
NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁG! ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA. 
A »NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

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

r
Aihumanizmus a társadalmi 

védelemben.
Nyugodt lélekkel elmondhatni, 

hogy régen nem volt még olyan 
kérdés, mely jobban foglalkoztatta 
volna a társadalmat, mint az, a melyet 
patronage néven hallunk emlegetni. 
Mintha évtizedek mulasztását akarná 
helyrehozni a társadatom, mintha 
felismerné kötelességét, melyet annyi 
időn keresztül elhanyagolt, öntudat
ra ébredt és keresi a tért, az alkal
mat, hogy a társadalmi védelemből 
kivegye a maga részét. Annyi sok
tól eltekintve korántsem kicsiny len-~ 
dő nyomatéka és sujya van e moz
galomnak s ez az, hogy az egész 
társadalom, mint ilyen, összességé
ben, egy vezérgondolatban összeforr
va felismeri, érzi és tudja is erejét.

És ez egész természetes is, mert 
alapja e mozgalomnak az emberba
rát! érzés és a fŐvíT nemzedékének 
a megmentése. És mind a két alap 
egyaránt közel áll minden ember 
élethivatásához, rendeltetéséhez. Úgy 
tudja, azt érzi minden ember, hogy 
benső szükségletét képezi gondol
kodni « faj fentartásáról és ezen 
alapjában letagadhatatlan állati ösz
tön széppé nemessé válik a szeretet 
által ayakorolt társadalmi védelem 
munkájában.
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könyvkereskedése.

De nem szabad és nem lehet, 
hogy ez a merőben áltruiszttfrtís 
ösztön csak abban nyerjen kielégü
lést, hogy kiki csak a védelem mun
káját gyakorolja és ebben a mun
kában az egyéni hajlamosság vagy 
hangulat vezesse, irányítsa cseleke
detét; fel kell használni azokat az 
eszközöket, melyek az élet minden 
körülményei között, emberi számí
tás és tapasztalat szerint olyan ala
pokat raknak le az erkölcsi romlás
nak kitett vagy züllésnek indult gyer-i 
mek és fiatalkorú lelkében, melyek 
birtokában képessé teszik ezt majdi 
az élettel való megközdésre. Akara
terőt, a testet, a lelket megacélozó j 
akaraterőt kellbéplántálni a gyermek 

; lélekbe. Hiszen miért bukott el a 
fiatalkorú az életküzdelemben? Mert 
nem volt ellentálló er je.„ Nem volt 
megalapozott, eléggé kifejlett fokú 
és erejű energiája, mellyel megkülön
böztetni és ellen álfon i képes lett 
volna. Ezt az /akaraterőt kell felkel
teni, erőssé, ellen állóvá, szilárddá 
tenni, hogy csak azt is remélhessük, 
hogy az életküzdelemben helyt álljon, 
újra el he bukjék. És hogy érjük 
ezt el? Bizonyára nem csupán a 
szeretettel, nem, hanem a következ
etes eréllyel, mely erélyben a szere
tet hajszálere, mint kőzetben a nemes 
érc, mindenkor felcsillámlik és a fia
tal korúval szemben követett eljárás,

magaviselet mindig következetesen 
határozott, komoly és erélyes lesz. 
Nem mosolygásra, bársony tapintafu 
simogatásra, nem szánalomból fa
kadt gyöngeségre van szükség első 
sorban, hanem nyilt tekintetre, támasz
kodásra alkalmas kifogásra és józan 
látásra. Az életre kell nevelni, az 
éltetnek kell megmenteni a züllésnek 
indult jövő nemzedéket Az életnek, 
a hol puhaság simogatás nem min
denkor vár reá, hanem a sors ke
mény ökölcsapása, a mely ellen aka
raterejével védekezni kellés amely
től megszédülni, újra elbuknia meg 
sem szabad.

Álhumanizmus az, a mely azt 
hirdeti, hogy a nevelés eszköze a 
¡testi fenyíték nem lehet. Alhumanis- 
mus az, a mely az erkölcs tógáját 
ölti magára, mikor a barbarismustól 

¡való álszeméremből, eszményekből 
lehet csak megalkotni s ezeket a 
valóságokat az élet, a tapasztalat 
jelöli ki mindannyink számára. Két
ségtelen csalódás és kinos kiábfári- 
duiás vár reánk, ha jz t  hisszük, 
ho99 a gyermeklélek sejtelmeit, a 
fiatalkorú gerjedelmeit egyedül a szó
val oktató nevelés avagy csak az 
erkölcsi prédikáció menti meg az 
elzülkstőlr a megromlástól.

És sajnos, hogy a társadalmi 
védelem "guakűrlati megvalósítását 
Iczélzó miniszteri rendelet nem ér-

Nagyatádi Hirlap tárcája 
Urai alkonyat.
Irt* ; Peterdl Andor.

Ot óra volt, az Ifjú, aki egészben vé
ve még csak tizennyolc? esztendős volt ot- 
hon Olt az asztalkája mellett s olvasott, 
azaz nem olvasott, mert mialatt a könyv 
betűin gépiesen végig siklott, gondolatai 
egész másfelé jártak mire a fejezet végére 
ért, nem tudta, hogy mit olvasott. Egy ki
csit elgondolkozott egy pillanat múlva is
mét akarta olvasni figyelmesen és lassan a 
már végig futott fejezetet. Meggondolta. 
Becsapta a könyvet s a tükör elé állt, meg
igazította a frizuráját és nyakkendőjét s ki-

■ osont az utqtára. Kint alig járt egy lélek. 
Mindenki jobban érezte magát a meleg 
szobában, ahol a kandalló szép téli mesé
ket kuruísbl. A kis városi ulkonyatok igen 
csöndesek télen. A szűk utcákon részvét 
nélkül vérzik el u nap, s ha beáll az esti 
szürkület lassan-lassan felragyognak az ab
laküvegek a lámpafénytöl.

Az ifjú egy darabig kószált az utcán 
de csakhamar befordult egy kapuba.

ÍOn* lakott Fejes, a református lelkész 
;s a leánya Irénke igen szépen lúd zongo
rázni Amint benyitott az ajtón hallotta egy 
oldalt eső szobából Irénke zongora üteme
it, valami szép gyakorlatot játszott. Az ifjú 
megállt az ajtó előtt s hallgatta. A szive 
hangosan dobogott s képzeletében látta 
Irénke apró kis ujjacskáit, amint végigfut
unk a billentyűkön, talán abban a percben 
érezte, hogy szerelmes nagyon nagyon 
szerelmes Irénbe. A zongora egy pillanatra 
elhallgatott s az Ifjú bátortalanul bekopogott.

-r Ki az? — hangzott belülről.
— Én vagyok, — felelte az ifjú.
— Kicsoda? — ismételte Irén.
— Én, Mészáros Sándor — s már- 

már úgy gondolta, hogy jobb lett volna el 
i sem jönnie.

De Irén véget vetett az ifjú tépelődé- 
sének.

— Jöjjön be Sándor— s a íougora 
mellől felugrott s ajtót nyitott neki. Nem 
tudtam elgondolni hogy ki jöhet ilyenkor! 
hozzánk!"^

Ha zavarom Irénke akkor elmegyek, j
---- Dehogy zavar, dehogy. Örülök,

hogy itt van. Mamáék elmentek valahová, 
itin̂ s senki itthon s unalmamban nem tud- 1

tamjnlt csinálni. Látju elővettem a kottákat 
és gyakorlatoztam egy kicsit. Üljön le ves
se le a kabátját.

— Köszönöm. Sándor kissé félszegen 
letette kabátját és odaült a zongora mellé. 
Irénke pedig keresett a kotta csomó között 
valami szép dalt.

— Múlt héten kaptam egy néhány 
szép kottát a városból egy dalt megtanul
tam belőle, ha akarja eljátszom magának. 
Itt van épen.

— ’Nagyon fogok örülni, hiszen tudja, 
hogi/ szeretem a zenét. '***

Irén belekezdett a lágy dallamos nó- 
tába. Az alkonyat, a muzsika és a szerelem 
hangulatai ott zsongtak az ifjú és a leány 
lelkében. S a kis szobácska megtelt az ifjú
ság forró sugaraival. dal hatása alatt, 
egészen ellágyultak.

— Ugy-e szép volt?kérdezte Irénke, 
amikor befejezte a dalt

— Szép volt, nagyon slép volt felel
te Sándor. És néhány másodpercig hallgat
tak, nem tudták megtalálni a beszélgetés 
fonalát, pétiig. be sok mondani valójuk lett 
volna, ha szivük sugallatára hallgatnak.

Sándor egy darabig belemerült gondo-
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vényesiti intézkedéseiben ezt -9 .be
vált módszert. Az iskolai fenyítés
nél kifejezetten kizárja a testi fenyí
téket, a fiatalkorúak szabadságvesz
tés büntetés végrehajtásánál elfogadja 
ugyan, de annyira körülláncolja és 
korlátozza azt, hogy már ezáltal ki
zártnak tekinthető annak alkalmazá-v

Álhumanismus. R  szeretet ggő-j gyakorlatból mentett tapasztalatok alapján 
kere a sziylien van, ereje tettekbenjez jránybap j í  következőket rendelem, 
nyilatkozikmegs ezt a szeretetet joga Mindenekelőtt arra kell igyekezni,hogy 
van érezni mindenkinek,r ki e földre , a járásbeli cigányok és hozzátartozóik úgy 
megszületett. j a hatóságok és-hatósági közegek.csendő- 

_________ .____ ________ r j rök. mint a községek, községi alkalmazot
tak előtt közismertekké váljanak. Ez legköny- 

A kóborczigányok. nyeben úgy érthető el, ha a járásbeli ci- 
~~r -. , gányok törzskönyveztetnek, a családfők pe- 

Tudvalevőleg Somogy vármegye kő- d|g e||átlatnak 0|u igaz0lási „,ppal vaga
nuitík e mód ánél nem szeretünk ZÖnSf9'  i9' "  " i9uru “ abálSren̂ lel' t kí'  könyvecskével, a melyben a családfő lelje, nij.téfc e jw ig fa i l  nem u e K M jfe  «¡telt az olihez,gányok megrendszabályo- ^  „„melyle.ráia, a családtagok száma.

h M ü  « d 2 r í« s á a  VéS' " '  r ^  „  „ orn k ,  „ „  lu„ lctvc uu,sitom
roorómbflSáa ^ m  “ «köze  T ia v i-  n' m h”9S':1 10,4 ”1 ! 905 !  T S *  <thjl a rendőrhatóságokat, hogy ezen mOd- 

Hanem i Z i S  ÍIHtiuk 1  m  “  * 0 9 haladék,alanul alkalmazzák annál ,5éauéni te mé^érierin kellő idó van s letellúnk a reményről, hogy ha-arosan .nksbb belü lnl„ |ertlek
ten meafeTel?mértében A  kiéret I k#s<n , .  U4ÖU909 sz. renh. (I. Hív, lap 8 909. „ .
hetö szüreteiből guakorolt testi fe- Nagyon helyben belátta azonban vár- bil„, lotytan már foganatosított cigányóssze- 
nulték nélkül hiiba való a legszen- m' 9«é"k alispán,», hogy az Ogy Ilyen sta- iréJ a|opjljn „  má, nehézséqbe nem ütközik, 
tebb törekvésünk, minden fáradozá- dlurab“ 'endkivul veszedelmö a ktaMiton- Ez(,n inté.2kedés nemcsak azt eredmé-

ságra s így a bizonytalansagot pótlandó. flye2ji hogy ezáltal közismertté vált járás- 
körrendeletét bocsátott ki a vármegye összes cjgány0k Könnyen ellenőrizhetők, fegye- 
hatóságaihoz és összes községeihez a kó-jjem a|alt tarthatók, hanem azt is, hogy rög - 
bor czigányokkal szemben követendő eljárás, tön fc|jsmerhető lesz. ha más járás vagy 
tárgyában. i megyebeli idegen, vagy pláne külföldi cigány-

- A körrendelet anytro közérdek«, hogy * csapat jelenik meg 
szükségesnek találjuk szőszerint közölni. ! Miután pedig az 1886. XXII. te. 5. §-a 

Valamennyi főszolgabíró (rendőrkapt-: értelmében minden honpolgárnak valamely 
,Lftny) urnák, valamenyi községi elöljáróság-. község kötelékébe kell tartoznia, és még

' honpolgárnak is a foglalkozásnelküü csavar- 
A kóborcigányok megrendszabályozá-’ gás az 1879. XL. t.-c, 62 63. §-ai szerint

sunk.
És különös, hogy a házi fegye

lem (értsd a testi fenyítéket) jogát a 
tételes törvény elismerte, szükséges
ségét a gyakorlat megerősítette s még 
a humanizmus jegyében született kor- 
áramlat sem döntötte meg. Száz
számra megy azoknak az ítéleteknek 
a száma a melyben a házi fegyelem 
kötelessége sanctionálva van. Pedig 
azt sem lehetne általában mondani,

dúlt vagy romlás veszélyének kitett 
gyermekkel szembenalkalmazta szü
lő, tanító, mester egyaránt. Annál 
csodálatosabb, hogy a modern tör
vényhozás egyik legszebb hajtása: a 
büntető noveHa kivételt állapított 
meg; tiltja a testi fenyítéket általá
ban vagy nagyon, de nagyon korlá-

hoqu ezt a jogot csak züllésnek in-fsát már a kir. kormány is országos érdek-■ szigorúan tiltva van s miután az I 889.
5* - _ j "v._ ___LSt J 1. ______1I ..1 ___ 1« 1. KAI Irifnlim lnn lolnrfnlát/á IdHv ATfinhnn Sí -y t u v t i  ** K .. .  i - __x i_„, ibői kifolyólag feladatává tette. Azonban az \ xxll te. 3. §-a értelmében a község tjatö- 

immár égetően szükséges kormánytntósági 5agn kiterjed a község területén bár Idelg- 
mtézkedés, rendelkezés mindezidelg napvi- j |etlCstn Is ott tartózkodó minden egyénre, 
lágot nem látott. A törvényhatósági bizott- azért meghagyom és fegyelmi vétség terhe 
ság által a cigányok elleni védelem tárggá-; rae||,.|| szigorú kötelességévé teszem aköz- 
ban alkotott uabályrendeletnek jóváhagyása; elöljáróságnak, hogy a mint akár koz-

, «  e kérdw országos rendezésének megin 
. ditása folytán még mindig késklkedik s úgy 

tozza azt. Pedig hányszor, de hány- lehet, be sem kőve.kezik. 
szór áldó kéz az, a mely Üt. sújt Sj Minthogy azonban a cigányok garáz- 
hányan tudjuk S érezzük, hogy ez az dálkodását, a mi szégyenére válik a mivelt- 
ütés szeretetből fakadt, szeretetből iség magas fokán álló államnak, tétlenül 
cselekedett. Avagy nem lenne sza-1 tovább nézni nem lehet, s minthogy a cl- 
bad soha de soha érezni ezt a gányok elleni közös küzdelem csakis a vár- 
szerető kezet azoknak, kik az erköl- megye összes járásaiban egyöntetűen gya- 
csi bélyeget már azáltal viselik, hogy korolt eljárás mellett vezett biztos erediné-
romlás veszélyének kitett, züllésnek nyre, azért úgy az általam, mint hivatali | annak bármely tagja ezen reárótt köteles- 
indult, a társadalom védelmére SZÓ- elődöm áltul e tárgyában már kiadott mi- ségéuek nem tenne eleget; vagyis a csend 
rult gyermekek is fiatalkorúak. deletek egybefoglalásával az életből és n ; őrséget n kóborcigányok megjelenésétől rög

ypttpn észlelés, akár közvetett utón, külö
nösen pedig az erre kellőleg kioktatott közs. 
és uradalmi mező-, hegyőrök stb. jelenté
se folytán tudomást szerez arról, hogy a 
községben vagy határban nem járásbe ti ide
gen illetőségű cigányok ¡ellennek meg vagy 
szándékoznak megszálnl, erről haladéktala- 

értesitse a legközelebbi csendöjrőrsöt:
A főszolgabíró urak pedig, ha azt ta

pasztalnák, hogy a községi elöljáróság vagy

lataiba, aztán kotorászott a isebjeiben. ke
resett egy papirszeletkét.

— Mit keres? kérdezte Irén.
— Tegnap egy verset olvastam új

ságban, olyan szép volt, hogy kivágtam 
Fölakarom Önnek olvasni megengedi?
* — Tudja, hogy én szeretem a verse
ket, Kár, hogy a költők, most már nem igen 
írnak szerelemről. A modern költők már. 
nem olyan szerelmesek, mint Petőfi, vagy 
Reviczky Gyula.

— Ez éppen szerelmes vers. Márjineg 
Is van, ezzel közelebb (fit Irénhez s kezdte 
meleg, remegő hangon olvasni a verset:

Soha nem valluttam neked szerelmet, 
Együgyük, bénák, ahoz a szavuk, 
Némán adtam odú a lelkemet,
És megcsókoltalak.
Szeptember, ősz volt, sárgultuk a fák, 
S ihl összejöttünk mint két Idegen,
Az ég már öltött Is cslllugruhát 
És este volt ideleunt.
Egy kert fapadján ültünk szótlanul, 
Úgy hangzik, mint egy mese az egész, 
Vagy mint az álom. mely valótlan 
Az éjszakába vész.
Az alkonyat talán megbabonázott,

Hozzám simultál mint egy hajló virág 
S szivünkben táncoltak az álmok _____
S a telkünk muzsikált.
Éa aztán mindent-miudent elfeledtünk.
A kertet, őszt s teli alkonyatot.
S azóta vagyunk olyan szomorúak 
Oly boldogtalanok.
h í utolsó sornál a fiú szeméből két 

hullait alá. Írén szótlanul le
sütötte nagy. sóüt szempilláit s a torkát 
valami fojtogatta,

— Ugy-e szép Jrénke? mondotta hal
kan az ifjú.

Irén nem felelt, fejét áthajtotta a zon
gorára s két kezével eltakarta az arczát s 
erős csukló sirás fogta el.

— Miért sir Irén? és még közelebb 
húzódott hozzá. Ne sírjon, törülje meg a 
szemecskélt — aztán föléje borult s lágyan, 
megcsókolta a haját.

Irén úgy tett mintha semmiről nem 
tudna-és Sándor mégegyszer megcsókolta 
és aztán mindig bátrabban és jobban, már 
a homlokát is csókolta, n kezét, a ruhá
ját, de Irén fölemelte fejét a csókok zápora 
megszűnt.

Csakhamar kopogás hallatszott Irén 
szülei jöttek. 1 bából.

— Vegye fői hamar a kabátját mon
dotta Irén.

Az ifjú egy pillanat alatt magára húz
ta a kabátját s úgy ült a legnagyobb kőzőny- 
nyel a zongora mellett Uén pedig belekez
dett a gyakorlatozásba.

Irén mamája mikor benyit az ajtón s 
látja Sándort megszólal.

— Sándor, maga is itt van, no lega
lább szórakozott az Irén.

Sándor csakhamar távozott mikor már 
1dnt lehetett az utczán, Irén durczásan Tni- 
ugrik a zongora mellől.

Engem soha nem yisi. <4 a maína 
magával, itt kell kuksolnom egyedül, mint 
egy macskának.

— Mindenhová nem vihettek el ma
gammal különben is nem kuksoltál egyedül 
mert itt volt a Sándor.

— Igen, az az unalmas fráter, egy 
I szót sem beszélt az ejjész idő alatt.

Akármit is beszélsz nem úgy van. 
Sándor igen derék és |ellemes flu, nem olyan 
haszontalan pernahajder, mint, a többiek 
akik csak elcsavarják a leányok fejét. Azért 
is holnap ha tálálkozom vele,—nrcghlvöm
uzsonára.

Irén titkos boldogsággal kiment u szó-
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tön értesíteni elmulasztaná, úgy a fegyelmi 
utón való megtorlást szigorúan alkalmazzák.

A községi elöljáróság a csendőrség 
segélyével azonnal kísértesse- ,ezen cigány
csapatot a legközelebbi 1: fokú rendőrható
ság (főszolgabíró, rendőrkapitány) elé. Ez 
utóbbiak pedig tegyék szigorú vizsgálat tár* 
gyává, hogy azok mely község kötelékébe 
tartoznak, a létfenntartás mely tisztességes 
eszközét tudják biztosítani, igazolni. Kérlel
hetetlen szigorral alkalmazzák az 1879. XL. 
te. 62—70, §-ainak rendelkezését, és ez 
alapon őket szigorú büntetéssel sújtsák. Az 
elzárás büntetés kitöltése folytán felmerült 
rabélelmezési költségeket pedig, a mennyi
ben lefizetni -fíem tudnák, ingóságaiknak 
(ló, kocsi) elárverezésével is hajtsák be.

Úgy a kitolóricbUatás, mint külföldi 
honosság esetén a kiutasítást rendeljék el 
és foganatosítsák.

Ezzel kapcsolatosan azt is vizsgálják 
a hatóságok, hogy az 1907. évi 60.000 sz. 
B. M. rendelet értelmében a kóborcigányok 
gyermekeire nézve nem forognak-e fenn 
oly körülmények, a melyek folytán ¿eddigi 
környezetükben érkötési romlásnak vannak 
kitéve avagy züllésnek indultak s hogy ugyan
ezen rendelet értelmében a hatósági véde
lem és intézkedés megtétele nem szükséges-e. 
A szükséghez képest ez irányban intézked
jenek. E tekintetben követendő további el
járást a fenti rendeleten kívül a 92.119 907. 
a 77414 907. 1.903. sz. belügymin. rendele
tek szabályozzák. >

Ha pedig valahol ilyen kóborezigá- 
nyok üldözőbe vétetnek, úgy az üldözést 
vezető hatóság vagy község erről haladék
talanul értesítse a határos járások főszolga- 
birájnt. ezek pedig a járás községeit, hogy 
Így már előre fokozottabb éberségre legye
nek felhiva.

A cigányok eilenőrizhetése céljából 
fontos az is, hogy a hatóságok «ek ré
szére igazolási jegyek, házalási engedélyek, 
továbbá a községek az illetőségi bizonyít
ványok, lójárlatok kiállítása körűi a legna- 
nagyobb körültekintéssel járjanak el.

Ep ezért az illetőség beható tárgyalás 
után állapítandó meg és' igazolandó az 
csakis azon esetben, ha kétségtelen, hogy 
egyidejűleg valamely iftlíkőzségben nem 
tiyer Illetőségi bisonyilványt.

Igazolási jegyek kiadása előtf a sze
mélyazonosság minden kétséget kizárólag 
állapítandó meg.

A járlatok kiállítása előtt pedig tőlük 
feltétlenül megkívánandó az állat jogos hol 
szerzésének, illetve tulajdonának megbízható 
igazolása. } v  - '

Házalási engedély pedig csak előse
gítvén a vándorlásukat, ilyen megadásának 
a javaslatba hozatalát lehetőleg kerüljék, Il
letve a felterjesztésben hozzám a folyamodó 
kóborcigány minőségét jelentsék.

Miután a cigányok a vásárok alkal
mával követik el a legtöbb lopást, csalást 
stb., másrészt pedig az olt észlelt körül
mények érlelik meg bennük sok esetben 
a nagyobb bűncselekmények (rablás, rabló- 
gyilkosság stbj—-gondolatát és ösztönzik 
minak kivitelére, asért annak elkerülés« vé
gett utasítom a rendőrhatóságokat, hogy ai 
1898. évi 31. sz. vm. vásártartási szabály- 
rendelet alapján a cigányokat a hatóságuk 
alá tartozó községek összes vásárjairól 
egyszersmindenkorru tiltsák ki.

Végül pedig miután a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a cigányok csupán nagyobb 
csapatban nyernek bátorságot bűncselekmé

nyek elkövetésére, azért úgy a községek, 
mint a hatóságok minden módon akadály- 
ózzák meg, hogy még a*]árásbeli cigányok 
közül is egy község területén egy és ugyan
azon időben egy családnál (sátoralja) több 
tartózkodjék. Egy családhoz számit a család
fő, vele együtt élő és a kiskorú vagy még 
nővel illetve férfivel nem élő gyermekek.

Ezen intézkedéseket tartom szükséges
nek a cigányok garázdálkodása elleni hatá
lyos védelem szempontjából. Ezzel egyide
jűleg hatályon kivül helyezem a 26909 906r 
28311 907. és 7676 908. alisp. szám alatt ki
adott rendeleteket felhívom a főszolgabíró 
(rendőrkapitány) urakat és valamennyi köz
ségi elöljáróságot, hogy a fenti rendelkezés
nek a cél fontosságánál fogva teljes oda
adással érvényt szerezzenek

Kaposvár, 1910. fejmiár 13.
Kaoikooics, alispán

H Í R E K
— A nagyatádi .Vörös-kereszt Egylet

folyó évi márczius hó 5-én délután 3 órakor 
Nagyatádon — a községháza üléstermében 
tartja meg évi közgyűlését

Meghívó. A Nagyatád és Vidék« 
Gazdaköre f. évi március 6-án délelőtt 
(vasárnap) Nagyatádon a vásártéren tenyész
állat vásárt tart, melyre az érdeklődő ta
gokat tisztelettel meghívja Gyülekezés a 
„Korona" vendéglőben reggel 8 órakor. Kelt 
Nagyatád 1910. február 20-án. Az elnökség.

— Kinevezés. A veszprémi püspök Sas 
Mihály oki. tanitót Bélavarra a rom. kath. 
iskolához tanítóvá kinevezte.

A „Nagyatádi járási hitelszövetke
zet“ múlt vasárnap d- e. 11 órakor tartotta 
meg Tallián^Andor elnökiésével XV. évi 
rendes közgyűlését. A jegyzőkönyv hitele
sítésével a közgyűlés Hausner Albert és 
Rotter Sándor szövetkezeti tagokat bízta 
meg. Ezután elóterjesZtettefc-r számadások, 
az igazgatósági- és felügyelóbizoltsági je
lentések. a számadások megállapitiattak és 
a jelentéseket a közgyűlés felolvasottnak 
jelentette ki és elfogadta a nyereség felosz
tás javaslatot. A jeknlésekbdl kiemeljük a 
következőket: A szövetkezetnek mindhárom
három éves csoportjában az 1909. évben 
összesen 1415 tagja 13,047 üzletrészszeL 
volt Összforgalma 5.658,687 K 92 f-t tett 
ki, mely mellett 25,158 K 68 f nyereséget 
ért el az elmúlt évben. A lejárt csoport 
egy üzletrésze után 2  K.62 f osztalék ju
tott, mely a befizetések 5 -os hozadé- 
hátiak felel meg. A jövő évre 22 K 96 f 
nyereség-maradvány előírása határoztatok el.

— A »Nagyatád városi hitelszövetke
zet“ 1910. febr. 28 án tartotta a Nagyatádi 
Takarékpénztár helyiségében VI. évi rendes 
közgyűlését. A felszámoló 1907. évi csoport 
nyeresége 8888 K >7 f-ben állapíttatott 
meg, amelyből a fiókpéiuldr kezelésére le
vont 75 K 67 fillér levonása után fennma
radó 8812 K 50 fi lér a 153 tag közt üzlet
részeik arányában felosztandó- Üzletrészen- 
kint osztalékul 2 K 50 fillér jut. Megválasz
tattak : Or. Bienenfeld Mór igazgatónak, 
Mike Károly aligazgatónak, Dr. Szelsey 
István, Dr. Schwarbz Mihály, Kun János, 
Wimmer Ignácz, Knapp László* Pauchly 
János, Kertész Addlf, Harsány! Antal, Ko
vács Gyula, Ifj Perlaki Pál, Czerkon Imre, 
Musza. János, Dobos István, Krammer Sán
dor Igazgatósági tagoknak. Felügyelö-bizott> 
ságba: Dr. \AMsz Jakab elnök, tyfgok: Bu- 
ríts Lukács, Teuchner Gyula, Farkas Ferenc,

Szalóku Dániel. Megállapittatott az igazgató 
és igazgatóság Fizetése az üzletrészekre 
teljesített befizetések után (ide nem értve a 
kötbérek és egyébb jutalékok) 10®/»-ban, 
olykép, hogy ebből 4°/, az igazgató- jutal
mazására 6 /„ pedig az igazgatóság tagjai 
között a gyűléseken való megjelenés ará
nyában osztatik ki. Felügyelő-bizottság 
minden egyes a gyűléseken megjelent tagja 
20 K díjazásba részesül.

— Közgyűlés. A nagyatádi «Ifjúsági Kór» 
folyó hó hatodikén (vasárnap) tartja rendes 
évi közgyűlését melynek főtárgya az Olva
sókörhöz csatlakozás lesz. Nagyon üdvös 
és megérett cselekedet lenne a csatlakozás, 
mert a szétosztás és külőnezködés nem 
tarthat sokáig ilyen kis városkában, 
ahol az emberiségnek szüksége van az 
összetartásra, az olvasókörnek pedig szépen 
berendezett helységei és befásitott udvartere 
van, ahol alkalma nyilik a tagoknak szóra
kozási vágyaik kielégítésére, de kfllöabcn 
is a város központján fekszik.

