére. Az asz- 
szonykát otthon hagyta, azzal, hogy ő majd 
körülnéz, lakást vesz ki és pár hónap múlva 
őt is el fogja vinni.

tatlan érzésnek engedétt, a mikor ezt tette férj jókedvűen fogyasztja el az ozsonáját, 
és eleve is siet- kijelenteni, hogy neki a a mit hirtelen az asszonyka készített neki, 
lehető legtiszteségesebb szándékai vannak, a mikor nyílik az ajtó é^ belép egy adóhi- 
Az asszonyka eleinte megijedt a nem várt vatali szolga. Kezében levél van és keresi 
fordulattól, de a férfiú olyan barátságosan a Béla szobapincérnr feleségét. Piroska 
és szépén beszélt, hogy félénksége eltűnt füleg elpirul, a szobapincér csodálkozva néz 
és a férfiú beszédjére ő is felelt egy-két feleségére, majd a szolgától megkérdi:

Ki küldte ezt a levelet?
Jármay Aladár tekintetes ur.

...7~No jól van, hagyja itt.
A szolga otthagyta a levelet és a szo

bapincér szótlanul nyújtotta azt át feleségének. 
Az asszony kezébe veszi a levelet, felbontja,

szót
Jármay pedig mindennap -hűségesen 

várta Piroska asszonykát. És egyre melegeb
ben, egyre nagyobb hévvel bes'zélf. Most 
már kezdte belátni az asszony, hogy gyere
kesen cselekedett, a miko^ebbe az ismeret
ségbe belement Hova fogház—vezetni ?  És olvasni kezdi és minden sornál mélyebb pír 
mit fog szólni a férje, ha mindezt megtudja ? borítja el arcát. Nf>m is olvasta el egészen, 
És az asszonyka, kétségbe esése csak foko- hanem az asztalra dobta és keserves pityer- 
zódott akkor, a mikor Jármay egyszer meg- ! gésbe fogott.
kérdezte, hogy mely ídótájt nincsen otthon j  ~  A szobapincér értelmetlenül nézett, 
férje, valami fontos közlendője volna, a mit j Majd felvette a levelet és ő is olvasni kezdte, 
esetleg levélben megírnia. Az asszonyka meg-1 El is hűlt a bámulattól. Jármay' ur vagy 
lepetésében szót sem szólt, hanem otthagyta j  négy oldalon keresztül vallotta a szerelmét 
a férfiút az utcán és sietve hazament. Aztán I Piroska asszonynak, hangsúlyozva különben 
egy hétig nem ment a piacra, mindent a cse- j a legtisztességesebb szándékait és esedezett 
Iédjével hozatott. egy találkáért.

Piroska férje egyszer szokása ellenére No, adok én ennek I- kiáltott fel du- 
délelőtt-, hazajött. Dolga volt a városban, hősen a~férj-és~a levelet magához véve el- 

Tefiát logott magának-ngy negyedórát, hogy ( rohant
az asszonykával egy kicsit beszélgessen. A  Az ügy nem végződött párbajjal. Jármay
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daközönségnek pontos felvilágosítást ad polgár örökséget pazarolta el ezen 
mindenkor olcsó törlesztés ^pénzkölcsönöktlomposokra.
megszerzése, illetve gyors lebonyolítása tár- Különösen If Jöáchim, bránden- 
gyábmi. «Pénz és föld» kiadóhivatala (Ba-jbürgi választófejedelem törek^dedett 
dapcst, Lázár utca 13) minden érdeklődőnek] ezen nadrágokat országábul kikü- 
készségel küld mutatványszámot. szöbölni, azokat nevetségessé és

----  — — -- - - - 1 becstelenitőkfoé tenni S azáltal né-
melly furcsa történetet okozott.

