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p , .  . . . „  dal a «societas»-ban élő ember el-
Gondolatok 8 párviadalról. engedhetetlen föltételeként jelerítke-

Irta: Wlassics Qyuladr. vrb . L t. a közigazga- zik. Ez az írott törvény és társa- 
tási bíróság elnöke. , dalmi előítéletben nyilvánuló szokás

A büntető törvénykönyvek «pár-1 között tátongó antagon felfogás tel- 
viadal» fejezete a legnagyobb cáfo- jesen kétségessé teszi a párviadal 
lat azon théoretikusok ellen, kik azt\ fejezet terén .̂törvénijben kifejezett 
állítják, hogy a büntető törvényke-¡«nemzeti akarat» komolyságát. Tel- 
zésben a «legalitás» elve g^Szedel- jesén lérontja a .büntető eljáráshoz 
meskedik. . . fűzött államfentartó célok komoly-

Ez a fejezet a v ilág  minden tör
vényhozásában épen ellenkezőleg 
azt állítja, hogy a büntető tö rvény
kezés terén az «opportuniSíhtts» bő- 
_v.en. érvényesiil.-

ságát. De egyúttal nagy tanulságot 
is szolgáltat, mert mindenkinek «ad 
t>tulop^%tzönyitja be azt, hogy tár
sadalmi erő. győzedelmeskedik az

tételek mellett létjogosultsággal a 
bűnvádi per területén. Azt talán 
ênki sem állíthatja, hogy az állam- 

hatalom szervei épugy rosszalják a 
párviadalt, miként, ez a rosszalás a 
törvényben jut kifejezésre. Ellenke
zőleg lehetőleg kikerülik a felelő
ségre vonást. Midőn a katonai állás 
kötelességgé teszi a fegyveres elég
tételt, midőn az országgyűlés tágj&r" 
nyíltan az országnak törvényhozásra 
rémiéit tanácsában ünnepélyesen ki
jelentik, ̂ ogy egyik, vagy másik apró 
személyeskedésért fegyverrel fognak

¿ UainL^rö.-iöiöttr--a--társadalonv vilá§---elégtétek-venni, midőn miniszterek
Párviadalról csaknem mindennap nézete az írott jog fölött, pedig vég

hallunk, de ha a bünügyi statisztikát!következésében az állam se más, 
nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a j mini a szervezett társadalom.- Azon- 
párviadalok legcsekélyebb része ke- bán inkább sértjük meg az állam 
rül bűnvádi eljárás elé. Ez az op-'törvényét,'— inkább szenvedjük a 
portunizmns~ttrttengése. legsúlyosabb büntetéseket, mintsem

Vagy nem feitünő-e, ha százak-: hogy ,megsértsük a társadatmt etwr 
ra menő párviadalok közül nálunk , És ebből származik: hogy az 
átlag 20-22 lesz évenkint büntető á̂llami hatalom is simul a társadalmi 
eljárás tárgya. A '„hivatalos társada-"felfogás erejéhez ITs épen nem veszi 
lom“ és a «nem hivatalos társadalom» komolyan a legalitás kövpfplmpnypít 
összeütközése ennek az oka. A  hi-j Inkább a párviadal üldözésénél az 
vatalos társadalom, más szóval: az opportunizmus tág köpenye alatt 
állam-pálcá tör a törvényben kifeje- nyugodni hagyja a legtöbb esetben 
zett nemzeti akaratban a párviadal az állami akarat érvényesülését. Itt 
fölött. A  nem hivatalos társadalom, j szabállyá egyenesen â , opportuniz- 
tehát a "socletas“ a maga felfogása-j mus elve lesz és nem a legalitásé, 
bán egyénenként, de csoportos szer- Míg ennek rendszerint ellenkezőké- 
vezeteiben is nemcsak védi, de oly pen kell állania. A z  opportunjzmus 
jogosultságra emeli, hogy a párvia-jcsak mint kivétel bir bizonyos föl-1

arra az időre, mig párbajoznak,
! «lemondás ’ alakjában» engedelmet 
kérnek-a fegyveres elégtételre, mi
doh a bevégzett búncseíekménu után 
a legtöbb kiválóbb állású egyen ke
gyelmet, sőt pertörlést is nyer: talán 
'senki'■'sem állíthatja, hogy az'állam-, 
i hatalom tényezői komolyan őrködnek 
,a törvény parancsához fűzött érde- 
!kék.fölött. A ¡törvény tekintélye, a 
törvény iránt tartozó tisztelet értéke 
az értéktelenségig sülyed, mert a ti
lalom játékszerével állunk szemben. 
Mindebből azt a következtetést vo
nom le, hogy a meddig a hivatalos 
társadalomnak a törvényben kifeje
zett nemzeti akarat parancsa és a 
nem hivatalos társadalmi felfogás 
ethikája között kellő összhang nincs, 
addig a párbajveszély kiírthatlan.

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Az árverés.

Irta: Pogány Mihály.

Leitner ur, a Krausz és társa cég~fő— 
nöke leveleket diktál. A levelek, hol kértek, 
hol fenyegetőztek. Kértek, ahol remény volt 
arra, hogy az adós jószántából fizetni fog, , 
és fenyegetődztek, ahol sejteni lehetett,. 
hogy per nélkül nem fog fizetni a kliens. A , 
többség az utóbb emlitett fajtához tartozott, 
mert a bort, amivel a Krausz, Leitner és 
Társa cég is kereskedett nem szeretik fi
zetni az emberek. A- Bor nem olyan, mint 
egyébb hitelre vásárolt tárgy, hogy kopik, 
•romlik, de mégis csak megvan. Ha kérik az 
árát, hát ha haragosan is, de rá néz az 
ember. De a bor? Azt a vagyonos ember 
nem igen rendeli a Krausz, Leitner és Társa 
cégtől, egyrészt azért, mert a vagyonos 
embernek rendesen van szőlője, másrészt 
meg a rendelt bor árát azotuuyömban meg 
is fizeti. Érthető tehát, hogy a Leitner űr 
által tollba mondott felszólítások mind kis
tisztviselőknek, még. má§od és harmadrangú 
korcsmárosok címére küldettek el.

A levelek telve voltak-a legkülönfé- 
i lébb fenyegetódzésekkel, a mélyeket olvasva, 
kétségtelenül íjédten szaladtak a kis falusi 
vendéglősök a pénzesfiókhoz, hogy elküld
ték a pénzt a nagy budapesti cégnek, ameK) 
kész elárveroztetni az egész korcsmát. 
-Pedig--tettner urnák eszébe sgf'iutotí 
volna, hogy a''&m|egetéseil beváltsa. Spltz 
a vörös szeplős könytfetÓT'aki tizenkét év 
óta körmölt az irodában, de folyton fel
mondani készült és hihetőleg ma, ujabbi 
tizenöt év múltán, még mindig ott ül, Spitz 
folyton nevetett a Leitner ur haragos Teve
lein. Tudta jól, hogy a pert anyak módja 
szerint megindíttatja a cég ügyvédjével, de 
amikor ai árverés kitűzésére kerül a sor, 
akkor megszállja a lelkét valami gyengeség 
és egy ideig halasztja a kegyetlen rendsza
bályt, mig végre elhatározza magát és ki
adja az utasítást:.

A rimaszombati vasúti vendéglős is
mét küldött ötven koronát a tartozásra. Az 
árverést fel kell függeszteni.

Há Spitznek jó kedve van, akkor meg
kockáztat egy alamuszi kérdést :

— Igazán Leitner urnák olyan jó szi
ve van. Nem árvereliet senkit, pedig a 
KitzI-cég, a Strass'er-cég, meg a többiek

{mind, úgy árvereitetnek, mintha élvezetük 
telne benne. Igazán nem értem, Leitner ur
kérem.

Leitner ur ekkor, mint már huszonöt
ször . telte, valahányszor Spitz beugratta, 
felpattan és elmondja újra, meg ujrá, hogy 
miért nem árveffiltet.

— ön nem ért engem, Spitz ur? — 
kezdi a kövér kezeivel idegesen hadonázva.
— Ön nem érti, hogy miért nem árverel- 
tetok? Mondja barátom, tudja maga mi az 
az árverés? Látott maga már árverelni? 
Nem ? No, lássa. Én láttam, mikor az én 
apámnál árvereltek, én láttam, mikor az 
apám az árverés után így szólt hozzám :
| Ne sirj fiam, nincs semmink és mindenünk 
| megmaradt. Akkor nem értettem, ma értem.
I Látott már maga árverelni oly helyen, ahol 
.szívesen megfizették volna a tartozást, de 
Ide nem volt miből? Látott már maga úgy 
árvereltetni, hogy a szigorú hitelező meg
szökik az árverésről és a végrehajtó elát
kozza azt a percet, amikor végrehajtó lett? 
Én ösmertem egy végrehajtót, ki az árverés - 
előtt pár nappal elment az adösoktao&.'s'és 
figyelmeztette őket, hogy fizessenek valamit 
á tartozásra,-mert külömben meg kell tar
tani az árverést. Ugyanez a végrehajtó volt



Ennek a társadalmi ethikai fel
fogásnak harmonikus kimunkálásában 
van létjogosultsága a párbajellenes 
szövetkezetnek. —

. Ámde nem apró törvényhozási 
intézkedések indítványozásában,vagy 
épen a szigorú büntetésekben kell 
keresni a panaceat, hanem kizáró
lag csak abban, hogy a társadalmi 
felfogás alakuljon át. És pedig ki. 
kell bátran mondani, hogy a legelő
kelőbb társadalmi körök felfogásának j 
jut a dön,tö szerep. Bármely demok
ratikus gondolkozás vezessen js fa- 
lakit, el kell ismernie, hogy az alsó, 

középosztálynak felfogása itt 
döntő szerepre nem jüthat. A pár
baj az előkelőség- előítélete, az elő
kelőségnek kell tehát szakítani az 
előítélettel.

AUként-a felső tízezer előítélete 
a társadalmi utánzás törvényei sze
rint átszivárgóit az alsóbb rétegekre, 
úgy követni fogják ezek az előíté
let kiirtásában is. AlulróKfölfelé ennek 
nincs pályája. Socialdemokrata kö- s 
röktől a nemesi kaszinókig mégakad: 
az előítélet kiirtását célzó törekvés, 
ellenben, ha felülről , indül meg — j 
akadálytalanul gyózelmeskedik le-

-Ezért a társadalmi mozgalmak
nak nem lehet egyébb főtörekvése, 
mint az, hogij _a társadalmi mozga
lom élén a légéJőkelőbb körök áll
janak. Ha majd a párbajvivás nem 
csak állami büntetéssel, de társa
dalmi hátrányokkal lesz összekötve, 
ha az előkelő körök felfogását oly 
átalakulás fogja megtisztítani, hogy 
párbajvivó társadalmi hátrányokat 
szenved, ha az- előkelő felfogás az 
lesz, hogy egyenesen a legfelsőbb 
körökből zárják ki a párviadal tet
tesét: akkor beszélhetünk a párbaj
ellenes ligák győzelméről — addig 
csak a kitartás és lankadatlanul mű
ködő küzdelem az osztályrészünk. 
Az emberi társadalom evolutiója egy
szer mégis csak szakit a középkor 
e durva hagyományával. Talán egy
szer csak a tátsadajomban is utat 
tör az. a mit a törvényben az orga
nizált társadalom már elismer: hogy 
a párviadal-durva igazságtalanság,' 
hogy az nem próbája a _bátor_ ember 
becsületérzésének, mert egyfelől az 
ártatlan is áídozatuL esik és másfe
lől bátorság van becsület nélkül is.;
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tetőjogi előadásaimban is, mig a 
tanszéken foglaltam helyet, hogy 
monarchikus országokban a legfel
sőbb körökből kell anathemával súj
tani a párviadalt Angliában nem

Olcsó a szarvasmarha.

Drága a hús. 

Csináljunk próbavágást!

De a mészárosok is panaszkodnak, 
hogy reáfizetnek üzletükre.

Kinek van most igazán oka a három 
panaszkodó közül a panaszra ?

Azt hiszük a gazdának is, a gazdasz- 
szonynak is. legkevésbé azonban a mészá
rosoknak.

Egy időben, egy évvel ezelőtt már 
beszéltek itt ott a hús méregdrága voltáról, . 
akkor mi is fel akartuk szavunkat emelni a 
husdrágaság ellen, de mészárosaink a hús árát. 
hirtelen leszállították.

Azóta azonban a hús ára időközönként 
egy—két fillérrel emelkedett úgy, hogy 
most ismét ott vagyunk, hol egy évvel eze
lőtt voltunk: a hús méregdrága.

Kénytelenek vagyunkjTiost közönsé
günk érdekébe szavunkaT felemelni s kife- 
zést adni azon kívánságunknak, hogy 
próbavágás utján döntessék el/vájjon mél
tányos-e közönségünk azon kívánsága, hogy 
a hús ára csökkentessék, avagy sem?

Azt hiszük az a legégyszeröbb módja 
annak, hogy panaszkodó felek meg
nyugodjanak;

SenkiseTii kívánja, hogy áz üzletember 
veszítsen üzletén, de viszont mindenki jog
gal követelheti, hogy meggyőződést sze
rezhessen arról, vájjon megkapja-e pénzéért 
a megfelelő ellenértéket

Á~ próba vágás ágazol ja a ’ mészárosuk 
eljárását, de egyszersmind megnyugtatja a 
közönséget.

H Í R E K .

azért szűnt meg a párviadal, mert 
őrültnek nyilvánította a liga i 
párbajvivót, --- de azért, hogy a pár- 
bajvívónak nem volt helye az ud
varnál. Mikor Franciaországban XIV. 
Lajos állott a liga élére — a párbaj 
mániája megszűnt grassálni. Amit 
Franciaországban a legszigorúbb 
büntetésekkel nem voltak képesek 
elérni, — *azt sikerre vezette az a 
tett, hogy a liga éléré a király ál- 
lott. Alig hunyta be a király szemeit,
— a szigorú büntetések dacára újra 
föléledt a barbár társadalmi szokás!

Általános a panasz. — A  gazda pa- 
i naszkodik, hogy nem tudja eléggé értéke
síteni szarvasrtiarhaállományát, mert drága 
a takarmány s ha eladni akar, oly mesés 

T otcsq árt ígérnék jószágáért, hogy sehóíjy- 
sem találja- meg számítását.

A gazdasszony meg arrói panaszkodik, 
hogy a nagy drágaság miatt nem elég a 
konyhapénze, mert egy kilogramm husért 
1 kor. 20j— 1 kor. 50- fillért kell fizetnie, 
mely miatt, vagjj adóságot kell csinálnia, ( 
ha húst akar enni, vagy le kell mondania 
családjával együtt a húsfogyasztásról, ha 
azt akarja, hogy elég legyen a konyhapénzre.

— Az iskolaév bezárása. A  helybeli 
polgári iskolákban az iskolaév f. hó 27-én 
záratott le. A záróünnepélyen szép szám
mal jelent meg 'Nagyatád közönsége, kife
jezést adván mintegy ez iskola iránt - való 
meleg érdeklődésének. A záróünnepségen 
az ifjúság gyönyörűé^ énekelt s a tanulók 
közüLtöbben szépen szavaltak.

TDzoltó testületünk nyári mulatsága 
f. hó 1 1 -én lesz megtartva; a meghívók a 
napokban szétmennek. Közönségünk ezúttal 
is nagy várakozással néz a mulatság elé, 
rnert tűzoltóink mulatságának jó hirét már 
az előző években tartott mulatságok sikere

az, aki inkább, maga vette meg sok szegény 
emb«r apró-cseprö holmiját, semhogy szét
hordják, elkótyavetyéljék. Szombati napon 
Yalóságos bucsujárás volt a lakásán. Forin- 
tonklnt koronánklnt vitték meg neki az 
emberek a tartozásukat.

Spitz ur itt elköhögte magát, mert 
, kétszeresen is valószínűtlennek tartotta Leit- 

ner ur szavait; egyrészt, hogy legyen olyan 
jószivü végrehajtó, másrészt, hogy akad
janak emberek, akik ama jószivü végrehaj
tónak megfizessék a tartozásukat. Ez, sze
rinte nagyon valószínűtlen dolog volt és 
valahányszor Leitner ur elmondta nézeteit 
az árvereltetésröl, ennél a pontnál "annyi
szor elköhögte magát. Leitner végigmérte a 
keserű kedélyű könyvelőt és nagyobb hévvel 
folytatta:

— ön úgy látszik sohasem volt fiatal 
és sohasem tapasztalta, hogy az emtjer nem 
mehet mindig a kitűzött utón, mert leíéritik 
róla az eléje vetődő események. Ki tudja, 
nem lett volna-j2Lbelólem is amolyan szigorú, 
kíméletlen ember, ha egyszer nem szán a 
főnököm nekem egy igen kellemetlen sze
repet. — A kkor Stein é&Társa cégnél vol
tam alkalmazva. Hetenkint“kétszer kijártam 
Budafokra, kivittem a szállítóleveleket, a

pincemester leitatott szomorodnival és én 
az Eskü tér helyett rendesen a Lánchidnál 
támolyogtam fel a hajóból. Ez volt a fog- 

: latkozásom a boritékiráson kivül. Egy napon 
azonban híre jött az irodába, hogy egy 
adósunk, valami vidéki korcsmáros, feljött 
Budapestre és itt korcsmát nyitötr'Alkal- 
mas módon be lehetne rajta hajtani a kö
vetelést. A cimet hamarosan megmondta a 
bejelentőhivatal, az adósoknak eme rettene
tes ellensége és most már csak arra volt 
szükség, hogy megtudjuk, kinek a ne- 

J vére szól az italmérési engedély. Ha az 
asszony, vagy valami rokon nevére, akkor 
kár a fáradságért. Ezt meg kellett tudni és 
Stein ur, az én akkori főnököm, egy igen 
elmés és egyben igen egyszerű módot ta
lált ki. A markomba nyomott két forintot 
és azt mondta: menjek el abba a korcs
mába ..vacsorázni. Ha vacsoráztam, mondta, 
ereszkedjek szóba a csaposlegénnyel, tetes
sem xmagam, mintha nagyon jókedvű volnék 
és nézzem meg ügyesen a falra függesztett 
italmérési engedélyt.

Csöndes, igen csöndes kis utcában volt 
az a korcsma. Olyan csöndes volt az az 
utca, hogy szinte a vidéken éreztem magam. 
Sok esztendő múlt - el azóta, sok mindent

elfelejtettem, amit átéltem, de arra az estére 
emlékszem. A korcsmában nem volt egyet
len vendég sem. Egy öreg, őszhaju csapos- 
legény mérte volna a bort, ha lett volna ki
nek. Keresztül mentem a söntésen, be a fér 
hérteritékü vendégszobába. Hat fehérabro- 
szos asztal és mellettük senki, de senki. 
Azaz, hogy igen. A hatodik asztalnál, amely 
egy ajtó mellett állott, hárman ültek. Egy 
sápadt éjszemü, kékesfekete hajú lány, egy 
szoborszeriien hideg tekintetű asszony és 
egy hat esztendősnek látszó fiucska. Mintha 
sírboltba léptem volna véletlenül, olyan bor
zongás futott rajtam végig. Az arcomba vá
gott a szegénység, a nyomor, a vagyoni 
romlás hideg lévegője. .A leány kozzam lé
pett és megkérdezte, mit akarok, felelni 
akartam, de az ajtó mögül, amely mellett 
az, ő asztaluk állott, szivetfacsaró férfizoko
gás hallatszott. Megdöbbenve ugrottam föl, 
a leánynak egy egy pillantása azonban visz- 
szakénySzefííett a helyefnré. A leány valami 
nyugodt fölénnyel és öntudattal mozgott 
körülöttem, mint aki tudja magáról, hogy több 
az esze és az ereje niint az egész környezeté
nek. Bocsánatot kért tőlem és bement abba a 

| szobába, ahonnan a zokogás hallatszott: Rósz-— 
1 szül ^suKódott az ajtó és bár behúzta maga
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megalapozta. Á mulatságot kedvezőtlen idő1 
esetén a nagyteremben-okvétlen megtartj tk,
— s legfeljebb a tűzijáték níarad másnapra. ;

_  Változás szerkesztőségünkben, öröm
mer tiozzuk-olvasóink szives tudomására, 
hogy Katona Géza polg' isk. tanár lapunk 
szerkesztőségébe, mint társszérkesztő' belé
pett. — '

-r- Halálozás. Gundy Gézát, a nagyatádi 
takarékpénztár köztiszteletben álló pénztár
nokát súlyos csapás_érte. Ugyanis jó felesége 
született Lőrincz Kornélia f. hó 27-én el
hunyt. E  mélyen lesújtó gyászesetről követ
kező jelentést adta ki a mélyen sújtott esa-. 
Iád: Alulírottak mély fájdalomtól eltelve tu- ; 
datják szerető hitvesnek, jó édesanyának és 
testvérnek Gundy Gézáné született Lőrincz 
Kornélia úrnőnek folyó hó 27-én, életének 
52-ik évében "rövid szenvedés után történt 
gyászos elhunytál. A megboldogult-hültte- 
temei folyó hó-29-éti d u. 4 órakor fognak 
a ííagyatádi-TÓm. kath. sirkertben örök nyu
galomra helyeztetni Engesztelő szent mise 
áldozat f. hó 30-án reggel fél 8 órakor fog 
a nagyatádi róm. kath. templomban az Ur
nák beniutattatni Nagyatád 1909. június 27. 
Áldás 'és béke poraira! Gundy Géza férj. 
Gundy GéZa ifj. Gundy Mihály^Gundy Er
zsébet, Guiidy Ilona, Gundy Kornélig Gundy

-Árpád-és-Fefi-.-̂ yermckeii— Lőfinoe Lajos; -lyáa Fercher

Ignácz, Dani János, Sáfrán Péter, Pfeifer 
Imre, Feiglstok Zsigmond, Maraifőzsetr 
Horváth István, Maurer János, Steirier Sán
dor, Mezey Géza, Zavágyíl József, Molnár 
Ignácz, BosnyákTAntal, Polák György, Ha
usner Ignácz, Novacsek István, .Karbuczky 
József és Klein Jaques, szövetkezeti tagok 
választattak meg. A felügyelő bizottság tag
jaivá lettek: Reich Jenő (elnök) László V ik  
mos, Erdős Hermán, Fazekas Ferenc, Ka
tona Géza és Kovács Miklós, szövetkezeti 
tagok. A szövetkezet f. évi julius hó 1-én 
működését már megkezdi.

— Gazdátlan esernyők. A polgári le-! 
ányiskola osztályvizsgálata után a polg. 
leányiskola helyiségében két esernyő találta- 
tott. Igazolt tulajdonosa átveheti azokat a 
polg. fiúiskola szolgájánál. j

— Meghívó.\Az_,,lfjusági kör“ f. évíju- 
lius 4-én este a Weisz-féle Kossuth kávé-! 
ház kerthelyiségében zártkörű fagylalt-es- 
télyt tart. Belépti dij nincs. Egy fagylalt 40 
fillér.

— Biróválasztás. Lapunk zártakon vesz- 
szük a hirt, hogy a f. hó 30-án, megejtett' 
pótbiróválasztás alkalmával 35 szótöbbség
gel Dombi György választatott meg Nagy
atád község birájává.

— Kitiltott iskolai tanszerek. Dr. Qü-j
•Somogy var megye

ik és időnként kaszinók uritársaságá- 
nak. Nálunk — az iskolaév befejeződvén
csak a kaszinóban tartott Zombory nagyon 
élvezetes és tanulságos előadást. A japánok 
társadalmi életéről, igazságszolgáltatásáról, 
közgazdaságáról s népneveléséről, szerzett 
közvetlen tapasztalatait oly élethűen adta 
elő, hogy hallgatósága valósággal Japánban 
képzelte magát. Sajnos csak kicsi közönség 
hallgatta végig Zombory élvezetes előadását, 
de ezen kicsi közönség telkében felejthetet
len emléket hagyott hátra a Kelet Ázsiai 
utazó. ^__ ,

— A zongora vásárló kOzOnség figyel
mébe. Azoknak, a kik zongorát, vagy piani- 
nót vásárolnak, fontos érdeke az, hogy 
minden tekintetben megnyugtató garanciát 
kapjanak a zongora, vagy pianinó tartóssá
gára és-kitűnő minőségére nézve. Mini-ilyen 
elsőrendű céget leginkább ajánljuk olvasóink 
figyelmébe Keresztély minta zongoratermét 
(Budapest, VI. Váczi-körut 21.) a hol saját 
gyártmányain kivül a világ összes gyártmá
nyai a legideálisabb kiszolgálás mellett sze
rezhetők be. Mindennemű felvilágositássüT" 
készséggel szolgál a cég és árjegyzéket in
gyen s bérmentve küld.

— Úri leányok otthona. Dr. Kőrösiné 
művésziesen berendezett leány-otthona, r
r*felső-leányiskola, icánygyronázloTTi és az

Löfíhcz Emma, Füzessy Ágoston, Lőrincz 
Janka, Szilárd Kálmán’ testvérei és sógorai!
— Tűz. Múlt hó 25-én tüzilárma.zavarta meg 

Nagyatád csendjét. Mesés gyorsasággal fel
szerelt tűzoltóságunk villám gyorsasággal 
vágtatott' a Petőfi utcába, honnét a tüzet
jelezték, azullbdll Oly jelentéktelen kis szal- 
makazal égett, hogy mire kiértek, a tüzet 
már .lokalizálták.

Néptakarékpénztári Hitelszövetke
zet. Folyó hó 23-án tartotta alakuló köz
gyűlését a «Néptakarékpéhztári Hiféls^pvet- 
kezet» A  nagyszámban megjelent tagok igaz- ! 
gatónak Steiner Miksát, aligazgatónak Máyer 
Istvánt, ügyésznek Grünbaum Nátháméi dr.-t 
választották meg. Az igazgatóság tagjaivá 
Bienenfeld Izidor, Kertész Adolf, fleiner

Iügyelője értesítette az összes somogyi nép-' országos zeneakadémia szomszédságában, 
oktatási tanintézeteket, hogy a kultuszminisz- j Budapesten, Liszt Ferencz-tér 9. sz. gyönyörű 
tér a C. Ábel Klingér-féle földgömböt és a palotában van, minden tekintetben a legelő- 
Vinzenz v. Haart-féle bécsi falitérképet, mi- 1 kelőbb külföldi internátusok példáját követi, 
vei a magyar közjogba ütköző hibákat tar- Vezetője és tulajdonosa dr. Körösi Manó 
talmaznak, a hazai összes tanintézetekből fővárosi ügyvéd özvegye, a ki az anya sze-
kltlltotta. retetével és a nevelő éberségével viseli gond-

— Fényes esküvő. F. .hó 30-án esküdött ját növendékeinek. . A higiénia leg- 
örök hűségeit László Vilmos Vágó Erzsébet modernebb- eszközeivel védi a növendékek 
urleánynak. Az egyházi esUetést dr. Borsó- egészségét, tanulmányaikban pedig jeles ta- 
di József rabbi végezte, aki szép beszéd. nárnők vezetik és támogatják őket. Az inté- 
kiséretében áldotta meg az uj párt. zetnek továbbképző tanfolyama is van, mely-

— A Gésák hazája. Jun. hó 26-án kő- nek célja: iskoláikat végzett leányok müvelt- 
rünkbe érkezett Zombory Gyula keletutazó, ségének továbbfejlesztése. A részletes felté- 
aki mint váhdortanár két év óta járja ha- telekről tájékozást nyújt az intézet prospek- 
zánkat s a messze Keleten szerzett közvet- tusa, a melyet szívesen megküld mindenkinek 

! len tapasztalatait hordja szét az iskolák ifjú- 1 aki azt ezen cim alatt kéri: dr. Körösi
—wm m m m m m m m m m —— ■■■— ! Manóné leány-otthona, Budapest, VI., Liszt

után, mégis nyitva maradt. Jól hallhattam, 
amint szelid, szemrehányó, de határozott 
hangon mondta: Apám 1 A zokogás meg
szűnt és én kerestem a szeme pillantását, a 
mikor visszajött. Szembe nézett velem bát
ran, erősen. Mintha azt akarta volna mon
dani :

Nincs itt titok, nincs itt rejtély. Sze
gények, nyomorultak vagyunk. Minek is jöt
tél vendégnek ide, ahol a balsors a házigaz-da-

Néhány pohár bort ittam. A csapos 
legény behozta a szobáig, de az asztalomra 
a leány tette. Olyan fehér volt a keze és 
oly gyönyörű, karcsú ujjak fogták át a po
harat, hogy amikor letette elém, önkéntele
nül mélyen lehajtottam fejemet. Olyan volt 
ez a mozdulat, mintha mélységes hódolat
tal meg akartam volna csókolni az ujjait. A 
második pohár bornál már a tenyerembe 
hajtottam a fejem, de a rettenetes csöndben, 
amely megölte a szobát, még a busulás is 
nehezen ment Még a kis fiucska is oly csőn 

voj.tj.. ° ly  természetellenes csöndes. Az 
asszony pedig olyan mozdulatlanul ült és 
oly mereven nézte egy könyv lapjait, mintha 
fölöslegesnek tartana ezen a világon min
den mozdulatot.

Nem bírtam tovább, valami fojtogatta 
a torkomat. Talán rossz volt a bor.Jalán 
sirni szeretteiéi volna. Elmentem. Mikor a 
zavarban lévő ember bizonytalan lépéseivel 
keresztül botorkáltam a söntésen, az utcára

nyiló ajtó mellett szemembe ötlött az ital- Ferenc-tér 9.
mérési engedély. Hiszen ezért jöttem,jutottj — Francia újságok. A legtöbb francia 
az eszembe és hirtelen odafordulam, hogy ajságot nem hivatásos újságírók, hanem üz- 

! jól megnézzem. Elolvastam, a férj neyén I letemberek, vállalkozók vezetik. Már most 
volt, tehát holnap lehet árvereítetni.. E  pilla-; véleményüket akként változtatják, a mint 
natban forró vérhullám tolult az agyam felé.j épen anyagi érdekük megkívánja. Ismeretes 
Ereztem, hogy valaki néz. Visszafordultam.. például, hogy a „Figaró“ j i  Dreyfus-pör 
A leány ott állt a hátam mögött. /  tartama alatt ötször változtatta pártállását. Az 

Pillantása nem volt ijedt, hanem mély-' egyes pártok, de különösen a nationálisták és 
ségéTWnattal teli és szemféhányó^St eiért! klerikálisok bőkezűen támogatják sajtójukat, 
jöttél te is, hát^zért a tetetés, ezért mutat- , Francia lapoknak a színházakból is elég szép 
tad a szemed nézésével a Részvétet, hogy jövedelmük van. A színházi rovatba szánt
belophasd magad a bizalmunkba, hogy.. Nem [közleményeket, sőt legtöbbször uj darabok
folytathatta az a gyönyörű két szem,, ^amit' kritikáit.is a színházi irodák csinálják meg 
mondani akart, mert a fiucska megjelent a | azután elküldik a lapoknak, a melyeknek 
vendégszoba- ajtajában és panaszos han-íazu, n̂ soronként fizetnek meĝ  a közlésért, 
gon szólt- ¡Csak nehány lap közöl komoly bírálatot és

Margit apuska megint sir. I * «  lelkiismeretes képzőművészeti híreket,
Kibuktam az ajtón, mint egy részeg és|de.ezek a lapok is néhány sort mindig fen- 

mentem, utcán le, utcán fel, keresztül-Üa'sul. " hi‘ha
egészen reggelig. Lássa,Spitz ur, ha árverel 
tetni akarok, mindig estembe jut az az este, 
a zokogás az ajtón tuj^az a kis: csöndes

tartanakhátha valamelyik szobrász, vagy 
festő egy kis öndicséretet akar — természe- 
sen kellően megfizetve — elhelyezni. A Pá- 
risban mindennap megjelenő újságok száma

fiucska és az az öreg, szötalan csapos le- a 100-al meghaladja. A legtöbb példányban 
_én„ a „La petit Párisién“ jelenik meg. JEz.a lap.

És a leány, a leáng? kérdezte legutóbb is 'KSÍJegyzSleg igazolta, hogy 
Spitz önkéntelenül is gnitgos mj&ólar» tor- naponként t,500.(X)D példányban jelenik meg. 
zitya el arcát. ^  1 — Hány 48-as honvéd él m ég? A vi-

— A históriát, azt hiszem, — "szólt J  déki honvédegyesütetektől beérkezett jelen- 
Leitnér — igen sokszor elmondtam már, deytésék szerint az országban még mintegy 
a végét még sohasem. A leány, Spf^z ur, nyolcezer nyugdíjas?negyvennyolcas honvéd 
az én feleségem. 'él. Tábornok már csak.egy van: Gör-
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S«U Arthur fővezér. Ezenkívül él mégton- Lueanus és Boetius. A  többiek iraa- 
.njpkr törzstiszt, hatszáztizenhét tiszt és : könyvek, néhány egyházatya^ com-
.7)92 altiszt és közvitéz. Mivel azonban a j mentára^-azután a gyógyászat, csij- 
- tehetősebb vöít 48-as honvédek közül a j Iagászat.Ttez és földjóslat körebe vá-
legíöbben nem veszik igénybe a nyugdijat, 
bátran állíthatjuk, hogy még mindig körül
belül tízezer 48-as hon védvan életben azok
kal a nemzetőrökkel együtt, akik csak né 
hány havi szolgálatra kötelezték magukat.

Könyvek ritkasága a középkorban.
Xőzli: B.

- A tudomány. terjedésének leg
szükségesebb eszközei a könyvek. 
Korunkban, tekintettel a könyvpiac, 
gazdagságára, ez ellen nem lehet pa
nasz. Még csak 50, 60 eszténdővel 
ezelőtt is, a könyveknek elég tekin
télyes áraik voltak, ugyannyira, hogy 
kisebb kaliberű könyvtárak is csak 
vagyonosabb családoknál voltak lát*? 
hatók. '— — , 
___Alit szólunk akkor a középkor

ról ? Arról az időről, midőn a háborúk 
egymást-erték ? «ínter arma silent 
musae.»

Elvitázhatatlán tény, hogy ekkor 
a iudomány és művészet ápolása 

a régi kolQStori3X.--zárdák

gó arab könyv latin fordítása, 
(Folyt, köv.)

Regény-csarnok. 
Az elátkozott tiszt.

— Indiai történet. —
Irta rO.A.WELS.

. Nyári éj volt Forró délővi éjszaka. 
Nagy heverő székeken ültünk a felső fedél
zeten, a .társaság már nyugodnr tért, férje 
pedig uj barátaival sörözött az étkezőben. 
Egy német-tisztre akadí^-ki győzte a sört, 
tehát most is ázzál iddogáltaa fekete, nehéz 
angol sört.

R  fiatal asszony ábrándozva nézett a 
sötét kék égboldozatra, fehér keze nyűgöd- , 
tan pihent kezemben, néha-néha ajkamhoz 
vontam s fórtón, .̂ megcsókoltam a fehér 
kezecskét.

Miért is nem engedett oda ahullámok- 
nak súgta mintegy maga elé.

. . . . .  Hogy mondhat ilyent a legszebb fiatal
A rendőrség szemme a o a gaz_ asszony kit valaha hordott hátán az obeán ? 

ókat s kellő pillanatban rajtuk ütött. A 3 ( Folytatjuk •)fickókat s kellő pillanatban rajtuk ütött, 
rablókat véres fejjel kergették széjjel, kettő 
súlyos sebbel került a börtömbe.

Talán tényleg nem is volt ez más, mint 
nem szoktalan rablótámadás, de -Jslkembem 
feltámadt az elátkozás gondolata s nem mer
tem Eviehéz ezentúl közeledni. Levélben 
kimentetem magam -és elveszítve fényes 
reményemet a nagy örökségre, jelentkeztem 
a minisztériumban s haladék nélkül -hajóra 
ülve, elindultam szolgálatom közben felej
teni egy szerelmes óra rettenetes következ
ményeit......... .. .....

A TEN GER SZÖ R N YET EG E .-

Társszerkesztő: KATONA GÉZA.

Nyilttér*)
, Fogadják mindazok hálás köszönetem 

nyilvánítását, kik felejthetetlen jó feleségem 
elhunyta alkalmával; az én és, gyermekeim 
fájdalmát részvétükkel enyhíteni igyekeztek.

Oundy Géza.

séget a szerkesztő.

jakóira szorítkozott, kiknek büszke- Kényelmes, modernül berendezett pom-
223tt909r~fTgyszáitt:—

Hirdetmény..
Alpi írott Dr. Mike Imre nagyatádi kír.

fóliánsait, csodálatos tű-!előbb elérjem a fantasztikus álmok világát, közjegyző ezennel közhírré teszem, hogy dr.

séqfik volt szerzetesházük hatalmas j pás gőzösre váltottam jegyet, hogy a többi 
-könyvtára, melynek legértékesebb j járatokat megelőzve, néhány nappal már̂ ,

példányait, H U H  _
Telemmel és művészettel másolgatt#k:~*rKeletet. Még visszagondolni sem szerettem NeuJ5ayer Ferenc nagyatádi ügyvéd által 
Innét van, hogy a könyvtárak Jgazi^z elhagyott szárazföldre, hol elveszíteni képviselt Krivarics József és érdektársai nagy-

oco/toi ti? tn f Hnflntilttiurítr oc ■ prpziplll IPIkpm  niHIQíiltTlfll. M lítrsdSflfl rPIlü"_ j±,ir_loimriilf 1 íVtioontacyt! öo  ̂ttt^ilulruiutrivR w  n  o n (iTall! laKv/MXv lctl\tlcöt-lt, xlC altalttK rVatai
manuseriptisumok legnagyobb részt. kivül előkelő emberekből állott, de nekem Laj0s mutpjgyétos budapesti (VI. Gyár-utca 
szerzetesházakban találhatók még «Isö pillanatban feltűnt egg nemet bankár 2íj számj lakosnak eladott, de általa át nem 
most is és felesége, mintha gonosz .szellemek ját- yel| ( ] )  e(íy darjl) (8j nyü,cz |óerej(| _KIi-

De néhány példát hozok fel a \ szottak. volna velem; az asszony ugyanazt max„ nyers 0|ajmotor lokomobil, ktlzbenjfit- 
fllUltboL a babonás kék szemeket hordta, mint az |öm|ne| a kereskeUe|mi ,örvény 347. illetve:

«Lupus, ferrieres-i apát Francia- Dlasz lányka, kinek a nevét nem is tudtam, 351 352 szakasza| alapján nyilvános árve- 
országEan, 855-ben két szerzetest vagy mim volt menyasszonyom, Evie. A férje rése’n e|ada|n| fog Ezen ánreréS|lck Nagy. 
küldött n i Benedek pápához, hogy puffadt arcú, kellemetlen ember, és úgy at4don Csordás ,mre kovácsmester házánál

- engedné meg Quinctílianus Instituti- nézett kórül állanóan kigyószemelvel, hogy j (Zrmvi-utcza) leendő megtartására határna-
Óit és Cicerónak, a szónokról szóló nemcsak én, de mindnyájan hamarosan ............... - - 
könyvét lemásolni, mivel ezen kőny- meygyüloitük 
vekből egy tökéletes példány sem1 
találtatott egész Franciaországban..

“ ":pu l 1909. évi Jú liu s  hó 6-ik napjának 
délutáni 3 éráját tűzöm ki, mely határi- 

társas-életet dőrfi ygjmj seándékozőkat oly figyelmeztetés
sel hívom meg, hogy a fenti „Klimax“ nyers

R  hajon igen kellemes 
j éltünk, mint az oceánhajokoű szokás s az _

«Nagy Károly, szent Svithin zár- utazás első hete után jó barátságban éltünk1 “7áimőto'r' rTégt'öbbet" Ígérőnek "készpénz 
danak korlatlan vadászjogot adott, valamennyien, kivéve a bankárpárt, mely; fiIj tés eUenében esetleg becsáron alul is 
hogy a szerzetesek bőrökre tehesse- lüntetóen féirevondlt tőlünk. Én pedig kulóh- el , adatni. árverési feltételek Irodám- 
nek szert könyveiknek bekotesehez.« ben IS valamelg érzéstőf nyugtalanítva, ke- . Naevatád (Kossuth-utca >4) a hivata- 

«János winchesteri püspök 1299- Töltem őket.
Talán igy is telt volna el egészen azbén, kinek mindenféle4udományokbóí-r~

1T könyve VÖIt kincstárában, nagy jut, ha egy véletlen közhí: nem jöií. Hirtelen 
zálogot jelölt ki, egy zárdájának: vihar támadt és mikor épen ott akartam

; los órák alatt megtekinthetők.
Nagyatád, 1909. junius hó 26.

(P. H.) Dr. M IKE IM RE
kölcsönzött, magyarázattal, ellátott;hagyni a fedélzetet, észrevettem, hogy a! kir. közjegyző,
bibliájáért, és azonfelül ̂ szerzetesek német asszoqy elgondolkozva áll a középső ; ~
naponként egy misét Ígértek a köl- részen és észre sem veszi, hogy egy óriási i Nagyatádon a Fürdő-utcában levő
CSÖnozÓgek. hullám közlekedik. Nem habozhattam, a hűl-,

Ha valaki egy zárdának könyvet lámhegy képes lett yolna lesodorni a fedél- I J Í F ’’ 
adott, az oltár előttvtörténtr R  perjelJ zetről; odaugrottam és minden magyarázás j . 
és convent Rochesftrben évenkint nélkül, mire idő nem volt, egy árboc mellé; *

67-ik
számú h á z

átkot mondottak arra, ki Aristoteles rántottam s azt átölelve, megvártam a hullám 
physikájának latin fordítását tőlük el- átcsapását. Csurofhvizesek lettünk, de az ' 
lopnr, vagy czimét kitorüíni, kivágni asszony megmenekült. Midón férje értesült

¡szabadkézből eladó.:
Bővebb felvilágosítást a községi Jegyző ad.

bátorkodnék. a dologról, rendkívül hálás köszönetét mon- j
Az oxfordi egyetem könyvtára dott s ettől kezdve jó barátságba jutottunk. 

1300 előtt meglehetős kisarányu volt, a Szívélyes német emberek voltak^ és mint Egy szobafestő
-könyvek a templomkarban (kórusban) kiderült, csupán attól féltek, hogy az angol tanoncz felvétetik

- tánCQkon^ vagij S^ekrénqben füqtek. társaság esetleg nem fogadja szívesen őket, * ^
Még l^S-ban kiadott rendeletben, j Csakhogy nem maradt a dolog ennyi- H O R V Á T H  J ^ E L A  SZO b c lfO StÖ n é l 
hogy senki semiféle tanulókönyvet ben. Attól a perctől kezdve, hogy a viharban Nagyatádon.
ne tartson magánál 2 óránál tovább.-: átöleltem .az asszonyt s-igy tartottam pár . ...— - ■■■-—

De nemcsak Angliában voltak oly percig, nem tudtam vjirüzja ¡¡lói szabadulni.
' ritkák-a könyvek. Párisban a 14 szá- S  ö is így .lehetett némileg, éreztem forró 

zad elején csak négy klassikus volt'keze szorításából, meleg nézéséből el,kel- 
a királyi könytárban: Ciceró, Ovidius/lett következnie a péraiek;

Hirdetések jutányos áron 
lap kiadóhivatalában.
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Szabadalm. Bohn féle ter- 
^nészete^vörösjkdélcserég^

B O H N  z s o m b o l y a i  c s e r e p e .
Legjobb minőségű fpdélcserép legolcsóbb ¿árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán.

CZERKON IMRE KÉSZ CIPÓ RAKTÁRAA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos ki-
áiutásöfr "iris'-
merő oklevél
ül kitüntetve.

AJÁN LJA  saját készítményü lábeliit a legjobb és legmodernebb..kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el-

RÁKTÁRON T A R T : Úri, női és gyérének kész árút egyszerűtől a legfinomabb
kivitelig.

A pécsi 
országos ki
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Vasúti menetrend 1909. évi május hó 1-íól
Az aláhúzott pcrczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb Fiume.

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

Ü y rrr S í. V. Oy. v. Sz. v. Qy?v.
yOO 8“ 2» — 410

10°“ 1 ” 6'" • — 7-
10" 2m 6“ 7J2
10“ 3“ — 72 8W
10" 3“ — 7» 8-
1 1 " 4« — 8* 8M
1 1 “ 4» -r-’ 837 8W
12 “ fl* 9“ 9»
12» 6“ -j- — 9A1
2" 8” -- ■ —T 1 1?
r 10 ° - — -j
7" 7“ — 455

Gy. v. Sx. T.+

9“ töri
12' S"
1 2 "  i 3“
12« : 4.»
12“  \ 4“  !

I 5 ”

Fiume Zágráb Ujdombovár Budapest.

Fiúméból . — 
Zágrábba ' — 
Zágrábból -  
Gyékényesre

Kaposvárra — 
Kaposvárról 
Ujdombovárra 
Ujdombovái 
Budapestre’

i Tvízsz. ,Oy. v.1Sz. v. Oy. v. Sz. V. Oy. V.
_ _ _ _ _ ; 1 _ 1 6“ I f f ” ' 10*! '9 » ‘ f 7 ® ___

-  * _ 12” 6 "  : 40 6 «  ! 1 "  —
'  —  i

í  _ 12“ 7“ 4 « 7 »  2 18 .__
2«1 :10” 6= 10's 4 «  _

- 1 5“ OI* 11“ 6 « 10“  4“  —
ra 6” i  ■ 12” T , , i 3 : 4 «  _

ról 6 13 12“ 7“ 11“  4®  . —
. 7 * . 3“ 1» | 8” 1231 : 5 *  -

—7 ; 8 " 3" I 2' 8“ 12“  5®  —

s
2̂0 4 '2 2 " 831 1“  1 6 '“ ! -

1 (T 422 3“ 8 " 2 »  : ( f  . . .

■ —  1 6 10 7»-j 9°; 12,s 81» \ 9*  -

oda Somogyszobb—Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. v. Vv. Vv.

7» 12“ 6“ Somogyszobb
8» 1221 6 » Segesd —
8“ 12*’ 6 " Segesd-Bogát
8“ 1“ 712 Böhönye —
9«» 1E 7 « Mesztegnye
9” 1*2 7M Gyóta — —
9“ ■2» 8a Marcali —

Iff" 2a 8»J Kéthely —
10" 231 g«o Balatonujlak -
102* 2 « 913 Balatonkeresztur —
10* 2 * 9” Balatonberényf. 1. sz. ő.
10* 3“> 93= Balatonszentgyörgy

Vv. Vv. Vv.
yOO 4" 1 1«
fi* 10“
fi2’ 10®
fi“ 3 24 1 0 "
-S“ 2 “ 9»
S ' 1 2 * 9 *
459 2 » 913

5 » ,30 8Í!
34T 8ü
3- ,06 8®
323 12» 7-

Oda Somogyszobb-Barcs. Vissza
Vv. Vv. Vv. Vv. 1

j 9« 6^ Somogyszobb — — 650 406 _
-  ¡10“ 6“ Nagyatád — c— — ó29 3“  —
-  I f f “
-  103'

y(ö Simongát —  — _ — 605 3“  —
'  fos Erzsébetpuszta — — 5W 319 —

-+ 10"
7«. Lábod — ^  —  — 549 3.° _

- I l i i " 7 » . Görgeteg — — — 5“ 2“  —
111*' 8" Visonta-Csokonya — 4“ 2U —

r : 8 Csokonya 8. sz, őrház 4 “ 2 'Vj —>
-  12“  • 8® Somogytarnócza — 4« 200 -

'  — ' 12'23' 8“ Barcstelep — — — 4® l40 —
— 1230 9? Barcá — — — — 400 l30 —

' ~ T -



HTapíttatott
1854.

EL
LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR.

ROTTER BERNAT, NAGYATADÛN,

ft
Alapittatott

1854.

MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági, és va rrógépek gyári raktára. " 
Horgonyzott acéitcskés keniés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek

s t s s s s a s : ? », m .
ria“_sodronyfonatok. ------  ------- S Z 6 S 8 b b  k i v i t e l i g .

Épüíetvasalásrok. Vasgerendák.
„Cornéjia“ és „Sophiéna“ perme
tezők és alkatrészek. I* kékkő és 
raffiaháncs.

Szab, bácskai ekék és alkatré- 

szek. Gazdasági vetőmagvak.

Építkezési anyagok nagy, raktára.
Mauthner-féíe konyhakertészeti -és virágmagvak. w
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KÖNYVNYOMDA.
KÖNYVKÖTÉSZET.

B E N Y Á K J Á N O S  PflP,R-,R0'
N A G Y A T Á D .

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

' V T '

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és fe lvágva^ .^ ..-

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

------

ELVÁLLALOK:

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

^  lapok, eljegyzésí és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
C 13 a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
, .  S í ° mat0K Benják János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909. - . .
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS~SZÉPIRODALMI HETILAPJA
_____________________ A »NAGYATÁD É S  V ID ÉKE GAZD AKÖ RNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési ¿rak : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne-
-■ . gyédévre 2 kor., egyes szám ánr>20 fillér. ---

M e g J e 1 e n 1 k m  i n d e n c » fl t ő rt ö k ö n
FELELŐS SZERKESZTŐ:

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Munka és jutalom.
Mindannyian emberek vagyunk 

fl sors és a végzet minden élő lényt 
vísszátartfiatatlanul egy irányba ve
zet. Szegény és gazdag nap-nap után 
a végmegsemmisülés felé közeledik. 
Ki erre, ki amarra baktat, az útirány 
azonban, mig ember lesz a föld há
tán, mindig egy marad s ez a vé- 
qelpúsztulas utirdnua. ameltr  utón a 
véperedménuben biztos, kikerülhetet
len halál, az örök megsemmisülés 

""tragikus tényé-vár reánk.
flz élet alapigazsága tehát tény

leg arra oktat és buzdít min
den élő embert, hogy azt a kis csöpp
nyi életet, ameftjet a nagy mindenség 
világegyetemében betöltünk, úgy él- 

—jük le, hogy önmagunk, utódaink, fe
lebarátaink iránt való emberies kö
telességeinket ne mulasszuk el vég
hezvinni. Mert Tki ebben a nyomo
rult kis életben a kötelességét hiven 
teljesítette, az akkor tényleg elmond
hatja, hogy nem élt hiába!

fl kötelesség teljesítésében igaz; 
hogy teherviselések is vannak. Ki 
ilyen, ki olyan terhet hord az élet; 
rögös utján, flz is igaz, hogy a sors 
az élet köteles terheit nem egyenlő 
arányban osztotta ki az emberek kö
zött, és épen azért sok szerencsétlen

ember idő eíőttósszero'ppan az arány
talanul megosztott teher alatt.

Egyik- ember kevesebb teherrel, 
kevesebb munkával vígan, könnyedén 

| átfütyörészi az életet s mégis biztos, 
nyugodt a megélhetése és nem kevés 
gyönyöre volt az életben, fl másik 
születése révén él mindvégig nyu
godt életet. El kell ismerni azonban, 
hogy a világon a legtöbb ember ke
serves és fárasztó munkával keresi

vannk, mint "a fizikai munkát végzó 
emberek tehetsége ̂ s képességei kö
zött. flz igazság és a józan ész kö
vetelménye tehát az, hogy a külön
böző szolgálatok bére, fizetése is 
különböző legyen. Nem volna rend
jén, ha ép olyan fizetést kapna a 
lusta, renyhe, mint a mennyit kap a 
becsületes, a dologtevő munkás.

A munka ellenértéke azután a 
nagyobb az az erő, 

a' melyet valamely dolog elóállitásá- 
hoz felhasználunk, annál nagyobb^- 
-takmtra száiniUiatunk'.~üenfiemcsakX~

hogy ez nem 'uj dolog, ez öröktől 
fogva igy van s mindörökké igy is 
marad.

fl cél eagébb nem lehet, mint
hogy az örökösen fönnálló két szél
sőség között Pgy kftgppiitat táram 
sünk, hogy a mindenkori nyomóru- 
ság évezredes láncolata a becsületes, 
a dolgos és embertársai iránt köteles
séget hiven teljesítő munkában élő 
ember sorában megszakadjon és hogy 
a szegény ember boldogulása, me
gélhetése, gazdasági helyzete ked-| 
vezöbb legyen.

