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Az előfizetési iis hirdetési dijak a kiadóhiva<aiha

Az iskolaév küszöbén.
Az országban megkezdődtek az 

iskolai beiratáSOk és nyomukban El
hangzanak azok a bajok, a melyek 
immár évek óta-felhangzanak, de a 
mely bajokat eddig nem orvosoltak.

A gondos szülők sietnek 
gyermekeiket a gymnasijjmokban el
helyezni. Apák, anyáklíyénkor egy- 

—máson keresztülgázohra-sretneir~be^ 
Íratni, mert tudják, hogy a létszám 
hamar. betelik_és gyermekük köny- 
nyen kint rekedhet a tuítományok
csarnokáhnl. ~ ------- .............-i-----

Mint minden évben, úgy ezúttal 
is a gymnasiumi igazgatók arról pa
naszkodnak, hogy minden osztály 
zsúfolásig megtelt és ilyen állapotok 
mellettr szinte emberfeletti munka 

4esz egy osztályban a tanulókat rend- 
szeresen tanitanr és; azokat Teleltet
ni. -

Még mindig a régi jelenségek 
^tartják felszínen magukat. Minden 
'"szülő — gazdag és szegény egya
ránt a gymnasialis oktatásnak a 
hive s azt akarja, hogy gyermekéből; 
diplomás ember váljék. Hogy ez a 
diploma manapság semmit nem ér, 
hogy a' megszerzett diploma dacára 
is csak nagy összeköttetések és pro
tekciók révén lehet a szeretett gyer
meket egy havonként 40 koronával 
díjazott állásba behozni, hogy ma

napság egy jó iparosnak — épen a nyíre szükség van. Nálunk körűibe- 
diplomás pályák aggasztóan tulzsu- lül szégyen és megaláztatásszámba 
folt volta miatt ezerte jobb dől- megy az iparos pálya. Iparosnak 
ga van, mint egy diplomás, urfinak, csak akkor adják a szülők gyerme- 
mindezt nem akafják a szülők belát- keiket, ha már minden középiskolát 
ni, ők rendületlenül és törtetve siet- végig próbáltalak velük, ha már 

;nek a gymnasiumokba és rendűjét-! feltétlen bizonysággal beigazolást 
lenül lenézik továbbra is a polgári ¡nyert, hogy agyerek nem akar, vagy 
iskolákat és ezzel kapcsolatosan az nem tud tanulni, tehát nem xvató—  
iparos és a kereskedői páluákat. a p^ pImû  nijnt iparosnak. Ahelyett,
melg pályák pedig biztosabb és nyu-fhoyy a jövedelmező ipari pályára 
godtabb megélhetést nyújtanak bár-lszánva. a gyermekét, — mindjárt a 
metyjdiplomás pályánál. . _ _^o lg  áriiskolába ac’náT^eamoderth^fefc 

^Szerte az országban bejrátiák; rill;imnkh;ui.:nimHn7 . ngij nr.™ — 
a fiukat, ruj&i és jü tanulókat egy- j Ezekben az államokban van is 
formán a közép iskolába. Hiába ma- Wirágzó ipar és kereskedelem. Vájjon 
gyarázzák maguk az igazgatók is a m ik o r  fog nálunk megváltozni a szü- 
beiratásnál az zzadó szülőknek, hogy jlők helytelen gondolkodása ? Mikor 
fiaikból ne tön edjenek annyira dip- fogják -belátni, hogy mennyire üdvö- 
lomás emberekeLJflragni. A szülők seb gyermekeiket ügyes, müveit jól- 
az igazgatók részéről az ilyen be- kereső iparosnak, mint küzködő.nyo • 
szédet rosszakaratnak veszik és morgó hivatalnoknak, orvosnak, vagy 
tehát minden ilyen beszéd falrahányt ügyvédnek kiképezni? 
borsó.

A modern külföldi államokban! 
már régen tisztában vannak a szü
lők, hogy nemcsak diplomás hanem ! 
más pályák is léteznek és ehez ké-; 
pest nevelik gyermekeiket'. A külföl-.

zsúfolásig,, m int nálunk, de megtel- letc aug.~hó ->7-én"tartott ülésében tárgyal- 

lenek a po lgáriskoíák s ezeknek meg- ta a polgári iskola uj. épületének miként 

felelő intézetek, valam int az iparos leendő felemelésére kiküldött bizottság 

iskolák. O tt a gymnasium'ok annyiJavaslatát, -  melyet a képviselő-testület 

d ip lom ás embert .termelnek, ameny- nagy lelkesedéssel egyhangiilag elfogadott.

Polgári ¡skálánk ügye.
Lesz iskolaépület.

Az államosítás küszöbön.

Nagyatád nagyközség képviselótestiK

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

Pityó.
Irta: Hollósné De Grobois Nándin.

Pityó Olaszország ege alatt pillantotta 

meg a napvilágot. Szülei kóbor énekesek, 

voltak, akik városról-városrá, faluról-falura 

vándoroltak a mindennapi kenyérért. Az 

anyja tüzes szemű, formás teremtés, a Szatr 

J a  Luciát énekelte, az apja szikár, bronz- 

szinü zord tekintetű férfi, gitáron kisérte, 

a kis Pityó pedig maszatos, barna kezébe 

gyűjtögette a filléreket, amelyeket az embe

rek oda vetettek.

Nagyon unalmas lehetett napról-napra 

Szanta-Luciát énekelni, mert az olasz me

nyecske egy szép napon abba hagyta a da

lolást, magához vette az összegyűjtött fillé

reket és egy , majomtáncoltató földijével 

megszökött. A férj nem szólt semmit, csak 

a tekintete lett egy kissé zordabb: csend

ben leakasztotta a nyakáról a gitárját?-- ki

vette övéből hegyes kését; megfente jó éles* 

re, aztán halálos gyötrelemmel a lelkében 

és féltékenységgel a szivében nekivágott a 

világnak, hogy a hűtlen csalfát megkeresse...

A kis Pityóval nem törődött seqraz npjarjsőiilTíott a Murillo-féle angyalfejecskéhez 

J sem az anyja, ott felejtették a falunkban, j Hozzám nagyon ragaszkodott, mint egy hü- 

Erzsók asszony a kövér pékmesterné, \ séges állat, úgy kisérte a nyomomat. Anyám 

megszánta a félig kiéhezett talián árvát sjugyan azt ptondta, hogy sehogysem illik 

magához vette. Ezenlnl ö hordta ki a faltília' Pityó a társaságomba, de gyerek-ésszel ügy 

a ropogós kiflit, meg a barna-piros zsemlét.-okoskodtam, liogg nemlrethrrimllga hagyok~ 

-Epzsók-asszong hatalmas alakját^-rnTgyere- véleményére hallgatni s mivel nekem Pityó 

kék inkábocáiktávylról tiszléltük és ha nagyon-nagyón tetszett, valahányszor csak 

inegpiJIantöttükTmSF^flessziröl kitértünk az szerét ejthettem, kiszöktem veje a füzesbe,

; utjából. Azt beszélték tudni illik róla, hogy! ahol senki sem háborgatott bennünket, 

'nemcsak az urát, de a cselédjeit is pofoz-! 1 Tizenkét éves koromban, szűletésem- 

! za4 és egyszer pedig az egyik vevőjét saját- i'napjára ? Robinson diszkiadását kaptam az 

kezűleg kidobta a boltjából, mert azt talál-j apámtól. Délután kifutottam vele a,füzesbe, 

ta mondani, hogy a zsemle napról-napra ¡ ahol Pityóval találkoztam. Sugárzó arccal

kisebbedik. '

Pit^ót tulajdonképen Pietrónak hívták,- 

de mi nem tudtunk az olasz kiejtést« név

vel megbarátkozni és elkereszteltük Pityónak. 

Ha incselkedtünk vele ligy kiáltottunk utána: 

ltyóká, pityóka, ripityókí ! . , , Cs9nd.es vé

rit gyermek volt, de azért nagyon tudott 

haragudni. Dühében' rémesen fintorgatta az 

orrát s ránk öltögette a nyelvét. A • teste 

vézna, sovány volt. Tizenkét éves lehetett, 

de nem látszott hat évesnél idősebbnek; 

púpos is volt. Á feje barna selymes fürtjé

vel és nagy sötét, bársonyos szemével ha

kérkedtem a kincsemmel. Pityó mellém ku

porodott és szorosan egymáshoz bújva néze-. 
gettük á könyv színes képeit, amelyhez rö

vid magyarázatot fűztem. Egészen kipirult 

az arca és a sötérszeme csillogott. Mikor 

á könyvet becsuktam és- fölemelkedtem, 

irigysóvárgással pillantott rám.

-  Szép könyv, mi-? — Kérdeztem 

boldog büszkeséggel.

— Gyönyörű — válaszolt egyszerűen 

Pityó, de a szemében kigyulladt e lelkese

dés tüze. Azután gyöngéd szeretettel, mint 

anjjá’ a gyermekén, végigsimitott a kis bar-
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A gyűlésről a következő részletes tu

dósítást kaptuk:
Doraby György közs. biró fél tizen

egy órakor megnyitván, az. ülést, Kovács 

Gyula közs. jegyző következőképen terjesz

tette elő a bizottság javaslatát:

A polg. iskola részére szüséges uj 

iskolaépület felemelése — azállamositásérde- 

kében — immár elodázhatlan, azért a bi

zottság azon javaslatát, hogy a község a 

jövő év szeptemberére az uj iskolaépületet 

emelje fel, — elfogadásra ajánlja. Előre bo- 

csájtja, hogy az uj iskolaépület felemelése 

a községet a már megszavazott 5-7 „-os 

pótadón kivül semmivel sem terheli, mély 

kitűnik a bizottság következő számvetéséből 
Az uj iskolaépület a minisztériumhoz 

beküldött tervrajzhoz csatolt költségvetés 

szerint 64000, a bebútorozás 6000, össze

sen 70000 koronába kerülne. Ezzel szemben 

fedezetül szolgálna évenként az 5'̂ -os 
pótadóból 2200 kor. tandijakból a dologi ki

adások leszámítása után fennmaradó 1200 
kor. és a nagyatádádi iskolai vagyon jövö- 

delméből — mely kúriai döntés értelmében 

kizárólagosan csakis iskolai célra fordítható 

— —-tflOOHtorona, összesen 4.200 korona 

mely bőven elegendő'ahoz, hogy egy meg

felelő összegű kölcsön vétessék fel:

! nagyjelentőségű iskola megtarthatására. Nem 

| kíméltek sem időt, sem fárádságot. Hiva 

jtalosan s összeköttetéseik révén megtalál

ták a segítő kezet fent a minisztériumban 

azon Ígéretben, hogy iskolánk — ha kozsé- 

gesittetik — megfelelő államsegélyben ré- 

szesülend. ■_>- .
Nagyatád község derék, a kultúráért j 

I lelkesüjQ. képyjseló testütete kapva kapott 

az alkalmon es a nagyatád i polgári iskolát 

azonna l községi kezelésbe vette' s megtet-j 

te az in tézkedéseket a m egfele lő  államse

gély kérelmezése ügyében.

Chernel Gyula akkori képviselőnk s 

Dr. Gulyás Ferencz kir. tanfelügyelő öröm

mel teljesítették a község azon kérelmét, 

hogy az állami segítség kieszközlésében 

nyújtsanak a községnek segédkezet. _

Meg is volt a kellő eredmény, mert 

iskolánk hamarosan 8000 kor. államsegélyt 

nyert. —.
De még minőig nem voltunk a rendes 

mederben. Teljesen államilag szerettük vol

na tudni iskolánkat azon meggyőződésünk

ből kifolyólag, hogy egy mindenben virág

zó iskola csak az államé lehet.

Ismét zavarni voltunk-kénytelenek ké

relmünkkel iskolánk TráffTmint melegebben 

érdeklődő két támogatónkat, oda irányulván 

bizalomteljes kérelmünk, hogy isfioláftift ál-1

sor, felállt dr. Gulyás Ferencz kir. tanfelü

gyelő, ki megköszönte a községnekJ>elé he

lyezett bizalmát s Ígéretet tett, hogy látván 

közönség lelkesedését s ez iskolához 

való ragaszkodását — mindent el fog^ kö

vetni, hogy a közel jövőben ezen irítézét 

államosittassék, azérTkén a képviselő tes

tületet a bizottság javaslatának elfogadására.

Gulyás dr. tanfelügyelőt a képviselő

testület lelkesen megéljenezte szives ígéreté

ért, mely után szavaztak a bizottság köz

ismert javaslata felett. A határozat egyhan

gú volt. Mindenki hozzájárult a bizottság 

javaslatához.

JEzzel Nagyatád község képviselőtes

tülete egy nagy jelentőségű határozatot ho- _ 

zott, mely után hisszük és reméljük, hogy 

kora-tavasszal az iskola alapkőletételéről, 

pár hónappal később pedig az uj iskola 

felavatásáról adhatunk hirt e helyen.

IHfflUSliaUifflaK ’ KéP'éS' f̂uiviteienez nyújtsak 

mindenkit meggyőző beszédben ismét segítő kezüket, 

ismertette a nagyatádi polgári iskola kelet- Kérelmünk meghallgatásra újból találván, 

kezésének történetét, megnyitását, első hár! kérvényünk illetékes helyre került, honnét 

rom küzdelmes esztendejét, mikor a társa- a megfelelő elbírálás után azzal jött vissza, 

dalom széleskörű támogatása seüí tudta elő- j hogy az államosításnak a feltétele a köz- 

tergffltení az iskola fentartásához szükséges j  Séq kötelező ígérete arra nézve, miszerint 

összeget; azt a hangulatot, melyet az iskola egy minden tekintetben kifogástalan s mo- 

eseüeges megszűnésének híre keltett, majdjdemül berendezetTískolaépüfetet emej. 

azt az örömet, melyet okozott azon bir,| itt az idő tehát, — fejezé be beszé- 

bogy az iskola meg van mentve, találtatott! dét Talfián főszolgabíró,' — hogy a község 

mód fennmaradhatásának biztosítására. képviselőtestülete, a község összes polgárai 

Két emberről emlékezteti itt meg, két j érdekében megragadja a kedvező alkalmat 

olyan emberről, kik haldokló iskolánkba uj s rcméH, hogy határozatukkal nem vetnek

H Í R E K .

— Tanitónőválasztás a nygyatádi polg. 

leányiskolában. Aug. hó 31-én megtartott 

polg. leányisk, iskolalaszéki ülés alkalmával 

a nagyatádi polg leányiskolánál Resli Fanni 

lemondásával megüresedett helyettes taní

tónői állásra, egyhangúlag Kárpátiné Resli 

Szidónia oki. po Iq , isk. tanítónő- választa-.

lelket leheltek.

Chernel Ggula volt képviselőnk, jelen

legi főrendiházi tag volt az egyik s Dr. 

Gulyás Ferencz Somogy vármegye kir. tanfelü

gyelője amásik-

Ketten — külön-külön — mindent el- 

, hogy rnegtalálják a módot ezen

akadályt ezen iskola felvirágzása elé, miért 

isj í  bizottság javaslatát elfogadásra ájánlja.

A jelen volt képviselők lelkesen meg- 

éljehezték Tallián föszolgabjrót s beszédé

nek hatásából már lehetett következtetni a 

kedvező határozatra.

Még mielőtt szavazásra került volna a

tott meg.

— Sikkasztó elöljáró. Selyem János 

helyettes bírót megbízta a csöklyi úrbéri . 

gazdaközönség azzal, hogy zabtermését 

csépeltesse el, s cséplés után értékesítse. 

Selyem János a megbízatást el is végezte 

űgy^azönban, hogy sokka 1 több zabott adott 

el, mint amennyiről megbízóinak elszámolt 

A megkárosított gazdaközön^ég a helyettes 

bírót feljelentette, aki a vizsgálat során tet

tét be ismervén ázeljárás elletíne folyamatba 

létetett.

— Értesítés. Fazekas Ferencz, Feiglstok 

Zsigmond helybeli divatáru ' cég beltagja, 

külföldi bevásárlási utjából visszaérkezvén

— ajánlja az igen tisztelt vevőközönség

nek saját érdekében a megérkezett összes 

újdonságok megtekintését

— Tüzesetek. Báró Radvánszky Géza 

Kohány pusztai birtokán ! 40 szekér bükköny

na kezével a könyvemen, kis idő múlva 

pedig könyörögve szólt: - - j

— Add nekem, Vili!

Ez a kérés annyira  ̂meglepett, hogy 

első pillanatra torkomon akadt a szó.

~—  Mit? £z t a  könyvet . . Robinson 

diszkiadását, hogy én neked adjam ? — : 

Kérdeztem a kérés nehézségétől düledezve.

— Megbolondultál» Pityó?
— Neked adom érte a parittyámat, 

amelyért a minap olyan nagyon könyörög

tél _
— Hogy beverjem- i^ e  az ablakomat 

és jó verést kapjak érte az apámtól ?

— Add nekem a könyvet, — makacs- 

kodott Pityó — elviheted helyette a gitá

romat
Elszédültem a boldogságtól. Volt 

. szebnél-szebb értékesebb játékom, még 

vonatom is, mely körben szaladt ha befü- 

tötték; de mi volt mind ez a Pityó gitárjá

hoz L Néha .kilopta a füzesbe, halkan pen

gette s hazája legszebb, leglágyabb melódi

áit dalolta melléje. Azután ölébe fektette 

hangszerét és csodálatos színes meséket re

gélt a napsugaras, narancsillatos hazájáról 

és azokról a városokról, amelyeket dalolva

és lanton pengetve szüleivel bebarangolt. 

Még a lélekzetemet is visszafojtottam ilyen

kor, úgy hallgattam Pityo szavát. Szép ígé

retek fejében sem akart eddig kincséről, 

az egyetlen apai örökségtől megválni . . . 

Még egy héttet ezelőtt, nem, még tegnap 

is odaadtam volna érte az üdvösségem is ; 

de most hogy önként felajánlotta, leszállí

totta az értékét, míg az én könyvemet óri

ási módon emelte.

— Kell is nekem a te gitárod, — ve-' 

tettem oda f itym álóa ft> ez a könyv tiz 

olyat is megér.

Pityó egy perczre elcsöndesedett, de 

vágyakozó tekintetét nem vette le a küny 

vemről. Kis idő múlva újra könyörgésre 
fogta a szót:

Ad legalább kölcsön édes jó Vilikém, 
hallod ?

---Hogy is ne, hogy piszkos kezed-

dél bemaszatold?

Ez az argentum hatott, Pityó nem 

zaklatott tovább, hanem még egyszer rám 

vetette sötét szentétKjjj|ielyból a leiké érde

kelt felem, azután sarkon fordulva gyorsan 

elszaladt Valószínűleg szégyelte, hogy 'fkö- 

vér könnyek peregtek le arcán.

Két napig nem láttam Pityót, helyette 

Erzsók asszony cselédje hozta a reggeli sü

teményt. Tudakozódtam kis pajtásomról.

Valami nyavalája van a szegénynek, 

mert se nem eszik, sem nem iszik, csak 

didereg és úgy gubbaszkodik a napsütés

ben, mint a beteg tyuk, magyarázta a kis 

cseléd.

A hármadik napon ismét megjelent 

Pityó. Már messziről láttam kis pupps alak

já t  Mintha valami ördög csiklandozott volna, 

felugrottam, kezembe kaptam a Robinsono

mat és odaterjeszkedtem vele a nyitott ab- 

i lak mellé. A kis nyomorult elhalványodott, 

azután elvörösödött, amint könyvemmel 

j meglátott. Úgy tettem, mintha észre sem 

vettem volna és színlelt érdeklődéssel • la

poztam benne: így mént ez vagy egy hétig: 

Pityó mindennap sóvárgó szemmel ógyelgett 

az ablakom ajatt, én pedig kegyetlenül ker- 

gedtem előtte kincsemmel. Egyszer kétszér 

még könyörgött érte, aztán nem szólt töb

bet, csak szemével simogatta. Ez a forró 

vágyakozás és néma bámulat nekem nagyon 

jól esett és a könyvet szememben igen, 

igei) becsessé tette: Most a világért sem 

váltem volna meg tőle egy percre sem. A
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kaza l kigyűladt s nagiLXésze elégett. A kár szokott legelni. Újabban- az őrnagyné észre- 

mintegy 6720 korong, amely biztosítás ut-iivettCr-hegy a tehén kevesebb tejét ad és 

jeyi megtérül. ezt azzal magyarázta, hogy a füvei benőtt-

Csököly községben t. hó i 5-én István térségen, az arrajárók legázólják a füvet. Az 

(Mikó) János faklmives gazda 14 m. hosszú-őrnagy erre égy katonát állított 1̂ fel őrnek 

pajtája a benne lévő gazdasági eszközök- és kiadta neki a parancsot, hogy a füvei 

kel együtt elégéit;-A-k^i^700 korona. A. la- benőit térségen csak a tehénnek szabad 

kósság az . oltás ̂ törül nagy szotgalraaLiej- járni vagy tartózkodni- A parancs utáni ; 

tett ki s ennek köszönhető, hogy a sűrűén .egyik napon épen az -őrnagyné akart kerésT-j 

összépiilt szalma födelü házak és gazdasági tülmenrii p füves térségerí, mire az őr, aki 

épületek-icSzötta'tűz tovább terjedése meg- különben kemény tekintetű kunsági gyerek 

akadályozható volt. volt, feltartóztatta. «Hát nem tudja, hogyi

~ =  Baranyavórmegye az egyke ellen. ki va9ü°k éh ?• — kiáll indignálódva az 

Baranuavármegyetörvénghatóságaiuliuslren- ,)rna99né. -Annuit indok felelte a ke- 

des közgyűlésen elhatározta, hogy az egg*. " " “ »•BS«"* •“ 9* » ."aggsaga nem az 

gg erm »dsze rre  vonatkozó adátoíatV an,e- or""9y *  ™<rs le a tűről U

lyeket a vármegyében községszerte össze- . . /\ „Vasárnapi Újság“ augusztus 29 

gyűjtöttek, ki fogj* '»tat») * ez » munka' ¡k, ^  ,, „e|n2c|kazi #1V0S| kongresI115. 

képezi maid a további, ¡avaslatoknak, ueg ^  baja. ba!laszéki M rü ; „ rci„lsj 

a kaposvári dunántuli egykeértekezletnek i l6gép.vefScnuröl .aS z(,„t IsMn 

alapját, flz így megszerkesztendő könyv rat|1<!W8|j ,  kecskemeli dalunnepe*- közöl 

megírásával az ügy elóadöiat: Bnday Dezső sok t a r o l t .  Szépirodalmi részébe!
dr. vármegye,, alieggzo, egriem, maganta- Mikszáth K4lmín regé„Bt ^  Józs^és ' 

nárt bízta meg. aki még e hóban vaskos Umpértll G to  versel, Zöldi Márton növel-j 

kötetet fog az egykéről a törvényhatóság m  ir, s Lw|M(„  Dámet regénye egészíti ki! 

elé, terjeszteni, ?bjgn nemcsak TÍZ eggkere;,, ^  közlemények: flerophmimt

vonatkozó add-atokat, hanem annak törtéin- n  oc2eíno„ ál ( „ ikk). tárcacikk a

tét és az ellene folytatott küzdelem eddig, w tFSrí a rendcs h(,H rova|ok: |r()da|ll||1 
. munkálatait ¡s megírván, fl könyv a lovo s , hwaürbii>; n  .VnrtrlWB»)

tllitTtlT Í7t" " ;t‘~ " T I 1* - --—.— . V . ------- ------- - r------—

Royal-Orfeum. Gyönyörűen átalakított, 

szellös épületében egy hét óta folynale az

előadások és pedig — a forró augusztus- 

végében is — a főszezon legjobb napjaira 

emlékeztető zsúfolt házak előtt. A közön

ség e páratlan érdeklődésének és támogatá-_ 

sánek az az erthetö magyarázata, hogy a 

szórakozást keresők a Royal-Orfeum négy 

órás rendkívül változás és különleges prog- 

rammján’ csupa elsőrendű színpadi élvezetet 

találnak. Van dráma(A palkovnik előtt), amely

nél idegrázobb darab aligha került még 

Budapesten színre; kacagtató bohózatok 

| (Prohászka találmánya és a Szerencseszám). 

amelyeket a külföldi termés javából válo- 

' gat az- igazgatóság; operett ^előadása a 

i (Cigányország) a legkényesebb igényeket is 

I kielégíti, kupiéi és varieté számai is teljes 

■ sikerüek. Szeptember elsejétől-, kezdve né

hány szenzációs uj számmal' gazdagodik a 

műsor, amely a legszerencsésebb megnyi- 

j tója a Royal-Orfeum idei szezonjának.

Közgazdaság.

.Xíjság» -elohzcl'ésl "nrá ncciijeürvrc négy 

korona, «V i 1 á g k r ón i k á» - v a l együtt 

négy korona 80 .fillér. Megrendelhető, a 

«Vasárnapi-Ujsag» kiadóhivatalában (Buda- 

-pest, IV. Egyetem-u. 4. szám.(Ugyanitt meg

rendelhető a «Képes--Ncplap* • legolcsóbb 

újság a magyar nép számára, félévre két 

korona legyven fillér.

— Olcsó földek. Pest megyében egy 

nagy birtok • parcellázása .most • kezdődött 

jtieg. A föld-kitűnő szántó-és legelő, téré

sen sik. Ara 1200 öles holdanként|400 kor., 

kedvező fizetési feltételek melleti. Vevők 

forduljanak a parcelládéhoz; Kübelbeck 

Agostoit, Budapest, ' Podmaniczky u. 27. 

közvetítők jutalékban részesülnek. Ugyanott 

van niég több kisebb-nagyobb birtok ela

dásra előjegyezve. ̂ Földbirtokokra jelzálog 

kölcsönök folyósittatnak 4%. kamat alapon. 

Kerestetnek nagyobb er.dök és bányák.

motoros talaj- 
mivelö gépverseny tanulságai

is fogunk vele foglalkozni.

— Nemességi ügyekben. Úgymint'': ács.- 

és. kir. kamarási (aranykulcsos) méltóság, a 

Söuveráih . máltai lovarénd, a mygas -néme. 

lovarend elnyeréséhez:, nemkülönben a -cs. 

és kir. csilagkeresztes hölgy rend, Nemes 

HölgpItápifványükhozszQks^gesősfákössze- 

állitása- ügyében, valamint régi nemességek,

• élőrievek és címerek igazolási ügyeiben- s/.i- 

✓-vesen ad. szakszerű felvilágosítást lovag 

Tichtl Káróly'yenefdogusr-ajierlini «Heroldj' 

rendes tagja, Budapest Baipss-ulca .52, a 

ki ezen a téren szaktekintély. l*ovag JAar- 
Cziányi .Györgynek^AnemességröW.irt mun

kájához:,is ö adta a vezérfoiialat.

— őrnagy ur tehene. Mezőhegyesen 

történt a következő‘«különadóiog.»'Az ott 

parancsoló örriágy tdkintélyes számú gyer

mekei'kedvéért tehenet is tart, a tehén pe

dig íTTíázűk elől ti füvei benőit térségen

sági Egyesület, .a -foidtnivelésügyi 
miniszter támügatásávaí Mezőhegye
sen motoros szántógépverse;jyt ren- 

jiezett. J\ verseny célja a ma alkal
mazásban lévő önvontató szántógé- 

"pek kipróbálása, munkaképességük
nek technikai és üzemi szempontból 
váló. elbírálása. Öt gép versenyzett. 
Görgépes ekékkel. J. J. lase, Első 
Magyar Gazdasági Gépgyár r. t. Nic- 
hölsan gépgyár r. t. j. H. Mc. Laren, 
robbanó motoros ekékkel: a Kőszegi 
féle talajművelőgépgyér r. t., Deut- 
Scjie Gasmotoren fabrik és Actien- 
gesellschaft St. Gergen cégek vettek 
reszt a versenybgn, Hogy a verseny
zők közül melyiket-illeti az elsőség, 
a biráló-bizottság csak, később fogja 
eldönteni. A lényeg azonban, hogy a 
kevésbbé vagyonos középbirtokos

mesebeli sárkány nem őrizhette jobban ki- házba, engem pedig.ki áz utcára. Még az az utcákon végig. Nem álltunk meg akkor
rálu kisasszonyát,’ mint én a Robinson disz- nap este visszakaptam a könyvemé). A kis’.sem, amikor megkerülte a templomot'és a

kiadását. Eqyszer azonban mégis eltűnt. cseléd hozta el. Elmottdla^iog» Erzsók asz- '»¡U» v S  gyöVret a

Szüleimmel a szomszéd városban vol- szony irtóztaló igazságot tett: piszkafaval Hangtalan rémülettel néztük, ‘

tam. rokonokat látogatni; amikor ismét haza ver-te el az elvetemedett gyermeket. 

kerültem, észre vettem, hogy a könyvem HarögonLegyszere elpárolgotL^Zoron- 

hiányzik. Rögtön Pityót g y án u s ito ttam ^»^g í^a toW ^^S m  odébb a  kpngvet: már

szaladtam Erzsók asszony portájára, ékte- nem is szefegem^annyira^iiagyon-nagyon

len lármát csaptam: megbántani, hogy nem adtam kölcsön Pi-

Te tolvaj, elloptad a könyvemet I kiáll- tyónak 

tottam Pityóra. Mikor másnap kijöttünk az iskolából.

Az á határozottság, amelylyel rátámad- találkoztunk Pityóval. Az utcán lődörgött.

..................— a---- i - - - - r  - _ , ^ . . h o g y

küzd a hullámokkal: Az egyik magasra ve* 
tetté, a másik eltemette.

Alikor már nem láttuk többé, kétség- 
beesetten kezdtünk segítségért kiáltozni.

Két nap múlva kihúzták o Pityó_ hol- 
testét a Vízből és csendesen elföldelték.

Jó helyen van a kis nyomorult, — 
mond !ák az emberek, legalább egy koldus
sal kevesebb' van a faluban. Ez volt a kis

tam, annyira megdöbbentette, hogy nem Is Nagyon ieverlnek látszott, a » .lm r ki »olt P" a° Mdtnapfakadt az eső és hideg »é l 
védekezett, hanem tüstént megvallott mindent: sírva, az arca megdagadva .eszembe jutott, csapot( végj(J az „jnj^on, de nekem nem

-  Édes jó Vilikém, ne haragudj. Isten hogy a pékmesterné nem Csák az urát po- yolt maradAso|1| a Ilázban. Hónom aládug- 

bizony nem akartam a könyvedet ellopni, fozza. igen-megsajnáltam a kis nyomorul- ^  ptíbil,s0„ diszkíadását és kiszöktem 

csak még egyszer jól megnézni. tat- Amint észre vett-bennünket, futásnak az Az utamat ’ egyenesen a te-

— Aki.a másét elveszi, az lop, érted! eredt. Ezt a megugrást kihívásnak vettük metg felé gettem. Egy lélek sem Volt kint.

_JÉSL_te. most-tolvaj -vaggi-a- csendőr -el- fog és .valami vad harci ^szomjúság támadt fe L ^ c |̂rc,rcS|c.ni j1 -frissem-fethantolt sirt és az'

érted jönni és a tömlöcbe kisér- hajtogat- bennünk: ÜvöltVe rciöantunk utána és tele egySzerü fejfára borulva kitört ..belőlem lel-' 

tam kérlelhetetlenül. torokkal kiáltottuk: kein első nagy fájdalma: A kis koldus

Pityó halotthalvány lett az iszonyattól. — Tolvaj, tolvaj! tömlöcbe veié! kihűlt.szive fölöttelzokoatam giiermeki szi- 

Söiét bársonyos szemét kétségbeesettén és Visszafordult egy percre és rám né- vcmn^k minden. gyötrelmét. Mikor kissé 

rémülten meresztette rám , közben reszketés zett fájdalmasan, panaszosan, mintha kegyé- |GCsöndesedtem, tiz ujjammal mély' gödröt 

futott át gyönge, nyomorék testén. Erzsók lemért esdekelt volna; de a. gyermek nem ástam Pityó sírjába és beletelhettem a Ro- 

asszony az ő szokolt energiájával . vetett ismert irgalmat. Amint az üldözőbe vett búidon diszkiadását. azután szépen elegyen- 

végett a jelenetnek:- Pityót belóditotta ; a vadat, úgy kergeítiík az előlünk menekülőt|gettem fölötte a földet. . —
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haszonbérlő és velők együtt,- eset- A-szerzők elkiserik az orvoso- 
leg szövetkezés utján, a kisbirtokos kát végik a világirodalom tortene- 
is használhassa a drága munkást és tén és rendkívül ötletesen, csrllogo 
fogaterőt-pótló szántógépet, már az humorral emlékeznek meg Aescutap 
eddigi eredményekből is biztpsitott- utódainak s o r s á r ó l ,  azután egysorban 
nak látszik. Tökéletesítésre ugyan következnek komoly megfjgyelesek 
a versenyzőgépek mindegyike rászo-és humoros elbeszélések, 
rul, mert hiszen jó készséget csak Álba hercegnő, a ki igen szent 
a l a p o s  kipróbálás, igazítás után lehet i asszony volt és semmi tisztelettel 
előállítani, Az eddigi próbák sikere sem viseltetett az orvosi tudomány 
mégis azt igazolja, hogy az önvon- iránt, mikor egy alkalommal gyer- 
tato szántógépek a gyakorlatban is meke Beteg volt, beporozott szent 
jővedelmezőlegalkalmazhatók és ereklye darabokat adott be neki. 
hogy ezek tökélesitésévél oly gépek Dumas Sándorhoz egy alkalom- 
h as zn á la ta  általánosítható, amelyekkel mai azzal a kéréssel fordult az egyik 
tetemesen lehet fokozni a -termés;községi hivatalnok, hogy egy a ke- 
eredményeket és viszont csökkenteni j rületben elhalt orvos temetési költ- 
a magmivelési költségeket. Tévedés ségeihez járuljon hozzá.
— — 1 *•—  - ' Szívesen adok kétszer annyit is,

ha kötelezik magukat arra, hogy ket
tőt temetnek el,-mondta a jeles író 
nevetve. ~~v-

Dr. Bretonneauhoz jön egy pa
ciens, a ki szörnyű szóbőséggel 
jellemzi baját és ecseteli az immár 
hónapok óta kiállott keserveket, Az 
orvos tehetetlenül áll és 
nem jut kérdéshez. Végre elhagyja 
a türelme és rákiált a betegre:

volna azt hinni, hogy a szántógép 
alkalmazásával csökkenthetjük a mun
kásszükségletet, vagy fogaterőt. Sőt 
ellenkezőleg, a mélygépszántás 
intesivebb trágyázásra, talajmegmü- 
velésre és a kapásvetemények kul
tiválására kényszeríti a gazdát, mert 

'hiszen ezek nélkül a mély gépszántást 
ki Á ltalánnsiapasz- 

talat, hogg a gépszántás csak fokozza 
-rn kézimunkás erőszükségletét. Ha-

és munkást jobban megfizesse, 
akkor, »amidőn az egész kiván-

Scharp, a kiváló angol sebész, 
nevezetes arról, hogy nyomban el-.

I R szájból.
I A tanár mosolyog és a fejsét 
rázza.
'■ Szó sincs róla,'maga úgy lát- 

szik_a_konyháról teljesen megfeled
kezik.

A túlzókkal, a megijedt, kétség
beesett hozzátartozókkal külön fe
jezetben foglalkozik a köny\f.

Egy ízben könnyeket hullatva 
r>hant egy külvárosi orvoshoz egy 
anya:

Doktor ur, jöjjön azonnal, a le
ányom lenyelt egy eleven egeret.

Hát most nyelessen le véle egy 
eleven macskát és a dolog rendben 
lesz, felelte nyugodtan az orvos.

792. sz. 1909. vhtó.

Árverési hirdetmény.

Afulirótt bírósági végrehajtó^az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1908. évi 10140 íp. számú vég
zése következtében dr. Balla Villmos ügy
véd által képviselt Litzman Ignácz javára

gitési végrehajtás utján lefoglalt és3300kor.- 
ra becsült következő ingóságok u. m. 600 
drb. kendő: 100 drb. tricot ing, röfös áruk
nuÍlvál|OS~árvPr^%pn ptárinfnak  . ...

Meiy arveresneK a nagyatádi kir. járás-"

dorlás okozta elnéptelenedés a bér-!veszti türelmét, ha indokolatlanul 
kérdésen múlik, nagyon is érdemes i rabolják idejét, A. mennuire odaadó 
azon technikai vívmányok népszerű-1 a súlyos esetekben, annyira irtózik 
»tévével foglalkoznunk, amely a gaz- a paciensek .túlzásaitól. Egy napon 
daközönséget a megbízható munkás sürgősen hivatta egy lord. Az inas
jobb javadalmazására képesíti.

A gépszántás tehát jórészt szo
ciális kérdés, amely éppen a legfon
tosabb mezőgazdasági munka,- a 
talajmivelés- terén nagyon is sokat 
lendíthet a magyar mezőgazdaságon. 
Hogy e technikai vívmány méltókép
pen kihasznáitassék, a mezőgazda- nagy hűhót csinálták, nem egyébb egy
cáminlr általánne órHűlío . óc mÁHrt Kn.lioM wUm nlságunk általános érdeke és méltó 
büszkeséggel hivatkozhatunk arra, 
hogy a motorosekék alkalmazásának 
terén mi vagyunk a kezdeményezők 
és hogy e motoros ekék közul ’ép- 
pen a magyar gyártmányok bizo
nyultak eddig is legjobbaknak.

CSARNOKA

Vidámság az orvosi életből.
__ Két hírneves párisi orvos tol

lából rendkívül érdekes könyv jelent 
meg, mély az orvosi ̂ hivatásnak az 
irodalomban elfoglalt helyzetéveijés 
azzal a felfogással foglalkozik, a 
mely az orvosokról a nagyközönség
ben él. R szerzők ^enkivuT azon 
kérdéssel is foglalkoznak, hogy az 
orvosokkal szemben mennyire hálát
lanok az emberek. R beteg kétségbe
esve rohan a mentőkhöz, füt-fát igér 

nekik, már akkor is* ha egy kicsit
fáj a feje, mikor azután az orvos . . ...........

íntérvencioja folytán elmúlik a baj f z ö ™ G~orv? sPi'offesszor néha-néhael-
______________________ i .  _ _ _ - , .  f n n i a  n u ir lá m  ( i n n m . L t  n

nak, a ki érte jött, meg kellett 
küdnie, hogy nem tétovázik, hanem 
nyomban siet a beteg mellé.

Scharp futólépésben rohan fel a 
lépcsőn, besiet a lord szobájába és 
legnagyobb csodálkozására Jtonsta- 
tália. hoqu azegész„jiolQg^a miért a

közönséges bőrkarcolásnál.
Scharp pokoli nyugalommal ült 

a . lord ágya mellett, arcvonásai in
kább. a beteg iránti aggodalmát tük- 
röztették .vissza, mint a haragot. Azu
tán papírt vett elő, a milyen gyor
san csak tudta, megírta a receptet, 
átadta az inasnak, ráparancsolva, 
hogy rohanjon a patikába, mert min
den perc fontos.

Tényleg súlyos a dolog? kér
dezte a beteg aggódva.

A proffesszor nagy lelki nyug
iómmal felelt:

Ha a szolga nem jön vissza 
elég gyorsan, félni lehet.

De az istenért, proffesszor ur! 
kiáltott Kétségbeesve a lord, mitől' 
kell félni? _ _  . ;

Félni kell, folytatta Scharp a 
legnagyobb lelkinyugalommal, hogy 
a seb, méfej mielőtt a szolga vissza
érkezik, magától begyógyul.

Renkivül sok tréfa és vicc-szü
lőhelye az egyetemi ■, tanterem. R

biróság .1909. évi V. 549/8 számú végzése 
folytán hátr. 730 kor. tőkekövetelés ennek 

. 1908 évi- aug. hó 15 napjától járó 6 kama- 
r-íai, és- eddig összeSen 99 kor. 08 fillérben 

biróilag már megállapított költségek erejéig, 
(Nagyatádon,. (Széchényi-tér) 18.) leendő 
megtartására

1909. évi szeptember hó 10-ik napjának 

d. u . ‘4 órája

határidőül kitüzetik és ahho^ a venni szán
dékozók ezennei-oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
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 aug. hó 27 
napján.

SZABÓ JÓZSEP
kir. bir. végrehajtó.

Társszerkesztő: KATONA GÉZA,

nagyot nevetnek a paciensek, sok- °9Ía a vidám hangulat. A párisi 
szór nevetségessé akarják tenni az e99etemen egy alkalommal azt kér- 
orvosokat, éle eket faragnak reájuk, dGzte Móniét tanár az egyik jelölttől: 
elmondják őket komédiásoknak, a Honnan indul ki a emésztés?
kik hókusz-pókuszokkal akarják még . A doktorandus- gyorsan megad-
jobban elszéditeni ajacienst. ia a Je léte t:

HIRDETÉSEK.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

67-ik
számú h á z " W S

■ f a i

: szabadkézből e ladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.
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Szabadalm. Bohn féle ter* 
mészetes vörös fedélcserép.

B O H N  zsom bolyai cserepe.
Legjobb minőségű fedélcserép legolcsóbb árak mellett.

Tessék árjegyzéket kérni. Tessék árjegyzéket kérni.

Képviselők kerestetnek.

B O H N  téglagyár, Zsombolyán.

\

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AJÁNLJA saját készitményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el- 

■- ■■ v 1 11 r ■'1 -------" "  ~u *.....

kivitelig.

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

Rendelések és javítások gyorsan és pontosai* eszközöltetnék.

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

Vasiífi menetrend 1909. évi m ájus hó 1-től.
Az aláhúzott perczek az éjszakai időszakot jelentik: d. u. 6 órától, reggel 6  óráig.

Budapest-Ujdombovár-Zágráb- Fiume.

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

Oy. v. Sz. v .lOy. v.

700 8* 2* 
10» V1
10>9 2 10 
10»  3 u

1057 3a
4«

5'

l l 45
l l 4*

1 2 19

Sz^v. Oy. v. Gy. v. Sz. v.
___ ‘ 410  goo 1 045

607 _  722 \2 1 S"

6» Tl 12" 3“ 
7*’ S* 112“ 4'" 
7». 8 “ 12* 4”

12 "  6”

2" 8"
237 10»

752 yue

8 * 8» I
5»

se  8” 5«

9= 9” 2 " 6“

—  1 947 2a 6»

—  1 1 “
40s 9“

1 ) “ 4 12' 4YV*i

—  4“  1 9»

Fiume -Zágráb Ujdombovár -Budapest.

Fiúméból —  — 
Zágrábba 
Zágrábból — 
Gyékényesre — 
Gyékényesről — 
Somogyszobbra 
Somogyszobbról 
Kaposvárra — — 
Kaposvárról -y 
Ujdombovárra^ 
Ujdombovárról 

testre —

Tvszsz. Oy. v. Sz. v. Oy. v.

6°° i(y*> 10«

Sz. v. Oy. v.j

9* T* I
6 '° 44'. -ó45 l 57 
7 «  2 18

— 2™ 10” 6” 10" 41“
S” 2“  1 1 11 6“  10*  4 ' "  

6“

6”

7“

12°“ 715 

1201 715

10"" -4“ 
6'" T5"

4 1
4«

5»
12“ 5“

3“
9" 1215

6“  I 

6”  : 
9* |

Oda Somogyszobb-Balatonszentgyörgy. vissza
Sí. v Vv. Vv. r '  , ‘ ' Vv. : Vv. Vv. Vv. Vv.

■750
121" ' 6'" Somogyszobb 700

X ’
í r 07 9 W* 6a Somogyszobb

8“ 12” .6“ Segésd — 6“ 4> 10” -  10“ 6 - Nagyatád •

8“ 12“ 6* Segesd-Bogát 6“ 3 - 10» -  10“ ytö Simongát — —

8" 1* 7,2 Böhönye — 6'" 3JI 10" , 10" r > Erzsébetpusztá
9«9 1” 7“ Mesztegnye S" 2U 93» , - 1 101T n Lábod — 1 — —
9211

1“ 7“ Ggóta — —■ 5" 2™ Q25 7~ Görgeteg — — —

9“ 2“ . 8» Marcali — 4»  2 “ 913 ¿ f ' . p í 8 “ Visonta-Csokonya —

10"' 2“ 8” Kéthely —
410 1« 8« -  11* 822 GSokonya 8 . sz. őrház

10" 231 9'»i Balatonujlak 3® 1* 8“ 8-10 Somogytarnőcza —

1024 2 “ ga Balatonkeresztur — 3«
, » 8" -  12* 8“ Barcstelep — — —

10* 2“ 9? Balatonberény f. 1. sz. ő. r 1« g«5 12» gns Ba<cs — — . — , —

10« 3™ 9? Balatonszentgyörgy 323 ,12” 7” ■

Oda Somogyszobb Barcs. Vissza

Vv. Vv. 1
650 4« . 1  _ _

6* 3« -
6,ft 3* —
5M 319 —
54" 310 , -
5“ T  -
4-w 224 __
4« 2  - —
4:c

200 _

4'w 1« _
4«i i 30 ; —  

\ ! —
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'yr  RQTTER BERNflT, NAGYATÁDON.
R. ^  MAGYAR KÍR. LÖPORÁRUDA.

G azdaság i és varrógépek gyári raktára.

Mindennemű takaréktUzhelyek 
a legegyszerűbbtől, a legdi- 
— ....  -  szesebb kivitelig.

Épületvasalásbk. Vasgerendák.
„Cornélia“ és „Sophiána" perme

tezők és alkatrészek. I* kékkő és 

raffiaháncs. .-. •••

Alapittatott

1854.

!si anyagok nagy raktára.
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVNYOMDA^ BENYÁK JÁNOS
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y 'A  T A D

KÖNYV,- PAPÍR.- IRO- 

ÉS RA|ZSZER =

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK:

Jmakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben h m  

és felvágva. —

Egyszerű és finom dobozlevélpapírt Q O  

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá^ 

lasztéKban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

0

.___- ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesitők,. gyász

lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

a legdiyatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a 
készíttetnek.

legolcsóbb áron
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Hirdetések jutányosan felvétetnek a kiadóhivatalban
Nyomatott Benyák Jnos könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A -NAGYATÁD ÉS VID'ÉKE GAZDAKÖRÉNEK* HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési árak; "egész évre 8 kor., félévre 4 kör:; r 
1 gyedévre ~~2 kor., egyes szám ára 20 fillér.’ =  
M e g je le n ik  m in den  c s ü tö r tö k ö n

FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZMODICS SZILÁRD.

- Szerkesztőség r Nagyátád, Fttrdő-ujcza 67. szám 
Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. «Am. —  

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Küzdelem a mérgezett méreg 
ellen.

A kínaiak már Krisztus előtt 
* ezer esztendővel kimondották az 

alkoholra, hogy az méreg s szigo
rúan tilalmazták annak fogyasztásai, 
az a régi kínai tehát egész joggal 
nevezhetné barbár korszaknak a mai 
időszakot, amikor langíjmeleg czik-

jaiiikban még eztá mérget is még job- 
~í)án elmérgezik és ugy Söcsátják köz
fogyasztásra, csakhogy pusztité-ha-

korunk legborzasztóbb bűné, anya
gi érdekekért a mérget magát is meg
mérgezni, hogy kijátszásié^ a tör
vény, mely kijátszás a bűnösnek 
anyagi, előnyt biztosit, felebarátjának 
halála árán. Kiderült ugyanis, hogy 
lelkiismeretlen pálinkafőzők ; a kö
zönséges pálinkákat fa'szesznek ne
vezett szesz anyag keverésével ál
lították elő, mely szesz a faeczétnek

gedett denaturált szesz forgalomba 
hozatalát be kellett szüntetni nép
egészségügyi szempontból. 1

És mindennek dacára sem ná
lunk, sem másutt a kormányok nem 
foglalkoznak komolyan azzal, hogy 
olyan rendszabályokat léptessenek 
életbe, melyek általában az alko
holizmus' ellen hathatós fegyverül 
szolgálatnak.

•lepároiósn--utj án keleHtt^Hi;- s- »mely ---- fl-fnágyaf-törvéfiffi könyvekben
rendkívül erős, sokkal olcsóbb, mint 
a rendes alkohol, rfleiT nincs ügy1 

;iiieg<rdóziatva; tle vbz()hI az emberi

alig van az alkoholizmus ellen való 
rendelkezés, sőt MnTéfes helyett a 
bjmtetö törvénykönyv még eloÖyö- 

-fca*a
Társadalmi téren az antialkoho- geket tartalmaz. józan polgáraival szemben,

lista mozgalom bár igen kevés ered- A mezőgazdasá.gijszesZtermelők -A szeszadózási törvényünk pe- 
ményt tud felmutatni, de-ha igen las- országos, egyesülete régóta figyelem- dig legfontosabb részletében egysze- 
san is, de mégis csak itt-ott vannak mel kiserte ezeket a manipuláczió->rüen ^yámolatlan, mikor jóformán 
eredményei. Állami és törvényhozási kát, de felszólása mindenkor a p.usz- maga a törvény nyílt szabad tért az 
téren azonban e méreg elleni küz- tában elhangzó szó maradt, míg olyan szesz előnyös előállítására, mely 
delemnek nyomát sem látjuk, mintha . csak maya az orvosi tudomány is, kétszeresen méreg, úgy hogy ma 
csak a magyaiv parlament, tninden- sajnos már-esakraz- áldozatok hol- végtelenül elszomorító konkrét ese- 
jiemü~ rfendszab-ély mellőzésével az-tetemei mellől szolgáltat a szakértők- tek kényszerítik a társadalmat arra, 

^ivást mint ősrégi nemzetivirtust óhajt- nck igazságot: es__s&ouioru. tanubi- hogy" szervezeteiben a szeszadözás 
taná honorálni, mint a mely virtushoz zouyságot. gyökeres reformját, valamint a fo-
nemzeti tradicziók fűződnek. Dr. Szilágyi Gyula egyetemi, gyasztásra szánt borszesznek fa-

Köteteket írtak már tudós orvo- tanár mutatott rá elsőnek, most már szesszel való keverését, Francziáor- 
sok az alkohol mérgező hatásáról, kétségbe nem is vouiiató bizonyos- szág mintájára a legszigorúbban ti- 
de a pálinkának mint rögtön méreg- sággal arra, hogy páliüiíamérgezések.lalmazásának törvényhozási kimon- 
nek a hatása csak az utóbbi időben nemcsak nálunk, hanem •‘mindenütt dását szorgalmazza, 
lett ismeretes. Ezekből az esetekből, előfordulnak, de különösen ott, ahoU Megkell mozdulni a magyar 
melyeket csak a legutóbbi napokban a nép denaturált szeszt fogyaszt, társadalom minden tényezőjének, de 
bőven pertraktált a nagy saitó,. bor- Különösen bebizonyosodott ez or-: elsősorban a mesőgazdasági szer- 
zasztó megbizonyosodással mered szagban, ahol az 1906-ban megen- vezetnek abban a tekintetben, hogy

Nagyatádi Hírlap tárcája. nal rendezett Képzeletben ott csavargott a 

budai liegyek között, ahol minden rejtekhely

A kisasszony nincs itthnn M i a '  lorró idlk'kr<l1 rc3ÍI azM M bdbS ZU Iiy  l l l l lb o  III IIU II . (ynlékezetu?k. Két esztendőn át; hány al- 

Irta: Peterdi Andor. .konyái, hány zápor és bs'iny vihar érté ott

A kis legénytanyára rábornlt a bánat ulol, hányszor bújtuk, össze egy-emj szikja 

s az örökké vidám, sszerelmes teregőjírtíreqtTc^ az ts > rf»jtuk^«tt>lt s úgy 

szoba olyan most mint egy kripta, melyen örültek az ̂ «Ii{tin^viharii. ik,./am el g- űrügyet 

Sándorfy ki és besétál, mint egy halott s Szolgál ilyen édeTéTffiTvasra. És .n.ost mind- 

nem találja helyét, nem lel nyugalmat. Még ez csak V°M*. Néh i azzal vigasztalta' magát, 

néhány nappal ezelőtt sorra érkeztek az il- hogy Jolánnak is kell ette gondolnia. Azt 

latos rózsaszínű levelek és Marienbádi lát- « sok-sok csókol nem pusztíthatja el az 

képek. Most már ezek is lassair elmaradoz- emlékezetből, miket eskövések és vallomá- 

dak. Az utolsó levélben is csak ennyi álll: sok közepette egymásnak adtak. Majd meg

— Nem irhatok többeltne türelmetlen- odavitték illúziói a marienbadi fenyvesek 

kedjék. Nincs egy szabad percein se, min- közé |s látja Joljint, hallotta hangos neveté- 

dig a nyakamon ülnek. Ha a helyzet vál-lsét, még a viszhangját is, oly élénken tu-i 

tozik, rögtön írok. Üdvözli Jolán. dott képzelődni, s Ilyenkor a féltékenység

Két hét múlt el már s a helyzet még még jobban felingerblte. Szeretett volna sir- 

mindig nem változott. Sándorfy nem kapott!ni, de nem tudott,^cfcak a szive. fájt. Ások 

azóta semmiféle élefjelt a leánytól. Nem tud- j sóvárgástól néha ugy bclenyilalt a szivébe, 

ta mi varL vele, néha csaknem a kétségbe-1 hogy azt hitte menten ketté̂  szakadj 

esésbe kergette ez a bizonytalanság. Néha " *""*

órákig ott hevjert a pamlagon lecsukott sze

mekkel s hogy nyugtalanságát csillapítsa, 

visszaálmődtá^mTrídazokat a titkos délutáni 

kirándulásokat^ amikkel délutánonként} Jolán-

Az egész augusztust ilyen '-rettenetes 

bizonytalanságban töltötte SáHdorfy. Ugy 

várta azt a . szeptémbertr-mint hn„ ...minden 

üdvösségét, t>oldogságáL az hozná meg s 

mintha minden szenvedéseitől és rettenetes

kínjaitól a szeptember váltaná meg.