— Kóbor czlgányok garázdálkodása. 
Somogyszob községben múlt hó 24-én vtra- 
dóra Szentgyőrgyi József él Varga József 
szobi lakósok padlásáról élelmiszert és ru
haneműt 130 kor. értékben eloptak. A csen- 
dórség erélyes és tapintatos nyomozása 
folytán kiderült, hogy a lopást Balog Már
ton és András, Szegény József kóbor czlgá
nyok követték el, akik a somogyszobé felső
majorban szintén lopást kísérellek meg, 
azonban a cselédség elriasztotta Őket A 
tolvajok megugrottak, de a csendőrség 
nyomon követi őket.
i — Szarvasmarhák veszedelme. Gége
községben a szarvasmarhák között az ivar- 
szervi hólyagos kiütés járványoson fel
lépett Ezen községben áthajtás ée onnan 
kihajtás tilos.

— A Luczernás uj veszedelme. Fran- 
czla és Olaszországból újabbon luezerna 
magot! szállítanak Ausztria-Magyarorsaág- 
ba s több kereskedő ezen külföldi termék
kel akarta gazdáinkat ellátni Gazdasági In
tézetek Kísérletet tettek a különféle szárma
zású luezerna magokkal s arra a meggyő
ződésre jutottak, hogy a magyar luezerna 
a legjobb, mert az idő viszontagságainak 
legjobban ellent lúd állani, egészen léi álló 
és igen dús növényzetet ad. mig az egykor 
oly hires Provencei luezerna mag, miután a 
hirhedt turkésztánl mag úján nyecetett,- nem
csak, hogy sem fagyolt, sem a szárazságot 
ül nem bírja, hanem azonkívül rendesen 
megtámadja a llszlharmat és ez annyira 
elgyengíti a növényeket, hogy fejlődésben 
nagyon Is visszamarad s legfeljebb csak 
egyharmad része annyi hozamot nyújt, 
mlod a hazai luezarna. Különben gazdáink 
figyelmét ezen különféle káros következmé
nyekre Maulhner Ödön niagkereskedónek 
úgy több rendbeli cikkeiben, mint árjegy
zékében állandóan éljry tartja.

Betegek, akik nem akarnak meg
gyógyulni. A Drávamentl községekben már 
hoszu idő óta uralkodik a Irachoma szem
betegség, mely ragályos tulaidonságu ugyan 
de kellötisztaság és gyógykezeléssel megle
het gyógyítani. Erre a czélra Babócsa saék- 
hellyei trachoma orvosi álláf Is van szer
vezve, de az orvos még a hatóság és a 
csendórség erélyes közbelépése dactárfl 
sem képes a makacs népet gyógykezelni, 
inért némelyiket csaknem megkötözve kell 
vinni az orvoshoz, pedig felnőtt emberek. 
Most a kórházba szállítás lessz elrendelve, 
ahol majd falán sikerűi észretérileni őket, 
hogy idő előtt meg legyen akadályozva



NAGYATÁDI hírlap

megvakulásuk. Ezen betegség leginkább 
Vízvár, Béiavár. Heresznye, Babócsa köz
ségben uralkodik különösen a horvát ajkú 
lakósság között.

— Felhívás a zászlókelme vásárlókhoz. 
A Magyar Védőegyesület felhívja a keres
kedőket es zászlógyárosokat, hogy zászló-

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek

A MÁRIACZELI SZŰZ MÁRIA 
védjegygyei ellátva, 

melyeket Máriaczeli eyc 
cseppeknek nevez a nép, har» 
mmez esztendő óta úgy beváltak 
hogy nélkUtözhcteUenek minden 
háztartásban. E  cseppeknek utól- 
érhetetlenül jó hatása vap min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás,álmat
lanság, vérszegénység és sáp
kór ellen.

.Kapható minden gyógyszertár
ban'. .Egy kis üveg 80 fillér, 

üveg 1 K 40 fillér, 6 üveg___ nagy
5 korona, 3 duplaüveget 4 K 50 fillérért fran 
ko küld a készítő BRÁDY K. gyógyszertárt 
a .Magyar Királyhoz*, Wien, I. Flelschmarkt 
1, Depot 241."

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriaczeli 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörös szinü csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

■ V

czikk a hétről, s a rendes heti rovatok:
Irodalom és művészet, sakkjáték stb. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára negyed év
re négy korona q Világkróniká-val együtt. 
négy korona 80 fillér Megrendelhető a4 
Vasárnapi Újság kiadóhivajalában Budapest,
IV. kerület., Egyetem-utcza 4. szám. Ugyan- 

kelmékért ne a külföldnek amúgy is gáz- itt megrendelhető á Képes-Néplap a iegol- 
dag gyárosaihoz forduljanak, hanem hazai-j esőbb újság a magyar nép számára, félév- 
iparuknak jutassák pénzüket. Hogy hol le- re két korona 40 fillér.

Tiet honi zászlókelméket, honi tollakat és 
jelvényeket kapni, díjtalanul mondja meg 
ix egyesület (Budapest, VIIL, Szentkirályi- 645 sz. 1910. tkv.
utcza 3- II em. *6.) Árverési hirdetmény kivonat.
■ — Szerencsétlen családapa. Trezovácz
vasúti állomáson végzetes baleset érte|Zittor »agaatidl ki., járásbíróság mint le
imre barcsi vasúti hivatalnokot raulthó 27̂ «xt leküny vi hatóság közhírré teszi, hogy Bu- 
midón a Trezovácíon szöleinél voltcsalád- nlcslslván végrehajtató,tak Vég József vég
iáért ment gyorsvonaton, a leszálláskor oly rehaftást szenvedő elleni 212 kotorta 72 
szerencsétlenül lépet le a már induló vonat- « r tőkekövetelés és járulékai iránti végre- 
ról. hogy lábai a kerekek alá kerültek, és bajtási ¡¡igében a kaposvári kir, törvényszék 
mindkét lábát teljesen legelték. A szeren-1 la nagyatádi kir. járásbíróság) területén 
csétienül járt ember a halállal vívódik. Fele- levő Lábod községben fekvő a lábodi 642 
sége és 4 apró gyermeke siratja. száma telekjegyzőkönyvben A I. alatt fel-

— Olcsó szántógép a kisgazdáknak, vett 66 3, 97/3, 68 a 2 3 helyrajzi számú 
Mindinkább lábra kap a kisgazdák körében úrbéri birtokra 1044 koronában ezzennel 
a mélymüveíés, a mélyszántás meghonosító- megállapított ki kiáltást árban a nagyatádi 
sa utáni törekvés, mert ez a föld porhanyó- járási takarékpénztár részvénytársaság a 
sitásának, a termőképesség fokozásának -nagyatádi járási hitelszövetkezet csatla- 
legjobb módja. ^Amde ehez ujszerkezetü «Sózott végrahajtoták követeléseinek behaj- 
gözeke szükséges, metyet a kisgazdak csa- tása végett is elrendelte; hogy az árve- 
kis szövetkezeti utón tudnak beszerezni, rés megtartására határnapul 
Erre a nagy érdeklődésre való tekintettel a 1910. évi márciua hó 30-dik napjának 
kormány kedvezményes.kamatu államkölcsön- d. e. 10 órája
nel segélyezi a kisgazdákból alakított góz Lábod községházához kitűzte és hogy az 
eke szövetkezeteket. A 40.000 korona köl- eĵ o,- megtartandó nyilvános árverésen az 
csőn után, melyet a földmlvelésügyi minisz- inga liánok 1765 korona 50 fillér ulóajánlatí 
tér ebből a célból kiutal, csak 2 százalékos Árverésen szándékozók tartoznak ez 
kamatot flzetnekíNia csak a szövetkezet ¡„gatlan becsáranak 10 —át vagyis 104 ko- 
tagjal használták a gépet. Ha ellenben bér- rQna qo fmért készpénzben vagy az 1881. 
be is adják gépet, ygg négyszázalékos lesz LX. L c. 42 § aban jelzett ár folyammal 

- * kamat A 9éPct csak ha« i  gyárból lehet számított és az 1881 évi november ho 1-én „ 
beszerezni és a töke 5 ív  alatt fizetendő J 333 lzám Igazságügylmlnlsleri * '  r' kedui»  *• h“™' *“ *" " l" “  I“ “  ■
vissza. Ahol beaknrják szerezni, ott az rendelet 8-§ éban kiielőlt óvaiíékképes ér- Réthy-féle
összebeszélt gazdák Írjanak a vármegyei tékpapírokban a kiküldőt! kezéhez letenni, D C U C T r r í i  p n n i n D I f l u á l  
gazdasági egyesületnek, melynek ajánlására avagy az 1881. LX. t. c. 170. §-a érteimé- * t W I t l t r U  L tC U K U n K A N A L
’  " " " í  n!űr. l° K 1’  “ f f 1 |6? Zê  M .  b' n * »‘ "»'Pénznek » Wró tágnál elóleges váiárlisnál azonban vigyázzunk é. hatázuttail

-  Lopás Babócsa KOzwgben Huszár elhelyeíéséról kiállított szabályszerű elis- Rílhv ,élét kériUnV ,
János többször büntetett előéletű lókupecz mervényt átszolgáltatni kér|Unk. mivel «<,k haszontalan

_ Pasa Mihály konybaajtaját álkulcscsal tel- Nagyatád, 1910. tebruár 22-én a kir
ItUítva. a padlásra telhatoll. hóimé IffatOU járáshlzóii#. miül 
disznó húst lopott, azonban
a háztól távol volt Pasa éppen akkor ért 
haza, midőn Huszár a padlásról lejövet elil
lan! akart. Huszárt Pasa elfogta és a csen
dőrségen feljelentette. Nevezett lókupecz tet
tét beismerte, védekezésül azt adta elő, bogy 
a lopást azért követte el. mert nagyon ré
szeg volt.
•*- Szerelmes legényke. Kruusz Odón 

babócsal kereskedő cselédleánya, lakásába 
egyik éjjel Bólya János 17 éves suhanc 
szerelmes szándékkal be. akart jutni, de a 
leány az epedó suhancot könyörgéseire sem 
engedte be, ki e fölötti dühében az ablakot 
bezúzta. A szerelmes legényt a hatóságnál; 
feljelentenék.

-  A «Vasárnapi Újság, február 27-ikl 
Márnában érdekes és változatos képsoro
zatok mutatják be a munkáskezeket a/. 
alsórákost bazalt-bányákat, u Tátra idei 
téli életet, a Chantecler párisi előadását, 
Damjanich tábornok temesvári lakásait, Ue- 
belt, a német szocialisták vezérét. Mikszáth I 
Kálmán regénye. Farkas Imre és Peterdi Ist-1 
ván versel. Takáts Sándor történeti korké
pe. Rákosi Viktor korrajzn n kommünröl; 
adnak bő szépirodalmi olvasmányt. Egyéb 
közlemények : Alexander Bernáth színházi 
czikke. Chopin arczképe és életrajza, fárcza-

Dr. SZABADY 
kir. járásbiró.

utánzata van.
1 dofott ál* 60 íillér.

1 Csak ltm y- fM t fpgaitjm ik e lT !

szállit, amerikai »ima és gyökeres vesszőkéi 
különféle fajokban, fajtisztaságért jótáll- 
va legdusabb választékban a már évek óta 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert
kUkUllö menti első

szőlöoltvány telep
Tulujdonos: CASPARI FRIGYES. 

Medgyes 85 sz. (Nagykuküllö megye). 
T— *fc képes árjegyzéket kérni I

Az árjegyzékben találhatók a* ország minden
Kéről érkézen elismerő levelek, ennélfogva i....
den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt 
a * ismerős személyiségektől úgy «¿0-, mint irás- 
belileg bizonyságot szerezhet magának a fenti 

szőlötelep feltétlen megbízhatóságáról.

Nagyatád ég vidéke gazda
köre f. évi márczius hú6~án 
Nagyatádon a vásár, téren 
díjazással egybeköti» bika 

vásárt rendez.
Az ez iránt érdeklődök felké
retnek bővebb felvilágosításért 
Ghlmessg László urad. felü
gyelőhöz fordulni, jelezvén az 
eladásra felhajtandó vagg a 
vásáron venni szándékolt bi
kák számát.

Nagyatád és vidéke gazdaköre 
elnöksége.
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A „Néptakarékpénztár Részvénytársaság“
Nagyatádon, 1910. február 6-án délelőtt 10 órakor

[, tartj'a intézeti he lyiségében

I. R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T ,
^  melyre van szerencsénk a t. részvényeseket meghívni.

Nagyatád, 1910. január 20.
AZ IGAZGATÓSÁG.

A közgyűlés tárgysorozata; 
1. Két jegyzókönyvhítelesítő választása 

. 2. Igazgatósági és felügyelöbizottsági jelentés a lefolyt özletévról, ezzel kapcsolatban a számadások 
megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztására vonatkozó intézkedés.

4. Indítványok.
M É R L  E  G-S Z A M L M.

— r
korona

V a g y  o n-—

Készpénz ---------------
Váltók: személyt hitelre — — 

63 drb. dologi bizt. mellet
Floyószámlai adósok------ j
Jelzálog kölcsönök----- - j
Felszerelések — --- 7 ---- 1

ö s s z e g e k
koron« r~Rtr^ Korona

275212 89 
184150 ! —

10816 99

459362 89
74915 15
4000 —
5000 -

T e h e r

Részvénytőke------------fi
Tartaléktöke* (alap. költs, fölösl.)
Betétek-------------- — .
Visszleszámitolt váltók — —
Készpénz-letétek--------- j .
Atnicneti-kamalük --- — —j(
1909.“ évet terhelő adók : L  
fudetlen betétkamatadó — j, 
^^^Iflamiésközségf^tóő t  
Nyereség ' • "ff

323 41 j 
70Q.| -

korona

200000
5500

209437
128714

380
5236

1023
3803

3540» 03-
• Aj kkei kMMimtim*! M Kh

VESZTESÉG- ÉS NYERESÉG-SZÁMLA

V e s z t e s é g — X T
korona

• X
wT

e *- < k
korona fül. N y e r e s é g

korona | HM. korona J fiit.

Betéti kamatok —. ------
Betét kamatadó — — — —

3234
323

06
41

Kamatok:
váltók után----------- - 10134 15

Viszontlaeszámitolt váltó kamatok 1700 70 Jelzálog kölcsönök után =■
folyószámlák utatr—

227 34
Tiszti fizetések 1---------
üzleti költségek — — ---
Adók és illetékek — ------
Nyereség — — — ------

2740 82 1782 f 21
439
700

3803 22

Dij és jutalék----— r- — 798 48

12942 18 !! I  1 12942 18
1

Stelner Miksa s. k.
igazgató.

Nagyatád, 1909. december 31.

Möller Izsó s. k.
pé futár o*.

M e g v i z s g á l t u k  és r e n d b e n  t a l á l t u k :

Buzsáky János s. k
lAkonyvvezctö.

Kotzián Emil s. k.
I. bíz. elnök.

Dr. Borsodi József s. k.
t. b. tag. 

Hausner Ignácz s. k.
!. b. tag.

Bosznay Kálmán s. k.
I. b. tag.

Szabady Károly s. X-.
f. b. tag

F 01+# János s. k.
t. b, tag.

FI „népíaharéhpénztár részvénytársaság“ riagyatádon,
takarékbetétek után 50L kamatot ad, a betétkamatadót 

az intézet fizeti.̂   
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HALIFAX ÉS PELIKÁN KORCS OLYÄK SZÁNCSENGŰK.

Konyhaberendezési tárgyak: zsirbódönök, húsőrlőgépek stb.

.. -- M. k i r. 1 ő p o r-á r u d a
Ldttichi és suhli vadászfegyverek, flobertek. és revolverek. 

Mindennemű töltények, serét és vadászati cikkek.

E l s ő r e n d ű  é g e t e t t  mész.  
Beocsini portland- és román cement.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET
BENYÁK  JÁNOS

» A  G Y f l T A * -

K O N Y V . -  P f l H B . - I R Ű  
É S  H f l I Z S Z E R  

K E R E S K E D É S .

KHKTARON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköuy- 
veket. Írd, 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.

□ □

0

ELVÁLLALOK:

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

i lapok. eljegyzést és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
-j a legdivotosabb báli meghívók, névjegyek 

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

ö

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott tíenyák János könyvnyorndájábaji Nagyatádon ÍÖ10.

Levélpapírok 
nagy 

választékban.



V. évfolyam 1910. mirczius hó 10 10-dlk szám.

NAGYATAD é s  v id é k é n e k  t á r s a d a l m i, g a zd a sá g i é s  s z é p ir o d a l m i h et ila p ja
•__________ A »NAGYATAD ÉS VIDÉKÉ GAZDAKÖRNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

- Előfizetési ár»k: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ~r 
: — gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillért =  

M e g j e l e n i k  m i nd e n  c s ü t ö r t ö k ö n
FELELŐS SZEKKES/UJ:

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztősig és Kiadóhivatal : Nagyatád, Széchényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyáír János 

könyvkereskedése.

- Népies ÁllatenyésztesUnkert.
A földmivelésügyi miniszter a 

minap nála tisztelgő gazdasági felü
gyelőknek sürgős feladatává tetter 
hogy vegyék munkába az elhanyag
olt községi és közbirtokossági leg
elők jókarba helyezését, illetve, a hol 
egyáltalán vagy pedig elegendő legelő 
nincs, támogassdiuiziütekelt gazda?
kát a megszerzésében. Ez intézkedés 
sokkal közvetlene&bül érinti a vidé
ki, de főleg a falusi lakosság érdekét 
semhogy ne kellene vele behatóbban 
foglalkoznunk.

Mint az ország legtöbb vidékén, 
úgy vármegyénkben Is valóságos 
szégyenét alkotják a közlegelők a 
mezei gazdálkodásnak. Alig vau az 
országban közlegelő, mely a javitás 
nak, gondozásnak, egyszóval okos 
gazdasági kezelésnek mégcsak a szí
nét is látta volna. Igaz. hogy a leg
rosszabb legelő is többet ».r. mmthu 
egyáltalán nincs; de nagyban és egész 
ben a meglevő közlegelők sem tud
nak illően megfelelni fontos hivatás
uknak. Pedig a mi viszonyaink között 
az állattenyésztés, de főleg a kisgaz
dák és birtoktalan falusi lakosok 
állattenyésztése a kfczlegelőt nem 
nélkülözheti. Am vitatkozzanak rajta 
az elméleti tudósok, hogy kell e a 
jó állattenyésztéshez legel j  vagy sem.

annyi bizonyos,. ho<Öj a mi‘ népünk az uj földmivelésügyi minisztérium 
közlegelő nélkül kfiplö mennyiségű fent említett rendelkezése. Kívánatos, 
marhát tartani, egészséges és további hogy e rendelkezés végrehajtásában 
tenyésztésre alkalmas áltatokat felne- ne csak a gazdasági felügyelők és 
vélni nem tud. Az az intézkedé.s közbirtokosságok, de a helyi élet 
tehát melynek közlegelőink jókarba összes vezetésre hivatott tényezői is 
hozatala és a hiányzó legelő területek közre munkáljanak. A dolog termé- 
pótlása lesz az eredménye prakti- szetesen nem fog rőgtőnös eredmé- 
kusan veszi munkába nemcsak állat- nyékét fölmutathatni. Századok mu- 
tenyésztésünk fejlesztését, hanem a lasztását nem lehet egyszerre pótolni 
4aiusi~«Ut- gazdasági erősödésénekes így a közlegelék kimerült tatafa.
tehát szociális békéjének biztosítását elsilányodott növényzete, általánosan
is. A mai állapotot, amelynek köze- elhanyagolt kezelése sem fog egy- 

: pette a közlegelők rosszasága vagy kettőre ideálissá változni. De bizonyos 
hiánya a szegényebb elemekre nézve hogyha éven kint- csak egynéhány 
lehetetlenné teszi az állattartást ki- közlegelő kerül egy egy vármegyé
iét népünknek nemcsak anyagi álla- ben gondosan vezetett és ellenőrzött 
potára, de táplálkozására, tehát testi javitás és kezelés alá, néhány év 
és lelki egyensúlyára is. alatt nagyot javul gazdasági életünk

A magyar törvényhozás már mérlege, ÍJiszen a két — három millió 
1907-ben megalkotta azállattenyész- holdnyi legelőknek csak becsületes- 
tés állami támogatásáról szóló tör- sebb kezelése is mindjárt húsz — 
vényt, melyben módot adott arra, harmincz millió koronával gyarapit- 
itogy a falusi kibyáztiak uyya lege- hatja a gazdasági hasznot. Áz pedig 
lő javításánál, mint enél sokszoröSÉULIHö ennek az <>»s«gg-
is igénybe vellessék az állami segit- nek, amit a jegelők jókarba hozá|83a 
séget. Ugyan e törvény amikor a vagy pótlása az állatok száma- 
kisebbek kivételével minden várme- nak és értékének gyarapításával 
gyébe egy gazdasági felügyelőt álli- eredményézhet. Érdemes tehát ez- 
tott, gondoskodott a végrehajtását zel a dologgal komolyan foalal- 
mozgató helyi szakközegekről is. A kozni és alig szerezhet magának 
törvény végrehajtását a közbejött bárki is nagyobb érdemet kőzségé- 
politikaí zavarok jóformán megakasz- vei szembei annál, mint a ki értel- 
tották. Az igy származott hiányokat mes gazdaember létére odahat, hogy 
cs vétlen mulasztásokat pótolja most n közlegelök megjavításának és helyes

Nagyatádi Hírlap tárcája
Emlékek bucsujárása.

Én késő délutánokon,
Mikor tábort járat a csend:
Hallom, hogy évek is idők 
És messzeségek távolból 
Ezer kis csengő szava csetag.

Ezer kis csengő szava cseng.
Jönnek, mint bárányfellegek,
A'ússzék az Időt, határt,
És agyvelömbe súlyosan 
Már mint harangok zengenének.

Már mint harangok zengenének, 
Húsvéti győztes hangokon;
Lelkűm, mint egy nagy barna dóm, 
Reszket, dobog, megzeng bele,
És én titkon Imádkozom.

És én titkon Imádkozom,
Míg vernek e zengő habok.
Mert hozsánuázó, nófehér 
Emlékektől megszállatolt,
Szentek szent sátora vagyok.

Szentek szent sátora vagyok, 
Morijlanak, elomlónak 
Bennem a múltak folyamim

r  Hozzám lefolyt pillanatok,
Ez ős 'búcsútjáró hadak.

Ez ős bucsúijdrő Iwduk 
Küszöbömet megszentelik.
És mint elhaló dallamok: 
Repülnek, s/állnak vissza, vissza, 
Az elhagyott végtelenig.

Lenkáék.
Nekem van két sajátságos alakom, 

amelyik mindig éjjel, álmomban keres fel.! 
Máskor nem is kereshetnének fel. mert már 
mindegyik meghalt. Az egyik Mitterpacher

• Alfonz, a másik Blumeníeld Stáczi. Hogy 
ennek a Stáczinak mi volt a* igazi kereszt 
neve, azt ma sem tudom. Ezt a flut egész1 
Veszprém csak úgy Ismerte:

— Az a bitang Stáczi!
• — Az a haramia I
1 — Az a kóczos Stáczi!

Mert annyi szent, hogy a Stáczi bi
tang is volt, haramia is volt és főként kó
czos volt. Csakhogy épen ezek n tulajdon 
ságok azok, amelyek a normalista játszó-

: pajtást elsőrangúvá teszik. Mit ér alt olynn- 
vézna, sápadtarézu kis figura,, aki makacs 
szívességgel megcsinálja az ember számtan

feladatát? Hát megcstoátta. Jó. RKItixr 
molt- menjen haza. Mít csináljunk vele egge-
bet?

Nem. Nem ilyen kell. Olyan kell a nor- 
niulistu-kobaknak, aki ha buta ia, igen sok 
cigarettát tud kilopni az apja fiókjából. Aki 
ha poltron is, végig tud bosszantani vala
kit és aztán ügyesen él tud szaladni.

És a Mi terpacher Alfonz mindezt kitü
nően ludta.

Főleg azonbau olyan kell, aki az em
bert nymáéi gyakrabban és minél alaposab
ban eldöngeti. olyan kell, aki naponta le- 
gallább egyszer, de lehetóht«f többször le
esik a széna-padlásról; olyan, aki minél 
mélyébb, komolyabb,, jelentóseb gazságöt 
tud kieszelni.

És a Blumenfeld Stáczi mindezt Igen 
sok szakértelemmel és lelkiismeretesen meg 
Is tette. Sót bámulatos leleményességet ' 
tanúsított mindenféle uj, bonyolultabb go
noszság kitalálásban.

A város végén, már egészen kint a 
Balog-tónál volt a Llchtmann Lenka lisztes- 
boltja, ahol a furcsa kis vénleány a nővé
rével, a Kézivel együtt mérte n lisztet Ha 
mérte.wMert a liszt a nap legnagyobb részé
ben zavartalanul szomorkodott a megfakult
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dasági érzék nyilatkozik meg, hanem 
meleg érzés is falusi földmivelő né
pünk gazdasági boldogulása iránt.

A gyáripar Magyarországon.
A kereskedelmi- minisztérium kiadó

ban rendkívül érdekes kimutatás jelent meg 
az imént, mely hü tükre az ország gyáripa
rának az 1901. évről 1906-ig terjedőleg.