Minden józaneszü ember belát
hatja azt, hogy többé^kevésbbé lé
nyeges különbség van ember és em
ber között. , ■■}'

' fl szellemi munkával foglalkozó 
egyének között .ép oly különbségek

testi êrő jön számításba, hanem a 
szellemi is.
Y  Helytelen arra hivatkozni, hogy 
ez, vagy az az ember alig csinál 
valamit, mégis milyen nagy a fizetése, 
fl látszat az, mintha csakugyan mun-~ 
ka nélkül élne, de csak az ahoz nem 
értő szemében, fl ki tudja azt, hogy 
a vasúti fönök, mikor karkötőjét fel
teszi, milyen felelőséget vesz magára, 
ha tudja, hogy hány ember élete függ 
kockán az ő éberségétől, vagy ha
nyagságától, az egijuttal elismeréssel 
van végzett munkájáért, fl vasúti fő
nök a vonatnak nemcsak tiszteleg, 
hanem, a mikor a pályán_végig néz, 
egyúttal azt is észreveszi, helyén 
van-e a vonatot_ váró személyzet, 
a váltók rendben vannak-e, általában 
nincsen-e olyan akadály,, mely a vo-

Nagyatádi Hírlap tárcája.
KELET  KÖLTÉSZETÉBŐL.

r~  Fordította ;  Zom bory Gyula*)

JAPANDALOK. '
I.

Cseresznyefavlrág^
Hulldogáljon te reád,
Lepje be ruhádat,
Fedje be orcádat,
Mindent csak a szádat 
Azt be ne takarja,
Hogy a forró csókom 
Elcsattanjon rajta.

II. —
Sárga lepke röpköd körülöttem 
Mikor láttam, jaj de megörültem,
Rá gondoltam, szép sárga arcádra 
Nincs több olyan az egész országba'.

Most is látlak, pedig messze járok,
Itt is vannak asszonyok, meg lányok, ; 
De olyan nincs, mint te, olyan édes,"
Olyan karcsú, olyan víg, beszédes.

*)~ A japánnak versformája nincs, hosszú: 
prózáját úgy kell a mi versformánkba gyúrni. ‘

Hajló nád vagy, lengő gyapot hajjal, 
Feldíszítve barackfa virággal;
Az ajkad szép piros cseresznye 
Alig várom, tapadjon enyimre.

a  -g é s Ak .  d a l a ib ó l !

, Isi busi csin csin haja **)
A gésának nincsen baja,

-Ölelésből, csókból kijut része,
Más egyébbel minek is törődne? 
Nappal, éjjel mindig egy a gondja, 
Hogy karjával, mint a repkény, 
Szeretőjét hévvel körül fonja.

Bolond élet, bolond álom 
Mindig a bolondját járom,
Virágok közt járokVkelek,
Virág nélkül nem-éfhetek.

- Ha a tavasz s nyár. elmullott,. 
Virágszirom mind lehullott, . 
Nem lesz puszta élelem világa, 
Betölti a szerelem virága.

**) A féle heje-huja kifejezés.

Bronte.
(CASTELLO Dl MINIACE.)

Irta: Oróf Vay Péter.

Scyla és Charybdis között szerencsé
sen átvitorláztunk 1 A reggeli nap Taormina 
márvány oszlopait ragyogva világította be, 
a derült nyári égboltra víolás fellegeket le
helt a fehér Aetna és a .Jóni. tenger sötéten 
kékeit messze.n. végtelenig, midőn jachtunk 
Ulysses hajdani ölében horgonyt vetett.

Csupa fény és meleg árny mozaiksze
ren  összekeverve és az egész káprázatos 
partvidék, amelynek sötét narancs se erdeit 
rózsalugosajt, ezüstös olajberkeit fanokkal 
és nymphákkal népesítette be régen múlt 
idők naiv fantaztája halandókat, nem tartott 
érdemesnek ilyen paradicsomra. .

* * *
Pár órával később Randazzo falaihoz 

értünk a rozoga postakocsi utón, Bronte 
felé, hová látogatóba mentem a kastély urá
hoz. Az aránylag rövid idő alatt a kép cso
dálatosan változott és mint ~az Etna lejtőit 
megkerültük vplpa, aiig pár mértföld távol
s á g r a  már-más aí-ég, más a napsugár: itt 
kétezer lábnyi magasan a tenger szine fe
lett. ~
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natnak a pályaudvarra vaió befutását 
nem engedné ; meg ?
-— Ezt pedig az avatatlan mind nem 
venné észre. Még számtalan példát 
lehetne felhozni annak bizonyításira, 
hogy a Végzettjmunka lehetőleg Irány? 
bán áll a jutalommal. És a ki a me
gélhetés ezen különös berendezését 
kifogásolja, az vegye figyelembe azt, 
Hogy még a teremtést is hibáztatjuk, 
pedig annak tökéletes berendezése 
minden emberi tudást felülmúl. A vi
lág rendjének kiegészítő része az em
beri munka is, igy a munka értéke, 

-_a jutalom is ezen rendnek szölgá- 
iatábán áll, melyet megváltoztatni 

—embernek nem adatott'meg!

ni a munkaidejéből egy esztendőt. A ki Ki most szállók, vonatra, rólam, 
egy évvel később végzi iskoláit, az egy év- Nem szól hasonló rögke szófam. 
yel elkésik az;éryénu^Sfestől' ^  L A holmimat szép-csendesen,

Ha az iskolakötelezettség a . hetedik j 
életévben kezdődik, akkor játszva végezhe
ti é t  a gyermek az első és második osztályt 
^gy év alatt. A  tánangag aránylag oly k ir; 
csiny, Hogy kifejlődött gyermek megeről- j 
tetés nélkül végezheti el a második és elsöti. 
osztályt egyszerre.

így lehet megmenteni a gyermeknek 
egy esztendőt a legdrágább idejéből, a nél-| 
kül, hogy elvesztene egy évet a munkáidé- j 
jéből és érvényesölési idejéből.

A terv oly nagy fontosságú annyira be- j 
lenyúlik a felserdülö nemzedék jövőjébe, 

¡hogy minden pedagógusnak, a ki komolyan
-__- ; fogja fel hivatását, kötelessége ezzel a kér- 

___ _____________ ' ___ _______  jdéssel behatóan foglalkozni. Az argumentu- ;
E g y  e s z te n d ő  m e g m e n té s e .  m °kal pro és kontra méitegelni kell és min-

' dent fontolóra kell venni, mielőtt döntenek.!
Bármiképen is zajong körülöttünk nún- • ... , .. . , !--_ , - x in  Nálunk ügy felnek a tanügyi reformok-den, időszerű egy olyan tervvel foglalkozni, - . u- , * r , . n. ., ... , , . . .. , tol, mint -körülbelül a  katonaiaktól. Akar- a mely most került felszinre.es az utánunk ’ _ . ■ ... .... -f- ... .1 -i c  i i .mi yen üdvösnek is ássek valamilyen ujitas,koVetkezo nemzedekre vonatkozik. Foglal- f M . nfelreteszik, épen azért, mert u[itás. Akozzunk irtssé a jövendő nemzedékkel is,

njölQozzunTTie-csa1rfrj~-rer)mialí sem meri lclá«:li '
tekért: a mai napért. ^ 1  ’ Tartunk töle. hogg e kérdés fölött is

Egy fővárosi iskolaszék elnökéhez- egy napirendre fognak térni, épen azért, mert 
« mpiynpk ;i7 n tártál- minden jel arra mutat, hogy üdvös. Mert

iá, hogy mentsünk, meg egy esztendőt'nálunk sürgősen,megvalósítanak miiidenfj á~ 
gyermekeink életéből. Most- ért véget az is- íroHálán senkinek sem kell, a mit senki 
kólaév, tehát most időszerű érró} beszél- sem óhajtott, ellenben mindent ad acta 
ni. Az az "év, a mélynek megmentéséről szó tesznek, a mit mindenki óhajt és a mely- 

- van, a. zsenge gyermekek; játékéve. Az isko- nek megvalósítását mindenki várja.
lakötelezettség jelenleg a hatódik életévnél: 

"7-7-H H od Ilv-Az-a-pedagSgnv^-W-ezt™a—fehr-  
-^terjesztést tette, azt- állitja, hogy ebben a 

rohanó korban,-“̂  mikor a sietségtől és az 
életküzdelemtéJ mindenki veszedelmesen ide- 
gés, a gyermek a hatodik életévében még 

” teljesen fejletletr-Teslileg, lelkileg az. Na
gyon is szüksége van még egy esztendei 
játékra, mozgásra,. fejlődésre. Ez esztendő 
alatt annyira krfejtödik,. hogy-az-élelküzdcl-—- 
méivél szemben jobban megerősödik. Kez
dődjék tehát a tanulási kötelezettség í “tre- 
fedik esztendőnél.

Nagyon rossz kifogás az, hogy nem 
lehet az egyént megfosztani az egy évvel" . 
előbb való érvényesüléstől, nem lehet elven-

Hogy meg ne tudja- senkisem,; 
Bőröndbe fűzöm s lassan, szépen,. 
Egy vén Hordáj kíséretében,
Bakon gunnyasztó konflis átkoz! 
Kiballpgoka pályaházhoz.
Füttyen  ̂ a gőzös, s utam 
Napsütte táj félé suhan.
Merre kitjyó2flak'á sinek,
Nincs köze hozzá senkinek,
Hogy hol fogok pihenni,
Ne is kérdezze .senki.
Járatlan rengetegben,
Hová utatlan ut vezet,
A. halálnál is csöndesebben,
Pihenni nékem élvezet.
Magamban járni, kelni/
És senkire se lelni,.
Embert se látni, hírt se kapni, 
Egész világtól elszakadni,
Csak csügni édes átmon:
Ez az_in._nyaralásom!

— Egyházmegyei hír. A  veszprémi' —  
mégyéS püspök. Töreky Árpád lábodi házi 
káplánt a' vaszári plébánia vezetésével bizta
meg. Töreky Árpád helyébe a püspök Lá- 
bodrá házi káplánnak Nagy Istvánt nevezte ki.

— U j ügyvéd. A junius végén tartott.  ̂
ügyyédi,vizsgálaton Dr. Jelinek Ármin ügy""— 
védi vizsgáját sikerrel letette. Gratulálunk. 

fM. K .) Eljegyzés. Frisch Lajos vasúti hiva-
-talflokr-jegyet—váltott—Resli—Fanniiulpolg.
isk. tanítónővel. Gratulálunk. ___

H  l R  F  K  — Fagylalt estély. Az «Ifjúsági kör»
f. hó 4-én a Weisz-féle Kossuth káveház- 
ban jól sikerült fagylalt estélyt rendezett. 

Ilyenkor, elején a nyárnak, ~TATendezőség éz~akalommai nagyon szépen 
Az emberek nyaralni- járnak; feldíszített kerthelyiségben fogadta a pub- 
Személyi hírek rovatában líkümot s bár az idő egy kissé hűvös volt,
_Látod leginkább: íme, nyár van.. mindazonáltal zsúfolásig megtöltötte azt. 
X .' Mond a hír, —  a nyárra Az ifjúság iránt megnyilatkozó eme kitün- 
Elutazott a birtokára.- tető pártfogásért ez utón mond köszönetét
És Y-r. szól a rovat a megjelent közönségnek az elnökség.
Marienbádba látogat. -  Megunta az életét. Német Jánosné
Z. ur —  és tlyejl van nem egy— rszül. Mihókovics Erzsébet 28 éves nagykor- 
Nyaralni Illavára" megy. pádi lakos öngyilkossági szándékai f. hó

Aztán más a világ is, sót maga a kor
— és a kis város szűk utcáin áthaladva, 
amint finom faragásu oszlopos normán, vagy 
góthikus ablakaiból kiváncsi szemek nézik az 
idevetódött utazót — az általános- benyo
más, a. díszlet ugyan az, amilyen akkor le
hetett; antítoriíagyjKárolij erre jártT^ ,

Áz knénti mithologikus hangulat, a 
Virgiliustól megénekelt sziklák ̂ emléke elho
mályosul, a szürke iáva-paloták, sötét siká
torok között, fHol a-nagy vaslakatos tölgy-, 
kapuk, mintha megőrizték vójija a feudális 
középkor nyomasztó légkörét is. Mert hí
res erőd volt Randazzó-akkor nagyon és 
a hajdani Palazzó Ducale előtt még ott me- 
redeznek a vaslándzsák, hová á bűnösök 
fejét szúrták.

A városon túl kezdődik az úgyneve
zett Bronte hercegség területe éŝ  a határon 
régi szokás szerint maga a szives házigaz
da fogad.»

Első perezre sziníé meglepnek a Bron
te egyenruhás (kék és vörös) puskás com- 
pieri, kik lóhátoakövetnek, elfeledvén, hogy 
Szicília fiirhedt «Brigantaggíó»-s vidéken 
járok. Csak alig pár éve akarták magáTaz 
öreg herceget (a jelenlegi házíw atyját) fog
ságba ejteni. Az. újságokban, emlékszem

égész ..részletesen le volt irva a vakmerő 
támadás, mely alkalommal Sralóságos kis 
csata7 folyt le a “kastély közelében. ~

Csodálatos a szicíliaiak temperamen
tuma, mely rendesen sok természetes intel- 
ligentia és még több rayaszság vegyüléke. 
Náluk a bűn és erény fogalma összeza
varodik homályos káosszá, és vakbuzgósá- 
gukJieletéved a legsötétebb babona vallás- 
talánságába . . .

A  széles országút két oldalán régen 
kihűlt, megkövesedtt lávaréteg terjed ; a.szin- 
télen sziklák egész a közeli völgyig lenyúl
nak, hol a zavaros Symactus pántlikázva' 
tör magának utat.

És a méla vidék még mind komorabbá 
válik, sót lassankint a fák is elmaradnak 
és mindössze Rocca-Calanda, meg Maletta 
tépett körvonalai vetnek sötét foltot a távoli 
látókörre. ' - "

Az'alkony már rég letűnt, mikor végre 
Maniace udvarán berobogtunk. A kivilágított 
ablakok derengő fényt hoztak a holdas éjbe 
és a nyitott-oszlopos kapualjban, fáklyákkal,, 
váró őrség világánál, a híres Castellő“  hájr 
dani pompájában ragyogott. Története ennek 
az elhagyott kastélynak nagyon érdekes, és 
magát széphangzásu nevét Michael bizánci

•császár híres hadvezérétől Georgius Miniace- 
től veszi, ki e helyen ezerharminckettőben 
döntő csatát nyert a szaracenusokon.

Égy századdal későbben Margit király
né bencésrendü apátsággá alakította át a 
jelentékeny erődöt és a monda még ma is 
él Bronte lakosai között, hogy az ájtatos 
királyné ékszerei a szomszéd barlangban 
vannak elrejtve.'

Az első nevezetesebb apát a hires P. 
de Blois testvére Blesense volt, de rajta kí
vül a krónikák sok-más méltó utódról tesz
nek említést, kik életüket a félig barbár 
nép művelődésének szentelték. N

Ira beatö Gulialmo-ról sok csodás le
gendát örökitettmeg a kegyelet; sirja a kas
tély templomába van. A szépen faragott, 
primitív, felfogású emlék egyszerűen barát
köntösben mutatja a hős apátot, ki Maniaeet 
csodálatos, módon védte meg a pogányok 

i támadása elöl.
Az egyszerű falak legérdekesebb la

kója azonban mégis a hírhedt B.orgia volt, 
^ejaszkétikus celláját csakhamar a Vatikán 
loggiájával cserélt,e. felr höl-mint VI. Sándor 
pápa fejezte be változatos életét.

1693-ik szomorú emlékű íöidrengés az 
egész .csöfldg^Ag^éket megsemmisitette és a



5-én a nagykorpádi uradalom kútjába ve
tette magát s meghalt. Df. Wiesner Géza 
hatósági kiküldött Dr. Schvartz M lhálu iá- 
rásorvos kíséretében a helyszinére kiszáll
va megállapította, hogy az öngyilksság oka 
élelunlság volt. Nevezett nő ugyanis régebb 
idő óta rossz viszonyban élt férjével, há
zukban a civákadás napirenden volt. E  vi
szony igen elkeserítette az amúgy is áldott 
állapotban levő nőt s hozzátartozói előtt is 
többször említette, hogy öngyilkosággal fog 
véget vetni életének. ígéretét be is váltotta 
s eldobta magától fiatal életét

— Művészestély. Nagy Pista, a buda
pesti «Népszínház» volt első tenoristája, 
nyugdíjaztatása előtt búcsúzó körútja alkal
mával községünkbe is ellátogatott s f. hó 
8-án a Forró-féle «Mátyás Király» szálló
ban művészestélyt tart. Közönségünk szives 
figyelmébe ajánljuk^« jóhirü tenoristái,, k i 
magyarországi körútja alkalmával minde
nütt a legjobb emlékeket hagyta hátra s már 
azért is megérdemli közönségünk pártfo
gását, mert hosszú időn keresztül szolgálja 
a magyar szinművészetet Belépő dij sze
mélyenként egy korona. Kezdete fél 9 
órakor. -—

— Kitüntetett cseléd. Ritka szép ünne
pély színhelye volt múlt hó 27-éu gr. Som 
Sich Adolf kivadárt-uradalma. Egy ' hu és 
56 éven, tehát majdnemegy emberöliőn át

NAGYATÁDI HÍRLAP^

Egy hírneves szanatórium ismerte- mára. Mutatványszám kérésre ingyen. Elő- 
tése. Az idei szezoiibau mind tömegesebben fizetési ára negyedévied korona. Kiadóhí- 
keresik fel az annyira .kedvelt, gyönyörű fék- \#tal Budapesten, VI. Andrássy ut 10. 
vésu és eredményes gyógykezelésfSThirne-! -  Az Én Újságom. Apró embereknek 
vés PARK-SZANATORIUMOT. Ez a sza-. készül ez az újság, övék minden szava, 
natorium közvetlen a főváros közelében, minden sora. Friss üde és vidám, mint ma- 
DUNAHARASZTIN, (Pest megye) fekszik j ga a gyermekiélek. Mese, vers*, történeti el
és kiválóan ajánlható ezoknak, a kik MÓR-' beszélés, kép, mulattató apróság kedves 

i FINISTAK, ALKOHOLISTÁK, vagy IDEG- tarkaságban követik egymást lapjain, Szer- 
BETEGEK. Dacára annak, hogy a lakosztá- Ijesztője: Pósa Lajos a magyar gyermekvi- 
ly °k a legmodernebb elegantiával és a lég- lág régóta kedvelt, szeretet? Pósa bácsija, 
kényelmesebben vannak berendezve és min- Az én újságomat Sinqer és Wolfner adja 
den vendég betegsége TermeszéréhézTcépesT^kir Mutatványszám kérésre ingyen. Elófize- 
dietikás étkezést folytat, az igazgatóság nar tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Kí
gyón szolid árak mellett veszi fel a jelent- adóhivatal: Budapesten, VI Andrássy ut 10 
kezö betegeket. Mindenki, a kinek ilyen szám.
győgykezelésresz^sége van, forduljon bi- _  u j ,dök. Rfal Mékes Q maggar irQ.
za.omma 'SZ lyazgatosaghoz, melynek pon- dalom műhelyéből kikerül, mindezt azon-
? n TCA ?n ;. n  Aí ^ ? nZflNAT0RIUAV 10 RZ '  mód ínsseu megszerzi az «Uj Idők.»

\ H -M AHARASZTI (Pest mfe-j a szerkesztő Herczeg
társítást ̂  ‘ anU pr0spcl<,ust *e*v‘" i Ferencen kivül ott találni a toll, a rajzón 

a ..iia . ww , , , és ecsct iava reprezentálóit. Regény, rto-
- A világ legszebb kávéháza. Ez a vclla, Vcrs, társadalmi és művés2eti Hcikke,

név joggá í e í meg a pazar fénynyel be- minden ami megjelenik hasábjain, irri-
rendezett FRANÇAIS kávéházat, a mely Bu 
dapesten az Andrássy-uton, a főváros lég 
szebb látványossága. Vidékiek, ha Bydapest- 

j re jönnék, el nem mulasztják e kávéházat 
felkeresni és annak pompájától el vannak 
ragadtatva. Esténként elsőrendű cigányzene 
szórakoztat!;

ezen uradalomban dolgozó munkást a nagy- 
méltöságu földmivelésűgyi miniszter 100 ko^ 
róna jutalommal és díszes oklevéllel tünte
tett ki. A jutalmat á myjíszter képviseletében 
Tallián -Andor főszolgabíró nyújtotta át az 

---—<»ĝ ŝ 7̂ sf»14dspg jglgnlélphpn n kitfintptptt-
nek. Tallián Andqr közszeretetben álló fö- 
sjsolgabiránk magas szárnyalásu szívef Icl- 

/-̂ "'ket mélyen megindító gyönyörű beszédét 
intézett az ünnepelthezr további kitartásra 
buzdnvan~öl7~égyMttatiriunkás társainak min
taképül állította oda a kitüntetett cselédet, 
Szvoboda Jánost, A lőszolgabiró- beszéde 

_után gr. Somsich Adolf kivadárí földesur 
intézett néhány lelkes-buzdító szót cselédsé
géhez, kitartásra, szorgalomra serkentvén 
őket, biztosította munkásait további jóakara- 
tu támogatásáról. A megható ünnepélyt la - r  
koma követte, amelyet a  nemes gróf adott 
egész cselédségének.

dalmi finomság jegyében készül. Illusztratív 
része cSupa- ötlet, mindig szórakoztató. 
Nincs-közérdekű esemény, ̂ amelyről eredeti 

j felvételekkel ne adná számot. Aktuálisai
val ily módon egy-egy hét lüktető éledének 
illusztrált krónikása.. NegyedévenkíiÍF két 
“eredeti"TégéiiyTIrCTl és szlnevmftlaput ad■közönséget páijál íilkitö- 

ételeket és italokat szolgálnak fel, igen szo
lid árak mellett.

— Negyven milliónál több fedélcsere-* 
pet gyártanak évente a Bohn-féle tégla
gyárak a szab. Bohn-féle természetes vörös

j  fedélcserepekbóI. melyek kiváló minpsé- 
jgüknél fogva közkedveltségnek és nagy 
keresletnek örvendenek.

-  Magyar lányok. FJatal leányoknak 
való olvasmányokat, regényt ismerelterjesz- 
tő cikket, novellát, verset hóz hetenklnt ez 
a képes lap, amelyet Tutsek Anna szerkeszt 
és Singer és Wolfner ad ki. Java magyar Abból az alkalomból, hogy szerző közlünk időzött. 
Írók, jeles tollú pedagógusok szólnak meg - Szerk. 
itt. Egyfelől, hogy szórakoztassák a magyar ; , 1 
leányközönséget, másfelöl hogy az otthon Most, hogy néprajzi körutam 
falai közt átvegyék az iskola nevelő szere- kedves szülő megyémbe,is élveze- 
‘pét. Ismeretterjesztő cikkei a-nöi kézimunka vetett S ?  szép Nagyatád ligetét ke- 
körébe vágnak, állandó rovat van a kézi- resztül kasul jártam, az abban di- 

. munka, kertészet, házi foglalkozások szá- szelgő farózsák Japánba vitték gon-

mellékletül. Ezek a tulajdonságok tették 
magas színvonalon álló hetilappá. Ennek 
révén kedvelt ismerős immár tizenöt év 
óta, a magyar úri famíliák szalonjában.' 
Előfizetési' ára negyedévenkint 4 korona. 
Előfizetni lehet a kiadóhivatalban (VI. And- 
rássy-ut 10.) vagy bármely könyvkereske
désben. "jri ~ ‘ 4~ ' '

Futó rózsák.

T>üszke Castello di Maniace, mint kártya-vár «Bronte herczegs6g» itinelyet Lord Nelsonok dekhez hasonlóan emelik fejükre a tele kô  
dűlt össze. Hajdani nagyságú összes emlé- adományozott IV. Ferdinand, amidőn a hős sarat; aztán mielőtt uj sorba kezdenek, el 
kéül csupán a templom keleti része maradt admirális országába visszavezette az elűzött járnak egy-egy nemzeti tarautellát, és a ve- 
meg, épen a szent sírja felett, ahol máig király. Nelson különben sohase láthatta meg röfényes dombok vígan viSzhangzanak rik- 
százával térdelnek vasárnaponkint a messze- uj birtokát, hanem hajójával Palermóbá járva, kantásaiktól s . . Evvel . . . Evvel 
földről jövő hívek, ^ meghívta összes munkásait, tisztjeit és meg- A nap hamar telik ennyi munka között,

Egyébb artiszlikus építészeti emlék alig vendégelle^őket úgy, hogy afhajdani feje- ehhez majdnem feudális, jobban mondva 
maradt meg, kivéve a magas porlalet, szé~ (TetmMakoitráréLmlisJ>eSzélriek az unokák, patriarlkális viszony köti az urat népéhez. A 
pen faragott díszítésével. *~Brontet ma a népszerű tengernagy pár száz napszámosnak az uradalom ad la-

A kastély azóta isinérfelépült: Jobbára örököse «Lord Bridport» bírja, kinek távol* kást, élelmet, s mikor naplementekor cso- 
hajdani alakjában és amint ott áll a magá- létében a valóságos kis ország kormány- j portosan térnek viasza a kaszárnyaszérü 
nyos dombtetőn, meredek bástyáitól kerítve, zását fia vezeti. ¡épületek udvarára, egyforma fekete karbona-
tornyán vigan lobogó zászlójával, szinte azt Ha az angol nép kitűnő kolonizálnak i riszerii köpönyegbemigy néznek ki, mint 
hisszük, hogy bemohosodott fedele felett bizonyult, ez a pár százezer hold uradalom valami festői hadsereg a 30 éves háború 
nyomtalanul folytak le a századok. Még a csa'k egy példával több, hogy meggyőződ-1 korában. Este aztán hazatérnek távoli rán- 
kís virágos kert is olyan terraszszerüen nyi-1 jünk, munkával és kitartással mit lehet elérni, | dulásokról vagy vadászatról, mintha egy más 
lik egész a fodros folyó partjáig, mint ami-! tekintetbe véve, hogy az általános jövedelem'Országba érkeznénk, amint simára béréi
kor a bálátok ápolták tarka virágait és szí i- i az utolsó évek alatt megnégyszereződött. vált inasok a tágos hall ajtajait kinyitják, 
te hiányzanak a csendes, sötét ciprus allék 1 A napos hegyoldalakat nagyobbára na- Az asztalokon az ujoiinan érkezett an-
körül a fehér csuhás szótalan alakok. rancs és olajerdőtckel ültették be, emellett 

De ha múltja híres volt M a n ia c a - n a k , | körülbelüli 500 hold szőlő termése kizárólag 
jelenéhez nem kevesebb érdekes emlék fii-j a londoni piacon kelt el. A szüret aztá{i 
ződik és öreg betűs annaleszeiben egy-egy ! hetekig el szokolt tartani, általános vigság, 
sárguló lapot, mintha a legújabb * korig I dal között, és a hagyományos kecskeduda hányva, ami egy házat olyan lakályossá tud 
tele afcart volna Írni a történelem, a hajdani! ritmikus hangjai melleit táncol olyankor ap- tenni és, hozzá olyan jól tud velünk felejtet- 
fejezetek méltó folytatásául. raja nagyja. A vörös bojtos, csengös ősz- ni, hogy hazulról távol vagyunk.

-Mért hiszen ez az egész nagy kitér- vérék egész karavánokban szállítják tömlők- A legtöbb tárgyhoz történelmi emlék 
jedéslű föld, kastélyával együtt az a bizonyos ! ben az édes mustot, mig a szedők karyti- ! is fűződik, a levéltárban páratlan régi olasz,

goi és francia újságok hevernek, a falakon 
ismerős képek, itt egy szobor, amott egy, 
csomó kedves emlék, apró csecse-becse 
azzal a leleményes változatossággal össze-



Regény-csarnok.
Az elátkozott tiszt ~

— Indiai történet. — —
Irta : G. A. W ELS. 5.

— Jó volna meghalni, kapitány.
— Meghalni? Élni, élni, édes, szép 

asszonykám.
— Hisz Ön a tulyilági életben?
— Ha magával lehetnék ott, -tudnék

hinni.
t- - Oh, kapitány, én úgy érzem, mi 
már találkoztunk valahol valami boldogabb 
életben. § .. -

_ Feléje hajlottam a nyugvó széken, sze-
iTeftát japánvirátoj a rózsa is, a ; ^  SZerelemittasan néztek; felém,—márno- 

HÚ^Jhogjj a grizantin is, a tulipán is , ; rosan közeiedett ajkam felé, két rózsaszín 
a já e z m t is, a  szegfű is, a r e z e d á ja ^  fgng nyitva várta a csökoLs e pilla- 
is, csupa iljat, csupa bódulat, c^upaInatban pokoliorcfilás hallatszotta hajó fala 
SZÍV, mert a hol „egy kis talp 3Íatt— j mcllől. Odarohantam az első tiszt már elöt- 
nyi fold maradt Üresen, azt beülteti tem sieiett arra: a részeges konyhaszolga 
a japan virággal, a piacokat pláne álIott remegve egy helyben s a hajó pár
az állam, mert a japan modfolott bányára támaszkodva állott az óceán szőr- 
szereti a virágot, jobban mint a fe-ungc; ,• tengeri kigyő! Óriás pikkelges lest. 
le séget,-^k l|tp lu jdonkepen  nem ~ts irtózatos karmok, kigyónyak s egy-borzai- 
szeret, hozza csati vagy köti. mas ̂  meiabói felénk villogott a kígyó

S mikor az ember (az európai) keggetlen, metsző -szeme. Az első tiszt és

NAGYATÁDI h ír l a p

dolataimat. És jogosan. Hiszen ez a 
futó rózsa a snipponok virága, onnan
honosultbe, Európába,.__ 1 p*

Háladatos kedves virág; a hol 
egyszer megkapaszkodott, gyökeret, 
otthont vert, ott aztán tenyészik is 
dúsan, ugif, hogy egy egész várost 
belehet vele koszoruzni egy évtized 
alatt. Ott van például Tokió külvá
rosa Jőnisó, a hol 40 ezer szabad 
Gésa lakik, (más aztán senki), ezek
nek az apró kis rózsás házaik úgy 
b.evannak futva rózsával, hogy az 
utánunk kiabáló Gésát, mosolygó 
szemeivel, festett buja arcával alig 
bírjuk megtalálni a töméntelen rózsa 
között.

19encráHs, ha neki jól esik. Én csak sürgős 
i esetekben tettem ezt meg.

Késő estig időztem a magamhoz vett 
alantas tisztemmel a tábor szélén, élveznL 
a vadon éjjelét. Válogatott őreim járták éj
jelenként a tábort, a gépposta állandóan 

j készenlétben és fényszóróval vizsgáltuk 
I gyakran a környéket. ' *

(Folytatjuk.)

Társszerkesztő: KATONA GÉZA.

Gabona-piacz.
Rotter Bernát nagykereskedő jelentése.
_  Árak 50 kilcgramonként értetődnek. 

Nagyatád, 1909. julius 8-án.
Búza *■ ' — K. 13.— 13.50 
Rozs — ' „  8:80 9.—

---- Árpa- --- ——— 7.50..8.-—
Zab / — „  10— 10.50

*

Tengeri —

611. sz. 1909. vhtó.

8.50

éfi pgyszerrp sütöttük el a szörnyetegig,.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

| évi LX. t-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kiiv-iör- 
vényszéknek 1909. évi 3999 p. számú vég-

lói] eszébe jut az 2mbernek a ma
gyar költő azon állítása, hogy, aki 
virágot szereti t o s s z  ember nem lehet. 
Dehogy nem lehet. Van Japánban fu
tó rózsa, grizantirTélég, meg is ölel- .. 
geti a .japán őket reggelenkint, def1 

szeretetlen az «asz-

volverünket, a dum-dum löveg lesiklott a 
jiikkelyekröl és a szörnyeteg nyugodtan 
vissz’áéreszkedett a vizre Az első tiszt megkért 
hogy ne szóljak senkinek, mert az utasok 
megrettennének.

Nem is kellett volna figyelmeztetni, 
i - /■ , "  í mert a mint megláttam a két kigyószemet,

j S m u t & o n *  (banBó szvacsuk) tőbbé „ hai6n senki szavamat nems hal|olta 
lH 'L Ű  Slrd? 9ál° k CS boldog- j Kabinomba zárkóztam és az első tiszt ért- 

M .‘ . , . , hetőnek találta rosszullétemet, odaküldte az 
f i i  St “ l ret,Uk \  y jr^ 0t;  J la  ételeket. A szép asszon* a Szerelmes fialal 

!  ' ,9e t 1 e™ a“ z“ "«. várta a csókot, lenne olgan páratlanul szép, akár « f k b ü n v  
csak a tokjoi magasukitár, de már „  g y i lk o s  s z e k re n y . 
azért mi csak jobban szeretjük az . kel,etl 
asszonyt, vagy együtt a kettőt, a v i-  ba" 4rsa'm k8zol<- De « » k >*vid ideig tar- 
rágot a női keblen, és Így is van  ez toz',odtam a ^pontban, Simlába,,. a mint 
jól. Van virág nálunk is elég igaz, 0 határr0‘ hire |ótl’ ho9« uiabb 
hogy nincs annyi mint Japánban, de iarzsek ,0nnek ,el Ega engem is 
boldogtalan asszony Jim o van an- elkaldöllek e lö,zsck megfékezésére és én 
nyí, mint Ott. e kiküldésnek szinte örvendtem. Ujrá katonö

Zombory Gyula, j v0113̂ : vakmerő, bátor, k.nek fegyver van 
. ' 3 ' izében és nem gondol kísérteties átkokra,

görög és latin kéziratokat őriznek. Olt va„  »anem fegyverrel-véd és öl. Élet és halál 
Nelson végrendelete is, minden egges lap “ ™ vol,am ak ls  tóbort>an és nenl is S0" '_ . nnltnin u unrfl7cln atlrora
végén világosán mutatva a balkézzel irt alá-»■ doltam a varázsló atkára.

Egy nap előőrseim elfogtak a határon 
valami menekülő törzsfőnököt s mivel elSzépek a római és görög leletek is, , , 

jobbára az uradalom területén ásták, végre l(all“ « tl’ aolgöval átküldték ősei ho- 
velenczei. üvegek, keleti bronzok' és XIV. niba De holmiá'  cllla? lik  a. «borba, tér-

zése következtében dr. Spielér Jenő ügyvéi 
j által iiépviselt Tichy és Nische javára 264 
1 kor. s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás Altján felüloglalt és 1860 kor.-ra 
hecsült következő ingóságok u. m. rőfös 

i áruk, kendők, 50 drb. pokrócz nyilvános 
1 árverésen eladatnak.

-Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-, 
bíróság. 1909. évi V. ^86 5 számú végzése 
folytán 264 kor^-tőkekövetelés ennek 1909. 

jévi márczius hó 31. napjától járó 6 /„ ka
matai, -és eddig összesen 59 kor. 85 fillérben 
biróilag már megállapított ^költségek erejéig, 
(Nagyatádon, (Széchényi.-tér) 18.) leenfíő 
megtartására 

1909. évi július hó 12-ik napjának 
d. e. 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságök áz 
1881. évi I X  t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szügség esetén becsáron alul is 

]el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá

gokat niasök is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ez^n 

I árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kqlt Nagyatádon, 1909. évi junius hó 
28. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF  
kir. bir. végrehajtó.

századbeli fegyverek egészítik ki az. . , ... 
eleklikus berendezést. És amint a sárga ba& zs'Ában volt egy hatalmas szekrény, a
ernyőkön átszürödö gyertyafény megtörik 
az“etJédlő régi kordovai bőr aranyozásain,
mi terített asztal mellett iíLeszAgeiünk Bal- be" sz“ ö' " k elraboltak.
. . . . .  I AAinmi <1 lá k n c n a r

mészetesen, elfogott-szálgáival együtt. A Nagyatádon a Fürdő-utcában levő
67-ik: 

számú
miről > láttuk, hogy bizonyosan valami euró
pai hajótöröttnek holmia közül való, mit a h á z i ;

fóur utolsó politikai sikereiről, Sargeut bí 
zarr githanájáról és hogy kinek van chance-i 
a derbyre vagy a Reszké testvérek vissza

Midőn a táborban fel akartam nyittat
ni, egyik emberem odarohant és könyörgött, 1 
hogy ne nyuljuuk hozzá. Elmondta, .hogy

jönnek e a jövő covent-gardeni szezónra az cl,ogo11 “ öl94k c9“ ikc bc“ é'tc *'• ho9!)
néha néha majd azt hinném, hogn a Park- c szckréM!í ki" cseket rejt magában, s a ki 
lánc vagg Piccadillg valamelmk pompás pa- hozz“ ''Bu|. “ z h“ '» '14 ''álik- ««m  szellem 
lotájébari vaggok, ha nyitott ablakomnál nem vé,di c szekré'"!1 kincs,!1- Nevetve elküldtem 
látnám az öreg Etna hótakart kráterét, amint i f , flu1' dc a sz' krénl)ngel nem boldogultak, 
hamarosan fújja a holdas éjbe kékes kénes Házamba állítottam, hogS másnap majd job- 
füstjét és csak jobban megggézódöm, hogu ban megvizsgáljuk a furfangos zavárt. Az
itávilség. hBVa-tovább -elavuló, fogalom.: d,oso,t szol9Ík caüik' '  valan1i ázsiai zsi'  
j •“ - t . . jvany, nem tetszett nekem. A szeme retténe-

1; í tes volt. Az én üldöző szempárom. Erő^őri-
j zetet adtam mellé, másnap pédig útnak akar- 
¡tam indítani Simlába, hadd köttesse fel a

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

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

Hirdetések jutányos áron 
e lap kiadóhivatalában.
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Szabadalm. Bohn féle ter- 
mészetes-Vörös fedélcserép.

BOHN z s o m b o ly a i  c s e r e p e .
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán.

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

A pécsi - 
országos_kl- 

^ állításon elisr
merő oklevél- 

, I<;1 kitüntetve.

A JÁ N LJA  saját készttmúnyii látretiit a legjobb éstegmOdernebb kivitelben.
ELVÁ LLA L hibás és -fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el- ák Ap&si 

készítését. "  (6 ki-
1 állításon elis-

kivitelig.
~RflKTAR(DN T A R T  : Ú ri, női és g y e i t iTefr-hész á iu t eg y sz e rű tő l a le gfino m abb

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

i- "- .... _ *------------- ;— — —

merő oklevél
lel kitüntetve.

/ V ,

i o 18
10*
10 57

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról — 
Somogyszobbra 11- 
Somogyszol)bról l í 46 
Gyékényesre 12'" 
Gyékényesről 1229 
Zágrábba — ■ 
Zágrábból 
Fiumébe — 7!ű

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

Budapest-Ujdombovár^Zágráb-Fiume. Fiume-Zágráb Ujdombovár-Budapest.
Sí.' v. Oy. v. Sz. v. Oy. v. Oy. v Sz. v. T»szsz..Oy. v Sí. v Oy. v Sz. v Oy. v
8« 2“ , 4.0 g«) 10“ Fiúméból — — JL" .6°° 10“ ' 10*’ 9 ° 7” —
4 « 607 — 722 12  7 3'” ' Zágrábba • —  - — Í2'2- 6“ 4.. 6* l57 —
2“ 6* ■7“ 12 17 3“  ■ Zágrábból -— — 12* 7“ 4« 7» 2 '» — j
3“ — 72 800 1254 416 Gyékényesre — — 2*- 10° 6” 10l! 4« — |
3“ .-T_ 72H 8i° 1256 424 Gyékényesről — 5°“ 2“ 1 1 - 6“ 103“ 4.« x— [

- 4“  
4™

.8*
83!

8M859 [ 517
5“

Somogyszobbra
Somogyszobbról-

6“
-6!5 112“

12*. 713 
7*

l l 13
l l 1«

4«
4« __ I

5* 922 932 217 6“  ’ Kaposvárra ---- 7“ 3“ 1 “ 8“ 1231 5* - -  I

615
8:'7

ltf5

9”
I P

225
4«6
412

ff*.
9»

10*

Kaposvárról. — 
Ujdombovárra / 
Ujdombovárról /-

8"
9»

10"1

3“
V1422

l20
&
T

8 “
8"
847

12”
1*228

5*
6'°
620

-  :
-jrua. — * 4» ~95r'»x fi« 610 7” , 9“ 12'5 8IS 9»

Oda Somogyszobb—Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. v. Vv. Vv. . Vv. ' Vv. Vv.

750 1I210 6'“ Somogyszobb 7* 4» 1 1 ”
8°h 12” ' 6:w - Segesd — 615 •402

>
10*824 12*’ 6» Segesd-Bogát 621 10°

8“ 1 “ 712 Böhönye — 6Ü3 324 ,1017
guB ,32 7“ Mesztegnye 530 244 9»
92« ,42 Gyóta — 5’! 2aB ■92=
9” T 825 Marcali —-• 4W 2» gia

Iff" 2n 850 Kéthely — 4U* 1« , 843
10” 2J1 ! 9® Balatonujlak 3W 1* s i
10“ 2« 91* Báláink eresztur — 347 1 “ s'7
Iff11 2M 9* Balatonberény f. 1. szí ő. 3:c 1“ 8“
10“ ■3“ 9« Balatonszentgyörgy 3* 1255 7“

3 .

oda Somogyszobb- Barcs.
Vv. Vv. ' |
9“  6“  Somoggszobb —

—  Ki» (p- pjagptía
_  1Q2i i <ií simongát — - —

10" 1- Erzsébetpuszta — ~
10" 7“  l.ábod • t e _ —
1117 7SI Görgeteg — — —.
l l 41 ■: 8" Visonta-Csokonya —
l l 4 8 8^ Csbkonya 8. sz. örház
12“  8* Somogytarnócza —
12b 8“  Parcstelep — — , —
12’ 9" Barcs - — —

Vissza
Vv. Vv. j
6“  ! 4*
6“  r 3 *
6“  : 3°
5”  3'"
5« 3'“
5“  . 2"
4»  ; 2“
4«  i 2'1 j
432 : 200 ;
408 1 1 *> ■
'4OO j J30



LAKATOS és LEMEZÀRUGYÀR.
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Alapittatott
1854. R O H E R  BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1834.

MAGYAR KIR. LŰPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitpskés kerítés sód- Mindennemű takaréktiizhelyek

a ^ egyszerübbt«,. a .egdT
rla“ sodronyfonatok. = = =   ̂ SZOSebb kivitelig.

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

„Cornélia“ és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrészek. I‘ kékkő és 
raffiaháncs. A  ■ A  ; ' .%

¿pitkezési^anyagoknagy raktára.
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVNYOMDA.
KÖNYVKÖTÉSZET.

B E N Y Á K  JÁ N O S
N A G Y A T Á D .

KÖNYV,- PflPIR,- IRÓ-
— ÉS RflIZSZEB =  

KERESKED ÉS.

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és fitróm 
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: 

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

á t ]  lapok, eijegyzési és esketési meghívók 
h m  a legizlésesebb kivitejben.
—  Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
L JU  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

ÜU

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legoícsóbb áron
készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivata
Nyomatott Benyak János könyvnyomdájábarnSagyatádorTllíoir



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

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

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZMODICS. SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza &7. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A tanítók szociális nevelése
örömmel és megelégedéssel le

het tapasztalni, hogy a tudás vágya 
az intellektuális egyéneknél meny
nyire ki van fejlődve, kapcsolatban 
a hazafias érzelemmel.

A Magyar Gazdaszövetség szo
ciális előadásain jelenlevő tanitó- 
képző întézeti tanárok és tanárnők, 
akik sokan, a saját bevallásuk sze
rint eddig alig foglalkoztak a szoci
ális gondolat tartalmi igazságaival, 
mind végig ~ nagy figyelemmel és 
mély rokonszenvvel -kisérték a szo
ciális iránuu előadásokat.

Hiszen ez természetes is, mert 
az" Uj nemzedéket csakis uj emberek 
irányíthatják. Ezért végtelen fontos
ságú a tanítói pálya. A városi és falusi 
tanítóságnak kezére, van bízva egy 
egész Itor ~lelkületének kialakítása. 
A legerősebb szervezetett a leg
műveltebb észt igénylő munka.

Az ábécé kora lejárt. A kultura 
"a legegyszerűbb falusi néprétegeket 

nagy kérdések körébe' vonta. A 
kasztrendszer, mely a tudományt és 
technikai haladást kisajátította, meg
szűnt és a társadalom legalsó réte
gei is megmozdultak, sőt emelkednek 
és részt kérnek a tudomány, művé

szet/ jog és szabadság közkincseiből. mindenkor és mindenütt, a hol a 
Itt van a nemzeti érdek kiszö- népről vairszó, már pedig manapság 

gelése. Itt kell foglalkozni az eddig minden a „népa érdekében történik, 
elfeledett, kevésre becsült tanítóság Ott kell állni és meggyőződéssel vé- 
sorsával, itt kell az ő erejüket^eni és támogatni a népet, mert ez 
becsülni, itt kell jogaikat méltányolni, a jelszava: «Istenért és a népért!«

A tanítók helyzetét megjavitot- Meg kell tehát reformálni ez 
ták. Igaz, hogy e javítás nem teljes, irányban a tanítóképzést. Az önkép- 
de reménysugara annak, hogy a ja- zőkörök, melyek a -tanítóképzők ke- 
vitás munkája,, mely megkezdődött,.-hetében létesültek, nem pótolhatják 
nem fog abban maradni, hanem foly- többé a szakszerű szociológiaisokta- 
tatódik, mert e javítás íiem befejezett, i tást és nemcsak arra kell képesiTéni 
csak megkezdett munka. azt a tanítót, hoyy az iskolán belül,

-EzzeJ-siíemben a tanítótól foko- hanem hogy-künn az oz élet árjai 
zottabb munkásságot, nagyobb odâ  j közepette is megállja helyét, ĥogy 
adást kiván a társadalom. fnemcsak akarjon, de tudjon is'tfenni

Megkövetelik tőle, hogy~a nép!és mukodrú: 
számára közgazdasági,szociális elő-  ̂ Haladjunk a korral! 
adásokat, szabad tanítást tartson. El- Igen, ne legyen a nép az, a mi 
várják, hogy aktív szerepet vívjon-̂ 1 volt még ötven évvel ezelőtt, hanem 
ki a társadalmi, élet mindén mozza- legyen felvilágosodott, tisztán látó 
natábau, hogy a népnek necsak a kultumép. A magyar népnek már ve- 
szellemi, de az anyagi életét is kor-- leszületett ősereje, józansága és okos
mányozza, vezesse? Mert ha az-ujabb sága csak biztosíték arra, hogy a 
idők szociális irányzata minden ol ■ komoly, céltudatos, a haza javára 
dalu törekvéseinek központjába a szolgáló tanítás és felvilágosítás nem 
népet állította, akkor a néptanító lesz érdemtelen munka. És néhány”  
is természetszerűleg szociális faktor- évtized múlva már a külföldön sem 
rá lett, ki hűen és igazán teljesítve fognak bennünket „Balkán áHam‘‘-nak, 
hivatása kötelességeit, valódi áldása «csikósok és kanászok«-nak titulálni, 
lehet népének és hazájának egyaránt. A modern, szociális népnevelés 

A tanítónak ott kell tehát lenni tehát elsősorban a tanítók vállaira

Nagyatádi Hírlap tárcája. 
Az ezred réme.

Irta : Szász József.

Csikorgó hideg az idő. Fagyos szél 
száguld végig az utcákon, útközben fel-fel- 
kap egy csomó friss havat, s visitva rohan 
vele tovább. Ember alig jár, még a sarki 
kávéházbatr is kevesen vannak. Odabenn 
pedig jó  tneleg idő lehet: nagy oh 

lyosak nagy ablakai.
A szélső ablak kerek asztalánál közös 

hadseregbeli kapitány ül. Jól ismerik a város
ban : Komorovcsák Jánosnak hívják. Kemény 
tekintetű, szeles vállu férfi. Nagy fekete ba
juszának egyik ága ég felé’ meredez, a má
sik- föld felé kívánkozik.

. Azon a, helyen ül esztendők óta min
den délután. Jaj annak, aki helyét elfoglalja 
s különösen jaj a. pincérnek, aki elfoglalni 
hagyja. Valami tíz esztendő előtt egy sze
rencsétlen vászonban utazó ügynök ült a 
helyére, amin olyan nagy indulatba jött a 
kapitány ur, hogy a vékony dongáju legényt 
irgarmatlanul kilóditotta a jíávéházböl, a pin
cért pedig, néháng pofon kíséretében, utána 
küldötte.

Se betegség, se vihar nem tudta visz- 
szatartaní' a~kávéházból. Megivott rendesen

négy üveg sört, elszitt két Virginiát s ^ g y  Lkéntes Komorovcsák kapitányszázadá;iál.Va- 
füstfelhökct eregetve, kinézett az utcára. ' | lahonnatr az Alföldről került a Horváth fö- 

Mit néz, mit vigyáz: jól tudja a gar- 1 városba, ahol akkor az ezred feküdt s ahol 
nizon legénysége. Nem is menne arrafelé j egy lelket se ismert. A kapitány nem sze- 
Darius minden kincséórfse, még ha ntja ar- rette az úri katonát: az önkéntest. Ollós Gé- 
ra is vinné. Inkább elkerül a hatodik utcába, zát pedig valósággal gyűlölte. Miért? En- 
seinhogy az «ezred rémével« találkozzak. | nek csak ő a megmondhatója. A  mint a sze- 
Igy nevezték maguk között Komorovcsák me elé került, úgy pocsékra szidta, hogy 
kapitányt, mert nevét rendesen kimondani sokszor alig ismert magára, 
három esztendő alatt se tanulták meg. | Az önkéntes gyanútlanul közeledett az
_____Miért féltek, miért tettegíek tőle, ablak felé. Mikor odaért, öszfönszerüleg
erróTsitáZNineg száz történetit beszélnek, j betekintett a kávéházbu. Egyszerre csak holt 
Talán nem^«-4gaz valamennyi. Minden be- j ember lett szegény. Maga előtt látta az ez- 
szédnek azonban az volt a veleje, hogy | red rémét, akiről azt beszélték társai, hogy 
Komorovcsák kapitány gonosz lélek, aki I betegen: fekszik lakásán. Tovább akart men- 
üldözi, sanyargatja az embereket' ni, de nem vitte a Jába, köszönni akart, de_

Most negyedik üveg Sörét itta már ki, nem mozdult a keze. ügy állott ott, mintha
második Virginiát is majdnem egészen el
szívta. Vizsla szemekkel tekintett ki az ut-

a földbe verték volna.
A kapitány ur vérfagyasztó tekintettel 

méregette végig a hadfit. Borzaztó méregcára, de nagy bosszúságára egy lelket se
látóit. Haragjában az időt átkozta s szidt? kavaroghatott benne, mert bajuszának mind 
a katonákat, akik még az időtől is megijed- a két ága rettenetesen rángatózott. Intett a
nek. Éppen fizetni készült, mikor a sarkon 
egy hóTihorgas baba alakja tűnt fel. v Fejét 
Vállai közé huztar«ezé: szellős köpönyege 
zsebi-be mélyesztette. A  kapitány rögtön fel-

megrémült embernek, aki ekkorára magához 
tért, bement a kávéházba.