Minden reggel nézte a kalendáriumot 

s számolva lapozgatta szeptember felé, váj

jon hány napot kell még így eltölteni s mi

kor fölkelt olyan mohó gyönyörűséggel té

pett le egy lapot, mintha az legalább is 

egy ezres bankó vo]na.

Augusztus utolsó éjszakáján Sándorfy 

nem ment haza aludni. Egész nap oíyan iz

galom fogta el, hogy alvásra gondolni sem 

mert. Tudta, hogy elsején érkezik Jolán, 

mert apjának, aki egy részvény társaság 

vezérigazgatója,-eddig van szabadsága s 

| másodikán reggel már el- kell foglalnia Is

mét hivatalát. Az egész éjszakát egy zenés 

kávéházban töltötte s. merengve hallgatta 

az. opera-áriákat, keriugöket és különböző 

polkákat. Már zúgott a feje a sók muzsiká

tól és a különböző italoktól, amit unal

mában elfogyasztott*. Az éjszaka nagyon 

hosszú volt ugy ért’i ú f  tiéhá. hoqu ez . az 

éjjörökkéváló, melyre hajnal m?m virrad töb

bi’

Sötét volt'még, de az utca.seprőgépek 

már jeleztek, ..hogy a hajnal nincs már mesz- 

szer Sándorfy kinézett á kávéház ablakán, 

fölnézett'az égre. Már szürkülni kezdett.
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a közérzést hangos szóval kifejezve 
legiletékesebb helyre juttassák a ví- 
szaélések megtorlására irányuló kí
vánságot a mérgezett méreg előál
lításának lehetetlenné tétele tekinte
tében nemcsak gazdasági, de szoci- 
álhigieniai szempontból is. Általában 
pedig igazán népmentő dolog volna 
oly irányú intézkedés, mely a pá
linka fogyasztási adóját emeli, vi
szont a bor fogyasztási adóját csök
kentené.

Őszi gondok.
Már hullatják lombjainkat a fák, meg- 

hüvósődött az időjárás Nés véget értek a 

nyári pihenők is. A szülök beíratták gyer

mekeiket az iskolába és ezzel elkövetkezett j 

az őszi munka ideje.
Az alvó politika is ébredezni kezd 

azok, -a kik az ország sorsát intézik, szintén 

véget vetnek nyári pihenésüknek és nemso- j 

kára tele lesznek az újságok válsághírekkel- 

Az őszi munkával egyidejűleg bekö-

foglalkozó iársadalomnak minden rétege) 

m ost ̂ fokozott energiával fog a munkához

■"Irta

láthatárról eltűnik; az általános elégületlen- ¡szarvasiak tetemes fizetés javítással ismé- 

ség is nagy mértékben csökkeni fog. telten megválasztották volt lelkipásztorukat.

Sok a tennivaló minden téren. Azok, a ¡A nagy veszteséget, amely az ő távozáso

kik hivatva vannak bajainkon segíteni, nyári jvai ért volna bennünket, mindenki átérezte, 

pihenőjüket tartották és a munkát, a komoly, jmíg végre a hitközség tapintatos vezetősé- 

eredraényes munkát őszre ígérték. Itt az ősz, ge akként oldotta meg a gordiusi csomót, 

cselekedni kell. Szó sincs róla, egyszerre ¡hogy 600 korona fizetés emelést ajánlott 

minden bajra orvosolást nem lehet nyújtani, ¡fői szeretett rabijának s így sikerült őt 

de lehet, sőt kell is az orvosolást megkez- visszamaradásra birni. Amidőn örömmel 

deni. veszünk tudomást eme elhatározásáról, egy-
Cselekedni kell mindenkinek, a ki ko- úttal kérjük, hogy maradjon továbbra is 

molyan fogja TeT élethivatását. Elsősorban ¡lelkes apostola a felebaráti békés egyetér- 

az ország sorsát intéző vezetőknek, a vá- itésnek, szolgálja nemes ambitióval a tanü- 

rosok élén áltó-férfiaknak. Az idei ősznek gyet, viselje szivén az emberbaráti intézmé- 

a legkomolyabb munkával keU eltelnie, hogy nyékét.

elnémuljanak azok a panaszok, a melyek a Cabaret estély Az ifjúsági kör augusz- 

magyar kereskedelem és ipar körében, álé- tuJ5 21-én rendezett estélye úgy erkölcsi, 
tért küzdő szegény osztályok sorában nap- ’mint anyagi tekintetben jól sikerült. Felülfi- 

ról-napra mindsürübben hangzanak fel. zettek: Stejner Béla I I  80 füll. Rotter 

Az őszi gondok csak, akkor fognak Sándor j k. N. N: Rotter Andor, Dr. Jeilj- 

eltünni, ha nem kteig-óráig, hanem ered- nck ¿ rmirli i/ang ^  Márkus N. Bíenenfeld 

ményes munkával- végérvényesen oszlatjuk izjdor, Dr. Bienenfeld Mór, Teuchner József, 

el azokat. A hosszú stagnálás után végre Vágó 80-80 fill. N. N. 60 fill. Turopo- 

valahára Itt volna az ideje annak, hogy H Irnr(, p 0|itzGr Adolf, Kertész. Jenő, Tubics 

élénk, lendületes, egészséges és gondoktól Miklós, Gasparics Péter 40—40 fill. Hans 

ment élet kezdődjék az országban. pát sáfrán Frnnkn N., Plasinka Gyu-

r  la, Molnár N. Szabó István, Berényi N. Bo- 

f“T I R F IC hár Károly, Kiss AÍbert, N. N. Bartus N.
\ , __________ Gidvéghy N- 20—20 fill. Mindazoknak, akik

körül közreműködtek,

• Kereskedő, iparos, hivatalnok és mun

kás egyformán érzi, hogy a  hosszú és me
gélhetésre ugyancsak sulyos~ téli időszakot 

minél kevesebb gonddal akarja átküzdeni, úgy 

most, őszszel van itt a cselekvés ideje. Most 

keíl munkához látni legigazábban, a tél vi

szontagságai ellen most 'kell magunkat biz- 

, tositani. --

A politikusok is az őszi időszakra tol

tak mindent Nyáron azzal váltak el: «Majd 

őszszel!« MostTtraz őszt itt a cselekvés 

ideje. Elégedett emberekről aligha lehet be

szélni és az elégedetlenségnek szülöoka a 

bizonytalan politikai holyzetA töke, a vál

lalkozási kedv parlagon hever a pénz va- 

táwl biztos helyen elzárva fekszik, semhogy 

vállalkozzanak vele.

A nagy drágaságot, mely most szerte 

az országban dúl, szintén a rossz politikai 

helyzetre vezetik vissza és mindenki abban 

reménykedik, ha a borús felhők a

-titvaluliiulL M M
ezúton mond hálás köszönetét az elnökség.

— ^  "■EskBvfl. rumi Laioi,
f. hó 7-én esküdött örök hűséget Resli Fan- 
nikának, polg. leányiskolánk volt tanitőjő-1 — Szüreti mulatság. Az ifjúsági kör 

jének, Kalocsán f. hó líT-én a «Mátyás Király vendéglő

— Ritka, ragaszkodás. Párját -ritkító és 

azért megörökítésre méltó az a kitüntető

bizalom, amellyel Dr. Borsodi József, a nagy

atádi izr. hitközség közszeretetben élő fő

rabbija iránt a volt és jelenlegi hivei visel 

tetnek. Egy éve, hogy Dr. Lövinger Sala

ikerthelyíségében nagy szabású — felvonu

lással egybekötött szüreti mulatságot rendez.

— Az ipartestület nyári mulatságán je

len volt. n. é. közönségnek ez utón mond , 

hálás köszönetét a rendezőség, a szives 

támogatásért és felülfízetések^rt- A tiszta

mon halálával megüresedett rabbi széket jövedelem cirka 8fr K. tesz ki, miből I0u/o*a 

egyhangú lelkesedéssel a szarvasiak kiválója «Magyarországi munkások rokkant' és 

tehetségű j-abbiával töltötte be-a nagyatádi nyugdíj egylet helyi fiókjának adatik át. 

hitközség. Ez alatt az idő alatt kiváló szó- Felülfizettek a  következők : Trattncr Mátyás, 

noki erejével, emberszeretetével, a társada- Kun János, 5—5 kor. Dr. Kommen Elek, 

lomban kifejtett ügybuzgalmával . nemcsak jMaurer János, Rengyel Ferencz 4—4 kor* 

közvetlen híveinek, de az egész község la- ¡Reicb lenő 3 kor. Dr. Károlyi Imréné 2.80

kosságának — társadalmi állásra való tekin

tet nélkül,— szeretetét, ragoszkodását meg

nyerte. Magunkénak tekintettük már öt, ami

dőn váratlanul' ama hirt vesszük, hogy a

kor. Balozsa József 2.60 kor. Kovács Gyu

la, Domby György, Steiner Miksa, Weisz 

Adolf 2—2 kor. Szél Gyula, Mészáros Vil

mos 1.80—1-80 kor. Pauchly János, 1.60

Egy kő esett le a szivéről. Gyorsan bele 

nyúlt zsebébe, kivette pénztárcáját, kopog

tatott a pincérnek, fizetett és elment Mikor 

kiért az utcára, a jó hajnali levegő meg

csapta sápadt sovány arcát s mély lélegzé

sekkel hazafelé tartott. Otthon megmosdott, 

rendbe szedte ruháját s ismét kávéházba 

ment reggelire. Tizenegy órái g lapozgatta 

az újságokat s úgy tett mintha olvasná őket, 

pedig dehogy olvasta őket ott járt az esze 

Jolánnál. Tizenegy órakor fölugrott helyéről, 

a legközelebbi bérkocsi állomáson bedobta 

magát egy kocsiba s szinte remegő hangon 

kiálltotta* a kocsisnak.

— Rottenbüler utcza 18.

Mikor a konflis baktatott vele, úgy 

érezte, mintha a kerekek a szivén gurulná-

-f.
— Ezelőtt egy félórával.

— Hová?

— Nem mondta a kisasszony.

— Jó, majd eljövök máskor.
Mikor leért az utcára, forogtak vele

nának végig s alig vette észre, hogy meg

állta konflis a kapu előtt Kiszállt, fölrohant 

az első emeletre s reszketve csöngetett be 

Jolánék ajtaján. Néhány máodpercz múlva 

ajtét nyitott a szobaleánys-

— =-Jó reggelt, Sándorfy ur.

— Mikor érkeztek,^ Mari ? I 

. — Tegnap este.

— Jolán kisasszony itthon van ?

— Igen, de alszik, mert nagyon kifá-i ---—
rasztottu az ut' a házak s U9U éreztc' ho9S az c9ész utca 

— Akkor majd délután ¡óvók. Adja ö r4 dS1- Nem ‘“dta most, hogy mit csinál- 

át kézcsó.komat a nagaságos asszonanak: a“ l6nsze™en rae9á" í  ?llrf,'íaPB 
ne T/->ián i,- , 3 a várt, hogy mit? maga sem tudta. A lábai
es Jolán kisasszonynak. , gyökeret vertek ott, tehát megállt. Félóra

— Jó, megmondom. Kézit csókolom, j mu|Va női lépések és férfi topogások ütöt- 
............... ték meg a fülét Benézett a kapun s Jolán

egg szikár szőke fiatalemberrel karonfogva 

sétált kifelé. Sándorfy arca bíborvörössé 

vált, mikor megpillantotta őket s úgy .tett 

mint egy házbeli ismerős, kalaplevéve kö

szöntötte Jolánt. Jolán diszkréten visszakö

szönt s  aztán odaszólt vőlegényének.

— Villanyosra ülünk.

Sándorfy szemei előtt pedig elborult

a világ s csak ez csengett irtózatosan a 

fülébe.

— A kisasszony nipcs itthon.

Az ajtó ismét becsukódott és Sándorfy 

sápadtan az izgalomtól, ment lefelé a lép
csőn.

Délután ismét fölment, úgy félnégy 

felé, becsönqetett s ismét a szobaleánu nyi
tott ajtót.

— Késón tetszett jönni. Nincs itthon 

a kisasszony.

— Nincs itthon? — és néhány másod

percre elakadt a "szó a" torkán.—

— Mikor mént el ?

S iro lin
Tüdőbetegségek, hurutok, szam ár-' 

köhögés, skrofulozis. Influenza
tílen tánár és orvos Által naponta ajánlva*

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
wBoe*«“  ered eti ttomnágol&H.

r .  HXani-b R M k <  A. <:«. Buti (Srt|e)

„R o e h ú “
Kapható orvo»i rendel«tre ■ oróonretUiífc- 

two. — An  UvtfenkUt 4.— Í0TOM. ~

—— __
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kor. Mayer István 1 kor., Dolenecz'István,! sel sikerült kiszabadítani a túlbuzgó roszo 

Geiger Károly,. Dr. Jelűnek Ármin, Trattner \ hatóság kezéből, hogy egyik vonzóereje 

János, Türopoji Imre, Rozmán József, Teúch- legyen a Royal-orfeum szenzációs müsorá- 

ner Gyuja, Deutlich József 80—80 fill. Mól- \ nak. ^

nár Ignácz, Benyák János, Horváth Béla., _  A „Vasárnapi Újság“ szeptember 

Czerkon Imre, Pfeffer, Imre 60—60 fill. Szu- í g . j^  szánla Madách Imre sírjára vonatko- 

govics Gyula, Berény Imre 40-40 fill. Ba- j zó Képeket közöl első Jielyén, Szalay Ká- 

bay Géza 30 fill. Kovács Pál. 20 fill. roly cikkével. A többi képek a rheimsi re-

— öngyilkosság. Takács Józsefné bőd-1 pülőgép -Versennyel, a nemzetközi orvos- 

viczai lakos családi per-patvar miatt fela- kongreszussal, a budapesti hatósági kenyér- 

kasztotta magát. Tettét még ideje korán J gyárral stb. foglalkoznak. Szépirodalmi- ol- 

észrevéve a kötelékek álól felszabadították | vasmányok: Mikszáth Kálmán regénye, Ady 

s gondos ápolás aié. .vették, de-oly- súlyos, Endre és Telekes Béla verser Lux Terka 

sérüléseket* szenvedett, hogy pár napi szén- novellája, Dániel Lesueür franciából fordi- 

vedés után elhunyt. toft regénye. Egyébb közlemények: cikk és

_  Duhajkodó legények. Mull hó 29-én k íP VeJ lraa" ,4* N *  expedícióiéról, a vá- 

Krausz Ignácz vízvári kbcsmáiában együtt S 'h Fuit-sirkoröl. tárcacikk a hét- 

iddogáltak a vízvári és hereszngei -legények-; ™ ^  jv a tok : Irodalom
Egu idejig csendesen viselkedtek, rnignem és művészet. Sakk|áték stb. A «Vasárnap, 

a bor a felükbe szállt, szóváltás keletkezett u isá9* e l««»»» ' 4'» negyedévre négy' 
közöttük, amit parázs verekedés k8vc tett. « V llá g k ró n ik á » - v a l eggütt

A verekedés hevében Serbet Víncze vízvári k« ° " ' 80 HHér Megrenddheto a
lakóst késsel megszurkálták, mindezideíg -Vasarnap,-U,sag. ktád,3hivataláb.n ( B u d a - ^  ̂  

~  » It^ t^on lM nktagoraozn i.k i követte ^ 0Sde|he,ő 3!l^ IcéltudatOS hal,

. . -r’-’r'’.' Vili -.- ’f. iíiei 
— Értesítés, f. hó 5-rp tervezett fénykép 

¡feltételek e hó Í2-ikén lesznek megtartva.

tisztelettel
[Nagykanizsa, szept-8. VÉRTES ANTAL 

fényképész.

Közgazdaság.

|A műtrágyázás nagy arányú 
t e r je d é s e .;

A mezei gazdálkodásban jó ideje 
erős átalakulás van folyamatban. A 
gazdák túlnyomó része bjlátta, hogy 
fokozottabb termelőképességét^ főid • 
nek csak úgy biztosíthatja magának 
a gazda, ha a kiélt talaj növénytáp- 
láló erejét gondosabban ápolja, és 
következetesen nüveli. Légióra sza
porodott máig azoknak a száma, akik 
ennek egyedüli eszközéül a racioná
lis és rendszeres, mütrágoázást is- 

• • - detes jelenséged* a

áz a tény, hogy gazdasági____. --------- — — —:— ■ uisáy a magyar nép számára, félévre két z0 ,=IIC? a. 8*  a tény, Bogy^gazaasagi
— Lopás. Béri Ferencz nagykorpád, la- korona , egyven fillér. szakijainkban mind sűrűbben jejen- 

kiis pincéiéből aug. 30-án viradóra '/, akó —  ̂ _______ _ . .a inel< mc9 olöan ¡smertetó cikkek^me-
nua pini.t|«:uv> auxj. v 'r“*1 ’ “ T _ A  Főváros legelső fogorvosi inté-li^pfr valamennuije ÍTivétel
bort és 16 liler zsírt ismeretlen tettes e o-  ̂ ^  |gniert s;,akcfnber L , ^ ,  r ftl m M llU L ^

poR. M iu tán  a tettes mindezideíg kézre nem |j|UL| ........... . n ■|Jlfl̂ tnr[í|— > a (hasznokat hozótteredraényessegerol

--- keiüttrfalylk a ITt)óihöz5ST - müfogászat szakorvosának vezetése alatt áll, iszámolnak be. Különösen a? W®*

Artézi jürdöuk Budapest, Károly körút 3. sz. alá e- célraesztendő adott «nnek a , haladásnak 
berendezett helyiségekbe helyeztetett áfejcrős lökést, noha a csapadékhiany a 

fürdőnk látogatottsága augusztus hóban na- ^  országban páratlan, direkt Ameri- legtöbb vidéKen ?  8

gyón jó volt és fürdő dijadból e hónapban ^ o t t  felszereléssel és gépekkel műtrágyák teljes hatását kellő érveny-
mínt-egy 2000 korona folyt be. . . . . . . . ....... ....................

— Artézi fürdőnkről.

igazgatóságától örömmel értesültünk,

berendezett intézet már több mint 100000 |re> Mégis tény az, hogy ma ^az Őszi 
Sajnos az idő az idei évben nem ked- fogbctegségcti vagy foghiányt látott el síké- ¡műtrágyázást idénijrwnegindul renpjí- 

Vez a fürdőzésnek; szeptem ber hónap egesz ^  ^  ^ vi||amos ¿tszüródtetési mód segit- ílési caunpagne « le jén  a  M űtrágyát 

téliesen köszöntött be és igy füdővendége- ségéve, lcijcspn fájdalmatlanul. Az intézet Értékesítő szövetkezet-nél maris an- 

k száma megcsappant. é!én á)|ó kiváló vezető felügyelete és sze- nyi rendelés fo lyt De, mint amennyi

Pedig ép szeptember és október ho- méJycs közrc,nüködése teljes garanciát ¡tavaly az egész ŐSZI idény alatt V8-
napokban legalkalmasabb fürdőnk csuzos,
köszvónyes bajok ggóggitására, mert a nyílt "S“'1 “  ott “ íköjölt íogoperáciok és mii- s jr a lf , , , , «  ’ B lzonuW k»  

fürdőkben ¡Igenkor a rojsz Idóiniatt már lehe- P011»’ “11 sikeréért, molgért a vallás és ihogy a mütráquák hatása kifooásta
tetten a fürdőzés, nálu„k «ónban a fedett ^ t á s ü g y t  mtni^t.r e „s ,n ^ ,e  is MtOn- larf és mTmá? a^0k körlfieA ̂

....................... . e U t t . a  ,
teljesen .

a IU.UU*»,. tette. Ennek dacára árai mérsékeltek. Min- Idit, akik elfogultságból az
.és jól temperált helyiségekben nagyon kel- den felvilágosítás díjtalan. Az intézet fel-¡műtrágyázás kérdése iránt

szerelése olyan, hogy a vidékiek fél nap lérdelítelenek maradtak, 
tehát vidéki közönségünk ^  megkaphatják bárminemű fogpótlásai- ^  4.

kát. Levelekre az intézet azonnal válaszol.

llemes.

Fölhívjuk

figyelmét fürdőnk eme előnyére s figyelmez

tetjük, hogy saját érdekükben is jól teszik, 

ha bajaik gyógykezelésése végett e két hóna

pot kihasználják.

— A Royal-Orfeum szeptemberi * uj mű

sorának is a legnagyobb siker szegődött 

Ayomába. Városszerte beszélnek az uj mü

CSARNOK.
— Kényelmes foglalkozás, nagykere-, 

set mindenkinek. A mai nehéz megélhe

tési viszonyok közt is nagy és biztos napi 

keresetre tehetnek szert azok, a kik kötő-1 
gépen dolgozni akarnak, a mely a legkö- 

maoa. varosszeri»: uw«:iu«n aj. uj >■<« nyCb5e„ kezelhető. A hírneves cég; a/Ma- elnyúló kertjével, mint egy Dazis 
sor slágereiről, elsősorban a Szerencseszám « Km6gépgu4r, Budapest, Csen- a jűtlandi lapályon. Fehér épületét
t ,mü páratlanül n,üat3ágos párisi bohózat- ,ni,,den érdeklődőnek kész-!8 reg, egyenes fák vették körül s fönn
ról, amelynek ellenállhatótlan kom,kunta_ es meglciUdi árjegyzékét,, melyben egg- ‘a haranglábról, a vörös tető alól,

úttal n tanltásiTitasitás^s' benfoglaltatik. E-jszép kilátás nyílt a messze vidékre

M e g o l d á s .

IrtaPÉTER KRONBORO.

A papiak olyan volt hosszúra

frurleszk tréfái folytonos derültségben tart

ják a közönséget. Az iskolai behatások ak

tuális vonatkozású paródiája is élénk vissz

hangot kelt' az állandóan teljesen zsúfolt 

nézőtéren, a Solti Hermin uj kuptéi pedig 

külön szenzációi a műsornál^ Eggyré nép

szerűbb lesz a Cigányország operett, amely 

Lonzai Annának, Borosnak, Simaínak és 

Vitéznek hoz sok tapsot s hasonló mérték

ben jut ki a tetszés Poór Lili, Heltai Hugó 

Varjas Antal, Gergely Giza, Kabók Győző 

Kökény Ilona, Gergely Lajos, Lubinszky 

Ödön, Mics Rózsi, és Dezsóffy László pro

dukcióinak és a kápráztatóan gazdag mű

sor a többi 12 attrakciójának is. A jövő 

keddre, szeptember 7-re várja az igazgató

ság Vágó Gézát, a Professor Burghard vi

lághírű Mythology Revived-jének megalko

tóját, akit — mint állítólagos orosz forra

dalmárt — sürgős diplomáciai közbelépés-1

kötőgép alkalmas leányiskolák részére, mert 

a növendékeket nemcsak a harisnyák, ha

nem az összes kötött áruk etkészitésére1 
könnyen meg lehet tanítani és igy hasznos 

keresetre kiképezni.

— Sertésvész. Csökölyben járványosán 

fellépett a sertésvész, a minek következtében 

az onnan való ki-és behajtás, valamint az 

áthajtás további intézkedésig hatóságilag || 

betiltatott.

Czipészek fi]

E lelkészlakban töltöttem legutóbbi 
szünidőmet és beleszerettem a lelkész 
[legidősebb leányába, Kárenbe.
1 Drága titkunkat senkinek sem 
árultuk el, de megállapodtunk benne, 
hogy egymáséi leszünk, jó emlékszem 
laz utolsó estére, melyet együtt töl
töttünk, kunt a lapályon, a naple
mentét nézve! A temetőhöz vezető 
menedékes utón haladtuik. Sürü, fe- 

» .. .  c hér kőd borult az egész tájra, elmosta
a tár9 9ak körvonalait és álomszerűvé

nimnak becsei figyelmébe Hozóm, hogy tett "mindent. A lcánJ).Jllcg,^!ii í S|nt "  
nálam  a leguiab” divat szerinti felsórészt a mcgf0 rdultant, hogy bá,os alak.át |ob-

legiztésesebb «M té l^n b »n göndörén simult h*-

2 * "  « - * * •  ̂ VS °M v ó z le n é l F ö l X S u t o y * -

HAUZNER IGNÁC iiKZOtt c sajátszeru világításban.czipész mester. latszou )



Olg angyaltisztának és szelídnek lát
tam, hogy szinte más szférába kép
zeltem magam, hol emberi szemem 
előtt láthatatlan titkok bontakoznak ki.

— Miigen. csendesség van itt! 
súgta Karén boldogan-

Mutatóujját ajkára tette, hogg én 
se háborgassam e nyugodt óra csend
jét Lehajolt, letört egg ágat a han
gabokorról s kabátomra tűzte:

— Ezt az estét sohasem. fogom 
' elfelejteni. Te se felejtsd el soha. Ez

az este örökre összekötötte lelkünket.
A'karom után ngult és lassan, 

hallgatagon visszatértünk.
Másnap Kopenhágába kellet me- 

nem. -Kényelmes padlásszobáfnat ] 
szeretteii, mert itt tudtam csak meg-1 

pihenni s itt voltam egyedül vakáci- 
obeli édes emlékeimmel.

Egy este szokásom szerint ismét 
ablakomnál ültem s álmodozva néz
tem ki rajta. Az óra tizet ütött és 
tompa hangja zúgva hatolt fel hoz
zám. Gépiesen számoltam az ütése
ket és egyszerre -fényt láttam villanni.

tani róla. Egy fehér alak bámult be 
hozzám.

[_ -Nem emlékszem, hogy.féltem-e?jtot 
íCsak azt tudom, hogy ő mozdulat-ni.
' lanul állt meg előttem és hogg' én 
¡vágyakozva nyújtottam feléje karja
imat és súgva “ ejtettem ki nevét. 
¡Egy halk kiáltás felelt rá és azután 
| tovább sietett. Elvesztettem eszméle
temet. A lelkészlakba vittek és ott 

'ápoltak. A lelkésznek megvallottam 
i ifjúkori szerelmünktörténetét, elmond- 
itam neki a vendéglőben történt je- 
| lenetet, s hogg a jelenség a temető
ben megismétlődött:

A lelkész mereven nézett reám.
- ^ A  fantázia erőt vett a józan 

eszen —“ mondta ázfán. Hála Isten, 
iiogg hozzám került. Itt még meg
menekült. Mert meg kell tudnia, 
hogg mindkét jelenséget az én legif
jabb leányom idézte elő, a ki Karén-» 
hez való csodálatos hasonlatossága 
által ijesztette meg önt. Akkoriban; 
ő ép abban a faluban volt látogató
ban és a mikor hazajött sokat be- • 
szélt az Ön különös magaviseletéről.!

Hetekig maradtam a lelkészlak- 
onnan,

meg voltam 
azt g kapcsot,

NflGY flfSD Í h ír l a p  _________  ..

Itott szabályszerű elismervényt átszolgáltat-

Nagytád, 1909 augusztus 14-én kir.~

jbiróság, mint teíekkvi hatóság. -___

-  Dr. SZABADY
kir. járásbiró.

Gabona-piacz.
Rotter Bemát nagykereskedő jelentése.

Arak 50 kilogramonként értetődnek. 

Nagyatád,-1909. julius 8-án.
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Társszerkesztő: KATONA GÉZA.

HIRDETÉSEK.
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[HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
Nagyatádon.

A fehér alak e pillanatban el- mel: nőül vettem az őhozzá olyan 
— tűnt Halk hárangszőérte fülemet, mely csodálatos módon hasonló ifjabb nő- | 

lassanként szavakká alakult és egy- 1 vérét.
szerre egész tisztán kivehető volt:. ---
Sohase felejtsd el ezt az estét. S2 1909 tkv

Természetesen egész éjjel nem; < . . , kivonat
hunytam lé szemem. Csak pár nap- Árverési mraetmeny kivonat.

pal azután tudtam meg, hogy Karén A nagyatádi kir. járásbíróság, mint te- Nagyatádon a Fürdő-utcában levő
épen abban az. időben, miikor én a j Iakkönyvriiálosag közhírré teszi, hogy Di-

jelentést láttam,-meghalt, hirtelen, a-1 zeni Józsefné szül. Dávidházi Erzse végre 

nélkül, hogy beteg lett volna. . hajtatónak Dizeni János végrehajtást szen- 

TlZ esztendő kellett hozzá, mig védő elleni 40 korona tőkekövetelés és 

ifjúkori szerelmét anmiira a mennyire járulékai iránti végrehajtási ügyében a ka- 

elfeíejtettem. posvári kir. törvényszék, a nagyatádi kir.

Egyszer néhány barátommal ki- járásbíróság területén lévő Kónyí község- 

rándulást terveztünk. Este egy Vidéki ben fekvő a kónyi 165 számü telekjegyzö- 

korcsmába értünk_ és Ott akartunk könyvben A I. alatt felvett 16 (o-i, 16) b. 

aludni A földszinti szobákat adták 2 27) b. 1, 58) a, 181) (b, 248) a, 379) a 

nekünk. Én nagyon fáradt voltam az .1. a 379( a i. c. hrsz. számú */„ telekre 

egész napi hőségtől S kinyitottam az 1638 koronában a kónyi 187 számú_vt?]ek- 

ablakokat Elaludtam. Hirtelen  ̂ halk jegyzőkönyvben A t  16/b. 1 hrSz. számü 

Zörej ébresztett feL A gyér alkonyi ingatlanra 700 koronában a l6 (b3  hrsz. szá- 

VÍ tágításban Karén arcát láttam az mu ingatlanra 216 koronában és a Kónyi 

ablakban, a mint a nyugvó nap be-Tíl" számú telekjegyző könyvben A f  273 

aranyozza sárga haját. Felakartam b hrsz. számú szőlőből'■'H058 koronában 

ugrani és hozzárohanni, de valami ezénnel megállapított kikiáltási árban elren- 

megbénitott Mikor ismét magamhoz deltetík

tértem, ágyban találtam magam S or- Mégis azzel a feltétellel, hogy a fenti 

vos volt.mellettem. összes ingatlanokra Dizei József javára be-

Ez a különös jelenség újból fel- kebelezett kikötvényes árverés által nem 

szakította szivemnek félig behegedt érintetik

sebét A kinelr elmondtam a történ- Az árverés megtartására határnapul 

teket, azt állította, hogy csak álmod- Í 1909 évi november hő 30 napjának 
iám. Az orvos azt mondta, hogy ide- d. e. 10 óráját
geim túlfeszültsége okozta az égé- ; Kónyi községházához kitűzte és hogy a 

szét, hogy tÖbbet^elleheTn'Ö2?Jgnom. | fenti ingatlanok a kikiáltási árnak - .-résznél 

összecsomagoltam a holmimat S i alacsonyabb részért el nenl^adhatók. 

elutaztam. Elmentem a jütlandi la-i -v Árverezni szándékozók tartoznak az 

pályra es bekalandoztam azt. Karén ¡ingatlanok becsárának lOVo-át vagyis i 63 

sírját akartam látni, tudni akartam, ¡korona 80 fiúért, 70 koronát, 21 korona 

nem nyitotta-e azt fel valaki, mert 60 fiHért és 105 korona 80 fillért készpénz- 

éreztem, hogy ez a bizonyosság* meg ; ben, vagy az 1881: LX. t. c. 42 §-ában 

fogja nyugtatni idegeimet . j jelzett árfolyammal számított és az 1881 
. Meleg őszi este volt, amikor a évi november hó t-én 3333 szám alatt kelt 

temetőbe—erkeztem. Ráakadtam a ; igazságügy miniszteri rendelet 8-§-ában ki

—̂ arf  g y ^e r re  összerezzentem. Ott: jelölt ovadékképes értékpapírban a kikul" 

jött, lent az utón, haján és arcán az dött kezéhez letenni, avagy, az 1881. LX: 

akkori alkonyat pírjával, fehér ru-jt c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 

liaban, epen, mint akkor este. ja bíróságnál előfeges elhelyezéseiröH kiállí-

*s?~ 67-ik L  L _
m~ számtr ■■ “ L -m
---- szabadkézből eladó.

Bővebb fe lvilágosítást a  községi jegyző ad.

-C 'L i’ .V-. á S - C l J S f  j

■-i VTqÉiÉfííi'í-'' • - ■ • / —
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész 

Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és t'éli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok ugg saját készitméngü 

mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a fővárosból egy 

kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

után úgy hibás mint fájps lábakra is kényelmes lábbelit készíthetik. .

Üzletemet ufonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 

szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy

választékban tartok r a k t á r o n . ______:_______ _________ _—- ~~~ -7 -7 ~ ■'— ..v. 1

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnek.,Szétküldés vidékre.

NAGYATÁDCZERKON IMRE URLÉSJJŰI QPÉSZ 4- 

KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA

A. pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel Jcitüntetve.

A pécsi . 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

legjobban szerkesztett teljesen független nagy napilapot járatni
óhajt,

Az Újság terjedelme rendesen 2 8 -  
3 2 -3 6  oldal. Vasárnap és ünnep

napokon 60-100 oldal.
MEGRENDELÉSI CZIM:

AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA
BUDAPEST, VII. KERÜLET, RÁKÓCZI-UT 54-IK 

SZÁM.

Egy évre 

Félévre . 

Negyed évre 

Egy hónapra
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ROHER BERNÂT, NAGYATÁDON.
LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. ?
Horgonyzott acéftflskés kerítés sod

rony, sodrpnyfonatok és sima hu

zalok, kerítések céljaira: „Hungá

ria“ sodronyfonatok.

MAGYAR K1R. LÖPORÁRUDA.

G azdaság i és varrógépek gyári raktára.

Mindennemű takaréktüzhelyek
a legegyszerűbbtől, a

szesebb kivitelig.

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

tezfik és alkatrészek- fa kékkfi 

raffiaháncs.

yagok-nagy raktára.
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
BENYÁK JÁNOS

N A G Y A T Á D .

KÖNYV,- PAPÍR,- 180- 

—  ÉS RAIZSZER —  

K E R E S K E D É S .

h

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. Ö ö  

Rajzpapirt és kartont egész ivekben m m

és felvágva. ---

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt Q P  

fénykép'album emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben _  mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász

lapok, eljegyzési és- esketési meghivók 

a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutányos árban.-

0
-Oyy__Q-§

•<r'7-v^ =53§ 7 -

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
készíttetnek

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatal
- -  * Nyomatott Benyák Jn0s könyvnyomdájában Nagyatádon rfű*.
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N
NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

E lőfizetési á ra k : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., n
-..— gyedévé 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. -

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

.' • heleLOs-saaftesgrőfr : 

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: .Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Sréchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési ésJiirdetcstdijak a kiadóhivatalba küldendők^

Ha mi gazdák Összetartanánk: Pedi<l hány °lö rí*s*  törvénnyé} fel érdekei vedelmére, agazdatársa-
irta -Kodoiányi Antal ^boldogítottak már bennünket, melyek dalmat ez sem buzdítja tettre, holott—

' . ’ . . , , vérig sértették érdekeinfcet. a mező- a mi sutunk minden il^ fellépésnél
Hej de sok dolog máskép volna gazdasági érdekeket, mert hát mi sokkal nagyobb lehetne, mert hiszen 

szép Magyarországon. Bezzeg néni sajnos csak kérni, .könyörögni nte^já mezőgazdasággal az ország népes
volna .akkor ok a rettegésre egy-egy részelünk és merészel hetünk, mert ségének 70 százaléka foglalkozik, 
osztrák miniszteri nyilatkozat, vagy szavunkat nem hallgatja meg senki Mintha'csak az az átok fogta 
e99"e99 sörrel túlfűtött osztrák reichs- mért hiszea ann'aluiluc^ semmi-tiuo- volna meg a maggar-gázdírtársadal- “ 
chsratLképvise-ló kebelből..kjtörtTv^d-mateka-mert■ oly gye~ríge, hogy -ssak mát, mely ezer éyota’sujtja a magyart,

----- - likkantás" miatt' es vissza tudnók szelíd csendes óhajtásnak 'veszik hogy ez össze soha sem tart. Hát
vetni az osztrák ipari túlkapásokat niiiTctaddig, amig az egész gazdatár- nem ébredünk fel soha, ^nyy^Saz 
is, melyeknek már oly sokszor ineg- sadalom Malma* namnrvrln nrn. il ilnli itly ll Irri—nfr mrigiinlrrrtl " líi 
ílíltfl fl maTlac— monőgnndíiság.. d2 " va nem válik, mely. mint menydör- mentsük magunkat hatása alól? 
árát, - egyszóval nem határoznának ' gés reszkettessemeci-az -eddio- a " Iine ott lobog a~M agyar Gazda- 
a maggar mezőgazdaság“ líferdtJlíei niezőgazdaság annyi jogos kivánal- közönség zászlaja» Ennek lobogója 
fölött,• a Magyarországot még mindig mai iránt siket fülek ~doblígrtyáit. \van hivátva elűzni fejünk felöl az 
csak minél jobban kizsákmányolan- Valóban érthetetlen, m§gfógha- átkot, am de csak akkor^Jia minden 
dó osztrák kolóniának tekintő Oszt- tatlan, hogy mindazon sérelmekkel gazda, kicsinyje-nagyja álája tér, fel
rák atyafiak. szemben, melyek a magyar mezőgaz- esküszik rája.

pjem, mert ha mi gazdák crdvkekei aomji éveken át Ne legyei tehát falu az egész
.• • • __összetarlaitónk‘, egy-ő|g4iálalmat Ta»~ értek és mé í̂ folyvást érik, a magyar országbeli, hol a gazdakörbe, szö- 

pezné a mi összetartásunk, a.magyan gaz'datársadalom máigsení. gondolt vetkezetbe ne legyen tömörülve a 
gazdák tömörült tábora, mellyel'pá- még -komolyan •a-'tomOrülésre, pedig fafu népe s ne legyen-falu az egész 

ymolnia kellene mindenkinek, jaki a -minden olyan rossz törvénynek a országban, mely ne legyen tagja a 
magyar mezőgazdaságot -bármily tá- hatásaT mely a mezőgazdasági érdé- megyei gazdasági egyletnek és ne 
volról is érintő dologba . beleszóla- keket sérti, az ország minden gaz- leggen birtokos az egész országban, 
ni akarna. dáját egyforjnán sújtja és azoknak ki ne lenne tagja_a magyar gazda-

Ámde a magyar gazdatársada- folytonos hatása egyformán teheti szövetségnek. Es Ha majd ez az idő 
lom még ma is egy szét hullt kéve, és teszi tönkre és.a gazdat.ársadá- bekövetkezik, mert hiszem, hogy be 
melyet sajnos még nem akadt j0m még sém mozdulm e g . És ha itell következnie s a gazdatársada- 
eddig ember, aki össze tudott volna néha fel-fel io&banik í j , yjra elal- lom ekkor majd tudatára ébred an- 
kötni úgy, hogy tannak minden ka-. szjk, mint á szalmaláng. nak is, hogy érdekoi megvédését az

. lásza egymásra borulva, egymást Hiába látjuk, hogy egyéb más országházban is megnyugvással csak 
védve, megtudná védeni testével a t^alkozásLágakual^ niin^en ^tagja3 rtg2n emberekre bizhatja, akiknek 
magyar-mezőgazdaságiétérdökért^Is, mennyire összetart, "mily eréllyél lép a mezőgazdaság és annak érdeke

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

A meglepetés.
Német humorcszk '

Mint a galamb a pórjával élhetett vol-* 

na Péter gazda a feleségével, >a piros-pozs

gás erejű Lizivel, ha a Lizineknem lett vol

na olyan veszedelmes, veszekedő szaja és 

ha Péter gazda olykor-olykor korábban tu

dott volna hazakerülni a kocsmából.

így azonban minden héten néhányszor 

zivataros napok voltak gazdáéknyl, bár Pé.-» 

Hpr .nagyon türelmes, hidegvérű ember volt 

és-szót sem válaszolt ‘ felesége hangos ki- 

fákadásaira, a melyek csakhém a szomszéd 

faluba elhallatszottak.

Egyszer afonban a végsőig vitte az 

asszony és Pétert elhagyta türelme. A mint 

a szitkok egyre jobban hullottak fejére, Pé

ter szép lassan az ágy alá nyúlt,. kihúzott 

alóla egy szöges papucsot és azt az asszony

hoz vágta. Péter gazda épen nem volt gya

korlott'a dobásban és egyes ablártáblákon 

kívül' éietébén még mit _sem talált „el, .de 

most épen az orrát találta el feleségének. 

Lizinek ugyan meglehetős orra volt,

de az egy szöges" paraszt-papucs részéré 

még sem volt berendezve. Lizi vérezni kez

dett és torkaszakadlából kiabált segítségért, 

majd pedig az utcára futott.
—-^iípeH-^csendőrörjárat Jiala.d>^i/égig. az 

Utcán, mely- a^zouiszéd községben tartott.' 

Lizi sirv)i.mondta el az esetet az őrsveze

tőnek és követelte töl.e, hogy férjét meg

kötözve és megbilincselve a/fönhal vigyék 

el, zárják töinlöcbi*, mert ö  gyilkossal nem 

marad egy . födél <>latt. .

Az asszony kéréséi.ugyan-nem telje

sítetné az őrsvezető, de megígérte, hogy az 

esetről azonnal jelentést fog tenni és férjét 

a bíróság majd megidézi.

Tényleg, nem telt bele nagy id'ő' és 

( Péter gazda idézést kapott a bíróságtól, mely 

a szomszéd városban wtft. Péter fogta ma

gái és vasárnap átgyalogolt a városba. Sze- 

| rencsere néhány korcsma is útba esett, a ho- 

! va Péter sorra bement, hogy egy kis bátcrf- 

i ságot szedjen magába. így aztán miré a 

bíró elé jutott, teljesen elázott. A bíró alar 

posan leszidta Pétert, a ki kékült, ■zöldült, 

i görcsösen .kapaszkodott _beíe egy . székbe 

| és már előre félt, hogy milyen kemény 

büntetést fog a biró rásózni.

Lizi asszonynak is rossz napja volt 

odahaza. Most már bánta, hogy urát ilyen 

meggondolatlanul feljelentette. Egész éjjel a 

szemét sem tudta lehunyni és aggódva 

figyelt, hogy mikor jön haza az Ura. Péter 

azonban csak harmadnap délben érkezett 

meg, szörnyűséges állapotban. Teljesen meg 

volt törve és szomorúan, csüggésztette le 

fejét. Valóban szánalomraméltóan nézett ki. 

Péter lassú, szaggatott,. panaszos hangon 

beszélni kezdett, ót, szerencsétlen embert, 

sötét, nyirkos börtönbe vetették, mely kí

gyókkal, patkányokkal és bőregerekkel volt 

tele. Negyvenyolcz órát kellett volna ülnie, 

de minthogy a szenvedésektől már másnap 

féligv halott volt, a börtönigazgató megen- 

dedte neki, hogy büntetésének hátrajévö 

részét a másik vasárnap tölth?sse ki, hogy 

félelmét és szenvedéseit addigra kipihenje.

Aztán Péter gazda ágyba feküdt és 

két nap, két éjjel folyton feküdt és nyögött, 

amiyirqmegviselte,.a..börtön. • ■'

Ez a hét.' minden' veszekedés nélkül, 

csöndesen telt él Péteréknél. Lizi hangtala

nul járkált a szobában és nagyon gyakran 

törölgette széniéit . köténye sarkával. Péter 

gazda 'egész nap egyébről sem beszél, mint
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szivükhöz, lelkükhöz van nőve, s 
ezzel á mezőgazdaság is méltóké- 
pen lesz majd ott is képviselve akkor 
majd, —  de előbb nem, feljön az 
égre a magyar gazdák ragyogó nap
ja is, amely csak boldog embert fog 
látni szerte a hazában.

Vájjon ezt a szép, ezt a boldog 
időt megérem-e még én is?

Temetőnket rendezni kell!
Ezzel megoldhatjuk a kerítés- 

kérdést
E lap hasábjain már többször esett; 

szó temetőnk modern kerítéssel való ellátásá

ról, azonban a kerítés felállításához szüksé

ges fedezet előteremtésére csak egyetlen 

egy mód ajánltatott: a gyűjtés.

Igaz, ¿hogy ez a mód a legjobban 

megfelel ezen czélnak, de meg kell gondol

nunk azt is, hogy bármekkora legyen is az 

áldozatkészség egyesekben, mégis kicsiny a 

ml társadalmunk ahoz, hogy közadakozás

ból e most már elodázhatatlan kerítés el-

Legyen szabad nekem e helyen a nél

kül, hogy bárkit is bántsak, a szükséges 

összeg előteremtésére a gyűjtésen kivül egy
- - . .  irmengarggs

A temető térképe légyen a-községhá

zánál, högy az érdeklődők—azt bármikor 

megtekinthessék.

A felparczel lázott sírhelyek különböző 

árúak legyenek. Lehetne. 100 — 80 — 60 

40 — 20 — 10 — 5 koronás, sót ingyenes 

sírhely is a szegények részére.

Ezzel elérnők azt, hogy temetőnk uj 

része 5—10 év múltán teljesen rendezett 

lenne s az igy befolyt összegből rövidesen1 
felemelhetnők az annyira óhajtott temető- 

kerítést is.

15—20 év múlva pedig, mikor a te

metőnek régi része újból temetkezés alá 

esik, szintén megfelelő terv szerint parcel

lázható vblne, úgy hogy 30 év leforgása 

alatt elérhetnők azt, ho&y Nagyatádnak egy 

mindenben kifogástalan, teljesen rendezett 

temetője lenne.

De csak úgy, ha már most munkához 

látunk. Minden év veszteség. Még a tél be

állta előtt fel kell méretni temetőnket, azt 

parczellázni; a térképét elkészíteni, hogy a 

jövő tavaszszal már a pontosan kijelölt 

helyre temethesük halottainkat

képviselőtestülete rendkívül sokat tett köz

ségünk fejlődése érdekében, hálásak is va

gyunk érte éshálás lesz az utókor is, de tegyen

Itt nem segit majd senki sem. 

Csak azt nem tudom kitalálni, 

Pedig ez is csak lényeges — 

_Hogy a nagy repülésre nálunk ~

B'frgBgetet' ire vében halottatokért Is

temetőnknek általános rendezése is megold

ható lenné, melyre ugyancsak reászorul 

szép fekvésű sirkertünk.

Ha valaki átlépi a holtaknak ezen ákácz- 

bokrokkal körülültetett csendes birodalmának 

kapuját, csodálkozik azon, hogy ezen szépen 

fejlődő Városkának még mindig rendezetlen; 

a temetője.

A régi részről nem szólok, mert az 

még a régi Atád temetője volt, de szólani 

kell az uj részről, a fejlődő Nagyatád te

metőjéről, hogy felhívjam a figyelmet annak 

rendezésére s rendezésével eggütt arra a 

módra, melytől én a temető kerítésének a j 

legközelebbi jövöben leendő megoldását is 

reményiem.

A temetőnek azon részét, melyben 

még nem temetkeztek, parczellázni kell. Ki 

kell jelölni az utakat, külön külön az egyen

lő nagyságú sírhelyeket s megállapítani egy 

egy sírhely árát és erről térképet készíteni.

vigye keresztül a temető rendezését

Anonymus.

a börtönbeli szenvedéseiről.

Lizit nagyon meghatották urának szen

vedései. És ha elgondolta, hogy Péternek 

vasárnap ismét el kell menni egy napi áris- 

tomra a szive összeszorult és elhatározta, 

hogy véget vet annak a kinos állapotnak.

Szombaton azt mondta urának, hogy 

beteg testvérét megy meglátogatni a szom

széd faluba. Igazában azonban a szomszéd 

városba ment át, a bíróhoz, hogy férje hát

ralévő büntetésének elengedését kérje. A 

biró nagy szemeket meresztett, mikor a si 

ró asszony a sötét, nyirkos  ̂ patkányokkal 

és kígyókkal telt börtönről beszélt- De az

tán, mintha világos lett volna előtte a helyzet.

— Jó asszony — szólt a biró — ha 

már ilyen szivhezszólóan könyörögsz, az 

uradért, hát teszek valamit az érdekében.

A biró elővett egy iv papirost, irt va

lamit reá, rányomta a hivatalos pecsétet, 

majd az irást borítékba téve, igy s z ó lta

— Ezt a levelet add át holnap reggel 

a községi bírónak. Az uradnak azonban 

egy szót se szólf ~a dologról, hadd legyen 

szegény meglepetve. Elrendeltem, hogy a 

hátralévő büntetést otthon a községházán 

ülje le.

H Í R E K .

Azt olvastam, hogy Biéríot ur, 

A repülés nagy mestere,

Kit tünleményes égi utján 

Ahl senki még le nem vere,

Az ősszel, tehát nemsokára 

Mi hozzánk is  tflátogat

S fejűnk felett, a kék magasban 

Repülni fog nagyot, sokat.

Türelmetlen kíváncsisággal,

Jó Blériot ur, várjuk önt,

Ki egy tolakodó vigécnél 

Százszor, ezerszer is különb, 

Mert repülésben a vigécnek 

Segíteni szoktunk rendesen 

De önnek, kedves Blériot ur

Tán a Grundon? Vagy lent a réten 
Avagy talán Ganajoson?

Bármelyiket választja köztük 

Én egyikben sem sztozom.

Figyelmébe ajánlok önnek 

Egy horribilis ideát 

Kis ut, de sokat ér! Repüljön 

Városunknak utcáin át.

De hogy éjjel is lassan ajánlom:

Hozza magával reflektorát 

Mert különben sötét utcákon 

Repül eropíányával át.

— Újév. Izr. polgártársaink holnap s hol

napután ünnepelik újévüket, számításuk sze
rint az 5670. éVet

— Kitüntetett tanitó. A kultuszminisz-. 

tér tanügyi érdemei elismeréséért Szalóky 

Dániel erdőcsokonyai református tanítónak 

200 korona személyi pótlékot utalványozott

természetével bir és a nyugdíjba is beszá

mítandó.

Vonatkisiklás/F. hó 14-én reggel ‘/,

- o'rákor a  Budapestről hiumeí felé haladó 

1006-os gyorsvonat Somogyszobb mellett 

a 17-es számú őrháznál kisiklott. Szeren

csére a vonat lassan haladt s igy emberé

letben, sem a vasúti kocsikban kár nem történt.

— Dezentor. F. hó 11-én Nagyatád köz

ség felett ritka vendég jeí^nt meg. Ugyanis 

Hermán Márk, lábodl lakos halastavából 

megszökött a lábodiak kedvenc hattyúja s 

egyenesen községünk feTé vette ul}át„ ahol 

nem a legbarátságosabban fogadták a szokat

lan aeronautát, mert a mezőn levő nim- 

ródok több lövést tettek feléje. Végül a 

hosszas repülésben kifáradva, az úgynevezett 

«Takács gödribe« szállt le, a hol városunk 

halászó zenészei vették pártfogás alá, kik 

az itt időző cirkus tulajdonosának adták el, 

a honnan hosszas viszontagság után a köz

ségi rendőrség a városházára kisérte be. 