A terjedelmes kötet elég örvendetes 
haladásról számol be, s nevezetesen meg
tudjuk belőle, hogy a magyar birodalomban 
levő gyári jellegű ipari üzemek száma az 
1906. év végén 4533 volt, amiből Horvát- 
és Szlavonországokra ötszázharminczkilencz 
jut, ami az t901-rk évi állapottal szemben

kezelésének gondos és aprólékos 
munkája mentői előbb meginduljon. 
Annál inkább meg kell és meg lehet 
ezt tenni, mertahol ez a munka túlsá
gos nagy költséggel járna, az állam 
méltányos segítsége is igénybe vehe- Tenyészáliatvásár Nagyatádon. 
tő. Természetesen a gazdasági felü- * 
gyclöknek lesz a gondja, hogy az fl-NagaaSí és teke Gazdaköre- 
illám csak érdemes munkát támogas-4ltel rcndeMH tenyészbika és kan vásár az 
són, de az ilyen munka-aztán meg <‘9«“  "W  kö™«'* élénk érdeklődése 
k  knnia a támnnntást melleit vasárnap, f. hó 6-án tartatott meg. is Kapja a támogatás • fc összes fölhajtis 43 drb. bika és ,

’ u« h i 18 drb. kan volt, a szám tehát a tavalyit roppant nagy haladás, mert azóta 1417 uj 
egyes községekben mutatkozó bé- -• a ipartelep keletkezett A gyárak között az élel- 
kétlenség, sőt számos kivándorlási A tenuélrlésre alkalmas bikák Mezen- mtzési <* élvezeti czikkek készítésével fog
eset okairól is, az a statisztika elég ^  ul4n ,  kisgazdák által kiállított bikák 'álkQ^ te'tpek vttnnak lya p o b b  arányba?, 
nagy számokkal utalnanmr; hogg k “« " uk következik a kft-. löld- agyag- és 
hím. omhor pt isrtpnr iái* d,»az®sa következett. üvegipar s a faipar. Nagyobb számmal van hány ember gazdasági exisztenciaja ^  j  ^  dijat 150 korona Szabó László képviselve a gépgyártás is, amely azzal is 
ment tönkre azzal, _ hogy marnaja jnkei |akós Q,.anus ncVQ bikája nyerte el. kiemelkedik, a többi iparág közül, hogy 
kiszorult a közlegelorol. vagy semmi- fl |Mk dj. t 75 korona BakosSáHdor aránylag a legnagyobb számú munkást fog- 
képpen sem tudott legelő-területhez . da Gavallér bikájának WKottalja.
jutni. Igen sok kőzsegben valóságos . ... bi,o(BÍ„ ^  L,'gazga'hnrry fnhiik « \ono\K0r\ Mind pz Dizousag. ¡tóiról és bérlőiről szóló kimutatásból meg-
harcz folyik a . IH-ik nyertes Gyuricsán Ferencz csűr- tudjuk, hogy csupán néhány százalékuk
pedig nagyon természetes.  ̂Alegsze- |akÓ5 nevü bikájával, ki idegen s még meghonosodott külföldi is alig
gényebb ember IS tudja es látja, hogy eredeti Sack féle egyes ekét kapott. ; van köztük, mert kilenczvenkét és fél száza-
T  ~  J SII" V e!!leVel^ '  V* 9a IV-ik diial 50 koronát Herbai János *za-, mW aí hí edig1a2Mipin plone az á attengesztes minden ev«n Mll4. sigok lókéiból százhárom millió korona
biztos és bő hasznot ád Tetiátmm - lak01 Ucz ' b kutíötu. pénz, magyar pénz &74.SI9.ÜOO ko-
denkT iauekszik éoű eou állatot“ "-  Rz  V ' [k 23 ^  I " S T .  m agyarTn<i'” par, révvénytár a-denKl Igyekszik egy egy 0 J ,noi  jolántal lakos Boros nevű bikája kap- Ságok száma négyszizhelven, a külföldieké 
tani, de ez az igyekezete meghiusul.:' harmineznyolez. X legtöbb tökével gépgyár
iul nincs olyan legel« terület, am elyen; <=hl , „ „ „ .k a , .  „|„|„Sk - ü » “ 1 és közlekedési eszközök gyártásival 
« é v  hét -  nyolez enyhébb h,? li,lkM6 ,tJU“ “ " k ^Igoznak. amelyek tö- 
napján az il la t  eléljen és nővtked- ^  v , . , . {*¡9* 184,741504 kor, aiután élelmezési és
hessék, A szociális béke barátainak v H :Í£ SS ,H ,,cz" ? ' k c‘" portil k,*'<k« 'k. i •___ i__ . „ gyelot, köszönetét mondván neki, hogy a 130,160.852 korona, a vegyészeti iparé
szempontjából tehát igen fontos tény- a kért 300 korona segélyt i 92,827.734 korona; a legkevesebb a M r
-f i ?  * köz^gelók. Kozgazdasagi kjcJJk4l4|n| Kive> volt V é  i l  „  v4 lir ll.viaszvászon,;kaucsuk stb. iparcsopor lókéje: 
tudósaink pedig azt mondják, hogy. „  k n u i h r t 8 5,821.160 korona. A töke emelkedése I9ÖI.
a nagy export képességű,tehát iga- ^  óta csaknem kétszázmillió korona
zán nagy világpiacijelentóségü állat- 0mz" ! "  15 b'k» *  gyári üzemek tartamiról szóló kimu-
tenuésztés szamtalan iövedelmezó a  meaklKlús ” “ 9“  i ' ° °  "  mull4v' blk” ’ “ *• «"> " luUt nagyon kedvező adat.,kai 
innránnnk » r  or.i« ^ vásáron csak 9 bika cs«rélt gazdát, tehát A/ ÖMzes gyáripari telepeknek csupán hat-iparágnak az erős alapi« es e szerint a Vanhat százaléka volt egész e«temlö„ 1,
sokszorosan hat az ország gazda- , n„ a . k^  (lsemben; 301-350 napig szoneteli két gyár.
Sági gyarapodására Mivel pedig a’“ 1’ niUzennl s gazdakór állal rendezett 35IOOO tizenkilenc, 201-250 
népies tenyésztés javarészben a köz- Lb'kav4“ '  D'  '>y"lt2va'"w" ’ l5'-2u0 legelőkre támaszkodik, «rniín meg- isaazdf  b'k,in”k d ‘“ 4s4val 42t *  <■', M™n  ̂siáz-̂ izötven ™p* báromszázha,- 
javuló vaau measzerzelt leaeló terű- ,l’9|uk #™1- még az eddi »“ "**>• keye«N> nani* haiszázhai
1 t 1  11 1 , .1, , qinél naguobb uondot foo a szarvasmarha Az Uicm folyUtáiit nnyuiihetvenlet egy egy lépést jelent állattenyész- J J J T r  r " ' ■ “ ¡ V T J T  nyok* «rtben az évnek m«,s«,K,ságai aka
lésünk hasznos fejlődésére nézve. ,orí'to" 1 H  J4l7u‘ l4k •«« 2 »  e «b ™  m Zuh .án ,Okosnak és helyesnek kell tehát ,a“ ,4‘“  4 “ ' y“ n“ rh“ >'"9*«'^ tU  e«ben munkaviszály, ha,,,,incznégye«t: 
elismernünk az uj földmivelésügyi “ ‘"vonzsWt emelni lo9|,. ben elemi c«páj, három e«ben ,óKhii„y
miniszter szóban lévő intézkedését, =  ^ e j é b ^  

 ^ ;  ( A gyártelepek muiikaitkjérőlszóllókirou-melyben nemcsak praktikus közgáz-

kopott faüregekben a fal mellett. Így a két 
Lichtmann kisaszonynak bőven jutott ideje

Mi az ilyen szundikáló» időket szeret
tük. Mert akkor a Stáczi vezetése alatt beo- 
santunk » boltba, előujtunk egy-egy szög
letbe. vagy a függöny mögé, és lestük hogy 
valaki bejöjjön vásárolni. Ha aztán be-bel- 
détlenkedett valami vénasszony és elnyö
szörögte slpákotó hangon :

— Kérek egy kiló lisztet I . . mi azon
nal munkához láttunk. Stáczi elkezdte a 
függöny mögött sirl hangon:

— Ké - ké - ké - ké - a Mitterpacher 
folytatta:

— r«k - rek - rek - rek -Tiövetkeztem 
én: .....

— egy kiló - kiló - kilóg - belóg-, és 
befelezte az öcsém:

— tesztet! Üsztetetl Lisztetetetl
A két Llchttnnnn kisasszony némileg

megszokta, már az Ilyesmit, de a vásárló 
vénasszonyt elöntötte a hideg vere|ték n 
riadalomtól.

Máskor meg u Stáczi felbiztatott ben
nünket engem meg az öcsémet, hogy lopjuk 
ki a beteges nögynénénk éjjeli szekrényének 
fiókjából a pérui bnlz?ampt, mert- amint

mondta, okvetlenül meg kell próbálnunk 
vájjon mi lesz, ha ezt a nyúlós, szívós, ra
gadós jószágot balecsöpögtetjük a lisztbe? 
Ezen sokat vitatkoztunk, de a mikor a kí
sérletet végrehajtottuk, kisült, hogy egyik
ünknek sem volt Igaza. Mert a lisztből a|író, 
sötét barna, undok kis golyócskák képződ
tek. De volt a pérul-balzsamnak még más 
hatása Is: A Lenka ugyanis a kezét tördelve 
szaladt át az öreg Schwarczhoz. aki viszont 
a Stáczi fülét tördelve adón elégtételt a 
megfertőzött lisztért.

De ettől fogva a halálos gyűlölet szál
lott meg bennünket a Lichtuiann leányok 
iránt. Ettől fogva már igazán gálád és ko- 

I misz csínyekkel öltük őket. Tudom hogy a 
Stáczi egyszer bekiáltott hozzájuk :

—- Tűz vsnl Ég o Bruck ház1^**É 
És amíg a két vénleány kiszaladt ö bele- 

! öntött az egyik rekeszbe egy kanna vizet, aztán 
ja képződött pépbe beleszur egy fadarabot, 
amelyiken cédula díszelgett:

-  CsirizI Egy kiló 2 krajcárt 
Most azonban vallomást kell tennem. 
Ml kelten az öcsémmel ketős örömmel, 

fokozottgyönyörrel vettünk részt a Lichtmann 
kisasz.szony ellen folytatott küzdelemben. 
Egyrészt ugyanis azért, mert csínyről, gazság
ról volt szó, másrészt meg azért, mert olyan

embereket gyötörhettünk, akiknek 1« voltunk
• kötelezve. Nem nehéz megfigyelni, hogy a 
fiatal legéaykék, éppen azokat bosszantják 
szívesen, .kik Jót tesznek nekik. Nagyon 
1°  Mlékazem, milyen diadalmas érzéseket 
keltett bennem gyerekkoromban ha a szülő
immel dacolhattam. És most, kopaszodott 
fejjel ízeretném az én édes jó apámat min
den tiszteletied szómért ezer kézcsókkol 
megengesztelni, csakhogy most már lehetet
len, mert már nem él. Vagy nem Igaz-e, 
hogy a diákember óriási hősnek érzi magát! 
ha a tanárjával szemben sikerült neveletlen
nek lennie? Pedig az a szegény tanár az 
agy velejét is, idegeit is tönkre teszi, hogy a 
mi buta tökfejünket teletömje tudománynyal.

Hanem hát én Itt most nem leckéket 
akarok adni fiatal alvasólmnak, mindössze 
csak el akarom mondani a további dolgokat.

Hát mi tulajdonképpen, minden csínyünk 
ellenére sem tudtuk, hogy félünk Lenkáék- 
tól a Lichtmann kisasszonyoktól. Úgy Jöttünk 
rá véletlenül.

Télen történt A Stáczi klcsődltett 
bennünket a Balog-térre korcsolyázni. Ótt 
addig hanezuroztunk, amíg a jég beszakadt 
átláttunk. Stáczi erősebb, ügyesebb volt, 
mint mi, 6 hatnar  kimászott és kihúzta ú



NAGYATÁDI HÍRLAP. J-
. Jatás járulja, hogy a munkaidő tartama az!vivő választásáról bejeleqjt̂ s.Sf. Interpellál 
f  utolsó öt esztendőben feltűnően megrövidült,

/ a munkaközi szünetek pedig sok helyen hosz- 
szabbak lettek. Éjjeli’ üzem 1065 gyárban 
van, leginkább viíTámfejlesztő-telepek, gázj> 
rak, gőzmalmok, vasgyárak és nyomdák.

! tonák, kik mér októberben kíszabanultak
ók, egyházi és egyéb ügyek. 4. Kerületi volna, (leczember végéig tartatnak vissza s 
határozatok kihirdetése. 5. A csurgói főgím* *”  "  * 
názium ügye — Ugyanaznap délután az 
egyházmegye bírósága teljes ülést tart;

rilis^

ez októberben behívandó pöttartallékosok 
deczembertől fognak tényleges szolgálatot 
teljesíteni, míg a törvényes rend helyre áll. 

— Elfogott kivándorló. Bódi Györgyi-
Uj rend a bíróságnál. Folyó évi áp- erdöcsokonyai lakós útlevél nélkül Hambur-

- hó elsejével a kir. törvényszékeknél, g °n ki akHrt szökni Amerikába, de rajta
járásbíróságoknál és ügyészségeknél az ügy vi- Aközben a soproni határszéli
teli szabályok módositta nak, hogy az ügyke
zelés egyszerűbb s Így az ügymenet gyor 
sabb legyen. Az uj szabályok főleg a neve-

rendőrkapitányság elcsípte és szigorúan meg
büntette, azután pedig lakhelyére utasította.

— Óratolvaj leány. Felsósegesd község
ben Protmajer István záratlan szobájából

zett hivatalok kezelő személyzetének műkő- múlt héten I drb.._zsebórát lánczal együtt 
désére vonatkoznak s a nagyközönséget is elloptak, — â nyomozás folyamán kiderült,

hnntt n umABt I luli/nAÉnr-nAI
érdekló több rendelkezésük kóvelkezuaben |j” |g Í uX '  . l ’''" ’ majori

A termelés költségeinek s a jövedelem 
elosztásának az adatai ízek: az 1905-ik év 
ben gyáraink háromszáznegyveynnyolc millió 
hétszazhetvenegyezerhatszáznyolcvanegy koro
nát fizetlek a tisztviselőiknek a munkásaik
nak pedig hetenkiot 5 millió 136,228 koronát.
— — =— — ----- - -  

H Í R E K
— Nagylelkű adomány. Herczeg Ypsi-

lanti Emánuel és ĴTivadar a simongáti úja- _ ___m____ __
dalom volt tulajdonosai a Nagyatádon léte- 8 hivatalos órák köznapokon 8 órától 3 éjjel 11 órakor Krausz Benő vendéglőiében
sitendi közkórház a'aP ¡»vára 2000 koronát óráig, vasárnap és ünnepnapon 9 órától 12 beállított ¿1 részeg ember. Varasdi Józséf,
adományoztak. óráig, tartatnak. A telekkönyvi hivatal á-felek p,,akás istváq és Hóka Illés szobi lakósok

— A nagyatádi Casinó egyesület igaz- részére köznapon 9-től 1 óráig, vasár és A korcsmáros látva ittas állapotukat a tőr- 
gatósága f. hó 5-én d. fél hét órakor ülést ünnepnapon 9 — 11 óráig, a kezelő iroda vény tilalmára hivatkozva részünkre bor 
tartott, melyben elhatározták, hogy az évi köznapon 9—11 óráig áll nyitva, vasár és kiadását megtagadta, mire az atyafiak feldű- 
rendes közgyűlést f. hó 20-án d, u. 2 órá- ünepnapon a kezelői Irodában csak kivéte- hödve a berendezési tárgyakat tördelni kezd- 
ra hívják egybe és azon bejelentik, hogy lesen kapnak a felek értesítést s e napokon ték, az őket jóra inteni szándékozó korcs* 
az egylet a fennforgó viszonyok között anya- a kezelő személyzetnek legalább felerésze márosnét-bántalmazták, ezenfelül n garáz-

nem teljesít szolgálatot. Megemlíthető ? dálkodásuk megakadályozása végett oda
Horváth Jánm hetgettes bírót trmeg

gllag képtelen fentartani magát és így indít 
vány«zni fogják, hogy az egyesület számol-
jón fel.

— A nagyatádi vörös kereszt egylet ezután
ló kiadmányokat (idézések, vegzések, ítéletek) támadták, sőt Varasdi torkon is ragadta a

a bíró Írja alá, hanem azok t̂ irót és egyszer arczul Is ütötte. A korcs-
f. hó 5-én d, u. 3 órakor tartotta évi ren- f teljes szövegét magába* fogtálé kiadmány- márosnak 86 kor. kárt okoztak. Ezen tettük
des közgyűlését a városház tanácstermében okra ez a záradék vezetendő rá: A kiad- kel természeteden nemcsak kihágást követ-
Tallián Andor főszolgahiró elnöklete alatL.rn̂ nH. beléül s ezt a záradékot aztán telek- tek el, hanem büutfnyt, mert a szabályok
Az egylet a múlt évben ¿40 koronát ősz- könyvvezető, más ügyekben pedig a kezelő atháö̂ sán kívül más vagyonát is megron-

látja el aláírásával.
Regálé

tott ki a helybeli szegények között. A sze
mélyi ügyek elintézésénél dr. VVeiss Jakab-
né eggletl pénztárnok és Szmodics Szilárd kamaUlnakitenged«». R fo H nft 1909.

Jfr . . . .... . . ... ,. ... , deczember, 18-án tartott kepviselőtestüteti titkár beielentették, hogy tovább tisztüket! n •
nem viselhetik s bár a közgyűlés egyhangú- tározatát, amely! 
lag (egy szó ellenében) kívánta megmaradá ‘ * ‘ ¡ÉpT 
sukat, elhatározásukat nií(|vállo/Utliii

gAlták és a hatósági közeg elleni erőszak 
kártalanítási kötvény és bűntettét is elkövették. Megfogják kapni 

illő jutalmukat a bíróságnál.
Munkaközben baleset. Rínyabesenyőtisztüket Qi^fce,, 31 kgí^zám alatt hozott ama ha

elyben a közseg nevére kiállított pusztai uradalomban szalmarakódás közben
reg. kárt. kötvénynek ésiévi kamatainak a'Köttő Ferencz munkás a
A r " —  — ........... — ti *

szalma kazalról 
batm m ---------  M --- ■  . « * « * *  c ^ . « ^  Í ,  «1, -mrtteM,»«. Dog,,

voltuk h»|landók. I<m urnán pénllárnokká: ajknr|a eltöröli Orvosi ,egélyben uonul
Brunner Józsefné, titkárrá Kírpaú Emó ,á- kirta|anltl5l kotményeze« kötvényben részésttteteM. —

A választmányba Nj tago- továbbra is politikai község kezdésében “***‘
Mike Imréné és marad, azonban annak kamatjövedelme

lasztattak meg. 
kul bevétettek még dr. 
Trattner Mátyásné.

Több gyermekes anyák jutalmazása.
Somogy vármegye az Egyke lehető meggátlása

volt url)éres közönséget illeti akként, hogy :té!jábót két évvel ezelőtt azon üdvös határa- 
- Egyházmegyei kOzgyUlé.. A Del»«-“

somogyi református egyházmegye március célokra a pdlitikai község 
tó ki a kamat ki

¿atol hozta, hogy a több gyermekkelhogy a több gyermekkel meg
fordítja Áldott anyát pénzbeli jyfalumban részesíti, és

c» csak “ akkor adható ki a kamat Ttözvetle-'e célból egy alapot is létesített. Az alap 
hó 17-én délelőtt 8 *órakor Csurgón tartja „m &  úrbéres közönségnek, ha az a tör- gyarapítására a megyebeli közsések'is Whi’ 
meg rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés vénynek megfelelően közös gazdasági czélok I vattak, melyek igen szép jelét tanúsították 
tárqual a következők lesznek I Esperes! megvalósításara a törvényszerű módon alap- áldozatkészségüknek. A nemes cél érdekében 
jelemé, 2 Az . ^ d  eggházl szán- W  '

' ' " 1 "  1 1 ' — Tulbuzgn vadászok figyelmébe f A
Mlterpachert. Kihúzott bennünket és be nem "belügyminiszter most megerősítette azt  ̂
vezetett a boltba Már éppen zárni akartak. | régen elismert, de a törvényben egészen
Betuszkolt bennünket a bels« szobába, ránk1 világoson ki nem felezett elvet, hoggaseb-, ..... ................ .

.... . . j. i i zett vadnak Ideaen vadászterületen feouver* i —• A szesz-denaturálAs módosítása. Acsukta HZ »(tót és sít mondta. Iioyi) maid ^  kéjl)C|1 ,ó(tíll| u íí,_. n va(l,lual] ,ÖI. (KinOnyminiszter 1909. évi 105317. n. rcn-
vény 36-ik szakaszába ütköző kiháqáshoz mindjárt száraz ruhát 

Megkövülteit néztünk

fökg a nagyatádi járáshuz tartozó I 
jfl.-nl̂ kfiiy évi hoízájárulást 
melyet minden év elején az ii 

'«1 sodsíof a járási főszolgabíró AnszcjnrOjtYC 
ii^gy összegben beküldi az alap javáraKapot- 

i várra.

pénzügyminiszter l 
deleiével a szcsz-denaturálási eljárást ekként

___  egymásra, dí* Horvátországi magyar fiuk, mint ipa- mi'Klosította: Az .ul általános szesz-denaturáló
u óbb ahLuu atmelegedtúiik, lelülkerekedell roslnesok Ahorvál >zlavAnorszá{)l magBar- u n t Urgyaban IÖ97. október 22-tr\ KJMSS.
K__ n-il/ . ' ! ság védelmére nlrtkult Julián egyesü'et tijab- sz. a. kelt rendelet G mellékletet képező és

bán fölvett működést keretébe a kisipar fejbennünk az aggodalom :
Rettenetes lesz egy éjszakát ennél |CUtés*, £* utóbbi akciójának egyik ága. 

a két félelmes vénleányuái tölteni I Kiszívják. volna, hogy a szlavóniai ifjakat magyaror-
a vérünket I

A fogunk is összecsapódott a félelem
től. óvatosan kinéztünk a kulcslyukon és 
várluk, hogy Lenka n szekrényben keresgél 
majd elővesz valami régi fiuruhát, azt 
megcsókolja és sírni kezd.

Lenka később behozta a ruhát és azt 
mondotta:

—, Öltözzetek át, aztán4 majd kaptok 
vacsorát.

Átöltöztünk, meg is vacsoráztunk, de 
csak félelmünkben, mert meg voltunk ggö- 
zödve, hogy képaszkodnak és csodás táncba 
kezdenek.

Az óra kettőt ütött éjfél után — —  
Ml, a ti mesélőitek, öregszünk,

Cholnöky László.

szági szakképzett iparosoknál, kereskedők

v pontiál 
-1 C^etértokg,

deimi és iparkamara fölkéri a 
Iparos és kereskedő cégeket, kik szlavóniai Késelft» némbei^íige községben a

szándékukat és föltételeiket a kamariíná 
bejelenteni szives kedjenek.

- Kocsonyáért éhező sohanezok. Len
gyel Márkusz qigeí korosmárostó! már-régó
ta lopták a kocsonyát tányérokkal együtt 
melyeknek >záma már 15-20ra rúgott A

— Az Idei soroíás elmarad. A törvé- kiegészíti»* tárgyában 1346. 1910. sz. a. 
nyesett kívüli állapot miatt uz idei sorozás következő rendeletét bocsátotta W. A tejest 
elmarad. A tényleges szolgálatbanvő ka- palaszkok és tejeskannák hitelesítéséről In-

a benzol megvizsgálására vonatkozó utasítás 
2. pontját az osztrák pénzügyminiszterre» 

kővetkezőképpen módosítom: 
Fajsuly. A benzol fajsulya IS Celsius

nél "inasokként elhelyezi, A pécsi kereske- foknál ÍJ75--905. közötti legyen.“ Jelen ren- 
kenlle'beli delel 1910. évi február (6-án lép hatályba.

magyar ifjakat inasként fölvesznek, hogy e múlt hét Horváth Istvánné; Handó János és
neje gittet lakósok összeszólalkoztak, s mi
kor szóharezban egymást legyőzni nem tud
ták Horváthné" zsebkést rántott elő és ellen
feleit úgy megszurkálta, hogy mind kettőn 
20 napig gyógyuló ’Súlyos testi sértést ajtett. 
A késeló asszony hösiességeért diszokleve-

gyanakvó korcsmáros. feljelentésére » csen- |ct ^  blróií log|11 hl, dnl 
dórség k,la9ornozta az uionczoknl Kányl £  Tejesp.laczkok és tejcskannák hl-
Ferencz és Rostás Sándor gigel suhanó̂ ok teie»itése. A kereskedelmi miniszter aleljes-
becses személyében akiknek drágába fog palaczkok és tejeskannák hitelesitéséről In- 
kerüini lakmározásuk. téíkedö 1908. évi 107. sz. rendeletének



I NAGYATÁDI h ír l a p

tézkedő 1908. évi 107238. számú rendele- ¿s válló törvéngszéknek 1910 évi 7935 szá- 
10. és H. §-aínak kiegészítése iránt a mu vénzése következtében Dr. Radvány

«99»« ,a-sithetők a 4 és 5 literes űrtartalmu tejespa- Grünwald javára 230 kor. s |ar. erejeig o 
laczkok is. E palaczkoknál az űrtartalom ganatösitott kielégítési végrehajtás utján fér 
megjelölésében csakjjckora eltérés engedhető

83 szám 1910 végrh;
Árverési hirdetmény.
rfírott-birósági -végrehajtó- az 1881 

évi LX. t.-r-c. 102. §-a értelmében ezennel
lülfoglalt és 920 kor.-ra becsült következő. közhírré teszi, hogy a budapesti V. kérüle- 
ingóságok u. m.: 150 drb. kendő, 60 te. ab-! tj |,jr  járásbíróságnak 1909. évi Sp. VI. 
rosz^ tucat szalvéta nyilvános árverésen 891 6 és 765 4 számú végzése következté

ben Dr.-Dezső Sámuel -ügyvéd által képvi-
selt Goldberger és Neustadtl javára 191 k.

meg, hogy a rajtuk jelezett térfogattal egyen
lő Folyadék mennyiségét betöltvén, a folyadék 
felszíne és a mértékjei közötti távolság 5 
mm. nagyobb ne legyen. A fent idézett ipn-, eladatnak.
delet egyéb határozmányai érintetlenül ma-j Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- 
radnak- rásbiróság 1910-ik évi V. 42 2 számú vég- 20 f.. és 112 k. 45 f. s.jár. erejéig fogana-

Kivándorlás. Somogyvármegye terű- z ŝe folytán 250 kor tőkekövetelés, ennek | tositott kielégítési végrehajtás utján lefog- 
letén a kivándorlás 1908 évhez képest az 1909 év, deczejpber hó 31 napjától járó lalt és 900 kor.-ra becsült következő ingó- 
elmúlt évben jelentékenyen emelkedett. Mig 6 y kamatai és eddig összesen 49 kor. 95; ságok, u. m.: 2 ló. 2 kocsi, 1 pár lóravaló 
ugyanis 1908 ján. 1-től dec. 31-ig. 514 ut- ̂  fiilér|>en biróilag már megállapított költsé-; szerszám nyilvános árverésen eladatnak, 

kiálilása iránti kérvény érkezett be, erejéig Nagyatádon (Széchényi tér) le- Mely árverésnek a nagyatádi kir. já-
T ;* : ,  “' " ! " , ” r í z j  ; I L  « «  19 o-ik évi v. 63 száma «4-re, tehát az elóbbi évinek több mint két- ! ,n,„tAn co l, «rm  *ai. u* .szeresére emelkedett bizonyságul azon ag- ^10 évi márezus hó 15 napjának * *  Jolytán hátr.58 kor. 25fill. tőkekövetelés
gályunknak hogy az amerikai gazdasági délutáni 3 órája k- *** S * Jn fcA«,. , . ., . v3 3 ... . i kor.-bán biroilag már meqállapitott költsé-vilrt9h.t4s.mak enyhülése, az eg,,dóre hatánd.!ül kitüzelib é, ahhoz a venni szín- e Nagu„ lído„, alpercs ,aka5án
szunnyadt kivándorlásiAázat nmét * ,« *-  dékozok ezennel oly megjegyzéssel h,v.t- ,Sléchín Mér) ,Knda megtartására
kényén lokozni lógta Ugyan azért hazáit n>k meg. hogy az érintett íngöságok az ,9|0 márcí|us M  |g.|k n.oián.k dél
önzetlenül szerető minden magyar embernek |88l. évi LX L— <•. 107. és 108. J-ai érlel- u|*„| 3  óráj ,
örömmel kellett üdvözölnie az 1909év'szept. mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbe „„uridíül kitazetik és ahhoz a venniszán- 
1-én éleibe lépelt 1909 II. t  cikkel amely- ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
oek U l ^ t o i i l  szig^bb „ « M k .« « .  *  ' h az érintet, Íngöságok az 1881.
mér az életbelépletes kezdeten is lelenle- Amennyiben az elárverezendő ingósá- évi XL. t.-c. 107 és 108 §-al értelmében 
kényén kedvezőbb eredményeket idéztek é li gokat mások Is I.- és leiailogtaltatlák és készpénzüzeles mellett, a Tea Obbel Ígérőnek 

— TOz. Görgeteg községben lolyo hq.azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen í,^ ^ ,, a a i„  becj áron ,s cl ( k 
J-in este Balog Fem.cz IsOrgel lstalo„ t i árverés az 1881. év. XL. t-c. UO. ér- >dllln, "  ^
pajtit, a benne volt gazdasági eazközök- le|mében ezek iavéra i, elrendeltetik. Amennyiben az elárverezendő Ingősá-
kél együtt leégett. .  tűz a cseled gondal- Kelt Nagyatádon 1910 évi lebruár hó „ ok. t másní  ,,
lansáoáböl keletkezeit. aki éoö oioával ment 91 gokat mások ,s le és felulfoglallalták és

SZABÓ JÓZSEF
kir. jbir. végrehajtó.

lanságából keletkezeit, aki égó pipával ment 24 napján, 
a polyvás féla/erbe, ahol a kihulló szikrá
tól tüzet fogott a polyvás szalma és roha
mosan tovaterjedve a pajta leégéséi meg
akadályozni nem lehetett, csakis a tűzoltók " -» ■ ............. .......
erős munkájának köszönhető, hogy m̂ s 95 S2ám 1910 véorh 
épület is le iferavégett.

— Bűnügyi rovat. Szabó Mária taranyi Árverést hirdetmény,
lakóst a kir. kúria lopás vétségéért 2 hó

I azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
I árverés az 188I.éviXL. t-c. 120. § érteimé
iben ezek javára is elrendeltetik, 
j Kelt Nagyatádon 1910. márcz. hó 1-én.

SZABÓ JÓZSEF 
-« -r --. kir. jbir. végrehajtó.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. *98 sz. 1910 vhtó.
Árverési hidetmény.napi fogházra és politikai jogainak felfüg- évi LX. t—c. 102, §-a értelmében ezennel 

—gesztésére Ítélte. — Ugyancsak. Migács közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. j 
Víncze eszéki lakóst 2 havi fogházra. — és váltó törvényszéknek I910évi SOI 1 szá- 
Páviács Károly cserepes nagyatádi lakóst mu végzése következtében Dr. Kommen i évi LX' t ~cz- 102 §-n értelmében ezennel 
lópásért 1 évi börtönre. -  Kis Vucskics Elek ügyvéd által képviselt Seiden M. Mik- közhi" 6 teszi, hogga nagyatádi kir járásbiró- 
Ferencz taranyi lakóst sulyns testi sértésért sa javára 446 kor.; 76 fill. s Jár. erejéig fo- ságnak ,91°- évi V. .10/1 számú ̂ végzés« 
1 évi börtönre. ganatositott kielégítési végrehajtás utján kftv«l*«*l*beii Dr Friedrkh Fcchtner ügyvéd

— Bőrtolvajok. Frank Ferencz Somogy- lefoglalt és 831 kor.-ra becsült következő által képvisc,t Gebrűd«  Enderlm javára 
szobi lakóslól 6 drb állati bért 156 korona ingóságok a. m.: IV t te. kendő. 3  vég ru- kof; * >Af ef^  foganatosított klelé- 
értékben elloptak, 0 csendórség a tetteseket haszövet nyilvános árverésen eladatnnk. ’g>*é*ii végrehajtás utján felni foglalj és 
Laczó Sándor és ágyasa személyében kidé- Mely árverésnek.« nugyaládi kir. já- 13 ,8  kor’ra becsült kővetkező igósóflük. 
rltette és a bíróságnak átadta rásbiróság 1909 ik évi V 840 3 számú vég- u m rd,ós áruk- Ingek nyilvános

— Útonálló legény. Kuntelep község- zésc íoly*án 446 kor. 76 fill. tőkekövetelés j árv*fé:,«,> eiadatnak.
ben múlt héten egyik este a korcsmából ennek 1909 évi november hó 30 napjától Me,9 árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
hazatérő Keszeg Józsefet Bach József meg- )4fó 6  /„ kamatai, és eddig összesen 105 biróság 1910. évi V. 30 2 számú végzése 
támadta és alaposan elverte. A verekedő kor- *0 fllérben biróilag már megállapított fü,MWn tőkekövetelés ennek 1909
atyafit helyében tették aUiróságnál. költségek erejéig Nagyatádon (Széchényi- évi ^«««mber hó I napjától járó 6 */„ kama-

Mllyen idő lesz? Meteor, a híres **r) kendö 
időjós Írja: Az időjárás enyhe jellegének oka «»árczius hó 23-ik napjának
hogy egy nagy kitörés két óriási szétszórt délelőtti 10 órája
foltot eredményezett a napon. Ez a két nagy határidőül kitúzetik ét ahhoz venni szándé- ^ ‘áaára 
most is szóródó foltcsoport ellentétesen ^ ó k  ezennel oly megjegyzéssel hivatnak ,d,° '  <vl márc,us hó 2 l-lk napjának 
befolyásolta a hideg jelleget. Március havá- ,ne9> bogy azérmtett ingóságok az 1881.' 9-órája.
nak változó napjai 4, 8, 11, HÍ, 16, 18, 23, ‘ *vl LX. t.—c. 107. és 108. §-ai értelmében haWr,dóül Wtüzetik és ahhoz a venni szán- 
26 és 28-ra esnek. A 8  enyhe, a 13 hideg | készpénz fizetés mellett, a legtöbbet igéró- dékoz<i,c zennel oly megjegyzéssel hivat- 
csapadékos, a 18 változó. Inkább euyhldeg nek, szükség esetén becsárori alul is elfog-t|||H —j i t -  - «0 ............ naj( n(jHjtll|

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.

tai és eddig összesen 70 kor: 40 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig. 