Egy nobilis ember, lompos nad
rágjában felöltözve, egy vasárnapon 
Berlinben az székes egyházba ment. 
Az fejedelem meglátván ötét/várnagy- 
jának megparancsolá, hogy hátulról 
észrevétlenöl vágja ketté a nadrágot 
tartó övét; ez megtörtént és az 
felpiperézett ifjú uracs, nadrágját ke
zében tartván, az népnek nagy ka- 
cajja közepette kénytelenitteték haza 
sietni. : '

Képek a múltból.
Közli: B.

(Folytatás.)

„Egy különös pazarlás kapott 
lábra a 16 században az úgyneve
zett tomposokkal (igen bőséges bu- 
gyogókkal). Ezen nadrágok, — .mint 
egy hajdanLiró. fejezi ki magát, — 
menet közben sustorogtak, mint zsi
lipen át a víz.ÜAessze az övedzőn
felül és lefelé egészen a térd alá Dániában is kiadatott azon pa- 
értek-. Az felső szövet kőröskörül j  rancs, hogy személyváitögatás nélkül, 
gömbölyű hoszszant és kereszben j  illy nadrágot viselő testéről erőszak- 
különfélekép felhasitva, aztán ismét fkai vágattassék le ezen búgyógó. 
selyem, vagy más vékony szövettel I Frankfurban az felső templom 
bélelve volt és ez mind oly duzósan; pásztora komolyan és atyailag inté 
és irtózatosan, hogy az iitj pompa-1 meg hallgatóit, mondanának le ezen 
nadrágra 130 rőf szövet J s  fölment, utálatos bugyogóviseletről. De né- 
Az Hollandusok találták fef ez idom-í mdlijekTrek, az nyájból rheqátaTkb- *désl Ncm k.ó,ölted le 
talan viseletet, (kik ugyan semmi hasz-j dött hivők v^Iá. ” tetben a íovőre nézve?
-nossabbat-nem-találhattali volna-fel-

} Indiát egyelőre te nélküled fogják megvéde
ni bajtársaid.

Persze én rögtön, aznap délután felke
restem nagybátyámat-Oxford streeien levő 
kastélyában. Az öreg lord, egykor maga is 
fovastiszt a távol keleten, marcialis alak, 
romjaiban is. Párnák közé temetkezve, éle
sen vált ki szabályos arcéle. és betegségé- 

i ben is átható nézésü szeme.
— Édes fiam, ki tudja meddig élek 

még, mennyi van hátra életemből, egy nagy 
számadást kell, hogy még elvégezzek éle
temből. Figyelj ide. Birtokom szomszédosa 
szintén öreg ember. Leánya fiatal, 16 éves 
gyengéd teremtéŝ  szeretné férjhez adni, ne
hogy váratlan halála támasz nélkül találja 
e fiatal leánykát. E gyermek, édes-fiam, az 
én leányom. Jövőjét biztosítani óhajtom s 
bár vagyonom örökösévé teszem .jövője nem 
lenne biztos, ha nem tudnék mellette egy 
derék, becsületes-Térjet; Én te reád gondol
tam. Nem kényszeritelek, most fogsz vele 
találkozni, itt palotámban s ha gondolod, 
hogy szerelem fog egész életetekre össze
kötni, szeretném, ha még-életemben oltár__
elé vezetnéd. Mielőtt méy egy szót is szól
nál, én teszek fel neked néhány kér-

I tetben a jövőre nézve? 
„Nem, hatnám-

Ebben HZ“ aadrádostforabanlcg-; -  Ram, én "!! szolgáltam Keleten, is- 
i hevesebbnek mutatkozott a churmar-: merem e forró föld varázslatos világát, nem 
ki fo superintendens és-Odera melletti 'nyomja lelkedet semmi teher, a mi később 
Frankfurtban Téologia professora, ¿tok lenne mindkettőtökre nézve ?-
Mesculus vagy Máussel András. E z ; _  Nem, b á t y á m . ___—
nem elégedett meg puszta beszéd- -  jól van* fiam, hiszek neked és most 
dél : Ő predikátzióját „Nadrágördög“ , bemutatlak a fiatal káöykáuak. 