Tegnap megjelent a szökevény tulajdonosa 

s szigorú őrizet alatt Lábodra szállíttatta a 

megfogyott, de meg nem tört hattyút

Az asszony örömében kezet csókolta 

bírónak, ezerszer köszönetét rebegett és 

boldogan hazament

Míg az asszony odajárt, Péter gazda 

a korcsmában ült és sörözött Megelégedett 

arccal itta a sört és e megelégedésre oka 

is volt. — A múlt vasárnap ugyanis a biró 

bár alaposan leszidta Péter gazdát, a miért 

az asszonyt a papucscsal megdobta, más 

bántódás Pétert azonban nem érte, sőt a 

biró ur bölcs tanácscsal is ellátta és azon

nal hazaengedte. Csakhogy Péter nem az 

az ember, a ki mindjárt hazamegy. Egy korcs

mába tért, hol egy jó barátra tett szert, a 

kivel két éjszakát keresztül mulatott. És 

minthogy Péter nagyon jól mulatott és a 

sör is kitűnő volt még egy jó napot akart 

magának szerezni és ezért találta ki a ra

vasz mesét a sötét, nyirkos, kígyókkal, pat

kányokkal, tele börtönről és a félbemaradt 

büntetéséről.

Vasárnap jókor reggel már talpon volt 

Péter. Készült a városba és olyan kétség- 

beesett arcot vágott'a felesége előtt, mintha 

akasztásra nienne.

Épen mire elkészült, jön a községi 

| szolga és hívja Pétert a biró elé.

Péter nem épen örömmel ment a köz
sági bíróhoz.

— No Péter gazda, — szólt a biró 
valóban szerencsés kópé vagy. Épen most 
írja nekem a szomszéd városból a bíró ur, 
hogy enyhíteni kívánja a te büntetésed- 
Kegyesen megengedi, hogy a még hátralévő 
24̂  órai büntetést itt, a községházai fogház

ban ma leülhesd. Eredj tehát szépen haza, 

vedd fel a hétköznapi ruhád, aztán jöjj be 

megkezdeni a fogságot. A feleséged is hoz
hat be neked egyet-mást enni, de Inni egész 
nap nem lehet mást, mint vizet, mert ez 
szigorúan meg van tiltva. Tehát siess haza, 

hogy bezárhassunk.

Péter azt hitte, hogy rögtön a menykő 
csap belé. Tiltakozni kezdett a büntetés 
enyhítése elleifés kézzel-lábbal kívánta, hogg 
ö büntetését szabályszerűen a városban 

akarja leülni.

A községi biró azonban nem sokat 
okoskodott. Ó és két csendőr lefogták Pé

tert és szépen becipelték a községházi fog

házba.

így töltötte Péter a szép. a hosszú 

vasárnapot a községházi börtönben és törte 

a fejét rajta, hogyan jutott ő ehhez a bün

tetéshez. __ .<+- 

Fordította: GARAI KORNÉL.



— Országos vásár Nagyatádon. A f.

hó 13-án megtartott országos vásár, dacára 

a reggeli-órákban hirtelen kerekedett zápor

esőnek, — szépen sikerült. Az állatvásáron 

úgy a kínálat, mint a kereslet élénk volt; á 

“ kereslet különösen a szarvasmarha felé ira^ 

nyúlt. Szarvasmarha felhajtatott 698. drb. 

eladatott: 416, drb ló felhajtatott: 484. drb. 

eladalott 186. drb.

— jegyzők közgyűlése, A somogyvár- 

megyei községi és körjegyzők egylete f. 

hó 28-án délelőtt 9 órakor Kaposváron a 

vármegyeház kistermében tartja meg rendes 

közgyűlését, amelynek főbb pontjai a követ

kezők: Tisztujitás. — Az alispán értesítése 

a házadókataszter munkálat tárgyában. Az 

alispán fölhívása a községi pótadó főköny

vek hitelesítése tárgyában. — A segédjegy- 

ző-fizetés fölemelése tárgyában törvényha

tósági határozat és ugyanez ügyben alispá- 

ni értesítés. Györvármegye jegyzői egyleté

nek határozata a segédjegyzói kérdésben.

— Jövő évi költségvetési előirányzat meg

állapítása. — Barabás Béla dr. orSzággy. 

képviselő megkeresése az aradi vértanuk

Az orsz. jegyzői egyesület őszi közgyűlé

sére delegátusok választása. — Netáni jn.-- 

ditváuyok tárgyalása.

NAGYATÁDI HÍRLAP

-— ^ ••fl-TBgniag iaKoi.TT « a i^ v a rr n ( p ^ ” ^ w^ ,B»<rtl fokéM»/ tmjul
ség fogházában az elmúlt hóban volt 49 c,nbcT hordásával a repülőgépek munkája- 1 
jogerősen elitéit férfi és 2 nő. Fellebbezés l,ál sokkal hosszabban tarló és körülménye- 

alatt 15 férfi és 4 nő, vizsgálati fogságban sc^  munkát végzett, nagyobb levegő aka- 

39 férfi, és 23 nő. Az összes foglyok szá^  dályókóü győzedelmeskedett. Mind a ké> 

ma 133.

— Testisértés. Együtt dolgozgattak az* 

ötvösi mezőn Karijis Juli és Májliuger Mári 

odavaló leányok. Serényen folyt a munka7 
ami közben valami fölött, szóváltás kelet

kezett közöttük, Májlinger Mári hírtélen egy 

vasvillát Kapön, ame"Ttyel~ tar’snőjct mielőtt 

még védekezni tudott volna - alaposan bal 

halántékon szúrta, A hadakozó leány ellen! 
a'vizsgáiét megindult.

— A levegő urai. Rheimsben nagyszerű 

versenyekLfohjtalr.a "különböző rendszerű í 

repülőgépekkel. A iniről még nem rég is 

mosolygó-kételkedéssel beszéltek, íme azt | 

az emberi tudomány megvalósította. Egyes 

és kettős alapú repülőgéppel, azaz monop

lánnál is, biplánnal is huzamosabb ideig, 

órákon át tudták szeldelni a levegőt, vagyis 

Bleriotnak a calaisi csatornán át való repü- 

iése csak merész kísérlet immár, de a mos

tani repülési eredmény messze fölülmúlja.

Ugyanakor pedig Zeppelin ballonja is meg

járta az utat a Boden tótól Berlinig. Útköz

ben baleset érte ugyan; de visszatérőben 

huszonkét óráig tartó ultal egyfolytában 

ment állomáshelyére. A különböző rendsze-

fölött lehet helye a vitának gyakorlaü szem- rck irnak- akik»ek vagy nincs már emléke- 

ponfiíól; d_‘ nagy igazságfal,msiKj- és elf )- ' zfi tehelségík, vagy a kik soha semmi olyat 

gultság el nem iiinerni Zeppelinnek is a incm cselekedtek, a miről megemlékezi ér- 
! damafc -■ ............ .... r..—■

dent tudnak. . ;

Az önfeláldozást rendőrileg be kelle

ne tiltani. Nagyon demoralizálja azokat az 

embereket, a kikért feláldozzuk magukat.

ízetlen dolog szigorú mértékkel mérni, 

hogy mit olvassunk és mit ne. A* modern 

kultúrának több, mint fele attól függ, a mit 

nem volna szabad elolvasni.

A természet gyűlöli a szellemet. Ez 

világos. Nincs egészségtelenebb dolog, mint 

a gondolkodás. Ebben épen úgy tőnkre 

megg az ember, mint bármely más beteg

ségben. Még szerencse, hogy a gondolko
dás nem ragadós.

Mennyi mindent dobnánk el magunk

tól, ha nem félnénk attól, hogy- másvalaki 

felveszi. ~

A cigarettának legalább egy varázsa 

van, az. hogy nem elégití ki az embert.

— Uj magyar népdalok. Lengyel Géz.i 

- a jól Ismert zeneköl 10̂ 30 harmóiiiumra át

írt magyár népdalt adott ki, melyről a ze- 

^.nckritíka a legnagyobb elösmcrésscl nyilat-

' rendizernek próbatéto , az emberi tudomáruj-- 

és találékonyság szédületes crcdtflínyét mu

talt» be. — .

A főváros legelső fogorvosi intézete, 

mely az i s i f l r f f  szakember . dr. BatízfalvjT

kozott. — Lengyel művét olvasóközönsé- István tanár a mütőfogászat és a müfogá- 

günk figyelmébe- a legmelegebben ajánljuk, szat szakorvosának vezetése allutt áll, Bu- 

Megrendelhetö a szerzőnél, Vízváron, ára1 dapcst, Károly körút 3 szám ;iIá e célra 

3 korona. berendezett helyiségekbe helyeztetett át. Ezen j

«„ . - ..  ixt A J. x az országban páratlan, dirokt Amerikából
— Állami facscnietck adonianyozása. . . ,, ’ , r . . . . .

„ r . . . .  ... . . . .  hozatott felszereléssíi es tien'.-k tel beren-
A 1o dmivelesugyi miniszter az allam által . • ,- ,u r

• . j  . , iu-i in dezett intézel mát Jobb limit lOO.OOÍF fog-

. , . , . . . .  |. .., , betegséget, vagy foq liányt látott el sikere- 
évi tavaszi és őszi erdősítésekhez szükséges M ... . . . .. . .
c se m e te ké sz le te ke t a fe lté te le k  ■ v '> 'am os „  ^ . , ro u-o > seg.U oge-

. . r , . vei teljesen fajdal.naLaiiul. Az utézet élen
szerint foqia a fo uainodo birtokosoknak .... ... c ... , . •y  . , , J± . ... .  , allo kiv ilo-vezető főügyelete es személyes

. °P r ^ “' ^ k t o , , ,  ikudja*.1 ItHfi J w t l l  wiuil « W
beerdösitésére kért csemetéket iiigyeil, vagyis ^  ^  f M c l6 k  éj- „,üf ■ ó||4soki

a te rm e lé s i k ö lts é g e k  e le n g e d é s é v e l-b o c s d it-  ^  r (  a M ) |á j  ^  k8zok ta tá s .  |
iá a birtokosok rendelkezésére. Kivételes.............. ....  .. , ... . . .. ,
1 . c , . . . .  uqtn minisztérium elismerés? is kitüntette,
esetekben a csemetéket a folyamodokhoz _  , , , . . .. , M. . . .. . .  . . * * . • .. i. Ennek dacara árui mérsékeltek. Minden fel- 
legközelebb fekvő utoltó vasuli úllomasra ^  dijta| fclszetc,é s c :
telieSen díjtalanul elszéll,tat|a. A z eze,, cse - “ u v. d ík .ek f ., ^  ;

‘ “ . é k  k t o H t é s a  u  á f f  í e n m a r a d o  k é , ^ e t M L 4 t ^ k J “ á n , , i| , e „ , ií [ o g p a i , ^ a ! l f a t . L e v c . ;
a m in is z te r  m s fé le  e rd ős , esek c é l.a tra  , e „ -  azon „ d, ¥á ,8s2o; 
des erdei vágások cs tisztások beerdosite- ---— -

sérc is ad ki csémelékel. azonban csak az 

.átlagos termelési költségeknek, a csomago- 

' lásnálc és szállításnak megtérítése mellett. 

Azok a birtokosok, akik e csemeték vala

melyik fajtájában részesedni kívánnak, folyar 

modványaikat legkésőbb folyó évi decem>- 

ber 15-ig adják be és'pedig közvetlenül,az 

illetékes kir. erdőfelügyelöséghez.

— Lop is. Kónyí községban egy ism ¡rétién 

tettesekből alakult betőrőbanda működik, 

amely rémületben tartja a lakosságot. Mint 

tudósítónk jelenti f. hó 5 és b-ika közti 

éjjelen Kurucz Józef, Komáromi Ján«s, Fü

les György, Máté Jánosné és Bick Árpád 

korcsmáros lakásába töffeíPBe^ s minde- 

nenünnen kisebb nagyobb zsákmányt elemel

ve megugrottak. A hatóság erélyes nyomo

zást vezet, de mindezideíg’nem sikerült a 

tetteseket kézre keríteni.

. — Kényelmes foglalkozás, nagy kere-; 

rét mindenkinek. A mai nehéz inegélhe-j 

viszonyok közi is n.igy és biztos napi- 

5er«eífé' tehetnek szert azok, a kik kötó- 

fépen dolgozni akarnak, a mely a legkö- 

lyebben kezelhető, A hírneves cég: a Ma- 

gyai\Styria kötőgépgyár, Budapest, Csen- 

jeri-utca 54 g. minden érdeklődőnek kész

séggel megküldi árjegyzéket, melyben 

>gyuttal a tanitési utasítás is beyfoglaltatik. 

E kö őgép különösén alkalmas leányiskolák 

részére, mert ‘a növendékeket nemcsak a 

harisnyák, hanem az összes kötött áruk el

készítésére könnyen meg lehet tanítani és 

így hasznos keresetre kiképezni.

Wilde Oscár gondolatai.

Az öregek piindent elhisznek; a fér

fiak mindenben kételkednek ; a fiatalok min-

. Nincs idétlenebb dolog a világon, mint 

mikor egy asszonynak tiszta a lelkiísmere- 

te. Szerencsére, a legtöbb asszony tudja ezt.

Csak1 kétféle tragédia van. Az egyik, 

-nem éfi-ef- azt, a mit—-akar,— 

a másik, ha eléri. Az utóbbi a nagyobb 

tragédia.. m ■■ ■

Az asszonyokbárT'az a kellemetlen, 

hogy mindig meg akarnak javítani minket. 

Mikor aztán megjavultunk, többé nem kel- 

lünk nekik.

A vitás Északi sark.
A Kossuth kávéházban két ur 

a hét legaktuálisabb eseményéről, az 
északi sark felfedezéséről beszél.

— Mondhatom magának, hogy 
keserű napok virradtak npám. Készü
lök megőrülni.

— Na, na. Azt ne tegye.
Az embernek megáll az esze. 

Most már ki fedezte fel, Cook vagy 
Peary ?

— Mit?
— Az északi sarkot.
— Mit érdekli az magát? Én 

egész jól érzem magam az északi 
sark nélkül is. Minek megy maga 
egészen az északi sarkig ? Hát nincs 
nálunk elég sarok? Álljon, ki egy 
sarokra és fütyülje el, hogy

Londonban vannak sok szép utcák 
És minden utcán sok — sarok 
És minden sarkon vannak házak 
És minden házon ablakok.

Ezzel kérem a saro^-ürjijet teljesen 
el is intézté

Körtyü magának. Maga bát
ran -viccelhet. Magn egy kultura nél
küli lény. Nálam’ azonban másként 
áll a-dolog. Az én családom egy jól 
nevelt család, a kit minden világ- 
szenzació'érdekel. Ha haza. megyek 
Töhötöm, a legnagyobb fiam azzal



fogad: «Papa, papa, olvastad? És 
mit szólsz hozzá, mint szakértő?» 
És nekem mindhez hozzá kell szól
nom, mint szakértő.

— Szegény apa.
— Igaza van. Én egy szegény 

apa vagyok. Egy hét óta odahaza 
az északi sarkkal kínoznak. Honnan 
tudjam én azt, hogy mi az az északi 
sark? Már mindennel kirukkoltam. 
Beadtam nekik, hogy azért hívják 
északi sarknak, mert ott mindig éj
szaka van és-mert ott az emberek 
folyton a sarkukon járnak.

— Huhajhaj! Sőt csuhaj!
■—s Hát persze. Mit adjak

szegényeknek ?
— Szegény családapa.
— Ez még a kisebbik baj. R

be

NAGYATÁDI h ír l a p

796 számú telekjegyzókönyvben A + 2350 bíróságnak 1909. évt V. 189/1 'számú vég- 

hrsz. számú ingatlanra 84 koronában, a Cső- zése következtében dr_Kommen Elek űga- 

kölyi 1059 s J L  teleieggzököngvben A ¡ % Z “ « X S J -

2381 hrsz. alatt felvett ingatlanra 186 koro jéjg f0ganat0sitott kielégítési végrehajtás 

nában, és a Csökölyi 1081 számú telekjegy- felül foglalt és 11 lOkor.-ra becsült következő 
zökönyvben A  I. atatt felvett 2081) 3, 2080 ingóságok ü. m. 100 cs. szövópamut róíös 
4 és 2081) 5 hrsz. számú ingatlanra 115 áruk nyilvános árverésen eladatnak, 

koronában ezennel m e g á lla p «

árban elrendelte,, hogg az árveres megtar- |fola,áll , 27 kor; gg fi||, tőkekövetelés en- 

tására határnapul .... inek. 1909 évi január hó 27 napjától járó 6 ,,

1909 évi december hó 6 napjának kamatai, és eddig összesen 44 kor. 86 fil- 

"• d. e. 10 óráját
Csökölyi községházához kitűzte és hogy az 

ingatlanok a kikiáltási árnak * t-rész annál 

alacsonyabb részért el nem adhatók.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának toTí-ÍTvaggis kifflzetik és ahhoz a venni szán-
. - » ó i  nn iB ^  dekozok ezennel oly megjegyzéssel hivat-

. koronaát, 8 korona ,40 filtert, 18 korona 60 jnak ^  ^  aérIna afngósl gok „

fülért, és 11 korona 50 fillért készpénz-¡1881 évi l x  t _c. 107. és 108. §-ai értel- 

nagyobbik bajt a felfedezők csinálják, ben, vagy az 1881: LX. t, c. 42 §-ában mében készpénzfizetés mellett, a .legtöbbet 

A Töhötöm nem tágít és azt állítja, jelzett árfolyammal számított és az 1881 Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 

hogy az északi sarkot egyedül Cook évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt C1 fognak adatni.

fedezte fel, viszont az Ignác fiam Jgazságügymíniszteri rendelet _8-§-ában ki- Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
eguszerüen svindlernek nevezi a Coo-j jelölt ovadékképes értékpapírban a kikül- ¡flokat mások is le- és felülfoglaltatták és 

k S  és kizárólag Pearyt tartja a á r  dött kezéhez letenni, avagg az 1 ^  LX.

, felfedezőnek. Ezen aztan |t c. 170 §-a értelmében a banatpenznek tí>]m^hc>n P7t>k javára u oWonrívHotiu

Kelt Nagyatádon, 1909. évi szept. hó

lérbenbiróilag már megállapított költségek 
erejéig, (Nagyatádon, alperes üzletében le
endő megtartására ___ .;—

1909. évi szeptember hó 20-ik .napjának 
d. u. 3 órája

helyre
és á beket en állítom, 

nádvesszővel.
családapa. /  

És a feleségem. Olyan tudo-

tott^flz js kínoz az északi-sarkkal 
Ebéa helyett az északi sarkot tálalja 
elébem. Tudományos alapon kívánja 
tőlem az északi sark megmagyará
zását és különösen az érdekli, mi
lyen férfiak vannak az északi sar
kon és van-p npkík fpTpspgfik ? Ttiri-

a bíróságnál előleges elhelyezéseiről kiálli- i ___
tótt szabályszerű elismervényt átszolgáltat- 20. napján.

Nagyfád, 1909 augusztus 26-án
SZABÓ JÓZSEF 
*£ir.~bir. végrehajtó.

jbíroság, mint telekkvi hatóság.

Dr. SZABADY
kir. járásbiró

'v/9. sz. I90y. vhtó7~ “

Árverési hirdetmény.

ja, ez az északi sark már a gyomor
ban van.

Elhiszem. fillér tőkekövetelés és járulékai iránti vég-

— Már a téboly kerülget. Csak rehajtási ügyében a kaposvári kir. törvény- 

íegalább szenvedéseim közepette ta- szék a nagyatádi kir. járásbíróság területén 

telnék valakit, a ki megmagyarázná, levő Rinyaszentkirály községben fekvő a 

hogtj mi is az az északi sark. ! rinyaszentkirályí 96 számú telekjegyzókónyv- 

Szégyelje magát. Maga ezt bcn /\ -f-,133 hrsz.\zámu(ház, udvar, kert) 

nem tudja ?^ ingatlanra 903 koronában, az A f  alatt fel-

Talán maga tudja?  ̂ vett 2 118-ad rész legelő illetőségre 10 ko-

Az igazat megvallva, én nerö i-onában, s az A f  alatt felvett 2 118-ad 

tudom. Dehát önnek, mint jól nevelt; Tész eráó illetőségre 20 koronában ezennel 

családapának ezt tudnia kellene. Kü- : megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 

loaben adhatok egy jó tanácsot. Fel-: hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 

teve persze, hogy kifizeti érte a fe-; 1909 évi december hó 9 napjának

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
jévi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. 
¡és váltó törvényszéknek 1909. évi 90030 
számú végzéseJcövetkeztében dr. Szetsey 

... . . . . ^István ügyvéd által képviselt Wágner Jg-
lekkönyvi hatóság kozhiré teszi, hogy Fle-;nácz javára 300 kor. sJár.-erejéig fogana- 
iner Ignácz végrehajtónak Ríedler István tositott kielégítési végrehajtás utján lefog- 

végrehajtást szenvedő elleni 41 korona 60 falt és 800 kor.-ra becsült következő ingó-

3248 sz 1909 tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A nagyatádi kir. járásbíróság, mint tér

ketémet _ _ _ _ _ _
— ]o van Jiifizetem.
— Pesten rengeteg hordár áll 

minden sarkon. Ha legközelebb fel
megy, kérdezzen meg egyet Bizo
nyára útbaigazítják.

— Ha magával sokáig cseveg
nék az északi sarkról, tényleg meg
őrülnék.