^Nagyatádon (Széchényi lér) leendő meg-

csapadékos, a 18 változó, inkább enyhe s 
a 26 száraz, szeles s hideg jellegű.

HIRDETÉSEK.
113 szám 1910 végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk.

Amennyiben az elárverezéndö Ingós-

nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet

gokat mások is le* és felfllfoglaltatták és ifl6̂ ön*k• uűl<*é9 esetén becsáron alul is 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen *°9nak #datnL
árverés az 1881. évi XL. t-c. 12a §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik

Nagyatád, 1910 márczius hó 5-én.
SZABÓ JÓZSEF 

kiri |bir. végrehajtó.

Amennyiben az elárverezendő Ingósá
gokat mások is le- &  felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t.-c 120. § értel
mében ezek javára is elrendelteti!«. v 

Nagyatád, 1910. évi márczius hó 1-éti 
SZABÓ JÓZSEF 
kJr. Jblr. végrehajtó.



NAGYATÁDI h ír l a p

74 szám 1910 vhtó
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó azl881 évi 
LX. t-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a nagyatádi kír. járásbíróságnak
1909 évi V. 656/1 számú végzése követ-1 
keztében Dr. Ludvig Fechtner ügyvéd által 
képviselt Gebrflder Enderlin javára ¡250 kor 
s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 690 kor.-ra becsült 
kővetkező ingóságok u. m:rőfös áruk nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1909. évi V. 65$ 3 számú végzése 
folytán 250 kor. tőkekövetelés, ennek 1909 
évi szeptember hó 1 napjától járó 6 ’/„ ka
matai és eddig összesen 76 kor. 50 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejé
ig, Nagyatádon (Széchényi-tér) leendő meg
tartására

1910 évi március hó 21-ik napjának 
d. e. 9 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók e£ennel"oty megjegyzéssel hivat
nak meg, hoijy 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 
ádatni.

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

Kelt Nagyatádon, 1910. évi márezjus 
hó 1 -dik napján.

SZABÓ JÓZSEF
---- -~r—* u, Jb|f végrehajtó. ■;

Szalós Számtartónénál
Simongéton kapható: magas 
törzsfl rózsa t kor. 50 fillér, 
félmagas 1 kor., alacsony 
  50 fillér. —  , . 

Átvételi napok szerda és csütörtök.

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek

a  m Ar ia c z e l i s z Oz  Má r ia
védjegygyei ellátva, 

melyeket MAriaczeli gyomor- 
cseppeknek nevez a nép, har- 
mlncz esztendő óta úgy beviitaV, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E  cseppeknck utól- 
érhetctlenül Jó hatása van min
dennemű gyomorrontás. gyo
morégés, székrekedés, fej- és
E'omorgörcsök, hányás, álmat- 

kór'aft vér“ **ény,é*  ás sáp- 
Kapható minden gyógyszertár- 
>*• ’ ety  öveg fillér, 
nr üveg 1 K 40 fillér. S üveg

ko küld a készítő BRADY K. gyógyszertára 
igyar Királyhoz*, Wien, 1. Flelschmarkt

■*̂  gy - - » .. m w
5 korona, 3 duplaüveget 4 K 50 fillérért fran‘ 
ko küld a készítő BRAD1 
a .Magyar K
t, Depot 24 L 

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a MAriaczeli 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörös szinü csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

Köhögés, rekedtség és hurnt ellen nlnc« Jobb a 

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKANÁL

Húsvéti ajándéktárgyak
kaphatók 

BenyákJános papirkeréskedésében

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

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csüft fiéthy-félét fogadjunk e l ff

i i É a i « M N n c M n n n m

r

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőket 
különféle fajokban, fajflsztaságért Jótáll- 
va legdusabb választékban a már évek óta 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert
kUkUllö menti első 

szolöoltvány telep
Tulajdonos: CASPARI FRIGYES.

Medgyes 85 sz. (Nagyküküllfl megye). 
Tessék képes árjegyzéket kérni I

Az árjegyzékben 
széröl éftf/ett e

1 té-
elismerö levelek, ennélfogva 

den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele 
az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint 
belileg bizonyságig szerezhet magának a fenti

legtartalmasabb
legelőkelőbb

legjobb
n a p i l a p

Budapesten.

Egy évre ¿8 korona, félévre 14 korona negyedévre 7 korona 
1 hónapra 2 korona 40 fillér 

Egy példány ára 10 fillér Vasárnapi szám ára 20 filléré



K A N D A L L Ó  E S Z K Ö Z Ö K .

HALIFAX ÉS PELIKÁN KORCSOLYÁK ---------  SZÁNCSENGÖK.

Konyhaberendezési tárgyak: zsirbödönök, húsőrlőgépek stb.

M. k i r. l ő p o r-á r u d a
Lüttichi és suhli vadászfegyverek, flobertek, és revolverek. 

Mindennemű töltények, serét és vadászati cikkek.

E l s ő r e n d ű  é g e t e t t  mész. 
Beocsini portland- és román cement.
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET
BENYÁK  JÁNOS

n a o y a t A d .

KÖNYV.- PflPIR.-IRO 
ÉS Rfl[ZSZER

K E R E S K E D É S

0

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszeri) és finom dobozievéipapirt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

É-

ELVALLALOK:

d o

PP

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász
lapok, eljegyzést 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.

a

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott BenyákJáüoa könyvnyomdájában Nagyatádon 1010.



V. évfolyam 1910. márczius hó 17 Il  dik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA. 
A -NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

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

FELELŐS SZERKESZTŐ

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János 

könyvkereskedése.

Március 15. «■
A 62-ik tavasz bontogatja rü

gyeit azóta, mikor Magyarország új
já született. Az örök természet vál- 
tozhatatlan törvénye évről-évre meg
hozza a tavaszt derülten vagy boron- 
gósan. Uj élet támad a letüző nap
fényben, a feslő rügyekben, a csevegő 
patakokban. S ezzel a hatalmas föltá
madással egyidejűleg a magyar szív 
is megújhodást erez. Eltűnnék önző 
gondolataink, s a lelkesedés és sza
badság erőiből, a régi nagy idők 
mámorából egy-egy Foszlány meg 
legyint minket is.

Foszlányt mondottami Mert hi
szen a 48-as alkotmányból már csak 
rongyok vannak. Jogi és anyagi ja
vainkat idegen aspirációk szívják fel 
s közjogunk bástyái körül ósdi ha
gyományok bujkálnak.

Keserűség bénitja lelkünket, úgy 
érezzük,liogyromba dőlt bennünk sok 
minden, ami hitet,szeretetetjelentett. 
Erőink forrásából gyengeség lett, a 
szeretetböl gyülölség takadt. Mindaz 
amit a 48-as nagy idők alkottak 
pusztulásnak indult, s sötétség borult 
mindenre, amit a százados zivatar
okból megmentettünk! És mégsem 
szabad, hogu csüggedés szállja meg 
lelkűnket I Nem szabad szelid fataliz
mussal belenyugodnunk a megtépá
zott alkotmányosságba) Ne tegyük

kezünket ölbe gyáván, erőtlenül! állam kiépítéséhez; de minden ábrán- 
Erőink fokozásával, reális szám ve- dozár nélkül, csakis hideg megfog 
tésekkel álljunk tcadidonális tőrek- tolással, törhetetlen ül, rajongó haza- 
véseink mellé! szeretettel! Úgy legyen!

Minden nap orcánk verejtékezé
sével dolgozzunk, hogy legyünk gaz- VárOSÍ kÖZOVÜléS. 
dagabbak mert a gazdagság füg- „„.„«iségü " ¡ , » 01« «  »öli .  
ge lenseg Becsülik meg a munkást, ¿ittlétének!. hó 12-énd. 
aki diadalhoz vezet; vessük meg a - -
henyét »Ki rabszolga sülyedl Ne *SE.ISdZ
bántsuk a törvényt, hogy az se bént- ^  ^
hasson bennünket Soha sem feled- *** T t Z S S S k  
|ttk, hogy egyedül, rokonok nélkül „ kf)Wí.lkMÓk
állunk a világban; kevés barátunk, t-'eigtstock Zsigmond és társai kértle- 
sok ellenségünk van, s csak önma-.i]ltrk. utasjttatoti a községi elöljáróság, hogy 
gunkbatt bizhatunk. Erőnkön felül nej, Fviqt.tock, Mayer és Benyák házak elölt 
kísérletezzünk; ha belátjuk némely ,cmuzi dó aruk betonirozás» iráni »részte- 
dologban gyenges günket, már meg- les lervekei és költségvetést készítesse el. 
tettük az első lépést a győzelemhez I Ugyancsak tervek és kdiiségvet*, be- 
Edzzük meg lelkünket, izmainkat 0 j^e^se határoztatott el az iránt, hogy az 
komoly munka, a tudományok által, ukaöntözéshez való víz alkalmasabb módon 
mert akkor a diadal a miénk I Az a sztrezle„ ík bt eddi3 
nemzet, mely ¡óban és rosszbanegya- fl ,ólé[ Uzép]ő r4utl)ek „jobbik 
ránt meg tudott állani ezer évig, a ¿»engedtetett az ártézijürdó részvény- 
melyen a történeti viharok véóig Wá- társaságnak parkírozás céljára oly módon, 
guldottak fĵ nmarad továbbra 'Vfcogy annak miként való keresztülvitele a 
el nem bukhatík ! De hogy a küzde!-|Jiazfcég hy ĵáruiása alapjáneszkózőtfes&k. 
rnet el ne veszítse és győzelmesen  ̂ kepének a községi szivatyuskút- 
végezze: ahoz a rideg megfontolás- i tol nHugatrB esó rés*. M éren befásiitatik
nak, az erő és gazdagság, valamint 
az erkölcsök gyűjtésének korszakára 
van szükség.

Ezeket tanítja nekünk a március 
15. dicső emlékei Ezek alapján fog
junk neki az igazi magyar nemzeti

és a kocsipiaci zséljaira továbbra is rendel
kezésrê  (og állani. Ily módon egyenlőre a 
fürdó és á közönség érdeke kiegyenlítést
nyert.

Elhatároztatott a községi faiskola és 
polgári Iskola új kerítéssel való ellátása.

Nagyatádi Hírlap tárcája 
A fürdő tündére.

Irta: Oraallog Kornál.
Egy szép reggelen arra ébredt ami kis 

fürdőhelyünk, hogy minden férfi elvesztette 
a szivét, és azt a sok-sok szivet mind egy 
«is szőke tündér szedte őss*^ aki csak pár 
nap előtt érkezett meg. Valami csudálatos 
búbáj volt a tekintetében, mely előtt önkény
telen rakta le a fegyvert. DévaJ kacagása 
egész nap hallatszott a fürdóház környéké
ről. Reggelenkint egész sereg férfivárta a 
parkban s boldog volt az, a ki pár szót 
válthatott vele. És a kis tündér mindéit a 
körülrajongást, szeretet s meghódolást úgy 
vetle, mint egy fejedelemnö, a kinek alá
zatos rabszolgái hódolnak. Csakugyan feje- 
delemnő volt, a szivek fejedelem asszonya.

Csak Boronkay Oszkár nem akart tudo
mást venni az Ö nagy hatalmáról. Ez a sö
tét, magába vonult férfi rendesen félreüU 
egy pádra s onnan szemlélte a kis király
nőt és udvarát. Néha egy mosoly rándull 
végig az arczán. Valószínűleg szánakozott 
azokon, akik úgy törték magukat a kis tün
dér egy mosolyáért, szaváért. Előtte bizony

' ntjal megfoghatatlan dolog volt az. mert így 
. beszélték, hogy nő iránti érzelem még. soha 
sem dobogtatta fel szivét.

Kelemen Ilonka az első napokokban 
I nem Igen vett tudomást a söt̂ t lovagról. 
Élvezte a tömjénezést s örült udvarlóinak. 
Hauem egyszer a park fóulján véletlenül 
összetalálkoztak. Boronkay fanyarul félre 
fordította a fejét s ez szemet szúrt az elké
nyezteti babának. Hát létezhetik ember, aki 
őt nem vrúei figyelembe?

Oda fordult az egyik udvarlójáho/.
— Ugyan ki az a csúf férfi?
Az aztán sietett lefesteni Boronykayf. 

Egy cnibergyúlöló külóncz, aki még soha 
szerelmes nem volt A pörös aktáin kívül 
semmivel sem töródik. És ha szobájába az 
ajtón bejön egy hölgy, ö,másikon kimene
kül.

Kelemen Ilonka elmé|ázva hallgatta a 
magyarázatot s aztán a séta alatt többször 
ökölbe szorította a kezeit. Előtte rejtély volt, 
hogy lehesen valaki, aki kitudja önmagát 
elégíteni s nem vágyakozik társaságra s el
határozta, hogy ennek a rejtélynek nyomára 
|őn. . '  ^

Másnap ugyanott találkoztak. Boronkay 
ismét nem veti tudomást a hódító  ̂klski

rálynő jelenlétéről. Kelemen Ilonkát elhagy
j a  türelem s odaszólt az udvarlójánafc:

— Mutassa be nekem ezt az embert.
Az sletelt e parancsot teljesíteni Boroa-

kay kénytelen-kelletlen hajolt meg s várta, 
hogy megszólítsák. Kelemen Ilonka akkor 
vette észre, hogy milyen zavarban van. Mit 
kérdezzen tőle? Hirtelen nem jutott más 
eszébe, hanem megkérdezte:

Miért olyan szomorú mindig?
— Nem vagyok szomorú, csak szánom 

az embereket
— Miért?
~  Hogy annyira megfeledkeznek em

beri voltukról s egy másik ember előtt, aki 
véletlenül nő'szép, annyira meghatóinak.

— . Goromba. — S Kelemen Ilonka 
hátat fordított Boronkaynák s ott hagyta. 
Boronkay gúnyosan meghajtotta magát l  
ment az útjára. , «

Kelemen Ilonkát ez már végleg kihozta 
sodrából s összecslkorgatta hófehér fogóit. 
Hazamehet többször toppantott a lábával s 
mikor dühösen becsapta maga után az ajtót, 
azt kiáltotta:

— És ha bármibe kerül is mégis meg
hódítom.

És aztán mindennap kereste Boronkayt
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Skríbanek Adolf temesvári nyűg. kör
orvos a községi szegénye*részére, mint
hogy egyldeíg itt is praktizált, 400 koronás 
alapítványt létesített oly módon, hogy az 
összeg kamatait elsősorban két oly szegény 
kapja, ki vak vagy béna.

A kaposvári pénzügyigazgatóság hatá
rozatban értesítette a községet, hogy a gyógy- 
fürdójelleg folytán általános házbéradó alá 
vonja. Minthogy ez igen hátrányos és a 
törvény rendelkezésének sem felel meg, uta- 
sittatott a községi elöljáróság, hogy a ha
tározatot felebbezze meg a m. kir. pénzügy
miniszterhez.

szociális higiénére visz át. Hiábamin- 
den egoizmus, hiába jelentkezik k<H 
ronként az ' emberben a ragadozo 
állatt és hiába fordítunk bármily nagy 
gondot az egyénre minden takarga- 
tás ellenére a mélyebben vizsgáló 
elé tárul a nagy tömegnyomorékság 
a betegek, degeneráltak, idióták óri
ási kontingense. Aprimitiv népek
nél a nyomorékot egyszerűen meg
ölték. Az állatoknál is a tökéletlen
ebbek a természetes kiválasztás foly
tán elpi sztultak. Nem igy a kultur- 
embernél, hol a szeretetés az orvos

A közgyűlés utasította a községi elöl- tudomány pártfogásába veszi a töké- 
járóságot, hogy jégbeszerzése iránt intéz- letlen egyéneket és valósággal elő— 
kedjék s az érdekeltekel lépjen érintkezésbe, mozdítja szaporodásukat. A háború 

Megvátasztatott a községi számadá- azelőtt a gyengéket pusztította el, 
sok vizsgálati bizottsága. y- 'm a  csak az erősek mennek háboru-

Dr. Grünbaura Náihániel szóváfette ba és vesztik életülfet. Mindezért az 
azokat közleményeket, melyek a ménteiep emberi faj romlása erősen előrehalad, 
eltávozásáról a Somogyi Hírlapban és So Ennek a fajromlásnak egyik legfon- 
mogyvármegyében megjelentek. Utasította a tosabb tényezője az alkoholizmus, 
közgyűlés a községi elöljáróságot, hogy Midőn az emberi kíváncsiság az 
Ügy ezen. mint a hivatalszolga és-Wrófize- erjesztett italokat felfedezte, már meg 
tés ügyét tegye vizsgálat tárgyává és tegyen is szerette, mert azt tapasztalta, hogy 
aTegRízéíebbl közgyűlésen erről jelentéstr a bennünk levő narkotikum rendki- 
és terjeszen elő indítványt. vül kellemes érzést idéz elő. A fáj-

Elfogadta a közgyűlés az adóüggi jegy- dórnak sokkal enyhébbek lesznek a 
zől állás szervezésére vonatkozó szabály tj0 [lő  bénulás folytán. A fájdalom 
rendelet tervezetét és jóváhagyta a kiküldött ugyanis ^ m más, mint túlságosan in- 
blzottságnak a kaposvári m. kir pénzügy . . . ..
igazgatóval kötött szerződését arról, hogy |enz,v az erf eK szerve* d1Udl
a jelenlegi adóhivatali helyiség e célra óévre közvetített ingereknek. A fajdalom 
a kincstárnuk évi 1000 kor. bérért bérbeada- czélszerü berendezése a természet
tik. nek, mert mintegy biztosítószelep 

Kovács Gyula jegyzőnek járó termé- módjára figyelmeztet nagyobb vészé- 
Kelben! laMs Ogy«n<k rfhitz«» vcg.it pe- , kre flk is „uurmek minden károsi

cselekv.,. rog.ó,, abbahagy, ha az 
krét indítványt a váro»háaep«i«t cHurktrt fájdalmas kezd lenni. Ami tehát ezt 
valő Télemeréséről. a fájdatomérzést megszünteti, nr. az

Tárgyalta végül u közgyűlés a gazda- embert biztositó szelepjétől megfQSZt- 
sági munkástiázak létesítésének ügyét, mely- va, nagyobb veszélyek előre érzését 
re vonatkozólag elhatározták, hogy loúöuo és QZ ideiében való menekülést meg- 
kor. létesítési kolLsey után az dllainseyfty a .. „il,, i. i
eluyerését fogja a község kérelmezni. dkadalyozzö Az alkohol kellemes

hatása is onnan ered, hogy érzéket-

Azembensége3yikvaszedslm e . : r t S h :ur a' t ^ « r a t :Irta. Ford Ágoston, egyetemi o.voatanár tán, aminthogy a nagyobb fokú agy 
b̂énulás, a paralyzis progressiva is 

A szolidaritás gondolata, a szoci- rendkívül kellemes közérzettel ¡ír. Az 
ális gondolkozás elterjedése az em- alkohol a hideg és meleg érzését is 
béri Önzés ellenére önkéuytelenül a ggOtigiti, ezéri bármennyi/e dicsérik

a parkban, de nem találta. Ez a sikertelen 
kísérlet egész dühössé tette. Tépett, rontott 
mindent, ami kezeügyébe került. Udvarlóinak 
egymásután adta ki az útlevelet. Utoljára ö 
is oly egyedül járt a parkban mint az az 
ember, akit hiába keresett.

Egy kirándulás alkalmával történt, hogy 
Boronkayt Ismét meglátta a hajó fedélzetén. 
Oda támaszkodott a karfához s egykedvű
en verte szlva-ihamuját a vízbe. Hallóit i 
Keleine.i Ilonka dévaj kacagását a háta mö
gött. de nem tartotta érdemesnek, hogy meg
forduljon. Csak akkor emelkedett fel egy 
pereire, mikor eldobta egyik szivarját s 
másikra gyújtott.

Kelemen Ilonka odument s vállára tet
te a kezét.

— Nos Ismét félre vonul?
— Ez már szokásom.
— Mondja csak készakarva kerül en

gem?
— Én? Nagysádot? H!s* senkivel 

sem társalgók.
— Ép ez bosszant. Mért vonul félre? 

Mért nem örül', mint a többi?
— Mert nincs minek.
— Igaz, hogy sohasem voltszerelmes ?
— Igaz.

* — És magába más?
— Azt neA tudóin, niert sohasem 

kérdeztem.
— És ha mégis volna valaki?
— El nem tudom képzehú ki lehetne ?
Kelemen Ilonka lehunyta a szemeit.

arcát elöntötte a pír s hallkal susogta:
— Lássa én rokonszenvezek magával 

Nekem tetszik a modora.
Aztán megállt s várta, hogy Boronkay 

is szóljon valamit. Az pedig könnyedén 
meghajolt « hallgattak mind a ketten. **

Kellemen Ilonka végre kitört.
— Hát nem szól semmit ? Mindent én 

mondjak meg? Nos igent Tudja meg, hogy 
szeretem magát. És most félre fordulhat s 
verheti tovább a hamuját a vízbe.

Boronkay arczán egy mosoly játsza 
dozott. Megfogta lassan Kelemen Ilonka 
kezét:

— Lássa Ilonka, megengedi, hogy igy 
szólítsam, én is szeretem magát. Egész örült 
vagyok. Az első pillanattól kezdve szeretem. 
De ha beállók én Is a többi közé, ugy-e 
megvet engem Is, mint megvetette azokat. 
Mig igy, hogy különczködtem, megajándé
koz a szereidével. Lássa ilyenek a nők. .

is_A szeszes ital télen melegítő, átjá
rón hűsítő hatását, nagyon gyakran 
visz megfagyáshoz és napszuráshoz. 
Ezért a kellemes érzéktelenitésért 
szerettek már őseink is egyes kivé
teles alkalmakkor lerészegedni. Szoci
ális bajjá az alkoholizmus, azonban 
csak az ujjabb kdökben vált, mert a 
technika fejlődésével olcsóbbá vált 
szeszes ital élvezése általános lett 
és az alkoholmérgezés heveny alak
ja helyett a krónikus forma jelentke- 

jzett. Pedig a ritka részegség még 
nem a legnagyobb baj, mert a szer- 

'vezet-kipihenheti magát, ellenben a 
krónikusalkoholizmus a sejtek követ
kezetes megmérgezéséhez vezet. És 
a hatás szempontjából-teljesen mind
egy, az alkohol mily formában jut a 
véi;be. A bor és sör kisebb alkohol- 
tartalmát a pálinkával szemben is 
élvezni szokot nagyobb mennyiség 
mellett. A krónikus alkohol fogyasz
tás legnagyobb veszélye abban rejlik, 
hogy szinte észrevétlenül terjed. A 
legtöbb ember n\£g mindig nagyon 
mértékletesnek véli magát, midőn az 
alkohol káros hatása anélkül, hogy 
rögtön szembetűnően jelentkezik, már 
megvan. A részegség legalább szem
betűnő és. igy visszariasztóa szoká
sos u. n mértékletes ivás ellenben 
sokáig lappangó bajokat idéz elő 
és ezért nagyon megtévesztő. A bér 
ni rendkívül megbízhatóan (anonyme 
egyéni lapokból) összeállított statisz
tikai adatok szerint minden 9—10-ik 
férfi az alkohol áldozató.

Az ábstinentia üdvös hatását 
^bizonyítják biztosító társaságok ta- 
| pasztalatai. [izeknek anyagi érdekük 
minél megbízhatóbb valószínűségi 
adatokat szerezni a halálozási aránu- 
számokról. Egyes angol társaságok, 
melyek külön csoportokban bizto
sítottak abstinenseket és külön a 
mértékletes ivókat 30 éven kereszt
ül tapasztalták, hogy mig az abszti- 
nenseknél a halálozási arányszám 
70—66-—477.. addig a mértékletes
eknél. 96-00 09 ,.

Amerikai betegsegélyzö pénztá
rak azt találták, hogy míg az absti- 
nenseknél 5 év alatt háromnegyed 
hét. addig a mértékleteseknél ugyan
ezen idő alatt 2 és fél az átlagos 
betegedési arányszám.

Az alkohol a bűntetteket idézi 
elő, az elmebetegséget, a gondolko
dást az emlékezetet gyengíti. Mind
ezeknél azonban fontosabb káros 
hatása az utódokra. Ebből a szem
pontból nem az ívási hajlandóság 
átöröklésében van a főveszély, ha
nem a blastophtoriában, vagyis a 
petesejt megrontásában, megmérge- 
zésében. Ennek a következtében oly 
sok az alkohilisták utódai között 
¡az idióta, epileptikus bűntettes, el- 
! mebajos stb. Az alkoholizmus dege- 
nerálódásnak egy jeleként mutatta 
ki Bunuge az anyák szoptatási ké
pességének csökkenését is. Nagyon 
értékesek Laitínen legújabb állato
kon Yégzett kísérletei, amelyek ki
mutatták, hogy kismértékű alkohol 
is jelentékenyen csökkenti a vér ha- 
emolitikus ellenálló képességét a fer
tőző bacllusokkal szembenr —

Az alkoholizmus ily sokoldalú
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a pajtában elhelyezett takarmány, hajdina 
és a pajtában volt gazdasági eszközök. A
kár mintegy 1700 korona, mely biztosítás 
utján megtérül. A tűz oka valószinüleg goit» :

káros hatását az áldozatok folgton 
növekvő száma mellett nem szabad 
karbát̂ tt kézzel néznünk. Mig a kí
naiak és japániak törvényt hoztak
az ópium eJIen. addig mi semmit Idntianság....................................
sem teszünk, fő baj, hogy az állam — MI lesz már a kóborcigányokkal? 
rövid látásában nem-látja be, hogü_|Somogyszob községben folyó hó ll-énj 
az alkohol nagyobb gazdasági káro-f virradóra Kis György, Kertész István, Ba-1 
kát okoz,'mint amily hasznot hajt bics György és Mohacsek isfván kárára ru- 
és hogy a nép jóléténél i nemesebb hanemü , életmr czífik és több munka esz-1 
cél nincs. /  ! közt elloptak. A nyomozó cxendőrség kide-
*= '  , ritette, hogy a lobást talányos Mihály ésH Í R E K  3 társa felsósegesdi kóborcigányok követ-

ték el, akik elmenekültek és ismeretlen he
lyen kóborolnak. Dacára a szabályrendelet 
szigorú intézkedéseinek, mégis minden hé
ten felüti a fejét egy-egy karaván, hogy a 
környék lakosságát fosztogatva örökösen 
rémületben tartják.

— A szerelmes ember boszuja. Kovács 
Korona-1 Isív*n fvar9a) kisbajom! lakos boszubólt 

Hajas Erzsébet szoba ablakját egy romlott 
paradicsommal telített sörös üveggé be-: 
dobta, a: szobában volt edényeket a bedo-

Rendelésszerüen
— Kinevezés. Az esztergomi székeslő- 

káptalan Szarkásu_János felsósegesdi ura
dalmi fóerdészt Zsitfaapátiba I. oszt. fóer 
dészévé kinevezte. ~
. — M&rczius 15. Idén, tudja az ég, m 
okból elmaradt a szép ünnepély a Kossuth 
szobor mellett. 14-én d. u. 4 órakor a pol
gári fiúiskola tartott Ünnepélyt 
szálloda nagytermében, melyen a tanítvá
nyok ügyesen szavaltak és énekeltek s a 
a nap jelentőségét Kárpáti Ernő tanár fel

készült

olvasásban. Szmodics Szilírd Igazgató lel- bo‘‘ uve?  u“ '!" r‘rl'  a rom|ott paradicsom 
kos beszédben míllaltik. 15-én este a Poi- pe“ '9 freccsenve a szobit és a ruha- 
gári «vaiókOr tartotta szokásos társasva- " ™ ül bel' slv'  ,elcmes 5 * ^
csóréját Forró Ferencz Szarvas-vendíghSI*- " «»awmitoU em-
ben, melyen Dr. Kommen Elek elnök és . er. r vv<k* *ssza boszujának a
Tallián Andor főszolgabíró hozták lelkese-

I ‘ Só* az «dóhátralék. Az ekszleksz- 
ben az adófizetések olyau mértékben csök
kentek, amint még a nemzeti ellenállás ide-

désbe az ünneplő közönséget kiváló szóno 
ki előadásukkal.