— Hol csavarog tanár ur ? förmedt rá. 
Vagy ha már csavarog, miért ilyen báli el

ismerte. : pőbeiij s Ilyen magas gallérral ?
— Hisz ez Ollós Géza, a professzor ur Az önkéntes zavarában a báli cipőkre 

dörmögte, ugyan mit keres ez ilyenkor az ut- tekintett, de csak azt a bakancsot látta a 
cán ? lábán, melyet októberben' az őrmestertől ka;

Ollós Géza végzett tanár volt és ön-. pott. Még a szeg is benne vplt a talpában,

Egy jókarban lévő teljes uj fliszerüzlet berendezés eladó. Bővebbet Krammer Sándor.
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nehezkedik. É s  ha e munkájuknak kedelemnek és iparnak arra méltó képvise- 
igyekszenek megfelelni, a m agyar j  lóit, ¿kikriek kiváTosagai, mint-pétóáttt egy 
társarialnnr aztj e m  fogja közömbösen i Thyssen( Rathenau, Balin, Dcrnburg stb. el- 

nffézni, az őszinte^nemzeti hála nemisörangu társadalmi szerepet visznek^ sőt
fog elmaradni.

Gazdasági harcok.
Ipar és kereskedelem a magyar társa-

j  ezek közül az utóbbi jelenleg ákormánynak 
i is tagja. Éz a szerencsétlen felfogás gátja 
annak is, hogy nálunk egészséges alapon' 
nyugvó úgynevezett polgárosztály. fejlődjön 

; ki (ezzel a kifejezéssel csak a szokásos fel
dalom körében még mindig néfrrrészesül abban ¡osztás kedvéért élünk és nem az osztály' 
a becsülésben, amelyre annyi okkal rászól-! szerű tagozodás kiélisitése végett) és innen 
gál. Nyugaton ipar és kereskedelem-a tár- jvan,hogy nálunk ma két szélsőség: az árisz- 
sadalmi életben is domináló szerepet visz, j tokracia és a munkásság a két konszoli- 
mert az ország vezető körei jól tudják, hogy társadalmi - osztály, mig a polgárság,
az ország gazdasága, hatalma, tekintélye ke- tehát a lakoság zöme, képtelen jelentösé- 
reskedelmének fejlettségétől függ. Nálunk, gének öntudatára ébredni és magának azt a 
ahol még mindig képtelenek ennek appre- szerepet biztosítani társadalmunkban, amely 
dlására, az ipari és kereskedelmi foglalko- érvényeinél fogva annyi joggal megilletné, 
zást még mindig nem tartják «úri« foglal- Kereskedőinket és iparosainkat illetné meg 
kozásnak és tetézik ezt a káros és kóros, ezen a téren a kezdeményezés .kötelessége, 
elvakultságukat még felekezeti szempontok- mert a túlzott szerénység csak az ellenfelek 
kai is, mintha nem éppen társadalmunk j bátorságát fokozza.
egyoldali felfogása idézte volna elő azt a Nem hallgatjuk el ehdyüjl azt az utóbbi 
sajátszerü és csakis nálunk létező képtelen években sajnosan tapasztalt s~iriíndirikább 
helyzetet, hogy a kereskedelmi és 'foképén [fejlődő. megkülönböztetést,' amelyet- az ipari 
nagyipari foglalkozást egy bizonyos feleke- körökben a saját javukra, de a kereske- 
zethez tartozással .azQoösitiák. mintha a kül- deImi osztály hátrányára szívesen alkalmaz- 

-TáHtniHaná H nak. értéke-sehhnpk és előkelőbbnek jelez

Tűzoltóink mulatsága. _
Múlt vasárnap folyt le tűzoltóinknak 

mulatsága, amely—iránt 'közönségünk már 
előre nágy várakozást volt. Kétségessé tet
te a  mulatság sikerét az a" kedvezőtlen idő- 

;ami Medárd naptól fogva már uralko
dik s a nyár helyett esős őszi idővel kelle
metlenkedik. Vasárnap reggel is a legszebb 
idő mutatkozott, délutánra azonban a felhők 
túlságos szolgálatkészséggel öntözték a tánc 
részére csinosan feldíszített helyet. Estére 
keivé mégis,' bizonyára tűzoltóink s a táncos 
fiatalság fohászkodásának engedve, —  az 
időjárás megemberelte magát és szépre vál
tozott. közönségünk már 8 óra tájban töme
gesen vonult a Korona szálloda félé s csakis 
az évenkint megjelenni szokott vidéki ven
dégek maradtak el a meghizhatlan időjárás 
miatt. Nagy-rajokbán. hullámzott az utczán 
is a „külközönség“ , a tűzijátékot várva; Tű
zoltóságunk tűzijátékának szépsége s érde
kessége évről-éVre fokozódik, amit a mosta
ninak sikere, is, igazol. A testület buzgólko- 
dása s a-í-sok költség, amit a mozsarakba, 
röppentyűkbe, forgókba, görögtüzekbe stb. 
fektetett,-— annál inkább szép és szórakoz
tató látnivalót eredményezett1, mert a füzijá-

Jmes&lés csakis
_ ___________ _ ilmas és kitartó

munkával párosult nagy műveltséggel és 
ügyeséggel lehetséges, függetlenül a feleke-

vén a termelő ipart a forgalmat k ö z v e t ítő je ««?'5 Tsop»?)«-változatosait voltak s a 
kerKfiedelcrmiél. A kereskedelmi és ipari legszebb rendben következtek s ugyszölva

■ érrtoW pm etetok többször-panaszolt .'.valamennyi kifogástalanul működött.. Közön- 
túlságos, széttagoltsága mellett csak álíözos^'ségünk körébea csakis az eliMücié» . kifejem—

zeti viszonyoktól. Tartsuk mindenkor szem í ellenfelek marmára hajtanók a-vizet, ha még zéseit lehetett hallanL
előtt á tlémet birodalomnak az ipar és ke-j magunk között is akármelyikünk rovására j A  tíizlJatelí _“ Jan fia ta lság  vette ki a 
reskedelem felvirágoztatása altal elért nagy j törekednénk a saját tekintélyünket öregbíteni. i tanckól a resze*> ° y  lelkesen, hogy viradtig 
hatalmát és népességének jólétét. A-német , Nagyon természetes, hogy mi nem -az! v0,na, vege â táncnak, — de a fel-

—v*ssEoagote-&-tekMÍtetlicn_áaógJculoiiöseii-^zéEfci ŝ2táIi£ellcntétek_JoIto£ásátí_hanetii elienke- i " ö*c ,nar sokallot^  hogy néhány órahosz- 
_is szolgálhatnak tanuságul, mert' Németor-j-zöleg á. nemzet egyesítését várjuk a keres1 ■ szat szlltir>l‘lt(‘k, s éjféltájban a szünetelést.

szág kedvező előfeltételek hiánya, azaz nagy-| kedők és..iparosok önérzetes fellépésétől, j a*a.Posan_ pótolták, bőséges vizet bocsájtván
részt terméketlen vagy gyenge hozamú ta-;^z egységes magyar társadalomhiánya kút- 1 amugy *s agyonázott vidékünkre, s végét 
Iája dacára, csakis a népesség hiváló tulaj-.j forrásé nemcsak számtalan társadalmi bajnak, vetvg_a mulatságnak'. A mulatság,- mint ér-

~ donságalnak és ez utóbbiak kellő sz e r v e z é s ^ - h a n e m  politikai és gazdasági elmaradottá 
mellett történt felhasználásának, névszerint i gunknak is, mert a mai osztá!yellentétek-ki- 
a lakosság céltudatosságának,. inteHigendá- 1 zártak az egyöntetj eljárást, holott csakis 
jának, fegyelmezettségének, szorgalmának, ilyen módon lennénk képesek külső ellenfé- 
erélyének és takarékosságának köszöni nagy- lünkkel, vagyis inkább versenytársunkkal 
ságát Ott nem hogy lenéznék,-hanem kü- szemben győzelemhez jutni! 
lönös nagyrabecsülésben részesítik a keres-

tesülünk, anyagilag~ís szép eredménnyel járt.

H Í R E K .
— Személyi hir. Dr. Téry Ödön belügy

miniszteri tanácsos f. hó ICVén városunkban 
időzött. Ez alkalommal Dr; Bienenfeld Mór

még_a patkó is csörömpölt a sarkán. Erről 
szólni azonban nem mert a kapitány urnák.

— Micsoda tanári maga odahaza ?
— Mathematikát s a fizikát adom elő, 

jelentem alásan.
— No, az gyönyörűséges lehet. Sze

retném most megmutatni; micsoda tanárjuk 
van a fizikából s a mathematikából. Most 
pedig^egy-kettö, forduljon vissza a kaszár
nyába, én is mindjárt ott leszek s majd olt 
meghallja a többit!

Inkább ment-volna a pokolba, mint ! 
a kaszárnyába. Ezer ördög kínzását szíve
sebben elviselte volna, mint Komorovcsák 
kapitány egyszeri szidását. De elment, mertj 
ezt a parancsot kapta. A^gulának pedig’ 
engedelmeskedni kell.

Mi történik vele: ezen nem igen volt j 
ideje gnndolkozni. Nyomában volt az ezred : 
réme. Fekete bajuszát fehérre lepte a hó, 
fehér volt még a szemöldöke is. Szeme '; 
azonban félelmes sötéten villogott:

—v Tud-e vívni, professzor ur ? dörgött 
az önkéntesre.
---- — Mindent tanultam, de ezt nem, ka- i
pitány ur.

— Nem? ügy meg kell tanulnia. M i
csoda katona maga? ha. még fegyvert se 
tud forgatni és micsoda tanár, ha még ezt 
se tanulta meg? Mától fogva a szurony-ví
vást fogja minden nap gyakorolni. Megér
tette?

Ezzel előhozott két háromméteres do
rongot s előhívott egy izmos szakaszveze- 
zetót. A dorongok vége rongygyal volt be
takarva, mintha azáltal nem fájna annyira 
az ütés.

—  A tanár urral gyakorolja a szurony- 
vivást. Ne sajnálja, csak üssön rá,, éppen 
úgy, miot a cigány trombitásra szokott. A 
tanár ur is csak olyan kátona, mint a többi. 
A  szakaszvezetö a szó szoros értelmében 
megfogadta a pararcsot. Kezébe vette az 
egyik dorongot, a másikat Ollósnak adta 
aztán nekirohant s kétszer-háromszor úgy 
mellbe csapta, hogy jnegtántorgott. A kapi
tány azonban talpra parancsolta, s ebben a 
formában tovább folyt az oktalan oktatás. 
M ikor félóra múlva végeszakadt, • szegény 
Ollós Géza talán ember sem volt már.

— No látja professzor ur, ezt kell meg
tanulnia. Ez többet ér a világ mindenféle 
filozopterénéi s nagyon üdvös hatással van 
az egészségére is. Most menjen, tanuljon, 
majd holnap folytatjuk ismét a. szurony- 
vivást.

Folytatták is heteken keresztül. Ollós 
Géza'azonban ekkorára sem-tudta megta
nulni. Kantot, Schoppenhauert nagyon jól 
megtanulta, de á szurony vívást 'sehogy se 
~tydta megtanulni. Hej, de sokat szenvedett 
azért a kapitány ujrtóH 

i-----Sok rosszhoz „hozzászokik az ember.

Ollós Géza is hozzá kezdett már szokni a 
szurony víváshoz Észrevette ezt azonban 

j Komorovcsák kapitány s ujabb kínzázi mó
don törte a fejét

Azt hallotta, hogy a professzor kerül 
[minden társaságot, a táncot pedig gyűlöli. 
Bolondságnak, komoly emberhez nem való- _ 
nak4arija. Pokoli ötlet villant meg agyában. 

¡Eszméjének pompásságán ő maga hangos 
j kacajra fakadt.
r T  Másnap keményen ráparancsolt, hogy 
r azokon az estélyeken, bálokon, ahová a tisz
tikar hivatalos, ö js  minden alkalommal ok
vetlen megjelenjék. "

— ön természetesen nem azért - lesz 
| ott, hogy a szép lányok körül legyeskedjék, 
j tette hozzá-, hanem azért, hogy azokat mu- 
| lattassa, akiket senki sem mulattat_Csak 
i aztán vigyázzon, szégyent ne hozzon a szá
zadra.

Kedvetlenül de mégis elment Ollós Gé- 
jza az első mulatságra. Sokan voltak ott, 
j úgy,érezte,-hogy az ő jelenléte teljesen fö
lösleges. Meghúzódott a fényes kivilágított 
terem egy sarkában, s karjait összefonva, 
eiábrántiozott.

Miért, hogy neki senkije sincs, miért, 
hogy öt senki, se-szereti ?  Pedicj_neki is. 
vari szive, jobb, mint a másé, hűbb, mint 

l a másé—és- ~nrég -sincsén senkije. De .ha 
J volna: tenyerén hordaná, megbecsülné.



fürdőigazgató kalauzolása mellett tüzetesen János, Kun János, Ifj. Berta Gábor, Rotter
megvizsgálta fürdőnket, annak berendezését Sándor, Fazekas Ferencz, Horváth Jenő, Her-
azon célból, vájjon a már régma kérelmezett mán Márk, Mészácus Gábor, Molnár Antal,
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tasága következtében az artézi fürdő gyógy- 1— 1 k., Fichon N., Kántor Kálmán, Kovács
jellegének kimondása a legrövidebb idő Gyulá, Böronkay László (Kutas), Sipos György
alatt bekövetkezik. _  (Kutas), Steiner Béla, Hídvégi Lajos, Szugo-

— Eljegyzés. Szabó Géza fővárosi hír- vics. Gyula, Fiola Péter, Kis Albert, Burics 
lapiró eljegyezte Schmidt Károly körorvos-József, N: N., Bohár Károly, Tauszig Dezső,
leányát, Ellát. Molnár_Eál, Rotter Bemát, Kovács József,

Meghívó. A „Felsösegesdi polgári ol- Katona Géza, Szutter Ede, Ángyán Béla, Ru-
vasókör“ javára folyó évi julius hó 18-án szék Ferencz 80—801111. Horváth Béla, Ka- 
Felsősegesden a „Nyires“ erdőben tűzijáték- lamászník József, N. N. Kernéi G^ula 60—60 j •'
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lomban is érvényesek. (Ez iránt különben 
tájékozást nyújt a Pastói Tarifák és Posta
üzleti szabályzatnak III. része (az egyetemes 
postaegye^ülethez tartozó országok, névjegy
zéke.) ' *

A  közös külügyminiszter ur értesítése 
szerinti^ válaszdijszelvények továbbá nem 
csak ily bérmentesítési célokra, hanem ki
sebb összegeknek (költségmegtéritéseknek 
konzuli illetékeknek stb.) a konzuli hiva
talokhoz juttatására is felhasználhatók.

Ez alkalommal a hazai cégek figgel- 
ttiét arra is felkivánom hivni, hogy a kon
zuli hivatalokhoz intézendő irataikat helye
sen bérmentesítsék, nehogy e hivataloknak 
büntetési portókiadásokat okozzanak, me
lyekre azoknak nincs fedezetük.

Budapest, 1909 évi junius hó 10-én
kai egybekötött tánczmulatság lesz. Belépő fül. Harsányt' Antal, Simon Ignácz, DolenecziA miniszter helyett Sterényi s. k. államtitkár,
dijak: Személyjegy 1 kor., családjegy István Pataki József, Bajcsi Péter, Knapp[ Alkoholiták, morfínisták és idegbe-
korona. Kezdete délután 4 órakor. József, ifj. Nagy József, Ferlii.dis János, Schrl-' • tegek figyelmébe. -Közvetlen a fővéros

, A tuberkolózis pusztítása Somogy- ler Sándor, Vörös Elek, ¿avagyil József j közelében,' gyönyörű vidéken: Dunaharasz-
ban. Megdöbbentő emelkedést iuutat a stí- 50—50 fill. Berény Imre, Büky József 40—40 Uin (Pest megye) fekszik Tamássy Park-
tísztika a tuberkolózis rettenetes pusztításáról, fitl. PánovüCjrN. 30 fill. Bajcsi István 20. fill. Szanatóriuma. E szanatórium messze föl-
Hovatovább nagyobb mérveket ölt a gyil- — A kereskedelemügyi miniszter fel- ¡dön hírnevessé váltamért alkoholisták, mor-
kos kór és egyaránt követeli az államtól és hívása a hazai cégekhez a konzuli hí- fínísták és idegbetegek ott tökéletes gyó-
társadalomtóí a vele szemben való . védeke: vatalokkal való levelezés ügyében. Má-gyulást találnak. Napfürdők, dietikus tápláU
zést. A belügyminiszternek február hóról most solat. A Kereskedelemügyi m. kir. Miníster kozás, elsőrendű Orvosi gyógykezelés. Pros-
kiadott jelentése szinte kétségbeejtő. Egy 4 2 1 1 9 0 9 .  szám. fl^özös_külügymí-|pektust díjmentesen küld a igazgatóság,
hónap alatt 653t embertársunkat pusztította niszter ur azzal a kéréssel fordult hozzám. 1 melynek cime. Tamássy Park-Szanatórium
el a tuberkolózis, mely horribilis nagy szám- hatnék oda, hogy a hazai cégek a konzuli 
ból 117 esik Somogyvarmegyere. lgy_jiagy- tnvaialu.khuz kei eshedelmi ügyekben—inté-..
mérvű pusztítást rég nem mutatott fel a zendö tudakozódásoknál a válasz bérmen 
gyilkos kór. tesitésére ezentúl-ne belföldi levéljegyeket

— A tűzoltó parancsnokság ez utoff mellékéljenek, melyek külföldön csak nehe 
mond köszönet mindazoknak, kik a vasár- zen értékesíthetők, hanem e célra a római

Igazgatósága Dunaliaraszti. .Pest méyy^\  
3>ttpnért hpffirfl. Különös módoH ke-

rült kelepcébe a minap egy betörő. Buda
pesten a Szjy-utca 35 számy.ház egyik jó-

f iódu lakója vidéken nyaral és készséggel 
izta Iákása gondviselését kipróbált, hű cse-

napi mulatság sikerét erkölcsi és anyagi tá- posta kongresszuson életbj léptetett nem- , lédjére. Egy már régen keresett betörő azon- 
m()gatással.-cIűinuzditották s ezennel köszö- zetközi válaszdíjszelyényeket (Coupoti'-repa-; bán tapintatos óvatossággal, álkulcscsal 
nettel nyugtázza a -felülfi zetcseket̂  is. F l̂űl- űzőin! emut ionál) hasznújának. A nevezett j akart a lakásba behatolni. Ez sikerült is vol- 
fizettek. Lelbach Keresztély nagyatádi üradal- ministerium ez alkalommal megjegyezte, hogy ; na jigki, csakhogy a kulcslyuk belsejében 

/^nía 10 k., Békési Elemér, Dr. Kommen Élek, a német cégek és a német konzuli hlvata-ílévö zseniális technikai aparátus, az ólkulcs 
Dr. Míke Imre, Reich Jenő 5—5 k., .Tratt- lók közötti érintkezésben ez az eljárás már j érintésére fellármázta az egész házat és a 
ner Mátyás, Domby György, Vasdényei Ele- általánosságban alkalmazásban van. A kö-i hívatlan vendég könnyű szerrel a rendőrség 
mér 4—4 k., Dr, Bodrogi .J ános, Kórán Kor- zös külügyminiszter ur e kívánságához ké- kezére került." Ezen betörést biztosító ké
nél 3 80—3'80 k., Wimmer Ignácz 3 k., Her- pest a hazai cégek figyelmébe ajánlom, hogy i szülékeket Budapesten, a Sas-utca 15 sz. 
bályi Gergely 2 60 k., Özv. Szetsey István- a jelzett célra lehetőleg a m. kir. postahi- alatt létező cég «Technikai különlegességek 
né, Dr. Szetsey lstvanné, Dr. Weiss. Jakab, vataloknál darabonkint 28 fillérrel beszerez- vezérképviselete« hozza forgalomba, ezek- 
Dr. Schwartz Mihály, Dr. Neubauet^Ferencz hető nemzetközrváiaszdijszelvényeket hasz- j nek leszerelése néhány másodpercet vesz 
2'50—2‘50 k., Csere János 2‘20 k(, , Fodor; nálják, melyek a legtöbb európai, valamint i igénybe és mindenütt használható, ahol elő- 
Rezső, Fleincr Ignácz, Klein JakabéJBauchly ■ igen sok tengerentúli államban való forga- szobacsengö van. Csodálatosak a cég elem-

E  perchen kimondhatatlanul boldog- Mikor feltekintett, azt a szőke -leány-, 
talannak érezte magát. Szeretett volna el-¡kát látta maga előtt, akivel előbb az ajtó
rohanni,, hogy senki se lássa, hogy senkit bán találkozott. A kadét ravaszul mosolyg- 
se láson. va bemutatta

Kifelé indult. - — Lujza kisasszony, íme-itt van a mi
Az ajtóbjm egy leánykával találkozott., önkéntesünk, OI|ós_professzor ur.

Szőke hajú, kék szemű, karcsú termetű le- Ollós zavarában ügyetlenül meghatotta 
ánykával. Nem valami szépség de kellemes  ̂magát, miközben olyasfélét hebegett hogy

-Jeleilséo. kettőjük tekintete találkozoTTA 
katona megrázkódott, elkapta szemét 
leányról s kifelé'menekült. Egy erős kéz 
azonban vállon ragadtat— ,

— Vigyázzon, profeszor ur, szégyent 
ne hozzon a kompániára ! t.t . - • •

A kapitány ur volt. ő  szólott hozzá, 
az ezred réme. *

Visszafordult hát a terembe. Oda állott 
megint a sarokba, s kereste azt a szőke 
fejet, azt a kék szemet. Kereste, de a nagy 
sokaságban nem találta. Tovább akarta fűz
ni ábrándjait, miközben hozzája lépett a 
század kadétja. Csupasz arcú, eleven fiú:

- Jöjj bemutatlak néhány hölgynek. 
Táncolj, udvarolj, mert különbejj bajod lesz 
a kapitánnyal.

Gépiesen követte á kadétót. Bánta is 
ő akárhová viszi, akárkinek mutaljá be. Arra 
gondolt, hogy még kétszáz egynéhány napja 
van hátra, s aztán ismét szabad ember. Ott

rendTnVulürül a szerencsénelt^Heány ész
revette ziWítcáLés biztatóan ráinosolygott. 
Ettől a mosolytól aztán egészen megzava
rodott.

Mikor táncra vitte a leányt, forgott kö
rülötte Az egész világ. Nemcsak a táncoló 
párok, hanem a tükrök, s a terem menye- 
zete is. A katonabanda valami dallamos ke
ringet játszott. Olyasfélét, amit egy hónap 
alatt (az ország széltébeu-hosszában minde
nütt dalolnak a szerelmesek.

-^Ismeri ezt a dalt, Ollós ur, kérdezte 
tőle Lujza kisasszony.

Dehogy ismert*. És ha ismerte volna is, 
akkor se. tudná, most.'Nem hall, nem lát ő| 
most semmit. Ást sc hallotta, mikor a zene 
elhallgatott. Ügyetlenül forgott tovább, mint j 
valami megbomlott gépezet. Lujia kisasz-J 
szony kiig tudta megállítani. i
V. A Tánc után séta 'következett, s Ollós 
fóssankint magához tért, zsebkendőjével le-.

táncol, ott mulat, ahol ő akar, nem pedig, j törölte verejtéktől nedves arcát, s beszél- 
-«hol^a kapitány ür akarja. 'getni kezdett. Ejeínte bátortalanul, később

mikor látta, hogy a lányka érdekkel hall
gatja, egyre bátrabban. Elmondotta, hogy 
ha megszabadul a katonaélettől, tanár lesz 
egy alföldi gimnáziumban. Sokat kell még 
szenvednie addig, mert nagyon rossz ember 
a kapitánya.

— Hiszen nem olyan rósz ember a ka
pitány ur, mondotta a leányka.

— Ne kívánja ismerni se a kisasszony, 
válaszolt sóhajtva az önkéntes s még a ke
resztvizet is leszedte Komörovcsák kapitá
nyáról. Elmondotta mindennek, csak becsü
letesnek nem.

A táncz terem nagy ablakain keresztül 
lassankint átszürődött a hajnal világossága. 
A mulatók lassankint hazaszállingóztak. 
Ollós Géza még folyton Lujza kisasszony- 

! nyal beszélgetett, eszébe se jutott, hogy jó, 
| volna már hazamenme. Nagyon komoly 
I dolgokat emlegethetett, mert észre sem 
! vette, mikor' Komorovcsák kapitány meg- 
| állott előttük. Csak a hangját hallotta, ak- 
i kor tekintett föl rémülten.

-t KésSDI), Lujzácskám! Megyünk 
haza, — mondotta. Ollós kétségbeesett pil
lantást vetett a leányrar Komorovcsák ka
pitány ur leányára. Minden benne volt te
kintetében : a rémület és a könyörgés hogy, 
ne árulja el. Katonásan meghajtotta magát 
s gyorsan menekülni akart. A kapitány ur 
visszatartotta: .
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nélküli csengői és lámpaflvegvédó gyűrűi is. 
Mindezen szenzációs és minden országban 
szabadalmazott, kitüntetéssel ellátott találmá
nyok ára hihetetlenül olcsó. Viszontelárusi- 
tók és ügynökök szépen kereshetnek.

— Bóba-ösztöndijak. Á pécsi m. kir. 
bábaképzö intézet téli tanfolyama 1900. évi 
szeptember hó 1-én kezdődik s magyar és 
német nyelven öt hónapig azaz 1910 január 
hó végéig tart Az egész tanulás költsége a 
lakást és ellátást is bele értve, mintegy 180 
korona. 40 éven felül csak kivételesen vesz- 
-neg fel olyanokat, kik már tanultak két hó
napig és cédulát kaplak, most pedig rendes 
oklevelet óhajtanak szerezni. Szegény tanulók 
teljes vagy fél összegű ösztöndijat is kap
hatnak, különösen ha olyan közs^jbe men
nek letelepedni, hol okleveles bába még 
nincs. Kérvényüket az ilyenek a tanfolyam 
megkezdése előtt küldjék be az intézetnek, 
fölszerelve keresztlevéllel és erkölcsi bizo
nyítvánnyal. A beiratás szeptember hó 10-ig 
tart; e napig a tanulók személyesen jelent
kezzenek a m. kir. bábaképző intézet uj 
épületében. (Pécs, Kis Makár-utca 14.)

Regény-csarnok. 
Az elátkozott tiszt

- indiai történet -

hangzott és a fickó kettéhasadt koponyával, 
holtan feküdt a szekrény előtt.

Sípomba fújtam, az őrök fáklyával jöT- 
tek. Hm, gondoltam, ez egy szövetség volt_. 
A  kompánista bénne a szekrényben 1 Más
napra vólf szánva az ütés és nekem:

Őrt állítottam a szekrény mellé.
Másnap reggel fegyveres katonát állí

tottam a szobába. A gombot megcsavartam 
és illő távolból egy lándzsanyéllel fellöklerri 
az ajtót. Az feltárult és valami furfangos 
gép egy acéjruddal Íe$ujtott. Persze a leve
gőt érte most azütése.

A szekrényre egy pár sor volt vésve. 
Nem értettem. Tolmácsunk lefordította: A 
ki más kincsét, leányát érinti, azt lesújtja 
az átok.

A Tiidég végig futott rajtam, de nem 
mutattam és a szekrény lángjánál főzték 
legényeim a reggelit.

I' A H ALÁL TORKÁBAN.
A szekrény .kalandját egészen elfeled

tette velem a benszűlött törzsek másnapi 
támadása. Derekas munkát kellett végez
nünk az alattomos ellenség ellen. Rohamot, 
mely elpusztította volna tömegesén a fene
vadakat, nem csinálhattunk a fák között 
nieghuzódók elleni; egyenként kellett azokat 
pUskácsőre' fognunk. 'Sj]elenként a géppuska 
működött a fényszórók világánál és ilyen-

réttenes -fenevad rámvetette magát, úgy, 
hogy tehetetlenül összeestem.

Szerencsére völt még annyi lélekjeie- 
nelem, hogy jobb-kezemmel, megragadtam _ 
a bestiát, közelién a feje alatt, úgy, Rogy 
nem tudta undorító, tátongó száját hasz
nálni. Revolverem övemben volt, de a kígyó 
szorosan körülölelt, hogy mozdulni sem tud
tam, Jobb karom kimerült és éreztem, hogy. 
minden percben bekövetkezhetik, a csúf 
szégyenletes vég.

Már'búcsúztam az éle töl, midőn halk 
énekhang ütötte meg füleimet és a„ kigyó 
letekergőzött testemről és végre elfordította 
bprzalmas szemeit rólam, melyek úgy ha
sonlítottak az elátkozómhoz.

(Folytatjuk.)

Társszerkesztö: KATONA GÉZA.

1909. ügyszám.

Hirdetmény.

--------  M a:G . A. WELS.
Ennyi óvintézkedés-'mellett pár órát 

eltöltő ttunk a  néma csendben, mit csak né
ha zavart meg" a fenevadak orditása.

Jó késő volt, midőn házamba értem. 
Az ajtót nyitva találtam, az őr leszúrva 
e^j késszurással- Rgvotveremet kezembe 
vettem és sipomafszájamhoz emeltem. De 
nem fújtam bele, mert e pillanatban észre
vettem, hogy az ázsiai szolga lép a szobá
ban lévő szekrényhez. Jó, gondoltam, ha 
felnyitja, még van idóffl lelőni és nem kell 
a fetegitásávai bajlódnom. Még őrültem, 
hogy van golyóm még lelőni rövidesen a 
gazembert A  gazember a szekrényhez lé
pett, valamit babrált egyik gombján és fel
nyitotta a fedelet Egy rémületes ordítás.

sét, -a melyeket a vérszag a tábor közelé
be csalt Végre megtizedelve visszahúzód
tak a törzsek, ismét tétlen, unalmas napok 
következtek a tábor életére.

Egy nap, fegyverrel vállamon, övem- 
tí& T revolveremmel, kimentem a tábor kör
nyékére az unalmat .elűzni. Veszedelem nem 
látszott fenyegetni, az éjjeli nagy vadak 
nappali világosságban ‘ "nem‘ mutatkoznak, 
ellenseg pedig nem mert jelentkezni már 

: huzamosabb idő óta.
Egy sziklás domb oldalán haladtam, 

midőn borzalmas fütyülő sziszegést hallot
tam fiátam mögött, ösztönszerüleg megfor
dultam és egy óriás-Jrigyó, a rettenetes in- 
diai kigyó dobtaUndörifó fejét felém. M i
előtt fegyveremet használhattam volna, a

Alólirott Dr. Mike Imre nagyatádi ki
rályi közjegyző ezennel közhírré teszem, hogy 
Dr. Kommen Elek nagyatádi- Ügyvéd által 
képviselt Klein Jaqüezné született Manheim 
Izabella, kereskedő neje, nagyatádi lakos 
felkéréséré, nevezett birtokában levő, és a 
Magyar királyi Álfamvásutak rendelkezésére 
bocsátott, de át nem Vett következő ingósá
gok, úgymint : egy ( 1)  pár czipő, négy (4)

egy (1 ) batistijloüse, kettő (2) .costüm, egy
( 1 ) schlafrökk, kettő (2) gyermekruha, kettő
(2) kötény, kettő (2)kendöcske, három (3) pár 
harisnya, egy ( 1) köppeny, kettő (2) ingecske, 
kettő (2) ing, négy r(4) női nadrág és kettő 
(’2) pár keztyü, közbejöttömmel nyilvános 
árverésen eladni fognak. -

Ezen árverésnek Nagyatádon Klein Ja- 
ques, kereskedőnek - {Hunyady-utcza 13.) 
szám alatti lakásán leendő megtartására 
határnapul az 1909. évi julius hó 20. nap
jának délutáni 3 óráját tűzöm ki. mely 
határidőre venni ^szándékozókat oly fígyel- 
meztetésSél: hivom meg, högy a fent felso
rolt ingóságok á legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetés ellenében el fognak adatni;

Kelt Nagyatádon, 1909. évi julius hó 
■12 . napján.

Dr. M I K E  IM R E  
(P . H.) királyi közjegyzó.

— Professzor ~ur, ha már- egész éjjél 
volt szives a lányomat mulattatni, most 
kisérjen haza bennünket

Hallgatva, megtörve ment az utcán, 
mint valami halálraszánt. Lujza kisasszony 
hiába igyekezett lelket önteni bele: a pro
fesszor vigasztalhatatlan volt Egyik gon
dolat a másikai kergette agyában. Mi tör
ténik mostaiLvele? Egész, éjjel a kapitány 
ur leányának udvarolt s még kegyetlenül 
össze is szidta leánya előtt az apát. Álkoz
ta önmagát, sorsát, mely ilyen veszedelmet 
hozott rá.

— Ne féljen Ollós nr, beszélni fogok 
a papával.

~“Hz kell csak neki meg. éppen, hogy 
Komorovcsák kapitány megtudja, mit beszélt 
a leánynak! Elgondolni is rettenetes, mi tör
tént „vele akkor. —

Lába alatt csikorgott a megfagyott hó, 
arcát pirosra festette a hajnali szél. Észre se 
vettephogy a járdánál a kocsiutra tévedt, 
ahol térdig gázolt a hóban. Csak az járt folyk 
tón az eszébe, mi lesz vele, hogy tűnjék el
örökre-a kapitány-ar plnl? __•

Mikor a kaszárnyába ért, talpon volt 
már az egész század. R  katonák kíváncsian 
tekintgettek ki az ablakon. Várták a kapiányt. 
Tudni akarták, milyen dolguk Jesz aznap, 
jo-e vagy rossz. Haragszik-e az ezred réme 
vagy jókedvűd Ennek biztos ismertető 

~jefe a sapkája állása. Ha mélyen lehúzza sze
mére, tudja mindenki, hcwjy keserves lesz a

nap, ha felcsapja fején, úgy megkönnyebbül
ve lélekzik fel mindenki. Ez annak jele volt, 
hogy nem haragszik a kapitány.

— Fiuk, nincs semmi baj, kiáltotta egy 
öreg katona, aki azt jelentette, hogy jón 
a kapitány, s félre van csapva fején a sap-

ikaja._____
Csakhogy- ezt a kiáltást Ollós Géza 

nem hallottá. Izgatottan' járt-kelt szobájában, 
mint aki várja a végítéletet. A legjobb, amit 

.remélt az volt, hogy Komorovcsák félórai 
szidás után rögtön vasra vereti, leküldi az 
áristomba s ott felejti Ítéletnapig.

A kapitány ur azonban rá sem nézett. 
És tra TánézeTÍT'űgy tűnt feUneki, ' nlintha 

■a szeme barátságosán mosolyogna rá.
Nem szól hozzá másnap se. harmadnap 

i se. Negyednap aztán behivatta magához az 
irodába. Sapkáját mélyen a szemére húzta. 
Nágyon rossz kedvűnek látszott.

— Most következik a hadd-el-hadd 1 
gondolta az önkéntes. Megállott peckesen

! az ezred réme előtt, méy a lélekzetét is 
| visszatartotta. Komorovcsák-kapilány elébe 
állott, s förkészöleg a rnegrémürt professzor 

| szemébe nézett:
— Becsületes ember ön, tanár ur ? kér- 

I dezte tőle.
Ollós nenr-éFlette egészfen a kérdés cél

ját, de azért sietett a válaszszal:
----Annak tartom magam, kapitány ur.

— — Ne feledje el,-a mit most nekem

pmondott, mert örök életére megkeserülné.
; Elmehet! f

Ollós sarkon fordult, s csodálkozva 
távozott. Aztán órák hosszan át azon töp
rengett, hogy mit-akarhat vele_ ismét a ka
pitány ur. Mit eszelt ki újra, hogy még job
ban gyötörje? Sokat gondolkodott, töpren- ^  

jgett, de sehogy se tudott rájönni. Rettegve 
j gondolt a holnapra, hogy mi történik vele.
! És történt is vele olyasmi, amiről soha éle
dtében nem álmodott.

Komorovcsák kapitány az ezredes előtt 
úgy felmagasztalta katonai erényeit, hogy 
a század összenézett csodálkozásában. Dél
ben pedig így szólt hozzá:

— Önkéntes, a leányom megígérte Ön
nek a bálban, hogy házunkat látogathatja. 
Engedek lányom óhajának. Szívesen látjuk 
önt!

Két forró-könnycsepp csillant meg a 
; professzor szemében. Szeretett volna hozzá
rohanni ahoz az emberhez, akit ő üldözőjé
nek hitt s kezét megcsókolni, miért megad
ta nekFaz élet boldogságát.
--- Arkis kadét sehogyse értette meg a

kapitány ur .viselkedését. Az pedig éppen 
nem ment fejébe, hogyan került vasárnap 
délben Ollós professzora Komorovcsák ka
pitány urékhoz ebédre. Csak akkor kezdte 
érteni, a dolgot, mikor hiré ke lt_a város- 

-ban, .hogy a professzor ur eljegyezte Komo
rovcsák Luj^a-kísasszonyt.
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Szabadalm. Bohn féle ter
mészetes vörös fedélcserép.

BO H N  z s o m b o l y a i  c s e r e p e .
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán.

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
A pécsi 

országos -ki
állításon elis-

AJÁ N LJA  saját készitmémjü lábelüt a legjobb és legmodernebb Trivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás' és Jájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el

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

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

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

Budapest—Ujdombovár—Zágráb Fiume.

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról — 
Somogyszobbrá 
Somogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba — 
Zágrábból — 
Fiumébe----

Fiume—Zágráb Ujdombovár-Budapest.
Qy.v. Sí. ». Oy.v. Sz.v. Qy.v.jOy. v Sí. v. Tvszsz. Oy._v.; Sz. v |Oy. v. Sz. » Gy. v.

■700 8* 2» 410 10“ Fiúméból —  — 6” 10“' 10“ 9= "7*
iff19 1" 6m ■ja 12 7 3m Zágrábba —--- '-ír 122 6“ 4*' 6“ 1”
IO” 2 '" 6“ 7æ 12 " 3“ Zágrábból • - - 12» 7" 4« 7* 2»
10=í 3“ — 720 8«“ 12" 41« Gyékényesre — 2“ 10° 6“ 10“ 4«
105' 3“ 7* 8“ 12* 4» Gyékényesről — 5“ 2IS 1 1 ” 6“ 10* 410
1 1 “ 4“ 8* 8* 5* Somogyszobbrá 6” 12» 715 1 1 *3 4«
1 1 “ 4” 8? 8» 5“ Somogyszobbról 6'- 12“ 715 U l« 4*
12 '9 5“ — 9s 9* 2" 6» Kaposvárra---- 7* 3* 1 “ 8“ 12» 5*,2» 6I! — 9" 2* 6“ Kaposvárról — 8" 3“ l2“ 8* 12* 5“
2" 8” _ _' I P 4« 9» Ujdombovárra — 9» 4,! T 8” 1» 6“
r 10 " — 1 1 « 412 Iff» Ujdombovárról V 10"“ 4» 3" 8" 2“ 6”
7K 705 — * ^ 1 4 Ï- 9 55 6“

\ v
Budapestre^=^-r 6'° 7“ g» 12 '° 8- 9?

oda Somogyszobb-
SZ. v. Vv. Vv.
7» 12» 6” Somogyszobb

-ff. 12” 630 Segesd —
8 !< 12“ 6“ Segesd-Bogát
8 “ ,« 7» Böhönge —
9<b 1“ 7“ Mesztegnge
9“ 1" T- Gyóta — —
9“ 2» 8 » Marcali —

10"' 2H 8 " Kéthely —
10" 231 900 Balatonujlak
10“ 2“ .9 13 Balatonkeresztur, —
10* 25. 9“ Balatonberény f. 1. sz. ő.
10“ 3“ 9* Balatónszentgyörgy

fö rt iy. V issza Oda

Vv. V». Vv. Vv. Vv.
you 4" ,,07 9* 6“
fi» 402 10 " —  10 'J 6 "
631 a-12 10 " H)'1 -703

fi«1 a24 10 " 1 0 “ 7-
is* 2 “ 9.1 -  1 0 " 7“
S " 2» 9* 1 1 1 " 7”
zp 2“ 9-3 4  1 1 "
4 » ,44 8“ . J s  U « 8“
3” ,30 821 —  ¡1 2 “ ' 8“
;V 1 " 8 " . —  1 2 “ 8S
3K 1 “ 8” —  |12 * 9í
3*? 12 “ 7» -T' 1

Somogyszobb -Barcs.

Somogyszobb — .—
Nagyatád — — —
Simongát — — —
Erzsébetpyszta — —
Lábod -  -  — —
Görgeteg — — —
Visonta-Csokonya — 
Csokonya 8. sz. őrház
Somogytarnócza —
Barcstelep — — —
Barcs — — — —

Vissza

■

___ :_______ ____ ___ ____________ _____
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Atapittatott
1854. ROTTER BERNAT, NAGYATÁDON.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LŰPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéltOskés kerítés sod- 
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá- 
ria“ sodronyfonatok.

Mindennemű takaréktiizhelyek 
a leqeqvszerübbtol, a

szesebb kivitelig.

Épületvasalások. Vasgerendák
Szab, bácskai ekék és alkatré- 

szek. Gazdasági vetőmagvak.

„Cornélia“ és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrészek. IJ kékkő és 
raffiaháncs.

Építkezési anyagok nagy raktára.
Mauthner-fé'e konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVNYOMDA. B E N Y Á K  JÁNOS
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPÍR.- IRO- 
ÉS  RA IZSZER  =

K E R E S K E D É S .

0

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 
lapok, eljegyzést és esketési meghívók

h m  a legizlésesebb kivitelben. ..—
■ " 1 Értesítések, körlevelek, levélpapirökT 
0 0  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. -

c r  

<  

• o
fia

* o

o  
3X
=3
09

EL
09
U i
ÍVJ
o .
3 T
c r09

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivata bán.
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon' Í9Ö9.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, OAZDASÁGI-ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
fl-•NAGYATÁD ÉS  V ID ÉK E GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész évre1'8 kor., félévre 4 kor., ne- 
r-' gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér.
M e g j e 1 e n i t m l  l i den c s ü t ö r t ö k ö n

-  FELELŐS SZERKESZTŐ

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Balkán szerződések.
A _balkán államokkal kötendő 

kereskedelmi szerződések alkalmából 
újra kideriilt az az éles ellentét, a- 
mely nálunk egyfelől a mezőgazda- 
sági és másfelől az ipari és. keres
kedelmi érdekek közt fennáll.

Nem egyszer fejtettük ki már azt, 
az álláspontunkat, hogy senki sem 
oly dŐFe, hogy figyelmen kívül hagy
ná azt a tényt, ̂ Irogy. hazánk még 
mindig pár excellence agrárius or
száĝ  és_senki sem zárkózhatik el

földünk kincsei érdekében éppen úgij, 
mint gazdaosztálya .érdekében nagy 
áldozatoktól sem szabad visszariad
nunk. Á kérdés azonban, amely itt 
fölmerül, az, vájjon továbbra is csak 
agrárius-̂ akar-unk-e lenni, avagy ko
molyan vesszük-e annyiszor han- 
goztatott-azt-a-törekvésünket, hogy 
m̂ gtérémtsük az önálló magyar ipart 
és kereskedelmet isrmert ha ezt ko
molyán vesszük, akkor nem szabad 
az egyes gazdasági ágak közt szük
ségképpen keletkező némi ellentéte
ket mesterségesen kiélesíteni, hanem i 
mindent el kell követni azoknak eny-, 
hitésére, sőt teljes kiküszöbölésére. 
Ebben a tekintetben csak hasznos' 
lehetne, he kereskedelemügyi és föld
művelésügyi kormányaink fontosabb

intézkedések megtétele és reformjaik lönben a barna szénnek, valamint a 
kezdeményezése előtt egymással min- , még zsenge textiliparunknak a Bal- 
denkor előzően oly irányú egyetértő kán államok a természetes kiviteli 
megállapodásra jutnának, amely kizár- j országai, amelyeket csakis-méltányos 
riá, hogy az egyik reszort intézke-jés hosszú időre meg kötött tarifa „  
dései azok gyakorlati kihatásában a ¡.szerződésekkel tudunk magunknak 
másik reszorthoz tartozó érdekek i biztosítani! Sőt az osztrák ipar ér
hátrányára szolgálnának. dekeit is méltányolnunk kell, mert 

A Balkán államokkal kötendő j  mennél szükebb tere van az osztrák 
kereskedeímrszerzoHések, különösen; kivitelnek, annál erősebben nehezke*—  
pedig a szerb szerződés, bő alkal- ; dik az Magyarországra, még jobban 
mát adna az őszinte színvallásra eb--gátolva az önálló magyar ipar-ke- : 
ben a-kérdésben. Bizonyösf hogy l̂etkezését és fejlődését Reméljük, 
mezőgazdaságunk és állattenyészté- hogy kormányunk megfogja találok 
sünk kjváló érdekei forognak itt szó- az arany középutat az ellentétes ér^
bán, és természefes^Tiögy ezeket a 
legnagyobb mértékben alkalmazni 
kell. Ámde igen nagy ipari és keres
kedelmi érdekeinkről van itt szó, a- 
melyeknek védelme iíém kisebb 
fontosságú.

. A német birodalommal még 1905- 
évi január hó 25-én kötött, de csak 
az 1908. XXV. tc-be iktatott állat
egészségügyi egyezmény, nézetünk 
szerint elég oltalmat biztosit hazai 
állattenyésztésünk érdekeinek, és lé
nyegileg ez egyezmény biztosítékai
nál messzebb a szerb és román szer
ződésben sem szabadna mennünk, ha 
azokban iparunk és kereskedelmünk 
javára is akarunk némi kedvezményt 
biztosítani. Már pedig a magyar cu
kornak, sörnek, papírnak, gépeknek, 
szesznek, olajnak és fának, nem kü-

deKeK iűeggenlttésere. Kemeijük ezt 
annál is inkább, mert elsőrendű po
litikai érdekeinek i_s megkívánják, 
hogy a Balkán államokkal szemben 
méltányos gazdasági politikát köyesr 
sünk, mert csak úgy leszünk képesek 
az ott érvényesülést kereső külföldi 
politikai és gazdasági befolyásokat 
¡ellensúlyozni.
í Számolni kell azonfelül azzal a 
nagy fontosságú̂  szemponttal, hogy a 
mezőgazdasági termények túlzó vé
delme azoknak árát olyan mértékben 
felveri, ami legelsőrendü élelmi cik
keknek csaknem elviselhetetlen meg
drágulását ereílményezi. Ez pedig a 
maga gazdasági és szociális kihatá
sában ismét a belső békének meg
zavarására vezet. A gazdák a szük
séges és bölcs kompromisszumért

Nagyatádi Hirlap tárcája.
TD csO k-dalok.

■ Szivemet sokan elítélték,
Te mindig védtél;
Mások csak öldökölni tudtak,
Te gyógyitgattad ¡elkentet;
Bár ősz volt, mikor megismertél,
Tavaszom visszatért veled — ---
Légy áldva, életem virága,.
Hü álma — édes valósága.

Ha rád hintett csókjaimból 
Mindmegannyi csillag válna,
Örök égő roppant tüzek 
Gyulnának az éjszakába.

Napok, holdak tündökölve 
Hirdetnék a mindenségnek;
Nem szerettek soha senkit 

. Olyan forrón,, mint én_téged.L __

Mondhatatlan vágy lobogtat, t, ~ 
S üldöz a mezők/felé,
Ahol ezer virág nyílik 
S  vígan röpköd lepke, lepke, méh.

“ Méh leszek, te légy virágom,

Nyílj ki rózsám, énnekem 1 
Hadd szédüljek szirmaidra, ~
Hadd haljak meg kehieden.

Endrödi Sándor.

jA  Ftasenberg cég gyakornoka.
l^aí^C^ATH^OÉZA.

Kende Jó?sef, ti fess- és elegáns fővá
rosi fiatalember egy alápösJan megvitatott 
családi tanács eredményeképen egy heves
megyei kis városba utazott, hogy az ottani 
Rosenberg cégnél, a megye legelső és mil- 

I 1 iomos gabonakereskedésében a gyakornoki 
állást elfoglalja. Ez a cég híres volt arról, 

| hogy alkalmazottaiból elsőrendű üzletembe- 
i reket nevel és a Kende ur papája, aki e 
¡céggel üzleti összeköttetésben állott, úgy 
¡gondolkodott, hogy a fővárosi léha élettől 
: legbiztosabban úgy mewtneti' meg fiát, ha 
azt Rosenberg urnái néhány esztendőre el-

! helyezi.
A fiatal Kende csakugyan pontosan 

megérkezett uj állomása helyére és miután 
a szokásos bemutatkozásokon.átesett, állását 

.nyomban efjs; foglalta.
- Kende szorgalmasan ..dolgozott az iro

dában és hasznavehetó embernek bizonyult.

Az öreg Rosenbergnek hatalmas terjedelmű 
birtoka volt és a cséplés alkalmával rend
szerint egyik irodai emberét küldte ki a bir
tokára, a mázsálás ellenőrzése végett. Ne
héz munka volt, mért a cséplőgép kora reg
geltől késő estig munkában volt és így e- 
gész nap a mázsálásnál kellett lenni. A Ro
senberg cég emberei mégis szíves-örömest 
mentek a csépléshez, mert dupla fizetés járt 
a munkáért és odakint a birtokon, a palócok 
között érdekes életmód kínálkozott, a miben 
városi embereknek nem igen van részük.

A mostani csépléshöz az öreg Rozen- 
berg az uj gyakornokot,“ Kendét vezényelte 
kL Az urasági kocsi kivittev^-birtokra és 
Kende fáradságot nem ismerve, jókedvűen 
végezte odakint is munkáját.