(Dühösen csörömpöl a pincérnek 
és kifizeti a feketéket)
~~~ " "  .  ' jr-r. ■ — =---

3246 sz. 1909 tkv.

Árverési hirdetmény kivonat

A nagyatádi kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy ifjú 

Maczán Ferencz végrehajtatnak István Já
nosáé szül. Tóth Katalin végrehajtást szen- 

_ vedó elleni 136 -korona tőkekövetelés és 

'  járulékai iránti végrehajtási ügyében a ka

posvári kir. törvényszék, a nagyatádi kir. 

járásbíróság területén lévő Csököly község

ben fekvő a Csökölyi 499 számú telekjegy

zőkönyvben A L alatt felvett 115) a hrsz. 

számú Ingatlanra- 590 koronában, a Csökölyi

ságok, u. m: 300-drb.-kendő, 500 drb. abrosz, 
10 tuczat szalvéta nyilvános árverésen el- 

nak.
Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 

bíróság 1909. évi V. 508 2 számú végzése 
folytán 300 kor. tőkekövetelés, ennek 

1909 évi.^juliüs hó 15 napjától járó 67.. ka
matai és eddig öszszesen 59 kor. 80 fill. 
ben biróilag már megállapitott költségek 
erejéig, Nagyatádon alperes üzletében 
(Széchényi-tér) leendő megtartására

. évi szeptember hó 21 -ik 
napján d. u. 3 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
. . in  ¿ rá lá t [dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-

. _  , nak meg, hogy az érintett ingóságok-az 1881.
ffingaszemkirálg községházánál megtartandó ;<ivi Lx , . c 1Q7 IQ8 | .ai értelmében

nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási ¡készpénzfizetés mellett, a legtöbbet jgérönek, 
"/„-annál alacsonyabb árért el nem adhatók, szükség esetéiL becsáron alul is el fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ihatni. --- —

ingatlanok becsárának '10  .-át vaggis 90: . az elárverezendő ingósá-
J L . .  v , i „---- •> a°k?' mj sp.k.« e: és. felulfoglaltatták és

azokra kielégítési jogot nyertek vollia, ezenkorona 30 fillért, 1 koronát és 2 koronái 

készpénzben vagy az 1881 LX. t  c. 42 §-ában 

jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 

november hó 1-én 3333 szám alatt kelt 

igazságügyiminiszteri rendelet 8 §-ában ki- hó 9. napján, 

jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 

kezéhez letenni, avagy az 1881 LX. t. c.

170 §-a értelmében a bánatpénznek a biró- i kO V áC SZ erS Z á ltl,

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

Kelt Nagyatádon, 1909. évi szept.

SZABÓ JÓZSEF 
kir. bir. végrehajtó.

ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza- 

bálgszerü elismervéngt átszolgáltatni. ErZSébetpUSZtáll e ladó  1 tel- 
Nagyatád, 1909 augusztus 26-án kir. 

jbiróság mint telekkvi hatóság. ijCS k o m p l e t  kOVáCSSZCrSZaiT l

kír. ¡árásbiró. (fuvo nélkül) jutányos áron. 

803. sz. 1909. vhto. AZ érdeklődők a szerszámot
Árverési hirdetmény. —^  r . _ f

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881: !'E rZ S 6 bc tpU S Z t3 fl P l l jS Z  I m r é “ 
évi LX. t-cz. 102 §-a értelmében ezennel r, , . . .  , ...
közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás- f ie l m e g t e k in n e t lk .
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek czipökben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitméngfl 

mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a fővárosból egy 

kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-f&ejelken a Néptakarékpénztárral 

szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy

álasztékhan tartok raktáron: ... .......  ' -----  -- •_____________ — 1

Rendelések és javítások gyorsan, és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.
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CZERKON IMRE S S S S ;  NAGYATÁD. '

A pécsi... . g 

országos ki*- g  

állitáson elis

merő oklevél

AJÁNLJÁ saját készitményü lábcliit a legjobb és legmodernebb kivitelben.- 

ELVALLAL hibás és fájós lábakra ijiérték szerint minden aiaku cipők el

készítését.

RAKTÁRON TART: Úri, n ó i és gyermek kész árut egyszerűtől a  legfinomabb

m A pécsi 

A  országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

. J

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

lel kitüntetve.

1 __________ —

m H  - S  legjobban szerkesztett teljesen független nagy napilapot ‘tSfc1 
I  fizesse elő

A  %  u , h á s - « t !

Előfizetési árak: i
Egy évre . 

Félévre 

Negyed évre 

Egy hónapra

Az Újság terjedelme rendesen 2 8 -  
32—36 oldal. Vasárnap és ünnep

napokon 60-100 oldal.
MEORENDELÉSI CZIM:

AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA
BUDAPEST, VII. KEROLET, RÁKÓCZM)T M-ÍK 

SZÁM.
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BERNAT, NAGYATÁDON. Alapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYAR. J MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

G azdaság i és varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott acéitDskés kerités sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu

zalok, kerítések céljaira: „Hungá- 

ria“ sodronyfonatok. ■■■■■

a legegyszerűbbtől, a legdi- 
- szesgbb kivitelig.

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

„Comélia“ és „Sophiána“ perme

tezők és alkatrészek, f* kékkő és 

raf fiaháncs. ••• ,v  .•.

anyagok - nagy
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET.
BENYAK JANOS S

KÖNYV.- PAPÍR,-Ï1RÛ- 

ÉS RAJZSZER =

N A G Y A T Á D . - K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogaHnT, itatós és ivlevélpapirt.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, müvek értesítők, gyász

i g  lapok, eljegyzési és esketési meghívók

Rajzpapirt és kartont egész ivekben h  a legizlésesefrb kivitelben.

és felvágva. ---  Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt C □  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vas* 

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

írókészletek. és rajzszereket.

B

szóval- mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses eiké- 

_s.zitését jutányos árban?"

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
_____' £ készíttetnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
*  - N y o m a to tt B e n y á k  Jáno s k ö n y v n y o m d á já b a n  N a g y a tá d o n jJ ö O O r ~  ~ — ~



IV. évfolyam 1909. szeptember hó~Zá. 38-ik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAkűRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési ¿ ra k : egész évre-8_kor., félévre T köív, ne- 

' — —  ."gyedévre 2 kor., egyesszánrára 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 SaÉBKESZTÚ:

SZMODICS SZILÁRD.

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

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba kaidendők

Az ország helyzete.
P. M.) Nem politikailag kívá

nunk foglalkozni az ország helyze
tével, mert nem vagyunk politikai 
lap, de nem akarunk jóslásokba sem 
bocsátkozni, mert bizony erre vonat
kozóan még az úgynevezett «illeté
kes tényezők« is a legteljesebb'bi
zonytalanságban tapogatódznak.

-----flrról-akarunk- azonban szólaní,
hogy minő általános bajok követket- 
keznek be, ha a politikában válság 
áll be, ha az ország helyzete bizony
talan. Né l u ^  elég gyakran van uqu-

virágzásnák indulna Magyarországon 
mindaz a mi most tesped, sinylik: te
hát az ipar, a kereskedelem és a 
gazdaság is, A viszonyok egyszerre 
megjavulnának és nem hangzanék 
annyi panasz a létért küzdő emberek 
ajkáról, mint most.

A politikai válság elsősorban 
a tőzsdét irányitja^Értékpapirok, me
lyek eddig a legszilárdabban. álltak, 
rohamosankezdilrveszteni árfolya
mukat. A külföldön magyaj; papírokat 
ilyerrkör nem vesznek, mert hát bi
zonytalan a magyar politikai helyzet,

ne Vei éti poutiKai vaíság. Olyannyi- 
_ra gyakran, hogy a politikai' lápok 
^legfontosabb rovatát ez képezi. Per
sze mindenik lap úgy fogja fel a vál
ságot, a milyen Rolitika szolgálatá- 
ban-és ehez - képest adja le «legbiz- 
tosabb forrásból« vett értesöleseitr 

Ne foglalkozzunk azonban a 
politikai válsággal, de nézzük—meg 
azokat a bajokat, a melyeket a vál
ság szül és a melyek felszínen isi 
tartják magukat. * -

Egész bátran lehet állítani, hogy 
iparunk, kereskedelmünk, kisgazdá
ink helyzete azért nem' tökéletes, 
mert nálunk a politikai válságok na- 
pirenden vannak. Ha egy kormány
csoport évtizedeken keresztül tudna 
Jielyén megmaradni és az ország ja
vára szóló dolgokat alkotni, rohamos

nem érdemes iluen értrkp^p'™1"

a drágaság. Hihetetlenül magasra 
szökik minden cikknek az ára — 
mert válság van. Az állami, városi 
és magántisztviselők, a kik napról- 
napra fizetésjavitást várnak, meg
döbbenve látják, hogy e helyett a 
drágaság ütött be s egyenesen művé
szet nekik a megélhetés.

Valami szerencsétlen átok ne
hezedik erre az országra.__Folntfrlf~ .
nyakig vagyunk a válságban és ha 
ki is megyünk belőle, rögtön utána 
beáll egy másik válság és elölről 
kezdődik minden. 1 eb

sárgásával foglalkozni.-Ebböl kifolyó
lag azután a .jelzálogleveleket sem 
leherelhelyezni és a gazda, a kinek 
rossz termese volt, a ki jelzálogköl
csönt akarna esetleg felvenni, .azt 
nem kapja' meg, vagy csak igen sú
lyos feltételek mellett.

Politikái válság idején a vállal
kozási kedv teljesen eltűnik. A tő
kepénzesek á legóvatosabban ülnek 
pénzükön. Hja, válság van, nem lehet 
tudni mi történik. Ugyanígy gondol
kodnak^ bankok, takarékpénztárak 
is. Ne adj Isten, hogy a kisiparosnak, j  
vagy a kiskereskedőknek egy váltót’ 
leszámítoljanak, sőt nagyobb üzlet-i 
feleiknél is korlátozzák a váltók le-1 

^zámitoíását, mert hát válság van() 
bizonytalan minden. -

A tetejében azután felüti fejét

Nagyatádi Hírlap tárcája. 

A harcét) medvéi.
Lupanyev Zdenkó heceg furcsa ember 

volt. Egy időb’n bele vetette magát a nagy

világi élet hullámaiba, azután ismét kefüke- 

azembereket, visszavonult a litvániai vadonba 

s ott azzal . foglalkozott, hogy medvéket 

szeliditelt.

A lengyel nemesség tagjai, a rokonság, 

a jó barátok, az- ismerősök sértve érezték 

magukat a szökés által, s ínig egyrészt ha

ragudtak reá, másrészt egész legendákat: 

költöttek életmódjáról! s elhatározták, hogy 

ha ö nem jön Varsóba, akkor a varsóiak 

keresik öt fel magányában.

Sokat visszatartottak a rossz, utak s 

néhányat! útközben tériek vissza az utszéli 

csárdák nyomorult élelmiszerei miatt. Máso

kat az őserdő ijesztett meg, ahielyen keresz- 

Jü l kellett haladniók. Meglehelőseirte.apadt

3  kedv a mogorva kastély megpillantásakor 

s csak a legközelebbi rokonok s néhány 

kitartó jó bará ja. Zdenkónak jutóit el a ka- 

-puig, És még valaki. Oginska Júlia herceg-

- nő is, aki a wojwódát mélyen szerette s

" T

Az utszdy iltt^léhös jólétének 
feltétele e válságok megszüntetése 
volna. Hogy mikor fognak ezek a 
válságok ̂ megszűnni, ki fogja azokat 
nkgszünlétni, ez még a jövő zené
je. De nagyon kívánatos volna egy 
békés, huzamos ideig tartó válság
mentes időszak, az bizonyos.

A u á rm o n u o i n in i»t ű i i i ic i j j d i  g a t u n o u j j i  u y jo

sületek jövő feladatai.
A gazdatársadalmi életben országszerte 

valami forrongás észlelhető. Rz agráresz- 

inéknek tiz-tizenöt évvel ezelötf elültetett 

csemetéi, a gondos ápolás mellett szilárd 

gyökereket vertek s a megerősödött fáeska 

immár lombkorónáján virágokat ringat, me

lyek már-már gyümölcsöt Ígérnek az ülte

tőnek, a magyar gazdáknak.

A gyümölcsre ugyan még várni kell,

akinek egyszer lábainál hevert^a herceg. Ez 

a szép, büszke, eszes és hiú asszony lóhá

ton tette meg az utat pompás lengyel dísz- 

ruh íjában s 0“ volt az első. aki az elzárt) 

kapun kopogtatott. ^  /  ,

/\ kapu kis ablaka kitolódott. ? /egy 

ói tást^neílvé 11 ek apró szemei s szőröd arc- 

orra lellek latfötóvá.
Rémült sikoÍy~7ctütTTlátványra:

A> portásnak, úgy látszik, tetszett ez a 

mulatság' mert jókedvüeirdünnyögött s meg

pörgette a kulcscsomót. De sokán a vendé

gek közül nem várták meg a kapunyitást, i 

hanem tovább vágtattak, csak kevesen mer

tek á táqra nyitott kapun, Oginska herceg- j 

növel az) élükön belépni a kastélyba. - _i.

fl wojwoda nem felejtette el med

véi közt .sem a vendégszeretetet, ó  maga| 

sietétt elibük s vezettejfel. ókét termeibe. 

A hercegnő keZ(̂ t kaVjjiBa öltötte ,s titkon 

megszorította, mintha még most js  ép any- 

nyirá a rabja lenne, mint azelőtt. Ez alatt 

a társaság visszanyerte jókedvét. Bókokát j 

mondtak egymásnak bátorságuk miatt s elő

re örültek a varsói babéroknak, melyeket 

kalandjuk előadásával fognak szerezni. A 

jó ebéd gondolata• is kellemesen csiklandoz-

ta az mijüket.

Sokolnicki, a varsói társaság teljhatal

mú bízottja és mailre de plaisir-je megkér

te a herceget, engedné meg neki megcsinál

ni a napi programmot.

.r- Először is, édes. barátom, megmu

tatod nekünk medvéidet en famílle; azután 

részt veszünk egy oktatási jeleneten, majd 

pompás, ebédet adatsz számunkra. De el ne 

felejtsd kérlek a kaviárt. Ezután egy órai 

pihenés következik, s később egy csésze 

jó erős mocca. Majd átöltöznek a hölgyek,. 

az-urak pedig egy- kicsit vadásznak az er

dőben, s midőn már estéledni kezd "táncol

ni fogunk. Ez alkalommal, azt se bánjuk, 

ha valamiképen megpillantjuk medvéidet. 

Zdenkó beleegyezölpg intett fejével. 

— Jól van.

Most már az egész medveegyet^met 

a tanulókat, a már kiművelteket, vizsgálat 

alá vették, s ezalatt Stolnickinék Ideje volt 

meggyőződni róla, hogy az acélláncok jó 

erősen tartanak. Az előadás végeztével a 

wojVvoda vendégeit bekísérte áz ebédlőbe.
A  társaság kissé csudálkozott, midőn a 

gtjönyörüey terített asztalt meglátta, dé egyet

len 'inast sem vett észre a ' teremben. És



NAGYATÁDI h ir l Ap

de a kertész mégis megelégedéssel tekinthet 

már most is, végzett munkája eredményeire, 

mert minden jel arra .mutat, hogy az agrár 

eszmék elhintett msgvaiból fakadt felbuz

dulás fája mindinkább terebélyesedik s ma

holnap .lombkoronája alá fogja az egész 

közéletet
' Negyven ötven évvei ezeíött, amikor 

a magyar gazdáknak hazafias sóhajtásaikat 

. is magukba fojtani kellett, a . gazdasági ér

dekek megbeszélésének czimlete alatt hozták 

létre első társulásaikat vármegyénként: a 

vármegyeigazdasági egyesületek czime alatt. 

Itt ezekben az egyesületekben hangzott csak 

akkor őszinte szó, itt ezekben az egyesü

letekben folytak a bizalmas tanácskozások 

a mezőgazdaság megmentése felöl és nagyon 

sokszor ezekben az egyesületekben szület

tek meg azok az eszmék és azok a hatá
rozatok, melyek annak á kornak vezéregyé

niségeit irányították.
Magyarország vármegyéinekgazdasá- 

gi egyesületei hivalkodás nélkül büszkén 

hivatkozhatnak arra a becsületes munkás

ságra, melyből az ország újjászületése ér 

~(Tékében~bőven iávették -részüket Akko 

tehát, mikor az agráreszmék diadalához 

közeledünk,-lehetetlen meg-^em emlékezni 

azokról, akik a  magvetőnek a talajt élőké......  akik a  magvefa
szitették, nemcsak akkor már, mikor arra a 

talaj is alkalmassá vált, de híven őrizték a 

határt akkor is, mikor a duvadak garázdál

kodásaitól kellett azt megoltalmazni.

Becsületes, de igen nehéz munkát vé

geztek a vármegyei gazdasági egyesületek 

a régmúltban csendesebb, de . annál ered-

- méngp^ohh-tgvékenységetfeftettek ki-a kö

zelmúltban, főleg mióta Darányi földmivelé- 

sügyi miniszter is  számottévő munkakörben 

tette lehetővé tevékenységüket, de a feladat 

egy súlyosabb, déegyuttal, legfontossabb ré

sze a közeljövőben jut ki a magyar gazdák 

társadalmi érdekképviseleteinek, amidőn a 

koronát kell feltenni arra a műre, mely az 

ő közremüködésőkkel jött létre: a magyar 

rogzögazdaságunk érdekeinek érvényesítése 

körül, minden vonalon.
Pár éccellence mezőgazdasági állam 

volnánk! De mezőgazdasági érdekképvise

letünk szervezve nincs l Társadalmi téren 

pótolják a rendszeres érdekképviseletet a

vármegyei gazdasági egyesületek, akik ön

ként, igazán önfeláldozással és sokszor 

anyagi erőik megfeszítésével teljesítenek ne-\ 

mes ambicióval olyan ténykedéseket, melyek 
sokszor a társedaími kötelezettségeket jó

val felülhaladják s inkább az államérdek és 
kormányzat kötelességei közé volnának so-. 
rozhatók. De ez az önkéntes tevékenység a 
mai keretek között sokáig már nem tarthat, 

mert ismét uj eszmék, uj ’ gondolatok kerül

hetnek felszínre, melyek ismét uj irányokban 

vehetik és veszik is igénybe gazdatársada- 

dálmi szervezeteink erejét és munkabírását.

Az uj eszmék uj működési kőit is igé
nyelnek. Maholnap a gazdásági előadások 

rendezése, háziipari tanfolyamok és áliatdi- 

jazások sikeres eszközlése sablonos munka

körré zsugorodik, melyek felett magasabb 

feladat jut ki a vármegyei gazdasági egye

sületeknek, melyek tényleg akkor érik el az 

uj eszmeáramlatok légvonalát, ha a korszel

lemhez alkalmazko'dva a széles körű szer

vezkedés terére lépnek s maguk részére 

biztosítani tudják működési terük gazdatár

sadalmi közvéleményének irányítását.

Igen nehéz és fontos feladat ez, pedig

hogy az ágráreszmék diadalának gyümöl- 

cseK-élvezhesse Magyarország! Az őszi idö- 

■ szak bekószönésével uj munkaidény köszön-

H Í R E K .

•tűit a vatnieyyÉh gazdasági
is, legyen szabad remélni, hogy ez a mun

kaidény nétíány uj.: barázdát jelent azon a ! 
számításon, mely a múlt vetéseinek tarlóján 

a jövő gazdag termését vanrhivatva elő

mozdítani.

A magasabb szempontból szükséges, 
hivatalos, jellegű ^mezőgazdasági érdekkép- j 
-v4se4e4-kérdéser -a -mezőgazdasági kamarák 
ügyé egyelőre a jövő zenéje, továbbra isj 
hát a társadalmi érdekképviseletekre, a. vár

megyei mezőgazdasági egyesületekre hárul 
a jövő megálapozásának nehéz munkája, 
melynél legelső és legfontosabb feladatként: 
mutatkozik az, hogy önnmaguk részére erő

sítsék meg gyökereiket a uépben, a műkö

désük területén élő gazdatársadalomban, 
kisebbrendü szervezeteik-kiépit^se által, hogy 
a közeljövő fenyegető viharjait ne csak 

kibírhassák, de immár elismert és nagyra- 

becsült lombkoronájuk alatt menedéket is 

nyújthassanak az alá ja- menekülő gazdatár- 

sadalomnak s a gazdatársadalom egyedei 

mezőgazdasági érdekeinek.

— Uj regényünk. Lapunk mai számban 

i szenzációs tartalmú regény közlését kezjük.

A regénynek «Éjszaka* a..dme és szerzője 

Fodor Rezső' több fővárosi lap jórievü bel

ső dolgozótársa. Az «Éjszaka« szerzője a 

budapesi müvészéletböl merítette tárgyát és 

közismert alakjait művészi kézzel rajzolja 

meg. írók, festők, színészek, egyszóval a 

művészvilág bohémjei vonulnak el sorban

j az olvasó szemei előtt. A " regény cselek^, 

¡vénye az első fejezettől az ^utoTgÖig'é ¡szaka 

l történik és — az éjszakának mindenmisz- 

| tikűs. szépsége , csodás: hangulata meg van 

j örökítve benne. Fodor Dezső szenzációs 

| regényére külön is felhívjuk olvasóink fi-' 

'■gyeimét.

— Jubileum. Schrédl Károly- járásunk 

közszeretben levő őrmestere f. hó 15-én 

ünnepelte negyven éves katonai szölgálatát 

A jubiláns^mmt honvéd kezdte katonái 

munkásságát, hóimét 1876-ban mint kiváló 

egyéniségű katonát a cséndörséghe2 helyez-

át A csendörséqnél hamarosan örsve- 

zetövé, majd őrmesterré lépett elő, s mint 

járási őrmester egy'évtizeden keresztül áll 

a nagyatádi járás Örsei élén. 40 éves szol-

, ünneplők sorában láttuk a derék, még min

dig ifjú őrmesterünk családjának tagjait, 

köztük-a jubiláns hadnagy fiát, továbbá a 

derék katona tisztelőit, jóbarátait s ösme- 

röseit. A sok jókivánathoz, mely a jubileum 

alkalmával elhangzott tiszta szívvel hozzá 

járulunk mi is. • - ' . " J

— Gyűjtés a vasutas-árvaház javára. 

Folyó hó 30-ára és október hó 1 -éré a 
nagyméltóságu m. kir. kereskedelmi és bel- 

ügyminiszteriumfol 500ÍÍ9 909 és 116395 909 

sz. a. engedélyt nyertek.a vasutasok, hogy 

egy létesítendő vasutas árvaház javára az 

ország összes vasúti állomásain és. az or

szág területén gyűjtést rendezhessenek.

- . — Meghivó. A nagyatádi Ifjúsági kör 

1909. évi szebtember 26-án vasárnapba 

„Mátyás Király1! kerthelyiségében, saját 

pénztára javára zártkörű tánczvigálommal 

egybekötött szüretet tart Belépési díj sze-

megtörtént a leghihetetlenebb dolog: a mél- medvének s az szolgálatkészen nyúlt át 
tóságos excellenclás urak és ha ig a ek m ag uk  Soko|nick i vá||ai h o g r p „ sg6 t ón tsön  p o ,  

voltak kénytelenek székeiket kihúzni az asz-: • ,, . . .
. , _ ' ---^— L- haraba, ekkor aztan elnemult a vidám ma-
tai mogul. . . .

...... . — Hol maradtak szolgáid ? — kérdezte, j ,trc de P|a»sir is. ,
—  Parancsoltok? — szólt a herceg.;. . Egyik fogás a másikat érte, s a kitűnő j

—  Igen én parancsolok l — nevétett drága, ételek csaknem érintetlenül kerültek 

Oginska hercegnő. _ !le az asztalról. Senki se nézett a háta mö-

er6s K ^ h M . '  : «*. *  ■*-««■ °<* '«■  —  -  J «
tak a nagy szárnyas ajtók s a wojwoda 1 *e a vicsorgofogu borzalmas szolgát a váll- 
medvéi kettős sorban lépdeltek be a terem- ra vetett szalvétával, amint a gondjaira bi

be. zott urnák poharát megtölti s reszketett
— A vendégek ijed^n néztek egymás-1 egész testében.

- ™' -  Hahahal te tréfál« -  kiütött fel . " h° f  sk”‘ í " “ »“* > So-
Sokolnicki erőltetett nevetéssel. -  Nígjfon l“ >l," c.k' bob' szedusége lassankmt valami 
jó tréfa S a bestiák pompásan betanultak! ijesztő. Lázas őrületté fokozódott. Sokolnicki
Ha újra csengetsz, ugyan e bestiák sorrend- 

, ben kivonulnak, ugyebár? Pompás! Hadd 
próbáljam meg.

Kezébe vette a csengőt és rázni kezd
te.

E jelre kétfelé vájt a medvék cso
portja s mindegyik* vendég háta mögé állott 
egy-egy közülük.

Sokolnicki gépiesen csengetett még egy
szer. Ekkor méltóságteljesen vonult be egy 
ujabb sor a terembe s a legelső közülük 

párolgó levesestálat tartottA Sokolnicki ke

ze lehanyatlott a csengőről.
___ _ A lig  hallhatólag kívántak egymásnak

jó étvágyat a. vendégek. Elnyomott sóhajok 

hflljatszottak s néhánu félve suttogott szó

Csak Sokolnicki kísérelt még néhány étcet 

De ekkor intett a herceg háta mögött álló

nyelve egyre hangosabban és gyorsubban 

pergett, a hercegnő széke pedig szinte illet

lenül közeledett a wojwoda székéhez. De 

a medve pontosan követte őt, mintha csak 

attól félne, hogy egyetlen szót is elmulaszt 

abból a gyöngéd suttogásból, amellyel a 

szép asszony újra a  Hálójába akarta keríte

ni Radziwill herceget:—  x

Végré befejeződött az ebéd. Sokolnic

ki ügyesen forditottegyét ,a _pr.ogrammon :

— A m?dvék igazán nagyofl mulatsá
gosak, de azért nem kell visszaélni. türel

mükkel. Most tehát-következik a pihenés, 

azután a bál — medvék nélkül. •

A~társaságrelszéledt a -kas télijén]}.?;;, 

ibe, az asszonyok ruhát változtattak, a fér

fiak kártyáztak.

A hölgyeknek kissé hiányzott a kiszol
gálat, de nem mertek csengetni, mert féltek, 
hogy egy medvekomorna talál bejönni hoz
zájuk, Sokolnicki pedig, akit utazó csizmája 
szorított, inkább némán tűrte fájdalmait, 
semhogy egy szóröskezü inassal engedett 
volna a lábához nyúlni.

Lassankint beállt a sötétség, a bálte
rem kigyult a gyertyák, csillárok fényében 
melyeket nagy tükrök vertek vissza. Az asz- 
szonyok meztelen vállal, ragyogó ékszerek
kel pompás toilettelekben jelentek meg 
Egy láthatatlan zenekar a polonaise-t ját
szotta, s Zdenko herceg Oginska Júliával 
nyitotta meg a bált. E percben felpattantak 
a szárnyas ajtók s a; wojwoda medvéi lép
nek a terembe. Mindegyik egy-egy hölgy 
elé áll s meghajolva előtte, karját nyújtja 
neki. A társaság rémülten ugrik föl helyéről, 
mint a megri isztott madarak rebbentek 

szerte-széjjel. A medvék pedig egymással 

fogóznak össze s táncolni kezdenek egyre 

őrültebben, tomboló körforgásban.

A vendégek kiabálnak, káromkodnak 

siránkoznak s a rémület parökszizmusában 

menekülnek a teremből íe a lépcsőkön, a 
kocsikba, vagy a nyeregbe, s féihoTtan az 
ijedségtől hajtanak be az erdőbe, égő fák

lyás medvéktől követve, kik az útra világí

tanak.

így rázta-le nyakáról Lup^anyev Zdenk^ 

Lithvánia wojwodája kedves rokonait, jó 

Mrátait és gyöngéd kedvesét. .— —

LéohJe3~Arisztidé
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mélyenként 1 kor. családonkint 2 kor. Felül* 

fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapi- 

lag nyugtáztatnak:

— Postaszállitás csendőri őrkiséret 

mellett. Somógyvármegye alispánja a pécsi; 

posta és távirda igazgatóság megkeresésére 

elrendelte hogy : Nemesvid, Nemesdéd, Táp- ; 

song, Nagyszakácsi, RinyasZerltkirályi, Gör

geteg, Kutas, Szilvás, Nagykorpád és Bala- 

tonboglár kocsi küldöncei és^gyálog küldön

cei éjjel-nappal csendóri fedeze; kíséretében 

szálitsák a postát. ;

— A virilisták névjegyzékének össze

állítása. A törvényfiatőság~ legtöbtr—adót 

fizető tagjainak 1910 évi nézjegyzékét az 

igazoló választmány. f. -há>23-án d. e. ¿... 
11 ' órakor tartandó -ülésében fogja-összeál- 

litani, mely határnapig a szóban forgó, név

jegyzéknek alápul szolgáló adókimutátásök, 

a netán felszólamlások megtehetése céljából 

a vármegyei kiadóhivatalban a hivatalos 

órák alatt bárki által megtekinthetők.

— Mikor szabad lőni 'kóborkutyát ? A 

miniszter felmenti a tiltott lövöldözés-vádja 

alól' azt, aki-a- 
udvarába járó kóbor kutyát lelövi, mert 

amint, ez a határozat mondja — egy kóbor 
kutyának jjpli órákh a n  való ártalmatlanná

ményt létesített; melyet az. egész jogász-ifjú

ság hozsannával üdvözöjtr^vékkél ezelőtt 

létesítette jogi szemináriumát, mely mai . fenn

állásáig óriási lendületet vett és minden 

tekintetben kielégitette a jogásziffuság igényeit. 

Sokoldalú megkeresés alapján az intézet ál- 

lamszámviteltaní államvizsgái tanfolyamot is 

létesített, mely a kővetkező hivatalokra és 

állásokra^ nyújt képesítést: az összes minisz

tériumokban a számvevőségi szakra, az ál

lami számvevőszéknél a számvevőségi szakra 

a posta és távirda igazgatóságoknál a szám

vevőségi szakra, a munkásbiztositó hivatal

nál úgy a statisztikai, mint a. számvevőségi 

szákfa, a magyar államvasutaknál a szám

vevőségi szakra, az állanTi 'zálogházaJtnál a 

számvevőségi szakra, a bohányjövedéki igaz

gatóságoknál a számvevőségi szakra, a ten

gerészeti hatóság, pénzügyigazgatóságok,- do

hánybeváltó hivatalok, törvényhatósági váro

sok, mufikáspénztárak, stb. • .hivataloknál á 

számvevőségi szakra, illetve kezelőtiszti ' ál? 

fásokra. Magánhivataloknál rendkívül, nagy 

élőszeretettel alkalmazzák azokat, a kik az 

államszámviteltani államvizsgát letették. Bő- 

: Dr, Erős Vil

mos jogi szemináriuma. Budapest, VII. Ve- 

sel^nyi utca 13.

' bil-testület stb Szépirodalmi 'olvasmányok: 

Mikszáth Kálmán regénye, Lampérth Géza 

novellája, Farkas Imre és Horváth Ákos 

verse, Dániel Lesueur franciából fordított 

regénye/Egy^b közlemények: Gineverné 

GHÖr9y Ilona cikke az angolországi . Ches- 

terröl (képekkel, cikk a levegőjogárof, tár

cacikk a hétről, s a rendesf heti rovatok: 

Irodalom és művészét. Sakkjáték stb. A 

«Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyed

évre négy korona, «V ilá g k ró n ik á iv a l 

együtt négy koron* 80 fillér. Megrendel

hető a «Vasárnapi-Újság» kiadóhivatalában 

(Budapest, IV. Egyetem-u. 4. szám.)Ugyanitt 

megrendelhető a «KépesT-Néplap» legolcsóbb'» 

újság- a magyar nép számára, félévre két 

kórona negyven fillér.

- Czipészek figyelmébe. Tisztelt szak

társaimnak becses figyelmébe hozom, hogi 

nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a 

legizlésesebb kivitelben kaphatnak, úgy az 

én — mint a saját anyagából készítőé, ügy-" . 

szintén tűzéseket is elvállalok. "

Szaktársi üdvölettel 

HAUSNER IGNACZ-^- 

ripész mester. - :-- —

a  m o s o ly g ó  ió .  F . m a  M. A „Nagyatádi Hirlap“ regény-
t é le le ,  le lo v e s e  o k o s  o o io c |. ¡111110.1 --..■.IMI u m c k  a llap<>k'b“ „

-ÍSSUSMÍ büntetéssel sújtani. Littdeíi-eik- HalnégaOSQU^onsmanfoga- j _ -

— Bleriot B u d a p e s te n ;  A La-Manche dott eíjy Rossi nevű mutatványossal, akinek ■, 

csatorna merész átrepülöje, a világ összes Emir nevű. zeneértő lova most Berlin egyik

‘ líetonautáinak ünnepelje Bleriot—Félix jövő orfeumában lép fel, “hogy'RossT nem képei»

hó közepén Budapestre utazik és ott a vér- lovát egy megjelölt háznak negyedik elne^ .______________________________ _

m ezőn  a szegéoys^rsu  tüdőbe tegek  ember- Jetére felvezetni,T>|| ,-iblnkhoz á ll ítan i,' Vigan pattogott a  tűz a kandallóban. ‘

—baráti~ a l?p iának-ggar^pttásrira ■■felrepft-L A /-, hogy a-ló  -; tem €*olyo3jm i-;re--tt*c*r{^^ kürtőbe  menekült

e lső  hir'ré szokatlan  h a ^y  érdek löd és- tiíu íiiit- íjád ás- ^ té ie r  m á rk á ra  szó lt s  m ind járt vég- ! s vadu l keresztül táncolva rajta, va lam rkü-  

k ó z ik  és ebben  az  érdek lődésben  lermésze- re i s . h a jto tták . A lő- nagyon M ü g é d é n , .e g y j lö nö s , vad, céda-nótát csattogtat nyelvével 

tesen városunk  és v árm egyénk  in te lligens egy lépésre két lépcsőfokot lépve haladt fel a rozsék között.

közön ség éis- részt vesz és bizonyos, hogy a lépcsőn, alig másfél pérc alatt ~ fönn volt 7 Es^aiüz meleget áraiszt-a-piciny ba-^ 

október 17-én,.a iítikor a fölszállás napja_ ¡\ negyedik emeleieteíi .$ odament egy nyi- rátságos szobában..

van, — városunkból és megyénkből igen so- tolt abíakhoz. Először meghajolt a lenn össze- 1 Kint sűrű pelyheitbciuhull alá a hó. 

kan lesznek Budapesten. Az ünnepelt fran- gyűlt óriási tömeg előtt majd gazdája jel- Karácsony-este van. 

da Páriából egyenesen Budapestre utazik, adására mosolygott, söt'uevetelt is. Mosoly- Fehcr, apró csillagokkal hímzett kőn- 

tartózkodása három napra van tervezve. — gás alatt azt kell érteni, hogy ajkát felhúzta, töst vett magára a természet.

Budapesten tartózkodása alatt Bleriot a Vi- mig a nevetésnél egészen kitátotta szá[át>! emberek bundájukba bújva egy-

gadóban felolvasást is fog tartani és ugyan- Lenn az utcán néhány tucat fényképész! kedvűén igyekeznek valamerre. Mintha mi- 

csak kisebb belépti dij mellett lehet^majd örökítette meg a jelenetet. ;Ro$si tehát-a sem volna.

meglátni a feltalálónak subtilís aeroplanját, fogadást megnyerte. Lefelé a ló sokkal ne-j Vagy talán .elpártoltak az emberek 

jnelylyel eredetileg a rheimsi repülő verse- hezebbén ment s természetesei!. sokkal la- istenüktől, hogy meghódoljanak önmaguk- 

nyeken is részt vett. Fővárosi tudósítónk sabban is. .’ inak? Mert az idő mérhetetlen sebességgel

azt az Ígéretet leszi, hogg Bleriot budapesti * _  Drág,  savanyuvi Három b4cskai,^«águid és dijában megváltoztat mindent, 

tartózkodásáról hosszasabban fog lapunkban g régj bácskaiak fajtájából, a múlt-: er eT. 3 a !" 3 8r_  u -
beszámolni, a mit örömmel adunk hirt.l ol- k 4jj , budapcsM harmadrangú kávé- klmondana’ ”  1
iracAini/nair , . , t i • • i*. ’szent ünnepe vagyon? Hiszen itt minden
vasoinknak. t e l *  mulatott.. Ha,nal fele már m^unték ^  min5 tegnap voll. Mit vál-

-  Népfölkelök szemléje. A szokásos az „ást es fizetni óhajtottak. A fopincer í t02tal0(t mcg G n&pra az idő, hogg láthassuk 
évi szemle a nagyatádi járásban u-jiepfol- -tmt-számolócédulára : vacsoja^SI korona,; karácson szent ünn<.pé|?

kelők számára a következő sorrendben-tar- tíz üve(^dacsonai áOJtorona, tíz üveg1 „  sza|clct, mcg p zra| A ' szeretet 

tátik meg. Október 15-_én Vízváron a viz^.pezsgő ISO knrnna ,'üve ;; siiv.-niijttvi  ̂ 10

csarnoka.

Éjszaka.
Regény.

Ir ta : f o d o r  Rezső. 

PRÁELUDIUM.

vári körjegyzőség és a taranyi körjegyző- korona. Aztán átadta céduláját az egyik 

ség bö l H áro m fa  község.Október 25-én Nagy- vendégnek. A bácskai olvasta .és mikor az 

atádon, a felsősegesdi, lábodi, nagyatád- utolsó ponthoz, éri, felugrott, pofonvágta a 

vidéki és somogyszobbi, 26-án ugyancsak fópincért és igy kiáltott :

Nagyatádon a görgütegi, nagyatádi körjegy- -  Mégis csak szemtelenség, egy korönát 

^őség és a_taranyi körjegyzőségből Tarany kérm egy üveg savanyuvizért,'

egyetlen hirdetője .

Mert ha megértették volna Krisztust 

úgy másképen ünnepelnétek léha emberek...

És a tűz meleget áraszt szét a kis 

szobácskában.

Az asztalon egy kis karácsonyfa áll, 

melynek ágacskáin apró gyertyaszálak me-
község. Október 27-én Csökölyben a cső- [A fópincér kiment, aztan két perc re(Jnek fe|fe,é A mcggyujtott
1.XI..Í I_>__ . .' ___ U.1.«! IrnrlnmiTncÓnok A ... J11< > O iem ót hotnlt PC m ii Q7Ólt ’ . . . . . tkölyi, kutasi és szabási körjegyzőségek. A mulVa ismét bejött és igy szólt 

szemle Nagyatádon 8, egyebütt 9 órakor — Kijavitottam a számlát. Tessék.
tyák érdekes fényt vetnek egy kis leány 

arcára, a ki ujjacskáival az ágakrá függesz-. . . .  arcára, a ni ujja».aiMiivai « í. ily«

A cédula mo^t már igy hangzott: va- tett bolondságokat babrálgatja.

-  A főváros legelső jogi s z e m ín á r í-  csora 130 koronajitb. Egy pofon 20 koro- 

uma. Igen sok panasz hangzott el az utóbbi, l,a> tiz^üveg savanyiiviz^  ̂ o  ̂ .

A kándaló előtt ülő kedvese csak egy

kedvűen bámul a tűzbe. Mintha földöntpr

é r :  ; 7 S k  ; ; r r j o g i  ,izsgá.a ^  k « z ^
bJ  — -- . . ír.. i/i(Í7otto a <s7íimbit. .................... <. ■ ■. i

lábacskáival óda

b J űiUlUA, 111111» u j O , , . . ‘ * . l il lÍ I
készülő ifjak részéről, hogy ezen ' vizsgára Es kifizette, a számlát.  ̂ hallaná ki onnét.

való készülés leküzdhetetlen nehézségekbe — A „Vasárnapi Újság“ szeptember A kis leány .apró

ütközik. Dr. Erős Vilmos Volt Magyarorspá- 19-iki száma bemutatja ■Cookot és Pe.anjt toposz-  ifjtKyiögé, nyaka körül kulcsolva

gon az első, a“ ki e kérdést beható tanul- 1 s sarkutazó hajóikat,, a morvaországi nagy gömbölyű karjaid Nevetve súgja az ifjúnak:

niányozás tárgyává tette és egy olyan intéz-; hadgyakorlatokat, a magyar királyt automo- .— Esküdj meg Dodi most, a midőn
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A + 83/a 1 hrsz. számú ingatlanra 389 ko-

Sohasem kell azzal törődni,"a mit 

csőcselék ' mond és sohasem kell részt ven- 

ni abbarí a mit a müveit emberek csinál

nak. - J w~:- •

rónában, és az ugyanazon telekjegyzököny v- 

ben A I. alatt felvett 182/b.-2, . 273/a. i~ 

415/b. 2, 67 b. 2, és 288/a. 1. a hrsz. szá

mú úrbéri birtokra-3W4-*oronában ezennel 
megáiIapitöttjrikiáltási árban Ekhardt János 

nagykorpád! lakos csatlakozott végrehajtató 

¡300 korona s járadékaiból álló követelésé-

áthallod a templom harangjának csingelését, a múltúnk volt. Mindazokat a bűnöket, 

a keblemen esküdj, hogy_ sohasem leszel melyeket egyszer irtózattal elkövetünk, piég 

hűtlen hozzám. Esküdj I j sokszor és örömmel el fogjuk követni.

— Eskyszöm! . . .

.-Hiába cseng, hiába zeng 

* Szivünk szerelmi dalt

Ha egyszer testünk sirba száll 

Hiába dalol a kis madár

Szerelmünk is UtaltI „  m|ért jó vélemén!)űnk »«'«ndelle . éshógi,

Szerelmünk is kihalt A * '  cmber.érsLkrol, ennek az oka csak az 3 fc" tebb me3'el6lt 82
— Halgass el Gitta, gjulolom a dal- magunkat. flz optimizmus alap- *909 évi december hó 13 napjának 

lódat -  szólt az ifjú -m ,közben kitép>te hisszűki hoffiJ nags,elMek d . e. 10 óráját

karjai közül hangszerét, m gén a vagyunk, a mikor embertársainkak olyan Hosszufalu községházánál megtartandó nyil-

sirte ajeány. erényeket adunk kölcsön, a melyeket sze- vános árverésen a megállapított kikiáltás
Margit felállt Sáppadt arca oly szó- _  aIaCsonyabb árért adalnl nem

more volt, «¡kai mégis mosolyogtak. Szét- ■*» ' _  fognak.

tépte a gitár húrjait és a megcsonkított Valahányszor Jézus a szegényekről Árverezni szándékozók tartoznak az 

hangszert oda vetette «  sarokba. beszél, mindig a lelki szegényeket érti. Va- ingatlanok becsárának 10 '/»-át vagyis 38

Nem fogom többé s o m i  , .  • Ahányszor a gazdagokról szól, mindazokat korona 90 fillért, és 317 korona 10 fülért,

Dodi nem felelt semmit y érti, a kik egyéniségüket nem fejlesztették kL (készpénzben, vagy az 1881: LX. t  c. 42 

relwetlenül ámu.i . < l —v. — §-ában jelzett árfolyammal számított és az
már D o d i^ “saHlBUr vahmit Ha az asszony túlságosan kifesti ma- j18g, évj novenlbcr hó , . 4„ M33 szám

mert ezt rettenetes néző. I f o | gát, vagg hanyagul öltözködik, ‘ ez mindig latt y ,  igazságügyminiszteri rendelet

; 8-§-ába„kir öl,ovadékképesér,ékpaPit „

úgy, m intha egy piciny leánykának regélnél. A  jól informált ember: ez korunk ide- , v  . _ aV8?H aZ. .

“a*

Tündérekről, ördögökről. A tündérkirályfiróM 

— No mesélj!
Tündérország egy pompás hatalmas 

palotájában‘élt egyszer egy tündérkirályfi. 

A lUHiWfKliaiíjfl Íidgyun ».¿Üiiiuihudot f

-embernek—a 

szelleme valami rettenetes. Hasonlít egy

ószeres boltjához, a melyben csak' izléste ta{n. 

lenség, rongy és por van és a hol m inden____ ' Nagytád, 1909

iLX. t„ c, 170_§^fl_6rtelmében a bánatpénz— 

jnck-'a bíróságnál elöleges elhelyezéseiről ki- 

iállitott szabályszerű elismervényt átszolgál-

tárgyat érteken túl becsülnek
Nem szerette a fényes palotát* az előtte 

térden álló_5ZQlgahad alázatos hódolatát;! A ki nagyot akar,jnngk .a , .korát a . 

nem szerette a trónt, dicsőséget, hanem a I saját fegyvereivel kell megvernie: A'mTkö-' 

magányt. Az erdőt, melynek lombos fái közt; runk csak egy dolgot tisztel: a gazdagságot1 
napestig elbolyongott, a napsugaras mezőt, Csak egy dolog hozza meg ű sikert: a gaz- 

a hol a kis madarak dalolnak. dagság. E siker költségeinek fedezésére me-

— — A-dalt-szerettei—----------  j  gint csak egy dolog van: a gazdagság. j
A tündérfi'titkon elosont sokszor pa- j . • ---- ---—¿=-; • ■

ment, :ai fl, hazugnak csak az a szándéka, hogy i 

j minket szórakoztasson, elragadjon, mulat

tasson. Ilyenformán ö az igazi alapja a pol- 

- ------igári társadalomnak. _. . .

:uyu&ziuü1 27-i?H "Kir

Ijbiróság, mint telekkvi hatóság. —

Dr. SZABADY
'kir. járásbiró..

lotájából és egy kis erdei lakba 

hol várt reá egy koldusleányka.

(Folytatjuk.)

Jó mondások.
Mindenki számára bekövetkezik a vá

lasztásnak és elhatározásnak az a pillanata, 

a melyben eldől, hogy saját életünket éljük-e, 

egyéni életet a maga teljességében, vagy 

azt a hamis, üres, lealacsonyitó tengődést 

a melyet a világ hipokrizise megkövetel tö- 

~ lünk ? ________

Az élettől ne várjunk se teljesítést, se 

tapasztalatokat Az élet a véletlennek össze

tétele, megnyilatkozásai összefüggés nélkül 

valók, hijjával vannak annak a gyöngéd 

összefüggésnek, a mely forma és szellem 

köa ott van. Az artisztikus és kritikus lelket 

kizárólag csak ez az összefüggés elégíti ki.

Semmit sem csinálni: ez a legnehe

zebb mesterség, a legnehezebb és egyúttal 

az a mesterség is, a melyhez, a legtöbb 

szellem kell. Plató, aW  szenvedélyesen fá

radozott azon, hogy milcsen magyarázza 

meg a dolgokat, a semmi tevésben látta a 

legtökéletesebb életmódot. Aristoteles, a 

ki szenvedélyesen fáradozott a dolgok böícs 

megértésén, ugyanezen a Véleményen volt. 

Ugyanerre az eredményre jutottak a közép

kor szentjei és misztikusai.

f t  világ tele van tiszteséges asszonyok

kal. Ahhoz, hogy azember ezeket megértse,, 

elég egy bizonyos átlagos nevelés.

A tapasztalás csak arra tanit minket, 

hogy jövőnk egészen olyan lesz, a milyen

Aki odíig bírja vinni, hogy a saját 

életét, mint néző figyelje meg, az megme

nekült az élet, szenvedéseitől.

Az állitolagós népvezérek maguk isi 

kénytelenek a : tömeget követni. Csak az tor 

utat az uj isteneknek, aki egymagában sir !, 

és jajgat a vadonban. 1

Társadalmi összeköttetések: ez szük

séges- rossz. Aki neíh tudta az asszonyokat 

megnyerni magának annak, nem virítanak 

sikerek. Akihez az asszonyok nem csat

lakoznák, nem is számit.

JAe^-néveszünk egy férfit ügyesnek! 

mindaddig,"amíg- elég ügyesnek nem mutat

kozott arra, hogy boldoguljon. Ne nevez

zünk egy nőt ügyesnek mindaddig, amig 

nem sikerült neki a legrosszabb és legszük

ségesebb holmira, egy férjre szert tennie. '

Társszerkesztő: KATONA GÉZA 7
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Árverési hirdetmény kivonat.

A nagyatádi kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. 

Kommen Elek végrehajtatnak Ziger Ferenc 

végrehajtást szenvedett elleni 67 korona 

40 fillér -tőkekövetelés és járulékai iránti 

végrehajtási ügyében a kaposvári kir. tör

vényszék, (a nagyatádi kir. járásbíróság te

rületén lévő Hosszufalu községben fekvő a 

hosszufalusi 16 számú telekjegyzökönyvben

HIRDETÉSEK.

Egy szobafestő
tanoncz felvétetik

HORVÁTH BÉLA szobafestőnél
- Nagyatádon.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

o t t 67-i
számú1» h á z ~% X.

- - m a

szabadkézből e ladó...

Bővebb fe lvilágosítást a  községi Jegyző ad.

Eladó kovácszerszám.
Erzsébetpusztán eladó 1 tel

jes komplet kovácsszerszám 

(fuvö nélkül) jutányos áron. 

Az érdeklődők a szerszámot 

Erzsébetpusztán Fújsz Imré

nél mőgtekinhetik.
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 

mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kímélve a fővárosból egy 

kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 

szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy 

választékban tartok raktárim.---------------------- ■---- -— ----— ---- —  1

Rendelések és javítások gygrsan és pontosan e'szközöltettnek. Szétküldés vidékre.
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CZERKON IMRE KÉSZ CIPŐ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AjÁNLJA saját készitméiíyü lábelüt 'a'legjobb és legmodernebb kivitelben. 

ELVALLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipók el

készítését.' . ,

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

kivitelig. ___

Rendelések és javítások 'gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

t . 1 - legjobban szerkesztett teljesen független nagy napilapot 'í".“ ' 
tS  _  fizesse elő

. A  Wj 11 j &  I f i  j f - O  t !  -  

Előfizetési árak: Az Újság terjedelme rendesen 28 
3 2 -3 6  oldal. Vasárnap és iitnep- 

Egy évre . . . K 28. f \ 5  napokon 60-100 oldal.
Felévre- 14. (fi J MEGRENDELÉSI CZtM:

- '  7  i L  AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA
INegyea evre „  I • 'W  B U D A P E S T , v i i .  k e r ü l e t ,  r á k ó c z i - u t  m-ik

Egy hónapra ' „2.40
SZÁM.
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Älapittatott 
1854. ROHER BERNÂT, NAGYAJÁDQN. Älapittatott

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA

G azdaság i és varrógépek gyári raktára.

Mindennemű takaréktüzhelyekHorgonyzott acéltBskés kerítés sod

rony, sodronyfonatok és sima hu

zalok, kerítések céljaira: „Hungé- 

rla“ sodronyfonatok. •

a legegyszerűbbtől, a legdi- 
- szesebb kivitelig.

Épületvasalások. Vasgerendák.
Szab, bácskai ekék és alkatré- 

gr-vetőmagvak.

„Cornélia“ és „Sophiána“ perme

tezők és alkatrészek. 1' kékkő és 

raffiaháncs. .

építkezési anyagok nagy raktára
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

KÖNYVNYOMDA. ß E N Y Ä K  f Á N O S
KÖNYVKÖTÉSZET. N R G  Y A T Á D .  h e r e  s k  R n i- s

'• r y '

0

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű é§ finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben m m  

és felvágva. ——

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt L-L1 

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá- 

lasztékbaíi, nemkülönben mindennemű 

írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALÓÉ:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

lapok^__eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek. 

szóvaL mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké

szítését jutányos árban.

' -  ------

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a  legolcsóbb áron 
V - ' 1 , "  készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909~ ’
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPIA
______________________A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á ra k : egész ívre 8 kor., félévreXk'or.; n

—  ■ ■ gyedévre 2 kor., Qgftycs szám ára 20 fil lé r .-___

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 SZERKÉZ ró: 

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdö-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

A Ferencrend hétszázéves
fennállásának jubileumához.

Hétszáz évvel ezelőtt élt egy 
ifjú. Előkelő volt, szép, gazdag s 
eszes. Ahol megjelent, ő volt a nap 
hőse. Mohó étvággyal evett az élet 
örömeiből és soha jól nem lakott 
velők. Egy nap ismét nagy dándót 
csapott társaival. Valaki szóba hoz
ta a víg lakomán, hogy a város me- 
iylk szépségé lesz hősünknek a vá
lasztottja. Az egyik ezt, a másik amazt 
emlegette. Végül megkérdezték őt 
magát: Kicsoda lesz szivednek vá-

lemmel és nagy igazságokkal dol
goztak s azért örökké élnek. Assisi 
Ferenc a középkornak egyik legna
gyobb alakja, a kath. egyháznak szent
je, rendalapitó, apostol — azokból 
a nagy alkotásokat létesítő időkből 
való, melyekben tudomány és mű
velődés, művészet és érkölcsiség 
száHnak nemes versenyre egymással, 
hogy melyik alkosson nagyobbat, 
szebbet A tudomány felmutatja a 
„Summa theológiát“ s Dante .JMvi- 
na-Xomcdiáját; a művészet be*': - 
ségesen épiti gót dómjait, a ír • - 
l ó d c s t ö r t c n c l p n i  a  k p r  n n n n a h ,  

lalomm '

volt. Joachim de Flóra a XIII. szá
zadbeli ciszterci apát nem kívánt 
mást a földön, mint egy citharat. Ki 
igazi szerzetes — mondja ő, semmit 
se valljon magáénak, mint egy ci- 
tharát. Szent Ferenc is egy citharás, 
énekes szerzetes volt s cltharájával 
elbűvölte a világot. Mit akar_az ének ? 
Mi bő! van í f  ének ? Az ének a szív 
érzel.neii: :;! raló. Mi az ének? Netrr- 
de sszhang * Hot~van szebb ossz^ 
har\ mint őrt, hol az Isten kegyel
me ;öti össze az eget á főiddel, az 
oh iák, tiáznak hazának nagyrabe- 
cV 'sót örök ÓFtékchltcl ? A- leyTtg ^

— lasztottju: Az,rltjü nTFSST ewepedese 
közepette feleié: „La'poverta" a 
szegénység lesz szivem választottja.

Az ifjú tényleg lemondott a nagy 
apai örökségről, lemondott az__élet 
örömeiről, melyekkel jóllakni nem tu
dott, lemondotta szép feleségről és-a 
szegénységet jegyezte el magának, 
hogy minden tehertől menten, sza- 
dadon kereshesse lelke a nagy Istent.

/És Istenkéreső élete oly gyönyörű 
volt, hogy maga a hitetlen világ is 
levett kalappal áll meg c szép, e 
nagy élet előtt Ez az ifjú assisi szent. 
Ferenc volt, a ferencnyndi szerzetesek: 
nagy alapítója.

Az emberek, kik nagyok alko
tásokban, kik nagy hivatással vannak 
eltelve az élet eminens feladatai iránt, 
mindig nagy lelki energiával, szei-

pai társadalommal inponál, az er! í gu ob festő, mikor assisi Ferencnek 
csiség pedig, nagy lélekben, lovat . harálát festi, cithafás angyalokat ál
lemondó, áldozatkész jellemekben - lit a haldokló szent körül, jelképez- 
ja elénk a legdicsőbb történetet, ürrye a legszebb éneket s összhangot, 
gyan neveltek a szentek jellembeli mely az emberi szívnek Istennel va- 
remeket. E légdicsőbb életnek egyik ló megbékéltetésében csengett; jel
hivatott- művelője assisi Ferenc vott. Mpezve- az emberi-kultura múlandó^ 
Igazán nagy jellemre utalok akkor ságát egyrészről, hogy árait az em- 

juikor az egyszerű ferences szerze- bér épít, abból rom lesz, amit sző, 
tesnek szemelek néíTany percet, ki abból rongy lesz, amit farag, azt 
méltó volt arra, mint életrajzírója mégeli a szu, amit kovácsol, azt 
felemlíti, hogy Ili. Imce pápa összes megmarja a rozsda; — másrészről az 
dicsőségénél nagyobb fényt árasszonTemberi törekvések őrök dicsőségét, 
az egyházra. S azok a rajok, melye-:melyek az Isten egységes világtervé- 
ket ö bocsátott ki assisi lejtőirőT a ben egyenlítődnek ki. Azért assisi 
világba, viaszt és mézet vitték ma- Ferenc n i a  pessimismusnak, a ci- 
gukkal s többet lendítettek az egy-; nismusnak s a világnyomoruságnak 
házon, mint az egyházi jogtudósok fájdalmas embere, hanem kedélyes 
jogi tudománya. - í lélek, ki Umbriának verőfényes ege

Ki volt assisi Ferenc ? Szerzetes; alatt lát napvilágot, a perugiai olaj-

Nagyatádi Hirlap tárcája. 

Petőfi és a censor.
Feleki Miklósnak, a magyar színművé

szet Immár porladó telesének h ilrali igyott 

írásaiból közöljük az alábbi epizódot, amely 

irodalomtörtéaeli érdekű már csak azért is, 

mert hőse — Petőfi Sándor.