Eljegyzés. Sonnenehein Lipót bata-
tonfonyódi kereskedő-jegyet Váltott Dukesz scm- állami egyenes adóben közel egy-
Malvinkával Nagyatádon. millió korona az adóhátralék. A kir. pénz-j

— A képviselőválasztók névjegyzéké- ugy!gazgalóság jelentése szerint február
nek kijavítása végett Somogyvármegye ó̂ban befizettek a vármegye összes királyi;
központi választmánya az összeíró küldött- adóhivatalaiban állami egyenes adó fejében |
ségeket kövelkezóleg állította ósssze vn- óssszesen 216,'.90 koronát, aipí az egyes
las/tökériiréIQilkbcn: Rmmáncsaré» István- adóhivatakíkHft» így ta*Wr n»g: Kaposvár;
di körjegyzőségek: Schithán Gyula elnök 72.979 K, Szigetvár 2j ,227 K, Igal 23,517
Kovács Bertalan, Kerkároly Lajos. fsöfcölyi ** Csurgó 20,716 K. Lengyeltóti .12,857 K j
és Szabás! jegyzöségekre: Császár István Marcali 30,828 K Nagyatád 34.070 K, Tab í
elnök, Bosznay Kálmán. Hagyárossy Gyula. M-671 korona. — Amiül látjuk, az adóhát-,
Felsósegesdi, kutas! és somogy az obi jegy- ral** folyton növekedik s a kormány súlyos
zőségekre: Szarkássy János elnök. Mayercsik helyzetbe jut.de talán majd észre tér, haj
Sándor, Kisiván János Nagyatádi, nagyatádvi- ,,em ,esz pénz-

átmeneti kabátok 
felöltök, 

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon^

dékiés lábodi jegyzöségekre: Dr. Kommen 
Elek elnök, Kovéc»Gyulu.Bajóti Annin. Görge-

Vörös kakas Lábod községben folyó hó j
,........wU1),v 5-én este Kulcsár József <és Sándor lábodij p

tegiéstaranyi jegyzöségekre : Bontcz József lakosuk nagy kazal takarmány szalmáját meg! 
elnök, Garay Zoltán, Paái Ödön, Babócsai gyújtották, csakis a iréloMBdaik w«lt hflZ —
erdőcsokonyai jegyzóségre: Prinke Sándor sföuhetó, hogy nagyobb szerencsétlenség — 
elnök, Borodszky Károly, Szabó István fel- nem történt Ugyancsak Lábod község-' 
só. Barcsi és komlósdi jegyzöségekre: dr. ben folyó hó 6-án Hegyi János lakóháza
Piszár Antal elnök. Hu bér Gyula. Kohol égett le. a padláson Hhetzezve volt 100 J
Támuel. Vízvári jegyzóségre Prinke Sándor mérő csöves tengeri, 2 leölt sertésnek húsai 
elnök, Kenyeres Lajos. Makk János. <és 4 méter zab is a tűz martalékává lett.!

—■ Uj lap. Mint értesültünk, «Szigetvár Biztosítva volt minkét gazdánál, de csak 
és Vidéke» czimmel Nagy Béla és dr. Kriszt csekély értékben térült meg, káruk A tűz 1 
Béta szerkesztésével egy társadalmi heti keletkezésének okát kinyomozni nem lehe-' 
lap indult meg községünkben. tett. erős gyanú forog fenn, kogy lelketlen

— TAnczvizsga. A. Mayersberg Prida gyújtogatok vég/ik ördógt munkájukat, mert j 
tagja mindkét esetben este 8 óra'tájban ütött ki 
tartja tűz amikor lakósság vacsoránál van vagy! 

nyugvóra készül. — Kisbajom községben |

KaphatóK ^

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i s z a b ó k n á l

okti táucztanárnó, a m. kir. opera 
f. hó 19-én a korona nagytermében 
meg itteni tánczkurzusának vizsgáját.

Szőlős gazdik saját érdekükben kér- folyó hó. 8 án Miklós Ferencz kisbajomi 
jék egy levelezőlapon a legújabb árjegyzé- lakós istállója a benne volt takarmánynyal 
kel Nagy Gábor szölónagybirtokostól Kóiy együtt leégett. A tűz oka ismeretlen ugyanj 
(Bihar megye) Sok fontos, hasznos tudnivaló* de a magas biztosítás mtatt gyanú merült'
van e kitünően szerkesztett könyvben 

— Tűz. Somogyvlsonta községben folyó 
hó 10-én reggel 7 órakor Adatán Illés 16
méter hosszú é* 7 méter s/éles szalmával ruár hó 20-án eltűnt és azóta magáról élet:
fedett lstáló-pa|tá[ának északnyugati sarka 
kigyulladt. A tűz rohamosan terjedt és láng
ba borította az egész tetőzetet, mely telje
sen elhamvadt. Á tűz martallékává vált 
még a pajta aláépttménye is, valamint a 
padláson elhelyezett takarmány, hájdina és

fel a tulajdonos ellen.
Eltűnt kanás/bojtár. Fakó István Cl I 

kves kunászbojtár atyjától .kisbajomból feb-j

BU b f lPEST ,
»  t iT—,

IV., Ferencziek-tere 2.

jelt ném adott. A fiatal csavargót atya kérte 
köröztetését, hogy elzMIésének ekjét vegye 
Személyleírása termete, fejlett nyúlánk, ar- £ 
cZa hosszas, orr, szája rendes; szeme, haja| 
fekele. Eltávozásakor barna kabát és nadrág £ 
csizma és fekete viselt kalap volt rafta. í -
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Szalós Számtartónénál
Simongáton kapható: magas 
tőrzsü rózsa 1 kor. 50 fillér, 
félmagas 1 Ror., alacsony 

,■■■= 50 fillér. -

— Czlgány karaván tolvaj csínyei. Kis
bajom'községben folyó Hó 8-án virradóra 
Szalai Ödön és Tamás Ferencz kisbajomi 
lakósoktól é(ő libákat és sertés húst a kő
bot czigányok elloptak, a tolvaj karaváu 
kocsin elhajtott és eddig elcsípni nem sike-

_ rfllt * >. J  . 4— Honvédpóttartalékosok behívása.
A honvédelmi miniszter értesítette a kato
nai ügyosztályt, hogy a az 1909. évben be-;

<- sorozott honvédpóltartalékosokat, akik a 
múlt évben nem voltak behíva kiképzésre,

AwéteU napok szerda és csfltörtök. 
osztály rövid időn belül szét fogja küldeni. ■ ■■

7 _________________ ______  . . -1 - ^
1285 szám 1909 vhtó. y

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 188» évi 

LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kaposvári kir. törvényszéknek 
1908 évi 10140 p. számú végzése követ
keztében Or. Balla Vilmos ügyvéd által. 
képviselt Lltcman Ignácz javára 900 kor. 
s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre- 
bajtás utján lefoglal! é& 3300 kor.* fa bflCBÜil * 
kővetkező ingóságok u. m: 600 drD. kendó. 
rőfös áruk nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás-\  
bíróság Í909. évi V. 549/10 számú végzése  ̂
folytán 208 kor. 90 fül. tőkének 1909 évi 
toguszt. hö 15 napjától járó 37.. kamatai 
és eddig összegen 99 kor. 08 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejé
ig, Nagyatádon (Széchényi-tér) leendő meg
tartására

1910 éVi március hó 23-ik napjának 
d. ^ 9  órája 

határidőül kitüzctik és ahhoz a.venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nák 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. J

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

Kelt Nagyatádon, 1910. évi niffrc/Iusj 
hó 5-dik napján.

SZABÓ JÓZSEF
kir. jbir. végrehajtó.

BRÁDY-féle gyomor 
cseppek

A MÁRIACZELt SZŰZ MÁRIA 
védjegygye! ellátva, 

melyeket JMáriaczell gyomor- 
cseppeknek nevez a nép, Já r
ni incz esztendő óta ug£ beváltak 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
JázUrtítóan E  cseppeknek utói- 
érhetetlenül jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányas,álmat
lanság, vérszegénység éssáp-

. Kapható minden gyógyszertár- 
“ .Egy kis üveg 80 

üveg 1 K 40 fillér,
_________  eget 4 K 50 filléréi_____
ko küld a készítő BRADY K. gyógyszeriára

bán“. .Egy kis üvt 
agy üveg 1 K 40 

5 korona, 3 duplaüveget 4 K 90 filléréri fran”
6 üveg

a .Magyar Királyhoz", Wien, 1. Fleischmarkt 
1, Depot 241.*

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriaczeli 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörös szinü csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a 

Réthy-féle

PEMETEFŰ C2UK0RKANÁL.
Vásárlásnál .lzonbáff vigyázzunk és halázofían 
Réthy-félét kérjünk, mivel *>k haszontalan 

utánzata van.
1 dobog ára 60 fillér.

Csak Tiéthy-fPfét fogadjunk e l! !  j

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőket 
kültyifele fajokban, fajtisztaságért jótáll.
va legdusabb választékban a már évek óta 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

kükUllö menti első
szolooltvány telep

Tulajdonos: CA SPA RI FR IGYES. 
Medgyes 85 az. (Nagykükuilő megye).

Tesaék kép«» árjagyzéket kárai I
Az árjegyzékben Uilál hatók az ország r 
Mérői érkezett elismerő levelek, ennél

az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint Írás 
belileg bizonyságot szerezhet magának a fent 

szAIAtetep feltétlen megbízhatóságáról.

.. minden re 
. ennélfogva

den szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előd

r
Szőlősgazdák!

Homokon át kötött 
földön.

A ki borait minden
kor Jó áron és hamar 
akarj« eladni, ült«s«n 
Delawure szőlőt szántó
földekre Is. ésha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor olyan li
liom les/, hogy drága és 
hamar etkal.

Ext bizonyltjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 00 «0 ko
ronáért Is megveszik hektóját, hf százezer hold 
Ilyent teremne is. Permetezés nélkül a mull év
ben is pmnosporától mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó.)
VaMXftről árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
NÁQY OÁBOR szölönagybirtokos, 

KÓLY Blhar-m. Pósta távlrda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, romín, horvát, szerb és né- 
met nyelven.

legtartalmasabb 
legelőkelőbb

legjobb
n a p i l a p

„ a z  ú j s á g “
Budapesten.

Hgy évre 28 korona, félévre 14 korona negyedévre 7 korona 
1 hónapra 2 korona 40 fillér 

Egy példány ára 10 fillér Vasárnapi szám ára 20 fillér
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£  ' :  m eghívó. v. > ■

A „Néptakarékpénztár Részvénytársaság“
Nagyatádon, 1910. február 6-án délelőtt 10 érakor

__tartotta intézeti helyiségében

I. R E  N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T ,
^  melyre van, szerencsénk a t. részvényeseket meghívni.

Nagyatád, 1910. január 20.
(H P AZ IGAZGATÓSÁG.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Két jegyzőkanyvhitelesitő választása.
2. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés a lefolyt üzletévről, ezzel kapcsolatban a számadások 

megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztására vonatkozó intézkedés.
3. Felügyelőbízottsig választása. . ______________________
X  Indítványok. -------

Vagyon ■ó
korona

S i I
fillér

egek
korona J fillér Teher ------- STTT

korona I fillér
egek

korona fillér
Készpénz ---------------
Váltók: személyi hitelre —=_=_ 

63 drb. dologi bizt. mellet
Folyószámlái adósok---i  —
Jelzálog kölcsönök----- —

275212 
184150

89
10816 99

459362 89 
74915 15 
4000 —

Részvénytőke ——  — —  
Tartaléktőke* (alap. költs, fölösl.)
Be tétek--------------
Vlsszleszámitult váltók----
Készpénz-letétek------ ■ —

200000
5500

209437
128714

380
5236

67
57
02

fizetetten betétkamatadó — 
„ állami és községi adó 

Nyereség

323 41
1023
3803

41
22

J 5540951 03 554095 ÖT
• At htei konitMfl IMJUK lm

Veszteség

B«« i kamatok--------- j
Betét kamatadó — — — — i 
Visszleszámitolt váltó kamatok i
T J- JJ  M-i j  - -I-IIH II IHCiCKI *”  •• "■ “  [T
üzleti kéltségek ---------|
Adók és illetékek----— J
Nyereség — — — -------j

VESZTESÉG- ÉS  NYERESÉG-SZÁMLA  
O M M r r T ^ r "  u ____ .Nyereség

Kamatok:
Váltók után-------—
jelzálog kölcsönök után — I
folyószámlák u tá n ----H

Díj és jutalék----------- 3

korosa fillér
3234 06
323, 41

1700 70
2740 82
439 97
700

3803 22

fUtéf f  korona I fillér

10134 15 
227 i 34 j 

17821 21 i

12942 18

Stelner Miksa s. k.
Igazgató.

Nagyatád, 1909. december 31. 

MQIIer Izsó s. k.
pénztáro*. v

M e g v i z s g á l t u k  és r e n d b e n  t a l á l t u k :

KotzIAn Emil s. k,
I. bii. elnök.

Dr. Borsodi József s. k.
t. b. tag.

Bosznay Klímán s. k.
f. b. tag.

12942 18

Buzsáky János s. k.
fflkflnyvYei«tö.

Forrfr'Jáno* s. k.
I. b. tar

Hausner Ignácz s. k.
I. b. laf.

Szabady Károly s. k.
f. b. tag.

FI „néptaharéhpénzlár Részvénytársaság“ ílagyaládon,
takarékbetétek után 5°lo kamatot ad, a betétkamatadót

az intézet fizeti*; , " JÍ



nagyatád i h b l a p

ROTTER BERNAT NAGYATÁD.
ALAPITTATOTT : 1854.

KÁLYHÁK KÁLYHATÁLCÁK

K A N D A L L Ó  E S Z K Ö Z Ö K .

HALIFAX ÉS PELIKÁN KORCSOLYÁK = —  SZÁNCSENGŰK.

Konyhaberendezési tárgyak: zsirbödönök, húsőrlőgépek stb.

=  M. k i r. 1 ő p o r-á r u d a =
Liittichi és suhii vadászfegyverek, flobertek, és revolverek. 

Mindennemű töltények, serét és vadászati cikkek.

E l s ő r e n d ű é  g e t e t t  mész.  
Beocsini portland- és román cement.

roi _
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b e n y á k  j a n o s
KÖNYVKÖTÉSZET JN A 0 Y A T A D.

KÖNYV,- PflPIR.- IRQ 
ÉS BfllZSZER 

K E R E S K E D É S .

a

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
veket. író, fogalmi, Itatós és ivlevélpapírt.

Rajzpaptrt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK :

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 
lapok, eljegyzés! és esketésl meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
m  ■ legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Bonyák JánoB könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.

Levélpapírok 
nagy 

választékban.



V. évfolyam 1910. márczius hó 24 12-dlk szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZÓASAGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA 
fl -NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c t f i t f t r t ö k ö n
FELEL&HjüfittKESZ TÍ):

dr. NEUBAUER FÉRENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád, Széthényi tér, 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János 

könyvkereskedése.

Hncuót línnonÁrp mmdannytunk ellőtt. A pálma ága- társadalom felépült, szervezkedett. nusvei unnepere. kát teregető zsidó népnek a földi él és fennáll, 
Harangok zugása, zsolozsmák hatalom és nagyság utáni vágyako- Ezt, ezt kell végezni minden em- 

éneke és hivők szava hirdeti, hogy zása, e vágy megtestesítése a diadal- bernek a harangok zúgásakor,a z»o- 
az Ur feltámadt. És ebben az áhitat- menetet tartó Krisztus személyében; lozsmák énekével, az ujjongók író
ra keltó, megragadó hangulatban az majd az elárulás, mint csalódás és mében. Ezt, ezt kell érezni abban a 
emberi lélek mélyéből fakadtan han- csalódottság kifejező)« a hatalom megragagó és fenséges felbuzdulás- 
gzik fel a válasz, mint megerósités, előtt alkudozókban; ¡juny, szitok, bán, amelynek áradata magával ra
mint bizonyság tétel, hogy az Ur megkövezés s végül a becstelen ha- gad és bizonyság tételül hívja a hit 
valójában feltámadt. Iái nem ismétlődnek-e napjainkban, erejét a tény megállapításában, hogy 

A keresztény .vil4gifcKámgdástmindanügiunls szeme láttára., mikor r«z.llr valójában Ultáumtt. 
enflékérerünnepeli a husvétot. Azls- eszmék, elvek és törekvések törté- És hinni kell, érezni kell miade- 
ten-ember testi halála után a lélek netét látják? A lelkiisiherétiszabad- nek fölött nekünk, kiket a sors csa- 
halhatatlanságát jelképező feltárna- sig meggyilkolása az Isten ember pásai, a megpróbáltatások kinjai, er- 
dás azonban már nem valamely szer- halálában egy fenséges apotheosls, nyedő hitünk, annyiszor csalódott 
tartásokhoz kötött vallás egyik meg- melynek képe, emléke századok tör- reményünk próbára tettek. Hinni, érez- 
nyilatkozási formája, dogmája, hanem ténetét elhomályosítja, hogy a kö- ni kell saját magunkért, mindannyl- 
az igének, az eszmének örök diadala, vetkező percben a feltámadás hite unk érdekében és mindenek fölött 
Az eszmének az igének halhatatlan és vallási megbizonyosodása sugár- hazánk javára, holdogulására. 
ságát jelenti. A mint a hogy az Isten zóbb fényben és ragyogással töltse Mert nem egy hitfelekezet, nem 
ember élete, példázata és minden be az emberiség lelkét Az a nagy egy vallás dogmája más az igazság 
cselekedete is, a hitbeli vonatkozá- kő, melyet a sirgódörre tettek és az örök eszméjének 'diadala, hanem az 
sokat eMlönilye. az.- egész emha- m Hóvigyázat, a. mit -# lui ó««sé-egész emberiségé, minden WttmteU 
riség mint egy ember lelki világa-, re fegyveres .erőt reijddtek. csak emberé a földkerekségén, melynek 
nak történetét egyesíti magában. És folytatása a jelképes beizédnek.mel- hirdetője a harangok zugása, a zso- 
mik ezek? Sejtelemszerü várakozás lyel szemben a'-iény: a feltámadás lozsmák érdeke és emléke a husvét 
a születésnél, vágyak és reménysé- letagadhatatlan ténye a szabadság, ünnepe 
gek az életfolyamat során, küzdel- az igazság örök eszméjének, melyet 
mek és megpróbáltatások, mint a meggyilkolni, elpusztítani nem lehet. faainö 
férfi sora, tragikai bukás az ármány Az eszme diadala ez. Az esz- 
gáncsülése és incselkedése folytán Is méé, mely a krisztusi tanokat átlen- A nagyatádi Cariaó^tgatM I. hí 
késó, naquon késő felismerése az gl a felebaráti és ember szeretet 20".4n *í.,rCTd"  Í 432*IÍ ’*,1.,Í,J*' . - 1 •*, .  J,, . . .  , j , - ,   gok étink részvétele mellett Ennek a kfl An- igazságnak. mindent átható erejével. Azé az esz- Mn ,Iukallan kivétnek oka u  

És mindez a vallásalapitó törté- méé, mely az emberi lélek legfensé- VO|t_ ,, ¡qnjgatósag a kSiguilléinek 
netében annyira közös, annyira ismert gesebb megnyilatkozása a mely a a Casino teioumat indtivéngoit«. srtkié-

Nagyatádi Hírlap tárcája 
Küzdelem.

A hatalmas bankigazgatónak lakásán 
már régen aludt mindenki, mikor a ház ura 
is arra szánta el magát, hogy nyugovóra 
térjen. Halkan, lábujjhegyen lépett be a há
lószobába, hogy alvó feleségét föl ne éb
ressze és nesztelenül vetkőzni kezdett. Né
hány perc múlva maga is ágyban volt és 
hamarosan lecsavarta az éjjeli szekrényen 
álló villamos lámpát. Csönd és sötétség 
borult az egész lakásra.

Az igazgató nem birt mindjárt elalud
ni. Csak most hagyta félbe a munkát és 
agya még nagyon Is friss volt. A nagy csend
ben szinte lármázott a mellette fekvő asszony 
szabályos lélegzése. Most hirtelen papucsos 
léptek zaját hallotta a másik szobában. Meg- 
(|i|ii|iotii ti lámpát s a szoba leány lépettbe, 
álmosan félllg fölöltözve.

— Egy ur keresi a nagyságos urat, 
triondla halkan.

— Egy ur? Kicsoda?
— A nevét nem mondta, de igen fon

tos és sürgős hivutalos ügyben keli a nagy
ságos urral beszélnie.

Vezess* a szobámba. — Arról van szó nagyságos uram.
Az igazgató nem tudta elgondolni, ki [ hőguta bank két tisztviselője csalás és slk- 

lehet és mit akarhat késői vendége. Deugg**tTOrttrceiííMhizdvetkezelt. 
vélte, hogy ok nélkül nem áldozza föl sen- — Csalás és sikkasztás céljából ? 
ki az éjszakáját és fölkeH. Magára vette a — Hamis betéti könyvvel akarnak a
hálóköntösét, cigarettára gyújtott és kifelé pénztárnál egy nagyobb összeget felvenni.
Indult. Erős, vérmes ember volt, akit izgat- '"-.Ki az a kél tisztviselő?
tak a veszedelmek. Kissé gondolkozni lát- J nz e|l«nörzó osztóig fő-
«ott, azlín »Isszatontull é, egg kis platóig! «*_ , . . ? Hlhel„ „ n £, kl,  málll( 7
csúsztatott a zsebébe. Nyugodtan a dolgozó; _  ¡\ — én vagyok, nagyságos
szobája felé tartott, ahol az éjjeli látogató uram.
már várta. j  Maga?

Elegáns, magas fiatalember volt Sá- — Amint ebből látni méltóztatlk, nem 
padt arczán vaiarni különös elszántság ült. rágalmazok, hanem pozotlv áriatok alapján
szemhájjai duzzadtak voltak. Az Igazgató 
nyomban meg ismerte bankjának egy pénz
tárosát, juhász Gézát.

Bizonyára nem valami'' jelentéktelen 
ügy hozta ide ilyen szokatlan időben, szólt 
s eygfauteuiilben elhelyezkedett. A szemben- 
lévövel vendégét kínálta mqg.

— Rendkivüli Ügyben jöttem, nagysá
gos uram, szóit a fiatalember, Izgatottságtól 
remegő hangon. Hosszas habozás után 
szántam magamat erre a jépésre, de nem 
tehettem másképp. Éjjel kellett Jönnöm, ne
hogy valaki megtudja.

— Térjünk a dologra, — mondta az 
Igazgató kissé lörüimetlenül.

beszélek.
—• De hát beszéljen az Istenért. Mond

jon el mindent, amit tud.
-J- Mikor három hónappal ezelőtt a 

négyes számú pénztár pénztárosává neveztek 
ki, már akkor feltűnt elóttím, hogy Igmándy 
keresi a velem való érintkezést, holott az
előtt jóformán alig ismertük egymást. Mind
untalan sörözni hivott, s ilyenkor panasz
kodott, hogy a bank ót milyen rosszul fi
zeti. Nem bir megélni, mert előkelő társasá
ga van és fizetése sem rangjával, sem tár
sadalmi állásával nincsen arányban. Egy kis 
sikkasztás segitene, szokta mondani. EletóUt
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gessé tette ezt azon körülmény, mert a mai 
kereteiben anyagi okokból a Casinó fenn
tartható nem vólt, mirtthogy kiadásai bevé
teleit, tetemesen meghaladták.

Egy Casirtó meíy minden igénynek megfe-1 nyertben (Vas megye) Koch Sándor gróf Czi- 
lelne, óriási jövedelemmel rendelkeznék a ráky uradalmi tiszttartó bájos leányát Lillyt. 
szellemk'élvezétek, mint hírlap, könyvtár! Hivatalos látogatás. Bacsák Gyula 

teiemesen meanamu.n«. stb. kielégítésére és hozzá a sportcélokat altábornagy, közös hadügyminiszteriumi osz-
Kétséqtelen h?gy egy oly nagy intel- is maga elé tűzve, még tágabb körben ele- (¿lyfönök nagy kísérettel több nap óta Lá- 

ligendával bíró helységn™ mint Nagymart. gitené ki úgy .  fiatalabb tagok minta ta- bodon « , ivód ik  a méntelep megvizsgálása 
szükséqes intézménye egy oly társas kör, gok családtagjainak ma még teljesen kiele »égett, y
melyben az összetartozó elemek találkoza- gitetlen óhajtásait. .— - - ¿/nagyatádi választókerület 48-as
nak és szabad óraik egy részét kellemesen to M  ‘  "ÜRfUjZ.1, gudapártjinak bizalmi férlial f. hó 20-án 
** ' T i t s £  hoztak J ,c™fc l C k l ' nl í t ' : S o ^ t ng ^ 'e “ n., Nagyatádon .  koron, száHoda „agg tenné- 
nálunk ez az egylet mindinkább kevésbe szép siker fogja koronázni. Adja Isten! ben értekezletet tartottak, melyben képvi- 
töltötte be ezt a hivatását s egyrészt a k ö - ________

H Í R E K
— A nagyhejj szertartások rendje a 

désűnk^mindlĝ ' odálránguil'"csupán, hogy helybeli plébánia templomban a kővetkező : 
ez a szomorú állapot megváltozzék és erre NagycsútörtóJtón reggel 9 órakor nagymise 
igazán egyéni véleményre való tekintet nél- fcözös szent áldozással, utána az Oltáriszent- 
kai minden kísérletet forrón felkaroltunk. Dé,uUn 5 6rafcor Pncpé|B(;s

Most s. midőn e helyen a Qasmo ezen a ,
nevezetes közgyűléséről beszámolunk, özúm- zsolozsma jeremias próféta siralmaival, 
mel konstatáljuk, hogy döntő, határozóit Nagypénteken reggel 6 órakor keresztül; 
lépés történt a további gyászos állapot meg- 9 órakor gyásszertartás. mely után szent- 
szüntetésére és a Casinómiiiden irányú rekont- következik. Délután 5 órakor zso-
S,rUkT c . “sinó jelenlegi tisztikara és igaz- “ **" «  « “ '*9  ' " « f
gatósága lemondott Ezen lemondásról egye- tik. Nagyszombaton reggel 8 oiakor tűzés 
lőre a közgyűlés nem határozott, de a tisz- keresztvíz szentelés: nagymise, délután 6

zönség távolmaradása folytán, de másrészt 
helytelen és túlköltséges berendezkedésével 
az erkölcsi és anyagi tönk szélére jutott.

Ennek okaival most foglalkozni nem 
kívánunk sem prosem csontra. A mi mükő-

selónek Szabó Istvánt újra jelölték s a jel- 
i öles nyilvános megtétele és aprogrammbe- 
szed megtartása végett kerületi nagygyűlés 
tartását határozták el. .v__-.

-¿^-Párbaj. Most. hogy senkinek sem 
ártunk vele, mi is kötelességszerüleg regiszt
ráljuk, hogy Nagyatádon a napokban üeöreögh 
Ernő jjyógyszerészsegéd és Polifka Ervin 
ügyvédjelölt kard párbajt vívtak, melyben 
utóbbi súlyosan - megsebesült. A kir. járás
bíróság értesülvén a dologról, a résztvevők 
ellen a nyomozatot elrendelte, melynek ered
ménye meglepően sikeres, mert még a kar
dokat és jegyzőkönyveket is lefoglalták, mi 
Magyarországon még nem igen történt meg.