A birtokon nyaralt az öreg Rosenberg - 
veje, egy egyetemi tanár ur is a feleségével 

| együtt. A tanár ur filozófiát tanított az egye
temen és hogy jó fílozofus volt, mi sem bí- 

; zonyitja jobban mint az, hogy negyven éves 
! agglegényi korában feleségül vette az öreg 
Rosenberg megyeszerte hírneves szépségű 
Annuska leányát vagy egy milh> korona ho- 
¿pmánynyal együtt. A fiatal pár évröl-évre 
a birtokon nyaralt és a legképtelenebb élet- 
mődott folytatta. Lehet, hogy azért, mert
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tőle telhetőt elkö-
magukat, ha a mezőgazdasági tér- vetni avegbol, hogy Bosznia es Her- 

  méSek ipari feldolgozását veszik fel̂ ezegovina aanexioja következtében 
munkakörükbe; amivel nemcsak ön- e tartományokká!, belsőbbe vált vi-muiiivuivui u ti út) cjmi * •-  ̂ » i

Í  maguknak tennének igen jó és hasz- szonyok.a magyar iparnak eskeres- 
nos szolgálatot, hanem az országnak kédelemnek váljék nagy elonyere, 
is, amely most nyers terményeit fel- legalább is aranyosan oly nagyra, 
dolgozás végett kiviszik, hogy a kész amilyennel az már eddigele is ™usz- 
iparcikket azután drága pénzen vissza triára nézve járt, amely kei tarto- 
vásárolják az azon meggazdagodó,mány bevitelének közel 90 ,,-at re- 
külföldi iparosoktól, nem-is szólva jdezte. Nem a közjogi, hanem a gaz- 
a fölösleges vám és fuvarköltségek-. dasági kápcsolat adja majdnem az 
röl amelyet ugyancsak mi fizetünkjnnexiónak reánk nézve igazi érté- 
me’g De meg lenne'ezzel oldva, lég- két, ez az, amire kormányunknak gon- 
alábi) is sok helyütt, a mezőgazda- dolnia kötelessége Tudjuk, hogy eb
sági munkásoknak a téli hónapokban ben a tekintetben Ausztriával nagy 
való foglalkoztatásának kérdése, a- küzdelmünk lesz, de éppen azért, 
mely annál sürgősebbé és égetőbbé mert az osztrák kormány semmitsem 
válik, amennél nehezebbé lesz á me- fog elmulasztani, ami az osztrák ipa- 
gélhetés, és mennél jobban, csökken ¡rl és kereskedelmi érdekeknek hasz- 
a kivándorlás révén a munkás kezek i nára lesz és ami az Osztrák vállál- 
száma. Gazdáink a birtokaikon tér- kozást támogatja: fokozott köteles- 
melt nyers terményeknek, ilyen ipari sége lesz kormányunknak, magyar 

„feldolgozásává!“ —Tlevált külföldi t iparosok és kereskedők céljait or- 
példák mintájára — igen nagy ha- szágrészekben a leghatásosabban nö- 
zajias kötelességet teljesítenének jvetíir^Hert a hatalmat csakis a gaz-' 

„va^asági _erő_. biztosítja,, amely egyben
hTmeghonositásával vagy fejleszté-1 minden jognak is egyedüli biztositéka.

ls,iA bortörvény népies ismerte-
rossz termések okozta bajokért és téS6. 
veszteségekéit De különben is ipa-
runknak a Bálkán félsziget lévén tér- iS ran y i földmivelésügyi miniszter is- 

-4«észetes kiviteli -kerülete: mindent ;mét £gy hasznos kis könyvecskével szapo-

hassa, pedig országos szempontból az ilyen ■ 
gazdának egyáltalán nem lesz igaza, mert 
az uj bortörvénut igazén a legbecsületesebb 
gondolkodású és az orrszág bortermelése 
érdekeit szivükön hordozó .szőlőtermelők 
hozzájárulásával alkotta meg a törvényho
zás tíarányi javaslatai alapján, aki most ‘ 
gondoskodott arról is, hogy a törvény és a 
vonatkozó végrehajtási rendelet a legvilá
gosabban megirt módon s igazán mindenki 
által hozzáférhető módon és alakban jus
son az'érdekeltek és érdeklődők kezeihez. 
Magára vessen hát az a bortermelő, aki 
ezután is a „törvény nem ismerésével“  pró
bál védekezni, mert a földmivelésügyi mi
nisztérium által kiadott „Az uj bortörvény 
kis kátéja“  czimü, mintegy 184 lapra terjedő 
művecske átolvasása egyszerűen megsemmi
síti az ez irányú védekezést, még akkor 
iá, ha valaki azt egyáltalán elfogadni is meg 
kísérelnél Ez_a.tartalmas kis törvény ma
gyarázat könnyen megérthető stylusban is
merteti a bortörvénynek s a bortörvény 
végrehajtására vonatkozó rendeleteknek 
mindazon rendelkezéseit, a melyek a szőlő- 
gazdákat, valamint a bor-adásvételével fog
lalkozókat érdekli. A kérdés és feleletekben 
megirt könyv betűrendes tárgymutatóval • 
van ellátva, melynek alapián bárki könnyen 
megtalálhatja a választ arra, amit tudni kí
nait: Ara

sabb meghódítására. Ehhez járul még 
az a szempont, hogg az ipar és ke
reskedelem felvirágoztatása az állam
nak is naou jövedelmet biztosit, erre
pedig most, midőn Bosznia és Her- 
czegóvína annexiója olyan Súlyos 
penzáldozatot követelt, midőn áru
inknak a török birodalomban bojko- 
tálása iparunknak, kereskedelmünk
nek es közlekedési vállalatinknak 
annyi kárt okozott, ami az állam be
vételeire is kihatott, fokozott mér
tékben van szüksége. Még inkább 
kötelessége az államnak önmaga

szerű kiadványainak számát. Az 1908 évi 
; X LV II tcz. vagyis az uj bortörvény, immár
1 ez év január 1 napjával életbe lépett, mégis 
a legjobban érdekelt magyar szölőbirtoko-

-fcőgaégí j cgy - 
:zőtc, tanítók, valamint kis szőlőgazdák azon
ban ingyen kaphatják meg,' ha eziránt a 
m. kir.' földmivelésügyi minisztérium könyv
tárához, akár levelezőlapon is fordulnak.

— H Í R E K . —
Kakuk szóllás:

sok legnagyobbrésze máig is alig vesz ró
la másként- tudomást, mint hogy tudomásul 
ves2i, hogy valamiféle uj bortörvényt alko
tott a törvényhozás, de hogy ahhoz miként 
és hogyan alkalmazkodjék, az iránf majd 
csak akkor kezd érdeklődni, ha már az el
járó hatóságokkal kezd meggyűlni a baja. 
Persze ez a körülmény majd . uj anyagot 
fogr szolgáltatni arra, hogy a maradi gon
dolkodású szőlőbirtokos a kormányt szid-!

Régi ismerős hang, most is csak a-régi. 
Emlékezetemet a múltba idézi,
Kgra gyermekévek bútalan szakába 
S aztán ifjúságom fesló hajnalába —
De sokszor hallgattam ezt a méla hangot 
S ’ el senr is feledtem,
Mint valami bűvös, zenei akkordot 
A szivembe véstem.

«Kubuk«... «Kakuk«... «Kakuk«... Akkor 
[is igy hangzott

az ember filozofus Yolt A  tanár urék dél
ijén kaltek fel és egy diófa alatt reggeliztek. 
Aztán megint lefeküdtek és csak négy óra
kor kezdődött az ebéd. Este egy-két órát 
dolgozott a tanár ur, utána hosszú vacsora 
következett és aludni csak reggel mentek.

~ R  tanár ur különben egy szelid és vén lo
von nagynéha lovagolni is szokot és ez al
kalommal megszólitgatta a palóc béreseket, 
megkérdezvén tólük, hogy tudják-e mi a 
szocializmus, milyen ételeket szoktak enni, 
miképen etetik az ökröket, ^ |b ? Mindezt 
azért tette a tairar ur, mert filozofus volt,
a kinek külön elvei voltak és a ki ezen el
vek szerint nevelte feleségét is.

Kendét, a mikor ráért, szívesen látták 
a tanár urék társaságukban. A  tanár ur fi

lozófia i rejtvényeket.adott fel es gyönyörkö
dött benne.; hogy a gyakornok hogyan izzad 
és kínlódik azok megfejtésén. Ellenben a

- tanár ur felesége; a szép asszonyka nagyon 
szeretetreméltó volt és Kende lassanként 
azon vette észre magát, hogy fülig szerel^ 
mes ebbe a csodálatos asszonykába.

~ T  Csöndes csillagos nyári éjszaka volt. 
Kende épen elvégezte munkáját és ahidni 
4ért Útközben találkozott a szép tanárnéval, 

sétálni indult Kende tiszteletteljesen kö
szönt A  szép asszony megszólította:

— Jöjjön Kende ur velem sétálni. szólt pajkosan az asszonyka — tulajdon-
Bár a fiatalember alaposan el vqlt fá- képen nem is volna szabad ezekről nyilat-

radva, a napi munkától, készséggel felelte: koznom, dehát, ha már benne vagyunk a
’* — Szolgálatára állok nagyságos asz- beszédben, hát elmondom. 
szoByom. — Kiváncsivá tesz a nagyságos asz-

"És megindultak a «lapos felé,« mely szony. 
a birtoknak legszebb része volt. Némán, _  — A férjem nem csak a katedrán,
hangtalanul mentek egymás mellett. Az asz- hanem az életben is filozofus. Ml-ftem Vi
szony a pompás csillagos eget nézte, a fi
atalember pedig lopva, mohón nézte a szép 
asszonyt. Végre- is Kende megtörte a ,csen
det :

- — Mit csinál .ilyenkor a nagyságos ur ?
— Dolgozik. Egy bölcseleti munkát ir, 

a melytől sokat remél. Ilyenkor magamra 
hagy és én sétára szoktam indulni.

— És nem fél magányosan? Nem fél 
az é’szakától ?

Mitől féljek? Mindegyik béres is
mer, talán már gyermekkorom óta, itt a bír 
tokunkon nem érhet baj. Különbön egyál

jük azt a házas életet, mint a többff 
séges emberek. A  szerelem, vagy miként a 
férjem mondja: az állati érzés, nálunk tel
jesen ki van zárva. Mi egyszerűen jó paj
tások vagyunk, soha egy sértő szót egy- 
líiásnák nem mondunK, álégtetjesebbegye- 
tértés uralkodik közöttünk és ha szerelem
ről szó lehet, az részemről legfeljebb az a 
különös tisztelet, a melylyel férjem igazán 
nem mindennapi szelleme iránt viseltettem. , 

Kende majd elhüit a' bámulattól. Tes- 
testöl-lelkestő] pesti fiatalember volt, a ki 

_________ _ ___ azt hitte’ h°99 a szép asszonyok azért vau
in nem is félek a férfiaktól. Nékem a fér- tlak teremtve, hogy a szerelemnek 'éljenek, 

fiakkal szemben egész különleges elveim ■■}■ Hirtelen merészet'gondolt és így szólt: 
vannak. >?' <[- — Engedje meg nagyságos asszonyom, 

A fiatalember bátortalanul megkérdezte: j hogy értéktelen semminek nyilvánítsam férje
— Milyenek ezek az elvék, ha szabad ; filQzofiáját. 

kérdeznem? — Miért?
— Hát tudjá, ezek furcsa elvek.- ^  ! — Szerintem az önök élétmódját, jó-



NAGYATÁDI HÍRLAP--'

--- A-nagyrVölgyes^i^ő_adM_a. vízhányót!
Mostltt; nwst *a?g amott hangzott felanóta, 

~ Háitglls, hát a .kákák. émher sohse tudta. 
Egyik százig _§zjóllptt, a másik csak hármat, 
De sokszor megtréfált!
Ha kérdeztem : KakulTfMnyévig élekén? . 
Az.elsőnél megállt. .

Elkísértem sokszor az lyídő közepéig,
Hol az ér mentén kék nefelejcs érik,
Hol az árnyas, hűvös, vizlocsolta téren, 
Azúr. szárnyú lepkék cicáztak az éren... 
Össze csókoloztak, összeölelköztek 
Boldogság volt látni. . . .
S  aztán a virágok aranymézes kelyhén 
Kezdtek lakomázni.

'Hej, de jól emlékszem! Mitha most is 
_■ (látnám . . ^

A kakuksző is az most itt a hegyhátán. 
Csakhogy a mig akkor reményeket keltett, 
Most_á lemondásnak'tónusába ejtett — 

^Még sém merem tőle kérdezni, mint akkor 
— -«Hány is még az évem ?«

“Félek igaz lesz, nem tréf.il, mint hajdan 
Szótlan tova reppen.

. - Zombonj (h/ula.

— Egy fiatal orvos tragikus halála.
Nagy csapás érte''ar helybeli izr.' hitközség 
derék alkántorát: Fia^Pollák Ármin dívfiar- 

^ ^ P i^ v o s ^ p ^ ttBBikai^-gyakorn'okr '. súlyos

J  eqnfitt érez, equütt guászolaVettik mindenki, 
akr a boldogultaty-Szerelte, becsülte és tisz- 
telte. L egyen a. korán elhunyt ifjú emléke
zete áldott, pihenése pedig az uj — eddi- 
ginél tán jobb és boldogabb... "ötthonbmi 
könnyű és nyugodt!

-  A tűzoltó mulatság alkalmából pót
lólag felülfizettek; Ö^V. 'dr. Nőthig Jánosné 
és Musza Jáno^-IÖ—10  koronát, amit a 
parancsnokság ezúttal köszönettel nyugtat.

— Halálozás. Novacsek Róza, Nova- 
csek Matild polg. isk. tanárnő nővére, f. 
hó 16-án hosszas szenvedés után jobb 
létre szenderfilt. Áldás és béke hamvaira!

Megtalált pénz. F. hó 19-én or
szágos vásár napján-egy4sniGretlen egyén 

: által elvesztett 137 korona 28 fillér Kertész 
Adolf vendéglőjében megtaláltatott. Tulaj
donosa, kellő igazolás mellett átveheti a pénzt 
a nagyatádi főszolgabírói hivatalnál. •

■ — Babári est a Tulipánban. F. hó 
16-án Babárí hírneves kaposvári zenekara! 
jól sikerült hangversenyt rendezett a Weisz- j 
féle tulipán, kertben. A zenéért lelkesedő; 
közönség zsúfolásig megtöltötte a kertheíyF; 
séget s vidátn hangulatban töltött el néhány 
kellemes órát a szép magyar nóták melleit.! 

' Éjfél^ut^n járt az idő, amikor a publikum': 
| oszladozni kezdett.
I; , Sertésvész. Gíge községhez . tartozó 
; SzKmnlcsnh pusztán nagymétlélfl

nesznő és Bátyi Jenő szegedi kereskedő. 
Bába a kávéházbartxegy barátjával mulatott 
és részegen magához hivatta Balla Tusit, 
akit gorombán leszidott, mert nem jött hoz-, 
zá elég gyorsan. A kabaré művésznő erre 
a konfidehs kereskedő arcába csapott egy 
gyufatartót. Bába kirántotta stilétes botjá
ból a tört .és Balla Tusi felé szúrt. A tör 
okvetlen belefuródik a kabaré díva mellébe, 
ha egy fiatal ember el nem üti Bába kezét.
A veszekedést a rendörörjárat akadályozta 
meg, Balla Tusi feljelentette Bábát becsü
letsértés miatt; de a tárgyalás előtt vissza
vonta panaszát.

-  — őrölt a vonaton. F. hó 17-én a 
Budapest-Fiume között közlekedő d. u. sze
mélyvonat utasait rémületbe ejtette egy ed
dig ismeretlen nevű elmebeteg tette. A'tel
jes sebességgel robogó vonatból Kutas és 
Beleg állomások közöttr a vonat ajtaját ki- 
nyitva, kiugrott. Az utasok észre vették a 
halál ugrást s azonnal meghúzták a vészféket.
A robogó vonat ply hirtelen állott meg, hogy 
az utasok az egyensúlyt elvesztve erre-arra 
düledeztek s a csomagok a polczokról le
estek. Nagy molt azonban az utasok csöifóF 
kozása, mikor látták,hogy az imént kiugrott 
egyén a kukuricza vetések felé futva, ott— 
eltűnt. A vonat 10 perc? késéssel folytatta 

-útját. Á  halóság az ¡lletökézrekeriTéséu&t
M i- m jn m n 7fl;st f

^guttat akár személyesen, akár csak hírből 
/  is ismerték. Nincs emberi szó, amely vi

gaszt, nytijthatna e nagy csapásért a szen-

vérmérgezési tünetek között megbetegedve pett a sertésvész. A hatóság e végből a _  Az uj halottkém. Egyik délmayyar- 
pár napi szenvedés után elhunyt. Egy nagy- sertések ki-be és áthajtását betiltotta. gyarországi megyének oly szigorú főnöke . 
reményekre jogosító ifjú előtt zárult b e li — Cigányok garázdálkodása. Baranyai ^  alispán, hogy a megyei isztviselők az 
örökre az élet kapuja, egy élte tavaszán, Anna és Baranyai Mari kóbor cigánynók utolsó kisbirótól a főjegyzőig valóságos 
pályája elején levő tehetséges fiatal orvostBerkics Vjtusz bplhói. gazda lakásába ál- halálos félelemmel jóndolnak rá. A falusi 
élte fonala szakadt ketté, mély gyászba j kulcs segélyével behatoltak s onnan több1 jegyzők előre reszketnek már, ha hire megy, 
ejtve nemcsak a jó szülőket és szerető {féle ruhaneműt elemeitek. A járőr a tette- [ hogy az alispán meglátÖgatjaTalujukat. Az 
testvért, hanem mindazokat, akik a boldo- seket Horvátországban elfogta és az álta- . egyik jegyzőt nemrég mujatás közben meg-

luk ellopott összes ruhaneművel együli 4Uötte a*guta. Szörnyet halt. Minthogy orvos 
őrizet alá vette. nincs jelenleg a falüban.sót a környéken

Tusi kisasszony kalandja. Ballá Tu- sem, a halottkérni teendőket a falu kovácsa 
vedöknek, nincs emberi tett, ami pótolhatná, siról, a Szilágyi Dezső színtársulatának volt végzi. Áltudós férfi közönséges emberek- 
a szegény szülőket ért vesztesükért, nincs: primadonnájáról a következőket olvassuk nél hamar konstatálta a halált. Egyszerűen 
földi lény, aki balzsammal gyógyíthatná be jegy szegedi lapban: Parázs kis botrány harapófogóval összeszoritotta a halott lá- 
a felszaggatott sebeket, mégis szolgáljon jtörtérita szegedi Kábáré-kávéházban. A" ','baüjjSf, ha nem moccant, bizonyos, hogy 
vigaszul a mélyen sújtottaknak . az, hogy j botrány főszereplője Balla Tusi kabarészi-j  meg van halva. A jegyző urral azonban
— ............ ■ _ - - ■ " ' .........- ' ■ . •1 1 - -J jnem mert ilyen könnyedén, elbánni. Hátha
létüket és gazdaságukat nem cserélem fel egy ságban úszott, a mikor a.fiatalasszony, ta-j feltámad és ebben az esetben jaj neki! 
olyan napszámos, szegény ember sorsával. Ián azért, mert a sétától már fáradt volt, I Nem is akarta ennélfogva teljesíteni a hQ- 
a kinek szeiwevaló fiatal menyecskéje van, karjába kapaszkodott és úgy hallgatta sut- j lottkémí szolgálatot. Az egész kupaktanács 
a ki ezt az asszonyt a'maga józan felfogása togó beszédét. most már azou tanakodott, miképen kellene
szerint szereti és a ki ezt az asszonyt néha-, A csillagos éjszakák, a különleges: konstatálni a jegyző ur halálát Nem tudtak 
napján, ha összekülömbözik vele, esetleg helyzet, az asszonyka elvei csak szították Ken-1 dönteni, mikör csak egyszerre előáll a 
jól el is veri. Ez az ember tökéletes és bol- dében azt a tüzelt, ameiy benne már régen i kisbíró : — _ :~~7' — 
dog családi -életet él.'De a nagyságos asz- tüzet fogott. Azt látta, érezte, hogy az asz-; • — Majd megmondom én keudtekn<2k, 
szonyék életmódját a legjobb akarat mellett szony nem húzódik tőle. Sőt egyes, fórró meghalt-e a jegyző ur, vagy sem! 
sem lehet boldognak és tökéletesnek nevez- szorítások azt is elárulták, hogy azok a Ezzel odaállt a halott mellé és sakál- 
ni. Próbálná csak meg a másik, a józárTfi^Ttüíonos^elv^t már nem valíUJjiTszilárdan üvöltéssel ordította be a fülébe : 
lozofia nélküli életet egy igazi férfiú oldalán. f élnek a szép-asszony lelké^eit. Naptól-ttapra1 ~  _  . . uf| Jcgyzó u*r) a2 aljspán ur, 
biztosan sutba dobná azt a filózofiát, a me- halasztotta a fiatalember, hogy bevallja sze- . ^   ̂ ^
lyet. férje beléje oltott és a melyre semmi: relmét az asszonynak. Napról-napra a tor-f 1 P*” “  ' " ° Z a* t , 
szüksége nincs. , ak ti* » Eéji Hon,, p imifinionps “  No hót- ha mc9 crrc sc ébrcdt fcl*

A szép asszony érdeklődéssel hallgatta
Csakhogy a szerelemnek --------

varázsa van. Egy gyönyörű nyári éjszakán ~  Megunta az életét. Horváth Czirkó) 
mégis, csak megtörtént a forró vallomás. Va- Györg« rinyaszentkirályi lakos f. hó 19-én
lami csodálatos behizelgö suttogó h ingonszó- d. e. 10-11 óra között felakasztotta magát.
lótt a fiatalember és az asszonyka önfeled- ^  orvos rendőri hullavizsgálat megejtése 
ten, lázasan elveket,, mindent feledve dűlt .végett Dr. Wiesner Géza hatósági kiküldött, 
a karjaiba 1 Dr. Schvartz Mihály járásprvos kíséretében

Néhány napigJf&rtotta.k még az éjjeli a helyszínére kiszállott és megállapították, 
séták. Aztán különös eset történt a birtokon, hegy az öngyilkosság oka élehmtság volt. 
Eltűnt a gyakornok és vele együtt eltűnt az — Az öngyilkosok temetése. A belügy- 
asszonyka is. Az öreg Rosenbergnek rövid miniszter leiratot intézett á v|»Mfgye áüspáfijá'- 
levelet hagytak hátra a szökevények, Nem hozr melyben fölhívja az illetékes hatóságok 
értenek egyet a ta n á r  ur filozófiájával, meg- figyelmét, hogy ha valaki nem természetes 
találták egymást, ök.elmcnnek, hadd hirdes- halállal múlt ki, vagy ha ismeretlen egyén 
se a tanár ur másoknak az ő elveit. Ök el- holttestét találták; úgy a temetést még 
vek és milliók nélkül is boldogok lesznek.: kétségtelen öngyilkosság ecetében is mindig

a fiatalember csillogó szemekkel előadott, 
merész, beszédét. Meglátszott rajta, hogy 
tetszik neki a szókimondó fiatalember, ám 
azért nem akarta elvéit feladni. Kissé hide
gen szólott: ;

— Lehet, hogy magának igaza van, 
de csak a maga szempontjából. A mi elve
inkhez ¿azonban ön nem tud felemelkedni. 
Azért nem haragszom magára. Sőt azt az 
indítványt teszem, hogy mind,en este kísérje» 

-d -sétáiníra és egészen. bátran, tartózkodás 
nélkül adja elő az ön elvejt Elvégre ez is 
szórakozás. Most pedig, Kende ur, menjünk 
háza. . ...

*• "r . .V
A különös esti séták napról-napra 

megismétlődtek. Kende valósággal boldog-

kaba akadt a szó. Felt, hogy e kulönleges ,, . . . . . ., , . . C .. , . akkor m eq  ts. van halva a tequzo ur-—elvekkel szemben nevetseges találna lenni. ,, . . .  , . . . . .
csodálatos szolt a J<«sbiró.
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a kir. ügyéi
közöljék ki.___

Zsebben elsült

vagy a Bíróságtól esz-

reyolver. Minf

— Egy hírneves szanatórium ismer
tetése. Közvetlen a főváros közelében, 
gyönyörű vidéken^Dnnaharasztin (Pest. roe»-

£ tudósítónk jelenti, Steidl Ferenc vásárosbéci | gye) Tekszik "Tamási -«Park-szanatóriuma,*, 
postaszolga a napokban, midőn N. Hárságyra ; E  szanatórium messze földön hírnevessé 
ment a postáért, biztonság végett egy 6 lö- vált, mert alkoholisták, morfinisták és ideg- 
vetü forgópisztolyt dugott a nadrágja zsebé-' betegek $tt tökéletes gyógyulást találnak, 
be. Menetközben a rovolver zsenirozta ésJ Napfürdők, dietikus táplálkozás, elsőrendű 
amint kiakarta húzni á'zsebéből, a revolver orvosi gyógykezelés. Prospektust dijmente- 
nagy dörrenéssel a zsebében elsült s a go- ,sén küld 
lyó jobb kezefejét átfúrta.

— Aki előtt megjelent a Szűz Mária.
A  szerény Ladomér falucskának Szenzációja 
van, amely alkalmas volna arra, hogy a 
kisközséget véletlenül vele rokonhangzásu 
Lourdes magyarkíadásu párjává tegye, — j 
ha igaz volna. Rz történt ugyanis, hogy egy, 
ladoméri parasztasszony a mezőről jövet 
nagy lelkendezve mesélte el á szomszéd- 
asszonynak, hogy hát mekkora csoda esett j 
megövele. Kukoricakapálás közben megje- j

rü lta  földön, rhángos örömujjongással sza
ladt le a ¡sziláról hozzám.

—r. Oh, tahib — mondotta — Te hős 
-vagy, ie  vitézebb vagy minden férftónál | 
én törzsömnek. '

Megsimógattam a kipirult, bájos^ ar- 
cocskát és gondoltam, hogy nem lehetek 
valami hóditó külsejű, mert a két küzdelem 
nagyon megviselte tropikus öltönyömet, mely 

melynek cime ff jóformán rongyokban lógott le rólam. 
Tamássy «Park-szanatonurnTgazgatósága,«. Oh, tahib, te vérzel, engedd meg, 
Dunaharasztir“Pest-megye. ¡hogy bekötözzelek.

. - És ezzel ledobta könnyű öltönyét,
I hogy kötést tépjen le abból.
| _  Alkonyult. Rózsás sudarak verődtek 
át a sudár fák koronáin s a leány, ki isteni 
ártatlanságában ledobta öltönyét, úgg állott 
ott a rózsás sugarak fényében, mint egy 
istennő szobra,. melynél- tökéletesebbet ál- 

j tnodni sem lehet. .
R  kigyó eltávozott rólam és én félug- Mámorosán öleltem magamhoz India 

_ ..................  ha e nap kétszer fenyegetett

Regény^csarnok. 
Az elátkozott tiszt.

— Indiai történet. —
Irta : 0 . A. WELS.

lent neki a Szűz Mária és ezt mondta, meg [ róttam, revolveremét felkapva. Egy fiatal virágát és
azt mondta: Persze a hir dröttalan távíró indus leányka állott mellettem, csendesen! halálos veszedelemmel, most harmadszor, is 
gyorsaságával repült szét a környéken, ahol j énekelve és a kigyó énekhangra összeteker- 
mindenfelé lázas érdeklődést kelte t tM á r  is 1 gözve gomolygott előtte. Mindenekelőtt 
valóságos bucsujáráríndultujeg azuj csődajkét acél dum-dum íüveget eresztettem á 
színhelyére. És ak iiá h iif  a magyar népikét szeme közé s csak mikora bestia dög- 
babonára hajló, csodákkal telített képzete-! lőtten hevert, köszöntem meg a leánykának 
tét és lelke >világát, egq csöppet se fog j életem megmentését.
ISüdáiK'lUHl, ha egy valíafo tébolyb;

közel járt, mert a leányka két lázas, öterő 
karjával majdnem megfojtott. ■ — —  

AZ ÖRÜLT.
Mielőtt elváltunk; megkérdeztem a le

ánykát:

asszony viziói nyomán bucsujárások özöne 
indul meg az uj csodahelyre még akkor 
js,~ha az egyház felemeli erélyes tiltakozó 
szavát ellene 

“  — Az adöfizetésekSomogyvármegyé-
- kir tanácsos. Én ott messze; 

pénzügyigazgatóTnapokban terjesztette be 
jelentését a közigazgatási bizottsághoz a vár
megye területén junius havában eszközölt 
adóbefizetésekről. E  szerint az egyes adó
hivatalnál a következő befizetések történték: 
az igalinál 4:700, a-kaposvárinál 18.079, a 
csurgóinál 5.016, a lengyejtóti-inái 57450, <i 
maíczali-inál 5.266,:a nagyatádinál 10-523, 
a szigetvárinál 18.587 és a tabinál 2.167 
korona. Összesen 67.662'korona, amely 
összeg 1994 koronával kevesebb, mint a 
múlt év hasonló időszakában történt befize
tés. — Hadmentességi díjban 11,766 koro
nát fizettek be; a hátralék 25,591 korona.

— Látványosság a fővárosban. Azok 
az idegenek, a kik Budapestre jönnek, el 
nem mulasztják felkeresni és megtekinteni 

. NagyZsigmond legnagyobb alkalmi lakás és- 
berendezési áruházát, mely a fővárosnak 
egyik legszebb látványossága és a mely Bu
dapest, VI. Lázár-utca 3. sz. alatt a cég sa
ját házában létezik, óriásig választékban le
het ott találni mahagóni, palisander, jávor 

-és cseresznyefa háló, ebédlő, uriszobák és 
szalon-garniturákat a legjobb minőségben

oaporii vollj
Hol a te honod, te fehér virágbimbő?

T ott: fentr a~sziklák kö-
diai szépség, mely már egyesítve volt euró-j ZQut h0i nem jár idegén, ott lakom anyám- 
pai vérrel. Bizonyára valamely indiai főtiszt ma| * ---

indiai szépség gyermeke. Karcsú, isten-': , — Fel foglak keresni, mert-^kad
női alak, mit bizarr "átlátszó öltöny fedett: édes, a szemed világit, mint a csillag.
még ingerlöbbé-téve a fejedelmi ...formákat.

keletre-nyugatra élethalál (Folytatjuk.)

ura voltam éŝ  az a kis indiai leány is tudta : 
és bizonyára nem lepődött volna meg, ha 
menten kedvesemmé teszem. Rendkívül iz
gatott a leány szépsége-és amint ott évöd- 
tém v é ir  a pusztaságban, eszembe jutott," 
hogy kötni" Való bolond volnék, ha magam
hoz nem ölelném e gyönyörű teremtést, ki 
szinte várja is. ezt s szinte megtisztelésnek 
venné. Bizony mondom, nem is voltam 
utolsó fickó abban az időben-s aligha akadt | Nagyatádon a Fürdő-utcában levő 
volna nő; ki e pusztaságban megharagudott ■

TársszerResztő: KATONA OÉZA.

Kiadó laptulajdonos:
b e n YA k  j A n o s .

H IRD ETÉSEK.

volna néhány csókért. A lányka szerelme
sen. simult* hozzám, midőn hátunk mögött 
morgás hallatszott

Egy apró, de veszedelmes és kegyet
len indiai medve került elő a bozótból. A 
leány egy sikoltással a sziklák felé futott 
fajának ügyességével felfutott a sziklákon. 
A  medve flekem rohant, nem volt mit ten- 
nem.mást; egy karcsú fenyősudarára kapasz
kodtam és a medve —'  ulánam. ügy má
szott a bestia, mint . egy légtornász. Már 
lovagló csizmám szárát elkapta, mire én 
égy vékony ágra másztam át és egy merész 
lendülettel a földre-vetettem magam,

2 7 * 67-ik 
rs- számú h á z

¡szabadkézből eladó.:

legolcsóbb árakban. Szőnyegei és j hány óriási szökéssel eljutottam a földön 
csillárai páratlanok. Az angol bőrgarnitúrák,! heverő puskámhoz megigazítottam a závárt 
rézbutorok és festmények különlegesség-rés mire a medve megint támadásra készült, 
számba mennek.-E cég egész Európában hi- már célba vettem s egy biztos lövéssel hom- 
res arról, hogy utolérhetetlenül'és komplet- lókon találtam. A kis dög ott maradta fol
tul rendez be szállodákat, kastélyokat és Időn.
uriházakat Olvasóink, ha Budapestre mén-! Az indus leányka a szikla tetejéről 
nek, tekintséklneg Ipe'gélső áruházat. \ nézte azt a jelenetet és mikor a dög elte-

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

rész , r V  J
Né- | HORVÁTH BÉLA szobafestőnél

Nagyatádon.

Hirdetések jutányos áron 
e lap -kiadóhivatalában.

_  ---- TOdöbi

S iro lin  J -
hurutok, szamár- 

skrofulozis. Influenza
i  tánár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy éitéÖelen utánzatokat is Idnáiflak, kérjen mindenkor uUodktf* eredeti ctomtagotáat.
F .  R w h «  &  Co. B a s e l  (Svájc)

Roehe“
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B O H N  z s o m b o l y a i  c s e r e p e .
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán.

CZERKON IMRE K r s s ;  NAGYATÁD.
v ' ••• « — ***y  1 : ■ A - pécsi g  

.‘országos ki- j  
állításon elis- T

E L V Á L L A L  hibás és fájosT lábakra mérték szerint minden alakú cipők el- |  A pécsi 1

_ készítését. J .  országos ki

merö’oklevél-
íel kitüntetve, v• - .- _

í

kivitelig. . .

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

merő oklevél
lel kitüntetve.

*

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

Budapest—Ujdombovár—Zágráb Fiume.

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Ujtfombovárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról —

Gyékényesre 
Gyékényesről 
"Zágrábba — 
Zágrábból 
Fiumébe — —

Fiume-Zágráb Ujdombovár Budapest.
Oy.v. Sz. v. Gy. v. Sz. v. Oy.v. Oy. v Sí. y. Twzsr Oy. v. Sz. v Oy. v Sz. v. Oy. V.
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RAKTÁRON TARTOK: 

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

ELVALLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász-
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veket kó, fogalmi, itatós és jylevélpaphtr lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpapirt. és kartont egész ivekben mmmm a legizíésesebb kivitelben. 

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

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

ö

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

‘  _ : . i .  •_ § --a — o yo  ■ a-2_______________' ' -

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
« Benyák János könyvnyomdájában Nagyáiidbii 1909. ■ - —
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Á »NAGYATÁD ÉS  V ÍD ÉK E GAZDAKÖRÉNEK* HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Előfizetési árak.: egész évre 8 tor., félévre 4 kor., r 
m  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. — - 

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

FELELŐS SZERKESZTI'

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

A magyar szegényügy.
Ha a magyar szegényügy nagy 

területén végigtekintünk, úgy első és 
legerősebb benyomásunk az lesz, hogy 
hazánkban szegényügyről csak any- 
nyiban beszélhetünk, hogy a.szegény
ség csak úgy és talán még nagyobb 
mértékben terjed, mint a külföldön, 
de egységes rendezésről egyáltalában 
nem lehet szó és a ŝzegényügy egyes 
részeiben is csak a gyermekvédelem 
halad a maga jól megalapozott utján.

De ennél a mostoha helyzetnél 
is szembetűnőbb az a—másikr—nem
kevésbé Ti ülőn os jelenség.hogy egy 
országban, amely immár, egy ezredév 
óta hoz törvényeket, egynémely ela
vult porlepte királyi dekrétumon kí
vül a szegényügynek létező egész 
irott jogforrása a községi törvények 
rövid két szakasza és egy 1898-bán 
hozott, de már magában az indoko
lásban is ideiglenesnek jelzett törvény- 
nelri?gynéhány szakasza.

Tagadhatatlan, hogy egy ország: 
közállapotainak nem az irott törvé-j 
nyék kizárólagos ismertetői, de nem | 
férhet kétség ahhoz sem, hogy amely \ 
ország közállapotainak minden egyes 
fontosabb mozzanatát törvény örö
kíti meg, abban az országban egy 
intézmény nem is létezik, ha nyomát 
a törvénykönyvekben nem találjuk.

Joggal állíthatjuk tehát, hogy a

magyar törvényhozás magyar szegény- 
üggyel eddig nem foglalkozott, sőt 
állíthatjuk azt is, hogij a szegényü
gyet eddig hazánkban egyáltalán nem 
tartották érdemesnek arra, hogy vele 
az ország egész terütetére kihatöan 
foglalkozzanak.

Létezik ugyan egy belügyminis- 
teri rendelet, amelyly l̂ a kormány a 
szegényügy rendezését elháritja ma
gától, de tudomásunk szerint senki- 
sem ellenőrizi azokat a hatóságokat, 
amelyekré' a belügyi kormány az ő 
tulajdonképeni feladatának teljesíté
sét áthárította.----

Hogy a magyar szegényügy ren
dezésére a méívaitók között talán a 
legeslegújabb Időig mennyire sem 
gondoltak, az a legfényesebben kivi
láglik abból, hogy hazánkban eddig 
a szegényügy rendezéséhez semmi- 
Téle. elő munkálatok át sem végeztek, 
de még az előmunkálatok végzésére 
Utasításokat sem adtak.

Minden más tudományágnak oly 
fontos segédforrását képező statisz
tikai évkönyveink ugyancsak nem 
vesznek a szegényügyről tudomást és 
ha a szegénység látható tüneteivel 
lépten-nyomon nem találkoznánk, 
majdnem föltehetnők, hogy Magyar- 
országon szegények egyáltalában nin
csenek.---

A szegényügynek teljesen elha
nyagolt állapota annál feltűnőbb, mert

korunk köztudm̂ s szerint a szociá
lis intézmények jegyében áll. Alig ta
lálkozunk oly. nyilvános ténykedéssel, 
amelynek szociális fontosságát ki ne 
domborítanák, szociálpolitikai hátterét 
az indokolásban külön ne méltatnák.

A sok praeventiv intézkedéstől 
nem látjuk á  létező bajokat, a nép 
boldogitását célzó törekvéstől nem 
látjuk magát a szegénységet. Már— 
pedig, amig magával a szegenységgel 
nenj végeznek, amig annak léküzdé- 

j sére nem határozzák el magukat, ad- 
idig nagy stilü szociálpolitikát foliK 
tatni oUtan̂ anachronismus, amelu k<>
moig következményeiben a"nagy^f- 
dozatokkal hozott szociálpolitikai vív
mányokra még végzetes befolyással 
leh*t. (

Nem vonjuk kétségbe, hogy a sze
gényügynek. rendkívül fontos részét 
képező gyermek védelem Magyaror
szágon oly -magas fejlődési fokot ért 
el, hogy a legtöbb államnak minta
képül szolgálhat és hogyha teljes egé
szében még nincs is kiépítve, ha továb
bá gyakorlati eredményeiről végle
ges ítéletet ma még nem is mondha
tunk, mégis az az egy biztosra ve
hető, hogy a magyar gyermekvéde
lem nagyarányú koncepciója, bármily * 
nagy költségekkel is jár annak teljes 
keresztülvitele, eredményeiben a léte
ző állapotnak óriási javulását fogja 
jelenteni. Ámde a gyermekvédelem a

Nagyatádi Hírlap tárcája.
Örök kötelék.

Nem fény és vágyóit a büverő,
Mely szivet szívvel összeköt.
A  lánc lazul, ha ottborong 
A gond a kis fészek fölött.

Nem a szerelem lángja az,
Mely Összekapcsol sziveket.
Gyorsan hül a tűz a rózsa hull 
S  elszáll a tarka kikelet.

Csak a lelkeket •/
Egymáshoz fiTzi, mindörök.
Akkor se szűnik, hogy ha már 
Porunkra szürke hant görög.

Ha ketten együtt vesztik azt,
Ki nékik szent és drága volt;
Érzik elválaszthatatlanul 
Köt-egybe két-szivet a holt.

A míg zokognak, kézbe kéz,
-S'két sziv mint rithmikus zene 

Együtt dobog: a vérünk is 
Mintha egymásha ömlene.

A fájdalom szent láncfüzér,

Ez tart csak össze lelkeket.
Ragyoghat fény, dúlhat vihar 
Széthulnia sohsem lehet.

Fele k i Sándor.

A liftben.

Rohonczy Istvánr-a-vitögjáró magyar 
mágnás még mindig ott állott a szálloda 
várótermében, hololt már rég elolvalhas- 
hatta volna a neki kézbesített laveleket; 
•végre azonban mégis megindult a szobája 
felé, hogy a klubebédhez fel öltözködjék.

Csakhogy a klub-ebéd hamar kiment 
az eszéből. Annak a bizonyos levélnek a 
tartalma minden más gondolatot • kizavart

Barátjától, fiirchtől kapta, akit ép egy 
hónapia, hoc y Kairóban^ölhagyott és aki 
most arról érlesiti, hogy a Kingsley-család 

elutazott London felé, de valami 14 nap 
Párizsban is megpihennek.

— így tehát a tengerpart ismét meg
üresedett, öregem s ha kedved tartja, most 

! visszajöhetsz megint — hangzott a baráti 
rábeszélő szózat. — Különben is bolondság 
volt mégszökni;ugy, mint ahogyan te tetted.

Keress fel 14 nap múlva itt ezen a helyen 
s még mindig idejében foghatunk hozzá a 
tervezett kóborlásunkhoz

Rohonczy összeszoritotta a fogait s 
mikor a liftbe szállt, a szeme is összerán- 
colódojt. _

Tudta, hogy a Kingsley-család tagjai 
ezzel a rögtönzött elutazással, eredeti ter
vüktől eltérve, tartózkodásukat megrövidí
tették. S  könnyű volt kitalálnia ennek az 
o'iát is. Azért jöttek hifta hamarabb, hogy 
a lányuk tervezett házasságát minél gyor
sabban lebonyolíthassák.

— Nekem pedig el kell menekülnöm,
! még mielőtt ők megérkeznének — határoz
ta el magában a fiatal ember. — Minden 
továbi késedelem nélkül visszatérek Kairóba.

Gondolatainak ilyen elfoglaltsága mel-* 
lett alig vette észre, hogy egy hölgy tele
pedett le melléje a liftnek egyik homályában 
fekvő sarkába;vde ennek a hölgynek a je
lenléte sem adott a gondolatainak más irányt.

Mikor a saját maga hat lábnyi magas
ságából letekintett rá csak a kalapját láthat
ta' meg; ö maga nem is ■ ült le, hanem a 
már elfoglalt másik sarokban állva maradt; 
a liftkezelő gyerek becsapta az ajtót, meg
indította a gépezetet s a kocsi csikorogva 
a magasabb-régiókba szállt.



szegény ügy rendezésének bármily fon
tos, de mégis csak egy részét képezi 
és a hozzáfűzött reményeket mindad
dig nem fogja beváltani, amíg a sze
gényügy általános rendezéséből kiszab 
kitva az általános rendezés rovására 
különös protekcióban részesül.

A betegápolás országos állapota 
a gyermekvédelem mögött már an
nyira elmaradt, hogy szervezett be
tegápolásról modern értelemben be
szélni egyáltalában nem lehet és az 
országos betegápolási alap felhasz- 

, Hálásával csak a szervezett'betegá
polás rendkívül szűk kereteit tudták 
létesíteni. *

A szegényeknek azt a legnagyobb 
osztályát pedig, amely a gyermekek 
és a kórházi ápolásra szoruló bete
gek közé nem tartozó többi szegé
nyeket öleli fel, törvényeink jóformán 
meg sem említik, mert hiszen‘“‘azöIT 

__azi{itézkedések, amelyeknek egy mel
lékesen közbeszurt törvényszakasz 
alapján a szegénynek legtöbbje javára

na szöletniök. ma még csirájukban
sem léteznek és még afölött sem va

gyunk tisztában, hogy ebben az or- 
''önképen -kf is

_ _ _ _ _  n a g y a t á d i  h í r la p  

A mi utainkról.
A régi rómaiak, az ókor világ

urai, ha egy területet hatalmukba ej
tettek, első dolguk volt, hogy annak 
utait jó karba hozták, hogy a biro
dalom középpontjával, Rómával minél 
jobb legyen az összeköttetés. Tették 
ezt még azért is, hogy az uj tarto
mánnyal, bármily távol-esett is az 
Itáliától, könnyű és gyors legyen a 
közlekedés, a kereskedetemiJorgalom 
lebonyolítása nehezségekbé ne ütköz
zék. íredig abban az időben utakat 
készíteni, az >kat jó karba hozni és 
közlekedésre alkalmasra tenni, az 
eszközök primitív volta, az óriási 
erdők és roppant mocsarak követ
keztében igen nagy fáradság volt 
s nem egyszer egy-egy nagyobb ut 
elkészítése egy egész emberéletet 
vett igénybe.

Azóta sok idő telt el. Az embe
riség a műveltség, a tudomány, de 
különösen a technika terén roppant 
nagy hódosokat tett* agy hogy a 
közlekedési utak jó karba hozatala

beváltó is e mellé épül, egyike lesz 
a legforgalmasabb pontoknak. És mi- 
ről kell meggyőződnie az arra kocsin 
haladó utasnak? Bizony nem egyszer 
tapasztalja, hogy különösen esős idő
ben alig használható, mély gödrei 
és hepe-hupás helyei következtében 
pedig gyakran a feldülés veszélye 
környékezi. Minthogy eme rövid út
vonal rendbe hozatala nem kíván 
oly nagy annyagi áldozatot, bízvást 
reméljük, hogy vezető köreink rövid 
idő alatt orvosolni foják az elődök 
mulasztásait.

t á g b a n tartja
* kötelességének, hogy ezeket az intéz- 

kedéseket- megtegye és á hézagot 
végre kitöltse. .

Mindezek a. mulasztások a ma- 
gánjotékonyságra is kárhozatos hatás
sal voltak. A közsegélyezés 75nde- 
zetténségével párhuzamosan a magán- 

~ jótékonyság is ofyan irányban fejlő- [ 
dött, hogy jótékonyságnak majdnem 
nem is nevezhető. Alig akad ország, 
amelyben a magánjotékonyság a sze
gényeket aíiynyira lealacsonyító for-

__ m&íLnyilatkoznék meg, mint minálunk.í
A megáilapitott napra ös&ẑ esőditett 
alamizsnakéregetők kellemetlen és úgy 
a kéregetőre, mint a szemlélőre kinos 
csoportjai a nagy dobra vert öltözteté
sek, a tüdőbetegek részére kolduló 
gyermekek mindmegannyi fattyúhaj
tásai a magyar szegényügynek.

ma már nem kíván sem oly nagy 
testi munkát, sem annyi annyagi áldo
zatot Hisz látjuk is, hogy a megggl
kulönöseirpedíg az aiiami utaKréndbéri 
tartására igen nagy gondot fordíta
nak, ezzel szemben a mellékutak, 
különösen a kisebb községek össze
kötetésére szolgáló, de azért elég 
forgalmas utak gondozását annál job
ban elhanyagolják.

Ami utaink sajnos-általában vé
ve nem sorsolhatok a jobbak közé, 
legtöbbje gidres-gödrös, hepe-hupás, 
csak a Somogyszobb avagy az ötvös 
felé vezető útra kell hivatkoznunk, 
amelyek közül különösen eme utób
bira óhajtjuk felhívni intéző köreink 
figyelmét.

Mindannyian ismerjük a Kisatád 
ötvös félé vezető rövid uittestnek 
az uradalomtól egész a csárdáig 
húzódó részét.-̂ Ez a közlekedési vo
nal az utóbbi időben meglehetősen 
félendült, most pedig, hogy a dohány

Az iparos és a társadalom.
Ir ta : CSO KO N AI V IT ÉZ  M IH Á LY.

A hangzatos nagy iparpártolási moz
galommal kapcsolatosan felvetették azon 
kérdést a magya/ társadalom előtt, hogy 
miért vannak a. kaszinók, klubbok ajtai zárva 
az iparos osztály előtt?

Hazánkban úgyszólván merénylet szám
ba megy a finoman ápolt és a durva mun- 
kátólkérgessé vált kezeket egybe tenni. Pe
dig ha egy kicsit betekintünk Anglia, Né
metország,~avagy Bajorország é nagy ipar
államok életébe, úgy teljesen joggahfetvetett 
ez a kérdés: . ' • . ' '

♦Nemesit a munka, becsűlést “ szerez ~ 
a munka?»

Magyarország társadalma azortban nem 
ismeri' a munkást és igy nincs is érzéke an
nak nemességét összehasolitani, avagy együtt 
említeni az öt, hét kilenc koronások vérbeli 
nemességével. Kórusban tiltakoznak az ipa
ros osztály tolakodásától az ö szeszélyeik 
ajtai előtt. Visszautasítják, mert nincs meg 
az alapi műveltség, a sima társalgási mo
dor az iparosban. ÉS~igazuk van.

Mert tény és valóság, hogy iparosaink 
legnagyobb része nemtrögy nemicelhet ver- 
senyre, de egyáltalában nem is állhat so
rompóba a külföld mellett, társadalmi mű
veltségben. Ezt tudjuk, elismerjük mi ma
gunk is, a kik- köztük élünk, érdekeiknek 
szerény munknsai vagyunk.

Ámde ezt a szegénységi bizonyítványt 
a müveit magyar elem indolenciájának kö
szönheti az iparos osztály.

A  Jift hirtelen megállott; olyan hirte-
— lenül, hogy Rohonczy, aki erre egyáltalán

előkészülve nem volt, önkénytelenül lábujjra 
emelkedett, karjait, mint a repülésre készü
lő madár, két oldalt kiterjeszté aztán kecse
sen a másik sarokban ülő utashoz lejtett.

-Mielőtt az egyensúlyt megtalálta volna, 
__ — a ¡|f| isméf néhány tábat vlsszasülyedt s 

olyan hirtelen állott meg, mint valami acél
rugó, el annyira, hogy a társnője előtt térd- 

^  re borulni volt kénytelen.
— Még rosszabbá vált ̂  helyzete az

által, hogy az egyensúlyt megtartandó, va
lami támpont után kapott s leültében bájos 
társnőjének mindkét karjába belefogódzott, 
még pedig olyan görcsösen, mintha ketté 
akarta volna törni.

A zavar első pillanatában u g y  vette 
észre, hogy a nagy kalap csinos fehér ar- 
xot árnyal s a nő megmarkoltatásától sza- 

~ zr baduini igyekezvén, gyenge sikolyt hallatott.
Ez a sikoltás észre téritette. Felugrott s va
lami érthetetlen mentegetödzést mormogott.

— Nincsen semmi veszély, asszonyom
— -kezdte el megnyugtató hangon — csak 
épen hogy két emelet közt fennakadtunk s 
várnunk kell, am ig...............

De megütódve hirtelen elhallgatott,

mikor a nő ijedtségét és viseletéi észrevet 
te. Még mindig a pad sarkába húzódott, *¥ | 
zsebkendőjét arcára szorította, mig vállainak 
ideges rángása arra engedett következtetést, 
hogy zokogását elfojtani igyekszik,

Meglepetésében s azon érzéstől vezet- 
tetye, hogy öt megnyugtassa s bátorítsa, 
Rohonczy épen melléje akart ülni, mikor 
valami' nevetésszerü, hang hallatszott a 
zsebkendő mögött.

Rohonczy mélyen elpirulva talpra ug
rott

— Bocsáson meg, kérem I — és a 
nevető hang hirielenében hízelgőre változott
— Tudom, hogy csúnya dolg volt tőlem ez 
a nevetés, de lássa Rohonczy maga el sem 
tudja képzelni, milyen furcsa képet nyújtott 
e- percben, amint ugrálva, keringőzve for
golódott, majd előttem térdre ereszkedet; 
mindenki valami táncoló medvének nézte 
volna.

— Miss Kinsley — dadogta Rohonczy. 
A megismerés első pillanatában a szívverése 
hirtelen megállott, most meg kalapált, akár 
a malomkerék. Azt hiszem, ez csalr a maga 
szelleme, mely leszállóit az égből. Csak nem 
lehet valójában sajátmaga !

— Óh, de biz az! — felelte a lány

élénken. — Korábban indultunk, mi it ahogyan 
tervezve volt s egyenesen Londoniba jöt
tünk. Má reggel érkeztünk. És mig a laká
sunk rendbe hozatnék, Jde szálltunk ebbe 
a hotelba.

— Tesséjc?
—-_-i ' Na persze, apa meg én. Csak nem 
gondolta, hogy egymagamba jöttem?

— Azt hittem, hogy sehogy sém fog
nak jönni. A tervük, úgy gondoltam, az volt, 
hogy sókkal tovább maradjanak oda.

Kiss Kingsley lesütötte a szemét.
— Hiszen tudja, sokszor megeshetik, 

hogy az ember megváltoztassa a szándékát 
felelte kissé zavarodtan.

— És nem teszi meg nekem azt a szí
vességet, hogy elmondja, miért távozott tő
lünk — tê te hozzá.

— De_hát az az üzenet! — volt a válasz.
— Micsoda.üzenet?
— És az én levelem ? Csak nem akar

ja tán azt állítani, hogy nem olvasta volna 
el a levelemet, azt az^egyet, amelyet eluta
zásom eió.t két nappal magához intéztem?

— Én magától semmiféle levelet nem kap
tam.

— De igen, Miss Kingsley, hiszen —
! hiszen válaszolt is rá. Maga rám parancsolt,



A magyar társadalom elitje, a. kékvérü j belsősomogyi ref. égyházmegye augusztus
- felső tízezer még mindig a régi. kaS t̂Ke ;d-j hő 5-én'tartja meg rendes évi közgyűlését 
^szerben mozog. Ebben nevelkedtek és eb- j Csurgón Nagy Lajos, esperes egyházi-és

ben maradnak meg ulödiak is. A magyar Szabó Kálmán világi elriökök elnöklete alatt, 
társadalmi életben az iparos egy médium. | — Csendélet Kuntelepen. Három kunte- 
Csakhogy fordított spiritiszta rendszerben- j lepi legény f. hó 18-án a rendesnél jóval
A  mennyiben akkyr ébresztik, a mikor szűk - 1 több itókát szedett be s u'gy 10 óra felé
ség van reá, máskor aludni hagyják. széies jókedvvel iíjdutt hazafelé. A korán

Megismerik, sót meg is szorongatják nyugovóra tért lakosságot óriási kiirjoriga- 
vajszinkeztyüsen a kérges kezeket; ha jóté-i fásaikkal felzavarták, migncmJíősa Kászló 
kony adakozásról és pláne, ha vöksról van oltani lakos háza előtt becsülétsértő kifeje- 
szó; de a társadalmi életben már tudomást zésekkel illették a ház asszonyát. Tovább 
sem vesznek róla. haladva Márton József kapu oszlopfáját tőr

jéé kell rombolni végre azt a kinai fa- delték ki Minthogy  ̂a-sértettek az ittas le
lát, mely elszigeteli az iparos osztályt az gényékkel szemben nem kívánták az eljá- 
ugynevczett «créme«-től. Hiszen oly rég rást folyamatba tétetni, igy az egyszer el
hangoztatok frázis, hogy a munka nemesit! , csón szabadultak meg a büntetéstől.