Nejn nagyfontosságu epizód az, — 

Írja Feleki — , a mit itt leírok emlékeim 

tárházából, de mindenesetre érdekes voná

sokat tartalmaz Petőfi jellemének megítélé

séhez.

Petőfi 1846-ik^év szeptember, vagy 

október havában leverten érkezett Erdőd

ről Debrecenbe s engem még az este fel

keresett. Feljött a színpadra, megölelt, mint* 

régi barátját s első szava az volt hozzám:

—■ Te! Én holnap szavalni akarok!

— Nagyon örülök <— mondám kapva 

az alkalmon — de hát mit?

- — Majd reggel megmondom^ .csak 

tétesd ki a szín lapra:

Petőfi szaval..
Rögtön a nyomdába küldtem s a már 

kiszedett sziníap tetejére nagy betűkkel rá- j

nyomattam: Petőfi Sándor a felvonások kö

zött szaval.
Reggel korán széthordták a szinlapot 

s a közönség mohón kapkodta a jegyeket.

Én a színház épületében laktam s í r 

tam Petőfit. A költő nemsokára meg iyjött 

j í  ̂látva^jr közönség tódulasát, igp^JciáHott

féíT \ n- .
— Jcrtek^Csakr-Juajd-sZavalok én nek

tek olyat, hogy szétszeditek ma a Nánásy 

színházát 1
Én elmosolyodtam az önbizajom \e 

merész kifejezésére s újra- kérdezém tőle: 

mit fog szavalni ?
. — Az nem tartozik reád. 

í "  -a Nem tartozik? Hát hogy a meny- 

, köbe neMartoznék, hisz én vagyok az igaz-

í gató.
— Én besöpröm iá publikumot, te be- 

! söpröd a pénzt, aztán Wjgyot vacsorálunk,

I punktum.
- J ó  jó, de nálunk cenzúra is van 

és én bizonyos körülmény következtében 

nem a legjobb lábon állok a cenzorral. Az 

öreg pedáns ember s újra megtehc'i velem 

amit már egszer megtett.
— A cenzor kéreti az igazgató urat.

lessék hozzá jönni, — szakitá félbe egy 

hang társalgásunkat.

— Ahá, itt a. farkas! — szólott Petőfi.

— Azonnal." Ez bizonyára a szavala

tért lesz — mondám én. •

..— Menj csak — biztatott Petőfi — 

ha szükség lesz rá, majd magam is elme- 

gyek.

Néhány perc múlva már otthon voltam.

— A cenzor okvetlen akarja a szava

lat leadását, máskép meg nem engedi.

, — Micsoda? Jerünk! Úgy is régóta 

¡ éhezem a cenzorokra.'

A, szent Anna utcai cotiviktus hosszú 

¡folyosóján végig menve, csakhamar K . . .

; cellája előtt állötturikrKopógní akarok.

I — JEj mit! szólt dühösen Petőfi — 
sohase kopogtass.. ■

j Az ajtó robajjal föltárult s mi a szoba 

közepén állottunk.

! — Uraságod a cenzor? 

i — Igqn is kihez van_szerencsém?----

— Szerencséje van Petőfi Sándorhoz, 

ki a mai előadáson szavalni akar.

>/. A jó öreg.K . . kissé fölingerült a 

„szerencséje ,.ván" kitételre, de elnyomva 

neheztelését, lehetőleg nyájas mosollyal
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fák között jár, himnuszt szerkeszt a 
napról, vigairdalolva köszönti a ter
mészet Uráf; szóval jellem a javá
ból s az élet mestere. Lelkén az élet 
költészete tükröződik vissza. Lelké- 

* bői zsoltárok, csattogó dalok, hős- 
költemények törnek elő, melyek egy 
nagy, áldozatkész, fegyelmezett éle
tet bizonyítanak.

Vadé Franeisce repara domum 
meam, quae labiturl Menj Ferenc 
javítsd ki házamat, mely roskadoz, 
hivatását ezen isteni szavakban lát
ja összefoglalva. Énekelj a szürke 
kételynek, hogy az felvilágosuljon, a 
szenvedésnek, hogy az meggyógyul
jon. Énekelj az árvaságnak, hogy 
az árvák siralma elcsituljon, énekelj 
az erkölcsi haldoklásnak, a szenve
délynek, hogy a halott, feltámadjon 
és a szenvedély lelohadjon. S szent 
Ferenc énekelt az ápostolrszó ere
jével, a Krisztus szellemével, az ál
dozat nagyságával, a társadalmi sze
retet hatalmával s ezek nyomában 
áldás fakadt. Az árváknak elpattant

tíült embereknek lett isteni életük, 
a fekélyes betegeknek lett szama
ritánusa, a. kétely sötétjeinek vilá

egy világra szóló hivatásnak magasz
tosságában áll etőtünk. Neve fogalom 
lett; egyéniségét széleskörű irodal
mi tevékenység emelte föl; rendje 
elé hatalmas kulturmissziót tűzött. 
Az egész világon elterjedt ferences 
szellem mindenütt és minden irárirp 
bán nagy tevékenységet fejt ki s 
szép eredményeket biztosit a kér. 
társadalomnak. A tudomány és mű
vészet, a társadalmi tevékenység s 
a hitélet terén találkozunk a feren
ces rendnek tagjaival.

A magyar kér. társadalom sem 
felejtheti assisi Ferencnek nevét és 
renafének szellemétTHétszázados di
cső múltnak keretei közé vannak 
foglalva azon .erkölcsi és honfiúi 
erények, melyek a magyar nemzeti, 
közéletnek „barátaivá“ avatták assisi 
Ferencnek fiait. A szellemi harcok 
és a honfiúi átttozatok küzdőterén, 
pápai küldetésben, királyi udvarok
nál, a szegény falusi bogárhátu há
zakban, a. harctéren, jó és balsors
ban egyaránt resztvettek s rokon- 
szenvet keltettek a magyar— nemzet 
lelkületében. Egy században sem hi
ányoztak a T emesvári Pel bártok, Len
gyelek, Albach Szaniszlók; a Tömöri

!tünk. az a tesvéries felhívás, mely- 
ÍBek érteimében Nagyatád kath. tár
sadalma a renddel együtt üííriépel- 
j€ik Ánnális inkább, mert nem va
gyunk tegnapiak, hanem 2 00-os múlt 
i s  tevékenység köt össze bennünket 
Nagyatád kath. közönségével. Legyen 
ezen szerény egyházi ünnepély, mely
re készülünk, e nemes város kath. 
társadalmának lelki boldogságára és 
örömére!

• BÉCSI VAZUL 

—  ferences áldozöpap;

goaságű.i Megalapítja rendjét 3 rfljo^-Páluh.'C^písztrállÖk.ftl'ürCTnTllJtfkáDöki

kát bócsájt és e rajok a széles öt 
világrészen lobogtatják az evangéli
um fáklyáját, munkájukat az Isten 
kegyelme s az érvényesülés szeren
cséje kíséri. Tevékenységük össze
forr a népéit életevei és történel-

Világváltöztatásh )z, az apostolok 
útjához lélek kell, mely hatalmas, 
erős jegyen-; életet, ízlést, erkölcsöt, 
kultúrát nemesítsen; kételyt, haldok
lást győzzön. Mikor a keresztény
ségnek nagy történeti tényekben fel
lépő hatalma s világot lecjyöző hite 
érvényesül nagy lelkekben, bizonyára 
ezek a lelkek a jövendő nemzedé
kek nagyságának és boldogságának 
vetik meg az alapokat. Assisi Ferenc 
megdicsóült testét egy hatalmas ba
zilika."■'fedi, szellemének nagysága

Dank agápok_s--Gasparicsok s azok 
a neves és névtelen hösők, kik ha 
kellett szellemi és erkölcsi erővel 
ha kellett vérök bíborával hozták 
meg. áldozataikat.

Ezekből kifolyólag a legszentebb
_................. szempontok-' ve-

zetnek bennünket, mikor dicső ren
dünknek Iffétszázéves fennállását ün
nepelni óhajtjuk. Szentséges, Atyánk 
X. Piusz pápa a legmesszebb menő 
kiváltságokkal tiszteié meg rendün
ket, mint ahogy ez alkalommal ki
bocsátott.. körlevélben mondja „tekin
tettel a ferencrend kiváló érdemeire“. 
S mikor a hála és a kegyes megem
lékezés glóriáját vonja az egész ma
gyar kér. társadalom assisi Ferenc
nek megdicsőült alakja s rendjének 
dicső szelleme fölé, méltányos élőt-

H l R E K .

— Beszámoló. Szabó István orsz. gyű-“ 

Iés'i képviselőnk október 3-án d. e. '/.■ 11 

órakor a fürdő téren beszámoló - beszedett 

tart. y

— Könyvelőválasztás. A néptakarék

pénztár igazgatósága $ megüresedett főköny

velő állásra egyhangúlag Buzsáky. Jánost, a 

nagyatádi .^takarékpénztárnak huzamosabb 

idön-at volf^isztviselőjé t-választotta meg. 

Őszinte szívvel gratulálunk^a derék tisztvi

selőnek eme jól megérdemelt élőléptetéshez.

[ Vasárnap nem szabad dolgozni, A 

kereskedelmi miniszter köwendeletet intézett

jaz összes törvényhatóságokhoz, amelyben 

j utasítja őket,, hogy az ipari munkások va- 

j sárnapi munkasziinetéről kiadott rendeletet 

ja legnagyobb szigorral tartsák be. A minisz- 

; tér rcndelete a napokban érkezett le So- 

11 mogyvármegyéhez. _

Állami segély Somogynak. A föld- 

mivel ésü g y i ni i niszter a n a pokau értesítette So- 

jmogyvármegye alispánját, hogy a téli évad 

¡ alatt szokásos gazdasági előadások és házi 

j ipari tanfolyamok rendezésére ezer^ korona 

államsegélyt adományozott.

— Magánménvizsgálat; A magánmén- 

i vizsgálatok Somogyvárhiegyé területén a- 

követkéző sorrendben tartatnak megrNagy- 

I atádon, 1909.december .7., Szigetváron 9., 

¡Barcson 10., Marcaliban 11., Tabon 13.̂

I Lengyeltótiban 14., Kaposváron 1.5., Igal 

116., cs Csurgón 17-én d. e. 10 órakor.

kérdezte:

— És mit akar szavalni uraságod, ha ; 

kérdeznem szabad?

— Kérdezni szabad, de nem mondom 

meg. - ;

— Nem mondja meg? Akkor nem 

szavalhat. Igazgató ur folytatá felém for

dulva — én a szavalatot jogomnál fogva 

betiltom.

— Tilt bizony az ur . . majd megmon

dom mitl — szólt a heves költő.

• — Ej, ej, kissé csendesebben, ha kér

nem szabad, hát akkor tóiért tetszett hoz

zám fáradni, ha nem akarjá megmondani?

— Miért? hogy elmondjam önnek s 

önben minden cenzornak egyenkínt és ösz- 

szesen, hogy mennyire gyűlölöm önöket, a 

szabad gondolatok hóhérjait s mennyire 

óhajtom, hogy mindannyian egy sorban függ

jenek . . .

— ---Miféle impertinens beszéd ez ? —

vág közbe-az öreg ur — függjenek? ~ J

— Igen, függjenek. A mi nemsokára 

be is következik Magyarország minden cen- 

sorával.

Ejnye de goromba ember ön — szólt 

méltatlankodva a páter — most tessék tá

vozni nincs több szavam.

— De nem távozom! Válaszolt Petőfi 

széket ragadva, s leült a^'szoba közepére.

Az öreg ur, ki e percben minden lé

lekjelenlétét elveszítette, hol piksziséhez, 

hol zsebkendőjéhez kapkodott.

A felbőszített cenzor és az előtte gúny- j 

mosollyal ülő Petőfi méltó tárgy lett volna 

akármely művész ecsetére.

— De Sándor — szólék csillapitólag
— jére menjünk.

— Vigye, vigye barátom — vágott 

közbe az öreg — vigye, mert nem állok 
jót magamról! ’

— D: nem visz; megyek ha nekem 

tetszik, de nem megyek csak azért, mert 

önnek úgy tetszik Szólítsa' kollegáit, de az 

egész konvlktus se visz ki innen.

— Soha ilyen rabiátus embert !

. A pap mérgében egy másik széket 

vett elÖT-teült. szemben veles szikrázó sze

mekkel néztek- egymásra. Én nevettem s a 

fölött tanakodtam magamban, hogy melyik 

fogja a másikat kjbőjtölnl;

Egyszerre csak Petőfi sebesen fele
melkedett székéről;

— Csak azért is szavalni fogok!

— De nem fog!

— De megmutatom én !

— De én is megmutatom! — szólt az 

öreg székéről fölkelve, s két kezével az 

asztalra támaszkodva.

- Jer Sándor, jer — mondám én az 

ajtót kinyitva s Petőfit,karonfogva.

—  De azért is fdgokl

—  De nem fog!

— Hóhér!

—  Hóhér vagy magad!

A  legválogatottabb címzések válta

kozása közben haladtunk végig a hosszú 

folyosón, elöl Petőfi, nyomban utána a pap, 

ujrázva és duplázva a költő nyájaskodásait.

Hazaérve, Petőfi a divánon végig vág

ta magát és -nagyot nevetett.

— De mit csinálunk most?

— Mit? Hát szavalni fogok.

—  No már engedj meg, édes barátom, 

én nem tehetem ki társulatomat annak az 

eshetőségnek, hogy beszüntessék az előadá

sait.

— Jó, jó. majd estére beszélünk — 

szólt Petőfi éá ezzel egy -külön szobába 

vonult dolgozni. ' .

Este tele színház volt. A z  öreg cenzor
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_  — Tűz. F. hó 26-án Tóth József kisba- a gyalogjárókat Ezen. intézkedésnek meg 

jomi lakos tulajdonát képező 3^szekér zab- volFa kelfrö eredménye, mert már városunk 

szalma kigyulladt és,teljesen leégett. A ̂ uz-utcáinak jó részén-a'gyalogjárók kijavittat- 

mint a nyomozás folytán kiderült csakis tak.

gyújtogatásból eredhetett, de a tettes, kidé- _  A Ferencrend m  éve8 jubüáris 

ritem nem sikerű . ¡ünnepségének sorrendje: Október 2-án

—  Lopás; F. hó 23-án. tolvajok jártak ! délután 5 órakor: ünnepélyes „Veni Sancte" 

Fleiner Béla kutasi bérlő uradalmában, ahon- • Litánia 3-án délelőtt lO órakor szent beszéd 

riari egy vastengelyes taligát eltoptak.^Tl^neíyeT ünnepélyes szent mise; követ. Dél- 
gyanú azonnal Tüske János, kutasi lakosra után 3 órakor szent beszéd, mélynek beft- 

irányult, akinél h^kuta'ás alkalmávál^ a t<v- jeztével ünnepélyes körmenet tartatik az 

liga meg is találtatott. . Oltáríszentséggel, 4-én délelőtt 10 órakor 

.-¿— A Bnnhonni ¿re-kabaréban állandóan szent beszéd,*'trtShá' sz'.niisg «sub infula» 

zsúfolt hAz előtt j.itszák a pompái szép- délután 5 órakor Litátíla. ünnepélyes Te 

tembeii műsort, amelynek minden száma Deuin. Az ez.»n napok alhtt ájtatosságukat 

egymagában is vonzóerő. A kacagtató bo- végző hívek teljes bucsuban és. az október

' Hózatpk^ friss aktualitások és Csattanó kúp- 4-iki szent mise után pápai áldásban részé- 
Ték állandó dérulfségben tartják-,a kőzönsé^sülhetnek. Kéretnek aJiivek, hogy az euclia- 

get, A legtöbb taps A Rima tőzsdén, a risztikus tónrineiiefeii gyertyával jelenjenek 

Weisz Adél és Cook és Peary frappáns mc9

ötleteinek jut és ez a három elsőrendű slá- _  A vér gy(igyit4sa. Nagaje|e„töségil 

ger előreláthatólag a szeptember 2S-án be- és á|dásos |la|adás, mu,a| a bctegségek 

mutatandó műsornak is szenzációja les;. gyógyításában egg u| gyógymód, melynek

—  A régi huszkoronás bankjegyek. Az vidékünkön már több kétségbeesett nehéz 

utóbbi napokban sürüa fordultak elő az o- beteg köszöni egészségét és munkaképes-

’ lyaij esetek, hogy a régi 19007 évntfáfcTus_ seget. Ezen uj gyógymód ahemopatia, vá-

__ hó 3 1 -éröl keltezett 20 ko:onáról szóló vő- gyis yérgyőgyitás. Megalapítója és egyedüli

rös bankjegyet piacokon, üzletekben^ sőt: . Kuváts I. budapesti, orvos,

nemeit) hivatalban -is visszautasították lizzai kinek rendelő iplézete V. Váczi köriit t-S. 

mdoí

I vészi világának eseménye ezen a héten két- 

Se^TelenüI a Sa|zer Marceil óriási- sikerű 

! vendégszereplése a Röyal-Orfeumban. A vt-'

’ Jághírü német recitátor egg csapásra niati- 

hódította a magyar közönséget, úgy műso

rának magas nívójával, kacagtató tréfáival 

I és komikus ötleteivel, mint párallan elóadá- 

! sával. Salzer -Marcell olyan vonzerőnek bi

zonyult, hogy szerződését meg kellett hosz- 

szabitani s igy a Royal-Orfeum illusztris 

! vendége még szeptember 30-ig minden es

te s azonkívül, mérsékelt helyáru előadáson 

most vasárnap délután is fölép. Mellette a 

műsort a szerenoseszám, A faun és a 

nimfa és még f2 elsőra*gu attrakció teszi 

1 teljessé. Salzer Marcell után — akinek ed

dig íniden föllépésén zsúfolt ház tapsolt — 

uj szenzációt hoz az igazgatóság, október 

elsejétől kezdve ugyanis tíz estén vendég

szerepelni fog n varieté-színpad leghíresebb 

csillaga : Barríson Lona.

— A comain. Lapunk egyik barátjától 

kapjuk a következő sorokat: „Elolvastam 

Fürst Zsigmondurnak" A „Comainról“ cimü 

cikkét, melyben Wettenstein József drt,.Já- 

j madja. Engedje meg tis; 

hogy ebben az ügyben én is, mint a legi_ 

súlyosabban érdekeltek, a tüdőbetegek egyike 

beleszóljak. Nem hiszem el, hogy Fürs^Zsig-

az indoklással, hogy ézen bankjegyek érté- szám alatt van. Dr. . Kovács két évtizedre ■

ke már megszűnt. Ez a- feltevés nem áll terjedő megfigyeléseiből-és tapasztalataiból; 

mert a nevezett papírpénzek még 1910. évi merítve, megállapította, hogy-a vér alkali- 

juniús 30-ig te j:s értékükben adhatók ki és cítása a legjobb védő-és a legjobb gyógy“

fogadhatók el. De még akkor sem szűnik szer éz ezen kezelésével nem egyszer bá^

meg azok értéke, meri az Osztrák Nagyar mu!ato§ eredményt ért el. A hemopatia a

. bank valamennyi pénztára . e bankjegyet kezelhető legjobb eredménnyel. jön aíkál-

— azontúl; még-Itat évig,-azaz t9t6“évi: jtmins "inazásban görvélykor, asztma, idult sziv-

30-ig átváltás végett'elfogadja, gyomor- idegbajoknál'é^iémely'sülyos bőr- 

7 —  Javítják a gyalogjárókat. Az utóbbi hcfegségekníl. Mindazok a kik c felsorolt

.^ id őben  nagyon sok panasz merült lel gyn- Mokban szenvednek, forduljanak teljes bi- 

logjárólnk rosszisága miatt. Naggkteégűnk « • «  migghirű orvoshoz, külilnó-

derék képviselőtestülete a napokban felhi- s™ «¡¿"latos az, a kik nyároa fúr

súlyos ítéletét. A Wettenstein dr. betegei 

;közül való vagyok-én is, egyike azoknak’á 

több száz tuberculstikusoknak, a kik a  Wet

tenstein Jele r-yidelő intézetben gyógykeze

lést nyertek és ott meggyógyultak és igenis 

nemcsakrénTSPbéteg, hanem az- Intézetben 

ellenőrzés célíábőT megfordult orvosok- is

vást bi>csájtot. ki, hog,| a gyalogjárókat IT «W ir ™ " ak es egészségr.ülnpotuk ennek da- 

'  HázíntinaHIÖm>sok sürgősen készíttessék el. cár" sem ¡a'ra"  A '^en «99»»«
«lleukező esetben a. község az illető lutztu- és ke“c" " s' Wvatísbíh zavarokkal nem jár. 

lajdonosok terhére házilag fogja kijav'itatnip- — Salzer Marcel hete. Budapesti mfl-

az első zárlszéksor végén, rendes helyén 

üllt. c

A közönség közi mindenki Petőfi után 

tudakozódott, ki nemsokára meg is érkezők, 

de már egy kissé lehangoltan.

Én újra kértem: tartózkodjék "minden 

demonstrációtól, a fügönyfelhuzónak pedig 

niegbarancsoltam, hogy rendeletem nélkül 

a függönyt fpl ne húzza. Az első felvonás j 
után öltözködnöm kellvén, az öltöző szobá

b a  mentem. Egyszerre csak rengeteg ta_ps. 

és kiabálás üti meg fülűimet. Fölig öltözve 

Jutók a színpadra, s mit látok; a függönyt 

' Csakugyan nem húzták fel, hanem Petőfi, 

tavo’létemet felhasználva, az elöifüggöny 

e ölt a mécsek közé állott s irtóztató taps- 

a yíhir kö^l eijeleimet kért a kózö i-ícjt »1, | 
liogy nem szávaHi it, mert ez az ur — s e 

szónál a zártszékben ülő ce izorrn mulat)!

—- nem engedi meg; d* téve hozzá vigász- 

talólag, majd eljön még ezeii uraknak is 8 
napja!

I A közönség híihofázoU, a cenzor pe

dig majdnem eszméletlenül támolygolt ki a 

j zártszékéből.

j íg y  szavalt Petőfi Debrecenben. * 

Játéíc lilán a művészek és a közönség 

! nagy lakomát csapiunk, a pohárköszönté- 

jsek egyimíst érték, éltették Petőfit, a deb

receni publikumot, a színészeket.

A dinom dánom akkor ért végét, mi- 

kor j elehtelték, hogy Petőfi kocsija készen 

áÍTazih<Wásr*.

Petőfi>ég*l— még-^egy JelköszöntÓ! 

mondott a cenzorokra. Milyen toászt volt 

az I Beszéde végén azonban mégis kiengesz- 

telődött s ign szólt:

— Szegény öreg, ennek ugjan még* 

kescritetlom a mai napját-kérlek folyta

ié hozzám fordulva, menj be hozzá még 

ma, i|iond uief neki, hogy lisztelem s nem

sokára visszajövök.

megállapították, hogy Wettenstein dr. olyan 

betegeknél mutatott fel nagy eredményeket, 

a kiknél akkor Fürst dr. ur szavaival élve, 

Lökölnyi caver.iák (roncsolástól származó 

j üregek) „voltak a tüdőben. Wettenstein dK 

| megfogja magát védeni és nem is az ő ér

dekében irom e sorokat, hanem sok-sok 

I embertársam érdekében, a kiket Fürst Ur.

I támadása esetleg visszatartana attól, hogy 

|a gyógyulást ott keressék, a hol meg is ta

lálják. Wettenstein dr. mindezek ellenére 

sem veri a mellét. De joggal verné a mel

lét Fürst dr. ur, azonban nem a büszkeség

itől, látva azt á nagy pusztítást, a melyet 

cikke mindazoknál a betegeknél előidézett, 

a kik az ó támadó sorainak esetleg hitelt 

adtak. Tisztelettel egy volt beteg, a k̂i már 

egészséges. - '

— A vérengző kántor. Hogy hol tör

tént, az nem lényeges. De bizonyos^ hogy 

megtörtént. A jó szimatu finánc rajtacsipett 

egy atyafit, hogy sok volt a vágatlan do

hánya, a mely azonban vem trafikban ter

mett. Persze csendőrt hívtak, elvitték a fi

nánc laktanyára és 12 korona erős bírsá

got szablak rá, a mellett, hogy a dohányt 

is elvették tőle. Az atyafi dühös lett és a 

mikor lefizette a bírságot, keményen oda

szólt: «No, ezért három embernek kell-meg

halnia !« E .vérengző fenyegetésért aztán a 

csendőr ismét nyakoncsipte az Ipsét és vit

te a rendőrkepitány elé, a hol le akarták 

csukni. «Na már azt szeretném látni — szólt

S t r o f ín
feat» n  tMgjti H a

hurutok, szam ár 
skrofulozlt. Influenza

«tka utotiUa Uatr t i  ono« « I« « »  Utal»- 

Mtathosy nin,la’’t° '

'TQddbetegségelr, 
köhögés, skrol „Roehe"

F . ■ é ( M » - U  iU c h *  *  C *. Base l (Srájí)
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azatuafi — hoqu ezért engem lecsukjanak!«; meltí szervezkedés kifejezetten arra volnafadatni --
hnmi „ .„ lem »oa azt mondani "hoon ‘ rendeltetve, hogy meg ontsa a gazdatársa- Amennyiben az elarverize i(IÖ higós i-

Hathogy merte m a g a z t  dalom erejét, széttagolván a gazdákat az gokat mások is le- és felülfoglaltatták é3
ezért három embernek kell meghalni . Azért 4)t<Iu|[ hjr{ földterület holdszámai szerint,, azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 

itérem, mert 12 koronára büntettek;'-marj |íü|-n kategóriába sorozván a ki .birtokost J árverés az 1881. évi LX. 120. § -a ér- 
pedig én vagyok a burányi kántor és három | ¿s külön a „tízezerholdast." Mintha mind- telmében ezek-javára-ts- elrendeltetik.
embernek,kell meghalni, hogy 12 koronát 

keresek a temetésükkel!- 

— Nem lesz kamatlábemelés. A közös 

jegybank nem követi a német birodalmi bank 

példáját és egyenlőre nem emelt- a kamat

lábat. A bank főtanácsa ugyanis a napokban 

'Popovics Sándor bankormányozó elnöklete 

alatt-ülést tartott, melyen Pranger vezértit

kár nagyon kedvezónak mondta a bank 

státusát. A bankjegyek 87 -'/„-a érccel van 

fede;Vre. A bank az érckészleten felül még 

nagyon jelentékeny devizakészlettel rendel

kezik, mely 16 , millió koronával nagyobb,

kettő boldogulásának nem ugyanaz volna az Kelt Naouatádon
alapja: a föld, melynek pedig minden irány- ,JÓ 21 . napján, 
bán csak egy érdeke lehet.

Jogosultsága mindenféle szervezkedés-1 
nek'lebeU-Szervezkedésre és tömörülésre; 
minden érdekcsoportnak joga is van, de .ép - ¡373 szám 19q9 ^ 5  
pen a magyar gazdáknak nem lehet érdeke 
bálvány keresésfelndulni, mikor jobbról-bal- j

1909. évi szept.

SZABÓ JÓZSEF
•kir. bir. végrehajtó.

Árverési hirdetmény.

haragos szomszédnak is összesegltenl kell, | év, LX. t . c. , 02. §  Sértőimében ezennel, 

az „elesétj- -megmentésében. közhíré feszCIiogy a kaposvári klr. tör-
M ,r pedig azt ne vitassa senki, hogy | vé„aKéknek ,90f évi 3851/p. számú-vég- 

a magyar -gazdák helyzete valami rozsás. A  zése. következtében Dr. Kommen Elek ügy- 
korszak, mostohaságáts a merkantihzmus véd k5pvlse|, Sc|inkú és Löwensteln 
túlkapásainak következményeit snlgosan ér-| cég |avira 200 K. s jár. erejéig foganatosi-

------- - ■ .  21 á kisgazda s még fokozajtabjban ve együtt: ,ott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és
m int a m u ll év megfeleld idöszakaban. Az a nagybirtokos egyaránt. A kozos el enseg 920 kor.-ra becsült következő ingösáqok u.
a d ó m e n te s  b a n k j e g y  tartalék csökkent ugyan, pedig nemcsak 10I van felfegyverkezve, m röf6s jruk 20 drb. téU kendő, 1ÓÖ drb.

de azé r, a  f ö t a ^ n e n ,  lát okot arra, hogy ! « H .  tHcot ^ - n . ^  á r v e r é s ,  e ladatnak ,

a kam atlábat felemelte. evvel szem be ,, a  m agyar g a zd ák  jó fo rm án  | b ir ó s ig  ]90g. ik év i v  26, ° §  s zám u  v'íg z é .

-  Czipészek fig y e lm éb e . Tisztelt szak- egyedül sa ,á t  összetartásukra vannak utalva se fo|,|tóll 200 kor. tőkekövetelés ennek  

társa im nak becses figyelmébe hozom, hogy ¡> “  “ J í “  9°nosz kezek , 909 évi n]á,clus hó 20 n ap já tó l já r ó  6

' Z ' ^  / lten  k a T a t n ^ u T a z '  -| J  darazsak raja alegérlékesebh1 gyű-; ' ¡ ^  Vj' fiílérben'b'iróSag"^ár megállap™ 
legUlésesebb kivitelben kaphatnak. úgy az molcsöt lepj el legelőbb. Píz újdonsült e s . ^  költséqék eretéra Naouatádon fa Széché- 
én  — mint a saját an yag ib ó l készítve. Úgy- felesleges- g a zdas ze rve zkedés  is elsősorban , léreil) leendömeqtartására

“  " ' ü d v ö l e t t e l  f t S ö Ö S S Ö S t ó  i é*  o““ 1-  *  ! « k  napjának
HfliTSNFP ir,NA^7  . ban ne"1 vesz‘ észrc. hogy c2Z^l önmaga *  délelőtti 9 órája

n n határidőül kltüzetlk és ahhoz a venni szán-
Az ellenségnek azután könnyű dolga lehet I dékozók ezennei 0|y megjegyzéssel hivat- 
Azonban remelheto, hogy a magyar gazda- nak meg h0(|a az “érintett ingóságok az 

! ü ? 5 2 í? . í ! í .- S §  » " • .  *>99 ISSI. ¿M LX. t- t  .lD7. és 108 §-ai érlel-
mében készpéozfizeíés mellett, a legtöbbet

cipész mester.

I / . .  j  i  K özönség  m a r  eieg

Közgazűasag. megkülömböztáést
darázs között s ne

tud tenni a méh és a j

Fölösleges szervezkedések.
A magyar mezőgazdaság guümölcsös- 

kertjében tiz-tizenkét év előtt szorgalmas 
kertészek ültetgetni kezdték azoknak az esz
méknek csemetéit, melyek a magyar gazdák 
boldogulásának, a mezőgazdasági érdekek 
megerősödésének gyümölcseit voltakjhivatva 
megérlelni. Az elültetett csemegék, hála a 
magyar gazdatársadalmi szervezetek gondos 
ápolásának, gyönyörűen erősödtek s a „Ma
gyar Gazdaszövetség“, védőszárnyai alatt, 
erőteljes ágakkaMombosadásnak indultak, 
már-már védelmet nyújtva a gazdatársadalmi 
thunka, s a szociális tevékenység legszebb 
eredményeinek.

A gondosan ápolt csemetéikben őszinte | 
öröme telhetik a magyar gazdatársadalom : 
vezetőférfiainak, mert nemes fáradozásaik _ 
nyomát *a gazdakörök és az altruizmus} 
szolgálatában álló hitel- és fogyasztási s.: > 
vetkezetek százai, sőt mondhatók ezrei is; 
zolják, melyek mindannyian egy-egy órszeír; t 
képeznek a becsületes, a nemes és jóind 
latu törekvések harczában, mely azért a vé; 
czélért folyik, hogy megelégedetté válhassé 
a földeknek mivelője, s megelégedett, műn 
kája nyomán intezivvé váljék a magya. 
mezőgazdaság, mely alapfeltételt képez a z . 
ország jövő boldogulása érdekében.

Az elültetett csemeték igazolják ;i gon
dos ápolást is, mert a lemult évtized ;iszon- 
tagságai nem tettek kárt bennük, s már-már | 
gyümölccsel is biztatnak: az agráreszmék 
diadalának nemes gyümölcsével-. -Nincs "ők 
ma már félteni ezfa gyümölcsöt, mert meg-1 
erősödött a törzs s ha.aV első termést le-1 
vernék is a gályákról a kártévók, lesz még! 
gyümölcs e fán, melynek termékeny talaj-. 
ban terjed szét a gyökere.

De a gyümölcsösben már is mutatkozik I 
a megszokott, de mégis kellemetlen jelenség : 
megjelennek a darazsak I

A magyar gazdatársadalmi szervezke
dés kertgazdaságában Is hívatlan elemek; 
dong|ák körűi az érésnek Indult becsületes 
törekvéseket s magába a gyümölcsbe Ipar
kodnak lerakni azokat a petéket, mely itt- 
ott üszkösödést okoz, s férget Is nevel.de 
b törzsnek még se lehet ártalmára,

Mert valami külön szervezkedésről 
Mttöfl a gazdák köréből ai alföldi szellő,

darázs között } nem kapható a bálványok j igérönek, szükség esetén becsáron alul 
koruh czelnekuh mozgalmakra és felesleges jel fognak adadni ; 
szervezkedésre*akkor, amidőn tudja és ér-f „ .. ,, . . .
zi, hogy a széthúzással a* erőket gyengíti, . AmennHiben az elarverezeilci« mgósa- 
mig a kipróbált és hozzáértő vezérek ve-'S01? 11 e7 és. WpiJ>gl«W»tWk és
zénylete melleit eredményesen küzdhet! meg f okra l" elé19J?,sl JÓS"' nyertek volna, ezen 
- ______ _ árveres az 1881. évi LX. t.-c 120 §-a ér-a védelmi harezot a magyar gazdaközönség 
egyetemének igazáért s.-a magyar mezőgaz
dasági érdekek érvényesüléseért!

t'- Az  összetartásban az erő! Az <jssze-. 
tartás megbomlasztásábán pedig a magyar 
agrárérdekek veszedelme rejlik. Erre a szét
szakításra szervezkedni pedig gonoszság 1 Ezt 
értsék meg a külön szervezkedések tervezői, 
akiknek ezélzatos terveit keresztül fogja 
huzni a magyar gazdatársadalom egészséges 
közvéleménye;-^—

"  T ársszerkesztő: KATONA GÉZA.

HIRDETÉSEK-

* telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon 1909 évi szept hó 

28 napján.

;  J  . SZABÓJÓZ.S EF
_  ' _  ?•••-•■■' ; - Jctr. bír, végrehajtó.

877 sz. 1909 vlitó.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény
széknek 1909. évi 350 p számú végzése 
következtében dr. Kommen Elek ügyvéd 
által képviselt Selinkó és Löwensteiu javára 

or, 1Qno l ií 223 kor. 77 fili. jár. erejéig foganatosított
/ . kielégítési végrehajtás utján lefoglalt é s630
Árverési hirdetmény. kor.-rá' becsült kővetkező ingóságok u. m.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. rőfös áruk nyilvános árverésen eladatnak, 
éyi LX. t-c. 102. §-a érielmében ezennel i  Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
közhírré, teszi, hogy a kaposvári kir. tör- j bíróság 1909. évi V. 2'18 4 számú végzése 
vényszéknek 1909. évi 8 595 p. számú vég- folytán 223 kor. 77 fill. tőkeköveíelés en- 
zése következében dr Szetsey István ügy- nek 1909 évi február hó 28 napjától járó 6" „ 
véd áltgl képviselt Lichtmann és Erdérsohn^ kamatai, és eddig összesen 54 kor. -10 fii
ja vára 150 kor. s jár. erejéig foganatosított lérben biróilagmár 'megállapított költségek 
kielégítési végrehajtás utján lefog'alt és ! erejéig, (Nagyatádon, Széchenyi-térén leendő 
650 kor.-ra becsült következő ingóságok,! megtartására
u. m: 30 drb. női kabát, rőfös áruk nyilvá-. 1909. évi október lió 13-ik napjának 
nos árverésen eladatnak. ' d. e. 9 órája

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-!. .............
bíróság 1909. évi V. 548 2 számú végzése határidóu! kitüzetik és ahhoz a venni szan- 
folytán 150 kor. tőkekövetelés, ennek igogidékozók ezennel- oly megjegyzéssel hivat- 
évi április hó 30 napjától járó 6 ■ kamatai nak mf3.* h°gy a i érintett ingóságok az 
és eddig öszszesen '19 kor 95 fill.-ben br-! ^881. évi LX. .-c. 107. és 108. §-ai értel- 
róilag már megállapított költségek erejéig, mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Nagyatádon alperes üzletében (Széchényi- 1 ígérőnek, szükség esetén becsáron aíul is 
tér) leendő megfiirt jsára. c) fognak adatni.

1909. évi.okt«5b2r hó 5-ftc • Anieii.tyibcii az'clirvore-íeud ) iiwósá*.
naoiáti d e 9 őrá ¡a ; gokat jn Vsok i í  le- és felül foglaltatták éj

“ • *• 9 órája . azokra kielégítési jogot nyertek volna, azat
határidőül kitüzeiik és ahhoz a venni szán- árverés az 1881. évi LX. t-c. 12C. §-a ér- 
dékozók ezennel oly megjegíjzéssel híyat-; teln_é.rjn ezek javára is e’rendeltetik. 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.; Kelt Nayycitádon,M9Ö'J. évi s^ept. bó 
évi LX. t-c. 107. és 103. §-ai értclniében 28. iiLpjáit.
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igérönek, SZABÓ 'JÓZSEF
•szükség: esetért bacsároa alul is e! fognak , kir..bir. végrchajió.'
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és _téli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek czipökbeii és czízmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 

mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes k'ielégpsérejiöltséget nem kiméivé a fővárosból egy 

kitűnő síabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle felken a Néptakarékpénztárral 

szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagy 

választékban tartok raktáron.

Rendelései! és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.

*«a-

CZERKQN IMRE ŐRI ÉSTÍÖi C1PÉSZ- 
-KÉSZ-

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.

AjANLJA saját készitményü lábelilf a legjobb és legmodernebb kivitelben.

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték szerint minden alakú cipők el- ^  A pécsi 

készítését.

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

kivitelig. *•

%

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

országos ki

állításon elis

merő őklevéN_ 

lel kitüntetve.

legjobban szerkesztett teljesen független nagy napilapot ^  
fizesse, éld

> o t !

Előfizetési árak:
Egy évre . 

Félévre 

Negyed évre 

Egy iiónapra

Az Újság terjedelme rendesen 2 8 -  
3 2 -3 6  oldal. Vasárnap és Ünnep

napokon 60-100 oldal.
MEGRENDELÉSI CZIM:

AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA
BUDAPEST, Vlt. KERÜLET, RÁKÓCZI-UT 54-1K 

SZÁM.

;;JA -A



NAGYATÁDI h ír l a p

Alapittatott

1854.

' H

ROTTER BERNÂT, NAGYATÁDON. Alapittatott

i854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR. MAGYAR KiR. LÖPORÁRUDA.

G azdaság i és varrógépek gyári raktára.

Horgonyzott acéitflskés keHtés sód- Mindennemű takaróktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu

zalok, kerítések céljaira; „Hungá

ria“ sodronyfonatok.

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

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

„Comélia“ és „Sophiána“ perme

tezők és alkatrészek. 1* kékkő és 

raffiaháncs. ~ A

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. lapok, eljegyzési és esketési meghívók

Rajzpapirt és kartont egész ivekben a legizlésesebb kivitelben, 

és felvágva. * — — Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt

- f í = s > e . $ f

ELVALLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász-

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

■ '

a

a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

szóval mindennemű a'laku és kivitelű 

nyomtatványok pontos és ízléses elké

szítését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 
■ • • készíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
: '  — ^  ' Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909. '



IV. évfolyam 1909. október hó 7. '

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
a  -n ACTa t Ad  é s  VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KOZLONVÉ. -

Előfizetési á rak : egész évre18 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 SZERKUSZrO

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdo-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetésUlijak-a-ktattóhivatalba küldendők

Egy társadalmi kötelességről.
■ A Budapesten megtartott Patro- 

nage kongresszus tanulságait sokfé- i 
le irányban le kell vonnia a társada-! 
lomnak. A. büntető igazságszolgál-j 
tatás, valamint általában a gyengéb-! 
bekkel való elbánás és az államnak 
számos intézménye évszázadokon át 
a zsarnokság eszközei voltak. Régen-

zások közt -— amelyekben az em
beri kegyetlenség kifogyhatatlan ta
lálékonyságát. bizonyította, elpusztí-

nak földünkön, a bűncselekményeket Igazi jelentősége abbóf áll, hogy 
sohasem fogjuk ugyan teljesen kiír- használható erőket ment meg a nem- 
taní, de vannak eszközök, amelyek- zet gazdasági ereje számára, továbbá 
kel nemcsak az emberiség szenvedé- hogy megóvja az egész társadalmat 
seít és nyomorát, hanem, a büncse-j mjndannyiunkat — mert hisz vala- 
lekmények számát js hathatósan csők-¡ mennyiünk ellen elkövethető a bün- 
kenteni lehet. cselekmények egész hosszú sora*

Ide tartozik egyebek közt a lég- ujabb bűncselekményekkel szemben, 
szélesebb értelemben vett megelőzés- A javító nevelésnek és a . sza- 
nek szociálpolitikai szentpontból oJy badságvesztés büntetésnek • főcélja— 
nagyjelentőségü' «¿gesz munkaköre és korunkban, hogy-oz illetőt térsarial-—  
ebből, ami bennünket ezúttal külö^-milag használhatóvá tegyék, oíykép- 
riösen—foglalkoztat, a kedvezőtlen pdi átalakítsák, hogy tisztessé 
helyzetben levő elhagyatott társadal- munkával önmaga tarthassa fennj?

tottákrsöt ártatlan csatád jukkát aptú m lm z tályoh^kqzorará iuiiititt i*rk01'-~gáTflTHtnt t lUTC^nyti Pi'micz«
r - • veszedelemben élőknek pártfo- vándorló*.............gyermekeikké! együtt vadul kiirtották 

mindazokat, kik szembe mertek száll
ni a zsarnokkal vagy- a hatalmon 
lévő erősebbek érdekeivel.

Az emberiség haladásának egyik 
vigasztaló bizonyítéka, hogy ezzel 
szemben kórunkban az állam és ,a 
társadalom különböző tereken váll
vetve mentő tevékenységet végeznek 
a„-gíjengék és az elhagyatottak tá
mogatása érdekében. Százakat azok 
közül, akiket annak előtte kinós ha
lálra szántak volna-, ma pártfogásba 
vesznek és tisztességes munkásokat 
nevelnek belőlük.

A bűncselekmények csökkenté
sének hathatós eszközéül többé nem 
a büntetéseknek folytonos szigorítá
sát tartják. Az elrettentés! rendszer 
csődöt mondott. Amig emberek lak

csi veszedelemben élőknek pártfo- vándorló« című müvében költői intu- 
gásba vétele. icióval jellemzi, a munka utján kell

Összességét ennék a pártfogó-te- az illetővel megismertetni a benne 
vékenységriek patronagetiak nevez- r^lő légtrágyobb értékét, ü t  'ember 
zük mindaddig, mig e munka megje- munkaerejét s az által felidézni azt 
löiésére általánosan elfogadott jó ma- az átvájtoztatást, amelyet korábban 
gyarüifejezést nem találunk. Ide tar- csaiT^F erklöcsi oktatásból vártak, 
tozik tehát a legszélesebb érteimé- A helyi kiválasztás, a megfelelő egyé
ben vett gyermekvédelem, az elha- nek kiszemelése, az igazán máltánj}' 
gyott árva büntetésüket.töltő szülők- lást igénylő .esetekben alkalmazott 
tői származó stb. vagy veszélyez^ segély, az inkább szerencsétléneknek 
tetett környezetben élő fiatalkorúak mint bűnösöknek munkához juttatása 
védelme, továbbá a javitó és letar-J lesznek itt a megfelelő eszközök. — 
tóztató intézetekből elbocsátottak fá-j~ Aki ezekkel a dolgokkal foglal- 
mógatása. Ezt a munkát nemcsak kozik, tudja kivált a tél beáltával, 
abból a szempontból kötelességünk ¡hány tucat fiatalkorú keres munkát 
méltányolni, mint a jótékonyságnak jés-ha hirtelen nem talál, hányan kö- 
annyi más terén végzett szintén j vetnek el nyomorból, éhségből bün- 
nemes munkáját, pl. a keresetképte4cselekményt. Dolgozni akarnának, 
lén aggok támogatását. . tudnának, keresik is rá az alkalmat,

Nagyatádi Hírlap tárcája.

Deli kis paraszt lány. ■ "

f)üH kis paraszt lány 

Harmat az orcája

Csak a keze kérges; ' ... ----:

Daliás szép urfi 

Enyelgö a szája,

Csak a szioe 'férges.

Találkoztak egyszer 

‘S  lám a kis paraszt lány:

. fiáma lett belőle 

J l Tisza habjai még is, oly szomorúan 

Su fognak felőle.

., tlónai Sándor

Palkó szerencséje
> i Szegény fiú volt Palkó, de -nagyon! 

Szerelmes., Elhatározta, fiogy Pestre megy! 

szerencsét.flróbálni, p.jnzt keresni, hogy 

azr,t£ii mihamarabb visszatérhessen falujába 

és beállítson az ó szépséges Juliskájához,

mondván:

— Megjöttem galambom, sok pénzt 

kerestem, mehetünk a pap elé!

Volt egy nagybátyja Pesten. Otthon 

mindig csak úgy emlegették, mint akinek 

nagy gymiiölcskereskedésc van a fóváros- 

¿qii^-íltijKnn tudták, hogy hol la k iig
AinikoN^estre érkezett ftolkő, minden- 

félekép igyekezett-iBcgUidnHíagybátgja la

kását. Ámde sehol sem ismerték Bot Péter 

gyümplcskereskedö urat.. ¿r*-
Egy irgalmas lélek végre a bejelentő 

hivatalba kalauzolta Palkót, ahol nagysoká

ra megtudta, hugy a nagybácsi künn lalíik 

a LiKom-utcában. Amikor nagynehezen meg

találta a^ nagybácsi lakását, kissé csalódott

nak érezte magát. A ház, de főleg a lakás 

nem felelt , meg semmikép egy gazdag nagy 

kereskedő igényeinek. Nem volt otthon a 

bácsi- és Palkó a lakástedónőjétől; kérdezte 

meg, hol van .a bácsruzleteH

■4- A boltja ? r *  kérdezne nevetve á 

kövér asszonyság. — Többnyire az Erzsé'J. 

bet-körut és' Rákóczy-ut Sarkán szokott 

lenni I
Megmagyarázta Palkónak aJ odave

zető utat és a legény nekiindult.

"A szokatlan nagy forgalom és az ut
cai lárma egész kábulttá tették. Úgy rohan
tak el mellette az emberek, mintha üldözné 
őket valaki, a villamosok nyilsebesen és 
fülsiketítő csillingeléssel száguldottak. Min

den pillanatban gorombán, durván szólt reá 

egy-egy kocsisamért nem tért ki elég gyor

san az utjából. Végre a Rákóczi ut és Er

zsébet körút sarkira ért. Hol lehetett hát 

a bácsi üzlete? gotjdoll.i és keresgélve, né

zegetett minden felé. Átfutott még a kocsi- 

uton is, jobbra, bálra, szemlélődve. Hirtele- 

nül mérges csöngetés ütötte meg a fülelt 

és^a háta mögött egy 'köcsivezetö szitko- • 

zódott és egész erejéből fékezett, nehogy 

elüsse az ügyetlen Palkót A legény nagyot 

ugrott és csaknem fölbóritolt egy gyümöl

csei teli toló-kocsit, mely az ut sarkán" ál

lott; A kocsi tulajdonosa barátságosan liát- 

balökte Palkót.

— Hé öcs'itts, úgy látszik vidéki vágy ?

— kérdezte, erösébb-n szemíigyre - vé\te: 

¿.ilkónak piro .pangás.- -kissé‘ ijedt arcát/: 

De nini. -mintha ismcnélek! Nem hivriak 

Palkóink? Talá.i bizo y  Kísku:mnjs ira Va- 

,|ósdi vágy, hé?!

— Igenis jjt volutik I



NAGYATÁDI h ír l a p

mégse kapnak foglalkozást. Elsősor
ban ezeken, valamint az intézetek
ből szabadult olyan egyéneken kell 
segíteni, akik önként is erős elhatá
rozással a munka útjára akarnak

áttérni.
Ha a társadalom elzárkózik elő

lük, nincs kétség, bűncselekményt 
fognak elkövetni már csak a minden
napi megélhetés szempontjából is. 
Ezért kell támogatni mindenkinek a 
Patronage egyesületeket.

A magyar farmer sorsa Ame
rikában.

Ir ta : Somsich Gyula'.

H ovatovább  ig azo ltn ak  látszik azok

n ak  a véleménye, ak ik  m egjövendölték, hogy 

Amerika m aga fog ja útját állani a kivándor

lásnak, ha m ár nem  lesz szüksége az  ó-ha

zából k ivándorló munkáskezekre.

Azok a törvények, melyek az Egyesült 

á llam okba v a ló  bevándorlást megnehezítik 

részben m áris ig azo lják  ezt a véleményt, de 

nem a maga egészében. K anadában  ugyanis 

s a nyugati á llam okban  m ég  m ind ig  vannak  

o lyan uratlan területek, melyekre csábítják 

■■ ifi-*i¥*Hdoriókat, knlnnnsgo a l»i 
inkát, hogy velük kapartassák ki a geszte-

flgynököknek, kik szegény magyar farmere

inket mindenféleképpen becsapják, elhitetvén r, 

.veÍQk, hogy áru jók útközt megromlott (pe

dig kitünően berendezett vasúti kócsháll1az 

ilyen termények szállítására készeiíj vagy 

hogy oly sok áru érkezett a piaczra egy

szerre, hogy az ő szállítmányukat nem le

hetett eladni, vagy elrothadt és számtalan 

más^ltjen amerikai fortély. így aztán a va- 

lódtliaszonnak egy negyed, vagy ö:öde jut 
csak a termelő kezéhez.

Másodszor a nedves, forró, lázas ég

hajlat egy olyan körülmény, mely holtbiz-

yállalat ezt monja: Jessék, itt van szerszám- 

dinamit; szállítók olcsó élelmiszert, itt irt

sátok ki az erdőt, a fának egy részét meg

tarthatjátok házépítésre, irtsátok ki a bok

rokat, róbbantsátok-fehá tuskókat, gyujtsá- 

/tök~fet a gázt,—csapoljátok le a mocsarat,

¡olyan termést ad nektek az ösföld, amilyen- 

| röl hirdetéseinkben olvashatók. Erre a sze

gény hazánkfiainak, akik olyan alföldi föld- 

j félét várták, már hosszú arezot csinálnak, 

de miután már eddig eljöttek, azért bele

mennek ebbe a váratlan erömegfeszitésbe 

is. A földterületek nagysága, melyet egy 
ilyen bevándorlott farmernek venni kell, szin- tosan tönkre teszi szegény kivándorlóinkat, 

te meg ¡van állapítva. Ez rendszerint 20—30 j pár év alatt olyannyira, hogg ha ezen időn 

«acre« re tehető. Többnyire szerződésileg belül haza is tér, egész ember abból főbbé 

kötelezi magát az illető, hogy az egész te- , soha sem le3z. Ott nem az a száraz forró- 

rületet fogja bizonyos időn belül munkál- ság van, mint nálunk nyáron, aratás idején 

hatóvá tenni. Pár havi munka után tudja_hanem egy gőzfürdőhöz hasonló, páratelt, 

csak meg saját tapasztalatból, hogy az egész , nedves meleg, mely nyomasztólag hat tüdö- 

terűletet nem Jtépes^egyedül mégmivelni, .de | re, szívre egyaránt, a vért az ember fejébe 

kénytelen azért az ''egész általa vett 20—30! hajtja és elveszi lélekzetét. Az amerikai né- 

acres nagyságú területet'Irtani, vagy lecsa- geren kivüi senki.sem képes ilyenéghajlat- 

polni anélkütrhogy ebből az egész terület- bán egészsége és élete kockáztatása nélkül 

bői. hasznot 1s húzhatna. Ha uein akar töb- erő.ebb munkát elvegezni és ez is aZ ok, 

bet müvelhetővé tenni, mint amennyit ren- hogy. miwt csábítják a kivándorlókat orra 

desen saját maga meg is tud-inivelni, egy- a vidékre. ^le higyje senki, liogy a körmön- 

szerüen hivatkozva a szerződésre, kidobják font amerikai oly együgyű volna, és nem 

birtokából és odaveszett a pénz és a nehéz tartaná meg^nagának azt a jó termő földet, 

miintf!T~ijijnninir^p n* ipfltáhh„jspthgn az ha abból az ember ió hasznot tudna huzni.

nyét a tüzból, lllelW, liuyy ' 
müvelhetővé a mocsaras, öserdös területe

ket Hogy milyen sors vár azokra a magya

rokra, akik felülnek a nagyhangú ígéreteknek 

és az ügynökök nyömtatványainak, arra vi

lágot vethetnek az alábbiak; _-- .-----

AJöldet kereső magyar ember kész

pénzen veszi meg a földterületet, vagy ro

botban ledolgozhatja annak árát. Egy «acre- 

ért« ami kitesz körülbelül 4000 négyszög- 

métert, tehát valamivel kevesebbet, mint 1 
magyar hold, fizet 5 dollártól 10 dollárig, 

de sokször íngyen is kapja. Mit vásárolt ezért? 

Egy rossz, eikorcsosodott erdőt, mert a leg

több erdő tóhajtás, miután redszerint minden 

pár esztendőben egész erdőterületek leég

nek, a vasúti gőzös szikráitól vagy emberek 

gondatlansága következtében; állhatolhatat- 

lan tüskés bozódot, vagy lev nem csapolt 

mocsaras területet, ős erdővel. A parcellázó

egész földterületet munkálhatóvá teszik hon- 

"fnarSUlilK -Ms-TTHnJlr ^ g i j  -fés/ét

mi vélik. Tény az, hogy az ösföld, nevet

ségesen bő termést ad, gyümölcs (eper) ta

karmány, zöldség, ezen sorrendben egymás
után is megnő egy évbeír a nedves, mc- 

leg éghajlatban, mert ezek a földek Észak 

Afrika magasságában fekszenek. Tehát tény

leg van bő termés, kitűnő föld, de amire 

nem gondoltak, vagy amit nem hittek köny- 

mjelmü kivándorlóink a z  két dolog, ami 

ezt a kedvező körülményt és az  egész ki

vándorlást Amerikába inegrou ja , először 

is nem képesek jói értékesíteni a sok ter

mény, mert sem megbízható emberük nincs 

ki értékesítené a sokszor sok ezer kilomé

ternyire fekvő píaczon termékeiket, sem 

maguk mindig nem utazhatnak áruikkal oly 

óriási távolságra, mert az útiköltség, a nyelv 

és az üzleti ismeretek hiánya ezt lehetetlen

né teszi. így ki van szolgáltatva amerikai

Annak nyitva van a szeme, tud számítani, 

-ctére- i átjff,1 horyrr'i ri H termel,1 nwr -̂

nem tud, hiába dolgozik, mert pár év alatt 

vége van erejének, egészségének.-^ lesz az 

a föld az idegén bevándorlóknak, talán azok 

nem pusztulnak bele, és ha bele is pusziul- 

nak ők nem bánják!

H Í R E K .  ^

— Személyi hír.. Bárá Jeszpnák István 

miniszter fogalmazó f. hó 5-én városunkba 

érkezezett a járásunkban lévő anyakönyvi 

hivatalok megvizgálása végett.

— Halálozás, özv. Salzraan Brunóné sz. 

Freitag Berta élte 73-ik évében, f. hó 3-án 

hosszas szenvedés után elhunyt Kaposvárott.

— Október 6. Az aradi vértanuk emlékét 

a szokásos kegyelettel ülte meg Nagyatád

Hamarosan kiderült aztán, hoyy a má- merlek, kiskunmaisui legény vagy te is ! 

sik meg a Péter bácsi a «ggümőlcskeres- Vegyünk hát egy kintornáU A pénzt köl- 

kedő» csönözöm neked.

Átölelték és megcsókolták egymást, a Két uappal később meg volt a kin- 

járó kelők mulattak a megható jeleneteit- torna, Kiszolgált volt szegény, már^csak

Ujabb csalódás érte hát Palkót I minden második hangja szólott

— Az a kis toló-kocsi volt Bot Péter j — Ezzel aligha lehet pénzt szerezni I 

híres gyümölcs nagykereskedése, ehhez bi- j — sóhajtott Palkó.

zony társ, .vagy üzletvezető tie.m igen kellett !i —  Ehhez te nem értesz 1 Megfizetnek .

A bácsi egyelőre felajánlotta Palkónak, hogy j szívesen csak odébb állj vele !

lakjék nála. Szívesen megosztja vele sze- Palkó megértette. Furfangos esze volt |

rény lakását, azonkívül megígérte, hogy ja bácsinakl —

egyébként és lehetőleg segítségére lesz Másnap végigjárták a várost. Amidőn

Palkónak. a rákóczi utón egy férfiruhakereskedés elé

A lakásán kérdezte aztán: értek, onnan egy hatalmas alakú férfi ro-

— Mennyi pénzed van? hant ki és Palkó arcára két csattanó pofont

— Van még vagy őtven korpnám. J mért. Közben dühösen kiáltott :

— Csekély Összeg nagyon. A közös — Megcsiptelek^végre gazember I 

háztartás költségeihez természetesen neked | Azt mondta aztán az .odasiető rendőr: ■ 

ts hozzá kell járulnod, és ezért dolgoznod nek, hogy Palkó két héttel ezelőtt egy öl- 

kell. Mire váttálkoznál szívesebben? Gyü- tőnyt lopoti el üzletéből. Palkót heves el-j 

mölcsöt árulni, kintornázni, vagy.. -Cipőket. .Jenkezése dacára lecsukták és reggelig fog- ; 

tisztítani az utcán ? va tartották. Addig ugyanis Péter bácsi be-

— Legszívesebben kintomáznék I N i- ! bizonyította, hogy öccse két napja van 

gyón szeretem a zenét éa egyébként a ne- Pesten. Erre rögtön »zabádon bocsátották, 

hél munka megárt az egészségemnek! Amikor à ruhakereskedővel együtt

*■*. Abá! — nevetett a bácsL Mégis- hagyták el a kerületi bíróságot, a bácsi így

szólott a kereskedőhöz:

— ön  uram megpofozta és ártatlanul 

becsukatta az öcsémet. Jobb volna, ha bé

kés utón ajánlana fel- neki ezért egy meg

felelő kárpótlást, ellenkezőleg kénytelenek 

leszünk önt perelni!

A kereskedő szabadkozott, hebegett, 

dadogott, végre 25 koronát fizetett áz ügyes 

bácsinak.

Palkó boldog volt.

—  Nagyszerű, — mondta — bárha 

naponta megpofoznának I