— Mozgolódik a nemzeti munkapárt 
is kerületünkben. F. hó 17-én tartottak elő-

igazgatóság e l van batározua ĥogy^
lemondását tentartja hogy ez Irányban is bójll parancsa nagyszombat esti 1 -> óráig kö- 
telesen újonnan alakuljon a Casinó. . ..

fl rekonstmktlóval egy hattagú bízott- <£“ • « “ **' *» »usvet hétfon reg-
ság lelt megbízva. Tagja: dr. Körűmen Elek s*t 7, 8. Órakor olvasott szentmisék, 10 
dr. Jftlke Imre, dLNeubaueiFerencz.Steiüer órakor szent beszed, utána ünnepélyes is- 
Miksa, Rotter Sándor és Katona Géza. A tentísztelet.

kórmenet. Az egyház készitó értekezletet, melyen Barakonyt Ká
roly, Lelbach Keresztély, dr. Mike Imre, br. 
Berg Ottó, dr. Szetsey István és még töb
ben -vettek részt. Állítólag gr. Széchényi 
Emülábodi nagybirtokost óhajtják jdöttfll 
megnyerni. Ismét f. hó -’1-én volt értekez-

, -  ‘“ “ ' “ ‘•r K“hul 1 Gsulalagialval érintkezésbe lépve tólúk nézeteik. Imó "*9yatadi kir. larásbirosági icgyzót a alatt, melyen mar valamivel többen vettek 
óhajtásaikról értesülve a közös megegyezés-; marcalií kir járásbírósághoz albiróvá nevez-! részt, de melyet szintén szigorúan zárt ajtók 
nek megfelelóleg átalakítsa a Casinó alap- te ki. j  mögött, szigorú diserétió mellett tartottak s
szabályait, uj megfelelőbb megállopodást _  Változások a somogyszobbl álló-1 ezen hír szerint azt határozták, hogy április
2 £ u L  S ' C  "¿ ‘“ ¡Sí" r r Í^ ^ .L ^ e t^ llZ ^ k, <OVÍ‘k ‘ M "  " W
gencia Összes köreinek részvétéi« azoknak kM ugyanezen hivatal.* minidben Somogy- l’ ki," r"  "  kc,ull' t " « " » ' l  munkapártját 
a Casinó taglal urába való IMIépáu mell- ,mb „  betyrzte it. Stelner Mór hivatalnak Koazorucak». P. hó IV-én zallott 1« 
élt egy rendkívüli közgyűlésen való szervez- (jyékényesre távozik s helyébe Rónai Odón a -Korona- nagytermében az az est, mely 
kedéssel munkájára a koronát ráhelyezze. dU-núr jón Fiúméból. Úgyszintén Horváth — bár elkésetten la — méltán sorakozott 

fl kiküldött bizottság minden tagját a Lajos állomási felvigyázó örtalékszolgilatra uclu iái,m,i„n^„áv«l mint érdekesséoével 
legteljesebb remény és bizalom indítja a Somogyszobra helyStett. «  el' 
fáradozásra Tudják, hogy egy áldatlan A p,..„éri a i«..- !,« ,, , lx , idény legszebb es legsíkerüttebb alttal 
helyzetből kell megtalálniok a kiutat, a mi. Polgári Olvasókör évi rendes köz- mi mulatságai mellé. Ez az est méltó befe- 
ha nem sikerül nekik, ismét beláthatatlan; gyűlését az elnökség f. hó 20-án d. e. 11  j«zöje volt annak a nagy érdeklődésnek és 
ideig megsínyli egész müveit társadalmunk órára hivta egybe, de elkellett halasztani j sympathiának, mellyel közönségünk a közel 

ö n^n űL  pártatlanul, látnak mun- mert a tagok nem jelentek meg határozat- q hét óta körünkben Időző Mayersberg Eri
kának s hisszük, hogtj sikerül összes Intel- ..¿no« «»Amhun _  La , n . M H 
ligenciánk támogatását munkájukhoz meg-  ̂ ^^orián Sándomé táneztanárnó 
nyerni. — Hymen. Suter Ede simongáti uradal- itteni működését kísérte. Ezen az estén győ- 

Hiszen oly szép eredmény kecsegtet, ini intéző f. hó 29-én vezeti oltárhoz ke-|zŐdtünk meg arról, hogy azon szép ered-

tréfásan későbbi találkozásaink alkalmával j  mándy azokhoz a tisztviselőihez tartozott, 
ffltr komolyabban. A t»ank úgymond;- Tnegraklket nem szereteti  -Tutoégosnn önérzet« 
sem érezne egy négyven-ötvenezer koronás j volt, őrökké békétlenkedett. 
érvágást. Ma már határozott a|ánlatot tett. j De különösen az boszantotta -- s ezért jó- 
Hamis betétkönyvet áUltanánk ki egyik Igazi! formán üldözte la — hogy mindenütt nagy 
betevőnevére, eredeti aláírásainkkal látjuk el. {tehetségnek tartották. Még Igazgatósági tár- 
s egy hordárral a betét/nagyobb feléi felvé- sai Is úgy emlegették, mint a jövő emberét, 
teljük. Az összeget én fizetem ki. | A déletőtt folyamán különféle ürügyek

— Maga mit válaszolt neki? alatt az egyes osztályokba látogatott el, ami
Gondolkozás! időt kértem- Holnap rá a legnagyobb ritkaságok közé tartozott. Be

ígértem á,válaszomat, amikora részleteket]ment Igmányhoz és egyet mást kérdezett 
megbeszéljük. tőle. A rendkívül megnyerő modorú és ke-

A* Igazgató nagylépésekkel járt a szó-1 resetlen eleganciával öltözködő fiatalember 
M|ban fel és alá. a legnagyobb elfogulatlansággal beszélgetett

Most nem tehetünk semmit,— szólt | mindenható és ulált főnökével, 
aztán Juhászhoz. — Mng szlnleg fogadja az | — Csak csicseregj -  gondolta magá- 
ojánlatot és holnap délben, hivatalos óra bán, -- a kezemben vagy, jómadár, 
után, |ö||ön fel hozzám s referáljon a fejle- j Délután félegy órakor ért véget a hi- 
ményekről. ! vatalos idő és az Igazgató ni ablakból látta

A fiatalember fölkelt és mélyen meg- amint a tisztviselők csoportokban hagyták 
M ° l t  el az épületet. Igmándyt és Juhászt Is ott

-  Addig Is köszönöm a fáradságát, látta a távozók között, de kűlön-külön men- 
■zólt újból az Igazgató és kezet nyújtott a tek el. Türelmetlenül várta a följelentő!, 
távozónak Lelkiismeretességének és szeme.s- Juhász pontban égy órakor lelkendez- 
Bégének jutalma nem fog elmaradni. |vc Állított be az Igazgató szobájába.

Az Igazgató másnap korábban ment u1 tAI . ~  Nagyságot, uram szólt a sietés-

annál is inkább, mert a meggyanúsított lg- széljük meg részletesen a teendőket.

~  Holnap fognak találkozni?
— ttt az fpmerbcir; Ax rgazgatótágl 

ülésteremben. Hat órakor, amikor már csak 
a szolgák vannak itt. Azért az ülésterem
ben, mert ott délután nem takarítanak.

Az igazgató elgondolkozott.
— Ezen a rendevun én is résztveszek, 

szólt jójjőnn velem.
Mindketten átmentek az ülésterembe 

mely az épület másik szárnyában volt. A 
teremben egy hosszú tölgyfa-asztal állt. kö
rötte kényelmes karosszékek. A falon aljba 
festett arckép s hátul, az elnöki szék mögött 
egy állványon Magyarország nagy térképe 
függött. Leért egész a földig.

Az Igazgató rövid gondolkodás után 
egy széket tett a térkép mögé.

—• Én már háromnegyed hatkor ide 
fogok ülni. Maga beszéljen azzal az ember
rel csak úgy, mintha semmit sem tudna. 
Majd aztán én fejezem be a beszélgetést.

Juhász és Igmándy hat órakor talál- 
kozott a bank kapujában. Hallgatva mentek 
föl a második emeletre és a nyitott terme
ken. melyekben szolgák takarítottak, úgy 
mentek át. mint akik hivatalos járatban van
nak. Beérve az üléstermébe, Igmándy gon- , 
dosan betette maga^után az ajtót, mig Ju-
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mény, mellyet'a Jáncztanitás utolsó Hété- is. De zongorákat és pianinókat nem min-|a karácsonyi, sil vés téri, húshagyói, húsvéti
ben rebesgettek és amelyet teljesen iehé- deniitt vásárolhatunk és tényleg csakis ott é̂s pünkösdi ünnepek alkalmával a korcsmái 
tetlennelT tartva,' nem akartunk elhinni, nem vásároljunk, ahól minden tekirttélBen-meg-1 záróra minden alkalommal díjtalanul — re
álon], hanem valóság annyira, hogy még nyugtató garanciát kapunk. Mint ilyen első- j né igénybevétele mellett — az egész éjsza- * 
olyan tanulók is, kikről az oktatás első he- rángu céget ajánljuk olvasóinknak yKe-lkára kiterjesztessék. Hisszük hogy kellő 
tében azt gondoltuk, hogy képtelenekelsa- resztély* minta-zongoratermeit (Budapest, méltánylásban fog részesülni kérésük, 
játitani a testiügyességet feltételező tánczöt VI. Váczi-koiut 21.) hol saját gyártmányain! _  ^ siketnémák. Kaposvári intézeti o*z- 
kellemes csalódásba ejtve az ellenkezőről kívül a világ összes zongoragyártmángai a tálába az 1910-1 i-ik tanévbe tizenöt siket- 
tettek tanúságot. Különösen kiemelkedő moz- legideálisabb kiszolgálás melleti szerezhetők „¿ma növendék vétetik fel Pályázhatnak So- 
zanat volt az u. n. fútyoltán<fz, melyet a be. Felvilágosítással készséggel szolgál a mogy( jA í, Baranya H  Tolna vármegyék- 
tancziskola délutáni óráit látog^ó hölgyta- cég. és árjegyzéket Ingyen küld- tartózkodó 7-10 éves siketnémaper
gők öszeolvasztva a bá,t a kelleinmelés va-~ _  Czipészek figyelmébe. A keresltedet- mckek. A kérvények legkésőbb f. évi május 
lodi franczia ízléssel letettek és amelyet mi és iparkamara pályázatot hirdet a hon- hó 20-ái« a kaposvári siketnéma-intézet ieaz- 
.  Ú r im *  frenetikus tapsol é, «irt- K a ih o z  küldendők be. A szegénysonuak
zással fogadott, hojy a srerep.ók elleni nm alkj[mj IIÖVdkeIrtt;k pályáztai folyó évi ingyenesen vitelnek fel. Egyébb lelviliguai- 
állhalva a meg nprti szüno folytonos taps- „»¿rczius 31 .¡g nyújtandók be. Érdeklődök- tással úgy a községi és körjegyzöségek mint 
viharnak kénytelenek voltak megismételni, „ek az ipartestük! nyújt bővebb fölvilágo- az intézd igazgatósága szolgál, 
a siker orokiánrésze természetessen, ezen sitást.
szellemi műélvezetért a táneztanárnöt illc- - Alkohoiisták figyelmébe. A főváros
ti, kinek buzgó fáradozását és kötelesség- közvetlen közelében, Dunabarasztin (Pest- 180 szám 1910 végrh
tudásál amint HaHpk az erkölcsi sikeren "*»;> 99Ön||óri) szvp helyen fekszik a A ■ . .. . . . . .  . . . . .  . «Park szanatórium, a melu loformán egue- Árverési hirdetmény.kívül szép anyagi siker is koronazta. mely- haiaiia ^  ... ___ J
hez őszinte szívből gratulálunk. Ili kell ég alkoholisták reszére/Vsiuiatórfum már . J * * ™ "  *¡¡¡¡¡¡¡1“  “  " * 1.-
megemlékeznünk Dr. Kominen Elek ügyvéd"eddig is nagy sikerekre tekinthet visiza, | c. i.tuz, g-a értelmében ezennel
urról is ki kiváló zenei tudásával szives mert az olt elhelyezett betegek teljes gyó- közhírre teszi, hogy a kaposvári kir tőr—- 
volt közreműködni azon hoqy az esi fény- l«M »k A betegek kitűnő, dielta- vényszékek 1910 évi 816 P számú végzése
oonliiH kéDezö M uáUáSi ISS1 '«ndszeri ellátásban részesülnek és egyúttal; kővetkeitében Dr. Szalsey látván ügyvéd
Z  uTérten él szeltéini szórakozásban ¿ "al kfp„,ell WilhelmTéé, és NactXgertökélyt érien el. v r.n t. ,s részük vau. rtz árak szolidjk, mérsékel- . . .. ... .

— UJ segédjegyzó. A csökölyl körjegy- lek. Felvilágositással és prospektussal kész-,, ra 77 i*1* 9 ) erejéig foga
zó melléit szervezett nyugdijképes segéd- séggel szolgál: -Park szanatórium tgizga- natosihitt .kielégítést végrehajtás utján le
jegyzői állásra Sípos Cséngrjános Somogy- IósAg0, D«naharaszlt.. (Pést-megye) foglalt és 680 kor.-ra becsült kővetkező 
szobi segédjegyzii lett megválasztva, ki ál- — Helyrelgazitia. Kovács IsUin varga ingóságok u. m.; 40 öltöny lérfi ruha 20 
lását már el is foglalta kishajóim lakos kiről mull számunk ‘ egyik teli kabát nyilvános árverésen eladalnak.

— Szerencsétlenül járt lőur. Gról Fes- hi,e “ óllott, niegjeléul f hó 19-én szerkesz-, Mely árverésnek a nagyatádi kir. Iá- 
tettes Pál, böhóngei földesural, a ki mini í» >'i«lentette, hogy a rá vonalko- rásbiróság 1910 ik évi V 82 2 számú vég
ló és merész hajtó híres, négyes fogata a ** kózlemény valótlan. Klvansága folytán! rése folytán 158 kor. 77 lilL tőkekövetelés 
felsösegesd bőhőnyei utón elragadta vs oly *** készséggel közélesszük entli’k 1909 évi november hó 20 napjától 
szerencsillnull ü£ lLk i « t.wsiiwM togij. - Irtsuk a hernyókat és a várteHHI.jíro 67, kamatai, és eddig összesen ~ Í T  ” 
lobb kuksesontüt törte iobb arczát és leiét A lr*l™Gvelé»iHfYi miniszter szigorú rende- kor. 65 literben blróllaa már megállapított1 I I  ti n ni iurti iini i i i li i’t im a »Kuláal I , t i ■■-- | | n , ■

iyók és ,'Összezúzta, állkapcsa klp.n.m, ............a pa tád o n  (Széchényi-
llitották szanatóriumba. a vértetü irtás-irrfXlegszigorúbb birság terhe ' leendő megtartására

— A legczélazerflbb húsvéti ajándék, ataít" xitasltsák a k.̂ /ségekrt. Felhívjuk a lötű évi április hó 7-lk napjának
Itt a tavasz legszebb ünnep«, a gyüműksötók é* a Ky^'i^s/ák tulajdon«- délelőtti ITórája
lly«k,» minden c^ádfo meg epi .«zá- ¡ ¡ J * *  “  •hh«“  ' 7 ‘
tartozott, valami szép «|ándekkal A mai u mc tekintetben elkövetett mulasztá- ku,6k olH megiegyzessel hivatnak
modern és számiló korszakban az ajándé- saikkal a hatóság legszigorúbb büntetését ,nc9> hogy szérintett Ingóságok az 1881.
kozásnál is tekintetbe jön azonban, hogy vonják magukra. évi LX. I.—e. 107. és 108. §-ai értelmében
az illető ajándéktárgy czelszerü és maradim- v— A korcsmái záróra kiterjesztése | készpénz fizetés mellett, a legtöbbet igérő-
dó legyen. Kétségtelen pedig, hogy mint tárgyában a Somogy vármegyei Vendéglő- nek. szükség esetén becsáron alul is elfog-
llyen ajándéktárgy legczéJszerübb egy zon- sók és Korcsmárosok Ipartársulata a járási , adatai.
gora, mely egyúttal a legszebb lakásdisz | reudőrhatóságokhoz kérvédgt intézeti, hogy > Amennyiben m elárverezéndő lugós-

hász lopva a térkép felé pillantott. Mindkettő.. .......
— Gondolkoztam a dolog fölött. Tĝ  

mándy ur, szólt juhász kalkan de azért ért
hető hangon. — Nem kivihetetlen a terve, 
de de azért elóbb-utóbb csak rájönnek.

~  Rájöhetnek, de a tetteseket soha
sem találják meg, — mondta Igmándy lát
szólag nyugodtan s kényelmesen egy karos
székbe ült.

— Nem?
— Nem. A betétkönyvet Zsiger Jozsel 

névre állitoltam ki és igyekszem a Fehér 
Írását utánozni, de ez nem is fontos. Zsiger 
ezelötl két héttel helyezett el betétkönyvvel 
ötvenezer koronát. Ezt magának Is kell tud
nia, mert mi ketten Irtuk ulá a könyvet

— Emlékszem. De ha felvesszük a 
pézt a könyv a banknál maradt és4ta aztán > 
uz igazi betevő jelentkezik.

— De nem vesszük ki az egész ősze-4 
gél, lianeín csak negyvenezer koronát, éppen 
azért, hogy a könyvet visszakapjuk, Aztán j  
nyomban elégeljük.

— És hogyan ukarja a pénzt felvenni?
— Hordárt küldök érte, ... j
— Ilyen nagy összeejet személyesen, 

szokás felvenni.

— Nyugodt lehet. Az én hordárom
nem fogTrám gyanakodttf.---- — — \-----

■----Pittanatnyi csend állott be.
Nekem nincs több kérdésem, — 

mondja Juhász izgatottságtól elcsuktó' han
gon és a térkép leié fordult Iguzgatóur, tessék

Siri csönd követte szavait. A tőrbe esett 
ember meredten nézett a térkép felé.

— Igazgató ur, kérem-— szólt újból 
Juhász. —..•

Semmi válasz.
Áruló és elárult a térkép felé . igye

keztek. juhász előbb ért oda s elrántotta 
az állványt. Az a heves muzdulat követ
keztében eldült. Rémes kép tárut a két hi
vatalnok elé.

A hatalmas igazgató itr holtan ült a 
széken. Szakálas feje bálra volt szegve, 
üveges szeme a menyezetre, meredt. Talán, 
hallotta még a lefoly a párbeszédet, talán 
’már halott volt akkor, mikor a kél hivatal
nok belépett a terembe. Semmi esetre sem 
lesz azonban ebben az Úgybcu már szére- 
pe; nem oszthat elismerés  ̂a leleplezönek j 
és nem árthat a leleplezettnek. „

A két hivatalnok pár perczig fakó ar- j 
czal nézett ’ farkasszemet. Juhász mintha 
megbénult volna a 'váratlan szerencséllen-

&ég láttára. Igmáudynak azonban az villimf- 
át az etmífPn. hngf^flf ̂ aráz émBer.’ aW 
emelkedésének eddig mindig útját állta, — 
nincs többé. Remény szállta mê  a szivét 
s arra gondolt, hogy a legközelebbi költ 
gyűlésen okvetlenül aligazgató lesz.

Csak aztán szólt Juhászhoat-'
— Nyomorult, tőrbe csali, elárult
Keze ökölbe szorult
— Elárultam, tőrbe csaltam, — ismét

elte Juhász aptikusan.
Annyira szivén vis*JJa a bank érde

keit ?
— Mondhatnám hogy tisztességből, 

kötelességérzelbői tettem azt, amit tettem.
— De nem azért tette.
-- Nem. Emelkedni akartam. A maga

testén.
Igmándy tnegvelöa legyintett a kezé

vel.
— Máskor egészségesebb tanukat ke

ressen magának. '
Nyugodtan a telefonhoz tépett:
•— Kérem a mentőket

Sabj<in lxtoán,
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Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 
felöltők, 

ufczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

NAGYATÁDI HÍRLAP
gokat raósókjsje- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nipttek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t-c. 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Nagyatád, 191Ó márczius hó 18-én.
'  SZABÓ JÓZSEF

kin jbir. végrehajtó.

107 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 
LXTt-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kaposvári kir. törvényszéknek 

¡1910 évi 597/p. fczámu végzése következté
ben Dr, Neubaúyr Ferencz ügyvéd által 
képviselt Bogner József javára 165 kor. s 

' jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefogíiilt és 690 kor.-ra'becsült 
következő ingóságok u. m. 50 drb. kendő,

; 30 ágyteritő, rőfös áruk nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1910. évi V. 546 2 számú végzése 
folytán 165 kor. ;tőkeköveteles ennek 1909 
évi november hó 18 napjától járó 6 ka
matai és eddig díszesen 56 kor. 66 fillér
ben biróilag rm>fj;íii;ipitntt költségek, 
erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér) |éendö 
megtartására t

1910 évi április hó 7-tk napjának
\---- d~4 9 Arija .. ___
határidőül kitüzefik és" ahhoz a venni szán
dékozók ezennel\oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi L X  t-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpéozfizetésjnellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsárón alul is el fognak 

•adatai

£ £  KaphatóK ^

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i  s z a b  óknál

BU b f lPEST ,
IV., Ferencziek-tere 2.

Amennyiben az elárverezendő ingósá-
• gokat mások í* ic^«s ieiüifoglaltaUák és 
| azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881.-évi XL. t-c. 12Q. §-a ér- 

1 (elmében ezek javára is elrendeltetik.
| Kelt Nagyapódon, 19̂ 0. évi márczius 
ÜJÓ 15-dik napján.

SZABÓ JÓZSEF
kir. |bir. végrehajtó.

1181 u lm  1910 Vtgrh. ,
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
¿vl LX. t—c. 10?. §-a érlelmében «zennel 
közhírré teszi, hogy 0 kaposvári kir.. tör
vényszéknek 1910. évi 1154 P. számú vég- 

jzése következtében Dr. Szetsey István ügy- 
tvéd áttat'képvlsi'tt Wllhelm IJ?er és Nactrf 1 
| javára 200 K. s jár. erejéig foganatosított 
I Kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1105 kor.-ra becsült következő ingósnqok, 

lu. m.: rőfös áruk nyilvános árverésen ela- 
| datnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já-i 
rásbiróság 19 0-ik évi V. 77 2. számú vég- 

j zése folytán hátr. 240 kor. tőkekövetelés, «n- 
jiiek 67„ kamatai és eddig Összesen 60' 
: kor. 20f.ben biróilag már megállapított költsé- 
j gek erejéig Nagyatádon, (Széchényi tér) 
leendő megtartásra
1910. márczius hó 31-lb napjának dél

előtti U órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
dékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c 107. és 108. §-al értelmében 

; készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetéu becsáron alul Is el fognak 

j adatni.
Amennyiben a* elárverezendő Ingósá

gokat mások is le- és felülfoglultntlák és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 .évi XL. t-c. 120. § érteimé- 

! ben ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagyaládon 1910. márcz. hó 9-én. 

I ‘ SZABÓ JÓZSEF
Í  kir. jbir. végrehajtó.

18 szám 1910 végrhr
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel 
1 közhírré feszl, hogz a budapesti V. kerületi 
kir. járásbíróságnak 1909 évi Sp.'VT. 956/3 
számú végzég&Jtövelkeztében pr. Neubauer 
Ferencz ügyvéd által képviselt - Goldberger 
LipóLjavára 239 K 05 f. s jár. erejéig fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 1247 kor.-ra becsült következő 
ingóságok u. m.: rőfös áruk nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mély árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1909 évi V. 849/2 számú számú 
végzése folytán 2i9 kor. 05 fiil tőkeköve
telés, ennek 1909 évi február hó 27 napjár 
tól járó 5%  kamatai, és eddig összesen 60 
kor'. 40 fillérben biróilag már- megállapított 
költségek erejéig Nagyatádon (Széchényi-tér) 
leen.dő megtartására

19.10 évi április hó 7-ik napjának 
dél előtti 9 órája 

határidőül kitüzetik. és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
rw i év rtx . t-c ÍOT és 106. §-al érteU 
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
«1 fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő Ingósá
gokat mások is 1<? év felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés sz 1881. évi XL. t.-c. 120 §. érlel- 
mében ezek javára is elrendeltetik.

. Kelt Nagyatádon, 1910 évi március h<S 
15 napján.
-----* SZAKHOZSEF"

^  jbi,. végrehajtó.

i i&Ö szám 1909 végr.
Arvérési hirdetmény.

Auiirott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t*c  102 §-a értelmében ezennel 
közhírré, teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszékek 1908 évi 8326 és 1318/p 
számú végzése következtében Barakonyi 
Károly ügyvéd által képviselt Nagyatádi 
Takarékpénztár r. t  (Mára 250 kor. és 239 
kor. s. jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 2383 kor.-ra 
becsült kővetkező ingóságok u. m. különfé
le ruhanemüek nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- 
r ia ttM g  1908-* *-v. V. 759/9 számú vég
zése foltyán 250 kor. és 239 kor. tőkekö
vetelés, ennek 1908 évi május hó 3Q. illet
ve szeptember hó 20 napjától |áró 6 ‘/„ ka
matai, */+"/• váltódj és eddig össze¿en 141 
kor.-ban biróilag már megállapított költsé
gek erejéig, Nagyatádon a piacztéren leen
dő megtartására.

1910 évi április Hó l-ső napjának 
dél «Mttt 10 órája 

határidőül kitüzetik ét ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t-c. 107. és 108. §-•! értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
gérönek, szükség esetén becsáron alul Is 
el fognak adatni.

Amennyiben iu  elárverezendő Ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták és 

| azokra kielégítési jofldt nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 XL. t-c. 120. §. éneimé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon 1910 évi márczius 
hó 16 uapján.

SZABÓ JÓZSEF 
kir» jbir. végrehajtó.



NAGYATÁDI h ír l a p

1277 szám 1910 végrh.
^  Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. L*c. 102. értelmében- ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti VII. kerületi 
kir. járásbíróságnak 1908. évi Sp. XI. 1884/2 
számú végzése következtében Dr. Nagy S. 
Sándor ügyvéd által képviselt Pollatschek 
és Messinger javára 67 kor. és 10 p .  s 
jár. erejéig foganatosított kiefégitéki végre
hajtás utján felülfoglalt és 920 kor/ra becsült 
kővetkező ingóságok u. m.: 150 drb. selyem 
kendő, 60 drb. abrosz, 10 tucat szalvéta 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir já
rásbíróság 1909-ik érff V. 787 2 számú vég
zése folytán 67 kor 10 f tőkekövetelés, ennek
1908 évi november hó 2 napjától járó! 
5 /» kamatai és eddig összesen 68 kor. 70! 
fillérben biróilag már megállapított költsé
gek erejéig Nagyatádon (Széchényi tér) le
endő megtartására

1910 évi mirezus hó 31 napjának 
délelőtti 10 órája 

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók^zennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-aí értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, -szüks?g~esétén becsáron “ alul ís
el fognak- adatni: -------

Amennyiben az elárverezendő Ingósá- 
gokat-mások is le- és felülfogjaltatlák és 
azokra kielégítési jogqt nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t-c. 1-0. §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.___ __

Kelt Nagyatádon 1910 évi március hó 
9 napján. .______________ r. ..

SZABÓ JÓZSEF

Szalós Számtartónénál
Simongáton kapható: magas 
törzsü rózsa 1 kor. 50 fillér, 
félmagas 1 kor., alacsony
—-..... 50 fillér. =-

Átvételi napok szerda és csütörtök.

BRÁDY-féle gyomor 
cseppek

a m Ar ia c z e l i s z Cz  m ár i a
védjegygyel ellát««, 

melyeket MAriaczeli fyomor- 
cseppeknek nevez a nép, har- 
mincz esztendő óU úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E  cscppeknek utól- 
érhetetlenül jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fc^é* 
gyomorgöresók, hányás.álmal- 
lanság, vérszegény ség és sAp-

. Kapható minden gyógyszertár- 
Egy kis Iv e f *  fillér, 

1  I K 40 nllér, 6 Bveg 
_________  . . ,  __  4 K 30 fillérért fran
ko küld a készítő BRXOY K. gyógyszertára 
a .Magyar^ Királyhoz*, Wien. I. FMKfcaurM

ügyeljünk a védjegyre, a mety a Máriaczeli 
Szűz Máriát ábrázolja, a vöröe szinti caotn 
lásra, és az aláírásra, mely sz oldalt levó

kir. JWr. végrehajtó.

S  Uzlethel) iség lakással 5
Baros-uczában

N T  bármikor Itiadó. - *$
Bővebbet:

Prunauer László, ezukrász.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL.
! Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázotian j 
Réthy-félét kérjüiricxnnvd sok haszontalan 

utánzata van.
1 doboz ára 64.) fillér.

i Csak Ttéthy-félét fogadjunk e l!!

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőkéi 
különféle fajokbag, fajtisztaságért jótáiU
va legdusabb választékban a már évek óti 

elsőnek és legmegbizhalóbbaak ismert

klikUllö menti elsd
szőlöoítvány telep

Tulajdonos: CASPARl FRIGYES.
Medgyes 85 sz. (Nagykükűilő megyei 

Tessék képes árjegyzéket »«fali
Az árjegyzékben találhatók az ország minden ré
széről érkezett elismerő levelek, ei
den szőlőbirtokos 
az ismerős szeméi 

bUofl]

Szőlősgazdák
Homokon át kötött 

földön.
A ki borait minden

kor Jó áron és hamar 
akarja eladni, Bitesen 
Delaware szőlőt szántó
földekre la. és ha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
Ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz, Ijogy drága és 
hamar elkel.

Eft bizonyltjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 80 ko
ronáért Is megveszik hektófát, ha százezer hold 
Ilyent teremne la. Permetezés nélkül a múlt év
ben Is perenosporától mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó.)
VeaaxArŐI árjegyzék ingyen éa bérmentve.
NAQY OÁBOR szölönagyblrtokos, 

KÓLY Bihar-m. Pósta távirda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, romáit,' horvát, azerb és né-

L* enB̂ **0*V* "
úgy szó-, mint Írás- 

szerezhet magának a foar 
■— megbízhatóságáról.

r
legtartalmasabb 

legelőkelőbb
legjobb

n a p i l a p

_fl Z U J S *  G“
Budapesten.