- Nős hát ha nemesit, ez legyen az útlevele — U j csendőrőrs Böhönyén. Szép las- 
az iparosnak.a társadalmi életbe. sacskán, ha nem is a megkívánt 'mérvben,

Épen olyan gyémántszem ö, mint más mégis csak szaporítják Soinogyban a csen- 
fia e hazának, csak csiszolatlan- dörörsökét. Csendörőrsöt kapott BöhöriyiT

Hozzák helyre a félszázados inulasz- 's Somogymegyében. Amíg a cigányokat ár- 
tást a kékvérü és szellemi arisztokraták,. talmatlánabbá nem teszik, addig a csendőr
nyissanak utat és tért az ipar képviselőinek . séget eléggé emelni nem lehet, 
a körükbe jutásra, fejlesszék szellemi és tár- ~  Rendelet. Az-orvvadászat meggátlása 
sadahni~müveltséguket, hogy-ezek—révéna j-céljáhpj, - a m. kir. belügíjmiinsztér ur 
legkisebbek is a képzettség, az értelmiség 133641 p. c. 1900 sz. leiratával az 1883 
nivöjára emelkedhesenek. ;XX  -t^t. 38 §. értelmebeti Somogyvátnie-

Ha ez tnegförtcmk,. ha. a magyar. gyére elrendelte, hogy a vadak szállítása,
társadalom_nptiiHatárá iön annak. hogy ■ eladása ■ és vásárlása, csak a vadak jogós

Tszabad hazánkban egyenlőek .vagyunk és, tel- ,,oh szerzéséllek lya^ylioapll^lvu ai u.

NAGYATÁDI h í r l a p

jesiteti kötelességét, úgy azt hisszük, e r ő s  származási igazolványökT mellett .eszközöl 
bástyafala lesz ez országnak az iparos ősz- tessék. Eddig legtöbb helyen a hivatkozott 
tály, a melynek eddig a megvetésen kívül törvényszakasz ..ami. rendelkezése folytán,
más sem jutott osztályrészül.

H l R E  K.

hogy a vadat eladó, vadászterület' fufajdo- 
nosa vagy bérlője által .kiállítót! nyilatkoza
tot, a községi elöljáróság záradékolandó, 
az volt a szokás, hogy ezt csupán a köz* 
ségi, hitó. irte^aláT-söL^elózetes kitöltetlen 
példányra a nevél aláírta, ami visszalélé-Somogyvárinegye Főispánja Dr.

Wjesiier Qéza közig, gyakornokot helyette- sekfe adott alkalmat és az ellenőrzést 1e-
sitési szofgálatra~6 héli időtartamra a len- heJetlenné tette. Ennek meggátlása végett
gyeltóli főszolgabírói hivatalhoz'rendelte ki. az alispán a következőket rendelte: T^kin

— Vármegyei közgyűlés. Sotngyvárme- tettei arra, hogy a községi elöljáróságot í 
gye törvényhatósága 1909 augusztus hó 2-án biró és a jegyző képviseli együttesen, azért 
Kaposváron évnegyedes közgyűlést tart. a jövőben a számadási igazolványt á' jegyő

— Ref. egyházmegyei közgyűlés. A és a biró együttesen írják alá. Miután

ily származási ígazoiványok kiállítását a- 
felsőbb hatóságok ellenőrizni óhajtják, azért 
eme igazol vány olt mindig két ’példányban 
áüitandók ki, úgy hogyannak egyik példá
nya visszamaradjon.

— Balog Tuta végrendelete. Balog 
Tuta most is szerepel, még halála után is. 
Baumfeld Lajos dr. ügyvédnek, szegény Ba
log Tuta védőjének ma kézbesítették az il? 
lavai fegyházban elhunyt cigány végrende
letét. A nagy hagyaték nyolc koronából ál
lott, ezt az összeget már Balog Tuta tiszte- 
ségesr~munkával a  fegyházban kereste. A 
nyolc korönát a volt védőjére testálta Ba
log Tuta és szép levelet íratott hozzá, meg
köszönvén mégegyszer és utoljára, hogy az 
ügyvéd megmentette az akasztófátóL

Concert a hajnali órákban. Nagy- 
ifjai és hajadonjai, hogy félre ne ért

senek,. nem valami jó kedvű társaságnak 
egy átmulatott éjszaka utáni hajnali zene
adásáról akarok zengeni. 4íi ne élvezné a 
kóra reggeli órákban'ázt'a gyönyörű con
certe!, amely oly szivettépően és fület si- 
kitóan riasztja föl a boldog, álmát \alvó 
emberiséget? A csordás— kanász uralf "  
oly szép melódiája nótákkal csalogatják 
gyönyörű hangot adó hangszereiken hívei
ket a táborba, hogy szinte kedve ftaad 
u  jmbaniJt kúimani meleg párnái S l

hogy arra a történetre rá ne - merjek térni szólott a leány, miközben szilárd meggyö- 
újból s maga haragudott is rám,'mert arra zódés tükröződött az arcán: Tomassó, mint 
mégis emlékeztettem. Pedig csak meg akar-utólag értesültünk, a gróf szolgálatában ál 
tam magyarázni, hogy miért írtam meg azt. lőtt, ki kémül használta^feT az olyán'szémé- 
Egész Kairó a gróffal hozta kapcsolatba a lyek ellenőrzésére és megfigyelésére, akjk- 
maga nevét s mind azt erősítették, hogyjn^k cselekedeteiről tudomást akart szerezni, 
maga lesz a felesége. Ez a fecsegés és te-'Bizonyó^ vagyok felőle, hogy ő sikkasztotta 
refere nagyon lehangolt. Azt hiszem, Miss el a maga levelét s küldte meg magánák ezt 
Kingsley, hogy maga is jól tudja, hogy mik la válasziratot. . /
voltak az én reménységeim. Mert habáMienlj ^Rohonczy úgy figyelt a lányka^eszéd- 
nyilatkoztam is, már egy egész év otí^z^jéreTn^Uii^áloinba merült vp4íja. Majd éle- 
rettem önt. Megírtam azt a bizonyos levelet, jsen felkiáltott-^^
amelyben megvallottam szerelmemet, jogot És kegyed ázt állítja, hogy nincsen
kérvény egyúttal arra, hogy az ön s a gróf eljegyezve véle?
közti viszonyról szóló híresztelésnek véget: — Eljegyezve? hiszen gyűlölöm ! Hiszen 
véthessek, elmondván egyúttal benne azt is, jnemcsak gonosz és rósz, de alávaló ember 
hogy milyen iszonyú félelemmel s aggotía- |is. Sőt mi több, sohasem is volt gróf, szök- 
loinihal várom a vátaszát. nie Kellett, nehogy cimbitorlás miatt a tÖr-

-- Sohasem kaptam meg azt a levelet Ivényselé kerüljön. A valódi gróf egy-olasz- 
felelte csendesen a láng, anélkül-, hogy fel- országi nyaralóban betegen feküdt*. S  éppen 

. tekinteni, mert volna. J. Jez a sok hercehurca volt . oka annak, hogy
-  Sohasem'kapta m e g  ! A k k o r  hát . mi-édes'apát a hazatérésre rávegyem. Óh Ist- 

képen magyarázhatja meg nekem ezt a vá- jván, hogy hihetett talyan csúnya dolgokat 
laszt ?  — kérdé Rohonczi. ¡én felőlem ?

— Postán küldte-e el hozzám a levelét j Tiz perccel később, mikor a liftből ki
hagy valami küldönc által? _  .. szabadulván, szabadságukat visszanyerték,

— Hát Tomassó, a kis olasz ájtal kül
dettem, akit hasonló szolgálatokra már több
ször is felhasználtam.

— És ő hozta meg a válászömat iíF? 
-— rPersze, hogy ő.
— Ah, úgy látszik nyomra jutottam — 1

boldogan, kart-karba öltve mentek be Kings- 
leyék lakosztályába, a hol, a miss kipirult 
arccal igy ázólt:

—“Apa, apa, nézd, megkerült a meg
szökött vőlegény

és elszaladni a- falu másik végére. Nem_ 
egyszer fél óráig is időznek egy-egy ablak 
alatt, ritka élvezetet .nyújtva a szobában 
tartózkodóknak,’ Ha egy jó kedvű társaság 
a reggeli órákban egy kicsit kurjongatva 
megy -hazafelé, a rend derék őrei csendhá- 
boritásért -feljelentést tesznek ellenök. Hát 

jez a.szép concertmi, nemcsendháboritás?
A vér gyógyítási*. Nagyjelentőségű 

és áldásos haladást mutat a betegségek gyó
gyításában egy u; gyógymód,. melynek vidé
künkön már több kétségbeesett nehéz beteg 
köszöni egészségét és munkaképességét.Ezen 
uj gyógymód a hemotatia, vagyis vérgyó- 
gtjltás. Megalapítója és egyedüli értelmező
je Dr. Kovács 1. budapesti orvos, kinek ren
delőintézete V. Váczi-körut 18. sz. alatt van. 
Dr. Kovács két éviizedre terjedő megfigye
léseiből és tapasztalataiból merítve megál- 
iépilotta, hogy a vér álkalicitása a legjobb 
védő és a^egjobb gyógyszer, és ezen keze
lésével nem'egyszer bámulatos .eredményt 
ért el. A hemopatia a képzelhető legjobb 
eredménynyel jön alkalmazásba görvélykor, 
asztma, idült szív,-gyomor,-idegbajoknál és 
némely súlyos bőrbetegségnél. Mindazok, 
akik e felsorolt bajokban szenvednek, teljes 
bizalommal forduljanak ezen nagyhírű or
voshoz, mielőtt valami gyógyfürdőbe, vagy 
gyógyintézetbe mennének. Maga a kezelés 
igen egyszerű, kellemes, minden viszonyok 
között alkalmazható, hivatásbeli zavarokkal 
nem jár.

— Látványosság a fővárosban. Azok 
a idegenek, a kik Budapestre jönnek, el 
nem mulasztják felkeresni és megtekinteni 
Nagy Zsigmond Jegnagyobb jdkalmi lakás- 
berendezési áruházát, mely a fővárosnak 
egyik legszebb látványossága és a mely 
Budapest, VI. Lázár-utca 3 sz. alatt, cég 
saját házában létezik. Óriási választékban 
lehet ott találni mahagóni, palisander, jávor 
és cseresznyefa háló, ebédlő, úriszobák és 
szalon-garnitúrákat a legjobb minőségben 
gs a legolcsóbb árakban. Szőnyege'! a, csil
lárai páratlanok. A r  angol bőrgarnitúrák, 
rézbutorok ésr festmények kűlönlegesség- 
szárnba. mennek. E  cég Európában hire$ .ar
ról, hogy utolérhetetlenül kompiétól rendez
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be szállodákat, kastélyokat és uriházakat. 
Olvasóink, Jia Budapestre mennek, tekintsék 
meg e legelső áruházai

Regény-csarnok.

Az elátkozott tiszt.
— Indiai történet. —
Irta: G. A. WELS.

’ —  Ne jöjj uram oda.
Miért, hát nem tudnál szeretni?
— Óh, sahib, szeretlek, életemet ad

nám érted, de ha arra jösz. éteted nem 
biztos.

— Nem félek, lánykám, semmitől.
— Félj uram. Arra koFőróI á sátán 

uton-utakon. Engem is üldözött, de isme
rem az ösvényeket és e| tudtam kerülni.

— Ne félj, leápyom, édes virágbimbó, 
az angol revolver erősebb, mint a sátán s 
te utánad eltiiégyek a sátán birodalmába Js:

Még egyszér magamhoz öleltem az 
édes gyermeket s visszatértem a táborba

Hivattam a Tolmácsot és megkérdez
tem tőle, hogy mit tud a hegyek sátánjá
nak meséjéről,

Kóborol a bérceken, éjjel a tábor közelébe 
jön, fenevad nem bántja, ö nagyobb fene
vad, mint a  tigris. Kegyetlen gyilkosságai 
miatt remegnék tőle a benszülöttek és meg
borzad hírétől a benszüiött nő, mert a~sá- 
tán nemcsak életet követel, hanem szerel
met is. Egy asszonynak gyermeke született 
tőié, sárga arcú torz jött a világra. Szegény 
asszony elbujdosott örökre.

Benszüiött mese, gondoltam.. El% 
hagyjuk, felejtsük el a kalandot. Minek 
kikezdeni indiai babonákkal is ?

Igen ám, de két-három nap mulva- 
;már nem találtam helyemet a táborban. 
Vágytam a leány után.. Vágytam őrületes 
vággyal. Egy lázas éj után elhatároztam, 
hogyha maga a sátán is él a hegyek között, 
felkeresem.

Revolveremet óvembe dugtam, mel
léje rövid angol késemet s nekivágtam a 
hegynek, hol a leányka lakott. Félórai me
nés után elibém toppant a leány.

— Vártalak, sahib, epedő vágygyal, de 
féltem is, elédbe jöttem, nehogy baj érjen.

Mit mondjak önnek uram, minek rész
letezzem a dolgot, hiszen mindegy, hogy 
hol találkoznak a szerelmes párok: csendes, 
illatos fészekben, vagy a sziklák között 
Szerettük egymást Örült szerelemmel sze
rettük és ajkaink nem tüdtak megválni egy
mástól.

Végre alkonyattáj bán vájnunk kellett. 
Csókok között bucsuztunk el és ‘lesiettem 
az ösvényen. Egy sikoltásra^fordultam meg. 
Megdermeritprn. F.gy cátánalnk állott 
cen, a ki végignézte szerelmünket

Valami állati szőrméből készült ruha 
volt a lábain, hajában tollak. De arca 1 kidül
ledt, örült szemek, torz, kegyetlen vigyorgás 
ajkain és ez az ember nem volt benszüiött 
Fehér ember volt A délceg, bátor leány, 
szerelmében hősnő, reárohant a sátáni alak
ra s a mélységbe dobta.. Az indus leány, az 
én szerelmem, a fehér embert, az: őrültet. 
Nem tudtam visszafordulni, hazasiettem a 
táborba ég alig tudtam magamhoz térni a 
borzalomtól.

(Folytatjuk:)
Társszerkesztő: KATONA OÉZA.

634. sz. 1909. végrh. _ ----
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi L X  t-c. '102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1909. évi 6749, p. számú vég
zése következtében dr.-Neubauer Ferenc 
ügyvéd által képviselt Bencze.József javára 
1360 kor. s jár. erejéig 'foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 700 
kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m:
2 drb. ló .nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
bíróság 1909. évi V. 427 2 számú végzése 

folytán 1360 kor. tőkekövetelés, és eddig 
öszszesen 262 kór. 17 fili:-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, Görgetegen 
felperes lakásán leendő megtartására 

1909. évi augusztus hó 6-ik. 
napján d. u. 4 órája 

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

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi julius 
hó 20. Tianirin—

összesen 87 kor. 50 fillérben biróilag már 
megállapított költségék erejéig, (Nagyatádon, 
(Széchényi-tér) 18.) leendő megtartására 

1909. évi augusztus hó 2-ik napjának
d. é. 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozóit ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak még', hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t-c. 107. és’108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szügség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi julius hó 
20. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF  
kir. -buv végrehajtó.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

67-ik L  ; J  7  " W
számú I I  1l  Z  -gm

— ■ szabadkézből eladó.---
Bővebb felvilágosítást a községT jegyző ad.

522. sz. 1909. vhtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. f02 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir--ter- 
vényszéknek 1908. évi 12853 p. számú vég
zése következtében dr. Friedmann Kálmán 
ügyvéd által képviselt A. Beamt & Sőhne 
javára 617 kor. 35 fül. s jár. erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 2100 kor.-ra becsült következő ingó
ságok u. m. különféle röfös áruk 40 drb. 
téirkendő nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
bíróság 1908. évi V, 749 6 -számú végzése 
folytán hátr. 10 kor. 45 fill. tőkekövetelés 
ennek 1908. é v i1 október hó 31. napjától 
járó 6 yo kamatail Vao/o váltódij és eddig

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik ~—

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

Hirdetések jutányos áron
e lap kiadóhivatalában.

Van ‘szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására 
adni, miszerint-a Zrínyi-utcában levő 335. szám alatti vendéglőmet

f. év augusztus 1-én
339. házszám alá tettem át s azt a fenti napon megnyitom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását a jövőben is. 
Maradtam hazafias üdvözlettel

, kész szolgájuk:

ZANYI FERENCZ,
■ . " v e n d é  g l &-s. - ,
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Szabadalm. Bohn féle ter
mészetes vörös fedélcserép.

BO H N  z s o m b o l y a i  c s e r e p e .
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán.

CZERKON IMRE ÚRI ÉS  NŐI CIPÉSZ ♦ 
KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

Apécsl------

országos ki készítését.
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mértek szerint minden alakú cipók d- A ?éai
ét;. ■ .......... : .. . ■. • ........L  orsgágoski-

SíflísŐn élis-— 
merő oklevél
lel kitüntetve.

kivitelig.
RAKTÁRON TART : Úri, női és gyermek kész árut egyszerűtől a legfinomabb állításon elis

merő oklevél
lel kitüntetve.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

= 0 =

\?asuti menetrend 1909. évi május hó 1-től.
/U-aláhuzott perczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel. 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár—Zágráb Fiume.

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Ujdombo várról 
{Kaposvárrá —— 
Kaposvárról — 
Somogyszobbra 
Somogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba — 
Zágrábból 
Fiumébe -- —

Fiume Zágráb Ujdombovár-Budapest.
Oy.v. Sz. v. • Oy. r . Sz. v Oy. v. Oy. v Sí. v. TtfsauL Oy. v Sz. v. Ov. v. Sz. v. Oy. *.| .

r 8 “ 2 “ " — 410 9“ 1 0 « Fiúméból. . — — — 6 “ 1 0 “  ¡ 1 0 “ 9 » 7“  -
, 1 C 1 " 6 " ’ — 7“ 1 2 7 Zágrábba — - — 1 2 “ 6“  V' 6 « l57' 1 —
¡ 1 0 “ 2 “ — 6” 7” 1 2 " 3a Zágrábból — — 1 2 “ 7“  4“ 7 » 2 “  í —
1 0 “ 3“ - 7“ • 8 * 1 2 ” 4 .* Gyékényesre — — 2 “ 1 0 °  6 “ I 0 15 4 «  ’ _

¡ 1 0 " 5n — 7* 8 » 1 2 * 424 Gyékényesről — 5“ 2 - 1 1 »  j 6 “ 1 0 " 4 »  _

, 1 1 “ 4 0 — 8 » 8 “ ö37 Somogyszobbra 6 “ 12»  ; 7“ 1 1 " 4 «  =

1 1 1 “
4W .. 8 31 8 » 5«. Somogyszobbról 6 ‘? 1 2 »  715 I I 1* 4 «  j

1 2 » 5“ 9“ 9” 2 " 6 “ Kaposvárra---- 7* 3“ 1 "  ! 8 “ 1 2 31 5» i -
1 2 “ 6 “ — - — 9 <, 2 “ 6* -Kaposvárról -v 8 " 3fi go. 1 2 * 5“  —

2 " 8 " ■— 1 1 ” 406 9 » Ujdombovárra/^- 9” 4" 2 2‘ ^ .8 3, 1 » 6 10 1 —
2-” 1 ( F + 1 * ' " 4*1  1 0 « Ujdombováríoí— 1 0 “ 4 * 3“  8 " 2 * 6 ”  1 —
7“ r —

455 9“  | Budapestre —- — 6 10 7“ 9*  I 2 I! 8 15 9»  —

oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza

Soraogyszobb 
Segesd — 
Segesd-Bögát \  
Böhönye — 
Mesztegnye 
Gyóta — —
Marcali . —
Kéthely —  
Balatonujlak 
Balatonkeresztur — 
Balatonbereny f. 1. sz. ő. 
Balatonszentgyörgy

Szí v . Vv. V».

7” 12“  608.
S " 1221 630
8 " 12* 6 °

1"» 712
91» 1“  7“
gat 1“  7*
9 U T ’  8 »

I l i " 2“  8 50
1 0" 231 | 9“
10“ 2“  j 9 13
1 0 * 2" : 9”
1 0 « 3”  9 *

V*. V*. Vv. ,:1 V*. Vy.
700 4" H” - I 9 10 Ö23
6“ Ve 10“ -  ¡10M
fi2' 3“ 10“ -  102' y03
6“ 3“4 10" -  10 " 709
5» 93. . 4 10" 724

Ti"' 9» - Ü ii“ - 7W
4» 216 9" - 1 1 « ö!4,
419 1 “ 8 ° -  1 1 “
3» ,30 8 » — ¡12“. 8 40

3" 8 " -  ¡ 1 2 23 '-Q58

3* 1 « . 8 * —  1 2 30 905

3“ 1 2 “ 7“ - i \

oda Somogyszobb-Barcs.

SomogyszObb — — 
Nagyatád — — — 
Simongát — — — 
Erzsébetpuszta — — 
Lábod— — — — 
Görgeteg — — — 
Visonta-Csokonya — 
/Gsokotiya 8. sz" őrház 
Somogytarnócza j— 
Barcstelep — — 
Barcs — — —  —

' * ___

Vissza
Vv. I Vv.

6 “  ! 4“ __

6“ 3“ “
ff” ; 3= -—

5“  1 3“ —

5« 1 310 —

5*  2 “
4 *  j 2 » —
44« j 2 1? —
4 :a í 2 00 —
408 1 J 40 —-
4«. J 30 —

v  - i L ^ —
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Alapittatott
1854. ROTTER BERNAT, NAGYATADON. Alapittatott
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LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÜPORÁRUOA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Horgonyzott acéitaskés kerítés sód- -  Mindennemű takaréktüzhelyek 
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá- 
ria“ sodronyfonatok. . ===±=== —̂

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré-
-------- ~ ~ ------------------ — -- ’.
szék. Gazdasági vetőmagvak.

szesebb kivitelig.

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

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

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

Rajzpapirt és kartont egész v̂ekben 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézet! 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

o m  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
U U  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

a
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a. legolcsóbb áron 
: . f: £ £ £ - v- . . készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
•> * Nyomatott Benyák János' könyvnyomdájában Nagyatádon 1909^ -



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

Előfizetési ¿rak : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- . htUiM^S S2ERKES/' ó i Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n '  SZMODICS SZILÁRD. Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

----- A VaSUt. Pest némileg tűrhető állapotokat te- 1908-ban körülbelül 70.000,000 koro-
remtsenek. Tudjuk, hogg itt sulgos na), ugg hogg a két és fél milliárd 

A törvénghozás tavalg öt, a ke- pénzkérdéssel _ állunk szemben és koronát meghaladó befektetési tőké 
reskedeitni kormány 4 vasútépítés- hogg annak megoldású nem a kor- kamatszügségíete 115'¡milliókorona ' 
re'adott engedelmet. A maggar kir. máng jóakaratán múlik, reméljük nem tellik ki belőlels tetemes ki- 
államvasutak hálózatán szükséges azonban, hogg a kormáng folgton egészitésre szorul az állam equébb 
és két éven belül végzendő épitke- figgelemmel fogja kísérni ezt a nagg bevételeiből. Ily körülmények közt 
zési beruházásokra az 1908: XXXI. kérdést és áldozatok árán is szünet- logikusnak és méltányosnak látszik 
törvéng cikk 110 ,200.000 koronát, lenül orvosolni fogja a naponkint hogg azok járuljanak a naggobb s z í l f :  
forgalmi eszközök beszerzésére és-mindinkább érezhetőbbekké váló ba-:ségíet fedezéséhez, akik a vasu te lő - 
fölszerelésekre pedig 92530,000 ko- jókat, mind a'szemé)#.—  mind az.nyeit is élvezik, t. h: az utazó és 
•rónát engedíígíBTétr é'TSrvénybozás az árriszállításnál, a póthatáridő főig- szállító közönség. Viszont azonban 
Ezek a rendelkezések kiegészítik az to.nos hirdetését, a számtalan balé- kétségtelen, hogg a szállítás nkffi- 
1907 évi 29 tcikknek rendelkezéseit, setet, amelyek rengeteg ember-és.drágítása in,írunk.it ó* 
amelyek 90.090:00fr kuninál enyeüü- pijiiz.llduz.tlba kWBIireH grvgffln meg műnket érzékéngen fogja sújtani és 
lyeztek'a maggar kir. államvasutak fogja szüntetni a vonaton szolgála- nem vigaszunk az, hogg az osztrák 

^beruházásaira, ugg, hogg a magyar tót teljesítőknek még mindig nem és a porosz díjszabás nagyjában 
vasúti forgalmi részvénytársaságtól orvosolt overwonkingját, a balese-nfiem olj/sóbb, mint a milyen a ma
megvet 3175 darab teherkocsi vétel- töknek az egyik főindokát gyár díjszabás, lesz Az osztrák és 
árával vaggis 11,692.920 korona 60 A befektetéseknek ésjtí. ízlett a .porosz .ipar inkább bírja el a drá- 
fillérreí együtt 4 ev alatt több mint kiadásoknak a bevételekkel arány- gább szállítást, mint a zsenge és fej- 
300,000,(XX) koronát fordítunk a ma- bán nerir álló YiöveKedése a kereske- lödésben levő maggar ipar, amelyet 
tjyar kir. államvasutak beruházása- delmi kormányt arra indította, hogy. minden drágítás létfeltételéiben fá
nak pótlására. Amihez még hozzá- a magyar kir. államvasutak mindsze- mad meg. A rendesnél nagyobbfon- 
számithatjuk azt a 12,806.000 koro- mélydijszabását, mind gyors és teher- tossággal bírnák ebben az esetben, 
nát, amelyet az. állami vasgyárak áruk szállításának díjszabását fele- ha a kormány minden irányban a 
kibővítésére és fölszerelésének ki- melní készül. A kereskedő világnak legkisebb részletekig terjedő, lielyes- 
egészítésére engedélyezett az 1908 igen nehéz a helyzete ezzel a föle- ség'és általános jelleg tekinteteben 
évi 31. tcikk. Ez a nagg összeg is meléssel szemben. A magyar kir. feltétlen megbízható információkkal 
azo iban csak a legesleg-sürgősebb államvasutak kimutatása szerint üz- látatnék el az érdekelt ipari és ke- 
szükségletek kiegészítésére elégsé- leti fölöslege a kiadások folytonos reskedelmi körök részéről, különö- 
ges és annak legalább ínég kétsze- növekedése következtében évről év- sen abból a célból, hogy oly vi- 
rese lenne szükséges ahhoz, hogy re csökken (1906-ban: 104.7 millió szonylatokban és oly szállitmányo- 
a folyton növekedő forgalomhozfré- korona fölösleg, 907-ben: 88.9 millió kát illetőleg alkalmaztassék a dljté-

M orrw o t< S/-|i l - í i r l ' j r v  t á r n á in  szemeiddel nem ártatlanságod bizonyitixi niijii kártyáztuk és többen beszélqettek. Az
I N a g y a i a a i  I 1 in < t p  Id H - d Jd .  Tudo||| m. az. a lelMsm„ et utó|ag„s feleb- egyik azt mondta.

A j  Q CQ ?nnu h n r c i i lp tn  redÍ5c ~  E9yikc azoknak " «becsületes, asz-t\L  ao o A U liy  U oU oU iü io . — .A vád rövid és ismered értékét. Meg- szonyoknak, a ki nem becsületes.
irta: LENOVEL GÉZA. csaltál. Csalásod nagystílű volt,'olyan, mint — Bocsánat, ó már nem becsületes, le

A kis Margitka nem akarta meginnia a hírhedt zsiványé, á ki mindig'tud jâ  alibi- van leplezve mondja a másik, ^ 
tejét . . .  Az any[a büntetésből’ a_s^ukba=4áhiM2öijyU;HH1-AU+itii§-itthen vol^l, á.gyér-“  ~ S 2egeny balajthy, szegény marhal — 
küldte térdepehi. Pityeregve indult a kis le- niekeddel^j^hjN^tál^ enejpríf tenyereden mondja a harmadik.
ány rendeltetési helyére. De az anya ma nem hordoztál és niegclííttátffíol? Mikor? Nem ____ Erre oly nyugodtan, mint most te állsz.
volt kőszivü. Felkapta leányát és dédelgető tudom. Én is csak úgy hallottam. itt, odaálltam eléjük és megszólaltam negye-
szavakkal ültette vissza az asztalhoz. Újra ~ Az asszony csodálatos hidegséggel diknék:
felköíé" nyakába az asztalkendőt és kérte, ¿zólott közbe: — Uraim! ügy látszik, rólam van szó.
nagyon kérte, hogy igya meg a reggelijét’. - Halló tad ? De q>ak folytasd érdekel. Ijedten, mint a rajtakapott csirketolva- 

Az ajtón a férj lépett be. Nem aludt - Érdekel? Ugy-e ez előtted «újság«?, jók ugráltak fel. Nem vettünk észre téged, 
otthon az éjjel, sem tegnap, sym tegnapelőtt. Nagyon sablonos á magavlseletcd. Hiszen Bocsáss meg nekünk — hisz ismerhetsz ben- 
Meglátszött rajta. «adott^lkalmakkor« ezt igy szoktátok. De fk  uünket. Lásd, ma este már végeztünk a rossz"

Odament a kisleányhoz és megcsókolta, gyélmeztetlek, hogy sokkal egyszerűbb, és asszonyokkal és téma csak kell, hát elő- 
Feleségét hidegen köszöntötte í?s némán in- könnyebb lesz mindkettőnkre, ha a többi szedtük a becsületes asszonyokat !* És 

f tett neki, hogy kövesse dolgozószobájába, sablontól elállsz. Meri hiába vetted fel azt ezek után az arcátlanok le akartak ültetni 
A becsüleles, a tiszta, u makulátlan a drága csipkés pongyolái, hinbg. fogod azt; és kártyázni akartak velem. Szó nélkül men- 

asszony követte férjét. esetleg széttépni «5'nkiyfileti állapotban.« tem át a telefonszobába, hivni más bárá-
A kisleány nem vett észre seínmit, ben- Hiába fogsz sírni áfkozódiii, eskiidözni. Csak tokát, hogy segédkezzenek becsületem repa- 

' ne még embrió' a tudat. Ó csak *ájtatosan, hallgass meg'engem, lásd én minden cico- rálásában,- hogy segitsének ők, kik talán 
tette össze kacsóit és naivan fohászkodott, mát, kerülök. máshol szapultak téged és árvereztek engem

— Istenkém! nem leszek többé-rossz, csak; — De kitérésekkel gisz. Arról beszélj, a^potom áron. _ , ; 
engedd, hogy megbirjam inni a tejemét. ' a mit hallottál. J  . v - f És a becsmérlők ünnepélyes arccal

A férj beszélt: i — Hallottam. Hárman-ültek egy,asztalnál. jöttek utánain. Kijelentették, hogy te becsa-
Ncm fogunk érzelmer jeleneteket ját-1 Én álltam, kekemben a téjlkabátom és vár- letes, tisztességes asszony vagy. Erkölcsi bi- 

szani, csak egyszerűen yégzühk. Vörösre sirt-jiam a szolgát, hogy átadjam neki. pk hár- zonyitványt állítottak ki a számodra. Ok
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telek felemelése, amelyet az államra 
nézve legnagyobb jövedelmezőség 
mellett sem sértik az ipar és keres
kedelem érdekeit. Az ily-, általános 
kihatási s különösen az előrelátha
tóan a reformátió in pejus jellegé
vel biró újításoknál fájlaljuk legin
kább a kereskedelmi, érdekképvise
letnek túlságos széttagoltságát.. Ily 
esetekben az egyes kamarák és ke
reskedelmi egyesülések által össze
gyűjtött anyag együttes feldolgozása 
alapján adott egységes vélemény a 
legkisebb részletekben is^ annyira 
domináló hatással volna* hogy kész 
lehetetlenség lenne előle elzárkózni. 

.vOrszágos, a hivatásbeliek minden 
egyes tagját annyira közelről érintő 
kérdésekben mellékes az egyes tes
tületek nagyőBF vagy kisebTT mér
tékben való érvényesülése. Egyedül 
fontos a hazai kereskedelem és ipar 
általános érdeke.

AtokftswltSportegyletet.
Közönségünk riár régóta érzi hiányát 

egy oly egyesületnek, mely a testfejlésztés 
nemes eszméjének munkájával foglalkozik.

■ Sohasem 4udjt^^ngQ?itatai-kellQlp,g pnnek.

kiismeretesen művelik azt Ezt á célt ipar
kodikszolgálni nálunk az á néhány egye
sület, amely._az_ országnak """mar '  majdnem" 
minden vidékén működik. S  ezt acélt szo l
gálná az az egyesület, amelynek megalaki-: 
tása iránt Nagyatádon is mozgalom indult 
meg. Iparkodjunk minél számosabban köz
rehatni ezen egyesület megalakulásánál, mert, 
ha látják néhánynak a lelkesedését, akkor: 
többen csatlakoznak és a többséggel az
tán lehet imponálni. Anyagi lenne, mellyel 
eredményeket lehet elérni, csakhogy ennek 
az anyagnak nincs meg a- kellő alkalma a 
gyakorlásra, az érvényesülésre. Ott a példa, 
Kaposvár. Kaposváron is rövid öt év alatt 
négy sport egyesület alakult, amelyek mű
ködéséről elég sokszor hallunk. Igaz, hogy 
azok is küzdöttek a kezdet nehézségeivel,; 
de túlestek rajta. Ez ne idegenifsen el min
ké tTött van a «Kaposvári Athletikai CÍub;»j 
miig szegényesen kezdte s ma mái hatal-- 
más egyesületté nőtte ki magát. Együ tesen 
munkálkodjunk és alapítsuk meg társadalmi 
különbség nélkül azt az egyesületet, amely j 
hivatva, van Nagyatádon az embersportot 
elterjeszteni és Nagyatádot e téren is mél-! 
tón képviselni, S ha meg lesz alakitva az] 
egyesület,/xsak egy kis lelkesedés kell s''a 
várt"siker nem fog elmaradni. "És byszkék 
lehetünk arra. hogu a testnevelés nagy mun-

tött környezetére. Most ott fekszik 
ő holtan a ravatalon, mely felett öz
vegy édesanyja.és testvérei-édes áb
rándja ik szétfoszlását, egyedüli re
ményük megsemmisülését siratják.

Szegény, megboldogult szerette 
az embereket. Már pedig nincsen 
még egy oly érzés, mely annyira 
visszhangot keltene, mint a szeretet, 
mert a legnemesebb érzelem vissza 
verődve az idegenek lelkén vissza
sugározza melegét az áld )tt szivre, 
ahonnan kiáradk^ Ez volt kulcsa- 
Schnitszler Andort körülölelő általános 
nagy szeretetnek.

Most már vége mindennek. Meg
halt szegény. Megrázó tragikum nyil
vánult az v  korai halálában. Kitartó, 
nehéz munkájával küzdötte fel ma
gát oda, a hói márrmár élvezhette 
volna fáradozásainak jutalmát, ha 
mind ennek véget nem vetett volna 
a kegyelmet nem ismerő halál.

Sajnáljuk a jó barátot, megkö- 
nyezzük és mégis'megtudnánk nyur 
godni a végzetben, de kétségbeejt 
bennünket a korai halála, mert a 
Mindenható Isten rémitő szózatát 
látjuk benne hozzánk gyarló embe-
■rekheg t a török véseitekrhkíka-,
való munkátok, parányok vagytok, 
kiket a? élet boldog tereiről egy 
gyenge lehelettel a megsemisülésbe 
sodrok. Remegjetek!«

S*mi quarló emberek lelkűnkben

a kérdésnek a fontoságát már csafc nem
zetgazdasági szempontból is. Látjuk azt, 
hogy a nemzetek nagy harcában az a nem-

* ,zet, az a nép tM~érvényesülni, amelynek 
egészséges fiai vannak, mért csak testileg 

~és szellemileg fejlett népnek'van jövője s 
csak az ilyen nép tud haladni. Ennek a 
fontosságát külföldön, a müveit nyugati or
szágokban már régén felismerték s ez irány

iban történtek is intézkedések. Sajnos ná
lunk még nem igen Mi-reak még a kezdetnél 
és ennek is a legelején vagyunk. Nálunk 
nem történtek oly intézkedések, amelyek 
elrendelnék a tömeg, a nép testi nevelését. 
Akkor látjuk csak, hogy mennyire el va
gyunk maradva a müveit Nyugattól ezen a 
a téren is, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
embersport1 ott már a. társadalma, osztályok 
legalacsonyabb rétegeibe is el van terjedve. 
S ezek megértve a benne rejlő eszmét, lel-

kájából méltóan kivettük részünket és telje
sítettük kötelességünket a Hazairánt. Le
gyen a jelszavunk: «Viribus IJnitis».

f í—r. fi—a.

Meghalt Schnitzler Andor!
Néhány szó és mégis megremeg 

tőle lelkünk, megdöbbenve kérdezzük 
önnmagunktól, nem csalnak-e szeme
ink, nem, hallucináció^ amit irva 
látunk, amit beszélnek.

v*Nehezünkre esik elhinni, hogy 
ez az ifjú lélek, akit annyira szeret
tünk, örökre eltűnt közülünk, s mi
kor megrázó valóságként megbTzo- 
nyult előttünk e szomorú hir, kicsor
dul szemünkből a köny.

Meghalt az az ifjú, aki, mig élt 
nemes szivéből csak szeretetet arasz-

mégremegve olvassuk e rémitő szó
zatot a drága halott szenvedéstől 
eltorzult vonásaiból, de feltámad ben
nünk az emberi dacz és megadja a- 
választ! '

Mégölhette őt a halál, de5, mi, 
gyarló emberek életet a<junk neki, 
mi megjutalmazzuk küzdelmeiért, mit 
tőle a végzet megtagadott mert élni 
fog szeretett halottunk a mi emléke
zéseinkben, a mig csak egyetlen is
merősének szive dobogni fog.

J
Af.

deklamáltak nekem a feleségem tisztaságá
ról. Ilyenkor a  férj tisztában lehet a feler 
ségével.

Reggel volt a párbaj. Legjobban sze
rettem volna zsebkendővégről lőni éS az 

=̂ >Boafplm>k- adni az első-lövés jogát Dehogy. 
Szép távolról lőttünk. Én célozva, ő — a 
ki három helyett állt ki — nevetve és a le
vegőbe. Következett a kard — végkimerü
lésig. És én, a boszutól lihegő férj, ném 
bírtam felemelni a karomat Gyenge voltam. 
Valami láz gyötört Ott álltam, mint egy 
gyáva kutya, a ki abban reménykedik, hogy 
fegyvertelensége megmenti.

Úgy vittek el az orvosok. Aztán ott
hon — nekem már máshol van a^ottho- 
nom- -̂ éreztem helyzetem valódi kutyaságát. 
— —Batejthy elhallgatott. Felhajtotta az asz
talon álló poíár vizet. Ez a pohár víz meg
győzhette volna . Judit hivesi becsületéről. 
A víz friss volt nem volt harmadnapi. Az 

-asszony minden reggel friss vizet tett férje 
asztalára. Várta az urát

— Én is fogok szólani, de rövidebben — 
-szólott az asszonyka.

— Szükségtelen. , ' _  ___
— Beszélni akarok- Ne ijedj meg, nem 

védem magam, mert az szerintem szüség-

telen.
Egy szót sem.
Beszélni fogokés te  ̂végig fogsz hall 

gatni. Megkövetelem, parancsolom
A férj felállt. Az asszony a ajtóhoz. 

Menni készülsz ?
Igen.

— Eredj.
És ltogy az ajtó nyitva volt, látták 

mindketten^ Margitkát;— a mint igyekezett 
pödörni a cirmos cica sokágú bajuszát.

Judit odafutott a; gyermekhez és azt a 
csókot lehelte homlokára, melyről azt szok
ták mondani, hogy minden benne van.

— Judit! — szólott Balajthy — az a 
gyermek jórészt az enyém is. És a körülmé
nyek készítetnek, hogy valami jó helyet ke
ressek-számára. -— ■ . -

Az asszony szemei szikráztak a férje 
szavai hallatára.. Karjaiba kapta kis lányát 
és vadul kiáltotta:

—  Természetes jogom van hozzá. Még 
a törvény sem veheti el tőlem.

— A  férj egy darabig hallgatott, Majd 
megszólalt csöndes, megtört hangon.

— Judit, én elmegyek. Nem úgy megyek 
eí, a hogy gondoltam/ ' 7

— Eredj. ■ v _  -

, Balajthy e’indult, És a mikor becsukó
dott mögötte az ajtó, az asszony büszke
sége felváltódott könnyekre, keserű, asszonyi 
könnyekre.

A férj pedig lassan-lassan haladt le a 
lépcsőkön. A hány lépcső, annyi pihenés, 
-gondola t -----------— ....... ■.— __— _

Az asszony győzött. A ki győz, annak 
igáza van. De itt a világ! A  kik tegnap es
küdtek a becsületére, holnap újra megfeszí
tik. Eh ! A világnak semmi köze az én asz - 
szonyomhoz! Én elmegyek, de megfojtom, 
a ki bántja.

És haladt tovább a lépcsőkön. Leért.
A konflis, a mely hozta, még várt reá. Ba
lajthy gondólkodni kezd.

— Nagyságos ur, mehetünk? — szólal 
meg a kocsis.

— Nem. ~"
És Balajthy - kifizette a kocsist. Megy 

vissYa a lépcsőn. Most is sűrűn megáll.
Mivel állítsak be? Mit mondjak? Igén! 

Kezét csókolok Juditnak.
Benyit az előszoba ajtaján. És hogg 

be aljar menni a feleségéhez, olyan állapot 
vesz rajta erőt, a milyenbe a félénk idegen 
jut, mikor valami nagy ur el«:be akar menni. 
Balajthy szégyelnimagát. Nem! Most nem 
megy be a feleségéhez.

"Benyit a cselédszobába és beszól a 
szobáleánynak:

— Mari bcwTfsá~fe} az ágyamat -



-

H I R E K .
Nagy vívmány volt a villamos,
S bámultuk, a nagy hangtalant,

. Mikor először csöndbe’, halkan 
A kőrúton végigsuhant, 
fiz automobil jött utána,
Amelynek már' sínpár se kell, 
Veszettül száguld uteahosszat, 
.Gázol, tülköl és bűzt lehel.
De múltak évek és kicsiny Jett 
Minékünk már a föld pora, 
Szárnyat bontunk és kutatni kezdjük, 
Hogy a'világűr mekkora.
Repülni -vágyunk gyors madárként, 
Lebegni föld és vizek felett,
És _barna felhők bodros-hátán

- Kefirünk pihenő helyet.
Egynek-kettönek Ikarusz ként 
Megolvad- majd a. szárnya tán, . 
Tengerbe hull, vagy szikía-élen 
Tátongó- rést vág az agyán,

.. Dp Ipví7. plőh-ntnhh híynnnynl
Olyan is, aki meg nem. áll 
Csak a tüzes nap lánglehélő,
V a k ttó f̂é ri ysugárin ál.
Ha én repülnék, nem keresném 
A szikrázó, fehér napot, . - 
Megülni rajta a melegben 
Nem ép csábító állapot, ~

: ^Fölszállilék  ̂enyhe, nyári es.tén, 
V^M ikor millió csilag ragyog, .

S fülembe csendülnének édes.- 
Halk, bűvös, áímatag dalok.
S a kedves^ hűvös csillag, ormán 
Maradnék lenn sók éven át, 
Sétálnék, álmodnám, dalolnék,
$ hallgatnám a szérák szavát 
Csák akkor jönnék vissza gyorsan, 
Ha annak venném a neszét,
Hogy az állam szárnypsitotta 
— A végréhajtók seregét! . . .

NAGYATÁD! H ÍRLAP 4 ,
1 . 3 
; perzsa forradalommal foglalkoznak s i dő-  mentálhi az eltávozó személye iránt érzett 
|szerű saison jeleneteket mutatnak a bu- nagyrabecsülésüket. Az első fogás után dr. 

^dapesti nyárról. Czirkvenicából stb. Szépi- Wejss )akab a Nagyatádi takarékpénztár r! 
•¡rodábfit olvasmányoké Mikszáth Kálmán helyettes igazgatója emelkedett szólásra,
! regénye,~TeléRes Béla -verse, Zoltán Vilmos aki szívből jövő, őszinte, keresetlen szavak-' 
^műfordítása Slrakespearc^szonefjeíböl, Bár- kai méltatta a távozó érdemeit,,aki úgyis 
sony István tárcacikke a vadászó' .nőkről., mint társaságbeli' egyén, de meg mijnt a jó- 
Krudy Gyula novébája s Willíamson angol- tékony intézmények fáradhatatlan harcosa 
bóL fordított regénye. Egyéb közlemények: Nagyatád város intelligenciájának'nagyra- 
cikk Mária Lujzáról, • Napotaw— nejéről; becsülését vivta ki. Majd Tallián Andor fő
tárcacikk a hétről, s a rendes heti roval- szolgabiró búcsúzott el a jelenvoltak nevében 
tok: Irodalom és művészet. Sakkjáték stb. az n megszokott aranyos szavaival, akinek 
A «Vasárnapi Újság*: előfizetési ára ne-1 gyönyörű beszédéi .többször.' szakította félbe 
gyedévrejiégy korona, «V i I á g k r ó n i k á» a kitörő lelkesedés s szívhez szóló szavai 
-v a I együtt négy korom 80 fillér. Meg- a jelenvoltak közül többeknek könnyet csalt 
rendelhető a«Vasárhápi-|Jjsag* kiadóhiva- ^ em«be- A távozó meghatottan mondott 
talában (Budapest,1 IV Egyetem-u. 4. szánig köszönetét a megnyilvánult szerétéiért s fá- 
Ugyanitt megrendelhető a «KépcsÍNépJáp» ■ i& szivvel“ búcsúzott el mindazoktól, akik 

.legolcsóbb újság a_mágy;ir|nép számára, is^esek ..voltak megjelenésükkel bucsu és- 
j félévre két korona negyven fillér. ’ j télyét mégtiszteju|.

— A biróság.körjéböt. Dr.Kiszely Lász-17 —  Selyem fámpaernyők és gyöngyroj-
i ló. kir. járásbiró, járásbíróságunk vezetője tok- Nagy választékban kaphatók Rex Nó-
■ szabadságáról visszaérkezett. Kelemen János ’ véreknél, Budapest, Kígyó-utca 5. sz. Ar- 
kir. alljiró pedig f. hó 3-án kezdette meg 1 íe9yz^k kívánatra igyen és bérmeritve. Vi- 

j'cgy hóra terjedő szabadságát. ^eki megrendelések azonnal eszközöltetnék.
— Megégett gyermek. Horváth. József Adomány a tüdövész ellen védeke- 

j taíáTfífriakóx.Marja. néviT 5 éves léáííykf;- zö egyesületnek. A soinogyvármegye tfl- 
| ¡át Lovrencsics linréné felügyeletére bizta. j dővész ellen védekező egyesület kérésQa<jott 
|A kis gyermek a konyhában játszadozol! i bé a vármegyéhez segélyezés végettAtor-

' ttttnrfm n / n u n f H m f iii. s ifiü rríir  T i  it t  v r n  t;t u h  y i » rz r i n ^ T i n i i  nifr

; asszony egy pár percre a lea iyt magára 
• hagyta-a” ttípijltanó tüzszjkrátói ruhája tüzet 
fogott, megégett és sebeibe nagy kiuszenve- tantése^ijÉérint az 

' dés után belehalt.

nát szavazott- meg.
Tüzeseteké A járási főszolgabíró je-

elinult évnegyedben a
nagyatádi járás területén 20 tüzeset fordult 

Szent-lstván napi látványoság a ‘‘lő. Az össües tá r  M l 76 korona a mely
fővárosban. Azok- a vidékiek, a kik Szent- i bői biztosítás utján megtérült 37840 koro-

•; István napkor Budapestre- jönnek, el ne mu
lasszák 'megtekinteni Nagy Zsigmoívd butür- 
kereskéfrö hátai rí as áruházát, Budapest, VI 

-f Lázá r - u tca -3^-szám^E.cég -az idegen focga±. 
I lomra való tekintettel ez alkalomra áruftá-

na. A tüz-részben lakóházai, “ melléképüle
teket,' gazdasági épületeket, részben gazda
sági eszközökéi, takarmányt, házi állatokat, 
élelmiszert, ruházatotpusztilott el. mély tűzese- 
tek részint gyújtogatásból, Fészint gondatlan-

zában látványosságszámba menő kiállítást j ságbólszármaztak. A'járás terűidén az alábbi
rendez, a'hbl óriási választékban Tesznek 
■felhalmozva mahagóni, paliszander, jávor és; 
'cseresznyefa háló', ebédlő, uriszobák • és 
! szalon - gárniturák. A bitógatók szebbmM-

községekben-fordultak-elő tüzesetek. I) Be
senyő községben 1 tüzeset, kár 302 kor., 
melyből biztosítás utján megtérült : '260,kor. 
2. Béla vár községben 1 tüzeset, kár 1-0

szebb szőimeceket, csillárokat, angol bőr-1 kor. bizt pom volt. 3. Bolhás' községben 
bu'orokat, - rézbutorokat és .. ttíjlönlegességl 1 tüzeset’, -kár 200 kor., bizt. nem volt. 4.

— ' Tűzrendészé^ szende. A mült hét 
folyamán a tűzrendészen felügyelő közben- 
jöttével tartotta,jmeg á vegyes bizottság 
községünkben a tüzrendé szeli szemlél, uiclyj
alkalommal ipartelepek üzl 
a gabona bétakrilására szolgáló pajták, szé
rűk stb. vizsgáltattak meg s ellenőriztettek 
s a mutatkozó hiány 'k pótlása végett azon
nal a kellő intézkedések megtétettek.

— Éi festés. A nagyatádi izr. hitközség 
kebilébe.i fennálló elemig iskola melyet a 
hitk özség szeptembef 1 .-vel megszüntetni 
akart, ájból'mégnyilik.