— Bizony, bizony bölcsek a törvények I

— mondta a bácsi. — Ha valakinek a ku

tyája megharap, a tulajdonosa köteles fizet

ni. Ha valamLvihar folytán tégla hull a f®” 

jedre, a háztulajdonost Ítélik fizetésre, ha 

télen megcsúsztál a lépcsőn, a hová vala

mi buta cselédleány vizet öntött- Vasúti 

szerencsétlenségnél, ha megsérülsz, a va

súttársaság pénzel i Csodálatosan bölcsek 8 
törvényeink Palkó!

Újra házról-házra járt Palkó klntomá- 

jával. És-sok pépzt keresett Helyenként 

azért, hogy mihamarább tovább álljon. Má

sutt pedig a cselédeknek tetszett meg a szép 

barna legény, aki mosolyogva köszöntött«
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"■közönsége." Az ipartesttllet d,—e^_JL órakor 14-én tartják meg á harmincadik ménlókiál- 

gyászistentiszteletet tartott amelyen az isko-' litást, melyre a bejelentések még mindig 

Iák tanulósága is megjelent. Az istentisztelet folynak s .mély iránt élénk érdeklődés nyi!- 

befejeztéVél a polg. fiúiskolában emlékünne- Vánult meg a külföldön is. 

pély volt, a nap Jelentőségét J^tona Géza; _  Románia dicsérete. *  jászvásár! ro- 

— :--------------i-máa—diákkongreszuson, melyről- táviratot-tanár-méltatta._

— Az „Ifjúsági Kör“ által f. 2g-án tar

tott szüreti mulatságon felülfizeitek: Csere 

4ános, -Rottér Andor, Rezspnya György á—2

küldtek, a diákok Wekerle Sándor miniszter

elnöknek, a sok éretlenség közepette hang

zott el egy .komoly, .kijelentés is, melyét a

kor. Acél Antal, Morottiny Kázmér, Fazekas I felfuvalkodott román -túlzók nem fogadtak 

Jenő, Sárdinecz József, Steiner Lajos, Weisz valami szívesen. A beszarábiai diákok ne- 

Ignácr 1— 1 kor. Benyák János, Weísz Fe-1 vében szónokuk, Subelteanu beszédét így 

rencz 60—60 fill. Ferlindis Jánöfe, ValcSicsj fejezte be: «Fel kell tennünk.azt a kérdést, 

József .40—40.fii). Büki József, Molnár Pál,! hogy a beszarábiai.románság várhat-e va- 

özv. Rigó Ferencné, Sárdinecz Sándor, Sza- j lamelygs segitságet az ugynevezei kiszabad« 

lai Lajos, Vidák János 20—20 fill., mely [Romániától ? A mig ez az 1907, évi véres 

adományért ezúttal-mond hálás köszönetét a'foltokat el nem tünteti, addig'¿.szelíd Be- 

kör vezetősége. szarábia nem várhat semmit az önök álla-

, . . .  . *  , . , imától. Ha örtök érzik magukban, hogu hi-
-  A ferencreod.ek köréből. Igaz, fe- állani „ roinán fajt W20“

rences őszinteséggel nyilvánítjuk hálás k»--| sák be. de bizonyítsák elsöWan be saját 
szönetünket mindazoknak, kik .  Ferenerend ; ha2 Ezeilelha „ ; zs4 ^ r a

hétszázéves jubiláns ü n n e p e  alkalmával -  az agi!átoroknak a lcökiscbl) djl|k -a 

az ünnepélyes tridium fényét . barmikép- ,s L a bb lesz annali „og a ll[aguk b4zllk 
emelni mé|tóztattak. Az Isten -fizesse meg "

. . előtt seperjenek és teremtsenek rendetrlia- 
Nagyatád társadalmának buzgósagátl A fe-^adást és ku|tUrális állapotosa rrmaguk ha- 

rencrendi zárdafőnök. iájában, mielőtt miiiáluuk rendelkeznének.

-  Alapszabály jóváhagyás. A múlt év -_AJŐváros legelső jogi szemenáriuina 

december havában Ötvös-Kónyi községben, jgcn suk panasz hangzott el az Utóbbi évek- 

alakult -polgári olvasóköi_atapsznbaina,t a hm upv a szülök, mint tori vizsgára készii-
belügyminiszter 111290,909 sz. a. jóváhagyta. 

B u d a p e s t i  öszf luxusIÖvásár. Buda-

igazgatóságoknál a számvevőségi szakján

| munkásbiztösító hivataloknárügy a statisztikai; 

( mint a számvevőségi szakra, a magyar ál

lamvasutaknál a számvevőségi szakra, az ál

lami zálogházaknál-a* számvevőségi szakra, a 

dohányjövedéki igazgatóságoknál a számvevő

ségi szakra; a tengerészeti hatóságok, pénz

ügyigazgatóságok, törvényhatósági városok, 

munkáspénztárak stb. hivataloknál a számve

vőségi szakra, illetve kezelőtiszti állásokra. 

Magán hivataloknál rendkívüli nagy előszerete

ttel alkalmazzák azokat, a kik az államszám-, 

viteltani államvizsgát letették. Bővebb zelvn 

lágositéssal szolgál: Dr. Erős Vilmos jogi 

szemenáriuma, Bubapest, VII, Weselényi-ut- 

ca 13. .

— Barrison Lóna Budapesten. A Ro- 

yal Orfeum októberre a szenzációk-egész so

rával lepte meg a közönséget, JBarrison Lóna 

neve magaslik- ki a- gazdag programmból ,-s 

a  varieté-szinpadnak ez a csillaga kivétételes 

élvezetet szerzett a zsúfolt szérzőtérnek. A dí

va mellett a Fecske cimü matrózdráma a 

, programúi fénypontja s előrelátható, hogy 

;.idegráZín;s''magható jeleneteit meg fogja 

nézni Budapest minden szmházlátogatója.'Nem 

kevésbé hatott a Clafouti cimü bada-komédia 

is, amelyet viharos kacagás kisért mindvégig 

s a közönség végtelen sokat mulatott a Ca- 

illevet és Flers ponpás bohóságain, £í\uj

"klip iék>L ^ 'V3iii.-i>záim)K' ii. m ind  ulsOiailő ifjak részéről, hogy ezen vizsgára való ké- 1 
.„. n inn ||1|,M . .||,.I.,I|„„ n . h ; „ „ , . . n „  és diszéa- válnak a R.iyal Orfeum hors con-

pesten a Tatterszal-telepen október2-án meg

nyíló negyvenharmadik őszi - luxuslővásár 

iránt igen ttagy az érdeklődés. Bejelente

tett 8 drb. négyesfogat, 86 hirftós kettős fó- 

"■'gaf,. 7 hintós egyes fogat, 81 jukker kettes 

fpgat, 9 jukker egyes fogat, 54 hátas ló és 

20̂  hátas és hámos ló. A nagy gonddal össze- 

/-áílitott katalógus, mely 126 bejelentőtől 456 

lónak részietes-leirásáj tartalmazza a buda

pesti Tatterszal titkárságánál inegrenűelhetö7 

Általában október hónapban igenmozgal más 

napok lesznek a Tatterszállbau.' Október 7 

én lesz az álami mének bemutatása, 8. és 

9-én számfeletti mének árverése; 12, 13 és

Dr. Erős 'Vilmos volt Magyarországon az első 

a ki e kérdést bgható tanulmányozás tárgyá

vá tetté .és egy olyan intézményt létesített, 

•melyet-ay egész-jogászi—-ifjúság—hozsaiiával 

üdvözölt. Évekkel ezelőtt létesítette jogi sze

mináriumát; mely mai. fennállásáig óriási 

lendületet, vett és minden tekintetben kielé

gítette a jogászifjuság igényeid Sokoldalú 

megkeresése alapján az intézet államszámvi- 

tetani á Hamvizsgát-tafrf olyamotMs—lét esi tett, 
mely a következő hivatalokra és állásokra, 

nyújt képesítési: az összes minisztériumban 

a szávevőségilszakra, az álami számvevőszék

nél'a számvevőségi szakra, a pjstaés távirda

cours álló müsoránák. IJarrison Lóna a vá-

őket és fekete szemeivel rájuk kacsintott. ~ Főnyeremény, öcséin f-Főnyeremény. 

Szívesen áldoztak néhány fillért, hogy hosz-^A nagyságos milliomos ur önként ajánlt fel 

szabb ideig gyönyörködhessenek benne. neked 10.000 koronát! Mit szólasz ehhez?

Jó lett a dolga Palkónak. Haza azt • Ilyen szerencse hallatára csakhamar 

irta, hogy zenész lett belőle és csak a leg- felépült. Amikor kikerült a kórházból haza- 

előkelőbb emberfeknek muzsikál és hogy. kívánkozott az ő Juliskájához.' 

nagy pénzeket keres. — Minek sietsz? — kérdezte-a bácji

Egy vasárnap boldogan, gondatlanul i ki tudja, mily szerencse vár itt reád. 

és kintorna nélkül sétált, a ligetben. Egy De Palkó nem akarl maradni. JJgu vé- 

helyen átment a kocsiuton. Hirtelenül erősjlekedett, hogy amíg csak kezet ficamig orrot 

ütést kapott a hátára és — úgy gondojiaiyagy^bordát tör be a szerencséje^ — az

— félmértföldnyire röpült. Amikor ujra ma-j még türfrelfcjin bőséges fiMdompénz. já- 

gához tért, tiszta fehér ágyban feküdt a i rul hozzá. Körrmj<iii__jnegeShctik azonban, 

kórházban. Kificamodolt a jobb karja, az 1 hogy a szeszélyes fortuna egy napon nyak- 

orresontja és az egyik bordája sérüfrr meg7töréssel ajándékozza meg, azt "pedig'-nem 

erősen. akarta bevárni.

Délután a bácsi látogatta meg Palkót. Elbúcsúzott tehát a bácsitól és haza- 

Rókaszerü arca sugárzott a boldogságtól- utazott. Amikor kitudódott, hogy gazdagon

— Fene nagí szerencséd van Palkó ! j jött haza Palkó, az emberek seregestől ke- 

Elütött egy gépkocsi.. Rendőr és még három I restétfc fel, kikérdezni, hogyan gazdagodott 

szemtanú bizonyítja, hogy nem tülkölt I A 1 meg Ny gyorsan I v
soffört természetesen letartóztatták. Utána meg valóságos utazás, láz fog-

— Gyönyörű szerencse! — mondta jta el a lakosságot. Mindannyian Pestre igye- 

leverten Palkó. Nyomorék maradok életem j keztek, remélve, hojjjy nekik is kedv« a 

fogytáig— : szerencse!
Dehogy maradsz az. Rövid idő múlva j Ámde csalódottan kerültek onnan .visz- 

fölgyógyulsz. Tudod-e. hogy ,a~ gépkocsi] Sza, mert hát történnék uggan iflég csodák 

„ tulajdonosa milliomos! Az ügyvédünk márjde csak nagynéha! •

beperelte.. Nagyszerű lesz. Szervusz I • ✓ I Hj ; D Ö WJIt -
És elrohant,

Másnap délután lelkendezve rohant fel

ujrar

|árnap délutáni előadáson is fölép.

-, Czípészek figyelmébe. Tiszteit szak

társaimnak becses figyelmébe hozom, hogy 

nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a 

legizlésesebb kivitelben kaphatnak, úgy az 

én — mint ajaját anyagából készítve. Úgy

szintén tűzéseket is elvállalok.

Szaktársi üdvölettel 

HAUSNER IGNACZ 

cipész mester.

Magyar királyi államvasutak 
264586 909 szám.

A

magyar királyi államvasutak 
téli menetrendje 1909-1910-re.

A magyar királyi államvasutak vona- 
Iáin és az általuk kezelt magánvasutakön 
folyó évi október hó 1 -én a téli menetrend 
lép éleibe, mely a jelenleg érvényben levő 
nyári menetrenddel szemben a következő 
lényegesebb változásokat tartalmazza:

A budapest keleti p. u. bruck-kl- 
: rályhidai vonalon.

Kamaraerdő (Kóérberek) megállóhelyen 
az összes személyszállító vonatok megállá
sa meqszünctettetik.

A debrecen-füzesabonyi vonalon.
A Debrecenből jelenleg reggel 4 óra 

36 perckor Füzesabony felé induló vegyes- 
vonal már éjjel 2 óra 58 perckor indittatik 

jós Füzesabonyba, úgy mint jelenleg, délelőtt 
10 óra 24 perckor érkezik.

A Füzesabonyból délelőtt 11 óra 33 
I perckor induló vegyesvonal Debrecenbe 
j egy órával későbben azaz este 6 oía 44 
; perckor fog érkezni.

A Pebreczén-szerencsI vonalon.
A Debrecen és Hajduhadház között 

¡közlekedő, Debrecenből délután 2 óra 20 
¡perckor induló és oda este 6 óra 34 perc
kor visszaérkező motorosvonat november 
hó 1-én túl a téli évad alatt is forgalom
ban marad:' ’

A máramarossziget-aknaszlatlnal 

vonalon.
___fí Máramarosszlgéfrol délután- 3 óra

40 perckor induló •és oda délután 4 óra 
43 perckor visszaérkező gyorsvonat meg- 
szüritettetik.
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A napvkórolv-esapi vonalon. BUDAPEST ÉS SZOB KOZOTT: gyesvonat már délután 12 óra 30 perckor
' _____jv r J íw ó l  ielínleo-délelőtt 10 ón rW  A Budapestről délután 5 ora20 perc- indul. ___

nöi-r-fcrt* N nm ikáro lu felé indu ló  vegyesvo- kor In d u ló  v o n a t : A SZEGED NAG YBECSKEREKI VÓ-
S S S ó i  m ár^ r e g í l S a t  Perckor BUDAPEST ÉS NAGYMAROS KO- NALON U
indittatik és N aqukáró lyban  csatlakozást ZOTT. Karlovarol a hajnali vegyesvonat Sze-
m ie r a  ouorsvonatokhoz B udapest és Mára- . A Budapestről délelőtt,8 ora45 f* rc-  ged fele korábban, azaz éjjel 3 óra 50 perc
nyer a y y u  kor a déle lő tt II óra 35 perckor in d u ló , kor indiltatik.

m arosszig r^’ bgn a Nagykárolyból je- valamint a Budapestre délután 5 éra 45 perc- A TEMESVÁR JÖZSEFVAffOS BU- 
lenleo délután  4 óra 10 perckor induló ve-i kor és éjjel 10 óra 25 perckor érkező vo- ZIAS FÜRDŐI VONALON, 
nuesvonat m ár dé lu tán  3 óra 05 perckor nat. melyek közül azonban az utóbbi Vác- Az.esti vonat helyett Bjziás fürdőről 
ind ittatik  és Csapra este 9 óra 13 perckor tói Budapestig október és április hónapok- Temesvárra egy délutáni személyvonat he-
érkezik- __ — ‘ ■ ban ío,'9a,ombarl marad, illetve újból fór- lyeztetik forgalomba, mely Buziás -fürdőről

A szatmárnémeti kossuthkert káro- galomba helyeztetik. _  délután 5 óra 15 perckor indul és Temesvár
jvi erdödi vonalon. — '  “ Szintúgy forgalomban marad az eddigi. Józsefvárosra este 6 óra 50 percirárérkezik

A Szatm ár-N ém eti gőzfürészröl este' gyakorlattól eltéróleg a Nagymarosról este Buziásfürdőröl délután 12 óra 50 perckor
6 óra 38 perckor Szatmárhegyi piaczra, a 8 óra 20 perckor Budapestre érkező vonat Temesvár Józsefvárosra érkező és az onnan 
^T flfm árréöu i Diacról este 8 óra 46 perckor az egész téli évad alatt. délután i  óra .15 perckor visszainduló sze-
Szatm ár-N ém eti Kóssuthkertre s végül a BUDAPEST ÉS DUNAKESZI-ALAG mély vonatok forgalma megszüntet tetik.: 
Szatm ár-Ném eti Kossuthkertrol ejjel 10.óra KÖZÖTT: * ZSEBELY BÓKÁI VONALON.
05 perkor Szatmár-Németi gözfü.részre in- A Budapestről este 8 óra 45 perckor A Zsebelyrőí.este Bániakra közlekedő 
dúló OTotoros vonatok forgalma novem-induló vonat november hó 1-én túl bezáró-. vegyesvonat megszüntelletik. 
bér hó 1-ével meqszünik. lag március-hó 31.-ig nem fog közlekedni, AZ ÖRAVICZA RESICZABANYAIVO-

A BUDAPEST KELETI P  U ARAD RAKOSPALOTA-UJPEST-BUDAPEST NAL. *
TÖVISI VONALON. KÖZÖTT; Oravicza és Némélbogsán -között az

A Budapest keleti pályaudvarról dél- A Budapestre reggel 4 óra 08 perc- eddigi ideiglenes menetrend helyett uj vég- 
után  2 órakor induló , Aradon át Predealra kor és éjjel 11 .pr^-20 perckor érkező, va- leges menetfend lép éléibe, a mélyre nézve 
közlekedő, valam int a z  onnan Aradon át lamint á Budapestről éjjel 10 óra 30 perc- a legközelebbi adatok a  kifögesztett menet- 
B u d a p e s t 'keleti p. udvarra déluiáii_J óra kor induló vonat megszüntettetik. rendhirdetménybö! kivihelők.
t5 perckor érkező  gyorsvonat Puszlatenyő A Párkány-Náua felöl reggel 8 óra 10 A Néjiietbogsári'Resiczabányai vonali-
á llom áson  feltételesen megáilittatik. perckor Budapestre érkező vonat Rákospa- részen a Resiczabánya megállóhelyről jelen-

- AZ ALVINCZ NAGYSZEBENI .VO- lota Ujpe-ten rentieseirinegállittatik. lég délelőtt 8. óra 15 perckor induló vegyes-
NALON. —  POSTYÉN VERBÓI VONALON. vonat korábban, azaz már reggel 7 óra 38
ffegÚS7<,hpn ¿s Erdélyszerdahelq között a Az esti vasár- és ünnepnapi vonalok perckor indittatik.
idenleq hetenként 3-szor közlekedő Nagy- megszüntettetnek. Németbogsánról csatlakozással Ora-
xzchpnból délután 1? <̂ra 25 perckor indu----- f lHÓLftft-TRENCSENTEPLICZ TREN- ' vicza és“ Zsidorín felöl délután 3 óra 28
ló  és Naauszebenbe este 9 óra 50 perckor C S E N T E P L IC Z ,  F Ü R D Ő I V O N A I- O N — — —^ ie í C k o r - « ^  ui -sz«ít»éhtszntWó '  te h crvo na t ~  

étk e z ó  veqgesvö ffaym ég& tünte iteilkT'*"' rt t to ta k  T rencsén tephczrő l éjje l 2 óra  indittatik, mely Résiczabánya megállóhelyre
A BUDAPEST KELETI P- U. PRE- 40 perckor délután 1 óra 35 pprrkor—este . déUdnn 4' ó w S t prrHmr ■iVrtnTTttr— ------- -

D E /U JttM L Ü N ." '*  8 óra 15 perckor és éjjel 11 óra 30 perc- A PLETERNICA POZSEGAI VONALON.
ATÍudápest keleti p. U; és Predeal, kor induló, valamint a Hőlak Trencséntep- Az éjjel Pozegáiól Pleternicárá és haj- 

között Aradon át hözlekedó, Budapestről Ifczre éjjel 1 óra 32 perckor,' reggel 4 óra j nalban Pleternicáról Pozsegára közlekedő 
délután 2 órakor induló illetve az ellenirány- 42 perckör, délután 5 óra 40 perckor és éj- vegyesvonat megszüntettetik. 
ból Budapestre délután t'óra . 15 perckor jel 10 óra 39 perckor érkező motoros vo- AZ ÉSZAK STRIZIVOJNA VIPOKJEI 
érkező quorsvonatok forgalma Brassó és natok Jorgalmon kivül helyeztetnek. VONALON.
Predeat között november -hó 15-én túl a z . A  POZSONY ÚJVÁROS UJKOMÁ- Az-estimákban Strizivojna Vrayoljé- 
egész téli évadon át fentartatik. ROMI VONALON. . — — - - r ó l  Ejakovóra és vissza közlekedő teher-

A Nagykátáról éjjel 10 óra 35 perckor | A délelőtti vegyesvonat Ujkomárom- \ vonatoknál a személyszállítás megszüntetik. 
Budapestre érkező személyszállító tehervo- ból későbben, azaz délután 12 óra 25 perc- i AZ UJDOMBÓVAR -BOSZNABRODI 
nat télen át is fentartatik. [kor indittatik és Pozsony Újvárosba délután i VONALON. -

Tápiószecsótöl Budapestig az eddig 4 óra 46 percor érkezik. Az UjdoriíSovárróI jelenleg éjjel 2 óra
csak szükséglet szerint közlekedett hajnali -A DÉVENYTÓ MARCHEGGI VONA-J42 perckor Észak felé induló személyvonat 
vonal mindden kedden és pénteken _vala-,LON. korában, azaz már éjjel 2 óra 34 perckor
mint űnnep-és vasárnapokat követő közna-; A délelőtt Marcheggre érkező sze- indíttatik.
pokon rendesen helyeztetik forgalomba. mélyvonat ezen állomáson csatlakozást nyer A SZENTLÓRINCZ NASICI VONA- 

E vonBl Tápiószecsórö] éjjel 3 órak'or Ganserndorf és Wien N. B. felé. 
indul és Budapestre reggel 4 óra 40 perc- AZ ÉRSEKÚJVÁR PRIVIGYEIVONA- 
kor érkezik. 1 LÓN.

A Budapest keleti p. udvarra reggel 7 j A jelenleg Nagydéliczból Nyítráig 
óra 20 perckor érkező, valamint az onnan ' személyszállítással közlekedő délutáni teher- 
délután 5 óra 40 perckor induló személy- j vonat /fcsak Naggtapolcsányból Nyitráig fog 
vonat Mihálczfalva 143 sz. őrháznál redesen : utasokat szállítani.
megáilittatik. A BUDAPEST NYUGATI P. U. OR-

A Tövisről délután 2 óra 24 perckor SOVA-VERCIOROVAI VONALON, 
induló gyorstehervonatnál a személyszállítás ; A Budapest nyugati p. udvarról dél- 
Tövistöl Székelykocsárdig rnegszütettetik. j előtt 9 óra 40 pierckor Verciőrovára induló :

A köküllöszeg-parajdí vonaton. | és az ellenirányból este 6 óra 35 perckor I 
"A Kűküllőszegrő} délelőtt 9 óra 34 perc- Budapestre érkező gyorsvonatoka romári 

kor Parajdra induló és az onnan délután 12 csatlakozó vonatok megszüntetése folytán ' 
óra 43 perckor Küküllőszegre érkező sze- j Temesvár Józsefváros ésVerciórova között 
mfclyyönat a£ idén egész vonalon télen át forgalmon kivül helyeztetnek.
is forgalomban marad, | Budapest és Czegléd között a vasár- ___________ _________

A Budapest nyugati p. u. marcheggi és ünnepnapokon közlekedő déli, illetve es- vonatok megállása Dugoselo áliom'ásoh 
vonalon. ti vonat megszüntettetik. megszüntettetik.

A Budapestről este 6 óra 50 perckor S ínedről és Kiskunfélegyháza között Ai Fiúméból délutáu 2 óra 05 perckor 
induló zsolnai gyorsvonathoz csatlakozólag a Szegedre reggel 5 óra 42 perckor érkező Delnicére induló és a Delnicéröl éjjel 10 
Galántából Marcheggig forgalomban tevő valamint a Szegedről este 8 óraakor vissza- óra 38 perckor Fiumébe érkező vasár és 
esti gyorsvonat csak Pozsonyig fog közle- induló helyi vonat forgalmon kivül helyezte- ünnepnapi vonatok megszüntettetnek. 
kedni. tik. A KAPOSVÁR FŐNYÓDI VONALON.

A nyári évad tartamára forgalomba Temesvár Józsefvárosból a délutáni A Fonyódról jelenleg éjjel 3 óra 32 
helyezett helyi vonatok közül az alábbi vo- személyvonat Orsóvá felé későbben, azaz f perckor induló vegyesvonat helyett egy szé
nátok szflntettetnek meg, és pedig: 3 óra Öl perckor inditatik és csatlakozást j mélyvonat helyeztetik forgalomba, mely Fo- 

Budapest éŝ  Érsekújvár között. nyer a Buddpest felöl jővő gyorsvonathoz.' nyódról reggei 5 óra 35 p.-kor indul és 
— A Budapestről reggel 5 orra 45 perc- A SZEGED-RÓKUS SZABADKAI Kaposvárra reggel 7 óra 49 perikor ér

kor induló vonat Párkány Nánától Érsek- VONALON. ----  kezik. E vonat Fonyódon a déli vasút
újvárig; az Érsekújvárról éjjel 11 óra 35 A Szeged-Rókusról délután 3 óra vonalaihoz Budapest és Pragerhof felöl, Ka- 
perckor Budapestre érkező vonat pedig 12 perckor induló, valamint a Szeged Ró- posváron pedig a gyorsvonathoz Budapest 
egészen. . , . . .  kusra-este 10 óra 01 perckor érekezö ve- és a személyvonathoz Ujdombóvár felé

Budapest Párkány Nána között: gyesvonat rnegszütettetik. nyer csatlakozást.
A Budapestre délelőtt 8 óra 45 perckor A BAJA ÚJVIDÉKI VONALON. A Fonyódról délután 12 óra 02 perc-

érkező^ és a Budapestről este 8 óra 15 perc- A Zomborból jelenleg éjjel, 3 óra 10 kor induló személyvonat ugyanezen időben , 
kor induló vonat olyképen, hogy az utóbbi perckor Újvidékre induló személyvonat kora- mint vegyosvonat indittatik-. és Kaposvárra 
vonal október és—április hónapokban Buda- ban, azaz már éjjel 2 óra 30 perckor indít-: délutáh~3 óra 10 perckor érkezik, 
pesttől Váczig, november hó 1-tól bezáró- tátik és Újvidékre reggel 6 óra 12 perckor A SZIGETVAR KAPOSVÁRI VONA- 

Tagmárcius hó 31-ig pedig Budapesttől Du- érkezik,.,- . ___/' LÓN.

naközi-Alagig közlekedni fog. j r  Zomborból Baja felé a délutáni , ve- j Szigetvárról a reggeli. vegyesvona*

LÓN.
A Szentlórinczről jelenleg reggel 4 óra 

41 perckor induló vegyesvonat már reggel 
.4 óra 15 perckor indittatik és Nasicra dé
lelőtt 8 óra 24 perckor érkezik.

A Nasi<ról jelenleg éjjel 3 óra 45 perc
kor induló személyvonat későbben, azaz reg
gel 4 óra 29 perckor indul ésSzentiörinczre 
délelőtt 8 óra 34 perckor érkezik.

, E vŐnat Gacinein csatlakozni fog a 
slavonia^drávavídéki vasút vonataihoz Mas- 
lavina és Vocin felé.

A BUDAPEST KELETI P. U. FIUMEI 
VONALON.

A Fiúméból este 6 órakor Budapestre, 
valamint a Budapestről délután 4 óra 10 
perckor és este9 órakor Finméba induló gyors-

í r
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korábban, azaz már reggel 4 óra 40 páré
kor indittatik és Kaposváron csatlakozást 
nyer a személyszáljitó gyorstehervonathoz 
Gyékényé? felér ' ' .

A KAPOSVÁR BARCSI VONALON. 
--—- Barcsról a jelenleg éjfél 3 óra 50 perc
kor induló vegyesvonat késöbbenv-azaz csak
4  óra 13 perckor indittatik és Kaposvárra 
reggel 7 óra 33 perckor' érkezik, minek 
folytán a vonat a Gyékényes felé^közieke- 
dő személyszállító -gyórstehervonatfjoz nem 
Kaposváron, hanem Kaposmérón talál csat
lakozást.

Kaposvár és Kadarkút között oda és 
vissza egy uj vegyesvonatpár helyeztetik 
naponta forgalomba.

Az uj vonat Kaposvárról csatlkozás- 
sal Budapest és Siófok felöl, ; délelőtt 11

óra 59 perckor indul, Kaposmérón csatlako- 
zást nyer Fiume felöl és Kádarkutra délu- j 
táiL l.óra 15 perckor érkezik.

Az ellenirányban az.üj vonat' Kadar-1 
kútról délután 2 óra 44 perckor étkezik, 
hol csatlakozást talál Fiume,- Siófok, Fo
nyód és Szigetvár f e lé .~ ’

A DŰGOSELÖ — NOVSKAI VO
NALON.

A Novskáról este Dugoselóra indu- 
i ló személyszállító tehervonat megszüntette- 
tik.

A .BANOVAJARUGA -  PAKRACI 
VONALON.

A Banovajarugáről' délelőtt 8 óra 81 
| perckor Pakracra induló és az. innen este
7 óra '41 petekor Banovajarugára érkező 
személyvorfatok forgalma inegsziintettetik.

A POZSONY -  ÚJVÁROS -  SZOM
BATHELYI VONALON.

Pozsony — Újvárostól ligetfaluig tnun- 
kasziinefes napok kivételével naponta egy 
uj vonat helyeztetik forgalomba. E vonat 
Pozsony — Újvárosból reggel 8 órakor in
dul.

AZ ADONY -  PUSZTASZABOLCS
-  TAPOLCAI VONALON.

A Budapestről délután 3 óra 50 perc
kor Tapoic^a felé indúló és a Tapolca fe
löl délelőtt 9 óra 55 perckor Budapestre 
érkező gyorsvonatok Balatonarácson és 
Aszótó — Tihanyon rendesen megállíttatnak.

~ Budapest 1909'szeptember hóban,

AZ IGAZGATÓSÁG.
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

. ... Czipőrahíár. ~7~ S í

-----Ajánlom a-közelgő ősri és^ éH-niéiiyig u j-áruvut ft>tfrlSirgrt raK!afgffiat tolridértnemiT

úri- női és gyermek czipőkben és csizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 

mind első rangú hazai és külföldi árukat aJejegyszerübb kiviteltől a^legfinoipabbig. 

Mélyen tiszteit- vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a fővárosból egy 

kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek. 

Üzletemet újonnan épitétt\ saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 

szemben) Jielyeztem.át^hol. megfelelő heiyisegben.^minden a szakmába, vágó czikket nagy 

választékban tartok raktáron.  ̂ . 

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.

A  k i legjobban szerkesztett teljesen független nagy napilapot ^  
fizesse elő

A  /  n j f c á g - o t !

Egy évre . 

Félévre 

Negyed évre 

Egy hónapra

Az Újság terjedelme rendesen 2 8 -  
3 2 -3 6  oldal., Vasárnap és ünnep

napokon 60-100 oldal.
MEGRENDELÉSI CZ1M:

AZ UJSAG k ia dó h iva tala
BUDAPEST, VII. KERÜLET, RÁKÓCZI-UT 54-IK 

SZÁM.
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Alapittatott 

1854. ROHER BERNAT, NAGYATADON. Älapittatott
1854.

LAKATOS és LEMEZÁRÜGYÁR. MAGYAR KIR. LÜPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 

Horgonyzott acéitoskés kentés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
a legegyszerűbbtől, a legdi- 

szesebb kivitelig.

rony, sodronyfonatok és sima hu

zalok, kerítések céljaira: „Hungá- 

ria“ sodrónyfonatok.

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

„Cornélia“ -és „Sophiána“ perme

tezők és alkatrészek. 1* kékkő és 

raffiaháncs. .-. •

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

KÖNYVKÖTÉSZET.
BENYÁK JÂNOS

N A G Y  A T  AD.

_  N?"

KÖNYV.- PAPÍR,- IRÓ- 

—  ÉS Rfl|ZSZER -- 

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerit és finom 

kivitelben. Üzleti, jeggzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, itatós és ivltvélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben; 

es felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt □ □

fénykép^ljíum emlékkönyv stb. nagy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász

lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

_a legizlésesebb kivitelBeíiT

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

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 
_____iM IIi U  • készíttetnek. '
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Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.



IV. évfolyam 1900. október hó lí .

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA
_______________  A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖBÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á r a k : 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 i f i t f i r t S K ö n

FELELŐS SZERKESZTŐ: .

SZMODICS^SZILÁRD.

F r á z i s o k .
Irta : Nagy Zo ltán. —

Azt olvastam valahol szó szerint, 
hogy «meddő a közélet méhe.« És eb
ből az alaphangból kiindulva egy 
hosszú dissertáciot, mely azt akarta 
volna bizonyítani, hogy miért meddő 
a, közélet méhe. Elolvastam merő kí
váncsiságból, mert magam is azt tar
tom, hogy okulásul — s csak másod
sorban szórakozásból olvas az em
ber. No hát mit sem okultam: a szó
rakozásról, hogtj né essék szó.

tás kapcsán. Mert az is jellemzi, hogy 
első sorban az alkalmiság körében 
mozog gondolatmenetünk. Kikap az 
ember egy eseményt, témát, gondo
latot, ahhoz fűzi esznjiemenetét s ily 
módon gyártója lesz maga a frázi
soknak. Hát persze, persze. Gondo
latot, eszmét teremtetti kevés ember 
képes. Képesebb talán tüneteket, je
lenségeket úgy, a ho<)y megfigyelni. 
Be^miveimzal tetszeleg első sorban, 
nagyon természetes, saját magának, 
hogy ̂ eredeti légyen : aggodó félté-

tékok, hoqn miért «meddő a közéjét 
mene«iiem voltak egyebek, mint szó
lam, szavak halmaza, frázis. A mint- 

_hogy frázis volt az egész. Szavak
nak mondatokba való füzese bizo
nyos gyakorlottságra valló módon, 
olykor fej és láb nélkül összedobva, 
de lényeg, essencia, tartalom, vajmi j 
kevés, mondhatnám semmi.

i igeit nés hasonló frázisok azok, 
melyek kapcsán politikai, társadalmi 
kérdésekről szólunk és beszélünk.! 
Sokszor nem is tudjuk, hogy frázis, j 
Úgy vagyunk Vele, mint az adoma- j 
beli becsületes csizmadia mester, ki 
cimtáblájára neve és foglalkozása 
után a «kéjgáz« szót pingáltatta fel. 
Egyszerűen szért, mert tetszett neki.

Pedig van-e olyan tárgy széles 
e világon, a melyhez hozzá ne szóla- 
nánk. Persze mindenkor az aktuali-

kgiiys^gget; vatóságos matuni !>zeie- 
. — - ---aondölatait

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdó-utcza 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

rakoeás élvezet hajhászattá. válik, 
mely az idegek tulizgatásával s vég
ső eredményként a test elgyönqülé- 
sével jár.

Ha volna is ép, egészséges gon
dolatunk, érett és élni képes eszménk, 
nincs időnk a meyvalósitására, nem 
érünk rá. S mert tudjuk ezt, lelkünk 
inkább azzal foglalkozik, a mi illú
ziónkat táplálja. Az emberi nyeív^ 
pedig elég bő, szókincse elég válto
zatos s a szükségesnek felismert, de 
tudva meg nem valósítható eszme
gondolatul
frázist.

‘Kifgtgzesg-TnégtgfgfffTî

edig valójában az ő gondolat-fűzése 
éppen úgy, mint a mit kapiskált s 
tovább ad: frázis, frázis.

Érthető, miért van ez a helyes 
felismerésen alapuló megfigyelés ak
ként es meg is magyarázható, hogy 
miért nem lehet másként.

Keleti expréss sebességgel ha-1 
lad körülöttünk az^éfeí s mi gyarló 
teremtményei az élő lények legtöké
letesebbjének, belekerülünk a forga
tagba. Tulajdonkénen nem is élünk,] 
hanem sodortatunk; visz, ragad ma-, 
gával az áradat. A testi szükségle
tek kielégítése, után a lelkiekre ha 
gondolunk is/ azt keressük, a mi ön
kényt feltoluló gerjedelmeinket kie
légít. Szórakozni, élvezni és pihenni 
vágyunk. Ez az irány; ,visszafiatás~ 
ként akként nyilvánül, hogy a szó-

W a m ra td r f i  H ir lo r »  j szerepét elvállalnom ¡németül beszélnek ugyaníNdgyaiaai niriap larcaja. dc nagyon törvc s az én nyelvtudásomrna, 

Váratlan fo rdu lat
! nagyon törve s az en nyelvtudásommal 

¡valahogy előbbre vittem a diskurzusban. 

Bihari dühösen fölkelt s szó nélkül 

Két hét választotta el Biharit esküvő-j föl alá járt a szobában, 

jétől. Szép fiatal menyasszonya volt. Nagyon | — Haragszol ? kérdi ismét aggódva 

szerette és féltékeny volt rá. A mikor -t^lMargtnr-szereimes pillant isaival igyekszik 

ténként ellátogatott menyasszonyához s az i vőlegényét ni^gljékiteni. 

nem volt otthon, olyankor rettenetes nyug-1 — .Dehogy haragszörtíT én semmiért 

talanság fogta el, s agyában a legképtele-. sem haragszom, — mondja elfojtott harag- 

nebb gondolatok fogamzottak meg s úgy gal Bihari?, csak furcsának találom, ha tud- 

fölizgatták, hogy nem tudott sem ülni, sem ja, hogy én itt vayyok és várom s Önnek 

állni. Idegesen egymásután fogyasztotta el mégis előbbre való mosnak az angol nagy- 

b cigarettákat, s mire a leány hazajött, va- \ bácsija, mint én. 

lóságos füstkatlanná változott át a szoba,! — De édesem nem tehetek róla, már 

melynek egyik sarkában zugó fejjel ült Bi- j másfél órával' ezelőtt el akartam jönni 5 
hari. j úgy körül fogtak, hogy képtelenség volt el-

Ma szintén átélte ezt a tortúrát; egy jönnöm. ,
órahosszat várt, amikor végre megnyílt az I — Mondta volna, toogy én várom, de 

ajtó s vidám nevetéssel libbent eléje Mar-1 bizonyára eszébe sem jtílt azt mondani, 
git — Nofíát igenis mondtam és Irén ma

gára vállalta, hogy kiment engéin magánál,

A frázis, a mely annyi szép, any- 
nyi nemes gonolatot ölt meg csirá
jában. A frázis, a mely tomboló di
adalát üli-' közéletünk minden irányú 
megnyilatkozásánál. A frázis, a mely 
hatalmába kerít s a kigyóbüvőlő fa- 
kir módjaként fogva tartja, lenyűgö
zi minden erőnket.

Hogy tenni is kellene valamit, 
i az világos mindenki.előtt és minden 
téren. Ehhez azonban elengedhetet
lenül szüksége s lenne, hogy akarjunk 
is. De éppen ez a bökkenő. Akara
tunk abban merül ki, hogy profila
xisként ismét frázisokat dobunk a köz
vélemény forgatagába; frázisokat, 
melyekről ifi! magunk tudjuk legjob
ban, hogy megvalósításukat nem is 
akarjuk.

Hány társadalmi szükségletet in-

Régóta vársz drágám? mondja 

nénii aggódással s folytatja mentegetőzését, 

lehetetlen volt előbb szabadulnom Irénnél 

voltam s egy angol nagybácsijuk érkezett 

Londonból s az egész família nem beszél 

egy szót angolul s nekem kellett a tolmács

ha legközelebb összejövünk.

Érdekes,'íiogy magát mindig kimentik 

nálam, még ahányszor későbben. jött, - 

mint mikorra vártam, mindig volt mentése, 

sőt elfogadható mentsége.

Azonban tudja meg édesem, hogy ez— 

nem >eljárás, s engem többé ne várakoztas

son és ha ez mégis előfordul még egyszer, 

.veszem a kalapomat s elmegyek s ha meg

üzeni, hogy otthon van, akkor majd teszem 

tiszteletemet Egy csöp kedveriLsincs többé 

más kedvéért itt órákhosszat várni Önre.

Margit érezte, hogy vőlegényének iga

za van s nem tudta mitévő legyen, hogy 

békitse. öt meg. Hirtelen elhatározással oda

ugrott Biharihoz, átölelte a nyakát és meg- 

csókolta •
— Ugy-e nem haragszik már? ígérem, 

hogy ez nem .fóg többé előfordulni. Sohn 

nem fog rám várni, soha édes Béla, bocsás

son meg még az egyszer.

Bihari kicsit küzdött makacsságával, 

de csakhamar engedett. A harag lassan el

illant s aztán ismét forró szerelem töltötte 

Jje a szoba levegőjét, ölelések' és csókok 

közepette megbeszélték sok-sok teendőiket,' 

mert a i  .esküvő gyorsan közeledik.

- Bihafit Vdcsorárt is ott tartották s 

Margit anyja is résztvett a komoly családi, 

megbeszélésekben. A tanácskozás eredmé

nye az volt/fiogy másnapra tűzték ki.a bú

torvásárlást.
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tézünk Iga el frázisokkal. Háng, a 
társadalom, családi, egyéni élet ko: 
rén belül feltoluló, megoldásra váró

Sroblémát ütünk el csak frázisokkal, 
politikáról nem is szólok, hiszen 

g politikai élet nálunk valójában frá
zis. Háng felmerülő önként kínálko
zó esetről beszélünk szóval, Írásban 
s be is fejezzük egg frázissal. De 
akarni, komolgan akarni s ehhez ké
pest cselekedni is, nem a mi kenge- 
rünk; inkább nem is foglalkozunk 

vele.
Hová Igukad ki tehát az, a mit 

a felvetett s kezdőpontul szolgáló 
tétel mikénti megoldásaként az oku
lásra tudni szeretnénk ? Rövid a fe
lelet Azért akarjuk első sorban, mert 
tudjuk, hogg meg is tehetjük.

Lehet, azt mondják erre is, hogg 
ez is frázis.

*,

Tekintsünk csak jó mélyen belé a mi 

közéletünkbe, bizony bizony itt is azt látjuk, 

hogy igen igen sok a — frázis. — szerk.

Képviselőtestületi Dlés.
. — Saját tudósítónktól. — •

mitván Somogyvármegyének tanügyíleg le

endő— „kettéosztására már most megtette 

a lépéseket, hogy kettéosztás esetén a ki- 

rendeltséget ó kapja meg. Mindenesetre el- 

ösmerés illeti meg az .eszme felvetőjét, de 

elösmeréssef kell. adóznunk a község kép

viselőtestületének is, hogy — felfogván 

ezen ügy. nagg fontosságát, az eszmét pár

tolta. Határozat azonban ebben, az ügyben 

csak a f. hó 16-án tarandó képviselőtestü

leti ülésen fog hozatni. Reméljük, hogy ne

mesen gondolkodó képviselőtestületünk ha

tározata megegyező lenne ezen gyűlés azon 

javaslatával, hogy a község képviselőtestü

lete a közigazgatási bizottság utján fordul

jon a kulturminiszterhez, kérje a tanfelü

gyelői kirendeltségnek — szervezés esetén 

Nagyatádra való kirendelését a kirendeltség 

iroda helyiségére s szolgatartására évenként 

500 koronát ajánljon fel.

Ezen kiVül foglalkoztak' a rendőrök 

fizetésemelésével, a jövő évi költségvetéssel, 

mely utóbbira vonatkozólag f. hó 16-ára 

ezen gyűlés határozata értelmében ujabb 

gyűlést hívtak :egybe.

S z í n  és z e k:
Nagyatádon értesítjük a; n. é. 

közönséget, hogy ̂ h é r-Vilmos SZU

Költészetének szeretete, megbecsülése, elis- 

merése tegyen bizonyságot róla, hogy a 

magunkénak is érezzük azt az erőt, a  mely 

e gazdag pálya sugallója, hogy mi is ré

szesei'vágyunk. '

A mi nemzetünk leikében, képzeletében ■ 

és érzésében meleg és derűs, igazszavu és 

szeretetreméltó, hüségesrés biztatóTott ra

gyog költészetében. Tréfálva ítél, évódve vi

gasztal. borongva gyönyörködtet, mesélve 

jövendöl. E költészetnél mi sem tárja föl 

gazdagabban és elevenebben korunk magyar 

lelkét ; mi sem erősiti jobban idehaza ön

magunkban való méltó bizalmunkat; mi sem 
terjeszti messzebb idegenbe jogunkat a meg- 

becsültetésre.

Köszönjük meg neki; köszönje meg 

egész nemzetünk. A mint teljes életében 

azon dolgozott, hogy ez a föld a mi nem

zetünké maradjon: fejezzük ki iránta hálán

kat azzal, hogy ennek a földnek azt a ki

csiny darábját, melyet az ő eleinek, apáinak 

verejtéke öntözött, ajándékozzuk vissza ne- 
ki. , . .... ;

Még pedig akként, hogy az ajándéko

zó is megajándékozottnak érezze magát. 

Legjava munkáinak harminc kötetét (20 kö

tésben), a  költő saját szerkesztésében, ren

dezik sajtó alá régész regényköltészetünk- 

nek egyik legkiválóbb és leqbecsesebb aúüi-

~ Városunk képviselőtestülete f. hó 8-án

1 n e  tartott ü i a m a r a g jiramBSSgu.'Va---

rosunk fejlődését biztositó határozatot ho

zott. ■ -

Városunk villajiyvilágitási ügye, mely 

immár két év óta húzódik s az erre vonat

kozó gyüléskedések kevés eredménnyel jár

tok, most ismét szőnyegre került s ezúttal 

a legkomolyabb ̂ formában, mely valószínű

leg ̂ -kivánt eredménnyel^ -1 
A képviselőtestület ugyanis utasította 

a villany világítási bizottságot, hogy legkö

zelebb hirdessen pályázatot a Nagyatádon 

létesítendő villanyvilágításra.

A képviselőtestület ezen az ülésen 

foglalkozott a tanfelügyelői kirendeltség 

kérdésével is. Ugyanis látván azt, hogy az 

ország legtöbb vármegyéje tanügyileg ketté 

osztatott, illetőleg sok nagyobb vármegyé

ben tanfelügyelői kirendeltség szerveztetek 

Nagyatád község képviselőtestülete — szé

ni kerületünk igazgatója Csurgóról
,áfö!íüfll?tJSífirkö2lR. Társulat 

iknek megfelő erőkkel rendelkezik, 
tehát örömmel közlöm a kedves hirt 
városunk lelkes közönségével. Re- 
mélem. hogy Thália papjai és pap
női sok batérral és nem kevesebb 
anmjagi támogatással fognak nálunk 
találkozni.

teményét. Arát sokkal kisebbre szabták, a 

■régi -kiadásokénál-,‘ 60- kői

H Í R E K .
— Mikszáth Kálmán ezidén tölti be írói 

munkásságának negyvenedik esztendejét 

i Irodalmunknak ez az örömünnepe köz- 

j életünknek hányatott-napjaiban virradt re

ánk, mikor sokszoros buzgősággal kell ápol

nunk a hitet nemzetünk szellemi erejében. 

Ennek a szellemi erőnek egyik legkiválóbb 

példája és legfényesebb képviselője Mikszáth.

(20 díszes kötésben 120 korona). Az elő

fizetések feléből fedezik a kiállítás költ

ségeit, másik fele pedig a nagy Írónak 

szánt nemzeti ajándékra jut. Kéíezerötszáz 

I előfizető biztosíthatja a nemzethez és a köl

tőhöz egyaránt méltó terv megvalósítását.

A magyar műveltséghez és a magyar 

; közérzéshez, a magyar észhez és a magyar 

I szívhez fordulunk. A kiben ereje él, lángja 

, ég : egyesek, intézetek, testületek, hatóságok 

támogassanak bennünket. Ékesítsünk fel 

minden magyar könyvtárt, minden magyar 

könyvtárnak ezzel a díszével: Mikszáth Kál

mán munkáinak jubiláns kiadásával.

Nemcsak a legméltóbb koszorút fon

juk igy, hanem a nemzetnek legbiztösabban 

termő magot hintünk.

—  Vármegyei közgyűlés. Somogyvár- 

megye törvényhatósága noverrfber 4-én tart-

Az idő már jó belenyúlt az éjszakába 

s Bihari hazament. Margit azután izgatottan 

anyjához fordult s elmondta a mai délután 

eseményeit

— Képzelje mama, alig hogy kitettem 

a lábam a kapuból, Horváth szólítja a ne

vemet, úgy megijedtem, hogy majd elájultam, 

de amennyire lehetett türtőztettem meglepe

tésemet Hozzám csatlakozott és azt sem 

tudom hogyan, de belefogott a régi-nótába 

Azt mondla, hogy nem tud nélkülem élni 

s ha nem leszek az övé, főbe lövi magát. 

Úgy féltem tőle, egész testemben remegtem 

olyan sápadt volt, mmt a halál. Meglátja 

mama, ebből még baj lesz, ez a fiú megöli 

magát!

— És te mit feleltél neki?

— Azt, amit százszor mondtam már 

neki, hogy nem lehetek a  felesége és vi

gasztaltam, ahogy tudtam.

-J£..... —’ Miért nem mondtad neki, hogy

már másnak a menyasszonya .vagy, az ta
lán kijózanította volna.

■ — Igen, hogy Ott rögtön fóbelője ma

gát az utcán előttem, vagy hogy engem is 
lepuffan tson.

— Ezt mind magadnak köszönheted;

mondtam neked, hogy Horváth nem óíyan 

ember, akivel játszani lehet, mondtam, most 

itt a baj a nyákadon>"

■ . — Hát biztattam őt valaha is azzal, 

hogy a felesége leszek? Elvégre minden 

leány kacérkodik egy-egy fiatal emberrel, 

azért nem kell mindjárt komoly következ

ményekkel járnia.

— Holnap megírom neki, hogy meny

asszony vagy s fölkérem, hogy kerüljön té

ged, ha nem akar magának kellemetlensé
geket szerezni.

— Istenem, ha Bihari megtudná ezt, 

igazán nem tudom mit csinálna. Soha nem 

hazudtam neki s ma hazudni kellett akarat

lanul is. Nem tudtam lerázni a nyakamról 
Horváthot

— Mit hazudtál neki?

Azt, hogy Irénéknek megjött az

angol nagybácsijuk s énj__tolmácsoltam a 

beszélgetésüket, azért jöttem oly későn ha-

— De ilyet kitalálni. És ha most Bi

hari találkozik Irénnel és megtudja, hogy 
hazudtál ? ___la, .

— Nem tudja meg, holnap délelőtt 

mindjárt odaszaladok Irénhez s beavatom ót

I

a dologba.

J Margit egész éjjel nem hunyta le a ,

I szemeit,‘nyugtalanul hánykolódott a párná- 

j  kon s alig várta, hogy már megvirradjon. A 

lelkifurdalás nem hagyta nyugodni, amiért 

vőlegényének hazudott, úgy szerette volna 

emlékezetéből és életéből ezt a huszonnégy 

órát kitörölni, hogy sohase emlékezzék töb

bé rá vissza; de nem lehetett.

Másnap délelőtt, amikor Bihari irodá

jába ment, találkozott Irénnel az utcáft. Szí

vélyes köszöntések közben megálltak né
hány szóra. — Bihari rögtön rátért az an
gol bácsira. —• -

— Hallom, hogy angol vendégük van ?

— Nekünk? — feleli meglepetten Irén

— én igazán nem tudok róla." :

—  Nem? Bihari elsápadt s úgy re

megett a lába, hogy azt hitte menten össze

rogy. — Volt Önöknél tegnap este Margit?

— kérdezte mohó kíváncsisággal.

Trén nem tudta, hogy mit feleljen, mert 

sejtett valamit s most minden áron használ

ni akart barátnőjének.

— Én nem- voltam otthon, lehet, hogy 
nálunk volt.

r-Bihari ügy tett, mintha mi" sem történt
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ja rendes évnegyedes közgyűlését Kapotsfy 

Jenő főispán elnöklésével. A közgyűlést vol- 

taképen november 1-én kellene megtartani, 

de akkor Mindenszentek napja van s az 

ünnep miatt halasztották a közgyűlést novem

ber 4-re,

>  — Tűz;'Folyó hó 9-én Paizs Sándor 

csökölyi gazda szalmakazalja kigyulladt s 

teljese^ leégett A nagy tüzlángok csakha

mar átcsaptak a szomszédban felhalmozott 

kazlakra is, úgy, hogy több polgár teteme- 

sebbTíárt szenvedett, amely biztosítás ré

vén részben megtérül. A tűz valószínűleg 

gondatlanságból származott

— Köszönet nyilvánítás. A vasutasok 

árvái javára gyűjtött adományok elég szép 

sikerrel záródtak. A perselyeket a központi 

elnökség fogja felbontani. Fogadja ezúttal 

a T. közönség a szegény kis árvák nevében 

is legteljesebb köszőnetünket. Kováts Jó* 

zsef állomásfönök. ' 4

— Megszűntek a pénzügyi biztossá

gok. A hivatalos lap legutóbbi számának 

közlése szerint a m. kir. pénzügyminiszter a 

«pénzügyőri bitosság«-okat eltörölte s ezek 

továbbra «a m. kir. pénzügyőri kerület* cí

me alatt fognak működni.

eszét? Ez vette el feleségül azt a leányt, 

a ki a^előbbeni csöndes őrült férfit hűtlé- 

nül elhagyta, — szólt komolyan az igazga

tó.

Földrengés. F. hó1 9-én~<l. e. U óra 

8 perckor erős hullámos földrengés volt 

észlelhető, mely két-két izben néhány má

sodpercig tartott F; hó 10-én reggel 7 óra

kor hasonló rengés volt észlelhető. Mindkét 

nap kelet-nyugati irányú volt a rengés.

— Koszorúcska. Folyó hó 17-én, vasár

nap tartja Herk Dániel tánctanitó növendé

keivel tombolával egybekötött záróünnepé

lyét a korona szállóban. A koszorúcskán a 

legújabb és legdivatosabb táncdarabokat 

fogják bemutatni. Kezdete este 8 órakor.

-  Királyi hála. A messze Keletről, Per- 

I zsiából a minap csomagot hozott a posta 

[egy budapesti orvosnak. A csomagot dr. 

i Kovács Izsó orvos, az ismert vérgyógyász 

UHemopataJ kapta, még pedig nem közön

séges helyről, a perzsa sah udvarából. A 

csomag remek szép, nagyértékü ezüst kávé 

készletet, a perzsa ötvösmuuka remekét tar

talmazta és a perzsa kabinetiroda francia 

levelét is csatolt hozzá, értésére adva a ma

gyar orvosnak, hogy az azóta elhunyt Mud- 

zafer Eddin- perzsa sah hagyományozta ré-

arém g-itészietet,"tiátabói, mert 1900-tar 
^z^re~ j 1902-ig vérbetegségéböl kiquóauitotta. Ér-

szemináriuma, Budapest, ^Wesselényi ufca^ 

13. Mindennemű felvilágosítással készséggel 
szolgál az intézet 

— C^ak-egy dijnok, a kit imádok. Az 

e§gMelen történt BifdapeStenrTíe összebo- 
bogozott szálai csak most oldódnak szét 

szépen, rendre. Volt pedig egy dúsgazdag 

és-igen előkelő pesti férfi szabónak egy 

szintén gazdag és szintén előkelő csinos, 

fiatal felesége. Fiatal alatt itt 40 évet tessék 

érteni, mert a férj mér jóval túl járt hatva

non. Mindegy. Nagyon szerette a feleségét, 

a ki közel két évtizedes házasság tartama 

alatt két szép leánynyal is ajándékozta meg 

férjét. A korkűlömbség nem igen zavarta 

meg a boldog családi életet. Az asszony 

igen tisztélte a urát, a férj nagyon szerette 

hívesét Már már az ezüst lakadodalom fé

nyes megünneplésének ábrándjait szőtték 

azaz, hogy stílszerűek legyünk, szabták, 

mikor elérkezett annak is az ideje, hogy a 

leányok kilépjenek a fehér leányszobából a 

a tükörsima bálterembe. Az anya eíeinte 

vonakodott leányait gardirozni, indokolván 

ezt azzal, sogy ő még fiatal és bohó, két— 

nagy leány mellett pedig. Később azonban 

felülkerekedett benne az anyai kötelesség 

érezte és örömmel, vígan hajlott meg férje 

kivánsága flfin. a Irriiuiok ■¡rrirnlinfe

tatását tűzte ki' célul, minél gyrsabban. A

r járta - javában;;"mikor ta”vert; " szivet 

lüktető hangjai a hatalmas szárnyasájtó szög

letéhez csalták az anyai szemet. Nem vala

mit creolaroTcigányprímás játszott ott, nem 

is a lelkiismeretes anya egyik leánya-lejtet

te ott a bostont, hanem egy szép izzó te

kintetű, magas növésü fiatalember 4iuzódott- 

meg, nézve rejtve-lopva a táncoló párokat 

és ahnagukat mosolyogva legyezgetó ma

mákat. Mit meséljünk sokat a dologról. A 

csinos fiatalember észrevette a csinos ma

mát, a csinos mama, stb., stb. Elég az hoz

zá, hogy ezentúl a mama forcirozta bálokat 

és hova tovább a leányok gardírozták a 

mamát. Persze már nem oly gonddal, a ho

gyan ezt egy mama teszi. A derék ifjú jó 

családból származott. Az urhatnamság sem 

hiányzott belőle, de csak dijnok volt. Dij

nok a fővárosnál napi 1 forint 20 krajcár

ral. De-tornázott este egy sportclubban. Az 

asszony pedig imádkozta a sportembereket. 

Ott.sok szép fiú van. És azok közül egy 

az övé.. Mert igenis az övé volt Elelntén 

csak úgy, de most már igy. A válóper vége 

fele közeleg és negyven évnek minden vá

gya összefog gombolyodni egy szerényen 

bútorozott szobában.

— Czipészek figyelmébe. Tisztelt szak

társaimnak becses figyelmébe hozom, hogy 

nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a 

legizlésesebb kivitelben kaphatnak, úgy az 

én — mint a saját anyagából készítve. Úgy

szintén tűzéseket is elvállalok.

Szaktársí üdvőlettel 

HAUSNER IGNACZ 

cipész mester. - —

A „Nagyatádi Hírlap“ regény

csarnoka.

Éjszaka.
Regény. _

Irta; Fodor RezsA. ." 1--
PRAELUDIUM.

a koldüsleány megsajnálta a tün- 

dérkirályfil . . . I==r,~

Ölébe vette az ifjú fejét és ujjacská- 

ival simogatta, cirógatta-- szöke-fürtjeit.-Vi---

— 051 v a i a f f l n g f f í -  r ő l z £ r ' t ö r T é n é T n e T T T í ^ e ^ I j ? i i :  
A humorista valamelyik nap az örültek hár_ 

zát látogatta meg.—Az intézet igazgatója 

kis~éHe~ot és készséggel szolgált felvilágo

sításokkal. Az egyik cellában töprengő ar

cú, komor nézésü fiatalember tekintett me- 

-reven maga eléí Ez-is örült ?-kérdé Mark 

Twain. Igen, feleié az igazgató. Szegény 

megbolondult, mert a leány, a kit szeretett 

hűtlenül elhagyta. A következő cellában 

rettenetes üvöltés hallatszott. Egy fiatalem- j 

bér járt kelt a szobácskában,. a haját tépte j 

kezeit tördelte és kétségbeesetten bömbölt 

Úgy látszik szólt Mark Twain az igazga

tóhoz fordulva, ez komolyabb eset, ez már 

egy dühöngő őrült. Mi vette el énnek az

volna, elköszörtt
Délután föfrohant Margithoz. Margit 

épen valami regényt olvasott: ~

• Miért oly korán, nem volt irodában? 

iférdi Margit.

— Nem voltam irodában és a hangja 
reszketett a felindulástól, — de beszéltem 
Irénnel s megtudtam, hogy tegnap hazudott.

Margit nyiiden vére az arcába szökött i 

s nem tudott szólni.
— Ezek után tudja meg, hogy semmit! 

sem hiszek Önnek, azt sem.^hogy szerét«3i 
én nem veszek feleségül olyan nőt, aki en-'; 

gém ámit és nekem hazudik I Csak ezt akar
tam tudtára adni. Ajánlom magamat. És be
csapta maga után az ajtót.

Margit elájult, édesanyja, mikor belé
pőit a szobába, ott látja leányát a pamlagon 
fekve s első percben azt hkte, hogy meg