Egy évre 28 korqna, félévre 14 korona negyedévre 7 korona 
1 hónapra 2, korona 40 fillér 

Egy példány ára 10 fillér Vasárnapi szám ára 20 fillér



ROTTER BERNAT NAGYATAD.
ALAPiTTATOTT : 1854.

KÁLYHÁK
' K A N D A L L Ó  E S Z K Ö Z Ö K .

KÁLYHATÁLCÁK

SZÁNCSENGÖKHAUFAX ÉS PELIKÁN KORCSOLYÁK —  _____

Konyhaberendezési tárgyak: zsirbódönök, húsórlögépek stb.

M. k i r. 1 ő p o r-á r u d a =
Lűttichi —  és sufali vadászfegyverek, flebwteh, és revolverek. 

Mindennemű töltények, serét és vadászati cikkek.

E l s ő r e n d ű  é g e t e t t  mész. 
Beocsini portland- és román cement.

= fl- BENYÁK  JÁNOS
KÖNYVKÖTÉSZET N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPÍR.- IRQ 
ÉS RAIZSZEH 

K E R E S K E D É S .

B

RAKTÁRON TARTOK:

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

'Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapirt f T I  
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALO K:

Gazdasági, ügyvédi ¿3 pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász
lapok. eljegyzést és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
a legdivatosabb béli meghívók, névjegyek 
scóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és ízléses elké
szítését jutányos árban.

--- ---------

E l

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készíttetőnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott tíenyák Jánoe könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.

Levélpapírok 
nagy 

választékban.



V. évfolyam 1910. mârczlus hó 31 13-dik szám.

NAGYATÁD ÉS VICÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA. 
_______■________ fl »NAGYATAD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

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

rECELŐS SZERKESZT') .

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal : Nagyatád, Széchényi-lér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még : Benyák János 

könyvkereskedése.

A nőnevelésről.
Irta: Nárai Kornál.

A nőemancipácio-kérdése felett 
pőrósködtek az emberek, aztán az 
ügy megoldatlanul tolódott félre. — 
jobb időkre. Elcsőndesedtek vele. 
Legalább itt nálunk nem sok hallat
szik róla. Rajongói vannak pedig 
szép számmal, de kicsinylöi,sőt ellen
ségei-jóval többéit;---- — ■— *— “

Közismert, hogy semmi sem 
nehezebb, mint uj utakra terelni a 
gondolkodást, uj életmód, u] társa
dalmi berendezések előnyei iránt 
reményt és hitet kelleníaz emBerleS- 
be: a feladat mégis ez marad. Az 
eszme hirdetői nem fáradnak el ebben 
-a nagy munkában s mindig megta
lálják a hangot, mely az «Imét tű
nődésre birja és az emberiség leg- 
igazabb érdekeinek felismerésére bír
ja, rávezeti. Ha lassan, ha f»ebe**ft- 
is, ujabb és ajabb területeket hódt-

dőntenek ki a hagyományok alól, 
napfól-napra szerezvén uj hiveket, 
uj küzdőket az eszme számára.

Az eszme fehéxarcu harcosainak 
lelkes, kis csoportja tüzelő szóval 
proklamálja a nyugtalan és ferde 
közviszonyok által Iáiba sodort élet 
követelményeit. Törvénynyé válnak 
hajdan a ma még talán lecsepült, 
kétségbevont, de tar felismerésre már

megérett igazságok. A mit a múlt 
embere meg nem ért, a mi ellen 
gyűlöletet és rosszalást táplál, az az 
uj kor embere előtt ige, mely bár 
ködös, de győnyőrteljes sejtelmek 
raját veri életre a lelkében.

A kényszer miatt örök megalku
vásban élő nő, az ér kölesei ben meg- 
tiprott, -bénává nyomorított anyaállat 
felszabadításáról, anyagi és egyéni 
függetlenségéről már nem lehet fél
vállról beszélni. Mert a társadalom 
mai létviszonyai között a házasság 
Hem egyéb, mint a szerelem prosti- 
tuálása, melyben a leány a gyönge, 
mágéval tehefetlen testct ken t̂elen 
odaadni' annak, ki a kenyérért való 
marakodásban erősebb másoknál.

Jellemző az a fásultság, az a 
beteges közöny, mellyel a magasabb 
ideálokkal szemben a leljek el van
nak telve. A társadalom minden ré
tegében játszódnak te ilyen Tragé
diák. a szerelem és az érdek bor
zalmas harcabajL mefljben vérzik a 
sok s z ív , leányaink, testvéreink szi
vei, kik itt élnek közöttünk, sok
szor megvetve minket és önmagun
kat is.

Vájjon hány ember tudja, hogy 
a nő lealacsonyitására mi mindent 
követett el az őriző férfiönkény, 
mely ősi, jogtalan uralmát a nő fe
lett még ma, a szabadság eszméinek 
forró századában is fenn akarja

tartani?!
A férjhezmenés körüli elkese

redett tülekedés, az anyagi jólétnek 
a legretfentóbb megalkuvásokkal já
ró konok bálványozása, a külső 
disznek, fényűzésnek mindenek felé 
emelt előszeretete: ez a mai leány 
életnevelése. Erről beszél a család, 
a világ. A szerelem, mint legfőbb 
alapja a nőiesség érvényesülésének 
és mint legszentebb cél, mely által 
jelentőséget, nimbuszt nyer, csak 
esetlegként jöhet számításba. A leg- 
kevélyebb szerepet az érdek játsza 
mindig és mindenütt. A szygén^orsu 
leány válogatás nélkül veti ki a há
lóját minden férfiúra, ki őt feleségül 
venni némi hajlandóságot mutat. 
Csókját, testét és lelkét adja oda, 
csak elfogadható állása és keresete 
legyen.

A feicsóyálás itt nem sokat «=•-.. 
M T tuert ez a valóságban még f 
százszorta szomorúbb és vigaszta
lanabb képet nyújt. '

De ne kotorjuk fel azt a sok 
bűzt és piszkot, melyen ez a társa
dalom régidők óta kéjeleg.

A tényállás nagyon egyszerű.
A női erkölcs létfeltételei a mai tár
sadalom életéből teljességgel hiány
zanak,, sőt ez az étet legsikerültebb 
műhelye a prostitúciónak és az er
kölcstelenségnek.

Nem zárkózhatunk ef tehát an-

Nagyatádi Hírlap tárcája 
Elkésett vadászat.

Irta: Révai Károly.
A hajnal kitárta kapuját; egy halvány 

rózsás sáv kisurrant rajta, előhírnökéül a 
kelő napnak. A gyepen gyémántos harmat- 
csillagok ragyogtak. A fák tetejéről a lan
gyos szép uárhyán már megindult a madár
csicsergés.

Pazar világi Köröskörül nyír-, bükk- 
és tölgy-erdők, itt-ott tarkázva a fenyők sö
tét zöldjével. Lábam alatt-a sarjadó gyep 
közt már mosolyog az Anemone és a Cro- 
cus, a Tussllago és a Primula Fejem fölött 
vadkacsák surrannak el, jeléül, hogy vala
hol közelben mocsár van.

Belemerül lelkem a természet csodás 
fejlődésének titkába. Fény és árny váltako
zik szüntelen. Álmodozó lelkem fölszátl a 
képzelet birodalmába s megbúvölve hallgat
ja a mlndenség keblének plhegését.

A mint felkapaszkodik a földre a leg
első napsugár, — tiszta szlnnrany őnll el 
9 tájat. A Rozsály kopár sziklás falai közt 
hómezők csillognak; valamivel távolabbról 
ide kacsint a Guttin havas homloka, fürtjein

zuznuüra fehérlik. Előttem a források vize 
örvénylik, hóvá nagy csapatokban száll alá 
a rengetegből az Őz és a szarvas.

Éppen az kell nekünk I Hiszen hivata
los szarvas-vadászat vanl

Március ete|e. A vadásznaptár minden1 
féle vadra n&ve feketét mutat.

És mi mégis szarvast hajszolunk I 
Ez nem lehet Hubertui tudtával és 

beleegyezésével. Nincs isi De Igen is tud 
róla a magas főldtnivelési ministérium, mely 
a vadkárok lehető megakadályozása tekin - 
teléből 6 (mond h it) szarvastehén halálos 
Ítéletét kimondta s annak végrehajtását el
rendelte.

Belepte a por fegyvereinket. Január 
31-én ejtettük az utolsó tapsjfülestés teker- i 
gö rókát. Azóta pihen a fegyver, lehűlt a 
vadászszenvedély s csak a múltak ese
ményeiből éldegélünk. A szalonka — bár a 
Laetare Is megérkezett, — ihég nem húz, 
csak a .hírlapok vadász-ludósitói láttak szar 
lónkét, .úgy lehet álmukban.

S Íme most egyszerre 6 szarvastehén4 
halálos Ítéletének végreha|tása van elrendel
ve. Nosza, elő hát a 'fegyverekkel I Lázas 
izgalommaT készítjük a töltényeket I a fegyf- 
verek ̂ eejint úgy csillognak, mint a tükör.

Vagguok töló* számmal, lük a hóhért sze
repre vállalkozunk! Micsoda fejedetrlélve
zet is lesz az, mikor felénk robog egy fal
ka szarvas; elől 16-os btka akit azonban
kímélni kell. Hja, a férfiak cslnál|ák a tör
vényt! A saját fajtánkat kímélni tartozunk. 
A nő — az más! Nekik a végzetuggiselő
írta a bukást.

Gyönyörű márciusi hajnal. Kissé hideg, 
de előre meglehet jósolni hogy 8 óra táj
ban már lekivánkozik hátunkról a kis pré
mes bunda. Fent ugyan a hegyszakadékok' 
bán s az északos oldalokon 49ég vastagon 
áll a hó, néhol a szúz hó; de azért a lefű
ző napsugárnak már élvezhető a csókja, 
akárcsak egy baktisnak.

Prüsszögve vágtatnak a lovak a hegy 
aljáig, hol már egybegyülekezve vár a haj- 
tósereg a vadőrökkel egyetemben.

Az „élelem-kocsi" már messze főika
nyarodott a pompás hegyi utón, s a lovak 
csengője százszorosán viszhangzik a ren
getegben.

Inkább* egy szarvassal több essék, csak 
jó legyen az ebéd! Ez általános vélemény. 
Ami ugyan már előre ie biatositoltnak lát
szik, ismerve a házigazdát, a kedves főer- 
dészt, kinek vendégszeretetét gyakran volt 
alkalmunk próbára tenni.



n a g y a t á d i h ír l a p .
nak beismerése elől, hogy a- nő megtorlása a bűnös cselekménynek; csak j szakbieóságnak abban nyilvánul, hogy hatá- 
helyzete gyökeres változást kiván, mii,™- » uimn„Hntt hat*- rnzat*f minden esetben meaokolni. indo-
valamiffl uzt is el kel ismernünk, 
hogy a nőnek a férfiúval való egyen- 
jogogitása minden téren a legége
tőbb társadalmi szükség és a végső 
mentömegoldás.

Uj nevelés: kenyér kell a nőnek, 
hogy önmaga felett rendelkezhessék, 
hogy a jellemét fejleszthesse. Arra 
pedig, hogy maga teremthesse meg 
a jövőjét, szüksége van az anyagi 
függetlenségre, illetve arra, hogy a 
saját munkája után való megélhe
tésre mód adassék neki. Szabad,

akkor és csak igy, mikor a kimondott hatá- rQzatát minden esetben megokolni, indo- 
rozat az igazság meggyőző közvetlenségé- kölni tartozik, mely megokolás külön-külön 4 
vei hat: szólhatunk igazságról és ennek egyes részeiben is az Ítélet ellenijogorvos-~ 
helyes, pártatlan alkalmazásáról. latnak a tárgya.

Ennek a benső erőnek suiygE nyoma- Ezzel szemben az esküdtbiróság szer
téka csak akkor te«z világosan és kétségen vezete merőben különbözik. A bizonyítékok 
kívül felismerhető, mikor köztudatfá emel- mérlegelése s az esküdtekhez intézett, a 
kedík te a felfogás és'a nép minden rété- törvényben meghatározott tényálladéki ele
gét áthatja' majd ez a gondolkodás. Kér rireket*«l*prpló ismérvek alapján szerkesz- 
pillére, két fundamentális alapja van a köz- • tett kérdésekre adott esetben a törvény 
tudat ily módon való megalakulásának. Két mikénti alkalmazása még sem menti xki a 

J e lőfe ltéte le van annak, hogy kialakult, megái- válaszul adott igen vagy nem felelet által 
lapodott köztudatról szólhassunk. Az egyik azt a meggyőző indokolást, mely indoklás 
a jogvitát eldöntő, a törvényt alkalmazó fedvén ji-tény megállapítást, benső erővé 

fflmcllcn^mber”rTVelLiS(elnT"a nőt! I M«ká9°k  tervezete, közeg«! s azok .  gra- '"»9* • '"« 'f* kelgeségétSít ugg
a ki felett nem uralkodik más, csak vamenalis garanciák, melyek « szervezetet rendeli a törvén,, bogg az esküdteknek 
saiát szive S kinek épuqu lehesse- «  “nnak ^ i “ ' 1 3 függetlenség, elfognia!- hatarozaiukat indokolni nem szabad, 
nek eszménuei mint a ferfinek és itms*9 “  pártatlanság bizlosilékaival alap- Ez a léngeges különbség a szakbíró
ikkor “ női ideál típusával guakrab- ««9 a másik, az «Wános művelő- Ság ítélete és az esküdtek verdikt), között 
bán találkozhatunk »z életben. <“d“ ’ «*>***> a "*>> '°9- ' 9amagát«n még nem eredmeny„„é aif«l- 

IrtiHiilnm m ü véw t nemzetek « “ le ,ak!id. Birui tUggellenség olt, állalá- fogások annyi kulonbössegel, mert elvégre
egész knlturája újjáalakul a sikeres »  W « «  , ¡» «"*■<">“  megállapító., ren-
nőnevelés nyomán 5 a mi eddig csak És ennek * k'< eldf^tetaek „em delkezeseni sarkalva a válasz helysége
a szenvedő szivek ábrándja volt e9y«M alárendelve, túlerőben egymást megállapítható, a jog alkalmazása helyén 
ui erkölcsök 14*»»»H,iafa s az érdek rtulhal«dva ava ĵ, erőtlenségében «saru ivá . ™.ló_ ** az 'S“ s*9 .e£^qa^*?.igiójgnne.
lánca alól felszabadított szerelem kel1 «egnyilatkozm. hanem párhuzamosan, ügy de az esRütíszéki intézmény tekinteté-
equ lélekben fenköltebb emberiség- egy« « 1 athatottan kell fejlődni Szorosan ben nemcsak a hivatásos |ogászkörök. ha-
qel foqia benépesiteni a világot. kiegyenlítik egymást. Fejlödésökben külön nem a laikusok részéről az európai ujabb

kül^r nemcsak »tervezetük, erejük erősbö- jogfejlődés és joggyakorlat alapján méltán
désére vezetnek, hanem kölcsönös hatásuk figyelemre méltók azok az ag^odalmaskodá-

S z a k b iró sá a  é s  esküd tb iró sáo  l«liw,wrl“ tóvé atjb6t a jelenségből, sok, melyek az intézmény erkölcsi és tekin-
”  mikor vajmi ritkábban vagy egyáltalán nem télyi alapját -megingatni alkalmasak, mikor

Az igazság fogalmából folyik, hogy hallunk szenzációs ítéletekről, rehabilitáló az esküdti képesség ejju minimális intelli- 
az mindenkire nézve egységes és egy fór- verdiktekről gertdájo, a szaklsmere^^eljes hiánya, az
ma legyen. Nem a partikujáns széttagoltság, A bírói függetlenség nlondhalnám egyéni lelkületre ható arolft ẑor igénybe 
még kevésbbé a társadalmi életviszonyok alkotmányjogi biztosítéka — abban van, hogy vett külső eszközöknek a befolyásoló erejére 
befolyásolta felfogás, hanem az igazságban a birpi hatalmat gyakoriok elméleti és szak- utalva kétségbe vonják azt a benső erőt.

erő kell, hogy áthassa az emberi agyat, ve 
zesse a gondolkozást, amikor általuk ala 
kul ki a megbizonyosodás, mely adott ese
tekre vonatkozással a hivato't tényezők 
véleményét, határozatát igazságosnak kény
telen elismerni. Csak akkor, csak igy, mi
kor magában a jogvitát eldöntő határozat
ban avagy a büntető igazságszolgáltatás 
körében a társadalmi jogrend ellen alkal
mazott megtorlás mikéntjében, módjában 
és eszközeiben nyilvánul meg az a benső 
erő. mely kiegyenlítője az clleulétckuek.

emelje életpályájukat s a törvény alkalma- hljján az Igazság méggyőző tekintélyével 
zárában a képességek teljes RfíóRáBaii'Tiathat. réltlk és felelésünk n e m o ly  alap- 
itélkezzenek a hozzájuk utalt ügyekben. £ talán — a tőrvények'Ttötelező erejébe ve- 
jog mikénti gyakorlása minden atomját, élet- tett hit megrendülését, féltik a csupán lei- 
ismeretüknek legparányibb vonatkozását fel kiismeret alapján gyakorolt szavazatuk által 
kell hogy használják megalakult véleményük az irgalmassági, expiáló vagy minduntalan 
alapján kimondott ítéletükben. És. hogy ez alkalmazott beszámithatatlanság vagy jogos 
meggyőzó, elfogadható legyen, részletesen védelem félre ismert motívumok vezette 
felsorolandók azok a tények, mint az Ítélet rehabilitáló nem bűnösség megállapításival 
Indokolása, mely okból tartja bebizonyított- a közrend és }ogbiztonság megzavar tatását 
nak a bíróság azt a tényt, melyei megtör- ■ és féltik a szembeállítás révén a lársada- 
lás jár. Ezen benső intellektuális erőssége a lom védelmét őrző hivatásos szak bíróság

CaöndbwMúl-*■karaván; elét tt hoj--homttn az ordnsok sztro látogatásra 
tők vaskampós botjaikkal; mögöttük a*ad- ran ide ránduluak. Most is íme, nem messze 
őrök és puskások a napfényben csillogó tőlem egy vérző szarvasfej mered ki a hó- 
fegyverekkel. halombőt megüvegesedett szemét Ijesztően

Mérlegeljük az esélyeket. Eleinte ele- mereszti reám A hó fölött véres hulladékok, 
venebben vitázva; később mind halkabban.csontók.
halkabban, végül suttogva; mert a «eredek Ez a farkas látogató jegye. És nem iŝ egy 
hegyi utón fölfelé terhes a beszéd Meg vagy kettői De egy egész kiránduló társa- 
aztán zajt se akarunk verni mert a szar*|ság. A nyomok elárulják a bestiák nagy ví
vásnak éle« füle van. Szivarjainkat is lassan galmát.
ként eldobjuk, nehogy a füst illatát rnegé Csönd IdegUgató mélységes hallgatás
rezzék. A szarvas orra a fülénél is reme- Egyküometi'rnijirölniegleiudnehallaniagaly- 
kebb. Olyan, mint a vaddisznóé: kitör a ak ropogásai ügy ülök vadász-székemen, 
hajtásból egy szivarka füstjétől. mintha földbe gyökerezett volna lábam,

Másfél órai gyalogolás után elérjük csak nézem .1 körülöttem nyiladozó első 
az „állásokat." Gyönyörű fiatal fenyves szé- 1 virágokat s gondolkodom, vájjon nem ház
ién helyeznek el a vadőrök. Szemben'a me-ug káprózat csalta-e ki őket oly korán? 
redek hegyoldal fiatul bükkel sűrűn benő j Egy pillanatra elfeledem a vadászat 
ve ; egy-egy nyiladékon át belátunk az er- |esélyeit, s ábrándokba rnélyedek. Lehunyom
dö szivébe, hol még egy-egy fehér folt 
villog ; — az utolsó hó.

Hátunk mögött a törpe cserjés hanyat
lik alá a völgy felé, hol már javában sár
gállik a som s honnan fölhangzik tompa 
zúgással a megdagadt patak moraja 

Lüktet az erdő szive.
Azontúl ismét erdő és erdő; s a távol 

lilaszin ködben látszanak u mármarosi hegyek,

szemem s kinyitom telkemet, hogy meg 
érUcm a fák suttogását és fakadó virágok 
mosolyát.

Egyszerre valami rebenést hallok.
Megrezzenek, s önkéntelenül megszo

rítom fegyverem agyát; szivem úgy ver 
mintha kalapácscsal döngetnék.

■Kicsinység.
Egy fekete rigó röpült föl valahonnan

mgurjr
bokornak nézeti

De már fői van zaklatva a szivem, s 
oly erős dobogásba fogott, hogy szinte azt 
hiszem: mesze elhallatszik. Az érzések hul
lámverése megradta telkemet.

Nézek jobbra, balra. dór?, s teljes 
bizonyossággal, várok valamit. Az erdei 
ut elvesző ösvényén végig lopózik a tün
döklés, s a fényfoltban birtélenül meglátom 
a nesztelenül elsMdó rókakomái.

ó  már a megkezdett hajtásból jön. A 
róka az első. A hol menekülésről, csalafinta
ságról van szó, — ott van a rókái

Nem lövök. Hitvány a bundája, csupa 
rongy; de meg különben Is, hol az erdők 
fejedelem-asszonyát akarjuk hálóba keríteni, 
ott az udvari bohóc nem számit!

Nem is látom ő kegyelmét hosszsan. 
Élesen figyel a hajtás irányában, azután 
elsompolyog Q már hall valami zajt. ~  én 
még semmit.

Megint magamban maradok; de már 
föl vagyok zaklatva; fölállok székemről.

Kiszáradt torokkal, lihegő ajakkal fi
gyelek a nyiladékra, mig végre távoli ko
pogás üti meg fülemet. A viszhang gyűrűs 
hullámokban terjed az^rdők sűrűjében.



erkölcsi tekinfetétr’faelyet a hangulat ve- j 
zette, sokszor élőre preperált vagy_yésztö-! 
meg_egynéE tekint a bíróság discreditálásá-; 
val, a megszerzett közbizalom megtépálásá- ■ 
vsl és olyan könyen tud be bírói tévedés- 
nek valahányszor szenzációsnak felfújt ver- 
diktről“hal*.

Az Igazságszolgáltatás anarkiájáról 
-avagy az esküdszéki intézmény 'Csődjéről 
szólani még túlzás rémképe, <jsak nagyon 
sötéten látó vagy a csalhajzftlanságában 
öntelt hatalmi tényező körében kisért s ezért] 
magáért anathema alá vetni az egész esküdt- ’ 
széki intézményt, retrogád lépés lenne a 
jogfejlődés utján. Nem gyökerestől kell ki
tépni az intézményt hanem keletkezésében, 
szervezetében egyoldalú fejlődésben lenyes
ni a már tultengésbe nőtt fattyúhajtásokat, 
.visszatéríteni az elhagyott és közös alapra, 
mely lényegében mindkét intézményt pre- 
desztálja: az igazság kutatása, megtalálása 
és ennek helyes alkalmazása.

Az esküdtiicépesités emelése, a jog
kérdés expanzív kiterjesztése, az anyagi 
jogkérdésbe való felülbiráiat jogorvoslata s

iránybStr a fejlődés útját. Legyen valóban 
birói az az eskü, ki válaszával dönt, a bí
rói képesség elméleti vagy gyakorlati isme
reteiből valamit sejtve, legyen páratlan füg
getlen, minden külső befolyás, hangulattól 
ment hogy necsak lelkiismerete, hanem a 
törvény szelleme, értelme alapján adhassa 
meg feleletét. Ekkor nem lesz majd kétféle 
az igazság, nem keletkeznek majd világra
szóló' verdiktek, nem lesz min rágódni a 
sajtónak s az észt mesterségesen irányitó 
közvéleménynek, mely előre rehabil.tál,

és lényegben Jcülömbség.-szakbiró̂ ág Ítélete 
és a «12 független polgár* verdiktje között, j, 

.Mert az igazság mindenkire 
csak egyforma lehet.

- NAGYATÁDI hírlap

H Í R E K
— Előléptetés és áthelyezés. Somogy 

vármegye alispánja dr. Wíesnér öéza közi- { 
gazgatási gyakornokot Kaposvárra helyezte i 
át és egyúttal évi 1300 koronás segély díj- j 
jal javadalmazott közigazgatási gyakornok-! 
ká léptette elő.

— Kinevezés. Somogy vármegye alis-1 
pánja dr. Sipos György kutasl lakost közi- j 
gazgatási gyakornokká nevezte ki és szol- ; 
gálattételre a nagyatádi főszolgabíró mellé 
rendelte ki.

— Programmbeszéd. Szabó István volt! 
országgyűlési képviselő a 48-as gazdapárt ; 
jelöltje f. évi április hó 3-án d. u. 2órakor! 
fogja megtartani programmbeszédét Nagya-: 
tádon, a Széchényitéren.

— Házasság. Pécs Oyula nagyatádi pol- * 
gár iskolai tanár, f. évi április hó 4-én dre.j 
tartja esküvőjét Tapolczán, néhai dr. Besze-i 
dtts Ede Járási fb. föörVőtf és~nejé születeti • 
csikvándi Csik Amália leányával, Margittal.

— A Nagyatád — konyíí ut érdekelt-1 
ség és az útépítési és fénntartásTKn^gePT 
hez való hozzájárulási arány újból való! 
megállapítása céljából a vármegye allspán-j 
ja helyszinitárgyalást rendelt ei, mely f. éviJ 
április 25-én lett kitűive és azon a közigaz ĵ 
gatási hatóságot Krieger Ödön vármegye; 
tb. főjegyző fogja képviselni.

— UJ politikai napilap a fővárosban. 
Március 30-án uj lap indul meg Budapesten 
• V ilág »  címmel, értesülésünk szerint a

¡ívesek kiadásában és szerkeszti 
ként példs»d»*l metál bűnt MntetlenOI kö- ta «Iv.k.
vetni el. Esnem leu érdemben, tekintélyben (KMvilig.nodij. ÍStbcs^rrtel. haladls. mQ- 

- veltség, jótékonyság stb. ter/esZtésa-^s aj
Miféle kopogás? Nem a hajtok rend- konkrét közéleti célok (általános, titkot,! 

szere* botütése; nem is lehel az, mert azok egyenfó választójog"; izekulartzáczió; fele* 
még messze vannak. Ez a kopogás a me- kezeden közoktatás; progresszív adórend- 
neküló bika ugyancsáuak koppanása. Nem kivívása érdekében. A lap amellett 
Is kell sokáig törnöm a fejemet ; nagy ro- erősen hazafias, magyar szelleműnek igér-j 
bogással közeledik a fejedelem. Zúz, tör kezik, amit ősszeegyeztejbetőnek tart a lég-1 
mindent, ami útjában áll. Többen vannak; szélsőbb liberalizmussal, s ezt a vezetők : 
ki lehet venni, hogy a fejedelmet hárem- egyérrisége tátszík garantálni, akik eddig [ 
höknH is kísérik, négg vagy öt. |s Ilyen Irányban mQKOdlcL A most folyó'

P« hiába meresztem szememel a sfl- politikai kavrnrfathnn mind»nM»tr> *nlr, 
rübé, nem látok semmit; pedig itt robog- kés az egészen uj, határozott állásfoglalás 
nak el előttem alig 20 lépésnyire. Ki nem és a független pártokra és kormányra való 
jön egysem. Majd ujabb robogás hallszik. tekintet nélkül megnyilatkozó eszmekör.
Jön az egész udvartartás. A legbájosabb. - - Méhészeti szaktanácsot és oktatást, 
legkarcsubb udvarhölgyek sietnek a him levélben is teljesen díjtalanul ad a Méhé- 
nyomán, hull a száraz galy, recseg a letört szeli Lapok szerkesztőig«, Budapest. L. 
ág, dobog a föld ; s ehhez hozzájárul az Virányos-ut 28, a hol gyakorlati előadások 
én szivem lüktető erős dobogása. is tartatnak a méhészet iránt érdeklódők-

A zaj mind távolabb és távolabb hu- nek. A gyakorlati szakoktatás is ingyenes 
zódik, mig lassan, enyészetesen elhal. — A községi közutak költségei. A ke

ngyelien lövés sincs sehol körülöttem reskedelmi miniszter leiratot intézett a 
A csorda kitöri, s fítyel hányt az égész"va- vármegyékhez, amelyben elrendeli, hogy a 
dásztársaságnak Csak egy pár bús szemű községi közutak építési, föntartási és keze- 
öz dugta ki fejét a sűrűből s pár lépésnyi- lési költségei a községek házi számadásai- 
re megállt előttem, ók Ismerik a vadász ba be nem vehetők. Kötelesek a községek 
törvényt, azéri egész bátran mellettem lesé-j ezekről a, kőzutakról szóló törvény megta
láltak a völgybe. lelő rendelkezései szerint külön gondoskodni.