— A „Vasárnapi Újság“ augusztus el- 
ser Száma gröf-Zicliy-Gézát méltatja hatva
nadik születése napja alkalmából. A többi 
képek aktuális eseményekkel: a bolgár ki- 
róIyLss.ilád, magyarországi nyaralásával, a

számba menő festményeket, dísztárgyakat 
¡fognak találni. Megemlítésre méltó,, hogy 
je cég híres, arról, a ki tőle vesz, titkolja, 
i hogy Nagy Zsigmondnál vásárolt.' sőt a 
még a megérdemelt dicséretet is egy kon- 
kurrens kapja. Nem mondja meg,—hogy-ak 
kalmí '.áruházban vásárolt.; hói fele oli/ároá 
vehet, mint máshol, mert e cég összevesz 

'geket,* gyárakat, tönly^mellt^ü/1e- 
tekét. laka^»ka  ̂ vesz árvijTesen az egész

Csőkőly községben 4 füzeseC.kár 3150 kor., 
melybői biztosítás utján megtérült: 2700kor. 
5. Gige községbén l tűzeseti kár. 500 kor., 
megtérült 400 kor. 6 Görgeteg községben 
1 tüzeset, kár 2160 kor., megtérült bizt. ut
ján 1200’kor. 7. Kisbajom községben 1 'tüz
eset, kár 530 kot., megtérüli bizt.-utján500 
kor. 8 Kutas községben 3 tüzeset, kár 373 
kor.. mcgtérüU-bizt-lutján: 340 kor. 9. Lá- 
bod községben 3 tüzeset, kár 2489 kor.

világon, egyszer szonyegraklárt ‘ TifliszbenJ mcgtériilt biztosítás  ̂utján 2220 kor. 10. Mi- 
butorgyár.ítj Németországban, Amecikában ! ko?ségben 2 tüzeset, kár, 52900 kor., 
Íróasztalokat és a'm i'a fő, készpénzzel fi- ineytériilt- biztosítás utján 29820 kor. 11.
<et. nem váltóval. Adhatja tehát az árukat Nagyálad községben 1 t.izesct, kár 2. kor., '  ' 
a legkisebb haszonra, mért egy mellékút- ‘ bizt. nem volt Í 2) Rinyákovácsi községben _ 
cábau, saját házában van az üzlete, a hol 1 llár 400 kor . «»ecitérült bizt. ut-
ninci költcsége, ' | jái): 400 kor. 13 Somogyszobb községben 1

/ - ' • i tüzeset, kár 50 kor., bizt. nem volt. A  fen-/
-  (Búcsúinkon.». Bnda József v..lt köz- ,. s|aUizU|l9Í kil„ HluldsSiI, kapcs„|a,ba„ „

....... . ís :l •'‘ WW.UK«!,# pjrmcmofcsaji eadtal i> Rggri««'takarékpcnzh'ir« r. I( w ^H«,i«saióia.dLi»,, »«M isok
pontos betartására, ami most a szárazidő
járás alat} és takarítás idején mindnyájunkra
nagyon Jontos— .... ................. :

^Meteor jóslása. A jövő hónapra Me-

zása„alkalmával fényes bucsulakoma volt a 
Koróira véiidégl'iHíerthelyisénébeii..A hat- 
van téritekii asztal. kevésnek niiitátkozojt 
arra, Iwgy helyet adjon mindazoknak, akik' 
s^mélyes- megjelenésükkel akarták doku-

r \

S iro fín
ÉaeU IZ étráfrat ét > lutsólyl, megízűn* 
Ml ■ kOhögíst, vilxdékot. éjjeli izzaditt.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tánfrés orvos által űéponta-ajánlva. 

Minthogy éfgfitélen utánzatokat J s  Idnáluak, kérjen min4enkof
„BotfAe" eredeti CMomagoiási.

Roche“
f t

ban. An: U»egenkl«t i  —
F» Hoffn iann-Ii» R o ch «  A  Ce. B a se l (Svájc)

—  mi, i  II
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tcor a következőket jelenti : Augusztus cso- | abból áll, hogy meséi országos bortermés 
mópontiar 1 4 5, 6, 8, 12; hirét Vesztik. Olgán termésről regélnek,
és 24-re esnek, amelgek ¿őzül a legerő- ™ " »  ré3 '"
sebb hatásúak a V ik i csapadékos', a 6-iki '«!* 's '^ a « 9esen felül fog,, muln, — - 
hűvös, szeles, esetleg zivataros, a 12-iki me
leg, a 18-iki szeles, viharos vagy zivataros, 
a 20-iki meleg jelleggel. Augusztus havában
fejlik ki még aránylag leginkább nyarunk r,G 1 1 a9“  na ’ -m -u  i t -  a
¡el ege, de ÍU z.va“ni fogja azt a 6-ika ka- ^szokhattá»n ,4r az efa„a trükköket, fe- akadtam a nyomra. löt. egg

o x Ao 1G ¡U  L , s i  iitftitor onniiH! ói. hogy .az Tden JS fel fognak ülni, mert ¡tiszt tunt el a taborbol. Beleszeretett equ 
rul Sza urnuszi s ¡.hÁ&cpU PCPtdre i az oIyan gazda akinek igazán jól mutatko-l,indus leányba, ez megőrjítette idegtépő sze-
állásáva, ami^on a nap 1 órtp<;ófp!z'k a termés, .az ilyen állítást a saját kilá- | reimével, s szegény tiszttársam mint szegény
jégesőt is kaphatunk,_amelynck kifcilodcséfc tásaiva| is bizonuitva látia. aki oedia 
különben augusztus ho meleg jellege, a tob-1 
bi csomópontkor is alkalmas lesz.

Célzá- j
tűk nyilvánvaló! A  borárakat akarják le- j 
nyomni, rá akarnék ijeszteni a gazdákra,^ 
hogy azután annál busásabb szüretü'c legyen 

Bár a szőlősgazdák

Regény-csarnok.

Az elátkozott tiszt.
— Indiai történet. —
Irta: O. A. WELS. 9.

Otthon felütöttem a tábori naplót. Reá

fásaival is bizonyítva látja, aki pedig .nem j ember szemem láttára pusztult el, 
[számíthat valami jó termesre, azt hiszi! De nem ez a sors vár reám is, ki 
hogy csak ö van sújtva s irigykedve veszi j már alig fékezem magam, hogy vissza ne 

- Eltűnt tiurHörváth Teréz nemespá- a más vidékek jó terméskiiátásait tüdomá-1 térjek szerelmesemhez?
bíói lakos fia: Horváth Mihály f. évi június, sui Ennek a híreszteléseknek a .következ'
hó elején hazuról megszökött. Személyleirá- ménye pedig az, hogy igen sok szőlősgaz-
sa: 12 éves, termete: alacson, haja: szőke, da felül a hamis híreszteléseknek és potom
szeme: kék. Eltávozáskor kopott fekete ru- áron kótyavetyéli .el a jó minőségűnek igér-
ha volt rajta és nála volt hegedüje is. Lég- kezö termést. Sajnos, hogy a gazdáknak 
utoljára állítólag Felsősegesden tartózkodott nincs oly szervezett orgánumuk, amely a

. egy körhintással. Mindenfelé. körözik. a kellő nyomatékkai fel tudná j5ket világo-
—  Szőlögazdák figyelmébe. Időszakon- sitani arról, hogy ezúttal már egyenesenszé-

ként felmerülő azon hírrel ijesztgetik a sző- delgéssel állunk szembem, amely ellen teljes
lösgazdákat, hogy iű-vagy amott valami éberséggel és eréllyel kell védekezni. A va-
pusztitó szölöbctegség ütötte fel a fejét, lóság ugyanis az, hogy úgy az őszi, mint a
Ilyenkor, mikor a szőlősgazdák a legérzé- m á ju s ia m  nemkülönben a jégverés, az
keöyebbek hamar talál hitelre, az a híresztelés országj|egfobb vidékein számottévö kárt

g pg^ik-másik vidékén tett, á szőlőkben. amely helyenkint gO-W-T,
már az u . i l  fekete rothadas“ (black-rot) is. ™  becsülhető, továbbá a peronoszpóra is 
ez a veszedelmes szólóbetegség is, mely kezd már igen sok helyen pusztítani nem- 
Francziaországban nagy kiterjedésű szóló- különben a legilletékesebb Ijelyre a földmi- története, 
telepeket tett tönkre, már felütötte a fejét, velésügyi miniszterhez, a lisztharmat kárté- 
Hát-ez egyszerűen nem-igaz. Mindazonáltal. teléről is érkeznek hirek és indokolt pana- 
jó tudni a magyar -szólógazdáknak, hogy szók, így tehát országos szempontból ke- 
ha tplppeiken valami gyanús szölóbeteqsé- zélve a kérdéstL_a legjobb esetben is csak 
get észlelnek, forduljanak az: Ampelologiai közepes termés várható. Az általában kitü- 
In téz et igazgatóságához, mely minden egyes JLÖ . bortermésről terjesztett hir e szerint 
estben díjtalanul ad felvilágosítást Czime: nyilvánvalóan megtévesztésre irányul, mely- 

- Budapest IL Debrái-u n S .- —  —■=- nek pedig .sem vidékünkön. semsehol ez or-
—~Az idei bortermés és a borárak.

Vidékünk bortermelő gazdái részéröl több 
helyről -különös hírekről értesítik lapunkat. 
ArroTvan ugyanis szó, 4mgy a borvásárló 
nqqnökök az idén is, már most jókor meg
kezdették ismert manovereiket E 2 pedig

szág bortermelő vidékein a szőlőbirtokos 
gazdatársadalomrtak,- a bortermelő gazdáké 
nak felülni -nem

— Kürtös — ordítottam — riadót I 
ÖsszedriT az utikészletet, megyünk vissza 
Simlába.. Befejeztük kötelességünket.

Megérkeztünk Simlába,; hol értesültem, 
hogy a hadjárat befejeztetek: a béke telje
sen— helyreállott. Kitüntetéseket kaptam és 
egy félévi szabadságot. Londont nem is 
érintettem, hanem eljöttem . ismét Itáliába, 
hátha visszakapnám leikémet?
" >̂- M i a célja, kapitány?

— Bevallom, feleségül akaróm venni 
azt az olasz leánykát. Azt keresem szerte 
Itáliában.

Már-feljött a hajnal, mikor elváltunk 
meleg kézszoritással. Sokáig nem tudtam 
elaludni, olyan hihetetlen Volt a kapitány

Kiadó szoba
Bosnyák Antal féle házban 
Kossu h utca 193 sz. I udvari 
bútorozott szoba külön bejá

rattal szept. l-töl kiadó

67-ik
számú h á z - 7 3

--7»

szabadkézből eladiS.
Bővebb felvilágosítást a községi "Jegyző ad.

A CSODÁK VILÁGA.
Másnap Bunny kapitány elutazott. Né

hány napra rá Sorsentini grófné ebédjén 
összehozott a  sors egy másik indiai ka
pitánnyal. Felhoztam neki, hogy nem is 
meri-e Bunny kapitányt ?

— Hogyne^- mondta ó — fölötre 
.ideges, hisztérikus fiú szegény Ráfé: India 
után egy kis pihenés.

— Nem tud arról valamit, hogy mi
csoda lelki bánata van ?

— A tiszt nevetett.
. — Dehogy nem ismerem. Nem ő az

első ideges ember, kivel ez odalent meg
történik. Valami lelketlen zsivány, ki isme- 

. | ri az indiai bűvészek fogásait és valószínü-
Nagyatádon a Fürdő-utcában levő lég járt is már Indiában, telte ezt vele bo-

szuból. Majd.elmondom, miről van szór In
diában vannak bűvészek, kik mesterei a 
gondolatátvitelnek. Egyszer Simlában be
jött a kaszárnyába egy ilyen bűvész. Meg
kérte a generálist, hogy engedje meg be
mutatni mesterségét. Nem volt dolgunk úgy 

i sem, hát a generális megengedte.
Az ezrednél volt az egyik tisztnek 

.egy mozgófényképfelvevő készüléke, az 
beállította azt, hogy a bűvész-minden moz
dulatát megleshessük. A kaszárnya ablaká
ban állott a legénység, az udvaron volt a 
tisztikar, maga a generális, lord buncham, 

¡az ezredes és mi valamennyien. A  bűvész 
j kis fiával megállott a tér közepén és végig- 
¡járt tva valamennyiünkön a szemét,igy szó- 
I lőtt erős hangon :

— Urark, én most feldobom ezt a 
spárga gombolyagot s ai.ott marad a' le
vegőben/- -

Felnéztünk s tényleg a gombolyag el
tűnt a magasban,‘"csák á vékony madzag 
lógott le róla.

— Most a kis fiam utána fog mászni. -
— S  a megdöbbenés moraja hallat

szott, a kisfiú mászott felfelé a levegőben 
a madzagon s ő is eltűnt a szemeink elől.

A bűvész elővett egy kést
— A rossz fiú lusta, nem jön-Je. Utá

na mászok-rés megölöm;
(Folytatjuk:)

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy 
KaposvárotK.Korona-utca 8 szám alatt

mérnöKi irodát
nyitottunk.

Elvállalunk földméréseket, gazdasági térképék"ké-
szitését, birtok parcellázásokat, tervezéseket, építéseket, 
gazdasági- és iparvasutak létesítését, talajcsövezést, 
beton- és vasbeton építkezéseket, stb. műszáki munká

latokat

- GE1Z1NGER ÉS HORVÁT,
m é r n ö k ö k  

műszaki és vállalati irodája.
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Szabadalm. Bohn fé'e ter- 
jtjészete^örös^fedélcsei^^

BO H N  z s o m b o ly a i  c s e r e p e .
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán.

CZERKO N  IM RE k é s z  cipő  r a k YAr a  NAGYATÁD.

onirógoa-
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

AJÁN LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 
ELVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték--szerint .minden alakú cipók-el-

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

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

----------------- O  --------------------

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

Budapest-Ujdombovár-Zágráb Fiume.

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Ujdombovárról 
Kaposvárra — r 
Kaposvárról —* 
Somogyszobbra 
Sotnogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba — 
Zágrábból — 
Fiumébe — —

Fiume Zágráb Ujdombovár—Budapest.
•öy.v. Sz. v. Oy. V. Sz.v. Oy. v. Gy. v. Sz. v. Tvszsz. Oy. v. Sz. v Oy. v Sz. r. Oy. v>

r 8 " 2“ _ 410 : 90a 10 “ Fiuméből —  — 6“ 10“ ' 10*1 gp 7» __
10"9 1« 607 ■~=r- ■7* 1 2 ' . 3»T Zágrábba — 1 2 “ 6*

7“
4.1 6• ,57 ---: • •

10 “ 2 io --- ó25 7E  12-7 3“ Zágrábból 12 " 4« 7» •2 18 —  1
10 * 3 " — 7» 8»  12* 416 Gyékényesre — 2” 10 * 6” 10 15 406 — •
10 57 3“ ■ —  ' 7* 8 ”  12 * , 424 Gyékényesről — 5°° 2 " l l 1-3 6“ 103" 4 .«
1 1 “ 445 8* 8“  I 537 Somogyszobbra 6“ 12 “" 715 U .13 4« --
1 1 “ & 8»  í 540 Somogyszobbról 613 12 ” - 7” 1 1 ». 4« —
I 2 ,! 5« — 9“ gu 2 " 6“ Kaposvárra —  /-■ .7» 3“ r 8 » 12 31 5®* --
12 29 6 15 •—:. — 9<t 2 * 6“ Kaposvárró l^  — 8 " 3“ i» 8«. 12 * 5W

2 17 85’
4 L
|-«5+

Ujdombpj^ífra — 930 V 1 T 8 " 1* 6 10
■ j

271 10» U «  412 Ujdombovárról — 10" ’ op 3“ 8 '7 2» 620 —  •[
7“ 7“ -T—S-1 T- “Budapestre —■ 6“ 7“ 9“ 12 “ 8 ,s 9 *

Oda Somogyszobb Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. v. Vv. Vv.

7*
8*824
8«
909

12'°
1227

608
630
ó45

Somogyszobb 
Segesd — 
Segesd-Bogát . 
Böhönye — 
Mesztegnye

t06,32
7.2
7«

9«
io°r

1 “ 7M Gyöta — —

2Ű 850 Kéthely —
10"
1024
10*
10*

2JI
2U
2M
3rtl -

900
90
9“
9*

Balatonujlak 
Balaton keresztur -f- 
Balatonberény f. 1. sz. ő. 
Balatonszentgyörgy

Oda
Vv. Vv. Vv. V*. Vv.
70 0 4 17 
6«  V r

1 1 ”
1 (>’J

9» 6 ° 
-  |10 14 6”

6 21 III KI-" T "

603 324 
5*' 2«

10 "
9»

1 1031 7“  
J j  10" 724

541 2 * -

1 1 41 s:: 
—  ¡1 1 “  8“41» !*■ 1«

3”  i 1 “
3 «  11»
332 ,»»
3“  12?

h-
8”
8”
7 »

• 12 “  8“  
12 »  9 ®

Somogyszobb-Barcs.
i

Somogyszobb
Nagyatád
Simongát — - — 
Erzsébetpuszta —
Libod — - — — 
Görgeteg-
Visonta-Csokonya — 
Csokonya 8. sz. őrfráz 
Somogytarnócza — 
Barcstelep — —
Barcs — - — —

Vissza

406' —  
3« —

3 ‘9 i —  
5* 310 —  
5M f  2 “  —
4» ; 2»  _
4* | 2'2 —
4»  ; 2 “  —
4« '| 1 «  _
4.« p  t _ _
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1854. R O H E R  BERNÂT, NAGYATÁDON. Älapittatott
1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.
Gazdasági és varrógépek gyári raktára.

Horgonvzoit acéUBskés kerítés sod
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungá- 
ria“ sodronyfonatok.

Szab, bácskai ekék és alkatré- 
Gazdasági vetőmagvak.

Mindennemű takaréktüzhelyek 
a legegyszerűbbtől, a "legdi- 
.......... _ szesebb kivitelig.

Épületvasalások. Vasgerendák.
„Cornélia“  és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrészek. I’ kékkő és 
raffiaháncs.

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

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

—— Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egysze^ és finom dobozlevélpapirt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és ^ajzszereket.

E L V Á L L A L O K :

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 
lapok, eljegyzési és esketési meghívók - 

h|H| a legizlésesebb -kivitelben.
Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

Q P  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 
szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését -jutányos árban.

■ , — — n i  -
13

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
; — -» - Nyomatott Kenyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
fi »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak: egész -évre.8 kor., félévre 4 kor., r
____gyedéyre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér, ~

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZMOD1CS SZILÁRD.

A magyar Livius.
Az irói jubileumnak'divatja leg

újabban úgy látszik, előszeretettel 
keresi föl az élő nagyságokat. Ta
lán ebből magyarázható, hogy egyik 
legjobb, legrokonszenvesebb és leg
érdemesebb emberünknek emlékeze
te nem foglalkoztatta eddig sem a 
nagyközönséget, st?m a szakköröket, 
pedig sokkal kisebb nagyságok irá
nyában sem fukarkodnak az ismere
tes nemzeti hála és elismerés adójá- 

' vflí. JEz év október havában lesz 
1 (Jö^éve hogy 'Horatli Mrtratg -szűfe'-'

megfejtésén kitűnő sikerrel fárado
zott, nagyon jól tudta, mennyi a ho*̂  
mály és hézag múltúnkban, amelyek 
eloszlatása, vagy kitöltése1 csak jö
vendő kutatásoktól várható. És mé
gis vállalkozott nagy műve megírás 
sara, mert úgy látta, hogy 3 nemzet
nek szüksége van ily munkára, és 
mert meg volt győződve arról, hogy 
az-41^-niutika -̂ sak -üdvöse»-̂ s --he- 
lyesen irányitólag hathat a részletes 
kutatásra is, mely kellő áttekintés 
nélkül sokszor céltalan, vagi é̂rték- 
telen-ftrunkát végez. Sajnos, a naqu

tett, a. magyar Livius, aki eddigelé 
egyedül dolgozta fel hazánk törté
netét, nemzetünk legrégibb napjaitól 
egészen a saját koráig egységes, 
egyazon nemes és hazafias szellem
től áthatott előadásban. Távol legyen 
tőlünk, hogy Horváth Mihályt, a nagy 
történetirót_4.ellemzzük és halhatat
lan érdemeit mérlegeljük. Megtették 
ezt-már sokkal illetékesebb szakfér
fiak és meg fogják tenni bizonyára 
ismételve, a. jövőben is. Legyen szö- 
bad ehelyütt e kitűnő ember és tu
dós munkásságának csupán egy ol
dalát kiemelnünk, amely a legnagyobb 
elismerésre és utánzásra méltó.

Horváth Mihály összefoglaló, 
hatalmas műben ir*a meg a magyar 
történelmet, pedig, aki maga is szám
talan részletkérdésnek kutatásán és

És még egyet. A külföldi nem
ezetek 'becsületbeli kötelezettségűid
nek tartják odahatni, hogy jeleseik
nek nagy érdemet .és nagy szolgá- 

j latot tett munkai e! ne évüljenek és 
teljesen le ne tűnjenek Csak egy 
közel eső példára hivatkozunk. A 
német Schlossér világtörténete egy 
századda- ez lőtt jelent meg először 

j-és kitűnt szirzője már 1861-ben 
lépet ki (\z -élők sorából. D e  ezen 
legnépszerűbb nagy müvedéi J t i a  í s : j  
uj meg .íj kiadásokban jelenik még, 
természetesen azokkal a kis javítá
sokkal cs pótlásokkal, melyeket á 
haladó . doniá r i y .  elkerülhetetlenekké 

| tesz. " ' ‘
Horváth nagy müve, mely pedig, 

a maga idejében valóságos nemzeti

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

A/, előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

mű volt, teljesen letűnt: évtizedek 
óta elfogyott, már antikváraMál sem 
kapható többé és nincs senki, aki 
a2L érdemes feladatra vállalkoznék, 
hogy e nagy munkát továbbra is a 
nemzeti műveltség és az igaz haza- 
fiság forrása gyanánt az uj nemzedé
keknek is hozzáférhetővé tegye.

A nemes férfiú és nagy Ntörté-

mesternek e fényes példája nem há-| kezébe adnók! 
tott más szakok művelőire.

lóját semmivel sem ünnepelhetnék 
meg méltóbban, mintha f^müvét 
megmentenék a teljes elpusztítástól 
és uj alakftüa-.ismk .a npmagtnftk.

A czigányügy rendezése
| Akármerre jár kel az ember széles 
Magyarországban, nem tehet meg olyan
kocsiutat, hogy útjában 11$-__találkozzék,
avagy pláne fel -ne tartóztassa, az a sze- 
mrnszcdett vad népség, mely a magyar 
gazdaközönségnek állandó zsarolója és tol
vaja, melyet általában vándorczigány gyűj
tőnév alatt ismer, azonban legkevésbbé sem 
előnyösen, úgy a nagyközönséfj, valamint a 
közigazgatási hatóságok.

Mint dúló tatárcsordák szabadon szá- 
guldják keresztül kasul az országot, rabol
va, ölve, gyilkolva, gyújtogatva, gyermeke
ket rabolva s általában a személy és va
gyonbiztonságot a szó teljes értelmében ve
szélyeztetve I

Az ország minden vidékéről hangzik

Nagyatádi Hirlap tárcája.
Szep tem ber felé.

Édes szerelmem,.rózsaszálon],
Ne buslakodj^z elmúlásod 
Feledd az őszt, a hervadást. j 
Tomboljon csak a bús enyészet, 
Legyen bár elmúlás a végzet, 
Minket az egy cseppet se bánt.
Ne nézzük a jövőt, a múltat, 
Szeressük, egymást kéjbe fultan. 
Hagyjuk elmúlni, s jönni azt. 
örök szerelmünk gyújtó lángja 
A hervadásnak útját állja 
Snem érzünk mást,csak szép tavaszt.

A fény, mi most szemedben csillan, 
Ragyogni fog miként a csillag.
S ez édes mosoly ajkadon, 
Szivünkből nenTfogy ki a dallam, 
Ilyen szerelem halhatatlan, 1 
örökké élünk angyalom.
Ha érzem szivem érted dobban.
S szilaj szerelmem lángra lobban

Sohase jön ránk hervadás. 
örök tavaszban, ifjan élve,
Még itt e földön, vágyba, kéjbe 
Érjük meg a föltámadást. /

__jölelj át forrón szép kedyesem, 
S>sak csókold az ajkmn hevesen, 

_ S . ne Tétjük_a-bús hervadást- 
Szivünkben mosolygó tavasszal 
Harc nélküli nagy diadallal 
Felejtünk őszt és elmúlást.
Egymást ölelve kéjjél-forrón,
A szerelemben egybe forrón 
.Kezdünk majd tüzes, vig danát,
A halálnak scembenevetve, 
Egymással játszva, kergetőzve 
Megyünk a .másvilágba át.

3  SZABÓ GÉZA.
j Mikor én is marsiroztam.

Irta: Zombory Gyula.
-- Ezt a kifejezést nem mindenki., hasz

nálhatja igyt mert nálunk alig akad mozgó 
| ember, a ki ne mársirozött volfia, az álta
lános hadkötelezettség révén,, akik pedig 

| katonák nem voltak (mint a hogy én sem)

azok egyáltalán nem is nlarsoltak. De én 
tnarsoltam, még pdig Japánból Mandzsúri
áig, a mozgósított Níppon hadsereggel me« 
lyet hevenyében_akkor vertek csapatokba, 
amikor Japánbfr, Tokióba megérkeztem. 
Jobban mondva: mindennap folyt a mozgó
sítás még pedig nem azzal & metódussal, 
a hogy azt a KUlfitF államokban s ahogyan 
nálunk is végzik, hogy a járás hatósága 
rendelkezésére a községi elöljáróság egy 
behívón értesíti N. N.-t, hogy ekkor és ak
kor jelentkezzék a X-i “ hadkiegészítő pa
rancsnokságnál.

Japánban a mozgósításnak másféle ne
me volt eddig, mint a hogy az a vadszek
táknál általában lenni szokott, a hol nincs 
rendes hadsereg s nincs névleges katona, 
hanem aliol az általános felkelés színezeté
vel bir a hadbakészülés.

Japánban akkor így hívták össze a 
népet; A. császári hírnök naponkint felolvas
ta a császári parancsot, me|yet aztán táví
rón s távbeszélőn (a merre ifyen létezett), 
szétmenesztettek az 'egész birodalomba; 
szólt peáig a mozgósító parancs • ekként: 

«0 felsége, a . fényes~Mikádó, á Nap
isten legkegyesebb fia, a ieghatalmasabb
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# jajs?ó, túlkapásaik felett s igazán türel
mét veszítve kérdi már főként és elsősorban 
a magyar gazdaközönség, hogy: meddig 
fog még ez tartani? •

A czigányügy rendezésének kérdésé
vel úgy elméletben sokszor foglalkoztak már 
az illetékes testületek, de hogy gyakorlat
ban cselekedtek volna, arról nincs semmi 
adat, A magyar országgyűlésen még az 
1901-ik esztendőben HerteleTidg Feréncz, ük
kor országgyűlési képviselő, vetette fel a 
megrendszabályozás gondolatát s ázöfa sem 
történt semmi ! Pedig azóta alig múlt e1 
év, hogy a magyar gazdák ne sürgettek 
volna erélyes rendszabályokat a kóbor czi- 
gányok túlkapásai ellen és mégsem történt 

jSémmil A Pécsett 1907 évben-megtartott 
országos gazdakongresszus folyamán türel
metlenül követelték a gazdák, hogy tegye
nek már. valamit ezzel a kérdéssel ?  Mi lett j 
az eredmény ? A dánosi eset, meg a többi, 
s azótalsmét HallgáFT krónika, inért tiltja j 
a cselekvést az álhumanizmus!

Ez egy szörnyű kivételes állapot. De.

eszközöket is igényéHig;~Nézzük csak a ré- j 
: gi rablóvilágot! Az is kivételes állapot volt, j 

mely kivételes eszközökkel szüntéttetett meg. 
Pedig azokban a hetuárokban, még minden

lami csalárd cselekvéséhez megkivántatik. előteremtésének megbeszélése céljá- 
Ma itt rabol,' holnap pedig lopott lován ból egy bizottságot szervezett saját 
már a harinadik megyébe sz<iguidvaTgyiÍkol, kebeléből, mely ha majd letárgyal— 

¡és a csendőr — az gyaiog’bandukoi utána, jván a letárgyalan dókat, a legközelebb 
N a# nincs se kenyér, se husdrágaságl Ki-tartandó képviselőtestületi Ülés elé 

'ássa a. vészes sertésdögöt, amivel az állat-terjeszti javaslatát.
.betegségek terjeszíöjévé válik s mindezeket; Tekintettel arra, hogy iskolánk 
látjuk,-wp.isztaíjvik, közvetlentii szemléljük ügyében a késedelmeskedésnek már. 
S velük szemben  ̂ nincs erőnk .cselekedni. ¡többször tapasztaltuk reánk nézve 
Tessék csak tmiuim myozni,/ilyen állapotok szomorú következményét, azért na- 
sehol aL.miivélt, világban nincsenek.. S ha ¡gyónjnagyon kívánatos, hogy a Szer
ván' valami, ami miatt joggal mondhatja a jvezett bizottság mentői előbb essék 
külföld: hogy nálunk kezdődik Ázsia, úgy túl a tárgyalásokon s sürgesse jávas- 
ez a tűrt kóborczigányvilág leszi jogosulttá iiátánál a képviselő testület elé való 
ezt a véleményt. jutását, nehogy az októberben tar-

_  Itt lenne az ideje, hogy komolyan jtandó országos költségvetés .kereté- 
foglalkozzanák a czigányüggyel az illetékes jből újból kimaradva, rííegint egy 
körök, hoyj végre vaiahára ez a kóbor, jévig kelljen várnunk a tárgyalások 
rabló, gyüi^vészj^pségrhegrendszabályozvá, megkezdésére, mert akkor az ódium 
állandó- letelepedés meltett, munkás polgára (esetleg a bizottságra száll.
legyen hazánknak. ......-- ... •- ' ' ...................... .....

Polgári iskolánk Ugye.
......_A f. hó 5-én tartott községi
képyiselő testületi ülésen tárgyalta
tott a, nagyatádi polgári iskola álla-! 
mositására. vonatkozó kultuszminisz-' 
téri leirat, mely szerinf áz* államo-

gonoszságuk- mellett is volt valami román-1 
tikus, valami betyárbecsület féle, de a kó- j 
borczigány minden emberi érzés nélküli, al
jas, vadállatias ösztönökkel szaturált mons
trum, aki már anyja íréve l szívja be cse
csemő korától fogva mindazt a gonoszát, 

egy embert csak állattá tehet.
Váltig háTTjuk emlegetni, hogy nehéz 

-kérdés, hogy emberiességi szempontból nem 
lehet radikális eszközökhöz folyamodni. Hát 
erre csak az a nézetünk, hogy az ilyen fel
fogás idejét múlta a czigányüggyel szemben. 
Mert nem elkeseritó-e, hogy mig itt minden 
ember adót fizet, a czigány nem fizet; min- 

^ienki köteles „ gyermekét. taníttatni, a ci-, 
gány nem; itt mindenki katona lesz, a ci
gány nem;-mindenkinek kell fegyverenge
dély, a czigány ezen is tulteszi magát; föld- 

nincs, de tarthat másén lovat; háza nincs, 
de lakhat a másén, ott ahol akar; illetékessé
ge nincs, vallása szerint is ott és úgy keresztelke- 
dik, "esetleg többszörösen is, ahogy ez va-

sttasra vonatKozo tárgyalások fisak 
akkor kezdhetők meg a kultuszmi
nisztériummal, ha Nagyatád nagy
község kötelezi magát egy — a tör
vény követelményeinek teljesen', 
megfelelő iskolaépület felemelésére.,

Községünk képviselőtestülete 
belátván, hogy. e szépen fejlődő is- 
kola mostani helyzetében tovább 
nem maradhat, s ho,gy áz állainosi-, 
tás hozza meg csak kizárólagosan j 
ez iskolára nézve a fejlődhetés azon 
mértékét, mely a teljes felvirágozá- 
séhoz vezet, azért azt a határoza
tot hozta, hogy ha már az államo-, 
sit'ás: csak az épület felemelésével; 
lehet lehetséges, belemegy az iskola 
épületének felemelésébe, -ha az a 
község nagyobb anyagi megterhelé
sével nem jár.

Azért a részletek megtárgyalása, 
a szükséges összeg miként leendő

h í r e k .
Szárnyát csapkodja az idő, 
Maholnap vége lesz a nyárnak 
És készülődnek haza már,

J í i k  messze idegenbe járnak. 
-Nagy ■npg|‘?p?|»g-^ár reájuk.^
Ha visszatérnek Budapestre:— 
Kávéházak tatarozva,
Uj mezben, csinosítva, festveJ

A Duna épp úgy folydögál,
Mint a mikor eltávozának^j___
A villamosok most is úgy,
Mint azelőtt/ kaszálnak, V 
A rikkancsok ordítanak 
Szintúgy, mint akkor:, délben, este, 
De aüávéházak Gf mezben 
Megannyi csinosítva; feste!

A citadella mostan is 
A Gellérthegynek koronája 
S  a kastély fenn a várhegyen 
Lakóját most is egyre várja,
A., környéken most is bolyongnak 
Czigányok, áldozatra lesve,—
De a kávéházak uj mezben, 
.Megannyi csinosítva, festve 1

Szóval minden a régi még

keleti császár fegyverbe hívja Níppon ősz- a sebesülték s a  táborkár'-futott vissza ha-(robbantó anyagokkal, dinamit ágyúval meg- 
szes népét, mindazokat, akik egy igaz ügy zájába. , ¡rakott a féle komphoz, hidláshoz hasonló
mellett meghalni akarnak.» A hetedik napot töltvén Tokióban* ’úszó várak kóboroltak a tengeren), földraj-

S. mivel ez a felhívása japánnép val- bele is fáradtam már erőltetett, felfújt cívi- zi nehézségként pedig ott volt a Japán és 
lásábói a szinton vallásból meríti forrását jlizációjukba, de 'meg eszembe is jutott, hogy jKoreai tenger, Korea, a Sárgatenger pokoli

- több ¿rcdmémaual-iár, mint a -legrendezet- Lnem-a gésákba Lgyanyörkodni jöttem__én ¡veszéllyel megrakott öble, Wladívosztok
tebb kulturáííamok mozgósítása; maródit ide. haném hogy első helyen Mandzsúriát 140 ágyutorka, mely örökösen farkas sze
nem jelent senki, (ellenkezőleg inég a bete
gek, bénák is jelentkeznek) nem áll félre, 
nem szökik meg senki, mert jsmerik és hi
szik s vallják a Szinton fá s n a k  ezt a 
czikkelyét: «A ki a Mikádó parancsára 
valami igaz szent ügy mellett életét ál
dozza, .a lélekvándorlás, az átmeneti csere- 
élet elkerülésével egyszerre jutalmul kapja 
fi Nirvánát, a földi rossz megsemmisü
lésének eme ragyogó fényes országát, i 

‘ -hol örök- jó s a földön élvezett gyönyörök
nek hatványozott sokasága vár a hősökre) 
Tessék, itt rejlik az a fanatikus erő, j 
mely ellen az orosz hadsereg másfél millió 
embere hiába küzdött. Tehát — miként 
mondám, folyt ar mozgósítás, mikor április- 

-bán megérkeztem Tokióba. De az előtt is, 
azután is egyre folyt s 6-8-10  ezer cmbeit

lássam; a harctér volLazéfi legfőbb célom, jmet nézett a Japán tengerrels a Japán par- 
majd csak azután Japán, ha onnan Isten kü- ¡tokkal.
lönös kegyéből visszakerülök. Legalkalmasabb lett volna egy látha-

Házigazdáinnak (Vargucsinnak) kife- tatlan, levegő színű (mondjuk csukaszinü) 
jeztgin célomat s kértem, juttasson tanácshoz, Zeppelin féle léghajón átrepülni, ha azt úgy 
miként juthatnék el Mandzsúriába ? Mert meglehetett volna venfii, mint egy pakli 
ne tessék képzelni, hogy az olyan könnyű gyufát.
feladat fökir.íjzi szempontból. Úgy beszélve■ Tehát a~SzatóCsomra, a házigazdámra 
róla, olybá tünik-fei az embernek, különö- jbiztam a- dolog megoldását, hogy valahogy 
sen a laikus hallgatónak, a ki a geográfiái ¡átjuthassak.
viszonyokat figyelmen kívül hagyja, hogy -Vargucsin nem sokat teketóriázott, 
«Japánból Mandzsúriába» (Atádról Szobbra) »d rém kezdte a dolgot, elvezetett azokhoz 
haj, haj, nehezebb munka az, s akkor kü- a kóborló tisztekhez, a kik a japáncsapato- 
lönösen áz volt, egy magamféle szegény ;kat szállították.
scribler embernek, a ki előtt sz ;zezer prob- Vargucsin tolmácsolta a csupán japá- 
léma képződött, hogy «hogyan is,^Jiát», ¡mii tudó ajsóbb rendű mozgósító tiszteknek, 
gyalog-e, hajóira, vasuton-e, léghajón, vagy liogy óhajtanék velük Mandzsúriába, a harc
hogyan ? Nippon japán és Mandzsúria között térre menni..

-—vittek egy egy tráncportba, mert csak igy j borzasztó akadályok (stratégiai akadályok ! Nagyot néztek, azután megké'rdeztet- 
verődhetett-össze az az egy milliónyi tö- vizalatti torpedók, cirkáló páncélosok, elő- ték Vargucsinnal tőlem, hogy minek?
meg, melyből csak épen hogy a hírmondók,! Örsre kiállított torpedó hajók, úszó dokkok japán nincs idegen légió, mit



NAGYATÁDI HÍRLAP

Az otthonunk se változék meg,
Ki birja, most is jól mulat,
MosFis éheznek a szegények.
De vájjon ez kit érdekelhet,
Mikor haza jön Budapestre,—
A  fő, hogy a kávéház várja 
Uj mezben, csinosítva, festve!
— Beiratások a nagyatádi pol£  fiú 

és leányiskolába szept. hó 2 -án kéz jód-: 
nek s tartanak bezárólag szept. hó 4-éig: 
Beiratkozni naponkint''9 órától 11 óráig le
het. A beiratáshoz szükséges az elemi is
kola IV. osztályáról kiállított iskolai bizo
nyítvány, továbbá születési s ujraoltási bi
zonyítvány. Tandíj a fiúiskolában _3QeíL le
ányiskolában 30, 50, 60 és 100 korona. Tan
díjmentességért folyamodók, szegénységüket 
igazoló községi'bizonyítvánnyal felszerelt s 
az iskolaszékhez czimzett kérvényüket be
íráskor az igazgatónak adják át. A vid ki 
szülők figyelmébe melegen ajánljuk a nagy
atádi polg. iskolát, már. csak azért is, mert 
itt a tanulók ellátása olcsó, de meg a sze 
gény s- szorgalmas tanulók a nagyatádi ne
mes szivű úrasszonyok kegyességből 
gyenes étkezést is nyerhetnek,

— A régi forintosok beváltási Tm- 
tárideje. Az Osztrák Magyar Bank 1901

környezettől, a tál alatt lévő gyümölcs réra ¡s,„éretlen tettes a szobában elhelyezett 
allandoan h.deg marad. Szólöt pedig ugi iá r t  rllha szekrényből korona készpénz.
hűlünk be a legegyszerűbben és legggor-‘böl 8 koronát ellopott. A csendórórs ké- 
sabban, ha a túrtol eg0 másodperezre be- ls6bb kil,y„m0zta a tolvajt, kit a taposván 
márlmk forró vízbe. A felfedett víz elpá- kir. ügyészségnél feljelenttetelt. 
rolgasaaszolotorákig hideg állapOTfraTTlartja t
s ezenkívül a szőjöre esetleg rátapadt spó-1 ' »Vasárnapi U js ig “ augusztus 8-iki 
rákat és megseinmisili. legnagyobb közleményében a spanyol for

rt * - | , * . ,, radalmi mozgalmakkal foglalkozik, képeket
Az uj lialotkém. Egyik delmagyaror- mutatva be a zavarok főhelyeiről: Barce-

- • széptémbgriná-sodlkt I iirdctméiiy é veH**
"1880. május .elseji ke'ettelettátott tízforin

tos bankjegyeit, amelyeket a bank fóintéze- 
teí és fiókjai ezidpszerint még be nem cse
réltek, ez. évi augusztus 31-ike után bevál
tásra el nem fogadják és e nap után a bank
nak az említett bankjegyekkel szemben való 

“ minden kötelezettséye megszűnik. — ---- -
A vadászok örömére lekerültek a 

-szegről a fél éven át pihent fegyverek. Meg
kezdődött az uj vadászati idény. Sokan már 
szemlét is tartottak a vadászterületeken meg
győződést szerzendő a vadállományról. Ál
talában az a vélemény, hogy kevés á fogoly. 
Úgy látszik-a hideg május megtizedelte a 
fogolyállományt s akadályozta a kelést. Nyul- 
ra s fáczíánra azonban szépek a kilátások.

Gyümölcs és szőlő eltartása. A gyü
mölcsszezon idején jó szolgálatot tehetnek 
olvasóinknak egy szakember 'tollából szár
mazó alábbi tanácsok: Gyümölcsöt úgy le
het jélvezhetö hideg állapotban a háznál 
tartani, ha a gyümölcsös tálat lebortijúk 
egy másik, tállal s ennek, az utóbbinak:, a 
tetejére jeget rakunk. A  jég olvadása és a 
víz párolgása tetemes meleget .vonván el a

szági megyének oly szigorú főnöke az alis
pán, hogy a megyei tisztviselők az utolsó 
kisbirötól a főjegyzőig valóságosJialálos fé
lelemmel gondoltak rá. A falusi jegyzők e- 
löre reszkednek már, ha híre megy, hogy az 
alispán meglátogatja falujokat. Az egyik 
jegyzőt nemrég mulatás közben megütötte 
a guta. Szörnyet halt. Minthogy orvos nincs 
jelenleg a faluban, sót a környéken sem, a 
halottkémi teendőket a falu kovácsa végzi. 
A tudós féi fi közönséges embereknél hamar 
konstatálta a halált. Egyszerűen harapófogó
val összeszoritottá a halott lábaujját, ha nem 
moccant, bizonyos, hogy meg van-halva.A 
jegyző urral azonban nem mert ilyen köny- 
nyedén elbánni. Hátha feltámad és ebben az 
esetben jaj neki! Nem is akarta ennélfogva 
teljesíteni a halottkémi szolgálatot. Az egész 
kupaktanács most. már azon tanakodott, 
miképen kellene konstatálni a jegyző ur ha-

szerre előáll a kisbiró:
— Majd megmondom én kendteknek, 

meghalt-e a jegyző ur, vagy sem!-̂
Ezzel odaállt a halott mellé és sakál- 

üvöltéssel ordította be a fülébe:
Jegyző ur! Jegyző, ur! Itt az alispán 

u ™  ' ...... .. ■
Jegyző persze nem mozdult.

- No hát, ha még erre se ébred fel, ak
kor meg is van halva a jegyző'ur — szólt 
meggyőződéssel a kisbiró.

Gondoskodás a vén leányokról. Egy 
lelkes feministának az az ötlete támadt,, hogy 
biztositó társaságot" alapit, amely csekély 
évi-díjért tekintélyes nyugdíjat ad annak a 
Jiőnek, aki pártában marad. A.társaság tag
jai természetesen csakis nők lehetnek. A 
nyugdíj , a nő négyvertedik évében válik ese
dékessé, aki előbb .’megy férjhez, az elve
szíti a nyugdíjra való jogát a befizetett dí
jakkal együtt. Az . ilyen módon elveszített 
dijakat a biztosítótársaság tagjainak javára 
fordítják.

Lópás. F. évf augusztus hó 7-én Vi- 
ág Imre Széchenyi lepled pusztai lakos ká-

lonáról, Valenciáról és Zaragózárpl, nem 
különben a Melilla körüli eseményekről. A 
többi képek a legújabb aktualitásokra vo
natkoznak : a segesvári Petófi-ünnepre, Szte- 
rényi államtitkár brassói utazására, Torna 
Károly emléktáblájára stb. Szépirodalmi ol
vasmányok : Mikszáth Kálmán regénye, Nagy 
Zoltán verse, P. Abrahám Ernő novellája s 
Williamson angolból fordított regénye. Egyéb 
közlemények: egy sorozat saison-kép, czik- 
(ek Rockefellerről s a londoni női klubok
ról, tárcacikk a hétről, s a rendes heti rova
tok: Irodalom és művészet. Sakkjáték stb.
A «Vasárnapi Újság» előfizetési ára ne- ■ 
jyedérrenégy korona,« V iIá j j t r ó  n i k á» 
v a L  együtt négy korona 80 fillér. Meg-.. 

rendelhető a«Vasárnapí-Újság» kiadóhiva
talában (Budapest, IV. Egyetem-u. 4. szám.) 
Ugyanitt megrendelhető a «íUpes-Népla£» 
legolcsóbb újság a magyar nép számára,
félévre két korona negyven fillér.

Közgazdaság.
Védekezés a lisztharmat és 

peronospora ellen.
A lisztharmat és peronospora sző- 

löbetegség ellen szolgáló,, általain 
feltalált szert «Ant)id» elnevezéssel 
133Ő3 szab. szám alatt hozzák for
galomba.

Célom lévén a köz -érdekeinek 
szolgálatot tenni és a szer felhasz
nálásának sikerét biztosítani, mivel 
annak vegyítése komplikált és a hely
telen kevérés oly vegyi elváltozáso
kat idéz elő, mely a legintensivebben 
ható szert felbontja, annak élenyü- 
lését okozza és a kívánt sikert meg
hiúsítja; azért nem bízhattam azt la
ikusokra és így csakis egy részét 
képezik az elegyítendő szereknek 
azok, melyet az egyes lapok felso
roltak.

akarnék ott? Harctéri tudósitókénTTneí 
. ki, jelentettem.

A sárga tisztürnak nem igen hintett 
sejtelme erről a furcsa mesterségről, mert 
sokáig nézett Vargucsinra. Azután ezeket 
mondta:

• Ez az ur kijöhet a csapatokkal, fogoly
ként kiviszem, felsőbbségem utólagos jóvá
hagyása reményében. Hogy aztán mi fog 

. vele történi, ö lássa; utóbb vígasztaláéul 
még hozzá tette :

"f- Igaz, hogy sok idegen van ott, sok 
európai, de hogy mit csinálnak ott nem tud
ja, mert nem katonák. A kik katonák, azok 
attasékként bevatinak osztva a csapatokhoz.

— Mondattam Var^ucsinnal, hogy csak 
vigyen ki, á többi az én gondom.

1 .^Tudtam,én jól,; hogy n em  ér bántódás 
engem/hiszen nem én vagyok az első, aki 
oda kimegy, hiszen előttem már 71 tudósí
tó volt künn, én lettem a 72-ik.- Mert a 
nagy világkontinensről 72 ilyen harci tudő-

lem nyolc lépésnyire.
Tehát beosztattam a csapat közé. A

sitó volt kii’in, a kik Isten különös kegyel- tona meghajolva akkorákat lép, hogyha 
tó i, a belgrádi kivételévé’, valamennyien <*«« mení cimborája is nem tópne bát 

^  a ' .......  . ... , . eguenesen annak a háta közepére lepnehazakerultetrjrzők kozul a rém állapotok ^  akj meg|chctóen kiváltain közőlűk fizi
közül. Ezt az egyet a «PéTro P.ivlovvszk« s „¿vés tekintetében, egy darabig csak 
hajó felrobbantásakor egy repülő vasszilánk léptem a versenyt velük; majd le léptem 
útoffc le a porlárturi-szürke sziklákról, n az elótlem menőnek a bambuszbocskorba
hol a síhang,ani csatát néztük. Alig álll

.májam, lépem, vesém egész belső orgánu
mom bontakozni kezd, s hogy mindjárt

4-ik sorba oda állítottak két szolga legény minden szervem lehullik rendes helyéről,
i közé, a kiknek arca csak uqu.duzzadt a ■ kézdtgjH mondani.
bagótól,a fekete szingapori dohánygyárét-
tói, mert aljapjn. bagózik,—akár  ̂ csak azménem zsebét s úgy vonszoltak magukkal, 

jatádi kisbépés. w mint valami terhet. így értünk Jokohamába,
I Eiszedték összes felszerelésemet, zse-; ahol csapatunknak lefújtak s mi pihentünk 
beimet kikutatták, irataimat a toborzó tiszt másnap hajnalig hogy onnan már kínnal 

i • . T(,W(,iviiii!íha vontató gőzösök száhtsanak bennünketzsebre vágta, s megmdultuifk Jokohamaba, nayg9 tcngcri dcrcg|gékcn Kofea
— gijalog, Mert Tokiotol odáig csak villa- fe|̂ _
nfos közlekedés van: ilyen kis apparatussal | Ekkor marsoltam először életemben s 
pedig nem lehet sok'ember liferálni. ¡ Isten kegyelméből talán utoljára is.

' Marsoltunk. De hogyan! Erről a mr- - S S S i^ A b
gyar lakónak fogalma sincs. A.- japán la- ¡.
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Dg másrészt befolyásolja a szer va. Kivételt csak az angol és arab visitozás hallatszott s vércseppeket láttunk
keverését a szőlőnek minémüsége. telivérek képeznek,'melyek akkor is hullani. ...........
T u d n u n k  k e l l  a z é r t  minden egyes eset- bérelhetők, ha már állomáson is vol- A generális kiabalt, a katonák fegy- 
ben, hogy amerikai, európai, bor tak, de csak az esetben, ha az ille- vereiket kapkodtak 
vaqu csemege és hány éves szőlőtő- tő község a mént többé. _nem kert ajiuvész ott állott a földön fiával
kével szemben kell a szerünk hatá- állomására. együtt.-A jelzett mozgofenykep igazolta,
sát alkalmazni Naquon természetes, Ha az illető lótenyésztő a kivánt hogy ott is állottak folyton mozdulatlanul, 
hogy ilyenformán a beteg korához tipust megállapította, akkor Írjon a míg mi felfelé néztünk meri a bűvész át- 
és természetéhez alkalmazott szerünk I legközelebbi méntelepparancsnoksag-;vitte belenk gondolatat, belenk szugerálta 
h a tá s a  f ig y e lm e n  kívül nem hagyható, nak, vájjon melyik alája rendeltet, a mit akart.

Ennélfogva elhatároztam maga- ménteleposztálynáí találhatna a ki- 
mat a szer gyárilag való előállitá—; vánt-tipushoz tartozó bérelhető mént, 
sár a, mely keverék a diagnosis meg- jelezvén-egyúttal az óha^ott szint 
állapítása után, vegyészünk felü- és magasságot, valamint esetleg a 
gyelete~mellett a kívánságnak meg- tenyészcélt is. Améntelepparancsnok 
felelöleq szállitatik. A szernek ilij- ság által kijelölt ménteleposztály-

hoz tessék azután mielőbb ellátogat
ni és-a rendelkezésre álló mének 
közül válasz anr. Ha kikerül a kívánt 

1 koronás
bélyeggel elláiótt beadványt küldjön 
az illető méntelepparancsnoksághoz, 
melyben a számmal és névvel jelzett 
mének a jövő évi fedéztetési idény
re bérméngyanánt yaló előjegyzé
sét kéri. Ha a méntelepparancsnok- 
sflg azután a ménre való előjegyzés 
megtörténtéről értesíti, akkor az ügy 
rendben van. Később átküldik a bér- 

-üzleti verseny rejlőnek a berszerzodest aláírás végett 
fr-tőHtezdve bármikor kér-

felelőleg
módon való kezelése a fentirt ve
szélyt teljesen kizárja, amellétt̂ a ve
le való eljárás kényelmes, hatása 
pedig biztos. így termelő gazdataj  ̂mént megtalahi, akkor 
saim olcsóbban jutnak 3 kifogástalan, UA' j
teljes összetételű szerhez, mintha azt 
vidéken, avagy a fővárosban kevésbé 
megbízható forrásból és anyagból 
lennének kénytelenek beszerezni.

- Végre i^mindpnkj_bg fogjalátni,
ho^riSnfr’a .legtöbbjesetben, úgy 

szernél is, csak az Biz- 
5 hatást ha a gom-

jelen

kelő TiámisitásOk 
megfelelő garantiát nyujtunk.

_iflz általam öt éven át kipróbált, 
biztos hatású, teljes keveréssel ösi- 

-por alakú szer megrendelhe- 
tő Antoid gyári raktárából' Budapest, 
V. József-tér ÍQL̂ IL em. 5. ajtó. A

-és~ január 
heti a mén kiküldését.