halt. Hamar főllocsolta s megtudta, mi ment 
végbe mialatt ő elvolt.

Aztán összeszedte magát s odaszólt 

a leányának.

— Rögtön irok Horváthnak, hogy jöj

jön föl.
Másnap délután Horváth szépen kiva

salva, megjelent Margitéknál. Az anyja Mar- 

gítotjciküldte a szobából s Horváthnak bi

zalmasan ezt mondta: - .

— Tudja kedves Horváth, próbára 

akartam tenni, vajjón igazán szereti-e a le

ányomat ? Meggyőződtem róla. Mikor óhajt

ja az esküvőt megtartani?
PeterdL Jlndor.

dekes megemlíteni, hogy ez a hagyományo- 

-zás még másfél évvel ezelőtt történt és a 

mostani perzáa belzavarok okozták, hogy a 

csomag csak most érkezett meg rendelteté

se helyére.

—  Városi'pecsét az étlapon.__Ezentúl

hatósági étlap .-is lesz, még" pedig Újszege

den. Zentbauer János vasúti hivatalnok ugya

nis a tanácsnál bepanaszolta az ujszegedi 

Vigadó bérlőjét, hogy az élelmiszereket és 

italokat szokatlanul magas áron árusítja. A 

tanács a vendéglős túlkapásait úgy akarja 

meggátolni, hogy étlapját hatóságilag ellen

őrizteti. A vendéglős a jövő évben már 

köteles lesz az étlapot bemutatni a tanács

nak, s csak a város pecsétjével ellátott ét

lapon feltűntetett árakat számíthatja fel ven

dégeinek. ' \- \JL

=*? A gyermek postája. A gyermekelCa 

hétnek csak egy napján várják a postást: 

l vasárnap. Mert- akkor,,kapják meg Az- Én 

Újságomat: És van-e valami, amit akkora 

■ örömmel'és oly nagy türelmetlenséggel vár- 

' nának, mint- ezt a kedves, meghitt- barátju

kat; aki a legszebb képeket teregeti eléjük, 

a legkedvesebb versikét pöngeH nekilfc 

Jegmtttatságosabb mesét mondja, szeszéi 

történeteket íH$gi magyar vílágbófés a ter

mészetből. A vasárnapi-postába gyermekek

nek élvezetet és szórakozást hozódé ászü- 

ök tudják, hogy hoz még ennél jóval többet, 

becsesebbet is. Valamit, amit semmi mással 

nem lehet pótolni. Hoz színtiszta magyar 

szót és magyar érzést, hoz okos tanulságot. 

Mesék és elbeszélések örve alatt belecsöp- 

penti a kís olvasó leikébe éppen azt, amire 

annak a zsenge 6—12 éves korábánképpen 

szüksége van. Azért vált ez a lap a legjobb 

nevelővé. Előfizetési ára| negyedévre 2 kor. 

50 fillér. Előfizetni lehelj Az Én Újságom 

kiadóhivatalában Budapesten VI. Andrássy 

ut 10.

— A jogászifjuság figyelmébe I Ügy

védi és bírói vizsgára, az összes jogi szi

gorlatokra, Budapestre, Kolozsvára állam-; 

számviteltani és-alapvizsgára kiváló sikerrel 

és gyorsan készít elő Dr. Erős Vilmos, jogi



gasztaita szegényt és vigasztalásul szomorú 

dalokkal vidította fel öt, melyeket fagyon 

szeretett. Söká, nagyön soká tartolt ez így 

Egy egész napon , át

nhppri Vf)lt F* prĤ  _ fOrdött a napsugár 
heVébeo. Boldogsággal volt tele minden. És 

a^holdogság a-szegény kis leány szivébe is

helQpÓKOtt. - 1

— Eljött azonban az éjszaka 

Csillagok ragyogtak ki -az - égbolton.

A hold bágyadt képe megjelent á hosszú 

úttól összerongyolődott ruháju fellegek kö 

zött és szomorúsággal szórta tele a világot. 

Rz esti szellő körül tánczolta az erdőt.

. A dalos madárkák fészkükbe jnenekültek, 

csak az éji vadak keltek ki odujukból, hogy 

valami préda után lássanak.

— Eljött az éjszaka .

R kolduslányka ajkain is elnémult a

szomorú dal Alom nyomta el ábrándos szép 

szemeit Kezéből kiejtette hangszerét és 

bafootos fejecskéje a tündérkirályfi keblére 

simult Elaludt

-r Éjszaka voitl 

A tündérkirályfi pedig karjai között 

tartotta a szép koldusleányt.

Oly siép és különös érzések dobog

tatták meg szivét, azt a szivet, melyen egy 

másik, talán boldogságról álmodó sziv do-

n a g y a t Ad i HÍRLAP

szomorú accordja 'gimak a szép dalnak, mit 

a koidusteány az ó vigasztalására énekelt

De elnyomta az érzést a ' kürtök har- 

sogása, az üdvkiáltás, mellyel a megkerült 

A  mikor megismerték egymást, fényesJ tündérkirályfit fogadta, a nép.
És ekkor a tündérkirálíjfi koldusnak

. r- «Elviszlek tündérpalotámba — szólt 

•  kMÚK — oda ültetlek királyi trónusomra, 

gyémántkoronát illesztek aranyos fürteidre 

és oda térdelek trónusom zsámolyára, lábacs

káid elé és így fogok szólam hozzád:

Királynőm vagy! Ha nem lehetszenyém, 

nem kell akkor nékem az emberek hódolata. 

Nem kivánok.semmit Csak a szived kell 

nekem. Egy mosolyod többet ér, mint a csil

logó, nap minden sugurának fénye. Egy öle

lésed felér az élet minden gyönyörével. 

Nélküled élni nem tudok. Inkább lemondok 

mindenről.

Széttöröm a trónt szolgáim -fejével, 

sárba dobom a koronát fejemről és karjaim 

között koldusviskóba viszlek, mert csak a te 

királyod akarok lenni egyedül, mert szeret
lek I

A tündérkirályfi szavaira megreszketett 

_.a kicsiny kunyljó. Valahonnét a kandaló ví

gan sercegő tüzébői egyszerre egy fekete 

ruhába  ̂öltözött szellem szállt ki és vihogva, 

kaczagva állt meg a királyfi előtt.

Mit akarsz tenni te bohó?J *  '  »

Király nem teheti azt a mit akar, ha

nem a mit parancsolnak neki.

Királynak boldogítani kell csak, 

de boldognak lennie nem szükséges . .

ÉS én megakadályozom boldogságodat. 

Magammal viszem e leányt az én palotám

ba és nem 'királyommá, hanem cselédemmé 
teszem.

Ellenem nem tehctsz spmmit, mpri hn- 

talmasabb vagyok náladnál. . . .

A szellem kaczagvá^tünt el a kandaló 

lángajai között. A királyfi kardjával a tűzbe 

szúrt, de csak még . jobban hangzott a ka- 

czaj, melyet egy hang kisért szüntelen : a 

halál vagyok . . .  a halál . .

A tündérkirályfit már keresték az er

dőben. Kürtökkel, harsonákkal verték fel az 
. erdő csendjét.

A királyfi meghallotta. Letakarta királyi 

köntösével az alvó leányt és bár a szive 

majd megszakadt — eltávozott a kunyhóbot.

Becsapta az ajtót és becsapódott utá
na a boldogság ajtaja.

Fülébe csendült még útközben egy

érezte magát, mert a szivét elvesztette.
Elmondjam-e végét a  . . . mesédnek?

Hallgasd meg^Dódi!
- A tündérkirályfi nem kereste fel töb

bet a szegény kis leányt.
Ó csak álmodott tovább. Várta a tizen

két lovas hintót, melyen elviszik a tündér

palotába.

737 szám 1909 vhtó.

Áfvérési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. | 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírre- teszi, liogy a nagykanizsai kir. já
rásbíróságnak lUÖÓ évi Sp. I. 610 3 számú 
j ^éfizéjtp következtében Dr. Grünbaum Nát
hán ügyvéd által képviselt Dr. Weisz Lajos 
javára 1-03 K. s jár. erejéig foganasitott ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 900 
kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m. 
égy gőzgép egy cséplőszekrény 1 -ad része 
2 drb! sertés nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1909-4k éviV. 479 ; számü vég- 
zése folytán 103, kor, tőkekövelelés- ennek

gokat mások is le- és felütfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot rtyertek-vblna, ezen 

árverésliz í 881 r évi LX. t-c.1120. §-a ér
telmében ezek javára^ is elrendeltetik.

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

SZABÓ JÓZSEF
kir. bir. végrehájtó*- 

679 zsám 1909 vhtó. ...

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 188. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhíré teszi, hogy a budapesti VI. kerületi- 
kir. járásbíróság 1905. évi Sp. II. 617/3 
számú végzése következtében Dr. Fazekas 

Oszkár ügyvéd által képviselt Harslinszky 
gyógyszerész és társai javára 149 K. s jár. 
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján felülfoglalt és 2975 kor.-ra 20 fill.-re 
becsült következő ingóságok u.m. különféle 
porcellán edények,- üvegáruk, 1 jégszekrény 
nyilvános árverésen eladatnak'.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
bíróság 1909-ik évi V. Ü88 8 számú végzé
se folytán 149 kor. tőkekövetelés ennek 1903 
évi augusztus f i^21 ‘ napjátóL járó 5"/„ ka
matai, és eddig összesen 85 kor. 15 fillérben 
biróilag már megállapított, költségek erejéig, 
Nagyatádon (a Széchényi téren) leendő meg
tartására . ------ —tr.-------—

1909 évi október hó 19-ik napjának 

délelőtti I I  órája 

határidőül kitüzetikés ahhoz a venni szán-.
íyúi) évi junius íio 10 napjától járó 5 '/,  ̂ka- - dékozóií ezennel oly" megjegyzéssel hivat- 
matai, és eddig összesen 48 kaT^94fillérben nak nTgq hbau az érintett ingóságok az
ÍTtróriag fnár megállapított, kojlsegék erejéig, ■ 1881 l éÁi LX t.-c. 107. és 108 §-aT̂ értél-- 
Felső Segesden alperes lakásán leendő mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
megtartására. ígérőnek, szükség esetén.,becsáron alul is

1900. évi október hó 21-ik.napjának fognak adadni.
. q Arj.ta Amennyiben az elárverezendő mgosá-

a . e. oraja gokat mások is le- és felülfoglaltatták és
határidőül kitűzetik és ahhoz^a venni szán-7 azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- árverés az 1881. évi <LX. t.-c. 120 §-a ér- 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. ;telmében ezek javára is elrendeltetik, 

évi LX. t-c.1. 10T. és-*68r-§-ai értelmében Kelt Nagyatádon ‘1909 évi október hő
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, naD já „  _______ __ ...
szükség esetén becsáron alul is e l' fognak . . .
adatni. SZABÓ JÓZSEF

Amennyiben az elárverezendő ingósá- kir- hir végrehajtó,
gokat mások is He- és felülfoglalatták .és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 930 sz. 1909 vhtó. 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. t ‘20. §. 
értelmében ezek.javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon 1909 évi október hó 
7 napján.

SZABÓ JÓZSEF
kir. bir. végrehajtó.

Árverési hirdetmény.

779. sz. 1909. vhtó.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-czAv102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszí, hogy a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909. évi V. 432 1 szármi végzése 
következtében dr. Kommen Elek ügyvéd 
által képviselt Kisiván János Javára 78 kor. 
30 flll. jár. erejéig foganatosított kielégítési

Alulirótt bitósági végrehajtó az-1881. végrehajtás utján lefoglalt és 700 kor.-ra
évi LX. t.-c. 102. §-a érlelmébeif ezennel b?cs“"  következő Ingóságok u. m. 1 gőz-
közhírré tes^i, hogy a budapesti kir. keresk. ‘ cséplőszekrény -ad része nyilvá-
és váltó törvényszéknek 1909. évi 900!» "os árverésen eladatnak,
számú végzése következtében dr Szelsey Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-
István ügyvéd által képviselt Wágner Iq- bíróság 1909. évi V. 432 3 számú végzése
nácz javára 300 kor. s jár. erejéig foga- ,ol«lál1 78 kor. 30 flll. tőkekövetelés és ed-
natositott kielégítési végrehajtás utján le- difl.összesen 30 kor. W  fillérben birói[ag

már megállapított költségek erejéig, F.-Se- 
gesderi alperes lakásán leendő megtartására 

1909. évi október hó 21-ik napjának 
M ^ ___  d. e. 9 órája ,

---- Mely arvprPBnpk n naqnat^Hj kir járás-
bíróság 1909. évi V. 508 2 száinu U q zé s e ft !° Ir™  ahtroz n-veimi szán-

foglalt és 800 kor.-ra becsült következő in 
góságok, u.m: 300 drb. kendő, 50 drb 
abrosz, 10 tucat szalvéta'nyilvános árveré
sen eladatnak.

_ 508 2 számú végzése
folytán 300 kor. tőkekövetelés, ennek 1909 
évi julius hó 15 napjától járó 6 kamatai 
és eddig öszszesen 59 kor 80 fill.-ben bi
róilag már megállapított költségek erejéig, 
Nagyatádon alperes üzletében (Széchényi- 
tér) leendő megtartására

1909. évi október hó  49-ik 

napjának d. e. 10 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 1Q7. .és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni- *

Amennyiben az elárverezendő ingósá-

dékózók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
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 októ'ber hó 
8. napján.

SZBÓ JÓZSEF 
kir. bir. végrehajtó.
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Köhögés, rekedtség és h un it ellen nincs Jobb a 

R éthy- fé le

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázottan 

Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér.

Csak fiéthy-félét fogadjunk el t !

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőket 

különféle fajokban, fajtisztaságért jótáll, 

va legdusabb választékban a már évek óta 

-elsőnek és legmegbjzhatóbbnak ismert

Kiskiiklillo menti eísö =  
szölöoltvány telep

Tulajdonos: CASPARI FRIGYES. 

Medgyes 85 sz. (Nagyküküllő megye). 

Tessék képes árjegyzéket kérn i!

Az árjeeyíékben találhatok az ország minden ré- 
széről érkezett elismerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt 
az ismerős személyiségektől úgy szó-,, piint irás- 
belileg bizonyságot szerezhet magának a fenti 

szőlötelep feltétlen megbízhatóságáról.

Elköltözés miatt eladok csak 
még október havában három 
szoba bútort, konyhaberende
zést, mángorlót, lámpákat és 
még sok berendezési és hasz
nálati tárgyakat Lichtenstein

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

3 W  67-ik L  q  7  - m  
g y  számú I I  ( I  L

szabadkézből eladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi jeg y tő  ad.

CZERKON IMRE-KÉSZ CIPÓ RAKTÁRA NAGYATÁD.

A pécsi ■ 

országos ki

állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.-

AJÁNLJA saját készitmémjíTTabeliit a legjobb és legmodernebb kivitelién. 

ELVÁLLAL hibás és fájós lábakra mérték—szerint - minden alakú cipók el- 

készítését. ^  V

—-----RAKTARON TART r Úri, női és gycrnreir’késr‘áfirt~ögyS2CTŰtŐl a legfinomabb

kivitelig.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

' A pécsi 

országos ki- 

... állításon elis

merő oklevél

lel kitüntetve.
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész.

Czipőrahtár. /  ; ]
V  . '

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényl*e—ttj-rórtrvfaí felfrisitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készítményü 

mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kímélve a fővárosból egy 

kitűnő szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját ̂ házamba (Záborsizky-féle telken a Néptakarékpénztárral 

. szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben mindén a szakmába vágó czikket nagy 

választékban tartok raktáron. I

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnefo Szétküldés vidékre.
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ROHER BERNÂT; NAGYATÁDON Álapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZÂRUGYÀR. MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 

Horgonyiott acéitflskés kerítés sód- Mindennemű takaréktüzhelyek
rony, sodronyfonatok és sima hu

zalok, kerítések céljaira: „Hungá

ria“ sodronyfonafok. - ' :

Épületvasalások. Vasgerendák

Mauthner-f Ble kunyftakertészeti és vlrágmagvak.

a legegyszerűbbtől, a legdí
szesebb kivitelig.

„Comélia“ és „Sophiána“ perme

tezők és alkatrészek. I* kékkő és 

raffiaháncs.
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KÖNYVKÖTÉSZET.'
b e n .y A k j á n o s

N A G Y A T Á D .

: ÉS RAIZSZER =

KERESKEDÉS.

0

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Ozleti, jegyzet és zsebkönp- 

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.

-S^r-sys=s=L-

'ELVALLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 

. .  nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

lapok, eljegyzési és esketési meghívók 

a legizlésesebb kivitelben.

■ Értesítések, körlevelek, levélpapírok,

^  I -1 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

íszikészíttetnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kíadóhivata
Nyomatott Benyit János könyvnyomdájában Nagyatádon 1909.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE ÜAZPAKORÉN'EK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á ra k : egész évre.8 kor., félévre 4 kor., rie- 

— — gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. — 

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s f i t f i / t  o k  ö n  -

FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség : Nagyatád, Fürdő-utcza 67. szárir ^  

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám. \ 

Azdöfizetési cs hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Ellentétek és marakodások.
Pm.) A megélhetési viszonyok 

napról-napra nehezébék, súlyosabbak 
lesznek és e miatt a kereseti osztá
lyok között az ellentétek mindjob
ban kiélesednek. Kétségtelen, hogy 
azt a: diszharmóniát, a mely a kü
lönböző fontos kereseti, megélhetési 
ágak között előállott, nagy részben 
ez az-élettel való küzdelem okozta, 
a mely egyre több terhet ró a vál
takra, ugyanngtra, hogy ezek a ter
hek kezdenek már elviselhetetlenek
ké,, lüriigtptlpnpkkp iaaiú ■

Az iparososztálynak épen olyan 
nagy szüksége van békés együttmun- 
kálkodásra, mint a KereSkedöosztály- 
nak, viszont ez a két osztály sem 
tud együtt érvényesülni a földmives- 
osztály nélkül. Mit dolgozzon az ipar,' 
hogy viruljon a kereskedelem, ha a 
földmivelés nem ád hozzá termelést? 
Viszont mit é r n e _ a z  őstermelés  ̂ ha 
az ipar nem dolgozná fél a kereske
delem-nem értékesitené ~ar földből 
előállított anyagot?

Látnivaló tehát, hogy jólmeg
gondolt földmiVelési és kereskedelmi

külföldre menni és az általános fo
gyasztásnak ne kelljen a külföldi ipar
termékekre szorulni. Rengeteg ipar- • 
cikk özönlik be a külföldről Magyar-- ' 
országba. Ez a legbiztosabb jele an
nak, hogy nálunk az ipar, kereske
delem és a mezőgazdaság pang és 
azoknak sürgős fejlesztése országos 
érdek.

Azért életbevágóan kjvanatosj 
hogy a nemzet kereső osztályai, me
lyeken az államfentartás legnagyobb 
anyagi terhe nyugszik,ne.egymás el
len, hanem, együttesen dolgozzanak

4>o litika . b ir)a-a- k t^ j u ^ --̂ s .?tályok ügy€ikéft-és ja¥Qil('épt,-mcly egysgers-
— S-ez a kiéhezett és egymásra 

eliciitéletesséy iiayy k á r á r a  

van" az országnak, a melyben a kü
lönböző kereseti osztályok egymásra 
vannak utalva. Pedig tudvalevő do
log, hogy csakis..ezeknek együttes
összmüködésétől-várható eredményes 
munkálkodás a gazdasági vagyono-i 
sodás és vele az államélet terén.

A különböző kereseti osztályoknak 
legfőob érdeke, sogy segítse egymást, 1 

mert csak egymás segítségével boldo
gulhatnak, mert csak így bírják fen- 
tartani saját házukat, családjukat_és 
a hazát. De ez a közös munka csak j 
akkor lehet használható, ha az ellen-, 
tétek, a csúnya marakodások,' a me
lyek most a Tég magasabb fokra hág
tak, elsimulnak és az osztályharcot 
mihamarabb az osztálybéke váltjavfel.

közös összmükődését egységesjrányr^jnint az orszai 
baYí'V52r5inr B'rvényösniésTiért 'tüiiió-

gffak is ügye és java. 

Elég a kiuleiensegeR ellen való vé

dekezés, mert ha egymás között is 

\ háborúzik továbbra a magyar, úgy 

megérdemli pusztuló sorsát.

Bleriot felszállása Budapesten.
Saját kiküldött* tudósítónktól.

Nagyszerű idő kedvezett a felszállásnak. 7 
R kora 'délutáni órákra nyári nap tűzött le, 

későbben pedig mindvégig kellemes és gy<">- 

nyörü volt a déhjíáii,. Vasárnap.niindjárt ebéd. 

után, valóságos bucsujárás kezdődött a fő

városban. Egész Budapest kinTvolt az utcán. 

Csak--ügy: ontották, az utcák a népet A villa

nyosok, omnibuszok, bérkocsik/automobilok 

még századrészt1 sem tudták a forgalmat le-“ 

bonyolítani, minden közlekedési eszköz zsu^~ 

tolásig megtelt. A főváros, környékéről, sőt

gatni kell minde&ószfóh)t, mert egyik 
sem hátrábbvaló, mint a ínásikr-egyík 
sem jogosult nagyobb előnyökre, mint 
a másik, -És a mikor-.-af-róIrVán^szó 
hogy gz ipar és aitereskedeiem fej
lődése szükséges, nem szabad feled
ni, hogy ugyanakkor épen olyan el
sőrangú szükség a mezőgazdaság 
fejlesztése is, tehát, egyiket a másik 
rovására fejleszteni épugy arámfra- 
talati, mint céltalan munka.

A mezőgazdaság csakis igy bír 
elegendő anyagot termelni az ipar 
részére és csak igy jut abba a hely
zetbe, hogy a maga céljaira vissza
vásárolja az iparr-készitményeket. A 
végcél tehát, hogy az iparosnak ne- 
kelljen a feldolgozandó anyagért a

N í W V Í l t á f l i  H i H í i n  t á  r r á  in  beány$zciba sarkában álló kis hófehér szék- volna más. Ha át akarta a sudár termetét 
_ _ o J  r  J jrényliez, az ulsó fiókból elővett egy fotog- j ölelni, Matild elugrott. Kerülte a szeme já-

I I  . . . i  j rafiát. *'"• rását s ha csak lehetett, elmenekült előle,

m a liit]  a S S Z O l i y .  Gyönyörű szőkehaju leányfej tűnt elő j — Ártatlan teremtés, gondolta az uj-

Soha sem jutott volna eszébe férjhez a képről. A hajfürtök rendezetlenül omlottak dcmsült férj. Ez mind az esküvő napján tör- 

menni, az anyja akarta. Végre maga is be- \ alá a teljesen szabadon levő alabástrom fe- tént;—
letörődött. ;Jj.ét_^aÚákför~Anagy tágra nyitott szeruek-: Mikor este egyedül maradtak m egr^

-  Jó, jó -nem bánom már, mondta titkos szerelmi v á ^ k a t  tükröztckytfíssza. i megett az asszony.

egy napon csendesen, hozzátok azt az cm- Phidias vésőjét megszSggetittetterlíyen arcú Csibrák dr. a férj lágy, fovola hangon 

bért, vigyen el, csináljon velem a mit akar. nő csak minden száz esztendőben egy szü- beszélt hozzá. Letérdelt előtte, kezébe vette 

Gyorsan hadarva mondta ezeket, azu- letik. " ^'''"'k'"** lwvp

tán levetette magát a puha kanapéra s ál-j A fénykép alján vékony, az arc finom- 

-modozni kezdett. Félig behunyt szemmel ságára való kézvonásokkal , ez 

bámulta a. napsugarakban táncoló porsze- szócska állott :

»leket és nagyot sóhajtott!-- |. D^ga Matildjának Helén.

— A -mit ö akar! Egyált..Iában mit, A karton) felső részere' nagy 

nyújthat nekem a házasélet, utálom az kereszt volt rajzolva, mellette pedig 

embereket, a férfiakat. Brutális vadállat va-jdátum : julius 5.
lamennyi. Fellázad minden csep vérem, ha j A vergődő leány sokáigl^ámulta a ké- 

elgondolom, mint jön majd elém szilaj só-. pet, a zu tán  székre roskadt._F?jét rá^ajtotta .

várgással az .bizonyos alak, s mint < i m !a fotográfiára is zokogva mondta cl titkos | sovárgo jakkal (erdeit elolt« esik az edest

fájdalmat. -

i kezét, csókokkal hörTtőTia el, végigcsó- 

kolla a karját az újak hegyétől fel egészen . 

három a domború vállig.

ó  lehunyt szemekkel ült a puha angol

bőrpámákoii s erős fantáziával egy lágy 

fékeié édes arcot varázsolt maga elé.

Azután lassan, .lassan elhalúan suttog-, 

ni'kezdett: ''

| Helén . . . édes . . . r .

Az ura, aki lázban égő' szemekké!,

egy

-~éssze-TgmrTrtttanat~atatt ff-testemet.-ff tetke^i —,— - ,—  . . ... „ . , ^  ,
met. De Itát mit csináljak? Nem tudok elle* -  *Uért hagytál itt, miért hagytál Ht? ke, omlott a forro levegő szobában. Fél

né tovább küzdeni. Mégmérgezné a lelke- Te asszong vagy már/fe tudnál tanácsot ugrott, magúhoz ölelte a s.kougo asszonyt 

inét s ezt kell nekem tűrnöm. Szélfoszlanak adni. s csokolta olt. altol.crte. —

B ggönyörü r to f iU n ü  álmok . Megtartották az esküvöt. A fér, olgan -  Ne........ .fagyjon tiltakozott az

Felugrott a kerevetröl,'  odaszaladt a ] volt mint gondolta Matild. Mügén is lehetett fuldokolva, kereai könyörögve, cserig™
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a legtávolabb eső vidékekről is rengeteg szá

mú embert hoztak a vonatok- Mindenki ki

váncsi vöft Bleriotra. A huszadik század leg

nagyobb csodáját, a röpülő embert minden

ki látni akarta.
Az üllői úti katonai gyakorló tér, hol a fel

szállás történt körülbelül egy órónyira van ? fő
várostól. Jóformán Budapest legnagyobb tér

sége. A felszállás félhárom és félöt óra 

közt volt jelezve, de már egy órakor délután 

a néptömegtől fekete volt a térség. Két órára 

már rengeteggé nőtte magát a tömég. A tri

bünök szakadásig megteltek. A térség körül 

lévő házak tetején mindenütt ember. A gyá

rak tetején, sőt magán a kéményeken is min

denütt nézőket lehetett látni. Az íngyenhelyek, 

a mező legnagyobb része, sőt a vasúti töltés 

is szorongásig megtelt emberekkel. Lehetett 

vagy félmillió ember a gyakorlótéren. Gyö

nyörű látvány volt a szemnek. Ennyi embert 

egy rakáson Budapesten még senki sem lá- 

tottl —
Fél hárotif órakor az egyik tribünön 

megszólalt a katonazene és ettől kezdve- a 

hatalmas tömeg ideges várakozással, végte

len zsibongással leste a nevezetes iölszáüást 

Az egyes csoportokba összeverődött emberek 

megjegyzéseket tettek. Sikerülni fog-e vájjon 

a felszállás? Nem fog-e Bleriot leesni?- 

il a városba iSj-vagy csak itt

Egy másik csavar felnyitásajtán megindul 

a  földön a. repülőgép. Vagy tiz métert sza

lad, a mikor aztán Bleriot biztos kézzel 

egyik síkot úgy irányítja, hogy a gép kecse

sen a levegőbe emelkedik. Most a másik sí

kon is kormányozni kezd és a gép nyílegye
nesen, gyorsvonatgyorsasággaLrepül a leve

gőben. Iszonyú éljenzék, kalap és zsebkendő 

lengetés kíséri Bleriot repülését. És a La 

Manche csatorna hőse biztos kézzel vezeti 

gépét, gyönyörűen repül vele a levegőben, 

akár egy hatalmas szitakötő, közben barátsá

gosan leint a kezével az éljenező, lelkes em- 

bertömegnek. Körülbelül húsz méter magas

ságban repül és szabályszerű, tisztán észre

vehető köröket csinál, bebizonyita 'ezzel, 

hogy gépe kormányozható.

Negyedórái repülés után Bleriot leszáll. 

Eddig tartott az első produkció, az első kör

repülés bemutatása. Kis ideig maradt azon

ban csaka földön, ujbóyelszáll,hogy még szebb 

repülést mutasson. Most már magasabb^kö

röket csinál. Lelkes taps, éljenzés és kalap- 

iengetés kiséri azt a repülést is. A harmadik 

fölszállás volt a legszebb és a mi a fő a 

rengeteg ingyenpublikum, mely az előbbi két 

repülésből a tribünök miatt csak keveset lá

tott, most kárpótolva lett, mert Bleriot kire

pült erre a térre is és ennek a  közönségnek

- iQPHit Most roii-miiid-w

H 1 R E K.
— Személyi hir. Tallián Andor járásunk 

föszolgabírája f. hó 15-en két heti szabad

ságra utazott.

— Koharits Gyula pénzügyi tanácsos, a 
kaposvári p. ü. számvevőség főnöke ¿nagy
atádi m. kir. adóhivatal pénz-és ügykezelésé 
nek megvizsgálása céljából városunkban tar
tózkodik.

— A ?,Borászati Lapok“ , Magyarország 

ezen ismert szaklapja egy «Oltványtelepek» 

cimü cikkben fölötte elismerőleg foglalkozik 

a Caspari Frigyes tulajdonát képező KiskQ- 

küllőmenti első szőlő-oltvány teleppel, Med- 

gyesen (Erdély) és több fényképfelvételt 

mutat be, mely fényképek ezen telep oltvá

nyainak pompás fejlődését igazolják. A te

lepet, melynek gyönyörű árjegyzéke előttünk 

fekszik és a mely ezen árjegyzéket ingyen 

és bérmentve megküldi, legjobb meggyőző

déssel a legmelegebben ajánlhatjuk.

— A fö|dmives ifjak mulatságán felül- 

fjzettek: Dombi György 1.40 fill. Müller Fe

renc, Sárdinec József 1.20— 1.20 fill. Kriva- 

rics József 1 kor. Balazsa József, Benyák. 

János, Polgár György 80—80 fill. Zanyi Fe

renc, KrivariCs János 60—60j,filk'Toll Já

nos, Berta Gábor, Molnár Ignác, Miókovics 

Imre, Kovács János, Ripper Rezső, Dolénec 

István, Fiola N., Dóci János, Mdfnár. Aladár.

a téren jepül ? stb. Élelmes rikkancsokV még 

tók Btowot emléklapja ií

árulták, a miket egy-kettóre el is kapkodtak. 

Élelmes kereskedők rengeteg üzleti reklámot 

osztogattak ki, melynek szövege mind Bleri

ot nevével kezdődött. Rengeteg méretben 

nyűzsgflH az élet és közben még mindig, úgy 

látszik végtelenül tódult a porral belepett kö

zönség a térre.
Úgy 1,4 óra tájt fehér lobogót huztak 

fel egy póznára, jelezvén az erős szelet mely 

miatt felszálhi nem lehetett, majd 4 órákcr 

megjelent vörös-fehér lobogó a felszállásra 

való készülődést jelezve, mely után rögtön 

megjelent egy kisebb szabad téren, közvet

lenül a tribünök előtt Bleriot egyik gépésze

vei és gépével. Egy érthetetlen hangtengc: 

morajlik a téren. Bleriot most felszáll a gép

jére. A gépész egy csavaron babrál vatemi: 

miközben megjelenik az indulást jelző v3; 

lobogó és a gép félelmetesen berregni ke; :

hagyjon.
A férj nem hallgatott rá, még heve:; 

ben szorította magához, összefonód/s, c 

lakodva, lázasan lihegve fordultak r:< 

nyitott ajtón a másik szobába.

— Legyen esze, hisz a felesére r 

tild, mondta fuldokolva a viadaltó’ i i- 
de az asszonynak nem volt'esZe.

A harc megint kitört s még e t . ; 

mint előbb. Az egyik erős rántásnál 

rák dr. megcsúszott a sima padlói- ; 

vágódott a szoba túlsó sarkába.

A felesége fél kezéül az ágy. ^  

jára támaszkodva bámulta a lassan fel ápi 5: - 
kodó embert. Osszeszorult a torkt r.e-í 

dott beszélni.

A férj felállt, megtapogatta a 

villogó szemeivel odapillantott a ?il It k ■ 

sejü asszonyra: /

— Maga őrült

Aztán fogta a botját és a ke lap;át £ 

elment hazulról. "  ~
HL

Harmadnapra Matild asszony e Buda

pest felé robogó gyorsvonaton ült Egyedü 

volt.a a szakaszban. Odatámaszködott az 

ablakhoz s bámulta a gyorsan a tova tűni 

táviróoszlopokat

Bleriotot és a gép gyönyörű, biztos repülését. Somogyi Elek, Háns Pál, Német Gyula, 

Kapott ty file riot az irigyenpuplikumtól olyan Weisz, ForenerHopvátfr- Vendel,—-Tttrépoli 

dörgő>*ljenzést, hogy sohasem fogja elfélej- 'György, Knapp József, Dani János, Szugo- 

teni. ‘ — —  ¡vics Gyula, Szalai Lajos, Fazekas János

. Alkonyodotf már, amikor a rengeteg | Csatos György 40—40 fill. Valcsics József, 

tömeg a térről távozott... Kocsi, villanyos és ¡Torma György, Simonics László, Papuga 

egyéb közlekedési eszköz hnz/áfprhptptlpn ■ Mihály. Burics Imre. Vida István 20—20 fill 

volt. Teljes két óra hosszat tartott, mig a Dúst Ferenc 40 fill. A szives pártfogásért 

rengeteg tömeg végig haladt az Üllői utón. utón mond hálás köszönetét a fendezó- 

Közben mindenütt valósággal megrohanták] ség.

a kávéházakat, korcsmákat hűsítő italokért — Gyűjtés a József kir. herceg sza- 

<:•$ kelekért, mert a buffet odakint sokaknak natórium egyesület javára. A m. kir. bel- 

tozzáíérlietetien volt. - 1 ügyminis;:ter 82.361 sz. rendelete alapján

- -....Bleriot vasárnapi repülése a budapes~ i Soinogymegye alispánja felkéri vármegyénk

:iek elST felejthetetlen lesz. Bleriot megmu- lakosságát, hogy a szegény tüdőbetegek 

atta, hogy lehet repülni, hogy nemsokára számára rendezendő országos gyűjtési ak-

-a^niegyünk a -repülés- korszakába:--- dóban anyagi erejéhez képest kiki vegyen

■ -■»-— ------- 'részt annál is inkább, mert az egyesület a

#  gyűjtés felét a megyebeli dispensáir részé-

--- re hajlandó átengedni. Hisszük, hogy járá-

; ....... ~ J ~~ sunk lakossága, mini mindenkor most is
■! --- " "  1 ......................................... J-ILJU1— .J..I. II I . a

Menekült a kis városból Pestre. Ott- 

icn megfojtották majdnem a gondolatai.

: : urát ő hagyta ott, áz'ásszony kiutasitot- 

S most, már csak pár perc választotta 

a zugó életű fővárostól, örült, hogy el- 

intan cselekedett.

A legforgalmasabb szállóban vett la- 

‘ s élt napról-napra még cél nélkül.

A drága Heléti arcképét ott szoron- 

*a a zsebében s mikor végig ment a hul- 

zó utcákon, folyton kereste a hasonló 

*■ Dkat De mind mind más volt és ő már

„_Lzel volt a kétségbeeséshez.___  j

Az aszfaltbetyárokat könnyen lerázta,

‘edig hány és hány legény 4 vetette magát 

formás termetű asszony után.

Lázas sietséggel szökött be ilyenkor 

egy közeli üzletbe, vagy bérkocsiba.

Sokszor napokig bolyongott, kergette 

a vére, közel volt a megőrüléshez s nem 

fordulhatott senkihez — a ki segítheted 

"l u tna rajta.----- — — . —

Egy napon aztán'fordutó ponthoz ért 

a sorsa.

; Találkozott egy földiével, Demeter Bé

lával, Daliás fériK'volt Demeter, aki dacára

annak,, hogy még alig múlott 28 esztendős 

:nár neves fővárosi fiskális volt. Az asszony 

'gy emlékezett, hogy a tánciskolában ez a 

Demeter, mint pelyhes.állu diák udvarolt 

ieki, aitán egyszerre csak eltűnt a város- 

;ól s azóta nem gondolt rá. De most úgy 

j'álta, hogy nagyon szemre való férfi lett 

•tiből a Demeterből. Ez is megismerte s 

csodálkozva szólította meg:

^  s — Maga az, Matíld asszony ? Pardon 

ga az, szép doktorné?

Demeter az újságokból értesült a nász-.1

A beszélgetés mihamar Matild férjére 

relődött, aki Demeternek iskolatársa volt.

— Hol az ura ? kérdezte.

— Nincs itt. •

— Csak nem azt akarja mondani, hogy 
nincs magával Budapesten.

— De. azt.

— Az istenért mi történt hát?

Matild, a leány-asszony kacagva
felelt.

Tudja modernül csináltuk. Már széj
jel mentünk. . v"

V. -

Hogyan, hogyan nem, másnap, harmad- -
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kiveszi részét ezen emberbarát! intézmény 

istápolásából. A gyűjtés október 30-tól no

vember 6-ig tart

— Lopás. Eisler József szabó tanonc a 

főnökétől 40 korona készpén^Uopott. A  fel-' 

jelentés következtében a csendőrség vállaló

ra fogta a korán rossz útra tért bűnöst 

akinél a pénzből 23 korona 75 fillért meg 

is talált. Miután az ifjú bűnö? megbünteté

sét a főnöke nem kívánta az egyszer való

színűleg nem éri utol a büntető igazságszol

gá lta tás  sújtó keze.

— Népfelkelés! szemle. A szokásos 

népfölke'ési szemle Nagyatádon a f. évben 

a következő napokon és sorrendben fog 

megtartatni: F. évi október hó 25-ép reggel 

8 órakor a Korona vendéglőben Felsősegesd, 

Lábod, Nagyatádvidéki és somogyszobi kör

jegyzőségekhez tartozó községek. Október 

hó 26-án pedig ugyancsak Nagyatádon reg

gel 8 órakor a nagyatádi jegyzőség, továb

bá a görgetegi és taranyi körjegyzőségek

hez tartozó községek. A jelentkezéshez a 

népfelkelő igazolványi könyv, annak hiányá

ban egyéb katonai igazolási okmány elho

zandó. A jelentkezéshez vasúton utazó nép- 

fölkelésre kötelezettek, ha magukat a nép

felkelő könyvvel a vasúti pénztárnál igazol-

_jjHuu_kaifiüjj djiaaMiiaa mtaillaniliiu

37411 korona, marcali járásban, 49702 koron i 
szigetvári járásban .68411 korona, a tabt já* 

rásban 93141 korona, a nagyatádi járásban 

49702 korona. Az idén szeptemberben 

110673 koronával fizettek be többet, mint 

tavaly “szeptemberben.

— Színház. A múlt számunkban jelzett 
színtársulat ma csütörtökön tartja első előa
dását. Színre kerül a „DollárkirálynŐ“-. Ope
rett 3 felvonásban. írták: Viliinger és Grünba- 
um. Zenéjét szerzette: Fali Leó. Fordította: 
Faragó Jenő Róbert. Rendező: Loranei L. 
Karnagy: Turay M.

nienetdijkedvezménybeií részesülnek, illetve 

i menetjeggyel uluzlmlnffk:

— Harangtorony és Szent Vend! szo

bor szentelés. Böhönyén a templom távol

sága miatt, a községben egy disze6 harang

tornyot állítottak fel, mely toronynak és az 

alatta levő kis kápolnában elhelyezett Szent 

Vendel szobornak ünnepélyes megszentelése 

október hó 24-én vagyis Szent Vendel utáni 

vasárnap íeend, mely (nap) minden évben bu-

y csuval lesz ünnepelve.

—.E ltűn t fiú. Kollárovics István 15 éves 

János nevű fia az apai háztól f; évi októ

ber hó 1 -én ismeretlen helyre eltávozott s 

a?óta vissza nem tért. Feltalása esetén szü

lői értesitendők. Az eltűnt fiú koréhoz ké-
pest kicsiny termetű, sovány, ruházata: s á r - ¡ ^ ¿ lgekröl ka|ön szakasiy ap Mvíve 

gás nadrág, kékes félsőkabát és cipő.

— Fogház lakói. A kaposvári kír. tör

vényszék fogházában szeptemberben 61 jog

erősen elitéit férfi, 7 nő, 37 vizsgálati fog

ságban levő férfi és 17 nő volt.

— Mennyi adót fizettünk ? A pénzügy

igazgatóság jeleritése szerint a múlt hónap

ban állami egyenes adóban 544161 korona 

folyt be, ami az egyes járások közt igy 

ősziig meg: iguli járásban 78222 korona, 

kaposvári járásban 93913 korona, csűrqöi 

járásban 32564 korona, lengyeltóti járásban

nap újra találkoztak Maliid és Demeter. 

És Matild asszony már nem találta olyan 

utálatosnak a férfiakat . . .  (
Csibrák doktor két hét múlva v találl 

rá a feleségére. Komoly szándéka volt 

elválni a.különös asszonykától, de mikor 

ez sirva borult a nyakába és szerelméről 

biztosította, nem tudóit ellentállni s mindent 

megbocsájtott A Demeterrel való találkozá

sokról persze nem tudott semmit.

Csibrák hazavitte szerelmes, odaadó 
asszonyát, oki csodátatosan megváltozott diva, aki nia budiipest-iegnipszcrubJl szm-

, szereftnes'lelt és engedelmes, hű és jó asz- 

szony maradt, egész a sírig.

Mikor a leány asszonnyá válik, ilyen 

különös dolgok eshetnek meg . . .
Illés Istoáu.

— Mivel foglalkoznak Zalában. Az A

E. G. társaság budapesti főmérnöke Zalában 

járt s egy ottani újság '¿Kftnl. a következő

ket beszélte el: A társaság a Dráva vizében 

Murakírály és Perlak közt, tehát zalamegyei 

területen turbinákat akar alkalmazni és az 

igy előállított nagyfeszültségű áramot Buda

pest világítására és a közbeeső helyeken ipa

ri czélokra akarják' használni. A hatalmas 

(százezer volt) feszültségű áramot huszonkét 

méter magasságú vasoszlopokon vezetnék. 

Egyik oszlop a másiktól 120 méter távolság

ra lenne. Az oszlopokpn II kábel szaladna 

végig mindegyik tiz mm. vastagságú. Az e- 

gész^munkálatok a buffaloi Niagara vízesés 

mintájára készülnének és körülbelül tiz mil

lió koronába kerüine.-A főmérnök tervét szél- 

¿Uhh vohailt üügrer^ h p n  facggéUlt 7nlnhaa.

hogy egy hiányzik hozzá, a Niagara vízesés. 

Nem is szólva a milliókról. ~ - 

— Amputáltak, betegek, figyelmébe! 

Rendkívül érdekes,—dús tartalmú árjegyzéke 

jelent meg az orszaghirti magyar orvosi mü- 

szertár cég, Budapest, Rákóczi til 32 szám 

kiadásában. E jeles cég, mely tizedik'éve áll 

fenn, ezen árjegyzéket e lapra való hivatko

zás után, bárkinek ingyen ésbérmentver disz

kréten megküldi. Az árjegyzék kivonatosan 

leírja az első segélyt, tartalmazza az összes 

betegápolási cikkek, sérvkötök, haskötők, gu

miharisnyák stb. árait. Ugzszintén bemutatja 

a mülábak, jnükezek, müfüzök és az összes 

örthopaediai készülékeket. Hygienikus külön-

! többi száma is elsőrangú s méltán megér

etem li a közposég rendkivüli érdeklődést.

— Bárrison-operett. A Royal-Orfeum 

állandó zsúfolt házakat vonzó fenomenális 

októberi műsorának keddtől kezdve uj szen

zációja van: egy kis operett, a Mademoiselie 

Bonbon, amelynek címszerepét Barrison Lo- 

na játsza. Hat kupiét ád elő benne az illuszt

ris diva és ugyanannyi lálványosságszámba 

menő kosztűmbeu jelenik meg az egyébként 

is végtelenül kacagtató operettben. Barrison 

Lona melleit van a műsornak uj érdekessége 

s : az Auitra című Danse macabre (Halál- 

tánc,) egy fantasztikus mimodráma, amely 

excentrikus tartalmával, csodás zenéjével és 

magas művészi nívójával is rendkívül hatást 

kelt. Egyik vonzóereje a Royal-Orfeumnak 

az Újra! Újra I nóta, amelyet esténként nyolc- 

szor-tizszer ismételtet meg a közönség. Az 

Illaborek 7 : I és Clafouti cimü két bohozat, . 

továbbá még 12 elsőrangú attrakció teszi 

teljessé a párái lan sikerű műsort.

— A Nagyatádi Szabad Lyceum egye
sület választmánya f. hó 15-iJn a polgári fiú
iskolában gyűlést tartott. A pénztárhok\-évt 
^elentéséböl kitüQt, hogy a tetemes költség" 
leszámításával a múlt évi jövedelem circa 
180 korona volt, mely összeget az egyesület
a beszerzett vetítőgép törlesztésére fordítja. 
-AváhisTlmány a; lUl’l IMóatlfláok ¿zámaKj?-“ 
í5-ben állapította meg, az előadások novém- 

......  —

— Az aktuális könyvtár.. Egy még egé

szen uj, ismeretlen téren nyit ösvényt. Egy 

sajátságos irodalmi műfajt teremt mag. Bele

veszi az irodalomba a művészi eszközökkel 

dolgozó ákíuálitás hatalmas erejét. Havonkint 

megjelenő köteteli egytől-egyik azt. a célt 

szolgálják, hogy a köztéren forgó,, az aktur 

ális előterében álló kérdések, események, az 

emberiséget, az országot érdeklő művészidtu-

, dományos és politikai problémák elsőrangú 

jjrnőUafiífr-umvek formájában kerüljenek az ol

vasó kczébe>Mosl^ jelent meg .* vállalat ki

adásában repülőgépén az északai sarkra, ára 

1 korona 50 fillér, megküldi a kiadóhivatal, 

Budapest, Veres Pálnétitca 16 s. Az Aktuá

lis könyvtárt Szomaházy. István, a kitűnő író 

szerkeszti.

t- Halálozás. Schmidt Rezső a felsőse- 

gesdi yeutféreifírendi r.endháZ főnökének 

édes atyja hosszas szén védés után 83 éves 
korában e hu.iyt.

— Weiss Pepi. Hdrmadik hete vonz már 

állandóan zsúfolt házakat a , Bpubonniére- 

kabaréban Weiss Pepi, a világhírű kabaré

padi kedvencei közé számítódik. Ellenállha

tatlan kómikai erővej előadott kupiéi sorá

ban budapesti aktualitásokról is énekel s 

főként a Weisz Richárdról énekelt dala arat 

viharos tetszést. Weiss Pepimelíettia műsor

bei iiiáUiHltC fülébüll kézJódnek." A lagsági 
dij továbbra is 4 korona marad, a belépő 
díj azonban.— tekintettel -a képsorozatok 
magas árára — 20 fillér helyett 30 fillér lesz.
A rendes /agok számára az összes előadások 
alatt számozott helyet tart fönn az egyesület. 
Községünk a múlt évben szorgalmasan láto
gatta az előadásokat, erős a reményünk tehátr 
hogy eme fontos Culturmisszíót teljesítő egye
sület iránt városunk minden rendű lakossá
ga továbbra is fokozott érdeklődést tanúsít.

— A „Vasárnapi Újság“ október 17-iki 

számának első czikkét Kenedi Géza irta 

Assisiről és Assisi Szent Ferencről, számos 

szép képpel. A többi képsorozatok Andes 

Zorn műveinekjí Szépművészeti Múzeum

ban rendezett kiállítását, a Fiúméban minap

! fogott óriási cápát, az ujjoncok október 1-i 

; bevonulását stb. mutálják be. Szépirodalmi 

olvasmányok: Mikszáth Kálmán regénye 

i Bodor Aladár és -Varsájh  János verse, Krúdy 

Gyula novellája^Daniel Leuseur franciából ~ 

j  fordított regénye. Egyéb közlemények: kép 

és ismertető cikk Dayka Gábor ungvári 

szobráról, Báthory IstvánnaiTPáduában levó 

nálunk eddig nem is ismert szobráról, tár

cacikk a hétről, s a rendes heti rovatok: ' 

Irodalom és művészet Sakkjáték stb. A 

«Vasárnapi Újság» előfizetési ára negyed

évre négy korona, « V ilá g k ró n ik á iv a l 

együtt négy koron* 80 fillér. Megrendel

hető a «Vasárnapi-Újság» kiadóhivatalában 

(Budapest, IV. Egyelem-u. 4. szám.JUgyanitt 

megrendelhető a «Képes-Néplap» legolcsóbb 

újság a magyar nép számára, félévre két 

korona negyven fillér.

— Czipészek figyelmébe. Tisztelt szak- 

társaimnak becses figyelmébe hozom, hogy

| nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a 

legizlésosebb kivitelben kaphatnak, úgy az 

én — mint a saját anyagából készítve. Úgy

szintén' tűzéseket is' elvállalok.

Szaktársi üdvölettcl

. . _hausmerjcnAcz . _
cipész mester.

Atádi képek.
A «Tulipán» hávéház előtt egy kövér



NAGYATÁDI h ír l á p

.és jegij sovány, .gifcic
A  k öv érr  örömkönnyeket hullat.

A  sovány: ? ? ?
Kövér: Ha láttad volna!
Sovány: Kit? Bleríot-t?
Kövér: Dehogy! A fiamat, a Lalit, mi- 

. kor „bemondta > a kwartkasszatuliultimószáz- 
kettőszázhatvankettesvollát-ot.

Sovány: Ezért íirsz?
Kövér: (a szelíieit törülgetijl Hogyne 

sírnék, mikor örömmel látom, hogy nevelé
sem nem veszett kárba s fiamból egy igazi 
sport ifju jett — Megpukkadok örömöm
ben I (pukkadozík:)

Sovány: Pukkadj meg, de ne sírj, mert 
ha sirsz, akkor miért őrölsz, ha pedig örülsz, 
akkor ne bőgj. ____ -

Kövér: Sirva vigad a magyar! Tyuhaj! 

(örül:) .....
Sovány: Hát te azt mondod, hogy a 

fiad sport ifjú lett?
Kövér. Igen azt és erre büszke is va

gyok, mert olyan lesz mint a papája. En is 
mindig sportoltam és csak kílencvenszer 
vágtak pofon, mert hamisan játszottam.

Sovány: De hisz az nem sport!
Kövér:-Atádon minden sport, ha ne

ked holnap lejár egy hamis váltód, akkor 
ma nem hallgatsz itt engem, hatiem rohansz 
egyik takarékból a — harmadikba, onnan 
pedig jótállók után, ha úszni akarsz, akkor

*:uu utiai s záz  m eg  ezer m unkáskéznek  a J a d a go ka t s zán  a te lep ítésnél egy-egy csa- 
do lqát láthatja  el. E nné lfogva  a g y á rak  á l- ,Iá d n a k , h ogy  ezen adagnak  n agysága  eleve 

Utasának b izonyos természetes kor lá ta í van- i k izárja  egy fe lő l a  belterjes m unkára  v a ló  

nak  Pé ldául ha a m alom ipart n ézzük , mely k iv a n a to j áttérést, m ásfe lő l p ed ig  az  összes 

bennünket a legköze lebbről érdekel, a z t lá t- . ig én y jo g o íú lta k  kielégítését, 

iük hoqu a m a lm o k  m áris m inden  untalan XT . .  . . .  ,  „  -— —

fiSS,SS. a sajlSt munkaidejüket, mert ku-|A „Nagyatadi Hírlap“ regény-
itnrUiniAf'ui/ mocc7o mpnhaladná - ■ ■

leszállítják ............—  . , . .
lönben liszttermelésuk messze meghaladna 
a fogyasztást és a liszt a befektetett tőkék; 
kamataival már a tárházban állva megdrág- 
gulna. Nem tesz jó szolgálatot az agrárér
deknek, aki fólyton gyáralapitáson járatja a 
fejét; kivéve, ha az a gyár tényleges szük
ségét pótdl, vagyis meglévő nyers anyago
kat értékesebb alakra dolgoz fel. De e rész- j 
ben nálunk iriajd semmi talá^konyság sem 
mutatkozik. Minden falu gőzmalmot, vagy

csarnoka.

Éjszaka.
Regény.

Irta : Fodor Rezső.

Kopott, ócska bútorok tarka rendetlen
ségben hevernek szanaszét a szobában. Az

sTe”  gy£a a k T  á it ni V tion^m áí n y S I  ^ la k  (™> í “  ktoetlenOI áll egy zongora, 
termények melyekre gyáripari tehetné és mélyet valószínűleg meg a múlt század ele- 
kellene alapítani kihaslnálallanul hevernek, i!«" készíthettek, mert.oy rekedt, tompa hang- 
Például Hl van a szöllóterinelés. fl lemér- ¡» van mintha valamely mulofelben levő al- 
dek szőllőmag mihaszna elkallódik, pedig lat. beteg csont,a, kozul ,onne k, horogve, 
belőle becses olajat és még becsesebb fe-; szánalmat keltő modon, _  
kete festéket lehetne gyártani Borküsavat I E9D -eany ¡ ralta valami regi,
sem csinálnak a oxszágban sehol. Hütöhá-1 szentimentális dalocskat.
zakkal, esetleg olcsd-jégvermekkel, ezer és 
ezer hektó mustot lehetne erjedetlenül, va
gyis lefojtva tartani és például karácsony
kor. a gyermekek és asszonyok örömére 
azon édesen forgalomba,-bocsátani. Ezzel 
nem gondol senki, pediguayon könnyen meg

előveszed a hitelezőid számláit, ha sulydo- .valósiiható. Egész országban komisz és ár-
bást akarsz látni, menj a Koronába, majd 
akad egy mulató gentry, ki egy sávahyu.vi- 
zes üveggel fejbe dob, ha jőtállóvagy^akr 
kur írt akBTsz iiiás/nl Az óbligoftói,- ha per 
dig dhjszed, hogy a Náci ki fog keresztel-

tatlan faecetet fogyasztunk. Itt Budapesten 
a borecet pedig dehogy is borecet, drágáb
ban kdendő7mint a leafinoinabb hat- Ha- 
nem azért egy termelőnek sem jut eszébe; 
bor heluett mindíárr<>rptpt ^ártani Ha mi.
a népet a mezőgazdaságtól gyárakba csá
bítjuk, minthogy a fold ném versenyezhet a 
gyári napszámmal, előbb utóbb elszívjuk a 
java mukáskezet a földtől, ennek kihaszná
lását még külterjesebbé tesszük, közben a 
gyár esetleg elbukik és akkor rosszul járt 
a földmivelés is, a változás is, meg a. gyári
tplpppdptt__munkás is. Azt- -se—feledtük el,
hogy-a magyar mezei munkás manapság, fia 
esik később át nem alakul, egyelőre uem 
kitartó gyári emberanyag. Nekem a szent- 

j  gothardi kasza-gyárban, a zsolnai és brassói

Sovány: Élég, mert megörülök! (meg 
akar őrülni:)

-Kövér; örülj meg!Én azért folytatom!
Tehát: ha elhiszed, hogy a Náci ki fog ke- 
resztelkedni és hogg Nagyatádon villanyvi
lágítás lesz, akkor te nekem beugrói; s vé
gül : ha atádi helyiérdeki. vasút részvényc- 
id vannak, akaszd fel magadat . . . .

Sovány: (Pofonvágja:)
Kövér: Mi ez?
Sovány: Ez w-sportf

(Megölelik egymást és elrohannak gibicelni:) fonógyárban a sclyciiigubót feldolgozó in-
— hk. — I

A földéhség kuruzslói.
^Érdekes, hogy a ^Töldeliség kérdése 

állandóan felszínen úszik. A sajtóban nap- 
nap mellett merül fel egy-egyjóakáratu in
dítvány, mely ennek megszüntetésére törek
szik. Magyar bérletrendszer czime alatt azt 
javasolja, hogy ne parcellázzuk és aprózzuk 
fel a nagybirtokokat, hanem honosítsuk meg 
azokon, a tanyarendszert. A  község vegye 
bérbe a nagybirtokot 50-90 évre és 10-25 
holdas parcellákban adja ki kisbirtokosok
nak. Természetes, hogy emeltebb áron és 
igy nyerészkedve a kísbérlőkön. Az üzlel 
legombolyitását községi takarékpénztárak 
végeznék el. A bérlök kötelesek volnának 
minden 1000 vagy 2000 holdon valami me
zőgazdasági gyárat, vagy ipartelepet létesí
teni és családjuknak is alkalmas lakóhelyet 
építeni s gazdasági épületeket is emelni. 
Szinte ilyformán a nagybirtokos sok épü
lethez jutna,, idővel gyárakat és ipartelepe
ket kapna, a földmives családok pedig ter
melőszövetkezetbe állva nagyban, tehát ke
vesebb költséggel értékesítenék termékeiket.

Ez gz ötlet, ha jól megnézzük, kijelöli 
felsegítse a nagybirtokosokat és gyáripart 
akar alapítani azokkak, kik ma sem tudnak 
megélni. Arról nem is beszél, hogyan tör