j cim alatt 1556 kinyomtattatta és ab • I Csengetett és rendeletet adott, a ko- 
| bán az németeknek átaljában, bradén-: mornyiknak, hogy kérje meg Eviet, ez volt 
burgiaknak pedig különösen jósolta:18 ,eánHka ncvc. h<>9y fáradjon át a lord 
«Isten haragját és minden szeren-; szobAiába v 
csétlenséget, mellűben már uguisfü-; pir pcrc ,nulva bc,épe"  e9!l ,dlérr“ ' 
leiken felül úsznának; nem volna hds' leán« ha'raiánicrodtam
csoda, ha a nap nem világítana, az " ">egdöbbentésiől: ugsanaz az arc, szem, 
föld már nem teremne, ezen utála- ,ermrt mint ”z olilsz "2 én
latos embertelen ruha miatt s.‘ a.‘ t." mcm hösnöiéé- -  ,
Ezen predikátzió mohón olvastatott, N' m ■ dol9°1: a m' 9is-
de rosszul teljesítetett“ ¡merkedés kellemes volt mind a kettőnkre

Kristóf wilrtenbergi herceg-min- "ézvc 3 mint ió p8|,‘ 50k , á"u"k el ajort

posztő-és szovetgyáraiknak keletére 
nézve). Eleinte posztóból viselték, 

- de miután tágasságokban igen ne
hezek lettek, tehát rásábtrirvagy más 
selyem szövetből készítették azokat.

Az fejedelmek ugyan kemény 
parancsok által iparködtak ezen esz- 
4elenségrnek gátat értiélni, mert sok

/""Piroska asszonynak egyhangúan teltek 
napjai. Nem csoda, ha egy alkalommal szinte 
örömmel fogadta a szomszédságban lévő 
lány. indítványát, hogy menjen véle ki a ma
jálisra, a . mit a városi tiszviselők tartottak/ 

A majálison meglepetés érte. Jármaival 
találkozott. Sok régi cimborája volt a vá
rosban, a kedvükért átjött egy kicsit mu
latni., A tánc.: a beszélgetés, a sörözés , el-: 
kerülhetet|en. jármay majd elolvad az örömtől 
és mikor megtudta, hogy~az~ asszonykának 
nincs itthon az ura, hevesen udvarolt neki 
és nem tágított mellőle. Késő este volt mU 
kor a majálisról hazamenték. Jármay karöltve 
kísérte haza az asszonykát ésszereltues szava
kat súgott fülébe. Piroska a tánctól és a sürtöj 
szinte mámoros volt, szótlanul hallgatta Jár
may t és’nem ellenkezett, mikor az szobába 
is bekísérte. - ■~r";

Bóditó tavaszi levegő ömlött be a 
szobába és Jármay az asszony kezét kezé- 
ban tartva beszél. Mit tudta é gyermekasz- 
szony, hogy mit tesz? Mit tudta ő azt, hogy 
éjnek idején ennek a férfiúnak nem volna 
szabad a hitvesi hajlékban lenni és szerel
mes szavakat suttogni fülébe.

Mikor Jármay elment,végíglen borza- 
dály futotta át az asszony minden tagját 
és görcsös zokogásba tört ki. Most már tu
datában volt annak, hogy mit tett. Égy ala- 
cson férfiú környékezte meg. a kit ő nem 
szeret, a kit utál és ő elég botor volt és 
ráhallgatott,

Gondolkodott. Az éjjeli vonat fél óra múl
va megy. Igen, azonnal elutazik férjéhez, 
mert érezte, hogy nélküle egy percig sem 
tud élni, hogy reggelre öngyilkos, lenne szé
gyenében, -v - - 

- És úgy tett. Bezárta a lakást, kiment’ 
az állomásra és vonatra ülf. i

den pompának nagy ellensége, ki
váltkép a külföldi divatoknak, midőn 
a lomposok udvari emberei közt is 
lábra kapni akartak, egy hathatósabb 
módhoz nyúlt; mert ó azonnal meg
parancsolá, hogy a hóhér is olyan 
bugyogót viseljen. Ez megtörtént és 
az udvaroncok rögtön felhagytak az' 
\ divattal. Sok országban egészen - a 
IjUS- századnak vége felé divg^ztak 
még ezen nadrágok, mig Jr^ re  más 

Idivatnak kellettlietyet-etígedniők. 
Vége.