Ez a kelet bűvészetek..
Érti most már Bunny esetét ?  Szegény 

fiú azt hiszi, hogy átok alatt áll, pedig ku
tya baja:

— De hát az ő kalandjai?
^-Azokon mindenki átesik, ki az egyen

lítőn túl-szolgál.
— Hallott ön valamit arról a kis indiai 

bennszülött leányról? .
Pszt! csendesen uram! Hogy hallótr 

tam-e-? A  kis jószág lejött Bunny után a 
hegyekből s más kapitányt lelt a fiú helyén. 
A leány a cserével megelégedett és én azt 
mondom, hogy helyesebb fruskát nem terem
tett főid ennél a vad gyermeknél.

— És tudja-e, hogy Bunnyi most keresi 
az olasz leányvár és feleségül akarja

venni ? í
— Hohó, ha. ezt megteszi, istenemre 

elhiszem; hogy a  fiú átok alatt áll.----
------ .S7 A R fln iJT .Á S . ____ _
Egy esztendő eltelt Jóformán -el is1 .Ha a tenyésztő, a ménteleposz- felejtettem az egész történetet. Nápolyban

megkeresések postafordultával eltn  ̂
tézist mjernek, mert a lisztharmat, 
annak százfelé válfajai és a pero
nospora ellen való védekezés az 
idén már csak augusztus hóbatLtötw 
ténhetik hatásosan, Aszer 5 kilóg- 
rammos pöstaCsomagtartalommal kül- 
defik a megrendelők címére, mely 
menngiség két hektoliter vízbe ve-' 

-gyitve, oldva, használat előtt jól fel
keverve, a rézgáliccal szokásos te
rület permetezésére elegendő.

tályoknál nem találna alkalmas mént, 
ez esetben közvetlenül az állami 
ménesekben választhat a felállított 
fiatal mének közül. Arabvérü méne-

jártam, hova a Vezúv kitörése óriási tömeg 
idegent vonzott. Nápoly koldusnépe majdnem 
meggazdagodott az elemi csapás alatt. Az 
idegenek tömege aranyával fizette á láva 

két Bábolnán, má'gasyéftr nemes ári- dorabkákotés a hamis dobozkákat s a  sze
gői félvérméneket Kisbéren, nehezebb ¡gény nép most isvuqu. emlegeti ezt az időt, 
angol félverü méneket (Furioso.Nortll -mint másutt a dús aratás esztendejét.
Star, Gidrán és Nonius) Mezőhegije-- A hullámzó idegen tömegben egy. is

merős arc bukkant fel.ên, végül lipiczai fajta méneket 
fogarasi m. kir. állami ménesben, 
Alsószombatfalván l̂ het találni. - - 

Ezekben a ménesekben október 
10-ig lehet a fiatal * mének közül 
bérmént választani. Az eljárás az,

[hogy a ménbérlő odautazik, engedélyt 
Végül megjegyzem,'hogy az ál-ij*f7J'Parancsnokságtól a bérmén 

taian, feltalált ¿ért a gyárossal kö-j*™1 z ta .sara es a megejtett válasz
tott szerződés szerint önköltségén;,,. uta,n' eP u9!) amint előbb jelezte- 
tartozik a kisgazdák részére áten-j nyilatkozatot ad at az
gedni, míg naggobb megrendelésnél, „
megfeleló"engédméngt nyujtunk. En-]” ? f í laX®) ?s [leY®vel
nek fejében tisztelettel kérem, szi- ^ „ rfetni í 3,9 ,' el.ő,c:  ta története befeleztél.

_veskedjék az elért eredményről eset- ' havában •/állami _  Mikor 6nW1 elváltam, eljöttem Nápoly-
röl-esetre engem értesiteni. Ö r t t e  ¿ h  m“ d8tt az a Mbor s,a9i° -  ‘

K U T H Y I S V A  N[az illető méntelep azután m egköti1̂  ker' 5,cl"  v  r,e
a szerződést az előieouzett bérlők ,em 3 9”zdának' h°9» vele be-o m w í u u ö i  dz etojegyzert oerlok- ;szélnj Estc épcn a tabledonál ültünk, mikor

¡c i , la pincér bejelentette, hogy itt van maestro.Itt is szem előtt tartandó, hogy 
ki minél későbben... megy bérmént |t

Bunny kapitány volt.
Fejedelmi. előkelőséggel volt öltözve 

és karján egy csinos fiatsú hölgy. 
^ “ Üdvözlöm, kedves kapitány I 
— örüíök — fcleltc ő —■ de immár nem 

kapitány vagyok, hanem lord, a felsóház 
tagja és ön előtt bizonyára ismeretlen vá
rak és földek örökös grófja. Keressen fel 
ebéd után a Palaceban, érdekes dolgokat
mondók et Önnek.---— 1 '■. ----- v~'

Délután felkerestem az exkapitányt, ki 
egy spanyol havannát nyújtva felém, leül- 
jtetett egy hatalmas karosszékbe és elmond-

földbirtokos, 
Budapest, I.- Lovas-ut 14.

ki-Tudnivalók állami mének 
bérlése körül.

Aki állami fedezómént óhajt 
az 1910 évi idényre bérelni, annak 
tanácsos lesz ezt az ügyet még az 
idei nyár folgamáiT lebonyolítania, 
mert ha télig elmulasztja, akkorra 
a rendelkezésre álló méneknagyrészt 
már le lesznek foglalva ily célra és; 
nem marad miből választani. Az ál
lami méntelepeknél ugyanis__csakis
azok a mének' beréffretők, melyek 
eddig is bérelve voltak és nem vol
tak méĝ fedeztetési állomásra kioszt-

A hogy voltam, estélyi — toilettben
Választani, annál k ise b b ^ iá la sz té k o ttisicl,em *  “  emberi szömaet,
talál, mivel mások már megelőzték ° "  zavar a an esze ,e vc c' 
és azok a mének, melyek valaki ré- 
szére már előjegyeztettek, természe
tesen más bérlő által nem bérelhe
tők.

Regény-csarnok. 

Az elátkozott tiszt.
— .Indiai történet, — 
Irta: G. A- WELS.

A bűvész fel is másított

hogy- zavartalan beszéljek vele.
Uram — mondtam — vétettem az ön 

fogadott leánya ellen, Elveszem feleségül. 
Jóváteszem hibámat.

— Az nem lesz jo, kegyelmes ûr — fe
lelte ö. — Nem tudom, hogy ön mikor vé
tett leányom ellen, de ha már beismeri, fi
zessen 10Q lirát^és aztán rendben van a 
dolog,

Társszerkesztő ¡K ATO N A GÉZA.
(Folytatjuk.) ________

¡Hirdetések jutányos áron 
kötélen, e lap kiadóhivatalában."



kir. aíbiró.

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Sz. ». Vv. V». I Vv. Aív. . Vv.

7», 12,„ g* Somogyszobb 7'“ « ’ 11'
8”  12" 6“  Segesd —
8“  12“ ! 6"  Segesd-Bogát
8« | 1« ! 712 Böhönye —
903 p  7« Mesztegnye
9»-  j «  75, G  ö ta  _

9® ,-2“ 8a Marcali —
10»' 2“  8»' Kéthely —
10" 231 9"' Balatonujlak
1(524 2" 9'3 Balatonkeresztur —
1036 2" r 95 Balatonberény f. 1. sz. ő.
10“  3“ 9* Balatonszentgyörgá

Budápest-Ujdombovár—Zágráb Fiume.

Budapestről — 
Ujdombovárra 
Uj dombóvárról 
Kaposvárra — 
Kaposvárról — 
Somogyszobbra 
Somogyszobbról 
Gyékényesre 
Gyékényesről 
Zágrábba —  
Zágrábból 
Fiumébe — -

Gy. v. 
700

10“

Sz. ». 

8 “  
1 "

Oy. VTSz. v 

2“  :  —  
607 -

Oy.*v.
410

T 2

Qy. v. Sz.' v.
9'"  10“  ' 

12 ’  - 3"
10'“ 2 ” 6 ¡M 1 2 " 3“
10“ 3 “ ■ — 720 8W 12*  4 “
10” 3“ — 72H 8 1"- 12*  4a
11“ 4 « 8:* 8“ I 5 «
11« ~ — «37 8W | 5*' •
1 ? ” ' 5* 9“ 932 2 "  6 »
12” 6 '5 —

V 10» 11« 4 ’2 lŐ *1
.  7 » 7,B — 455 9"  6“

Fiume-Zágráb-Ujdombovár-Budapest.

Fiúméból 
Zágrábba 
Zágrábból 
Gyékényesre —

v.Sz. v. 
9 25 , 
6« ;

Gyékényestől •=T’&1" 218 11

12®

10 ,s 
10 30 
1 1 ' 
i  r

Somogyszobbra
Somogyszobbról ..6‘
Kaposvárra---y  7%
Kaposvárról 8"
Ujdombováffé — 921'
4Jjdombovárról 10"" 4“  30* 847 2®
Budapestre : — 6,n 750 '  9“  12'5 8*

3 4o ji9 gos , 23.
34' 1
4 ,2

gOB 12 “
V

Oda
Vv. Vv.

9'\ 0  
-  10"  6“  

1024 7(B
1 0 ’! ;.7®

■3

Somogyszobb-Barcs.

Somogyszobb — 
Nagyatád 
Simongát — 
Ê zsébetpuszta

1117 7!i0
1-15' 8.14,
r t “  s 22
\2f* 840 
1 2 23 , 8“  

J230.-: g*-

Görgeteg — — — 
Visonta-Csokonya — 
Csokonya 8. sz. őrház 
Somogytarnócza — 
Barcstelep — — —  
Barcs — — —

Vissza

Vasufi menetrend 1909. évi má/us hó 1-től.
Az aláhúzott pérczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel 6 óráig.

_  NAGYATÁDI h ír l a p

HIRDETÉSEK.

2540 1909. tkví. szám
Árverési hirdetmény kivonat.

A nagyatádi kir. járásbíróság mint te- j 
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a. 
Nagyatádi járási hitelszövetkezet végrehaj- j  
tatónak; Horváth György és Kis Ferenc 
végrehajtást szenvedők elleni 150 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben, a kaposvári kir. törvényszék (: a nagy
atádi kir. járásbíróság:) területén Tév.ö__ Pé- j  
terhida községben fekvő a péteriiidai 218. 
számú telekjegyzökönyvben A f  '237 hrsz. 
ingatlanból Horváth György fele részt te
vő illetőségére 663 koronában, és a péterhi- 
dai 25Í számú tdekjegyzökönyben A 

; I .5 a .  1. és 5/b. Iirsz. ingatlanokból Kis 
Ferencz egynegyed részt tevő illetőségére 
436 korona kikiáltási árban árverést elren- 
li és. hogy fentebb megjelölt ingatlanok az 
1909. évirnovembcr hó 4 napján déletött 

10  órakor—
‘ PéJerHlda községben megtartandó nyilvános 
árverésen elfognak adatni.

A  péterhidai 218. számú Ijkvben C. fc 
“ á?özvT"HöWant * yözsenmzftMi; ti Rádiós 

Katalin jávára bekebelezett özvegyi 
az árverezés nem érinti.

Árverezni szándékozóit tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 / -át, vagyis 66 
kor. 30 fii!. 43 kor. 60 fillért készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t c  42. §-ában jelzett 
árfolyammal .számított és az 1881. évi no-., 
vembe r hó 1-én 3333. szóm alatt kelt igaz
ság iigyiminiszteri renddel 8. §-ál>an kijelölt

óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-'T 
zéhéz letenni avagy az 1881 LX. t. c. .170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál?, 

¡elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
I elismervényt átszolgáltatni.

, Kelt Nagyatádon, 1909. évi junjtus hó 
¡25. napján.

A nagyatádi kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóság.

Dr. SZAB ADY kir járásbiró helyett

Egy szobafestő
■ tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon. — —.— :

KELEMEN

U R A I M !
Ki segítene 1,000 koronával, hogy

találmányom egy mintáját sajat rajzaim után el-
.----_  készíthetném.
Elkész ítés után1 kétszeresen v issza fizetem . 1

RIPPER KÁROLY,
B u d a p e s t ,

Szerecsen-u. 16. III. em. 17.
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KÖNYVNYOMDA.
KÖNYVKÖTÉSZET.

b e x y A k j á n o s  |
N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PftPIR,- IRO- 
É S  R flJZ SZER  —  

K E R E S K E D É S .

□

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben Üzleti, jegyzet és zsebkönjj-

ELVÁLLALOK:

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

ypkpt Trn, fngaimí, ífafn«; ¿s ivlpypipapirt W L J lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpapirt, és kartont egész ivekben m m  á legizlésesebb kivitelben, 

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

fényképalÉum emlékkönyv stb. nagy vá- szóval mindennemű alakú és kivitelű 
lasztékban, nemkülönben mindennemű nyomtatványok pontos és ízléses elké-~ 
írókészletek és rajzszereket szitését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
. -r készíttetnek. _ ~ ~

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
N yom at o tt  B en y ák  J á n o s  k ö n y v n y o m d ájáb a n  N ^ g y a tá d o n  1 9 0 9 7  '

tfAGYATADI HÍRLAP

Alapittatott
1854. BOTTER BERNAT, NAGYflTADON. Alapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és Varrógépek, gyári raktára.
Mindennemű takaréktüzhelyek 
a legegyszerűbbtől, a legdi- 

r  szesebb kivitelig.

Horgonyzott acéKBskés kerítés spd - 
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira; „Hungé- 
ria“ sodronyfonatok. ---

Épületvasalások. Vasgerendák/
Szah. hánskai okék és alkatié1 , 

szék. Gazdasági »etömagvak.

„ Cornélia“ és „Sophiána“ perme- 
tezők és alkatrészek. I‘ kékkő és 
raffiahóncs. .’.

-Építkezési anyagok nagy raktára.
=  Mauthner-fé s kcnyhakertészeti és virágmagvak. = =



IV. évfolyam 1909. augusztus 19 hó.

NAGYATÁD ÉS VID ÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
______________________A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYÉ.----  !. r  -

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

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n SZMODICS SZILÁRD.
Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Szent István napja.
Az első magyar király emlékün

nepét kegyelettel és buzgósággal ül
jük országszerte. A törvényhozás 
elénk szabta, de minden jobb érzé
sünk úgy kívánja, hogy az államal
kotó fejedelem emléke szent legyen 
előttünk.

Nem is csak a magunk felbuz
dulása ez. Kilenc százados tradíció 
erős szálai fűznek az ő nagy alak
jához. Kilenc évszázadon át annyi 
megpróbáltatáson mént át ez a nem- 

g.ny kon

felettünk, vagy a magunk erejére tá
maszkodva diktáltunk törvényt meg
hódolt népeknek; hogy csöndes bé
ke, biztos fejlődés idejét éltük-e, vagy 
zavaros háborúét, feltartózhatatlan 
pusztulásét : az, megannyi jelentős 
momentum egy nép hangulat-válto
zásánál, szent István tiszteletére ha
tás nélkül maradt.

Csodálatos legendája egy régi

Nem a látványosságot mennek 
bámulni; hiszen némelyik kétszer 
háromszor, a másik tán minden é v 
ben látta ismétlődni az ünnepi szer
tartás megszokott pompáját.

Nem a látván yosságért: hanem 
hogy részt vegyen  újra, meg újra a 
nemzet ünnepében, lerója a k egye
letet a többiekkel, s  kalap levé^ e_  
áhitgtosan énekelj. a régi éneket

Korszaknak, mely még bennünk, mo- István királyról, amelyik ott született 
dern emberekben naiv hívőkre ta- — - , í L •
Iái,

Ki 4udja, hogy Bastille bevete- 
zet, hogy,megért^nírkönnyir u /o lna, le r koraim ul* ■időknek itlyan

.

valahol a táborban, hazájuk sorsán 
busuló, István király segedelmét tó -

• ro magyarok ajakán. ^
tán menteni se nehéz, ha sok 
bán megfeledkezik első jóltevőjéről 
és tudatában lassan-lassan elmosódik 
annak a képe, akinek első európai 
szervezetét köszöni.

Nem igy történt. Sok ideál szerte 
foszlott, sok eszme, ami ideig óráig 
ur volt a nemzet erején és munká
ján  ̂megmosolyogni való ócskaság 
Áett. Emberek, akiket helyzetük, vagy 
tehetségük oda vitt, hogy a magyar-̂  
ság nagynak, minden jóra vezéré
nek tekintette őket, idők múltán el
oszlott nim])usukkal közönyös alak
jai lettek a történelemnek. István ki
rály emlékét szeretettel és hálával 
attól a naptól pedig, hogy jobbja a 
hétzáros koporsóból épen került ki, 
rajongó áhítattal tiszteli a magyar 
nép. Hogy török, német volt-e ur

nye, a minek eszmei tartalma ma is 
friss és divatos, sokká megmarad-e; 
a fra*ciák nemzeti ünnepének?

És biztosra kimondhatjuk, hogyj 
szent István alakját, akinek működé
se mai aspirációinktól és eszmekö-, 
rüiiktől pedig oly távolra esik, min-! 
dig ugyanaz a kegyelet veszi körül 
nálunk, mint eddig és ma.

Volt idő rá, hogy a nemzet vé
rébe át menjen az a kegyelet; nem 
jcTolyan idő, ami onnan kiirthatja.

Körülveszik a szent jobbot Bu
davárában ünnepi körmenettel. És 
ezer, meg ezer ember tódul oda, 
hogy részt vegyen a szertartásban. 
Azelőtt tán tengelyen, vagy épen 
gyalogszerrel jöttek: maa, vonatok 
ontják százszámra a messze vidék
ről összesereglő népet.

~ államalkotó fojcdolem űn
népén ime kíSz őrömmel vonhatjuk 
le a tanulságot, hogy a legnagyobb 
alakját tiszten ma is a magyar.

És niai jelentősége aligha ebben 
•nem áll szent István emléke megün
neplésének. Az ő nagysága el nem 
törpülne, ha nevét el is felejtik, a 
kegyelethez hűtlenek islesznek; de 
a mi nemzeti karakterünk épségének 
nagy hasznára válik ez az évről év
re rnegujjuló ünnep, a maga k egye- 
letes tüntetésével, hazafias áhítatával.

Szent István alakja nem lesz 
nagyobb, ha az ünnep régi fényét 
és pompáját esztendőről esztendőre 
megtartja; de a mi önérzetünknek 
kellene összezsugorodnia, elvesznie 
ha csak egyszer is elfelejtenék ün
nepelésünkkel tisztelni legendáink 
legnagyobb alakját, államunk .szer-

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
A titkos fiók.

Irta: Oömbösné Galamb Margit.

A régi családi bútorok között legszebb 
darab az a XVI. Lajos korabeli Íróasztal 
volt, amely a Katolnayak között élő szokás 
szerint mindig a legidősebb leányt illette 
meg. Sohasem tarthatak igényt mások erre a re
mek dologra, amelyért azonban — ezt csak 
értékének emelésére hangoztatta a fajnilia — 
csakhogy nem apróbb kis uradalmakat ígér
tek . .  .

Ez mindenesetre túlzás volt. A Katol
nayak már évszázadok óta nem voltak ab
ban a helyzetben, hogy módjukban lett vol
na uradalmakat ajándékozgatni. Sőt az 
utóbbi időben ugyancsak okosan kellett él- 
niök, hogy ősi birtokuk teher nélkül állja 
ki a világtörvényt: a vagyon hullámzását.

Az azonban kétségtelen, hogy-az az 
Íróasztal remekműszámba ment, tulajdon az 
a Boulle készítette, aki 1675-ben a Versa
illes! palotában a dauphin számára tervezte 
a bútorokat. Ez a darab, amelyhez nagy ál
dozatok árán jutott egy ritkasággyüjtö Ka

tolnay, Boullenel DomenícoCuccu tervére és ragyogott a titkos, bűnös boldogságtól... 
készült remeke volt. Oh, nagymama, hogy épen tehozzád kellett

Amit a fiuk sohasem tudtak — s ez- hasonlítanom nekem, akinek lelkén nem 
a család leányainak nagy lelki erejére vall — rezgett meg soha egy sóhaj se abból, ami 
két titkos fiók rejtőzött az asztal faragVá-1 a te sziveden úgy viharozott át . , . 
mjaj_Között. Hogy az a két fiók mijnindent Ez a szóba nem foglalt gondolat 
rejtetTévsSáza<lok óta, azt nemf> jegyezte csaknem szemrehányás volt. Katolnay Kató 
fel a krőnl1w?l>e^iQgy^kÍ5átóí--és becs« ;2 2  éves szive ítélt igy a szép anyja ei nem 
szolgálatokat tett a két rejtek a Katolnay | temetett szerelmi regénye fölött. A titkos 
lányoknak, azt elképzelheti mindenki, aki fiók árulkodott és a késői unokát valóság
osak egyszer is végigtekinthet az ősanyák 
fiatalkori arcképein. Olyan szépek ̂ oltak 
valamennyien, hogy megkisértés nélkül egyik 
sem élhetett. Hogy mikép állták * i a kísér
tést,‘ arról tariuságns példa nem maradt az 
utódokra, ha csak az a néhány megsárgult
francia levél, amelynek egészen elhalványult hófehér, rózsás arcbőre Tulajdon
írása olyan lángoló érzésekről beszélt, hogy 
az egyik unoka egyszeLodament vele annak 
a szép anyjának a képéhez, akihez a levél 
szólt és a fejét csóválva, gondolta el:

— Már énnekem mindegy, nagymama, 
de én (nem hiszek a te özszemed szelídsé
gében. Ha te elolvastad és megőrizted eze
ket a leveleket, akkor bele is égett a lel- 
kedbe minden betű. Az a te két szelíd sze
med — én nem tudom most már — sírt

gal veszélyezte, hogy külsejében szakasztott 
mása megtévedt szép anyjának.

Legalább ez volt a família összhangzó 
véleménye. Rediĝ  ha szigorúan vesszük, a 
hasonlóság csak félig talált. Alakja vékony, 
magas nyaka, fejének formája, de fókép

az vott.
A ¿zemének bársonyos tekíntetete tévedé
sig egy. De az ajka -körűi még se hasonlít 
hozzá. Talán csak a mosolygása.

Kató gyermekasszony volt még s a 
boldogság magaslatáról ítélt. Két éves kis 
lánya ölelő karja, daliás, hű emberének imá
dó szerelme templomot varázsolt otthoná
ból, a hová el nem jutott, föl nem ért sem
mi abból az iszapos posványból, amiből — 
messze alatta — a bűn hajtott virágot. De
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vézőjét, az első magyar királyt.
--- . Marádjífflös mindig szent István 
' emlékezete hazánk boldogulásának 
éltető reménysége és. a... magyarság 
fényes őrcsifiaga!

Polgári iskolánk Ugye.
fl nagyatádi községi képviselőtestület 

által, a legutóbb tartott ülésén, a polgári is
kolai épület miként leendő felemelésének 
megbeszélése czéljából kiküldött bizottság f. 
hó 12-én tartott ülésében egyhangúlag azt 
a határozatot hozta, hogy a legközelebb 
tartandó képviselőtestületi ülés elé a követ
kező javaslatot terjeszti

1 1. A Nagyatádon hat éven át működő 
polgári iskola részére, — hogy annak álla
mosítása keresztül vihető^legyen, — a köz
ség által uj iskolaépület emelendő'

2. Az uj iskolaépület felemelésének 
költségei,- a megejtett számítások alapján- a 
községet csakis á már megszavazott 5

- pótadóig tefheli, a még ezentúl szükséges 
r- federésérff az. iskolai jü.v.edelinek :

A maqvar dal és daloskörök, osztály találkozik a kereső csaladok 
m l,  iegkulonbozobb elemével. A honora- 

Abbó! az alkalomból, hogy a cj0rok együtt vannak a gazdákkal, 
magyar dalosok f. hó I5-én_orsza-~jpar5sojí^a  ̂ kereskedokkelLaz érint- 
gos ünnepre gyűltek össze Kecske- kezést a dai feimelegitő hatása ben- 
méfrvérosában, - sok minden eszem- sővé teszi és az érintkezés eme pont
be jut a magyar dalról s annak mu- ]Án kiegyenlítődik a társadalmi kü- 
velőiről.^a daloskörökről. lömbség.

A magyar daloskörök hajdana- £rre volna nekünk szükségünk 
bán egészen mást szolgáltak, -mint fokozottabb mértékben, mint a mi- 
má. A múltban a daloskörök hatal- nőben ma épen a dalosWök hatása 
más társadalmi jelentőséggel bírtak, következtében megvan, 
ma azonban ezen jelentőségük némi- j\z egész ország minden nagyobb 
lég meghanyatlott, mért. az az izga- községében a nemzeti egység kifej- 
tott, különböző befolyások altal in” jesztése érdekében szervezni kellene 
gadózóvá tett magyar társadalo^0iyan dalosköröket, hol a társadalom 
veszedelmesen keresi a művészété- minden rétedének egyéneit a mély 
két csak, mint -élvezeti czikket es érzelmű magyar nóta egybe fórrasz- 
ezt nem találja meg a dalegyesüle  ̂taná.
tekben, a melyek tj^d°nképen a Le kellene vetkeznünk azt a 
társadalom önzetlen muveszeti tele-|ncmzeti hibát, hogy a társadalom

a tandijak elegendők.
——  3. Egy szükébb' köru-bizottság szer-

delmeknek megfelelő 50 éves kölcsönnek mi-

pei. A dal az egyen biraja, a jegyes rétegei között keresve keres- 
da^a-társadalom hangszere s^olyan.SQk a választ4 falakat, az elhasitó 
ez a hangszer, mint maga-a társada- ¡ékeket, - mert így az erős s egységes 

-----•- i~1-- -1 --- " jma9Mar társadalom megszületni sohamagyar társadalom mai szer- 
tehuzó, töredezett, egység nélkül szír- 
köiködő benső mivolta élénken vissza

sem fog?
rí; Tömörüljünk mi< is! Városkánk 
eléfj nagg_a&oz, hogy a társadalom

ként. leendő megszerzéséről gondoskodjék. 
— - ' Ezzel -a bizottság megbízásának dere

kasan megfelelt Elintézte gyorsan s az ügy^ 
hoz méltó sZép eredménnyel, ellenvetés 
nélkül megbízatását, most csak a képviselő- 

.-testületen van a sor, hogy azt ép oly lel
kesedéssel, egyhangúlag el is.fogadja.

Bizuokképviselőtestületünknek a kultura 
iránt nagy érzékkel biró tagjaiban hogy 
e városunkra nézve annyira fóflfó~sT§~annak 
fejlődését nagyban előmozdító iskola teljes 
felvirágzása elé akadáluokat gördíteni nem 
Tog, hanem egy szívvel s lélekkel elfogadja 
a bizottság javasfartát s azon -lesz, hogy 
határozata mennél előbb a magas miníszteri- 

—tmL.elé-kerüljön, hogy végre valahára az 
államosítás kimondásával iskolánk a felvirág
zás útjára lépjen.mely intézkedésükkel az 
utókor háláját méltán kiérdemelik.

Várunk s remélünk!
.. ~ ' E qu községi polgár.

tükfőzödikabban, hogy igazi nagy, a külöhböző_rétegeinek jóhangu egyé- 
-tâ sadalmat pgyhgfoglalfí .hatasa m9 ,flQj}3 |̂ szervezzünk-eg^egészség€&r-
a magyar dalnak nincs.

Es ez nagy hézaga 
társadalomnak.

R művelt nyugat nagy társadal
mi egyeségeket tud teremteni s ab
ban rejlik . azok«ak a nemzeteknek 
igazi ereje, hatalmar-Mi erre képe- 
sek nem.vagyunk. Ésez-a mi gyenge:-, 
ségünk. Aminek egyik főoka az, hogy 
a dalban mé§ mindig nem tudtuk 
megkeresni azt a kapcsot, a mely 
a társadalom különböző rétegeit 
összefoglalja.

Szeretünk, á mi nagy és igen 
túlzott nemzeti önérzetünkből kifo
lyólag kicsiny léssel tekinteni a kül
földre, a hol igazán nagy erők szü
letnek meg a dal összefoglaló, a 
társadalmi külömbségeket kiegyenlítő 
hatalmából. Ott a dalárda nemzeti 
szalon, a hol vezető, művelt közép-

jhatalmas daloskört, a mi kis társa  ̂
magyar jdalmunk részére egy közkedvelt 

hangszert, mely legyen jellemzője a 
mi egységes társadalmi életünknek.

H IR  E  K.
Minden szezonnak más a rendje, 
Szokása, szólásmódja más,
Télen azt mondják : «Oly hidegjén,
E  rettentő fagy szinte ráz;«
Ősszel azt mondják: «Hol nyaralt ön?» 

).• Tavasszaj^gz4dő derült!«
Ilyenkor azt mondják egymásnak:
„Mily jó színben van! Hogy lesült!«

Az ember. nyáron—tudnillík 
Elruccan, ha egy hétre csak,
Tengerhez, vagy a Balatonhoz 
Hol tűznek napsugarak;

a napon van,

az idő haladt • és magával ragadott sok min
dent, amit többé vissza nem hozhatott. Ka
tónak férjei a házon kívül is szedte már 

-később a virágot és a  csókot; nyittan is 
suttogtak már egy egy merész kalandjáról. 
Valószínűleg irt ő is — bár ha nem a fe- 

y- hangú levelekéL 
amilyeneket Katolnay Kató tatáit az ősariy- 
ja -hagyatékában és csodák csodája! - 
íróasztal titkos fiókjába is kerültek izzó, 
szenvedélyes sorok, amelyekkel azonban 
Kató már nem ment a szépany*aJcépe elé, 
hogy áeki tegyen szemrehányásokat . . .

Oh, sok minden megváltozott tizenöt
- _ gyen belül ! E mlékezett a változások első 

idejének forradalmára is. Arra a gyönyörű 
^ 1 . nyárra és még„ szebb őszi napok gyö

nyörteljes szenvedéseire. Csudás frissen ma
radt meg az emlékezetében minden. Pedig 
a. legnagyobb fantáziájú költő se Írhatott 
vóínaázoknafraz időknejrtörténetébÖtTTiásí, 
mint egy hosszú, boldogságos felejthetetle
nül édes csóknak az elegiáját . . .

A szomszéd falu ura, a fiatal Szent- 
andrássy, gyakori vendég volt .náluk, mi
óta Kató asszony, lánya hajadonHá serdült. 
Mikor aztán rá került a sor arra, hogy a

gyermeke sorsa felett határozni ̂ kellett, ki- 
j nyílt az íróasztal titkos fiókja is, hogy mi- 
j előtt átadja azt a leányának, benne ne ma- 
¡radjon valami a 15 évnek történetéből . .

A rejtekből égy nagy csomó levél 
került elő. Levelekben megirt története 

j ótofp Ipgszebb három esztendejének. Magá
hoz vette valainenyit, hogy bevigye abba a 
terembe, ahol az ősök képei függnek, ahol 
a haz egyetteii kandallóprállt . mintegy kí
nálkozva arra, hogy hamuvá égesse a be- 

jieszórLtlU&kat.
Mikor az első lap lobbot vetett, akkor 

jutott eszébe, hogy a legtökéletesebb mo
dern regény az, amit most eléget. Csak
nem mosolyogva gondolta el, hogy ha lett 
volna hozzá ízlése és bátorsága, hogy ki
adja névtelenül : micsoda hatást ért volna 
el vele!

Bizonyos, hogy kelendőségben lett 
[volna része, mert hü képe az-er-kölcs mes- 
gyéjén járó, jóra és rosszra egyaránt gyön
ge asszonynak, akihez oly annyira hasonlí
tanak a többiek, de akinek finomsága, erőt- 
Ienedett lelke ézerszerte jobban átérezte a 
boldogságot és a szenvedést, mint amazok"...

_Egyénként dobta tüzbe eleinte,- egy

egy sor izzó fénye ragyogott vissza rá, s 0 
elolvasta akaratlanul is .. . Te édes, te Szent, 
te Egyetlen egy! . . .

Kísértetek szálltak le hozzá a betűk
ből, csókolgatni kezdték a szemét, homlo
kát, beletemették ajkukat még hajának sely
mébe is-

“A lángnyelvek suttogni, beszélgetni 
kezdtek, megismételték az írott szavak ér- 
jtelmét és szüntelenül fülébe, csengett . . 
jszeretíek . . .  örökre . . .  te, mindig csak 
te í . . .

Azután egy négylevelü lóhere esett a 
lángok közé. Azt különösképen akkor kap
ta, mikor ő is küldött egyet neki. -Még a 
szavak is, amiket "hozzá írtak, csaknem 
egyformák voltak. Emlékszik, milyen boldog
gá tette őket az, hogy úgy összetalálkozott 
a lelkűk . . .

Egy másik lapról szaggatva olvas le 
Jnéhány sort. Féltékeny vagyok . . .  Szeretlek 
¡rettegve, gyarlón • • •

Aztán megint . . • nem hiszem, hogy 
szeretsz, mert van a hitnek egy felsőbb 
foka : a tudás . . .

Ennek a lapnak látja folytatását is : 
j ^ r  és én ezt éreztem. Nevezz él hiú bo-
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Mely égeti kegyetlenül,
Hogy hazajövet hallja menten : '
«Mily jó- színben van! Hogy lesült!«

Ki kell használni ezt a röpke,
Gyorsan irámló egy hetet,
Ha kegyetlen sors okából 
Továbbra távol nem lehet.
Az embernek orcája lángol,
Ilyesmit otthon sóhse tűrt. ^ ---
Hadd mondják majd, a kutyafáját: 
«Mily.jó színben van! Hogy lesült!«

Az ipse már hajnali órán 
Sietve a fürdőbe mén,
És mig csak onnan ki nem dobják, 
Sütkérezik a nap tüzén,
És szidja, ha á nap égy percre 

-A  fellegek mögé kerül,
Remeg, hogy majd nem mondja senkr: 
«Mily jó színben van! Hogy lesült!«

S  ha haza robog a vasúton 
Fejét kidugja azalatt,

"Hogy piros barna jó színéből 
Ne vesszen el egy árnyalat.
M ért olyan édes dal a fülnek,______ _

„  ,  r i . . . ..  az Hlető elmezaVarodottságban követte elHa-szüntelen azt duruzsoljak: .vígjáték egy felvonásban-«Mézes hetek,tettét ~
«Mily jó színben van! Hogy lesült!« után«t^árjelenet. Egyébb cabaret számok.
-  Változás a Szent Ferencrendi Belép.i d ij: t  hely 1 kor, II. M r *  fiit.

~L nagyérdemű utohen. a kiv/mrinrláa. m r tm fa W *-

az Iskola további fentartását határozta cl. dapesl Vli. Damjánics-ntca 30. Különös elő- 
Egyuttal megválasztotta Iskolaszék! tagokul: nye ezen internátusnak, hogy közelében több 
dr. Borsodi József, dr. Kommen Elek, középiskolán. A növendékek mindig ál- 

j dr. Grünbaum Nátháméi, Wimmer Ignácz, landó felügyelet és -ellenőrzés alatt vannak. 
Stelner Miksa., Klein Jakab, Berg'er Antal Szaktanárok minden tantárgyból a nuven- 
és Katona Géza hitközségi tagokat dékeknek leckéit megmagyarázzák, kilrfr-

— Halálozás. A háromfazsitfai bérgaz- dezík 5 ncltilí szabadidejük hasznos fől- 
daság nagybérlője’; Klein Dezső f. hó l2- *1aszníilására ntmutatást adnak. Az intemáíu*- 
én érelmeszedésben Miskolcon elhunyt. *)an ezenkívül a növendékek francia, angol

és német nyelvben, továbbá zenében, raiz-
-  Cigányok garázdálkodása F. hó 1.3 ban és fcstésben „ sernek kiképtztet4sl ^

an Füles András balhés, lakosnak a kónyi tulajdonos kiváló paedagogus, ki 20 éve, 
hegyben levő pincéjét ismeretlen tettesek át fóuri és előkelő családok ggermrtelnek
le törték s ott ammtegy 60 liter bort részben neve|ísét a legjobb sikerrel vezette. Bővebb
el otyasztottak reszben meg,ttak, majd a ta- értesítést ad és prospektus, küld: az ,gaz-
Iáit gazdasági eszközöket elemelv.e, meg- gatóság.

| ugrottak. A nyomozás folyamán megállapit-
tatott, hogy-a-betöréses lopást Kalányos Mi- ~  Eljegyzés. Jelűnek Ármin dr. helybe-
hály, Szegéng József és Balog Márton fel- K Ü9avéd elie89ezt'  Kolm Ifin klsasszongt
sősegesdi ¡Hetóségü.szökésben levő kóbor- ° zv Kohn »Smondné Umö leányát, 
cigányok követték el. Öngyilkos polgár. Kis Geczi—József- 

udvarhelyi íakos, Bélavár község határában— Cabaret estély. Az Ifjúsági kör f. hó 
28-án este a Weisz-féle kávéház kerthelyi
ségében válogatott műsoru, lánccal egybe- 

_kötótt^-kedélyes cabareT estéhjt -rendez;——

a vasirtt -sinek közé feküdt s az éppen arra 
robogó vonat agyongázolta. A nagyatádi 
kir. járásbíróság a boncoló orvosokkal ki
szállt a helyszinre és megállapította, hogIf~

aárdábam- 'fföh S 'iiTTOTr-~Má-'...... 1 ,n »»0  ij  P.rtî nut. a  az  onseg .satwefapai .
tyás zárdaförtököt, aki 6 éven keresztül ,0gását ezúton Is (kiléténél tien a kor ve- **"■ * ma9S»f kivándorlók egy 
, „ zetóséae ,eszakamerikai egyesült államok kotelékebe

^  itaftozó Eszakkarolina felé veszi útját. A
atádjrendház ugge, Székes ehervárra, Bene- Egy leánynevelő Intézetről. Budapest kivándorlási hivatalból ellenőrző belügyml-

C| via V ’„  L .  ,  ̂ legszebb helyén, a villa negyedben, kertes nisztériun, ennek következtében értesülése
mé y,dó alatt különösen'a polgár, tskolaban vi„4ban feksz;k a . D é I ib á b . utcai leá„y„e- ke, szírzel| arró, „  mi„6 sors váf „ z
fejtett k, á Hitte, tan,tás feren kiváló SZOT- „elő intézet és internálás.. Az intézet oly f e zakkarolinába vándorló fnannar véreinkre

,míi„  , . ,ríl' L| . " c^  leányának való, kik a főváros bármely Így lön ismert dologgá, hogy az Uniónak __
pe ig Hí ti ez ra c yez e eoogm, an ma nyilvános iskoláját látogatják. Tanulmányok- .ebben az államában az ügynökök egész ra- 

dón fájdalonm'al veszünk búcsút, azok- ra e|ókészit és [clügacl EgaM  „ e„ léSi!|> foglalkozik a modern emberkíreskedéssel. 
tor, kik hosszabb itt működésük alatt mindany- svéd torna, tánc. Országos zeneakadémia aminek hasznát látja az ügynök, a hajóválla- 
" “ ¡ü ^  szírclcl f f demelte* ki, egyúttal udvo- előkészítő. Bejárók egész és fél napra. To-.l|at és kárát érzi az, kit a csalogatás oda csá- 
zöljük s helyettük körűnkbe érkezett u, rend- „ábbképzó oly úri leányok részére, kik Is- U m .  Északkárollnába teljesen bizonytala- 
!“ 9° í  ,S ^  , * akovin!|1 lk’r" llrdl"  ház' kóláik végeztével bármely Irányban tovább- |nok a munkásviszonyok, és testet lelket 
főnököt és Bécsi Vazult, bízva es remélve, képezni akarják magukat Prospektust ki- ölő munka vár a kivándorlókra, kik klfogg- 
hogy ok ,s elődeik nyomdokain haladva a vánatra küld: Dr. Förstner Gyuláné, Buda- ván hazulról hozott pénzükből a legala- 
felekezeti béke és társadalmi egyetértéshez- pest, VI. Dél,báb-utca 25, Telefon: 171-93 csonyabb munkabér mellett kötelesek a '  
go harcosa, apostola, lesznek. - - Egy tlu-internátus ismertetése. A nagytőke rabigájában gönu|ednLÍL"tiélK«ö-‘

— Közgyűlés. A nagyatádi izr. hitköz- városligeti fásor kertjeire néző «.Villa« épii-!|inai kivándorlásra való csábításban első 
ség Rotter Bernét elnöklete alatt f. hó 15- létben, a főváros legszebb helyén fekszik jhelyet foglal el a Demel Agoston-féle cég, 
én rendkívüli közgyűlést tartott, amelyben Récsey János hírneves fiu-internátúsa, Bu- íamely Magyarországba különböző álutakoíT ~

1 1 ............ ** ......■ «■— — —  becsempészett leveleivel paradicsomi boldog-
londnak, Örihittrtek, csak ezt a tudattá vált láléka. Valami'keserű izű barátság vált be-jságot igér a kivándorlóknak, akik csakha-
hitet ne védd el tőlem .......  lóle, s ha éppen mondani valójuk van, ró- ¡mar érzik, hogy mily keserves működés

Egy másik csomót dobott a tűzbe.! videsen, csaknem üzleti hangon, pár sorra} (jutott nekik osztályrészük 
Abból kicsúszott egy levél, rajt ez a bekez-1 intézik el. ry.-J _  A kisgazdák okszerű gazdálkodását
dés: Oh te nagy gyermek, hogyan rá isme-i A levelekből pedig, azokból a forró, jblzonyitja az az örvendetes jelenség, hogy 
rek a szivednek minden kis vonásában ön- j sokszor indulatos, de mindig szerelémról földjeiket mindinkább igyekeznek -ellátni a 
magamra . . .  ~  rbeszéRTTévele^ből hamu letJ-HSató asz- ^ uö tápanyag erővel a nagyobb és érté-

Később egészen érthetően olvasta egy szony önkénytelaiiil is kezobe vette a tüzet ,kcsgbb terméseredmények elérése cétfábót.— —  
lapról: Tisztán áll előttem immár, Hogy nem élesztő vasat és bele irta a hamuba: Fűit. jjgy az ¡dén is, mint a műtrágyát értékesi- 
csak a lelkedet szeretem, hanem az ajkadat, Esküvőtől már csak rövid idő válasz- szövetkezetétől értesültünk a kisgazdák 
a mosolygásodat, a kezed simogatását . . .  totta el a fiatalokat. Az óreg Kató oh li^zel négyszáz vaggon superfoszfát mü- 

Kuszált sorokból betűzi, majd még:... mert nagyon öregnek érezte magát, — akis lágyát szereztek be a szövetkezettől és 
nem tudok lemondani... Menekülj előlem,. Katóval szemben ült, hogy jó tanácsokkal jama|mazták a legszebb eredménnyel. -
ha elveszni nem akarsz lássa el. , .. r , . - A  fogház lakói. A kaposvári kir.

Közben tiszszer, hússzor, százszor Is Olyan szépen elgondolta hogy m,t fog: fogházában julius végén volt 132
feléje kiabál egy szó: Szerellek! szeretlek! nek.mofdanl.de a hogy-m belenézett a le- ^  J  ^  R

e,)pC,' nő 4, felebbezés alatt levő férfi 14, nő 4,

része

Vizsgálati fogságban levő férfi 34, nő 22.
Ott volt az a szó minden lapon, ezzel fe- i ánynak bársonyos szemébe, amely 
jezték be minden leveleiket. Igaz, később olyan volt, mint azé a szép anyjáé, vagy 
már el maradt ez a rövid, égő Kís'val- * mint az övé s a melylien egy pillanatig az 
lomás. S  mikor e szótól dísztelen leveleit !ő végzetüket sejtette-áeg — nem jött az - — öngyilkos ^Bendőrörs^^WsretétvF. -há 
bontotta halálra: szerelmük haldokolásának ajkára egyetlen szó sem. 10-én délután 5 órakor Kovács Lajos viz-,

Kafóka csodálkozva, értelmetlenül né- vári ez. csendőrőrsvezető Gyékényes álló- 
zett sírással küzdő anyjára, s nem tudta máson, a Kaposvár felöl jövő személyvonat

-szellője érte elfehéretlett arczát és jnegre- 
megett.

Mert elmúlt a láz, elmgll az álom, el- megérteni azt sem, miért reszket olyan ka- egy félre eső részében szolgálati fegyvert- 
kötőit „»(na i »hot itinnspn n hannia. mia neki az Íróasztal tit- vei fejbe lőtte magát. Temetése f. hó 12

i természet, rendje volt, hogy meg kellett ¡kos rejteket magyarázzá? 
halni az érzésnek, amelynek nem volt táp- j

én volt Gyékényesen! öngyilkosságának oka 
a még folyó vizsgálat során fog kiderültó.



— Az exsah alkuszik. Pcrzsia volt ural
kodója uralkodni nem tudott-ugyan, de szá
molni — azt kitünően tud még most is._föl- 
vett — persze még sahkorában, mert most 
aligha kapna — [három millió rubel kölcsönt 
«személyes kiadásai fedezésére.« Most per- 
sze meg kellene e?t a csekélységet fizetni, 
de a kormány kijelentette, hogy-ó netfi fi-

"'zét S  érre ihegszólalt a sah — nem az-uj; 
az elcsapott. Kijelenti, hogy hiszen nem is 
kell, hogy a kormány megfizesse ezt a sum
mát, majd megfizeti ő, csak épen ellenérté- 
kül haquiák meg neki perzsiai földbirtokait, 
melyek évenkint nyolcszázezer rubérjöve- 
delmet hajtanak tisztán. Ügye tud Számolni 
Ahmed Mirza ő exfélesege ? Fizet ö három 
milliót, csak adjanak neki olyan értéket, ami 
legkevesebb — tizenhat mipio. ~MöSt csak 
az a kérdés, mennyirejud a perzsa kor
mány számolni.

— Hogy lehet a rendörkutyát az or
ránál fogva vezetni. Azt, hogy az orrá
nál fogva vezetni, tessék szó szerinti érte-

' lemben venni. A kutyánál a szaglás a leg- 
ltjfrj|t>ttt>hh przék s iqu a kutsának épen

NAGYATÁDI HÍRLAP

pzt az érzékét"ftfl§ználják ki a rendőrség

délyt, ha itt meg lett volna a belügymirtisz- 
iériumbaH valaki, akt megadhatta volna 
rangban és sorban következő tisztviselőnek 
az engedélyadási engedélyt' De persze olyan 
nem volt, az engedély nem mehetett el, 'á 
bizottság nem ülésezhetett. S ha ebből va
lakinek, vagy akár egész városának kára 
van,' az futhat fűhöz is, fához is, sóhiva- 
talhoz Is s elkesereghet azon, hogy mikör 
főjegyzőtől fölfelé mindenki nyaral, mért nem 
nyaralnak az ország bajai, gondjai is.

A gazdák ellátása jó vetőmag
gal.

Darányi földmivelésügyi minisz
ter rendelkezése szerint a kisbéri, 
bábolnai, mezőhegyesi és fogarasi 
ménesbirtokok, valamint a gödöllői 
m.korona uradalom gabona ésegyéb 
terménykészletébÖl az erre alkalmas 
minőségű magvak vetőmagul minda
zoknak a gazdáknak kiadatnak, akik 
eziránt a birtokok igazgatóságaihoz 
fordulnak, Rz egyes termények csak'
készpénzfizetés m el leit engedtetnek 
át. Az eladási ár Kisbérre és Bábol
nára, Mezőhegyesre ~és~ Gödöllőre 
nezve a budapesti tőzsdei, bogarasra

264 kor. s jár, erejéig foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 1860 
kor.-ra becsültkövetkező ingóságok u. m. 
rőfös áruk, kendők, 50 drb. pokróc .nyilvá
nos árverésen eladátnak. '

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-. 
biróságl909. évLV. 286 6 számú végzése 
folytán 264 kor. tőkekövetelés ennek 1909 
évLmárc. hó 31. napjától járó 6'!/„ kamatai, 
és eddig összesen 59 kor. 85  fillérben bi- 
róilag már megállapított költségek erejéig, 
(Nagyatádon, (Széchényi-tér) 18.) leendő 
megtartására '

1909. évi augusztus hó23-ik napjának 
d. e. 11 órája 

Határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-aUértel- 
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron J-alul is 
el fognak adatni.

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi aug. hó 28.
papján._____  ______ _ _

SZABÓ JÓZSEF
szolgálatában. Egg ügyes párizsi betörőnek 
ugyancsak sikerült"ézzel lóvá tenni a ren
dőrséget rendőrkutMástuI. A párízsi rendor-

kir. bir. végrehajtó.

i íü Vk  pvrdjy a fuytütiai. pidi-Zuü jeyy  
zett ptaczi árak szerin állapittatik 
meg oly módon hogy az elszállítást 
megfelelő napon jegyzett tőzsdei 
illetve piaczi árakból szállítási költ-, 
ségre Kisbéren 85 fillér, Bábolnán 
60 (fillér, GödöHőn-30—fillér, Mező
hegyesen pedig 100 fHh*r-H)0 -kilóg- 
rammonkinttevonatik, az ily módon

Regény-csarnok.
betörés esik meg,- gyanúsan egyenlő körül
mények között. Valóságos hajszát rendezett 

~a betörő után, de hasztalan, az mindig ki 
tudott siklani a rendőrök,elöl. Egyszer azon
ban, egy ilyen betörés színhelyén ‘ talált a 
rendőrség egy pár kézelőt. No, most bizo- 
ntiosan megvan a sokat keresett gazember, 
mqjri mpgtatálja a rpnriörkntya. Oda is hoz
ták a legjobb szimatuk megszagoltatták ve-, Y-K T  megállapított árhoz azonban,- mivel
le a kezelőt s a kutga elmdutt, a r e n d e n * ^ ^ ¡ M t  vetöm ag engedtetik

...................................... "  ko-detektívek utána. Késerves egy hajsza volt .. .. . . .  . - , * * o.. , T ^ a t- ,  mindeguik birtokon kent 2ki a varosból, rogos szántóföldeken, kerte- ’ , . ... ... ^. • . ... . r. a.- róna hozzaszamittatik. Equ gazdanakken kerteseken at egeszen egy -  pakkig.; _  ^
Itt megállt a kutya és — vége volt a nyom
nak. Pedig most különösen szerették volna'

egy és ugyanazon gabonanemből 
lQOq -ig, egyébb magvakból pedig 
lOq-ig terjedő mennyiség engedtetik 

iát. R vásárolt vetőmag kizárólag csak¿betörőt megkeriteni, mert negyvenezer frank
értékű ékszert lopottal, fl véletlen Kezére j v e téSre fordítható, azért a megren- 
is jatszotta a rendorsegnek Rheimsban egg : ^  gazda k ivánatra a megrendelés
ékszerésznél értékesíteni akarván a lopott1teljesítése előtt hitéles községi bi-
portéka e g é s z e t s ekkor hurokra _tarult z^ m m ^  igazolni tart02Ík“  hogB 
A rendoffi&ok megkérdezte tóle. hogyan, » ^  vef fima té , szüf .  
« m e g  a rendorKutga előtt ,s » 9 ^ < égeavan . szállitáMst a legközeleb- 
vesztenL —- Hogyan ? “ at egyszerűen ~  b iHvasu ti állom ásra m indegyik b ir  
hsztasag alta . Minden munka utén mMt tok ¡„gyen , illetve költség felszámítás 

-és fehernemut vallotta., meg ,s fflrdattem nélk flV teljesíti, i  Vasúti szállítási 
egg-parfummel tetem tefecskendeztem.; k5Ksé ^  fm ő  [&

Lamauton -  ,gy h,v,ak a.betörot -  viseli, fl szükségelt vetőmagvakra
előjegyzéseket is kérhetnek a gazdák 
az említett uradalmak igazgatóságától

tanitotta hát a rendőrséget 
alighanem tanultak tőle a -

valamire,
betörök

de

r pedig a -érdekelte
egy kicsit a dolog.