ténjék majdan a beruházások megváltása 
és mit kezdene majdan albérletből kiko
pott apának a fia.

Csodálatos naívság, hogy most nálunk 
mindenki egyszerre gyárakat akar alapítani. 
Azt^ senki sem kérdi, hol van ehh^z a for
gótőke, meg az ügyes munkás. De ha ezek

tézeteknél és másutis, egyhangúlag azt h io u - 

dották a vezetők, hogy a magyar legény
nek kitartásban--, a magyar lánynak ügyes 
ségben nincs párja az orsók, vagy más gé
pek körül, míg tavaszra nem fordula'az 
idő. Ekkor azonban mint a vad lúd, ha meg 
nőtt a szárnya, kirepül és visszavágyik a 
szabad természet ölébe, ahol a munka egyút
tal szórakozás is, mert víg nótaszó és ke
délyes beszélgetés tarkítja.

A fariiirendszer a kivándorlás kérdését magához.

A szoba rííásik sarkában áll az íróasztal. 
Meglátszik, hogy a lakó minden gond

ja ezen holminál koncertírálódik, ellentétben 
a többi bútordarabbal, a mit belep a por 
olyannyira, hogy már a színét sem lehet 
kivenni egyikóek- sem.

Az íróasztal előtt ül egyik gazdája a 
háznak —  a Bandi.

Közönyösen, fásultan, szoborként ül a 
helyén és az un a 1 ómtól annyiig eltorzul az 

'az arca, hogy senki fia sem tudná leolvasni -
róla azt, hoQM merre fpkint szüitinii^l, Unyj--
mit érez e pillanatban, hogy mire gondol. » 

Az íróasztal mellett áll a szoba legér
dekesebb turtordarabja a kerevet, előtte egy 
mahagóni asztalkával. Ezen a kereveten ter
peszkedik hatalmasan — a kényelemnek 
minden legparányibb örömét kiélvezni akar
va — Dódi.

-—-— Vastag gzivarjából idóközönkéHt eglj- 
kedvüen eregeti a Jüstöt apró karikában, 
megfigyelve azt, hogy miként tágulnak azok 
a piciny karikák, följebb-följebb kúszva a 
leveejő millió porszemecskéi között, a míg 
egyszerre lassan-lassan egyesülnek a por
szemekkel és látatlanul semmivé lesznek.

A lány feláll a zongora mellöl. Boszan- 

kodva csapja le födelét, miközben durcás 
hangon szól oda Bandinak:

— Nem játszom többé maguknak, 
hiszen rám sem figyelnek. Az isten tudja, 
merre kószál a gondolatuk.* Még egy szót 
sem szólanak hozzám. Azt hiszem, Dódi, 
maga sem lát már szívesen. Jól van I Többé 
nem jövök magához Istenemre, nem jövök

legkevésbbé sem oldja meg, ha 20-25 kát. 
holdat utalunk ki egy-egy telepesnek. Ré
szemről négy holdat is sokallok. Mert be 
van bizonyítva, hogy ma egy holdon akár 
mekkora bolgár-család vígan megél, még 
takarít is. Hiszen ha minden földéhes em
beriek 25 holdat adunk, minél előbb ki
fogyunk az [osztogatni való földből. Tehát 
azzal csínján kell bánni éscsak annak jut
tatni, aki abban munkateret keres. Mert a 
25 holdas gazda már ur akar lenni és nem 
munkás. Az egyszerűen tovább űzné a mai 
talajröntó és időfecsérlő szemgazdaságot, 
mert amellett is jól megél a saját igényei 
szerint. Erős a hitem, hogy hazánkat a ker- 
tészetileg művelő egyes holdak milliói fog
ják fölvirágosztatnfc. Tömérdek hasznos fő
zelék és zöldség volna elhelyezhető a világ- 
piaczon, ha nagyban termelnök. Erre ,kell 
szorítani a kistelepeseket, nem gyáriparral, 
meg 25 hold föl ddelbiztatni. Hiszen tekint
ve, hogy Amerikába évenkint tizezerszám- 
ra vándorolnak ki az aranyborjú kalandorok, 
a hatmilliónál alig több hazai nagybirtok 
25 holdjával csak 240,000 tanyabirtokot ad
na ki, pedig hát közel három millió munkás 
családfő szeretne magának tulajdont szerez-

m int affé le  pénzkérdések meg is-otdhatók, **• G o nd o ljuk  m eg, hog tj-20— 30  é v  m ú lva

hol van az elhelyezési terület? Gyárat épí
teni manapság nem nagy tudomány. De an
nak vevőkört kell biztosítani és jövedelme
ző Qzemjsetaftásáról gondoskodni; ez a ne
hézséghez a próbakő. Ne feledjük el, hogy

rettenetesebb alakban fog mutatkozni a föld- 
éhség, ha nem gondoskodunk arról, hogy 
mindenkor a munkg, legyen sok és a föld
terület minél kisebb. - <

-Szerintem a földéhséget nem csillapítja, 
hanem Inkább szítja mindenki, aki akkora

Bandi nevetett.
Erre a lány még jobban dühbe jött és 

csaknem sírni kezdett. Nagy erömegfeszítés
be került, hogy a szemei felé tóduló könnye
ket visszafojtsa. Pedig mennyire tudnak fáj
ni azok.a kötinyek, amelyeket a szem el sze
retne sírni, de a sz ív  szégyenli őket — a 
mások szemei előtt . . .

-y~ Mit nevet rajtam Bandi?
— Hogy én mit nevetek ? Azt magam 

sem tudom.

— ön  kárörvendő — szólt a leány és 
hangjában ott reszketett valami érzés az 
őszinte fájdalomból, a szomorúságból.

—- Kárörvendö ? Hm. Lehet. Eszembe 
jut egy nyári éjszakán. Én akkor épen úgy 
.mint mostan, zongora előtt ültem.

Ugyanazok voltak a körülmények, is, 
csak a lelkemben másféle volt a hangulat.

Felséges hangulat! . . . Szerettem!
A zongoránál akkor is egy ílyforma 

leány ült,-mint maga — TerryTÓ is, há 
jól emlékszem, ilyen ostoba, érzelgős nó- 
taval szórakoztatta a a vendégeit, mint maga 
Szerettem azt a leányt Aznap még szerel
mi vallomásokat mondott játék közben fü
lembe, másnap pedig már megcsalt- Eh 1 
ilyen a lány egytől-egyik. Egyik sem ¿r- 
demlt-meg, hogy szeressék, egyik sem méh 
to arra, hogy az ember lekösse magát ne
kik egész életre. Változatosság! Ez az én 
ielszavam. Ma szeretni e?t, holnap meg 
amazt, aztán ismét mást, de sohasem azt 
a ki már egyszer karjaink között volt.
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824. sz. 1909. vhtó.

Árverési hirdetmény.
^  . J\ÍuUrott bíróságivégrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102,. §-a értelmében ezennel- 
közhírré teszi, hogy a nagyatádi Jtir. járás
bíróság 1908. évi V 672 i s£ámu Végzése 
következtében dr Grünbaum Náthán ügy
véd által képviselt Hermann Klein javára 
363 kor. 22 filh-s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 

9Ö0kor.-ra becsült kővetkező ingóságok, u. 
rn: lOOJdrb. tricot, 20 garnitúra, águterritó 
rőfös áruk nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kír. járás
bíróság 1908. évi V. 672 8 számú végzése 
folytán-36'5 kor. 22 fíll. tőkekövetelés, en
nek 1908 évi junius hó 16 napjától járó 6 ' 
kamataiés eddig öszszesen 67 kor -50 fill.- 
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér) leendő 
megtartására

1909. évi október hó 25-ik 

napjának d. e. 9 órája 

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

Amennyiben az elárverezendő ingósá-1 
gokat mások is le- és íelülfoglaltátták' ésj-

1910 évi január hó 17 napjának 

d. e. ÍO óráját

Keit Nagyatádon" í ^ .  évF’október!ánáI alacson9abb árért el nemi auumuK, 
hó II. napján. ' Árverezni szándékozók tartoznak

SZABÓ JÓZSEF ingalla.nok becsárának 10/„-át vagyis 8 
kir. bir. vcurchaitó !í?,!onaí., korona 10 fillért, 2 korona 40

■ s fillért, és 14 korona 60 fillért, készpénzben,

'K fJíl „  lü ftü  ^  32 m 1 : LX  L C 42 § ' ában  Íe,zett
,.5647 sz. 1909. tkv. jirÍQÍi^iiiwUszáimtott--és-azrt881 évi rio'~

Árverési hirdetmény kivonat. vember hó 1-én 3333 szám alatt kelt igaz- 

A nagyatádi kir.-járásbimsáq, mint te- ságügyminiszteri rendelet 8-§-ában kijelölt 
! lekkönyvi hatóság közhírré teszi hoqu Mar- ovadékképes értékpapírbana kiküldött ke

ton József kuntelepi lakos végrehajtási ár- | . ,ctcn.ni> ava9y az 1881- LX- l- c- 170 
.verés joghatályával bíró önkéntes árverési értelmében a bánatpénznek a biróság- 
' ügyében a kaposvári kir. törvényszék (a nál c,ó,c9es elhelyezéseiről kiállított szabály

nagyatádi kir. járásbíróság területén ’lévő SZCrÖ elisl,,em’ny, átszolgáltatni.
Kuntélep községben fekvő a (kuntelepi) Mar- Ne,n köte!csek bánatpénzt letenni va- 
ton József tulajdonát képező kuntelepi 66 ,amiut a bánatpénz kiegészítésé alól.fel van- 
szátnu telekjégyzö|tönyvben A f  169 hely- nak mentve az 1908 évi XVI. t. ez. 21-8- 

jra i^  p á m ^ a t t  felvett ingatlaniíi 80 Tíoro- ában eihliteth árverezők.

¡ s f t ü ü  Na« ,ád- lw  sz~  *
alatt felvett ingatlanra 24 koronában, és a jbíróság, mint telekkvi hatóság.-.
A f  6 rdszáin alatt felvcit erdő és legelő Dr. SZABADY

¡ illetőségre 146 koronában ezennel inegálla- kir. járásbiró.
pitott kikiáltási áFban elrendelte, • hogy a
fentebb megjelölt íngallanok eladására ha- •----: '---- - :■ - '■■ ‘t -

„  Elköltözés miatt eladok csak

Köhögés, rekedtség és fturtit elten nincs jobb a

R f t h y - f é r e  

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és batázottan 

Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata vau. 

l^doböz ára 60 fillér.

Csak lii'thy- M tt 'fogadjunk e/f

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőket 

különféle fajokban, fa¡tisztaságért jótáll- 

va legdxisabb választékban a már. évek óta 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

Kisküaiillö menti első =  
szölöoltvány telep

Tulajdonos: CASPARI FRIGYES. 

Medgyes 85 sz. (Nagyküküllő megye).

—  Tessék képes Árjegyzéket kérn i !

Az árjegyzékben tíüátlíaiök az ország minden-ré
széről érkezeti elismerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előli
az ismerős személyiségektől úgy sző-, mint irás- 
belileg bizonyságot szerezhet magának a fenti 

' szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

még október havában három 
szoba bútort, konyhaberende
zést. mángorlót, lámpákat és 
még sok berendezési és hasz
nálati tárgyakat. Lichtenstein 

Besenyőn.

Nagyatádon a Fürdő-utcában levő

67 ik h á 7szamu I I  Q  L
: szábadkézből eladó.:

Bővebb felvilágosítást a községi jegyző ad.

CZERKÖN IMRE kész'C IPŐ  RAKTÁRA. NAGYATÁD.

A pécsi 

országos ki

állításon elis

merő oklevél-

Á .

A JÁ N L JA  saját k'észítmén^ü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitelben. -A, pécsi

E L V Á L L A L  hibás és fájós lábakra mérték szerint minden, alakú cipők el- |

-készítését. V . ■
RAKTÁRON TART: Úri, női és gyertnejs kés2-árut egyszerűtől a,legfinomabb

kivitelig. ________________________ .

Rendelések' és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

országos ki- 

' állításon elis

merő oklevél* 

h‘l kilüntetoe.
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Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahtár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrísitett raktáramat mindennemű 

úri- női és gyermek czipőkben és czizmákban. Raktáron tartok úgy saját készitményü 

mind első rangú hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kímélve a fővárosból egy 

kitűnő sebészt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

Utáii úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (Záborszky-féle telken a Néptakarékpénztárral 

szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába "íágó czikket nagy 
választékban tartok raktáron.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszkőzőltettnek.'-Szétkfildés vidékre.
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IV. évfolyam 1909. október hó28.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPIA
_____________________fl »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á rak : egész ívre 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 SZERKESZ rö:

SZMODICS SZILÁRD.

Szerkesztőség: Nagyatád, Fürdőrijígja 67. szám 

Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér 23. szám.

Az előfizetési és hirdetési dijak a kiadóhivatalba küldendők

Gondolatok halottak napján. dunk behatolni, mert nem vagyunk 
biztosak benne, hogy észre veszik-e 

Az örömünnepek pompájábanj és méltányolják-e a halottak a mi 
ragyog vasarnap este a legnagyobb; keyyeletünkét, a sirok ünnepe nem 
szomorúságoknak a helye, a  temető, j annyira a halottaké, mint inkább a 
Gyertyák özöne, színes, csillogó mé-j miénk. A miénk a temetők disze, az. 
csesek, rózsák és koszorúk lesznek J ünnep által nyújtott változatosság; a 
a sírokon, de odalent hát lábnyi|Sirok fölött lüktető elet és főleg mi
mélységben sivár pusztulás dúl örö-jénk a magasztos hangulat, amely 
kos sötétségben. Irtóztató az ellentét1 úrrá lesz felettünk, amikor kivilági- 
halottak hangulatos «apján. &  sir fö- j tásokkal, koszorúkkal és dalokkal 
lőtt tobzódik az élet, emberek szá-1 áldozunk a földi életkoréból elvonult 
zai és ezrei tülekednek a márvány j kedveseinknek. A kit meg tudnak ihíet- 

-Jceresztek -ko z ^ i A-^a^a^ - eml^r i ni az élet szépsé9gi_az fl_feldtszitett 
lehetőleg pompásan díszíti föl a siftTj temetőkben a kicsinosított sirók fö- 

' miTClg ' írn m tm m r/ S- - lő tt nem tudja'érezni azt aTnárcan-
ember lehetőleg szerényen, a hogy goló fájdalmat, amely a ravatal mel- 
tőle^telik. —  lett fogja el az élőt: hanem egy

A testnek, amely odalent alussza j hangulatos szomorúság reszket át a 
megzavarhatatlan csendes álmát, va-> szivén, inkább rezignált, megnyug- 
ióban minden mindegy. De a lélek,; tató, mint fájdalmas. Ezeket az érzé- 
melyet az Ur küldött az elevenek seket válja ugyanis !ki^ az emberből 
testébe, szabadon szállong a sir fö- az elmúlás gondolata.
Jött és nyájas derűvel látja a kegye-, így jövünk rá arra, hogy a ke- 

Aet munkáját. A túlvilágon teljes sza-; resztény világnézlettől áthatott val- 
badság és egyenlőség van és a ki-!Jásoknak egyik legpoétikusabb ün-i 
rálynak a lelke nem érez mást, mint nepe a halottak napja, a borongó,' 
a szegény zselléré, látván halottak hangulatoké, a szelid magába szál
estéjén, hogy nekik szentelték azt lásé és az elkerülhetetlen sorsban 
az életben maradottak. Mindegy, hogy való megnyugvásé az a néhány óra, 
színes lámpák, vagy csak egy árva melyet szeretteink sirjánál eltöltünk.: 
mécses hinti szét világát a sirok Vannak pogány népek, amelyek tánc
vagy kripták fölött. ‘ 1 cal, dallal, szerelmes örömmel ünne- 

Dé mert a halál utáni élet, vagy pelik halottaik emlékét s a természet 
^megsemmisülés rejtelmeibe nem tu- j  ez egyszerű gyermekeinek megérzése

is azt bizonyítja, hogy az ember tu
datában nem a borzalmasságok kö
zött foglal helyet a halál gondolata.

Menjünk tehát ki a temetőbe és 
merüljünk el úgy a kedves halotta- 
inkra való emlékezésben, mint a ma
gunk elkerülhetetlen sorsa fölött va- 
y aló elmélkedésben. És essék nekünk 
jól a gondolat, hogy ha mi megha
lunk, a mi sírunkhoz is eljönnekSrfc 
rággal, mécsessel és; kedvesen fog 
zsibongani hat lábnyj magasan fö- 
| lőttünk az élet.
- ------- 1 ~~M TÍ-r/VT-j'.

A nierziíyazüasáy és ar á l tatá- 
nos drágaság.

drta : Jeszenszky Pál az 0 . M. 0 . E. ügyvezető 

~  '  titkára.

Nemcsak a fővárosban általános a pa

nasz, de a vidéki városok laíbssága is su- 

lyösan érzi a megélhetési viszonyok súlyos

bodását, a legszükségesebb háztartási és 

fogyasztási czikkek folytonos és állandó 

drágaságát. Úgy a szaksajtóban, mint a he

lyi orgánumokban állandó panasz tárgyát 

képezi ez a körülmény s valjuk be: nem ok 

nélkül, mert4 az a jelenség, hogy a legszük

ségesebb fogyasztási és háztartási cikkek 

ára fokozatos emelkedést mutat, tulajdon- 

képen exisztenciáját kezdi ki egyes társadat* 

mi osztályoknak, kik kiadásaik növekedé

sével arányban bevételeik növekedésére nem 

számíthatnak.

Nagyatádi Hírlap tárcája.

A k k o r d o k

I.

Gondolsz-e, gondolsz-e 
Régi kedvesedre,

Jutok-e, jutok-e 
Néha.az eszetbe?

T~~ Gyüjölsz-e, siratsz-e,

.Vagy csak nevetsz rajtam? 

c Vagy pedig átkozol 

‘“''“"Egyre, szakadatlan ?

Kívánom, hogy gyűlölj,

Utálj, átkozz egyre,

Csak könny ne ragyogjon 

Miattam szemedbe ? .  . .

a ?
Ragyogjon büszke diadaltól 
Bűbájos, szép, sötét szemed

—  S  emeld csak fel átokra bátran— ■—  
Kicsiny, puha, fehér kezed. r

Légy büszke, hogy sziveden győztél

* És engem átkozzszüntéíenf 

Ha sokszor mondod elhiszik, majd; 

Hogy én voltam a hűtelen.

III. (birodalmában.
Hát én vagyok, mindenki hígyjel 

Tartson aljasnak a világ,
Tapadjon rám a bűn emléke,

S te maradj hófehér virág. ,

Csupán magadnak valld be mégis,.

~Högyxtj^ öltél meg angyalon^

Megteheted^hisz biljucü .érte-'

Sose lesz' fehér karodon . . .
Vértesy Gyula.

Az álmok országában.
Fáradtan, kimerültén hazaért a napi 

munka után. Szerény vacsoráját elköltve, fá

radt tagjait a pihenésnek engedte át. Ren

des szokása szerint ágyához halvány fényt 

árasztó gyertyát állított, melynek világa 

mellett egy régi novella könyvből elavult 

szerelmi históriákat dlvasott, -  Mily szép 

is némelyiknek az él# — sóhajtott néha 

olvasás közben. Mily kin szenvedni, gyöt- 

rödnl‘, küzdeHl a i 6lért,~télülr eléréséért. Itt 

behunyta a szemeit az ifjü leány, s átenged

te magát teljesen ábrándjainak. A gyertya 

világa utolsót lobbant, a kis szegényes szó-' 

bát teljes sötétség borította. A leányt vitték, 

vitték ábrándjai egy jobb. egy szebb,- egy 

költoibb világba, s megálltak véle az álmok

Honnan jössz ? Kérdé az álmok Isten

nője. A földről! válaszolt az uj jövevény.

— És mért vágytál a földről fel a magas 

birodalomba? Mert odalent minden olyan 

rideg, s oly sokfélé az ember. Az irigység 

oly óriási hatalmat mondhat magáé

nak, hogy mellette eltörpülnének ma

guk a világ IstenségeLAz igazság a sze- 

I retettel egyűlt száműzve lett s ma már 

mindkettő valamely földi pocsolgábmraiiisz-'- 

sza őrök álmát. Eg*y hatalom trónol csupán 

odalenn a földön, mely kormányozza az 

egész földet; e hatalom: az irigység, mely 

együtt él szerető párjával, az igazságta

lansággal. E két hatalomnak hódol az egész 

emberiség. Ki térdet hajt nekik, ki igái hí

vükké esküszik, az megvan elégedve -élete 

sorsával. Ki ellenük van, ki boszut forral 

ellenük, annak pokol az élete. Az feljebb 

vágyik, mint távolabb-attól a rögtől, [hol a 

két rut hatalomnak még maga a hideg élet

telen kp is kell, hogy meghódoljon. Ezért 

jöttem éir féM'Tel, ezért vágytam “éti' fél 

ide-hozzátok ó dicső Istennő. Hói. tisztább, 

dérültebb -a napsugár, hoP egyformák az 
emberek, honnan a földnek két hatalmas

- V j: • ’ ‘ '.... ’ . ?

--
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Egyes vidéki városok már- komolyan fog
lalkoznak az általános drágaság enyhítésé-! szükségesnek.

I-(telét nem csökkenteni, sót fokozni tartotta

nek kérdésével, azonban még mindig csak | Ezen általános és magasabb

a tanulmányozásnál tartanak, ami különben szempontok figyelembe Vételé mellett a leg- 

nptn is történhetik m ásként.^ jkW ^a il^közwetlenebb kiváttalmakra is rámutattak

gyógyításához, az előidéző okot kell kiku 

tatniók, mely előidéző ok~pedig az

j a mezőgazdasági körök, az általános drágu- 

; lás enyhítésének orvossz.ereire, a mezőgaz-

dalu szemlélődő által ugyancsak kifürkész-^ dasági termények és élelmicikkek termelé- 

hetetlen. sének fokozása és szervezése, valamint a

■ A közélelmezési viszonyok terén az fogyasztás és élelmiszer kereskedelem szer

utolsó években bekövetkezett drágaság már vezése tekintetében. E téren különös fon-

a múlt években igen élénken foglalkoztat

ta az összes társadalmi osztályokat; a ter

melők szempontjából a magyar gazdák leg

hatalmasabb testülete az Országos Magyar 

Gazdasági-Egyesület is nyílt üléseiben vi

tatta meg' az okokat, sőt az élelmiszerek 

drágasága miatti panaszok, valamint a köz- 

élelmezési viszonyok javítását és rendezé

sét sürgétő kitfánságok magát, a kormányt 

is akcióra, késztelték ebben az. ügyben. A 

pinzügy minisz tér kezdeményezésére tanul

mány tárgyává tétetettekérdéssa^rágaságot 

előidéző okok összegyűjtése széles_aiapQ- 

kon indult meg. Sőt mikor egybegyűjtve 

volt az erre vonatkozó értékes anyag, szak- 

tanácskozmányis volt abból a céljából

tosságu a közvetítő kereskedelem kinövé

sének megrendszabályozása, illetve lehető 

kiküszöbölése, a termelőknek a fogyasztó

val való közvetlen érintkezésbe hozatala 

révén, nlely téren a fogyasztó és értéke-

volt tagja játszotta, ki gyönyörű hangjával, 

szép játékával, elegáns toalettjeivel egycsá-v 

pásra meghódította- közönségünkéi; Dénes 

László szerepében Fehér Vilmos gyönyörű 

tenorbarifonjáva) hatott. Rendkívül bájos

volt Daisy szerepében, a Kis Erdey Flóra 

nem különben (Schlik Hans) ^ a s s  Jenő; 

összeillő partnerek, s színpadi megjelené

sük megnyerő. A komikumról Kispálfi János 

valamint Bakó Lajos és Kérész Lajo% gon

doskodtak. Kispálfi az amerikai milliárdos 
szerepéből kabinet alakítást csinált, agy, hogy 

a közönség ki nem fogyott a kacagásból, 

míg az utóbbiak a két pajkos fiú szerepé

ben produkáltak elsőrangút. A kisebb sze* 

replők, s a kórus teljesen beleillett az előadás

siti szövetkezetek létesítésének e lő m o z d í tó - he téb e . Pénteken a -Végrehajtó» mulattató
francia bohózatot adták remek összevágó 

előadásban. Kispálfi János, Bakó Lajos, Ker

tész Lajos, Széchényi Erzsi, Vass Jenő stb. 

mindegyenkét^és összesen kitűnőek voltak. 

Szombaton. J&U Leó világhírű operettje az 

«Elvált asszony» került színre. A cimszerer 
pet Erdéy Flóra játszotta kedvesen; méltó 

partnere volt Vass Jenő (Lisse véghe) Kállay 

Kornélia Vanderlo Gonda szerepében gyö-

sa lehet legfontosabb teendője a vidéki vá

rosok intéző köreinek is akkor, amidőn az 

általános, drágaság megszüntetése,, vagy leg

alább is csökkentébe-érdekében közremű

ködni óhajtanak! Mert eleve is hibás, sőt 

következményeiben a legnagyobb mérték

ben káros lehetne minden más olyan intéz

kedés, mely a termelő megrendszabályozá- 

sát kísérelné meg akfcor, amidőn csaka a] 

rossza kárát nem látja, hogy általánosi n^ rticn énekelt és művészettel játszott. Kis- 

hogy megállapíthatók legyenek azok a mó- drágaság legjobban a. gazdát sújtja, lévén pál^ mulatságos «Srop»-ja, Kertész «Bak- 

dok és eszközök, melyek a közélelmezési I ö e'gyuttal-a legnagyobb fogyasztó is, — ,,_ensz s'^eru,t a|akitasok voltak. Föl-

VliauH!)ot-|fv llMara aTkaltTÍiisaknak l á i! ,2a - | f a ) i a  K i v i n  p e d ig  a h l v a i a liió f f ° o s z t a i g  gfzl 1 ‘“"f ^ a l~m at1i k  felvonásban Szaloki S z i d j  
°°k- Uhu a nénzfliiiiminisztériiimbaii annak legjobban a drágaság suluét akkor, amidőn r! 1 ügyes játékával: fl kisebb szerepek- ,

drágaság idején csák nga tölrTOttat. -t-'Jrtndg T lra larr

is megkísérelték egyes körök a kérdést oly ' mint- azelőtt, vagy talán még előnyösebb r V. és Bukó. 

irányban tárgyalni, mintha az általános drá- alakban is, megtalálja a maga számadását Vasárnap este a -Talárjárás került
• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . ' ■ .. . . -■ j  színre. Riza baróné szerepében Kállay Kor-

c  . .. j nélia gyönyörködtette a közönséget, míg

S Z in n á 2 . ¡Lörentheyt Fehér énekelte szépen. Kedves

Fehér Vilmos kítin/ien szervezett Iá.- ™  m  " ,|rí ,iWs * * *=

idején megtartott ankéton, mint a ‘sajtóban1« közvetítő, «

gulásnak elsősorban a-termelő közönség 

általában a mezőgazdaság volna az oko- 

zója7̂ azonban csakhamar kellő értékükre 

szállottad le az-ilyenféle próbálkozások, mi

mezőgazdasági érdek képviselői indo- j sulatával e hó "21-én itteni működését, a ;pében: Erd-ey koróiidy Tivadar, mint tábor-
.. .  . • -■ \ . . .  _ i nnW n lim n  nm nniW  íiln l/n i m n fa ln ít  Ka Imm«

•dön a

tolták meg véleményüket s körvonalazták j «Dollárkirálynö» elódásával kezdette 

álláspontjukat, melyhez a-mezőgazdáság--sLmejy_a|(ia|ömHfa| inegyöződheHtiiik arrólr 

általában a termelők érdekképviséfetrszerveíl hogy teljes joggal érdemelte meg azt az 

is mindenben-csallakoztak. Ez az álláspont, elismerési, a melyben Csurgón részesítették 

pedig határozott tiltakozás volt minden oly' s a melynek Irire hozzánk már jó eleve el- 

kezdeményezés ellen, mely a vámvédelmet jutott. Egytől, egyig, elsőrangú erők. Precíz, 

gyengíteni -  idegen nyerstermények beho-! összevágó előadások, szép díszletek, mind 
zatalát elősegíteni, valamint a Balkán ála-' 

mok felől élő állat és állati termékek beho

zatalát engedélyezni célozta volna. Ugyan- 

csak érintetlenül kívánta hagyni az őrlési i tatkozolt be a - D o llá rk irá ly iió- b e n . f l  cint-

nők olyan pompás alakot mutatott be, hogy 

a közönség nem győzőit neki eleget tap

solni.. Kertész, ez a fiatal taléntumos jellemü 

komikus Vallerstein szerepében egészen ma

gával ragadta a közönséget. Vass J. (Turí:) 
Kendi Andor (Gerö:) ö úgy látszik nem 

csak jó titkár, hanem jó színész is. Dobros-.

. ..  u . .v. . . , .... sy (Treszka:) (Kispálfi:) (Bencze:) igyekez-
elegendő ahhoz, hogy egy társulat kvahtá- ,ek ,lozzájárulni „z e|öodás sihcréhez.

satro! tanúságot tegyen. . HétfönBródyaranyigazsájokkal teli .Tanl-
Csutortokon az operett ensemble mu- j  | Ó I ) 5 , . j é ,  a d | S k  F c M r I l í  R ó l m ! J  E r z s l v e |  ,

címszerepben. Csodás játékkal, nagy intelli-
forgalom tartam i j  ni,.r.tcr„lcn!,..,.k MV- Kál.ay Kornélia a Magyarszinház |

kormányzója száműzve vau. Hűl általad egy serege lér,1,0 borulva Odvőzhk

pár van csupán hivatva az édent kormányoz- Álljatok fel! szola szelíden az Istennő 1 — — -------- — -------
ni. E pár az igazság. Élete párja az önzet

len-szeretet. EzekérLyjigytam öi/tehát ide 

ezért rajongtam én dicső országodért, mert 
itt lelkem minden vágya, mindeli ideálja el

érhető. S, megtisztul lelkem azon salaktól,

“mely a földgn oda hozzá tapadt. Könyör

göm tehát ó dicső nagy Istennő-.adj hatal

mas birodalmadban csak egy nagyon kis 

zugot, hogy itt meghúzódhassam.

Az Istennő lelépett trónjáról, felemel

te az előtte térdelő ifjú leányt. — Kelj fel 

gyermekem I Meghallgattam panaszod, óha

jodat teljesítem. Mától fogva megszűntél a 

föld lakójának lenni ezennel felavatlak or

szágom lakójává. Hatalmas sötétség támadt 

. erre;« melyet hirtelen vakító világosság kö

vetett Ezernyi villanyfény ̂ gyulladt ki. Fen- 

ségi égikar zenéje hallatszott,-majd piciny 

angyalok csoportjai közelednek .. . Ragyo

gó terem közepén az égi csoport megállt 

Most megnyilik a teremnek tüzes csillagok- 

- J^- já rakott ajtaja, s rajt mpgjelpnik az áh  

mok Istennője, ragyogó öltözékében, az~ uj- 

jövevényt vezetve karjánál. Az angyalok

neseu a földről jött, szeressétek. Ezeket 

mondá az Istennő s távozott hódolóinak kö

réből. — — Reggel lett ^ . . az ifjú leány- 

- ita-kitörülte^ az^éjmoiízemetböl, fejét fel

emelte fehér párnáiról, mintha arról akart 

volna meggyőződést szerezni, hogy

mit álmodott, nem való-e?. Nincsen-e m é g I i  ¡- . u
- „ a u  . .  ■- -..o k, mutatta, hogy nem csak jo kortukus, hanem
fenn az égben az angyalok kozott ?. Nem

hallja-e -már az égi kar danát ? . . . Álom

volt tehát — — Szép álom s nem egyébb,

. . . .. , ,.  . j rűl megkapó drámai erőt természetes, közvet-
hódolo angyalokhoz. U, társat kaptok egye- ,e„ jútékot produkált: A közönség a felvo-
llesoii a folílrAI mtt. F/okot . . . , ■' . . .  , .

¡nasok vegén nem győzte, eleget tapsolni.

¡Bakó, mint ifjú Nagy István ismét tanujelét

| adta tehetségének, de egyes jeleneteiben a „

1 hot a darab megkívánta, nem volt elég da-

íibos. Nagyon szépen beszélt az öreg pap

szerepében Kispálfi, Kertész (káplán) meg-

ő tehát ismét idelenn van . . . Ó, hogy ez 

álom miért is tudott befejeződni? . . . Mi

ért is kellett neki ez álomból felébredni- 

Odakün hajnalodon, az éj sötétsége teljesen 

eltűnt — Uj nap tehát.: A küzdelmeknek

ujabb reggele. Fel tehát!-------—

— Két ¿w-iniulyp, még a rövidebb idő

vel ezelőtt magát az Jgben érzö kis leány

ka ott kuporog egy kereskedelmi irodában- 

gépje.mellett, szorgalmasan kopogtatva le 

a^sablonszerü üzleti leveleket, várva és re- 

'.mélve^aOst éljöttét,::amidőn ö üjfáeffŐpBF: 

hét szerető birodalmába, az álmok'országá

ba. —— .........  . Laszti Manó.

az erősebb karakter-szerepekben is megáll- 

I ja a helyét, de figyelmeztetjük, hogy a szín

padon igyekezzék egyenesebb testtartással 

{mozogni. A többi szereplők is hozzá járul

tak ází előadás sikeréhez. Az összjáték pre

cíz volt. _  -f -

Kedden a »Bolondok háiaí» ment jó 

előadásban.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a közön- 

' ség méltányolja ezt a nagy ambitióju, igyek- 

j  vő társulatot, mit bizonyít az is, hogy 

12Ö0 korona bérletet csinált Kendy, a titkár, 

a mi még Nagyatádon sohasem fordult elő. 

i^AEMlalcngpraap.után sg.épJtQ2.öiiség_elő» 
játszik, s a mint halljuk kapácitáini akarják 

az igazgatót egy ujabb bérlet eszközlésére.

'■ .____Ciceró',



H Í R E  K .  alkalommal «Huszárszerelem« cimü vígjáték

került szinte. Az összes szereplők ntegállták 

-helyüket, azonban mégis külön kS-kéll emel

nünk,- Pölöskey,Erzsiké és Mariska, Schram- 

mel Szidf,' s Mátis Gizuska "iiques játékát. 

Az előadást reggelig 4anló tánc követte.

Lopás, Ipausz István homokszent- 

györgyi lakos f: hó 22-én Rotter Berniit 

helybeli nagykereskedő üzletéből 1 zsák 

lisztet elemelve kocsijával elhajlatolt. A fel

jelentés következtében a cséndőrség a tol

vajt azonnal üldözőbe vette, akit ¿1 is fo

gott és az eltulajdonított lisztet nála meg

NAGYATÁDI H ff lt fo

/■’ —^Az adöh iv ás^  mint“ értesülünk,' to

vábbra is régi helyén marad. Az igazgatő- 

—ság-utasitotfa a <&-. kir. adóhivatal—vezet ó̂ ~ 

séget, hogy évi 1000 korona bérért 6 évre 

kössé'meg ajzerződésfNagyatád községgel.

— Szerencsétlenség a.dohánybeváltó- 

nál. Suiyos szerencsétlenség érte Rapaikay 

Géza bádogosségédet, aki a most épülő do-̂  

hánybéváltónál a bádogosmunkákat készítet

te. A tetómunkálatokat e célra felállitolt áll

ványon végezte, de munka közben véletle

nül az állvány szélére lépett, a deszka fel

billent, mire egyensúlyt vesztve alázuhant. 

Szerencse még, hogy esés közben az eine^ 

letek között megakadt a gerendák között 

s igy nem egyszerre zuhant alá a magas

ból. így is súlyos zuzódásokat szenvedeti, de 

sérülése nerii veszélyes.'

— Tűz. Görgetegről jelentik, hogy Faíb- 

II jánosné kuntek-pi lakos szalmafödelü

. háza leégett. A tűzoltóság derekas. mun

kájának volt köszönhető, hogy a tűz tovább 

terjedése megakadályoztatott.

. — Gyorsházassági ügynökség. Ameri

kában a gyorsházasságok diva ban vannak. 

Jefferson Indiana állambeli -városban azon-: 

^ m f l é g e  léRInfethert IS'BIMftüÖS mérték 
ben ideális állápotok vannak. Csekély pénz-

sában. Egy kalapüzlet mellett elmeijve eszé

be jutott a budapesti kereskedőnek, ho^y 

'jó vblna egy "könnyű utázósápkát venni. Be: 

téri tehát az üizletbe és kiválasztott egy 

iíöjiMu..sapkái. E naptól keidmo Lyonban. 

valahányszor betért egy étterembe, vagy' 

kávéházba, távozóban mindannyiszor egy 

két pénztárcát talált zsebében. Rövidesen 

csinos összeggé növekedtek a felöltőjébe 

csempészeit pénzek. Nyugtalanítva azáltal,- 

hogy esetleg öt tartják majd e péftóeTTTöf-' 

vajának, jelentést tett a rendőrségen. Hosz- 

szas kutatás után a rendőrség a követke-

is találta. Minthogy a kár megtérült, káros tényállást állapitolta me!)*: Néhány nap-

az 'illető megbüntetését nem kívánta.

— Női kalapokat

divat szerűit, meglepő .szép és gondos ki 
vitelben alakit és díszít Friedrich Mariska 

divatárustul, Budapest, VI. Vörösmarty-ulca 

73- A vidéki hölgykőzönségel arra kéri ezen 

elsőrangú fővárosi divatárustul, hogy alakí

tandó és diszitendő kalapjait portán, küld

jék be hozzá és azpkat a legnagyobb meg

elégedésre, vadonál új kalapokként, na

gyon olcsó niunkadij felszámiíásával szállit-

pal előbb, hogy a budapesti kereskedő meg-

t a legutolsó (óvárosi 5dphá' "z üzlclbc
r, ... „ .„ „w  „ J e lé r t  cga ur os tizenöt, upkát rendeli Cg!# 

posztódarabból, melyét ö hozott smagával. 

A kereskedő pontosan eleget tett* a megren-' 

delésnek, de mert a posztóból megmaradt 

egy darab, még egy sapkát készített. Ezt 

vette meg a budapesti kereskedő. A neve

zeti megrendelő azonban egy nemzetközi , 

zsebmetszö- bandának volt a főnöke, mely

nek tagjai a . közps sapka révén i«ym>iitek

jp vissza.~_— ___ 10 llMá.-. . ___________________ .... -
seggel szolgál. I rcs*tcdót társuknak uézték és a lopott péri-

-— - . .. , , , , .. , , zek egy részét becsületesen zsebeibe Juttat-
-  A fováros legelső fényképészét^ és |ták. A rendőrség ezek után persze ifim é r t 

^ u^ ^ s B pky-nijoíii.mr kűtiiíyn ■ szcTrer^ezé^^W zr“ 

gyönyörű, [kerítette a I

festészeti m üirttézetfőlw&ai,

keltenek a fővárosban azok

í
Éjszaka.
Regény.

Irta : Fodor Rezső.- 

Mert azok, akik másképén vélekednek 

■ á szerelemről! azok- csak dóré álmodók-és-

ért itt bárki. házassági engedélyi kaphat és ftiuveszi. blaitestmgugeJi es kretarajzoK, ^

a házasság szertartásai itt oly gyorsan, me- melyek a «RaTáel« fényl^rósaetivés festé-I . ^  u ,

nek végbe, mint sehol a világon. A város- szeti müintéz.ef r~üterméből (Budapest,) VJ1. K * n* r l ir lc ip  TG^éliy-

bán több házassági ügynökség van, n hnf &>ÍU’wbiller-Hlca 46. kérnetek ki. E uuiiii-j C SQ n iO k íl.

éjjel nappal több hivatakiok áll rendelke- lul9y gonddal és szigorú pontosággal 

késére a városba sznkn fiatal pároltunk, n eszközli a vidéki megieiuleLéseket és ennek 

— kiket, egy óra alatt házastársakká tesznek. köszönheti, hogy immáj-a/, egész^országban 

Ilyen i legnépszerűbb ügynöke 'Squire Kég- [.^Jc’gjöbb hírnévnek örvend. Úgy olájfest- 

yíiyein volt, a hi; nagy vagyoni gyüjtötj és mint, krétarujzok- megrendelésénél

tízezernél több part tett'boldogod, ó  most elegendő a fénykép beküldese. Králarajzok 

már visszavonult az üzlettől és irodáját Ha-' díszes paszpartuban már 6 koronalól, színes, j nem ismerik a nő természetrajzát. A nóttu- 

uhse békebiró vette-át, a ki azon buzgói-. olaj.jvmjy aqu,jrrelképek 10 koronától feljebb. Majdpn^áflaiajkg.tiák. ^Ha ezen tulajdonságok 

kodik, hogy elődjének rekordjáf leverje. E Előzetes felvilágosítással és árjegyzékkel között nemesek, júk^jvannak, már az é r 

céiből irodáját a folyópartjára tette át, köz- ; készséggel szolgál-az intézet. Ajánljuk ot-lÜ?eri gyengeség vonzalmat érez ezek iránt, 

vétlenül a lousvlllei hajók kikötőhelye mellé vasúink figyelmébe c jólUrü müiiltézctet. : >? csak leslük van I A sze-
r , . . . .  .. .... . . . .  ----  relmet tehát fogjuk úgy fel, amint azt fe -

a ház teteien ,lUen fehrasokkal. -Ili ggor-, _  Kiss szerencséje nagy. fl m agyar ig ,ulIlk sz ibad és né akarjon maga se löb- 

san lehel hazasod... I. .Merséke l ára|i, p°n- kir. szab. oszlálgsorsjálék csülórlőki béfí- tenni mlnl a menngli ez a szerelem 
tos kiszolgálás 1« Hazaságt szalönak az el- jcző húzásán a 600,000 koronás fönyorc-! adhat.

ső emeleten !„ Azonkívül vannak külön ügy- j ményt a 96071 számú 8/8-ban eladott sorá-1 — Hallgason e| Bandi I Maga csaló- 

nökei, á kik állandóan Lousvílléből érkező i jegygyel ismét a himeves Kiss Károly és dőlt, Dódi egészen másként gondolkodik, 

gőzösökön tartózkodnak és szemmel tartják j társa bank részvénytsrsaság (Budapest, Kos-; — A Dódi? Az egészen más? An-
i fiataL párokat, kikben házasodási kedvet 

sejtenek. Ezek azután egyenesen az irodába 

dirigálják, a hol a fiatal hölgy ögif csinos 

toilette teremben rendbehozhátja magát, míg 

a fiatat-1 férj jelölttel gyorsan az^ányakönyvi 

hivatalhoz hajlanak és kieszközölik a kivé 

teles nősülési engedélyt, majd vi^íatérvéi

/
— A kükUllöineiiti első szölöolWíiuy te-r 

- 4ep-Medgyescn (Érdél), melyn^k-ttílajdouosa 

Gaspan^íwyes, ritka Szakéííclemmel páro-
frakkot adnak neki és egg neggedóra múlva i , ,  ,„lllta| S e | ^ lé s W g g  költséggel be- 

már vége is van a szerlarlasnak. rell<teM„ .¡zvezdék segitségével oilvángail

— Korcsmái verekedés. A kmitelepi le- oly kiváló és kifogástalan minőségre emel.-; 

gények arany, .hetükel „vésték be nevüket a te és olip^épeu .fejlődött anyagot-képes 

duíiajkodók krónikájába. Alig uTt|lik el vasár-, szállítani, a^minöt az ország egy szőlőléié- 

vagy ünnepnap, hogy a csendesen nicgkez- 'p e sem.

delt mulatozást pai'ázs kis verekedés ne 

váltaná fel? Így történt az elmúlt vasárnap 

is. Vörös János korcsmájában együtt idő-

gáitak Kovács János', Bach József és Bach |egjzlésesebb kivitelben kupi...... agg az
Pptor kimtnlnnl. IAI;A<.AI, a -n...l»|n~<W l<h<>/>. J i --Péter kuntelepi lakosók. A mulatozás hevé

ben valami csekélység fölött összeszólalkoz- 

tak; mire előkerültek a . -zsebből a . híres

összeszurkálta “Kpvácsot.

• Műkedvelői előadás Kuntelepen. F.

suth Lajos-u. 13) szerencsés vevői nyerték nak másfajta teste van, niiiit nekem, vagy 

hol immár negyedszer nyerték meg a 600,000 mint másnak? Annak más fajta \jére van, 

koronás főnyereményt, nem .hiába mondja a mint másnak? A? is csak vér. Az egyik 

'közmondás: «Kiss szerencséje tftrgy!«— jhalaványabb,' a másik sötétebb, (ennyi az 
x egész különbség.

— Hát a lélek, az semmi ? - 

—^Dódi sohasem tudja szeretni. Ne 

áltassa magát TerryJ . • . '

Végre megszólalt Dodi is. De csak any- 

uyil jnondolt összesén:

Hallgáss .el^Bandi! _W- '

Ezt sem^üftlaíi hangon mondolta, a 

miből ki lehetett Volna . érezni, azt, mintha 

báut’aná öt e társalgás, vagy nem helyesli, 

nem vallja-c magáénak az imént mondót - 

lakát, -csak hát mondott valamit, inért olyan 

kínos volt a hélyzet/Iiógy kellett valamit 

mondania. — _• ■ ■ ‘ 1
És a Icáiiy ezt nieg.érezte. A  leány .ezt 

megértettél' , . *_ " 1
Az ifjú szemei közé nézett hosszasan,

-r Czipészek figyelmébe. Tisztelt szak- 

táisá|mnak becses figyelmébe hozom, hogy 

nálam a legújabb divat szerinti felsőrészt a

én — mint a saját anyagából készítve. .Úgy

szintén tűzéseket¿iy elvállalok.

Szaktársi üdvözlettel

cipész mester- 

~ . Ál. zsehiuetszöji sapkája. Nem.

S  2 - ^ "  “ ■, 8“ rge' ' 9 ,k-űi' S r! p i ‘ ’ ' f  >Ó1 'm indennapp i~ ese l"türtén t '¿rííssze lbe ii egg 
sikerült műkedvelői eloadast reHdezett, a ! .* jn  ,• •, t ; .  k
fü-- ... * . . . . . .  . .. . , budapesti kereskedővel, kr üzleti ügyiekben
Soros-fele vendeglo összes termeiben, mely i t . ,  . . .  . .  „ kauai

---- tartózkodott néhány napig a belgák fováró-

mereven, ki akarta olvasni . .a feleletet egész 

a szive mélyéből — de nem látott semmit!

.Bandi pedig folytatta tovább kímélet

lenül, kegyetlénüh - . v j .1 
Véget akarok már szakítani ennek az 

ostoha helyzetnek. Ezt nem Telist .tovább

á
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tétlenül nézni. Ti nem szeretitek egymást. 

De mégcsak nem is szerethetnétek egymást, 

ha akarnátok is. Mert akartótjjk ^sjiéz-  

zétek meg magatokat. Vessetek egy röpke 

X  . pillantást szivetekbe! 'Mennyivel közelebb 

‘ vagytok ~e§ymás szivéhez- az elmúlt husszu 

esztendő óta ?,Ugy-e semmivel ?
Csókoltátok egymást, tegezitek egymást 

. de aztán? Milyen uj kincset hozott magá

val ez a ti szerelmetek ? Mert nemcsak eb

ben áll a szerelem, ezt magatok is érzitek.

Dodi, te keresel a leányban valamit, 

tulajdonságokat, melyek kiemelik őt a többi 

közül. Megtaláltad-e a tulajdonságokat ? Nem 

Én mondom, hogy nem!
J{ leány pedig közbevágott:

— Hát nem elég nektek bizonyságul 

a vonzalom, a ragaszkodás valamihez ilyen 

mértékben ? Mit kívántok még~a leánytól ? 

Hőség, szív, az nem elég?

— Nem bizony Terry! Mert ha olyan 

anyagi előnyöket “biztositana neked más, 

mint Dódi — épen úgy tudnád szeretni; ót

" is. Épen ezért,a helyzetek ezen hasonlósá

gánál fogva ez a ti viszonyotok nem lehet 

szerelem. N.em lehet azért, mert az .ilyen 

‘szerelmi viszony megkövetel a két, lélekben 

tulajdoságokat, melyik miatt elválni egy

mástól akarva sem bírnának. Ezeket a tu

lajdonságokat az ajkon nem lehet megtalálni.

Terry halkan beszélt, szemeit lesute e 

-iHUiror. ujait-a-juatíaLifuiknii friihrákjalta .ide.-

3720 sz. 1909. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat.
A nagyatádi kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
nagyatádi járási takarékpénztár részvény
társaság végrehajtatónak Györfi József, Szá
lai János és özvegy Szalai Jozseíné vég
rehajtást szenvedő elleni 130 korona tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a kaposvári kif. törvényszék a 
nagyatádi kir. járásbíróság területén levő 
Alsósegesd községben fekvő az alsósegesdi 
100 számú telekjegyzökönyvből A + 128 
helyrajzi mu ingatlanra Szalai János illető- ■ 
ségére 555 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban, azon feltétellel, hogy a B. 
6 alatt özvegy Szalai Istvánné született Tóth 
Erzse javára bekebelezett özvegyi jog az 
árverés által nem érintetik..

Továbbá az alsósegesdi 515 számú 
telekjegyzőkönyvben A f  #9/b» helyrajzi 
szám alatt felvett'Győrfi-József nevén álló 

¡ingatlanra 461 koronában ezennel megálla
pított kikikiáltási árban Bódis Józsefné 30 
korona s járuIéKüiból álló követelésének be
hajtása végett- is elrendeltetik, és hogy az 
árverés .megtartására határidőül

1910 évi január hó 19 napjának 

d. e. 10 óráját 

kitűzte és hogy az ingatlanok a kikiáltási

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok -becsárának ,10 /„-át vagyis 55 
korona 50 fillért, és 46 korona 10 fillért, 
készpénzben, vagy. az 1881: LX. L e . 42 

irtonVaüáu.jelzett árfolyammal számított és. az 
1881 évi november'hó 1-én 3333 s z á m ^ j j

zése következtében Dr. Kommen Elsk ügy- 

, véd javára 63‘ K. 77 ffil. s fán erejéig fov 

I  ganasitott kielégítési végrehajtás utján le és 

; feJülfoglalt és 1861 kor.-ra becsült következő 
I ingóságok, ü.. ni. különféle bolti cikkek 

I nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já

rásbíróság 1909-ik éviV . 503. ü számú vég

zése folytán :65 kor. 77 fill. tőkekövetelés 

ennek 1909 évi junius hó 20 napjától járó 

5'/n kamatai, és eddig összesén 17 kor. 70 

i fillérben biróilag már megállapított, költségek 

erejéig; Nagyatádo(Széchenyi-térésPetófi-ut- 

cában) leendő megtartására.

1909. évi november hó 5-Ik napjának 

d. u. 2 órája  

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 

; dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat

nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 

évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében 

készpénzfizetés mellett, a  legtöbbet Ígérőnek, 

szükség esetén becsáron alul is el fognak 

adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá

gokat mások is le- és felülfogralatták és 

-azokra kielégHési-jogotngertek volna, ezen 

árverés az 1881. évi LX. t- c .'120. §. 

értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádoh 1909 évi október hó 

napján. ' ■ r~' -- .........

------- SZABÖ JÓZSEF" "
r~—r---- Wr. bír. végrehajtó.

ElaJó kovácszerszám. "
Erzsébetpusztán eladó 1 tel

jes komplet kovácsszerszám 

(fuvo nélkül) jutányos árönT 

Az érdeklődők a szerszámot 

Erzsébetpusztán Fújsz Imré

nél megtekinhetik.

gesen értelem nélkül.

— Nem értem egész tisztán, a mit ti 

nekem mondtok. Én csak érzem, hogy igaz

ságtalanul bántok velem. Hát nem elég a 

szeretet, Bandi?

A szeretet? Az nagyobb, hatalmasabb 

dolog a szerelemnél, mert ennél sokkal ál

talánosabb. Szeretettel meglehet esetleg vál

tani a világot, a szerelemmel csak az em

ber rövid- életének boldogtalanságát lehet 

elrejteni. Ezért szükségesebb ez, bár nem 

a leglényegesebb.

(Folytatjuk.)

Társszerkesztő: KATONA OÉZA.

kelt igazságugyniiniszierí reudele’t 8-§-ában I 
kijelölt övádékképes értékpapírban a kikul-* 
dött kezéhez letenni, avagy az 1881, LX. 
t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elóleges elhelyezéseiről kiállított 
szabályszerű-elismervényt átszolgáltatni.

Nagyfád, 1909 október 4-én kir. jbiró- 
ság, mint telekkvi hatóság.

Dr. SZABADÉ
kir. járásbiró.

827 szám 1909 vhtó.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1-881. 

évi LX. t.-c. .102. §-a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a nagyatedi kir. járás- 

j bíróságnak 1909 évi V. 503 1 számú vég-

A  B r -  S  legjobban szerkesztett teljesen független nagy napilapot 'í".“ 1 
x m .  l m  H  fizesse elő

a z  njiág-ot!

Egy évre , . 

Félévre 

Negyed évre 

Egy hónapra__

■ -

Az Újság terjedelme rendesen 28— 
32—36 oldal. Vasárnap és ünnep

napokon 6 0 -100  oldal.
MEGRENDELÉSI CZIM :

AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA
BUDAPEST, VII. KERÜLET, RÁKÓCZI-UT 54-IK 

SZÁM.
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Köhögés, rekedtség és hurut elten nincs jobb a 

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNAL.
Vásárosnál azonban vigyázzunk és hatázottán’ 

Réthy-félét kérjünk, mivel, sok haszontalán

■ utánzata van,

1 doboz ára  60 fillér.

Csak-Sétfí̂ féJv-t fogadjunk M ii

szállít, amerikai simaésgyöker'es vesszőket 

különféle fajokban, fajtisztaságért jótáll- 

va legdusabb választékban a már évek óta 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

Kisküküllö menti első h e s
J___' szölöoltvány telep
Tulajdonos: CASPARI FRIGYES. 

Medgyes 85 sz. (NagykiikülkV megye).

. Tessék képes árjegyzéket kérn i!

Az árjegyzékben találhatók az ország minden ré 
széröl érkezett elismerő levelek, ennélfogva min
den szőlőbirtokos megrendelésének megtételé előtt 
az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint irás- 
belileg bizonyságot szerezhet .magának a fenti 

szőlőtelep fe lté tlcm negb izhúóságáró l.

Virágked velőknek! 

„Ajánlom Csodavirágomat“ ma- 
lyet a véletlen juttatott birto
komba. Rátekintve száraz kóró,
■- langyos vízben 20 perc múl
va fejlődni kezd és 12-20 óra 
lefolyása után gyönyörű leveles 
növény lesz belőle, mely minden 
szobának renuk dísze. Ára I. 
kor. 25 fin. Utasítással együtt 
kapható: Langner Ernő szez- 
gyárvezetörrél Fülecs-puszta u. 
p. Rinya szt-király.—  _ -------—

CZERKON IMRE "“ü r T e s “ n 5 i c ip é s z  +

KÉSZ Cl BÚ -li AKTÁIM N A O V A T Á D .

A pécsi 

országos ki- 

. állításon elis

merő oklevél- 

_teMritüntetve.

AJÁNLJA saját készítményü lábeliit a legjobb és legmodernebb kivitdCn. 

ELVÁLLAL hibás és i á  jós iábakra mérték szerint mindQn alakú, cipők el

készítését. ----  * .

RAKTÁRON TART: Úri, női és gyermek kész-árüt egyszerűtől a legfinomabb 

•kiviteliĝ ..

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan. eszközöltetnek.
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A pécsi 

országos ki

állításon eíis- 

. merő oklevél

lel kitüntetve.

KÖNYVNYOMDA. BENYÁK JÁNOS-g:" '“""lfe
KÖNYVKÖTÉSZET. N A G Y  A T A D.

: ÉS RAJZSZER =

K E R E S K E D É S .

V v  

B  -

RAKTÁRON TARTOK:

Imaköngveket eg^erJ_ jls_ jinom  

kivitelben. Üzleti, jeggzet 'és zsebkömfry ^ .  

veket.,író, fogalmi,itatós és ivlevélpapirt. lapok, eljeggzési és esketési meghivók

ELVÁLLALOK:
/

ügyvédi és pénzintézeti 

nyomtatványok, művek értesítők, gyász-

Rajzpapirt és kartont egész ivekbe*^ 

és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt D D  

fényképalbum emlékkönyv stb. nagiy vá

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

a legízlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké-. 

_^zitését jutányos árban.

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron 

készíttetnek.

cr
ca
c
£¡¡2

- o

ca
- a

o
ST

=3

03
CÖ
~ C

c
fia.

O K .
i/ j

í i

3T
c r
03
3

XyomatOH Banyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1900.
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Alapittatott 

1854. ROTTER BERNAT, NAGYATADON. . Alapittatott

1854.

LAKATOS és LEMEZÁRUGYÁR MAGYAR K1R. LÖPORÁRUDA.

G azdaság i és varrógépek gyári raktára.

Horgonvzott acéltDskés kerítés sod

rony, sodronyfonatok és sima hu

zalok, kerítések céljaira: „Hungá- 

ria“ sodronyfonatok.

Mindennemű takaréktlizhelyek

szesebb kivitelig.

Épületvasaláfeok. Vasgerendák.
„Cornélia“ és „Sophiána“ perme- 

— tezök és alkatrészek.: !■ kékkő és

J

Hausner Ignácz Nagyatád. Úri és női czipész. 

Czipőrahíár.

Ajánlom a közelgő őszi és téli idényre uj áruval felfrisitett raktáramat mindennemű 

úri- -női és. gyermek czipőkben és czízmákban. Raktáron tartok úgy saját készítményü 

mind első rangú -hazai és külföldi árukat a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig.

Mélyen tisztelt vevőim teljes kielégítésére költséget nem kiméivé a-fővárosból egy 

kitűnő'szabászt szerződtettem és ezáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy mérték 

után úgy hibás mint fájós lábakra is kényelmes lábbelit készíthetek.

Üzletemet újonnan épített saját házamba (^áborszky^-féle telken a Néptakarékpénztárral 

szemben) helyeztem át, hol megfelelő helyiségben minden a szakmába vágó czikket nagg 

választékban tartok raktáron.

Rendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltettnek. Szétküldés vidékre.