Regény-csarnok, 
elátkozott tiszt.A i!

szobájában.
— Másnap Is, harmadnap is találkoz

tam Evievel s egy nap bejelentettem a lord
nak. hogy azt hiszem Evie és én egész éle
tünkben fogjuk egymást szeretni. A lord 
értesítette szomszédját, kinek már a forma
ság kedvéért is jelen kellett lenni és egy 
kedd estére volt kitűzve a jegyváltásunk. 
Vacsora után a két öreg csendes beszélge- 
tésbelíî rölt1, mi'még Éviével a fedett er
kély mélyébe vonultunk.

— Oh, Evie — mondtam — én egy
re úgy érzem, hogy mi talán, egy más élet
ben már találkoztunk.

S tényleg úgy is éreztem. Mert olyan 
különös volL nekem magam előtt látni e 
fiatal, szűzies tereriítést, kinek hasonmása 
egy forró, szerelmes éjjelt töltött karjaimban.

— Én is elgondoltam — felelte Evie 
— hogy lehetetlen az, hogy mi, kik szeret
jük egymást, ne láttuk volna egymást soha, 
ha talán álmainkban is.

— Én kis egyetlenem — súgtam s 
karjaimba vontám e szüzi termetet, ajkaink 
keresték egymást, midőn megcsörrent az 
ablak és dermedten láttam azon betekinte
ni két kigyószemet A szempár eltűnt, ml

- Indiai történet. —
Irta : G. A. W ELS. '  3.

— Nagybátyánk, Ir îngham lord sú
lyos beteg. Pár nappal ezelőtt szélütés érte.
Utánad táviratozott, de te nem voltál itthon.
Nem tudom, micsoda fontos dolga lehet ve
led, de tudod, az öreg ur sohasem szerette 
a sok beszédet s .ha már sürgöuyzött ér- j felugrottunk, én revolveremhez kaptam, (Je 
ted, fontos közleni valója lehet Értesültünk, ekkor már nagy lárma támadt odakint s 
hogy a minisztérium táviratozott érted, de hallatszott a rendőrség ébersége, mert egy 
képzelheted, Irvoingham lord óhaja előtt rablóbanda támadást intézett a magányosán 
azonnal meghajolt ^  állami érdek és így álló kastély ellen. (Folytatjuk.)
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LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LŰPORÁRUDA.

G a zd a sá gi  és va-rrógépek g yá r i  raktára.
Horgonyzott acéitpskés kerítés sód- Mindennemű takaréktüzheiyek
rony, sodronyfonatok és sima hu- ^
zalok,.kerítések céljaira: „HungA- -
ria“ sodronyfonatok. . - t szesebb kivitelig.

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré- „Cornélia“ és „Sophiána“ perme

tezők és alkatrészek. I* kékkő és 
raf fiaháncs. .\

Építkezési anyagok- nagy raktára.
Mauthrier-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
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g g g ; BENYÁK IÁ NOS
KÖNYVKÖTÉSZET. JN A G Y A T Á D .

KÖNYV,- PAPÍR.- IB Ù-
—  ÉS RAIZSZER —-
- K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: ELVÁLLALO K:

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivijeiben. Üzleti/ jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és i vievélpapirt.'

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt 3 3  
fényképkíbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben miüdenneniiL 

Írókészletek és rajzszereket.

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász

lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutányos árbarh-

a
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 19.09.