— Nyaralnak Egyik dunántuli városban tör
tént a közigazgatási bizottságnak üléseznie 
kellett volna. A bizottság.ejnöke a város fő
ispánja, de az nem elnökölhetett mert nya
ral. Nem elnökölhetett, a főispánt helyettesí
tő polgármester sem, mert hát az is nyaral. 
A  dolog rendje szerint háta főjegyződ lett 
voínaaz elnöklés sóra, a főjegyző azonban 
csak úgy elnökölhet ha erre-belügyminiszte
ri engedély érkezik. A városban meg is tör
tént a megfelelő lépés arra, hogy ez az 
engedély idején megérkezzhessék, de itt, a 
belügyminisztériumban nem történt meg. 
IfT ugyanis szintén 'az a helyzet hogy a 

^miniszter-nyarai, az öt helyettesítő állam
titkár szintén nyaral. -A főjegyző csak úgy 
kaphatta volna meg az elnöklésre az enge-

és pedig öszigabonákra folyó évi 
október 1-ig, tavasziakrapedig folyó 
évi december hó végéig megjegyez
vén, hogy az előjegyzett vetőmagvak 
■kiszolgáltatása az őszi, illetve jövő 
tavaszi vetési idő végéig fog eszkö
zöltetni. Minden előjegyzett vetőmag 
után előlegül (bánatpénz) ^métermá- 
zsánkint 1 kor. az illető birtok pénz
tárához beküldendő.

689. sz. 1909. vhtó.
Árverési hirdetmény.

Alulírott. bírósági végrehajtó az 1881.
• évi LX. t-cz. 102 §-a értelmében ezennel
• közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1909. évi 3999 p. számú vég
zése következtében dr. Spiéler Jenő. ügyvéd

| által képviselt Tichy és Nitsche cég jayára

Az elátkozott tiszt.
— Indiai történet. —
Ir ta : O. A. WEL.S. 11.

Elfogott a düh: Hát ezért vergődtem ' 
én egy éven át. hogy a végén megtudjam, 
hogy egy, zsivány csepürágó pénzt akar 
tőlem ? Minő szamár is voltam én, hogy 
erre nem gondoltam ? Galléron fogtam a 
nyomorultat s lehajitottám " a kert sziklás 
ösvényéről., —

Másnap rögtön hazautaztam. Mit mond- . 
jak? Két hét múlva megvolt az esküvöm. 
Evievel, nagybátyám reám ruházta címét 
és vagyonát s* most itt vagyok az édes. Itá
liában az én édes kis feleségemmel, boldo
gan, felszabadulva jaz átok alól.

— Látja, lordom, az ön esete tanulságos 
azért, hogy fiatal ember pillanatnyi örömért 
ne tegyen egy leányéletet esetleg örökké 
tönkre.

-r- Igaza van. De a valóság az, hogy az 
átok mindig utána jut eszünkbe.

— S mondja, lordom, az a kis olasz le
ányka igazán hasonlít a ladihoz ?

— A stagione ismét itt van Nápolyban, 
meggyőződhetik saját szemeivel.

Este elmentem a színházba. Hát bizony 
az olasz leányka százszor szebb volt, mint 
Bunny. kapitány felesége. Itália teremtése 
volt ő, bájos és ragyogó szépség.

Lehetetlen volt meg nem ismerkedni 
. .ezzel az édes teremtéssel. Előadás alatt fel- 
küldtem névjegyemet virág kíséretében, de 
okulva a tapasztalatokon, előbb a gazdának 
küldtem el egy bankjegyet

A második üveg pezsgőnél megkérdez
tem a leánykát:

'■*- Mondd, édesem, emlékszel te az első 
udvarlódra, egy angol kapitányra?

— Szamár vagy — felelte 6 — az első 
udvarlóm B_eppo volt, a unokatestvérem. Az 
angol kapitányra is emlékszem, vörös ba
jusza volt, kövér esetlen fiú.

Bunny karcsú volt, fekete. Nem kér
deztem többé semmid Felnyitottuk a hafrrtadik 
üveg pezsgőt s magamban igy köszöntöttem 
fel az exkapitányt:

— Egészségedre, kapitányom, te vagy az 
örök férfi: egyszer hittél az asszonyi szó
nak, s akkor is átok alá kerültél 1

(Vége.)



Szabadalm. Bohn féle ter- 
mészetes vörös fedé’c32: ép.

B OHN z s o m b o l y a i  c s e r e p e
Legjobb minőségű fedélcserép legolc bb árak mell tt.
Tessék árjegyzéket kérni. essék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán,

CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközbltetnek.

AJÁN LJA  saját készítmény lábeliit a-legjobb és legmodernebb kivitelben. 
E LVÁ LLA L hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alak» ripfik gl- 

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

kivitelig.
állításon elis
merő oklevél
lel kitüntetve.

Vasúti menetrend 1909. évi május hó 1-íől.
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Horgonyzott acéltüskés kerítés sod
rony, sodronyfonatok és sima hu
zalok, kerítések céljaira: „Hungé- 
riá“ sodronyfonatok. - r — ~s.
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R O H E R  BERNAT, NAGYATflDON. Äiapittatott
1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUOA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
Mindennemű takaréktüzbelyek

szesebb kivitelig.

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatré

szek. Gazdasági vetőmagvak.

„Com éliá“ és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrészek. 1* kékkő és 
ráffiaháncs.

Epitkczcsi anyagok nagy raktára
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak. =
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KÖNYV,- PflPIR,- IRÖ- 
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K E R E S K E D É S .
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RAKTÁRON TARTOK: 

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

— ~z Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt  ̂
fényké^élbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

^ = S = S Y S ^ 4 -
<rTr-' JO - w -í>

ELVÁLLALOK:

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

 ̂ I  1 lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesébb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
P P  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek, 

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

h

Könyvkötészeti munkák kifogástalanül a legolcsóbb áron 
: — • készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
N y o m ato tt B en y ák  J á n o s  k ö n y v n y o m d ájáb a n  N ag y atád o n



NAGYATÁD ÉS  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPIA #
A »NAGYATÁD ÉS  V ID ÉKE GAZD AKÖ RÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. ,

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

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:

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

Az előfizetési és hirdetési.dijak a kiadóhivatalba küldendők.

Általános bajok. keres bajaira, de azt nem találja meg. elsősorban is magát az éhséqet a
V....—  -tán . , ,  E s  ennek, eredm enye azután az, hogy nyomort meqszüntetiük ’

T alan  sohasem  nyilvánult meg a türelmetlenebbek kiváidorolnak, a 
o lyan  n agy m értékben és minden té- jobb m egélhetés reményében
ren az  elégü letlenség az országban . Általában helyzetükkel mege- Az iskolai fürdők,
mint m ostanában. M indenki tele van  légedett em berekről ma beszélni nem Ina: dr r,erióc/>- Esigmoad egyetemi tanár 
bajjal, gonddal, mindOTki elégületlen lehet. Tálán a hivatalnok, az orvos, M idiit magáról az iskolai fürdő ml- 
mindertki a sajat bajának orvoslatát a2 ügyvéd, a biró m egelégedett? keni való működéséről szólnék szükséges 
sürgeti. Korántsem. M indegyik  küzd a letért, hogy rövid vonásokban kifejtsem u  iskola!

Rz iparososztály naprol-napra; nTigjteguik érzi azt a rettenetes drá-; fürdőknek higiéniai jelentőségét, mert régi v.
szegenykedik es a mindjobban pangó Msáqot, mely most az egész ország- .......... . i.«.ou küiönöl
ip ar sü rgő s fe ljen d itesef varja  az ÍP  bán -dúl é s-e z t  az inteligeSs osztályt sogiijiiuírcn mriTósnanítstó- am ^krn—  
eték es tényezőktől. flm  hiaba v arja , jnlég az  -^-k eserű  koniikúiil is tttdSzi, \ nem csak a közönség húzódozik, de sőt a 

ki torodik ma a m agyar iparral ?  Ki- hogy nyom ora dacára  a társadalm i; hálósán is külüióseiLakküL-ha az az. uii- X .

""érdekében valamit tenni?
A kereskedők sem látják rózsás 

színben : helyzetüket. A gyárosok 
szintén valami kényszer hatása alatt 
áruikat drágábban adják és kereske
dőink a megdrágult árukat csak ne- 
hezen adhatják el a fogyasztóközön
ségnek. De ez még a kisebb b?j 
volna. Az ausztriai piszkos konktir- 
renm/még folyton tart, annak meg- 
gátlása céljából mi' sem történik és 
a kereskedőknek téhétetleriüi kell 
nézni mindezt. A silány osztrák áru 

’továbbra is özönlifr'az órszágba és 
a kereskedők becsukják boltjukat.

A gazdákőzönség, a töldmives 
osztály szinte észrevehetően szegé-' 
nyedik. Közvetlen oka ennek termé
szetesen a már évek óta tartó rossz 
termés. Ez az qjztály is orvoslást

j lábon kell élner'mint ezelőtt, mikor 
i fele olyan oícsó volt minden.

Csöppet sem . tulozunk, ha azt 
{állítjuk, hogy minden osztályra olyan 
súlyosan nehezkedtek a bajok, hogy 
általános nyögéstőr hangzik az or-

---------- l_ _ ---------- -" - . .

Á hurok a végsőig ki vaunak 
feszítve és tehát nagyon megérett 
az idő arra, hogy e bajok megszűn
jenek. Végre megmozdulhatnának az 
illetékes tényezők és tehetnének va- 
lamjt. ígérni, úgyis máx rég óta ígé
rik ezt

Ilyenkor, mikor a politika szü
netel, helyén való volna ezekkel a 
kérdésekkel lelkiismeretesen ..foglal
kozni és főleg cselekedni is, mert 
az éhező országot csak úgy • lehet: 
az általános haladás terére vinni, ha;

Testünk ápolásának, gondozásának 
Ikétségteleiwf leghatásosabb eszköze a mo- 
jsakodás,' a rendszeres tisztálkodás, a fürdés. 
De a'íürdés ncfííi csupán bőrünk egészsé-

■ gesen tartásának az alapja, hanem egyszers
mind eszköz arra, hogy szervezetünk ellent- 

I áll<^ épessége-növekedjék- Az elhanyagolt 
a tisztátalan bőr nem képes zavartalan vé
gezni azokat a fontos élettani műveleteket, 

..amelyek elvégzése a: szervezet csodás alko
tása szerint reá van bizva. Nemcsak védő 
takarója testünknek, hanem fontos szerepe 
van a bőrnek a lélegzésben és mint kivá
lasztási szerv kiküszöböl a testből olyiti 
anyagokat, amelyek elhasználódtak és ame
lyeknek szervezetünkben való benmaradá- 
sa kárunkra volna. Ezzel a működésével 
egyszersmind szabályozója testünk melegé-
n«k., — — —  ■ ■ J --------

Mindeme nagy fontosságú élettani mű-

Nagyatádi Hirlap tárcája. 
Agglegények.

Irta: Radó Imre.-

— Gyerünk a kuckóbal — mondotta 
az egyik férfi a kávéházi asztal körűi ülő. 
társaságnak, A  többiek, mintha nem is hal
lották volna a hívást. unottan, ásitozva né
zegettek széjjel a majdnem üres kávéházban.

Gyerünk a kuckóba! szólt újra á 
férfi és a társaság megmozdult egyszerre, 
mintha törvény lenne náluk, hogy a máso
dik hívásra induljanak. Olyan unott képű, 
jó nadrágban járó „öreg legények voltak. 
Kimentek az éjszakába és megkeresték a 
világos utcát. A rosszul világított nem kel
lett nekik, azzal már rég jóllaktak, talán 
szégyelnek is benne járni. Hatan voltak. ÉS ' 
mindnyájan egy házba mentek be, pedig 
szerte-széjjel laknak.

Kelen Péter, a házigazda vezette a 
vendégeket. Körül ülték az asztalt és nem--' 
sokára az asztalra kerülő szamovárban lo
bogott a. láng. * t

A házigazda kirakta a csészékét és 
szervírozott mindenkinek. A  hogy ezek a

vén legények a terített asztál mellett ültek, de tudja a fene, hogy van az, hogy sohse 
_ugy tűnt fel, mintha a tűzhelyet plagizálnák.! beszéltünk arról, hogy kerestük-e valaha a 
Szinte érezték is ezt s az iménti kuckóba hí-1 boldogságot ? Éreztük-e bár egy pillanatig 
vogató NeAies Péter, az egész ̂ társaság'.is az úgynevezett abszolút / boldogságot, 
nyelvén mondta: ' . (ainiröl annyit beszélnek ? ?  . . .

— Hoctj idehuzódunk mi •majdnem/ Nemes utolsó szavainál már ügyelt a 
jnjnden-^ste^Tálán valami „tűzhely" szaga j társaság és hogy a beszélő elhallgatott, a 
van Kelen barTahgfának. Hiába nó!/ósít>bák | férfiak arcán látnilehetett-mmritemlékeinek 
voltunk régen, ma meg~i»«s*áj^ostobának ébredését.- , 
lenni. De az emberek -még sokkal ostobább — Egyáltalán tudja-e valaki keresnie 
bak, mert hiszik, ha mondjuk: nősülni tel- boldogságot, szólalt meg Kelen Péter, a há- 
jes szükségtelen valami. Sőt a k a d n a k , tzigazdá és meg tndjuk-e találni, elkaphat-e 
akik tisztelnek bennünket, szilárd’ elhatáro-. bennünket az abszolút boldogság, mikor mi 
zásu egyéniségnek tartanak és néni vesjik ̂ férfiak épen nem vagyunk a boTdbgságra, 
észre, hógy nekünk e dologban nincs'Snár [ erre a képzelt fogalomra berendezve. Aka- 
elhalározásui)k, mert az elhatározáshoz! rok még egyebet is mondani, épen azért 
szükséges ejijént elkoptatta az idő ; gyújtsátok meg elhanyagolt szivarjaitokat.

Nemes Péter kiitta már a második csé-1 kóstoljátok meg konyakomat, azonkívül
sze teát és ujrn beszélt a társaságnak, mely ¡majd szóvaLtartaiak benneteket.
so k k a l szorgalmasabban szjvarozott, mint j Kelen Péter..a poharakat töltögetve-.
figyelt. kezd,e » szót-

-  Barátaim, ha magunk között szét f - Fiuk, ti azt nagyon jól tudjátok, 
nézek, látom, hogy hasönszerü emberek va
gyunk.-Ismerjük egymás történetét. Kaland
jaink voltak, huzamosabb ideig szeretőt tar
tottunk, korhelykedtiink, szóval torkoskod- 
tünk, rosszalkodtunk. Ezt tudjuk egymásról,

hogy nem vagyok fecsegő természetű. Tu
lajdonképen még az élettörténetem nem '¡s- 
meritekT Minek mondjam el — gondoltam....
— hiszen az végtelenül unalmas. Az egész 
életem bárom részre-oszthatom, a harma-
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veletét csak a jól gondozott, a tisztán tartott csak magyarázgassák neki a fürdő üditó 
bőr tudja hibátlanul elvégezni. A  tisztátalan hatását, fejtegessék előtte a tisztaság nagy! 
bőrt ellepik a parasiták, rajta tapadnak és : higiénikus jelentőségét. Ha nincs hol füröd- 
elszaporodnak. Olyan szervezetek telepesz- nie, hiába való minden ily irányú oktatás, 
nek meg azon, amelyek a bőr repedésein Igaz, azt mondhatnék, hogy egy kád, egy 
behatolnak, azt fertőzik és gyulladásokat! teknő, vagy egy nagy’moíidólál, meg^zap-- 
okoznak. Bomlási folyamat is megyen vég- j  pan, törülköző beszerzése nem nagy dolog, 
be amilyen tisztátlan testen. Nincs undori- végre is, aki szereti k  tisztaságot, az a 
tóbb látvány a piszkos embernél. A tiszta- legszerényebb eszközök melleit is tisztán 
talanságtó! alkotott minden fogalmat felül- j tarthatja a testét. Am de, jól tudjuk, hogy 
múl az a kép, amely az orvos szeme elé az otthon való fürdéshez nemcsak kád kell, 
tárul akkor, amikor ilyen teljesen elhanyagolt avagy teknö, vagy jnasdótál,. de kell hozzá 
testű beteg embert kell megvizsgálnia. Azok hely is. És épen a legszegényebb néposz- 
a veszedelmes fertőző betegségek, amelyek- tály körében a tisztálkodásra, a fürdésre, 
nek terjedésében a szennyeknek, a piszok- szükséges helynek hiánya a szűk lakásban 
nak jelentős szerepe van, bőséges példá- a zsúfoltság mellett oka annak, hogy 
ját adják annak, hogy mennyire hajlamosít i|yen~ lakásban lakók még csak gondolatban 
a tisztátalan test mindenféle nyavalyára. A sem foglalkoznak azzal, hogy kívánatos volna 
múlt évben Budapesten uralkodott kiütéses, egész testünknek időnkéntvaló megmosása, 
tífuszjárvány alkalmával, ijesztő példáit! megfürdetése. Sok helyen még az is akadá 
láttam az undorító bajoknak évtizedes kór- lyozza a tisztálkodást, hogy nincsen elegen 
házi orvos működésemben megedzett szer-jdö víz. A városi lakosság egy jelentékeny 
vezetem nem egyszer megborzadt. Nem tu-! része tehát nélkülözi a test alapos tisztásé- 
dók elképzelni olyan rothadó tömeget, olyan ;gához_szükséges legelemibb kellékeket : 
dögleletes levegőt, amelytől jobban megun- j kicsi korától kezdve úgy nő fe|, hogy soha

i  fürdik.
Igét

vei« való érintkezés folytán az a vészedé- j ^ g ána|( figyelmébe ajánljuk, hátha 
l a  kómyeze.ere^ r.tened.flzok á .e  os- , U(JiaaHejteni an^ k;J hoga ,e.
«d ó k  ugyanis, amik a pisz os u : galább kéthetenként egtjszer, raond- 
bereken tanyazna , e ju a a j juk égi) órában a szegény emberek
levőkre is és csípésükkel beoltják a fertö- s azok gyermekei ingyen fürdőben

♦ rol, hanem közegészségügyi szem-: persze túlnyomó rész- ’ ., .. . p . .K 3 pontbol is nagy jelentosegu intézke
dést tesz. .

^betegségeket másokbajs, fi tavalgi kifl- r£sz<,sül^ nén(,k
kórházadban [« o,ya„ "á^ zt  f0rdőnk igazgató-

M M  e m b e r i ! s i g a  ««neselHó t ^ s á got gyako-
keöett foglaíkoznia 
ben az ^oiónök fertőződtek.

vájjon ezek a szerencsétlen embe
rek nem fürödtek volna-e meg, ha arra al
kalmuk lett volna ?  A legtöbb sohasem für- 
döttmert a fürdésre nevelve nem volt 

Azért a fürdésre nevelni kell a gyer
meket Aki gyermek korában megkedveli a 
fürdést az késő öregségében is megfogja 

,ázt khráflnt
A-fürdést azonban nem lehet megked- 

veftetei a gyermekkel úgy, liogy egyszerűen

H Í R E K .
Minden tájáról a világnak 
Hozzánk röpit most a vonat 
Orvost, professzort, szazat, ezret, 

~-&r~hasonló nagy tudósokat.
Egy hétig itt lesznek közöttünk, 
Lesz cécó és lesz dáridó,

Megtapasztalnak nálunk mindent, 
A mit orvosnak tudni jó,.
Itt-ott egy kis tanácskozás lesz, ' 
Legfőképen gyakorlati. 
Demonstrálják, hogy kell az embert 
Gulyás hússá aprítani. —
Hogy kell kivenni a veséjét,
A máját és a vakbelét.
Hogy kell a lábát amputálni 
S kezelni beteg tüdejét.
Hogy kell szérummal oltogatni 
És az agyát lékelni meg,
Hogy kell a gyomrát gyömöszölni, 
Ha elrestülnek a belek.
Vén testbe, elfáradt tagokba.
Hogy plántálni uj erőt,
Hogy kell a csipeszt belerakni 
A sebbe a varrás előtt.
De mit nekünk sok tarka műtét, 
Mely könnyű gyógyulást keres, 
Gyógyítsák meg a bajunkat,
Amely immár évtizedes.
Legyen nálunk^mindegyik abban 
Tapasztalt bölcs tanácsadó,
Hogy regi kórunk  ̂széthúzásunk 
Vájjon miként gyógyítható?

I

— Beírás a nagyatádi polgári i  
■Sitt* ¿r »nrtnyisUoTáha. A pggiiatádi ~  ~ ' M - 
polgári fiú- és leányiskolába a jövő
skolaévi-beírások sáepteniben hó í
2, 3. es 4.-én d. e. 9 órától 11 órá
ig lesznek. A beíráshoz szükséges a 
negyedik elemi osztályról kiállított 
iskolai bizonyítvány. Azon tanulók, 
kik ez okmányok birtokában nincse
nek be nem írathatók. Tandij a fiú
iskolában egész évre 30 korona, a*. 
leányiskola-I. osztályában a vidékiek 
részére 30, a helybeliek részére 60  ̂
korona, a többi osztályban a vidé
kiek részére 50, a helybeliek részére 
100 korona. Tandíjmentességért fo
lyamodó tanulók, szegénységi bizo
nyítvánnyal felszerelt kérvényüket^ 
beírás alkalmával az igazgatónak 
adják át.

- Betörési kísérlet Nagyatádon. F. hó
•JO-án, midőn Nagyatád közönségének jórésze

dücat mest élem, melyben nem történt sem
mi és bizonyos, hogg nem Is fog. Az első 
korszakban harcoltam. Az istennel foglalkoz
tam és kimondtam róla, hogy nincs. Nem
csak kimondtam, hanem bizonyítékokat ke
resve a szent hipotézis ellen, összeszedtem 
ezernyi profán hipotézist Harc volt ez és 
fogva tartott mindaddig, míg le nem vetet
tem, magamról az ostoba lelki küzdelmeket 
Beláttam, hogu a legokosabb dolog elhinni 
az istent Mert kényelmesebb, mint harcol
va tagadni De ne hig ĵétek, hogy e korszak 
elmúlásával az ujabb kor értékesebb mun
kára serkent Az előző évek megmérgeztek. 
Behurcolkodtak lelkembe a megfejthetetlen 
problémák valamennyié és ott maradtak mind 
addig, mig ki nem kergette őket a proble- 

nő . . . Barátaim! Az 
előbb azt mondtam, hogy nem tudjuk a 
boldogságot megtalálni, mert mi férfiak nem 
vagyunk arra berendezve. Ezen kijelentést 
eredményezte az az idő, mit a női lélek 
kutatásában töltöttem el . . . Pedig csak 
egy ét kutattam át

— Ugyan kérlek, — szólalt meg And
rás, az egyik öreg legény — tudjuk a me
sédet: csalódtál, vagy arepénytelenség ta

lált meg téged is, vagy meggyőződtél a nő
rosszaságáról. Ezt ismerjük, hisz ezen nyar
galunk folyvást Engedd meg, hogg kimond
jam, hogy erről beszélni a mi körünkben 
hogy is mondjam — az-étikét ellen 
vétkezés.

ni. Huszonnyolc éves voltam, mikor megis
mertem. Egy kis baba, aki elfutott tőlem 
és véletlenül meglátva magát a tükörben, 
elszégyelte magát, mert észrevette, hogy 

való elpirult. És sokáig került, tehát beleszeret
tem. Mikor másodszor volt alkalmam vele

— Péter tréfásan vágott vissza: találkozni, már egy levelet csentem be egyik 
András barátunk, úgy látszik, nem! könyvébe. Ez volt az első levél, szólt egy 

tudja mit jelent ez a szó: étikét, mert ha : szentimentális leánynak . . .  És a leány me- 
tudná, akkor nem vágna közbe, ha valaki legedet»:- Sokszor volt szóbeszed köztünk, 
beszél . . Különben is, amit ő hangoztat, A leány éhező tekintettel leste tőlem a szót. 
a csalódás, reménytelenség, nők rosszasága j És ép beszéltem, majd megírtam a második 
mind értéktelen jelszavak, melyekből nem ¡ levelet: az ideális leánynak. Ekkor hittem, 
hordok magamban egyet sem. Aki igazán; hogy valaha boldog leszek. Kezdtem a jö- 
csalódott. avagy a reménytelenség jutott jvóröl csevegni a leánnyal. Mondtam, hogy 
neki osztályrészül, az leugrik az emeletről, feleségül veszem és ennek következményei- 
vizbe ugrik, vagy főbe lövi magát. Aki röl értekezleteket mondtam. Mi volt a kö- 
megél, az hazudik és bekerül az emberek; vetkezménye? Feltűnt előttem az iménti 
egy kellemetlen osztályába, mely osztály j szentimnntális, majd ideális leány helyett az 
agyonböszantja embertársait örökös nyöször- a leány, kinek már nem küldtem el, csak 
géseikkel. A nők rosszasága? A nők nem j megfogalmaztam: a reális leánynak szóló 
mind rosszak, csak kikeressük a legalját és ¡levelet . . . Nincs utálatosabb egy «reális» 
nekünk ez-a jó, mert hasznát vesszük s mi-r leánynál. Komoly, affektálva húzza össze 
kor már azok sem kellenek, — minek ne-í homlokbőrét-Nem beszél másról, mint az 
künk a jó? életről, miből semmit sem látott, de titokban

Különben egy olyan nőről fogunk be-j érzelgős regényeket olvas, megsiratja a ro- 
szélni, kit semmi okom sincs rossznak tarta- mantikus hős halálát és azon az oldalon,
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czirkuszban volt, ismeretlen tettesek betörést de ez nem sokar jelentett. Newyorkban egy Kezdete este 8 órakor
kíséreltek .meg Wimmer Ignácz nagykereske- angol laptudósitó a morgueben 40 kis gyér- . Z  ■ - ~  ..
dő lakásába. Az~eset részleteiről a következő mek hulláját látta, akiknek nagy része a szó, y 0rfeum- Megnyitó előadása

szoros értelmében a forróság áldozata lett * ****" *sufolt ház e,ött 8 legnagyobb sl- 
Elfonyadtak, el hervadtak rohamosaii, míelötti^; rB clkes han9ulatában fol9t. le. annak 
az orvos jöhetett, volna. New-Yorkban..7 fel- bizonyságáűT, hogy a közönség szinte türel- 
nőtt ember is a hőség áldozata lett ugyan-: mctlcnö’ várta kedves szórakozóhelyé- 
akkor. A parkokban és mezőkön ezrével ta-ínck ,me9nyiltát- gyönyörűen átalakított 
nyáznak a newyorki polgárok éjjel-nappal. ¡ s vira9diszben pompázó nézőtérről riadó 
Ott is alusznak. A forróság eltünteti a társa- taps°k  kísérték a színpad pompás produk- 
dalmi és vagyonkülörobsggeket is, a gazda-l0'®1' ^ palkonvnik előtt című idegrázóan 
gok gőgjét. New-York legelőkelőbb negye-; iz9almas orosz dráma valósággal lázba ej- 

lalt a közeli szomszédban őrködő tűzoltók j dében a Riversi de Driveben. épugy kiülnek i tclte a közönséget, harsogó kacagásba 
vészjelzése, mire a. betömi készülők á raárj4  vagyonos családok ingre lekötözve az er- fullaĉ ak a Szalmaözvegy és a Prohászka 
előre kitört kerítésen keresztül kereket óldot-, kélyre és háztetőkre, mint másutt. A Broad- ta,a,mánya vidám bohóságai, a Cígányor- 
tak. A csendórség erélyesen nyomoz, de [ waynés a milliomos negyedben a divatot iszá9 9Mönyörü rtielódláit pedig a számtalan 
még eddig nem akadtak a merész betörők is elűzi a forróság. A hölgyek gallér és séta; ‘sn?étlés során már együtt dalolták a sze- 
nyomára. jtoilette nélkül egyszerű zsákszerű ruhában | rePlőkkel. Szenzációs sikerük volt a Keleti

-  Eltűnt hazulról. Szántó Juliska kapós-1 iárnak' a divatos talapokat is félre dob-1 [“ ' í f  ‘ I N * * ! *  f o f

jelentést vettük: Wimmer Ignácz este lO-óra 
tájt ment haza lakására családjával, felesége 
■8 16 éves fia elöl mentek, hogy a lakás aj
taját kinyissák. Alig, hogy a kulcsot elfor
dították a zárban, négy bőgátyába; öltözött 
fegyveres ember ugrott elő á kerítés mellől 
s az épen- akkor oda 'érkező Wimmer Ig
nácz mellének puskacsövet szögezve, pénzt 
követeltek. Wimmerék segélyhívásra megszó-

szentbenedeki lakos folyó hó 20-in házul- ,ik és he|yelle ,á|yüllal kMk &  a fejüket, a 
ról eltávozott és azóta vissza nem tért. Le-1 " aPs“ Sár ellen. Még keztyUt sem viselnek, 
hetséges, hogy valamely lélekkufár kezébe; New'York mill'omos hölgyei, 
került; a kaposvári föszolgabiróság köröz- _  Pénzbőség a külföldi pénzpiacokon, 
teti. Személyleirása: 15 éves, közép sudár i -külföldről olyan hirek érkeznek, hogy a 
termet, haja gesztenyebarna, szeme fekete, tőzsdéken hihetetlenül olcsón jelzik a pénzt 
arca hosszas, orra rendes, togaj.égek j ku-, tehát pénztőség van. Sajnos, hazánkban 
lönös ismertető jele nincs. Távozásakor pl-; nem olyan rózsásak az állapotok: Egészen 
ros inget, fakó, virágos szoknyát, hamu-szi-; bizonyos, hogy gazdáink zsebében pénzbó- 

“ •nQ fejkendat viselt mezítláb volt. U o  dúl., sőt még bizonyosabb, hogy a
-cApi/'o I rossz termés folptáh nyomasztó gondokkal

boló tetszés

t-eaéplőgépr-Mosk -
idején napi renden vannak a kisebb na- [ küzdenek. A legFoEb gazdá“ iTgy “ l^yékszÍK 
gyobb balesetek, melyek közül egyik másik j helyzetén segíteni, hogy .hosszú lejáratú,

kisérte Varjas Antal cigány-
zenekarral előadott Zerkovitz nótáját, amely 
a népszerű zeneszerző legfülbemászóbb me
lódiája és inély hatást keltettek a Vénusz- 
jcányok művészi aktjai is. Elsőrangú külföldi 
attrakciók, ezek között a végtelenül groteszk 
Arras-kettös egészíti ki a szinte kápráztató
an gazdag műsort, amelynek látására a rek-
kenő meleg ellenére is tódul a közönség.

— Kiszabadult gyilkos. 15 évvei ez előtt 
nagy szenzációja volt Somo^yármegyéndc 
Meggyilkolták ugyanis fajszi fend Béla föld- 
birtokost, a híres vadászt. A gyilkos kézre

végzetes kimenetelűvé válhatik. Ilyen súlyos | törlesztéses jelzálogkölcsönt vesz fel, a mely- 
kimenetelű baleset érte Gerlesz József víz- liek ali9 érezhető kamatja van ezen 
vári lakos Imre nevű 3 éves kis fiát, aki a Pénzből készíti ̂ elö a jövő évi gazdálkodást, 
szomszédjukban működő cséplőgép közeié- j Törlesztései jelzálogkölcsönök gyors és elő- 
ben ólálkodott felügyelet nélkül. Egy észre- i "y05 lebonyolítására elsőrendű forrás: az. 
vétlen pillanatban a kis gyermek a géphez j Ingatlan- és jelzálog-forgalmi-iritézet, tulaj
szaladt, amely őt elkapta, bal lábát, eltörte. d? nos Gurré Fer.encz:) Budapest, VI., Váczi 
s most súlyos sérüléseivel a szigetvári köz- körút 39. Tehát gazdáink bizalommal for-
kórházban fekszik. A  géptulajdonosok, va- dúlhatnak e 20 év óta fennálló intézethez,
lamint a fiú atyja eleri megindult a vizsga- a bo1 ,a pénzkőlcsönügy folyamatba tételére
lat, vájjon kinek a gondatlansága okozta a vonatkozó felvilágosítást lapunkra való hi-.j
szerencsétlenséget. vatkozás esetében készséggel és díjtalanul (zsai fényképész meghívás folytán f. hó 29.-

' meqadják. ; éré és szept. hó 5. éré Nagyatádra érkezik s
A newyorki forróság. Legutóbbi hét- , _ ¡Vágó Ödön urnái fényképfelvételeket eszkö-

főji rettenetes forró napja volt Amerika több — Meghívó. A Nagyatádi Ipartestület zöj
városának. Washingotonban 100, Chicagóban 1909. évi szeptember hó 4-én este a «Má- • -
96, Filadelfiában 98, New-Yorkban 93 fok tyás. Király» vendégló kert-helyiségében j —  Drágább lesz a szivar és a clgaret-
Fahrenheit hőség volt. Kedden egy csekély zártkörű nyári mulatságot tart. Belépti d ij: j ta- Értesülésünk szerint az egyes dohány-
lehülés enyhítette az amerikaiak kánikuláját, személyjegy 1 kor. 2Q fii), családjegy 3 kor. gyártmányok árát föl fogják emelni. Az áre-

került; Balázs Haracsi Ferencz személyében, 
.eL is. Ítélték 15-évi fegyházra. Most szabult 
íki, -de amint a hivatalos irat, mely szabad
lábra helyezését közli az érdekeltekkel, irja 
nem igen öryendhet a társadalom a gyilkos 
kiszabadulásának. A hivatalos- irat imigyen 
szól: Semmi néven nevezendő jóra való intés 
reá hatással nem volt,, mindent kaczajjaí ..s.J. 
gúnnyal fogadott, s mint közveszélyes egyén 
tér vissza, a társadalomba. .- ....

Fényképészet Vértes Antal nagykani-

hol a szerelmes férfi lehelte röpül el, virá- nem tartották befejezettnek a történetet, sőt 
got présel, megosztván gyászát a halott | azt hitték, hogy most jő a tulajdonképeni 
szerelmesével és mikor az bánatában kiitta í történet. Aztán, hogy a házigazdának sehogy
a méregpoharat, a reális leány felsóhajt: 
«Mily jó is meghalni 1» Eljártam hozzá ön
tudatlanul, tanulmányozva és látva magam 
előtt egy uj alakot, egy lelnytn^dváTe^y. 
férfira. Ha megírtam volna a negyedik leve
lem, szólt volna: egy leánynak, aki filozo
fál . .  .

És csak én előttem, csak én velem 
és mindig a szerelemről. Lenézte* a szerel
met és a csókról csak annyit mondott, hogy 
az «a tapadás törvénytelensége». Kezdtem 
csodálni ezt a lényt és csodáltam egészen 
addig, míg nem jött egy ujabb fickó. Ez( a 
fickó az a bizonyos átlag-ember volt, ki 
a leánynál való első vizitelés után órákig 
bandukol az utcán és keresi, hogy hol ve
gyen ki lakást, hova vezesse a feleségét... 
Megkérte a leányt, az én Tanulmányodat, 
ki nemsokára én előttem megmagyarázta 
a vőlegényének: kedves Gáspár a csók—a 
sziv hőmérője . . .

— Hát bizony a leány férjhez ment...

sem volt beszélhfetnékje, András az előbbi 
fészkelődő, boszankodó bangón mondta:

A te meséd olyan, mint egy rosszul 
.égő szivar. Rágyujtunjces szívjuk türelme- 
sétvjrjert azt hi§zűk, hogy majd csak sze
lei. Hallgattuk türelemmel a történetet, hit
tük, hogy majd csak megjavul. Fiam, a ‘te 
meséd, mondom,, egy rosszul égő szivar..

Nevetve békétlenkedett András. A töb
biek‘is szurkálták Péter.

— Eh, nem értettetek meg. Nektek 
tanulságot is kell mondani, mint az iskolás] 
gyerekeknek, kik máskép a tanító meséjét 
nem tudnák megérteni. Azt akartam magya
rázni, hogu a nőnek csak addig van egyé
nisége, miül a legelső férfival nem találko-
ift i. -----:— __- '

Ezt láttam, látom most is és ezért 
nem házasodtam meg.

Szürkén hangzottak el Kelen Péter 
szavai és nem úgy tűritek fel, mintha va
laki tisztán e meggyőződést mondaná el. A

Kelen Péter elhallgatott. A  vendégek j szavakból, a beszélő arcából olyasmi  ̂volt 
pedig várták, hogy tovább szóljon, mert kiolvasható, mint ha védné magát 'Péter.

És belopóztak a szavak a többiek lei
kébe is. Ott is maradtak. Persze, hisz ez 
érv. Étv,-melyben van igazság is. Nagysze
rűen lehet vele takaródzní. Nem lehetünk 
boldogok, minek legyünk szerencsétlenek? 
És úgy szerették volna elhinni semleges^ 
állapotukat.

De megint nagy füst volt a szobában, 
megint kergették a füstöt. A házigazda új
ra kinyitotta az ablakokat. A füst kiszált, 
az emlékek ott maradtak . . .

Felcihelődtek. Ballagtak le a lépcsőkön 
öten agglegények. A hatodik, a házigazda 
világított nekik, mert sötét volt és az ó já
rásuk bizonytalan, fáj a térdük, hiszen agg- ' 
legények.
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tnelés* tervét most riotgnszák ki; a péiufiqí;-1 sót jelentékeny kivitdt is mutathatunk fel. , yáltpztandö, amennyiben az állatdijazások 
minisztériumban s  nemsokára.nyilvánosságra Hasonlóan 'biztató a juhtenyésztés fejlődése egyöntetűen az egész országra szólóan ren- 
is kerül. A dohánygyártmányok áremelésé- j is, mely az utóbbi három esztendő alatt dezendők. Ebben a tekintetben az említett 
vei egyidóben a kincstár- a várható bevétel- ¡ szintén közel 3 millió szaporulatot tüntet fel.^ töfVeiiyczikk áííattenyészfési politikánkra fe- 
többletet a dohányjövedék terén hasznos Az eddig elért eredmények kétségki' lette hasznos rendelkezéseket tartalmaz, 
befektetésekre akarja fordítani. Tervezik ujabi i vül örvendetesek és biztatóak, de azért mindaddig azonban, mig e törvény végre- 
bán a közönség ízlésének rhegfelelöbb gyárt-! őszintén be kell vallanunk, hogy még min- hajtásáról, intézkedés nem történik, a ma- 

• jnányok bevezetését, valamint több célszerű dig nem kieiégitöek, mert állattenyésztésül! - gyár állattenyésztésügy kívánatos fejlesztése 
reformot a dohánygyártmányok raktározásaikét még nem sikerült arra a színvonalra: ezzel a femakadást szenved és ĵzért e tör
terén. ¡emelni, amelyben hazai viszonyaink közölt; vényezikk végrehajtása iránt a szükséges 

-  A dráva halotti«. Egy fiatal 17 éves kcllenc' léplísck haladéktalanul való megtétele, állal- 
polgárleány megható szerelmi tragédijáá- A ma9aar gazdatársadalom, az állal- tengésztésügyünk egyik sarkalatos alapfél- 
ról.ád hírt tudósítónk, ki azt Írja, hogy a ' tenyésztési politikának még intenzivebb fel- tétele.
leányka a fölötti elkeseredésben, hogy sze- ka' ol4sillak szükségességét álérezvén, a Meg kell lehat oldani mielőbb az uj
relmese bucsuzás nélkül váll e l tő le  —  w , Gazd?sá9'Egyesültnek Országos Szövet- állattenyésztési lörvényt, metyben móllót r 
Drávába ölte magát. R megható tragédia1 sé9c i l la l  Ez év  iunU,s havában megtartóit j kell nyújtani arra. hogy a magyar gazda
részletei a következők Kulics Antal dráva- of»ágos gazda nagygyűlésen vitatta meg azt 1 társadalom érdekképviseleti szervei hathatós 
foki főldmivesgazda leányának, a gyönyörű a kérdést' " ¡*éPP« ’ lc" " e állattenyésztési közreműködésével a magyar állattenyésztés 
szép 17 éves Máriának már hosszabb id,, politikánk ugy folytatandó, hogy állattenyész- ügy arra a színvonalra emeltessék, mely 
óta udvarolt egy oll alkuim .zoll hivatalnok. | a fejlődés utján rohamosabban ha-
ftz udvarlás lassanként szerelmes viszonnyá 'adhasson és arra a színvonalra emelked- 
lett. Ez a viszony a múlt hélíg tartott, a hessék, amellyel az állattenyésztéssel fogl.il- 
mikor a fiatal embert onnan elhelyezlek. f l ! koz6 m!is kontinentális állagoké ma áll. 
fiatal ember el akarta kerülni a válás fájdal-. Az említett országos értekezleten n 
mit, bucsu nélkül távozott el úgy, hogy a magyar állattenyésztésiig!) legalaposabb is-, 
szerencsétlen leány csak napok múlva tudta ! n|éröje, Pirkner János miniszteri tanácsos j 
meg megcsalását és kedvese hűtlenségét. A [ fejtegette e kérdést, kinek felfogásában kel l,. 
leánynapokomit buskomnr volf. Vasárnap] llu9y '“ imlui l ‘, gazda. osztozzék^
azután eltávozott hazulról £ ázóla szú.e: ieiiyészíinoniiiníjlinknak körülbelül három-; 
nem tudják, hová lelt. Kerestették mindenütt. !«egued része van ma a törpebirtokosok,! 
de nyoméra sehol nem akadtak. E l i  5, 8: ¡ s t E S M  *  teljesen tolrhxlküti kispKb.-rck ke : 
hittay hnp|i n„ i-n-i. , ..rf,, izén, akik n Irnm-sz nllata[maa..-.felg « fe< ^
utána ment. Ott is keresték, de a leány nem nek nélkülözhetetlen voltától kevésbbé van
volt ott. Tegnapelőtt végre a Dráva part-;nak áthatva i  e téren határozottan vezetésre, 
jának egyik elhagyott részén megtalálták a j  irányításra szorulnak, mely feladat az inlel- 
leány keszkenőjét, amelyről azt hiszik, hogy I ügens gazdatársadalomra, a gazdák érdekép- 
elveszlefte, a mikor a folyóba ugrott, Mosl | visetati szervéire, a kormányra és a törvény- 
a Dráva mentén keresik a szerencsétlen hozásra hárul.

mezőgazdasági helyzetünknél fogva azt mél
tón megillet:

Társszerkesztő ¿ KATONA GÉZA.

HIRDETÉSEK.

Eg y szobafestő
lanoncz felvétetik . ■' • -■

~ szerelemes teámj holttestét.

Közgazdaság. 
Állattenyésztésügyi kívánalmak
Ot.) Magyarország mezőgazdasága az áta
lakulás1 felé vezető fejlődés küszöbét _ két
ségtelenül átlepte már és ma örvendetesen 
halad azon az utón, amelyre egyrészt a 
Nyugat magas színvonalon álló mezőgaz
daságának előttünk álló példája, másrészt 
pedig megváltozott hazai viszonyaink ve
zetnek. A múlt század vége felé is tapasz
talt külterjes gazdálkodás majdnem egészen 
eltűnt és ennek helyébe a belterjesebb gaz
dálkodás lépett, a mellyel az egyoldalú 
szemtermelés csökkenni kezd. Ha összeha
sonlítjuk még csak a közel múlt idők álta
lános gazdasági üzemmódjaira maival, úgy 
a növénytermesztés, mint az állattenyésztés 
terén szembetűnő és örvendetes változást 
tapasztalhatunk.

Különösen ez utóbbi üzeinág az, amely 
nagyobb lépésekkel halad a fejlődés utján, 
melyben kiváló segítségére volt Darányi 
földmivelésügyi miniszter gondoskodása, va
lamint jelentékeny faktor az 189 4^  XII 
tcz. amelyben intenzivebb állattenyésztési 
politikánk első hajtását láthatjuk. Az állat- 
tenyésztés fejlesztésére fordított nagyobb 
gond rövid másfél évtized alatl azzal az 
eredménnyel járt, hogy ezen idő alatt, da
cára a közbeeső takarmányinséges eszten
dőknek, a szarvasmarha-álloiiián^ V-L-ra 
emelkedett és a sertésállomány Is  rohamo
san emelkedett, amit legjobban bizonyít az, 
hogy az utóbbi három év alatt, amidőn a 
Balkán állatbehozatal teljesen szünetelt.a 
belső fogyasztást teljesen el tudtuk látni.

A mezőgazdaságról és mézorendórseg 
röl szóló 1894 XII. tcz. az állattenyésztésről 
szóló rendelkezései Ugyan szintén számol
nak ezzel a feladattal, de mai kereteibe;! a 
törvény e rendelkezései már meg nem fele
lők, a gyakorlati éTet_körülményeit már. ki
elégíteni nem képesek,, hiányos és hézagos 
voltuk miatt, ugy hogy ezen törvények M. 
állattenyésztésre vonatkozó rendelkezései 
okvetlenül hatályon kívül ftelyezéndök és 
mielőbb egy uj, a mai viszonyokhoz-simuló, 
kiaérólag7  az. állattenyésztésre vonatkozó 
külön törvény alkotandó és léptetendő életbe.

•; Ami egy 4i) állattenyésztési, törvény 
mielőbbi megalkotását és sürgős életbelép
tetését különösen-kívánatossá teszi, az 
apaállatok ugy minőség, imnTizámbeli vizs
gálatának mai módja. Ne a szolgÜbiró, aki

HORVÁIH BÉLA szöbaTesíőnST
Nagyatádon. '

gyatádarr a Füfdö-üteában levő

67-ik h  q  7  

számú h á z
: szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

/
tudvalevőleg jogász, bírálja el a leiyészcélr.i 1 Ö  
való használatra alkalmasságot, de hozzáértő { J g  
gazdaember s ha erről intézkedik majd az i 
uj törvény, legyen benne Intézkedés arra is, '%>* 
hogy a kűllemileg és fajtan Ing kifogásol 
háló apaállatok a közteuyéstésböl büntetés j 
terhe mellett kizárhassanak.

Országos szempontból állattenyésztő- j 
sünk egészséges és hasznos fejlesztésének! 
elengedhetetlen feltétele az állatállomány I 

j időszakonként való számbeli megállapítása, 
valamint a havasi legelők okszerű kihasz
nálásának is az uj törv^kybe felveendő biz
tosítása. De kétségtelenül óriási hatást vár
hatnánk az 1908 évi XLIII. tcz. rendelkezé
seinek életbeléptetésétől, mely tudavalevóleg 
egy állartdó jellegű tenyész é̂ , haszonálhit- 
vásártelep létesítését mondja ki, mely kimond
hatatlan előnyére szolgálna a hazai állatór- 
tékesités s ezzel magának az állattenyésztés 
ügyének is.

Ugyanezen törvény árról is intézkedik, 
hogy az állatdijazások eddigi: módja meg-

^ ¡¡¡¡^
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NAGYATÁDI HÍRLAP--'

Szabadalm. Bohn féle te r‘  
mészeles vörös fedélcserép-

B O H N  z s o m b o ly a i  c s e r e p e .
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.
Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zslombolyán.

CZERKO N  IM RE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.
"A " pécsi 

országos ki- - 
_áLUtásön cüs.-

AJÁ N LJA  saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben,. 
ELVÁ LLA L  hibás fájós lábakra mérték szerinr minden alakú cipók el-

készitését. — ... • '•[ _ . ■■ ■■■ ,  ;....7
---- -- 'ffAttTÁROTT'ttvrt  : ürtrirnr eiT n ■ kgs^ arrnT'ugysgeraioi 'a-ragmnflimtm

kivitelig. *cr~' .

»  A pécsi 

r  ors?.átí>is ki-

Mteon alias
merő oklevél
lel kitüntetve.

merő oklevél

lel kitüntetve.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetáek.

l?asuíi menetrend 1909. évi május hó 1-főJ.
Rz aláhúzott perczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u, 6 órától, reggel 6 óráig.

Budapest-Ujdombovár-
Oy.v. Sz. v. Gy. v

Zágráb
Sz.v. Oy.v

Fiume.
Gy. v. Sz. v.

Fiume-Zágráb Ujdombovár-
Tyszs/. Gy. v. Sz. v. Gy. v

-Budapest.
Sz. v. Oy. v.

Budapestről — 
Ujdombovárra

T" 8" 2» ’ ._ 410 9“ ■10“ Fiúméból---— 6"° 10"" 1040 9“
10“ 1" 6'° — 722 12’ 3U7 Zágrábba — - 1212 640 44. 6« l57 —

Ujdombovárról 
Kaposvárra —

10”
10*

2“
3"

6a
720

7n
8«. 12-

125*
3“
410

Zágrábból — 
Gyékényesre —

— 1224
T

742
10 °

4W
6«

7*’
10’5

218 — 4>»> _
Kaposvárról — 
Somogyszobbra 
Somogyszobbról

1051
>1 1 “
1 1 *

3“
445

4”

728
8*837

810
8“
8“

12*

1
4«
5"
5*

GyékényesrőL —
Somogyszobbra
Somogyszobbról

5“)
6m
6S.

218

i "

l l 13
1200
1202

ó437.5
715

103" 
l l 13 
1 1 16

4") _
4« _
4« __

Gyékényesre 12 ls 5* 922 932 2" 6 * Kaposvárra — — 7 .V, JW 8*ft 1231 gau _
Gyékényesről 12” 6 " — rrt: 947 2“ 6 “ Kaposvárról 7— 8" 3" 8** 12™ 5* ‘ —

Zágrábba — 2" 85’ - I P 405 9» Ujdombovárr^Z— 412 224 837 1“ 6 " ' : -

Zágrábból — 2" 10“ | 144 4“ 10* Ujdombovárról 10"° 422 3m 847 2W 6ai —
Fiumébe--- 7” 7'“ — ! ~ 4“ ■Jj51 Budapestit 6 ’"

7 S0 1215 815 9” -

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza Oda
Sz. v. Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. Vv. Vv.
7», 12"’ 6* Somogyszobb 7'“ 4" ,,07 - ‘ 9*V 6”
» • 12“' f i " Segesd — 6‘S 4'K' 10'- — 10" fi"z
8" 12* 6" Segesd-Bogát fi1' ( 3" 10" — 10-' 7'“
8" 7.2 Böhönge — fi1“ 3" 10" 10“

1-“ 7“ Mesztegnye 5* 2" 9" , 1 0 " 7"
• 1“ 7« Gi|óta — — b" | y* l . 11" 7»

g43 T ' 8* Marcali — 21,1 9U > 1 1* ' . 8."
10" ' 2” 8»' Kéthely — 41? 1" 8‘* — - 1 1 “ - 8B
10" 2JI 9“' Balatonujlak 3“ 1*’ 8» - 12* 8*
1CH' 2 ĵ 9'*. B alaton kereszfur — 341 ■ 1 » 8" — 12“ 8"
10* 2« 5P Balatonbérény f. 1. sz .ü . 3SÍ 1» 8« - 1 2 * y».
10*' 31» 9-" Balatonszentgyörgy 3" 12“ —

Somogyszobb Barcs.

Somogyszobb . 
Nagyatád
Simongát — — 
Erzsébetpuszta
Lábod — — —
Görgeteg — — —
Visonta-Csokotiya — 
Csokonya 8. sz. őrház
Somogytarnócza —
Barcstelep — — —
Barcs — — —  —

Vissza
Vv.

fi”' 4«.

fi* 3« ~
fi“ 3*
5*' 3"'
5 "' 3'"
5“ y .

4 « 2'2
4 3 2 “
4<w 1 *
4-.1 1 "
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LAKÀtOS és LEMEZÁRUGYÁR. <í> MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
Horgonyzott acéitDskés kerítés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu- a legeqyszeriibbtöl, a leqdi-
zalok. kerítések céljaira: „Hungá- ------- 2-JÜ ---------------. . . .  a„
ria“  sodronyfonatolT  —  SZeSebb k iv ite lig .

Épületvasalások. Vasgerendák.
„Cornélia“ és „Sophiána“ perme
tezők és alkatrészek. la kékkő és

.könyvnyomda, b e n y á k  j á n o .s
j  KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S .
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RAKTÁRON TARTOK:

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt C D  
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, Nemkülönben mindennemű 
Írókészletek éa rajzszereket.

0

ELVÁLLALOK:

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

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a 
készíttetnek.

legolcsóbb áron
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
Nyomatott B en y ák  J á n o s  k ö n y v n y o m d ájáb a n  Nagyatádon 19 0 9 .