A fegyveres vonal legszélén megszó- — Verekedés. F. hó 5̂-én Juhász István 
lal a kürt; a lefuvás, azután a gyülekezés. Varga József, Veiszhardt István, és ifj. Vélsz- 
S én vrtllumra dobva fegyveremet, Igaz lel- hardt János rinyaszentkirályl lakósok össze- 
kl örömmel bandukolok a gyülekezőre, * verekedtek, mely verekedés alkalmával Ju- 
hálát adok nz égnek, hogy nem ontottam hász. Kis József .éjjeli-Art azért, mert a ve-

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 
felöltők,— - 

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi- '
leiben és jutá----
nyos árakon ^

V

¡5 : KaphatóK *

Deutsch F Károly

vért: mert hiszen azok a halálra ítélt szar
vastehenek — hogyan is mondjam? ,— 
márczlus elején már anyák . . .

A nap lenyugvóban és skárlát arany-
nyal szórja tele fc csupasz fák koronáit-, . 1  bal 8 napig gyógyuló testi sértést okozott

rekedés felhagyására felszólítja őket úgy 
szájon ütötte, hogy rajta 4 napig gyógyuló 
testi sértést okozott. Ugyanakkor Juhász 
István ifj. Veiszhardt Jánoson égy tégladarab-

BUDAPEST ,
IV., Ferencziek-tere 2.

0\> <A> <A> Cs> <?<> <A> <?<> C



47- -  Temetkezést vállalatok h. figyelmét j 
felhívjuk, hogy sikerült megkapnunk a «Pe- 
rolin» fertőtlenítő készülék egyedüli vezér- 
képviseletét. A «P e r 0 1 i 11» a szoba leve
gőjét tisztítja, felfrisili kellemes ¡Hatot áraszt 
és megöli a bacziltisokal és igy a ravalalo- 
zási kellékekkel nem viszik haza családjuk
hoz valamint más házakhoz a betegséget 
A «P e r o 1 I n» 5 nagyságban Friedman 
Lajos és Testvére cégnél. Budapest, V. 

r" Arany-János u. 29. kaph itó. Arak: 12, "20 
és 25 korona. Kivonatra árjegyzéket hasz
nálati utasítással bérmentve küldünk.

— A »Vasárnapi Ujság„ március 27-iki 
húsvéti száma művészi színes képmellékle- 
tet ad, a most mindenütt nagy becsre jutott 
Grecónak egy a szépművészeti muzeumbari 
levó képét. A szám közül még húsvéti ké
peket Kossuth halálának évforduló ünnepe
rői, a vigadói választójogi gyűlésről. Az 
Obsitos vigszinházi előadásáról, a Nemzeti 
Szalon kiállításáról stb Szépirodalmi olvas
mányok : Szabolcska Mihálytól, Lampvrth 
Gézótól, Telekes Bélától, etbesTéjéT Moricz 
Zsigmondtól, regény - folytatás Szemere 
Györgytől, történeti korrajz képekkel a pá
risi kommünről Rákosi VíktórTőI. Egy?5" 
közlemények : Szinnyei József arcképe, cikk 
a legrégibb magyar kártyákról, vírágvasáf^ 
napi kép s u rendes heti rovatoké 
Irodalom és művészet, sajikjátélj stb. A 
Vasárnapi Újság előfizetési áraitegued év
re négy korona a Világkrónikáival együtt 
négy korona 80 füléi*. Megrendelhető a 
Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest, 
IV. kerület, Egyetem-ufcza 4. szám. Ugyan
itt megrendelhető a Képes-Néplap a legol
csóbb újság a magyar nép számára, félév- 
r*. két

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A ki borait minden

kor jó áron és hamar 
akarja eladni, ¡ütésén 
Delaware szőlőt szántó
földekre U,-és ha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz, hogy drága és 
hamar elkel. /

Ez« bizonyítjuk» kik már termelj«* és Bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 80 ko
rt'náért is megveszik hektóját, ha százezer hold 
Uyeut teremne is. Permetezés nélkül a múlt év
ben is perenosporátol mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó.)
Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmentve.
NAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos, 

KÓLV Bihar-m. Pósta távirda 
és távbeszélő állomás:

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

NAGYATÁDI HÍRLAP

BRÁDY-féie gyomor- 
cseppek 

A m á r ia cz e li szűz M á r ia
véd jegygyei ellátva, 

melyeket Máriaczeli gyomor- 
cseppeknek nevez a nép, har- 
mincz esztendő óta úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E cseppeknek utól- 
érhctettenül jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás,álmat
lanság, vérszegénység éssáp-

. Kapható minden gyógyszertár
ban“ . .Egy kis üveg 80 fillér, 
nagy üveg 1 K 40fillér,6 üveg 

í^oron*, 3 duplaüveget 4 K 50 fillérért fran
ko küld a készítő BRADY K. gyógyszertára 
a .Magyar Királyhoz“ , Wien,. I. Fleischmarkt 
1, Depot 241.“

Qgyeljünk a védjegyre, a mely a Máriaczeli 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörös szinü csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

253 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t-c. 102. §-a étleimében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás
bíróságnak 1910 évi V. 704 I számú végzé
se következtében Dr. Neubauer Ferencz 
ügy véd ‘ által képviselt Frldrich Layritz 
javára 195 K f. s jár erejéig foganato
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1562 korra becsült következő ingóságok 
u. ni.: röfös áruk nyilvános árverésen
n w tn iir- — ---------- -

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1910 évi V. 704/4 számú végzése 
folytán 196 kor. — flll. tőkekövetelés emKfi 
1909 övi október hó I napjától {áró 6 
kamatai, ás eddig összesen 79 kor. 32. fil- 

* térben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Nagyatádon alperes üzletében leendő 
meglartasára

1910 évi április hó 12-lk napjának 
délelőtti 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz u venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hívni 
nnk meg, bogyaz ériiirelt Ingóságok az 

. 1881. évi LX. t e. 107. és 108. §-ni értel
mében készpénzfizetés mellptl, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén bucsárou alul is 1 
él fognak adatni.

Amennyiben iiz elárverezendő íngósá 
goknt mások is le- és felíllfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120 §-a ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyntádon l9lö évi március hó 
21 nabján.

-n SZABÓ JÓZSEF
kir. jbirói végrehajtó.

Köhögés, rekedtség és kunt« ellen nines jobb a
Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKANÁL
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és liatázoltan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
I doboz ára 60 fillér.

Csak Tivthy-fólvt fogadjunk v l! !

szállít, amerikai sima és gyökeres vesszőket 
különféle fajokban, fajtisztaságért jótáll- 
va íegdusabb választékban a már évek óta 

elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert

kükiitlö menti első
szöiooltvány telep

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

Tessék kép«« árjagyzéket k0 n i I______
Az árjegyzékben találhatók az ország minden ré
széről érkezett elismerő levelek, ennélfogva min
den uötóbirtuluM megrendelésének megtétele rlöt< 
az ismerős személyiségektől úgy szó-, mint irás- 
M íjM | bizonyságot szerezhet magának a f a ‘J

szőlőtelep feltétlen megbízhatóságáról.

r
legtartalmasabb 

legelők élőbb
legjobb

n a p i l a p

„ a z  u j s a g “
Budapesten.

Egy évre 28 korona, félévre 1« korona negyedévre 7 korona 
I hónapra 2 korona 40 fillér 

Egy példány ára 10 fillér Vasáru il szám ára 20 fillér



n a g y a t á d i h ír l a p .

’ _ - - MEGHÍVÓ. 1

A „Nép takar ékpénztár Részvénytársaság“
Nagyatádon, 1910. február 6-án délelőtt 10 órakor

tartotta intézeti helyiségében

I. R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É T ,
melyre van szerencsénk a t. részvényeseket meghívni.

Nagyatád, 1910. január 20. <̂  AZ IGAZGATÓSÁG.
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Stelner Miksa s. k.
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MMler Izsó s. k.
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Buzsáky János s. k.
(AkOnyweietA.

M e g v i z s g á l t u k  és r e n d b e n  t a l á l t u k :  

Kotzlán Emil s. k. jaD r. Borsodi József s. k.
f, Mi. »Inak. t  b. I««.

Bosznay Kálmán s. k.
t  b. tag.

Fon* Jáno« s. k.
f. b. tag.

Hausner Ignácz s. k.
!. b. tag

Szabady Károly s. k.
f. b. tag.

fl „néptaharéhpénztár Részvénytársaság“ riagyatádon,
takarékbetétek után 5°|o kamatot ad, a betétkamatadót 

az intézet fizeti. - .
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Lakatos és lemezárugyár. Magyar királyi löporáruda. 
Gazdasági és varrógépek gyári jaktára. 

Avilághirüjohn-féle szab. mosógépek kizárólagos helyi raktára
„ Mindennemű takaréktűzhelyek, a 

legegyszerűbbtől a legdíszesebb 
kivitelig. —  .....

Horgonyzott aczél-tüskés-kerités 
sodrony, sodronyfonatok és sima
huzalok, kerítések céljaira: „Hun
gária“ sodronylonatok. .. ,

Épületvasalások, vasgerendák. 
Szab. bácskai ekék és alkatré
szek. Gazdasági vetőmagok. ~

Szénkénegzők.

„Cornélia“ és „Sophiana“ permer 
tezők és alkatrészek. I* kékkő és 
raffiaháncs. " 1

ÉPÍTKEZÉSI a n y a g  n a g y k e r e s k e d é s .
Mauthner-féle konyhakertészeti és virágmagvak.

KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET
BENYÁK JÁNOS

N A G Y A T Á D .

0

K Ö N Y V , -  P A P Í R . -  1R Ű  
É S  R A j Z S Z E H  

K E R E S K E D É S .

--------------V»-

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, űgyve"di és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász-

RAKTARON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket író. fogalmi, itatós és ivlevílpaplrt Q Q  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók
Rajzpapirt és kariunt egész ivekben a legizlésesebb kivitelben, 

és felvágva. t Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt □ □  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek

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

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

0
Könyvkütfezcti munkák kifo^ástalanuj^a^legolcsáhh^áron készittetenek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott tíenyák János könyvnyomdájában "Nagyatádon 1910.
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FELELŐS SZERKESZTŐ;

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád, S/échényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János

könyvkereskedése.

A fx i^  mint a hatránya. És ezt erősíti az a
tény is, hogy a visszatérő szellemi- 

Minap egy tgranyi emberrel ta- lég értelmesebb, talán munkára néz- 
lálkoztam, a ki 4 év és 9 hónapig ve szorgalmasabb, habár igen sok 
volt Amerikában és ezen idő alatt ott hagyja a kemény iskolában afo- 
állitása szerint több ezer forintot ta- gát.
karitolt össze. Ám az igazi probléma akkor 

Megjelentsen meglátszott az a áll elő, midőn a szülőföldje iránti 
elekolo munka, melyet ellenérték- ragaszkodást megőrzött ember verej- 

kepen vegeznie kellett. tékes munkájának gyümölcsével haza- 
Kerdeztenr tótr, mit tesz mosfy^ r .------ — .....................

kincsek által biztosított kedvező kö
rülmények közt.

Jaj annak, ki ezt az álmot ál
modni elfelejti. Azt mi elvesztettük, 
az sem maga nem tér többé vissza, 
sem a sokat dicsért pénzt nem hozza 
vagy küldi haza.

Nemcsak a kisbirtok aránytalan 
csekélysége és a nagybirtok, kevés 
helyen a világon tulszárnualt oauu

Vegyen’földet és gazdálkodjék. Latifundiumoktól övezett szülö- 
1 Ta ran a bán (alujaban. a hol pláne számosán Ame-. 

őldet  nem lehet  venni, másutt ^kát megjárva a Jólét elég nagy 
pedig nem veu s inkább elmegy arra ne ¡gcn legyen valaki r í '  
Diósgyőrre, az állami vasgyárba s s20ruiva az ingatlanai eladására, a 
ott keres magának olyan munkát, a kényszereladás pedig szintén ritka, 
mi megfelel az o Amerikában vég- tókéjét az t,gye(lül kínálkozó befek- 
zen munkájának. tetési módba a föidmivelésbe sem he-

Ebben afrrövid beszelgetesben Nézheti el
benne van kivándorlási ésbirtokpo- - . __._____  „  . . „  ,
litikánk egész problémája^ flz

Az ember, kivel bizéltem, nőt- m'S  ™ " * g  írTtfSs lévén, no 
len sfold nélküli lévén, a leggyengébb ¡"fjj .

fűzve**‘ót r í ,  ürT " nkh0;  0 8 3 ^ ^ 8 « ^ »
gy^nszerzésgyors lehetősége Z  " » *
ki Amerikába, igazán csak a szülőföld____ De hány >Iy«n munkaalkalom
szeretete vonzotta vissza. Ez mutat- van és ugyan hányan ojuanok, kik 
ja, hogy menyire csupán vándormun- ezt a szerencsés kivézeto utat haj
kát képez az Amerikába menetel ki- llandók megválasztani? 
vándorlóink csaknem teljes összegé- Mert minden kivándorlónak 
re nézve. az az álma, melylyel útnak indul s

Mondhatná valaki, hogy igy több mely őt visszahozza, az ősi foglal- 
az előnye a Jelenlegi kivándorlásnak, kozáshoz való visszatérés a keresett

helyen a világot 
lérfogIaTasa Tolqfoglalása folytán előállott Tcedve- 
zőtlen helyzeten való javítás égető 
kérdése, hanem egyúttal az Ameri
kába szakadt véreink hazakeritésére 
és ismét az otthonhoz való kötésére 
irányuló szükséges igyekezet paran
csolja, hogy a létező viszonyokon 
változtassunk oly módon, hogy a 
hazatérő, pénzzel is rendelkező em
ber kapjon minél közelebb régi lakó
helyéhez illő áron megfelelő mennyi
ségű földet.--- ------— ~— -

Ez az egyik és elsősorban égető 
kérdése mai társadalmi küzdelmeink
nek és nagyon helyesen tette á volt 
kormány, midőn megoldására az etSő 
lépéseket megtette.

A viszonyok változása „£zi_ a 
megkezdett cselekvést megakasz
totta. De bármilyen legyen is a ha
talom politikai fölfogása, ezt a 
társadalmi kérdést meg kell ragadnia 
és gyors megoldáshoz kell vezesse.

Mert mindinkább szaporodik 
azok száma, kik, birtok és munka-

Nagyatádi Hírlap tárcája 
A borbélynál.

Kora reggel, Még alig van ¿¿tóra és 
a Moknr Kuzmics Blesikin borbélyüzlete 
már nyitva van. A gazda, egy kicsi, huszan- 
hárotnéves ember, gigerli módra öltözködve 
bár már fényesre kopott ruhában, a helyi
ség rendbehozásával foglalatoskodik. Való
jában nincs mit rendbe hozni; mindazonál
tal alaposan megizzadt.-Itt letörli a ruhával 
a port, ott arrébb tol valamint, emitt meg 
észrevesz egy poloskát és gyorsan lesöpri 
a falról.

A borbélyüzlet kicsi, szűk, piszkos. A 
deszkafalakat sziriehagyott tapéta fedi. A 
két homályos, megfakult ablak között kés* 
kény, nyikorgó ajtó, umely fölött egy rozs* 
damarta kis csöngetyü hol élesen, hol aka
dozva csönget.

És nézzetek csak bele a tükörbe, 
amely az egyik falon lóg és arcotokat kö
nyörtelen szívvel eltorzítja. Ez előtt a tükör 
előtt folyik a borbély! tevékenység. A kis 
asztalkán, ameijj ép olyan mosatlan és zsír
tól fényes, akár maga Mokar Kuzmics,

mindenféle borbélyeszközöket találni: oltói 
beretvát, olcsó púdert és jól felhígított köl
ni vizet.

Megszólal a csengő és az ajtó egy| 
férfi lép be, már java korban levő, durva 
bekecs ra;ta. nemez csizma a lábón. Fejére 
női shawl van kötve.

Erast Iváníck Jthotovő, a Makor Kuz
mics egyik atyafia. Valamikor portás volt a 
konzervatóriumban. Most a Vörös folyóná! 
lakik és lakaioskodik

— Adjon Isten, Mokaruska I — üdvöz
li Mokar Kuzmicsot, aki javában takarít

Megcsókolják egymást. Jahotov leve
szi a shawl-t a fejéről, keresztet vet magá
ra és leül.

— jó messzire van biz"ez! — kezdi 
lihegve.

— Jó kis mulatság tfolt biz ez. A Vö
rös Folyó-tól a Sáros kapylg?

— Hogy megy sorod?
— Rosszul testvéri Ldzam volt.
— Ml? Lázad?

Igen, lázam. Egy ^gész hónapig 
nyomtam az ágyat. Azt hittem, már meg 
is halok. A halotti szentséget is fölvetem 
mór.,JWo3t megy a hajam. A doktor rámpa

rancsolt. hogy nylrassain le. "A haja —- 
mondta — megint sűrűn ki fog nőni! " 
így aztán gondoltam magamban: elmész a 
Mokarovhoz. Inkább rokonhoz, mint Ide
genhez. Jobban is megteszi, aztán meg 
pénzt sem vesz el érte. Kicsit messzire van 
ugyan, de hát mi az? Egg kis séta.

— Szívesen. Kérem I
Mokar Kuzmics (.suszantott egyet a 

lábúval és rámutatott a székre. Jahotov b«' 
leül, belenéz, a tükörbe és láthatólag meg 
van magával elégedve. A tükörből puffadt, 
lejógó ajkú, széles, tompa \>ryi és kidagadt 
szemű eltorzult arc néz rá vissza. Mokar 
Kuzmics ráterit vendége vállára egy fehér 
kendőt, mely tele van sárga foltokkal és 
elkezdi ollóját csattogtatni.

— Egész koptiszra nyírlak! — mondja.
— Persze. Hogy olyan legyen a fejem, 

akár egy tatáré. Amiál jobban -nő majd a 
hajam.

— Hogy van a néni?- • ' k
— Nemrég az őrnagynénál volt kise

gíteni. Egy rubelt adtak neki.
*— Úgy, egy rubelt? így tartsd a füle

det!
— Igen Vigyázz, nehogy megvágj, 

jaj, jaj. Ez fáj, te Hiszen te léped a hajamat.



alkalom hijján, de mert sem kedvük, 
sem módjuk itthon gyári munkában 
részt venni, kényszerű hengeségben 
felélve nagy részét a hazahozott 
pénznek, ismét visszakivánkoznak 
Amerikába. Ezek pedig, a kik már 
másodszor vagy harmadszor teszik 
meg a nagy utat, az igazi elveszettek.

Számlik napról-napra szaporo
dj. Hiábavaló minden sikanirozás, 
minden tQrvényfurfang. Ilyen módon 
eredményt egy társadalmi bajjal szem
ben elérni nem lehet.

Tessék földet adni annak, a ki 
kényszerűen henyél, pedig szeretne 
dolgozni. Ez a megoldás.

Addig mig se föld nincs, se 
munka, gazdagság sem lesz és ki fog 
áradni, ember, állat, termény, minden 
ebből a szegény országból.

— rf —
' " f  ‘

Választási mozgalmak.
J1 48-as függetlenségi gaidapárt 

Jelöltje j Siafró Intvén curhonmú
f. hó 3-án d. u. 1 órakor tartotta programm- 
beszédét Nagyatádon, a Széchényi-téren 
nagy közönség :jelenlétében. F, bő 4-én 
viszont Barcson mondott programmbeszédet 
és azután bejárja a választó kerületet és 
minden községében beszólni fog A 48-as 
függetlenségi gazdapárt megyénk több ke
rületében állított jelöltet. Szigetváron Her- 
czegh Sándort, Csurgón Novák Józsefet és 
Marcaliban Kisiván Jánost Utóbbinak, ki a 
járásunkba tartozó Felsósegesd község pol
gára, Hús vét másodjiapján volt a jelölése 
Marczallban és Baíatoiftzentgyórgyou. f. ho. 
3-án pedig Vidon mondott programmbe
szédet.

nemaeti munkapárt előkészítő bi
zottsága nevében vizekiTallíán Gyula nyug 
főispán mint elnök és dr. Mike imre kir 
közjegyző mint jegyző falragaszokon hívják 
meg az érdeklődő közönséget (. hó 10 -én, 
d. u. 3 órára a «Korona-szálloda» nagyter
mébe a párt alakuló közgyűlésire. Az «Ér
tesítés» szövege a következő: A nagyatádi 
választó kerületben a «Nemzeti Munkapárt- 
megalakítása határoztatván el, a párt elő*

— Nem tesz semmit. A mi mestersé
günknél ez már nem megy máskép. Hát az 
Erastowna hogy van?

— A leányom?JÓM Sok a dolga. 
Szerdán mull egy hete, bogy jegyet váltott

~ ■ Sejkinnel. Miért nem jöttél el te is ?
Az olló-csattogás egyszerre megszű

nik. Mokar Kuzmicsnak lehanyatlík a karja 
és Ijedten kérdezi:

— KI váltott jegyet ?
— Az Anna.
— Az Anna? Kivel?
— Prokob Sejkinnel. A nénje a Biatous- 

tenska-utcában gazdasszony. Nagyon derék 
asszony. Örülünk is mindnyájan, hála legyen 
a jó Istenek. Egy hét múlva meg lesz a 
lakodalom 1«. Gyere el te is, csinálunk majd 
egy jó kis estét.

Hogyhogy, Erast Ivanlcs? — kér
di Mokar Kuzmlcs. halványan és csudálkoz- 
va vonogatja a vállát. — Hát hogy lehet 
ez? Anna Erastowna hisz én szeretem őtel 
nekem tisztességes szándékúim voltak hogy 
történhetett ez?

— Hát csak u{)y. Mégkérték. A fiú 
nagyon derék, jóravaló ember,

1 . __________
készítő bizottsága az''alakuló-gyűlés határ
napjául a folyó 1910. évi április hó 10-ik 
napját tűzte ki a választó kerület központ
jába. Az alakuló gyűlés a jelzett napon 
délután 3 órakor fog megtartatni Nagyatá
don a «Korona-szálloda» nagytermében; 
melyre azon t. választók kik a megalakí
tandó «Nemzeti Munkapártba* belépni óhaj- 
tának, ez utón meghivatnak.

\ ,, NAGYATÁDI HÍRLAP.

A Casino újjászületése.
Lapunk márc. 24-iki számában 

örömmel aüluk közre, hoyy a tes- 
pedésben levő Casino reknkstruktió- 
jára, az azt okozott bajok, társadalmi 
széthúzások megszüntetésére komoly 
lépésekre határozta el magát váro
sunk müveit közönsége.

A kiküldött bizottságnak mun
kájához sok szerencsét kivántunk és 
nagy reményeket fűztünk.

Most, két hét eltelte után, őröm
mel adhatjuk olvasóközönségünk 
tudtára, hogy a reményben nem csa-
1 i l , II ■ i iin ll  a  «. L a iJ r a i  ,isTnOZtunK s a teneioseg naiarai 
között a Casino újra szervezésének 
sikere biztosítottnak látszik.
•/^Nevezetesen sikerült egyrészt 

Kertész Adolf előzékenysége folytán 
oly kedvező ujabb bérleti megálla
podást létesíteni, mely oly anyagi 
eszközökhöz juttatja a Casinót, hogy 
ezután a társaskőri igényeknek sok
kal fokozottabb mértékben fog ele
get tehetni, mint eddig, nevezetesen 
több lap, folyóirat fog a tagok rend
elkezésére állani, uj'kitűnően felsze
relt bültárd lesz beszerezve és azon
nal szép számú kötetből álló könyv
tár lesz felállítva.

Mindezen felül a szervezkedő' 
közgyűlés határozata szerint res- 
taurátiós helyiség is lesz a tagok 
rendelkezésére.

Másrészt ezen kedvező kilátá
sok alapján, továbbá a társadalmi 
bontóokok hatásának megszűnteié-. 
sével s az alapszabályok, esetleg a 
felhangzó kívánság értelmében a kör!

Mokar Kuzmicsnak hideg verejték Ul 
a homlokára. Leteszi ollót az asztalra és 
dörzsölni kezdi az orrát

— Nekem tisztességes szándokom volt. 
. . .  Ez lehetetlenség, Erast Ivanics l £n... 
én szerelmes vagyok belé és a szivemet 
odatettem a lábai elé. A néni is nekem 
Ígérte már. Mint az apámat tiszteltelek té
ged Es mindig ingyen nyírlak téged. 
Mindig kéregettel tólem kölcsön és az apám 
halálakor is elvitted a díványt meg tíz ru
belt, amivel még most is tartozol. Tudsz 
e még róla?

— Hát hogyne tudnék róla. Igenis. 
Oehát mond csak Mokar micsoda vőlegény 
lennél te? Pénzed nincs, nem is tanultál 
semmit, ez a buta mesterség . . .

— Hát Sejkinnek van vagyona.
— Sejkin tagja a munkások szövet

kezetének. Másfél ezer rubel kaueziót kel
lett neki letenni. így áli a bál öcsikém I 
Mondj csak, amit akarsz, de ami megtör
tént I Te már nem másíthatsz semmit a dol
gon, Mokaruskal Keress magadnak más 
menyasszonyt . .. . Azért nem szakad ki a 
világ fenekei De hát nyírjál továbfcü Miért 
állsz?

nevének egy megfelelő magyar ki
fejezéssel való felcserélésével, hogy 
ebben is kifejezésre jusson az uj 
szellem — sikerült az eddig bármi 
okból félrehuzódott művelt közön
séget az uj, egészséges köri élet 
számára megnyerni, a mi biztosítja 
annak tartalmas, pezsgő voltát.

Azt hisszük, hogy ennek az 
ujjászülöttnek a legszebb jövőt jó
solhatjuk. Egy egészséges, demokra
tikus szellemű társas kör, célirányos, 
tevékeny vezetés mellett óriási ha
tással lehet egész közéletünkre, nem 
is emtitve azt a nagy változást, 
melyet társadalmi életünk zsákutcá
jának megnyitásával okvetlen elő fog 
idézni. „

Azért e helyről ismételten fel
hívjuk azokat, kik netán, félreértések 
alapján, még eddig is félreálltak, 
vagy az eddig pangó intézmény 
iránt felmelegedni nem tudtak, csat
lakozzanak &z újjászervező mozga
lomhoz s evvel azok munkáját «0- 
sitve, kik társas életünk jobbra for
dulásán munkálkodnak, a siker tel
jességét annál inkább biztosítsák.

Lepjenek be a Casinoba még 
mielőtt az a döntő fontosságú és a 
napokban összehívandó rendkívüli 
közgyűlést megtartaná.

H Í R E K
— Az alispán Nagyatádon. F. hó 7-én, 

a natgyalád—Ubodi u( hlváialos átvétele al
kalmából vármegyénk alispánja Kacskovics 
Lajos is ellátogat hozzánk, bár jövetele a 
hivatalos aktussal összefüggésben nincs.

— Eljegyzés. Mödrovich Béla okt riiü- 
<J?fttsz Budapesten jegyet váltott Math Mi 
czikével Budakeszról.

Bankett. Kohut Jenő, Marcaliba tá
vozó kir. aljárásbiró tiszteletére barátai, 
kartársai és tisztelői bucsuvacsorára gyűl
tek egybe f. hó 3-án este a „Mátyás Ki
rály“ szállodába. Az estély fényesen sikerült 
s a kb. 50-en egybegyűltek kitűnően mulat
tak világos kiviradUk. Az ünnépeltre mon-

Mokár Kuzmics hallgat és mozdul itta- 
nul állva marad, majd kiveszi a zsebken
dőjét és elkezd sirat

— Ugyan menj már, te bolond ftu. — 
vigasztalja Erast Ivanécs

— Ugyan hallgass már I Úgy bőgsz 
itt mint egy vén asszony. Qyere. fejezd be 
a munkádat, aztán marad időd elég a sírás
ra. Vedd elő az ollódat I

Mokar Kuzmics a kezébe veszi pcrczc- 
kig érzéketlenül bámul rá, majd hirtelen 
vissza ejti az asztalra. Kezel remegnek.

— Nem tudok most képtelen vagyok, 
nincs erőm hozzá I Jaj nekem szerencséUen- 
neki ó  is milyen sajnálatraméltö, szegény! 
Ml szerettük egymást. Mi szerelmet esküd
tünk egymásnak és most szívtelen emberek 
elválasztanak bennünket egymástól. Távoza 
Erast Ivanlcs I Rá se tudok nézni többé.

— Hát akkor eljövök majd holnap, 
Mokaruska. Akkor majd megnyirsz egészen.

- J ó l
— Nyugodj csak meg; holnap reggel 

korán Itt leszek.
Erast Ivanlcs félig meg van nyirva 

és egy fegyenche* hasonlatos. Nagyon fura 
lesz, ha igy emberek" közé megy, de hát
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dottak felköszöntőt dr. Szabady Lórincz, 
Talllán Andor, dr. Kommen Elek' Wolf 

: László Vilmos és még 
többen*, Kohut Jenő'meleg szavakban ko- 
szöntíe meg a sziye$ búcsút.

Halálozás. Horváth Takács József 
kisbirtokos, községi elöljáró és az orSz. 
közp. hitelszövetkezet nagyatádi fiókjának 
igazgatósági ta ĵa f. hó 3*án 69 éves ko
rában elhunyt. tL-.w *.

— Folyik a parkírozás r̂ méypk, 
hogy rövidesen, varázs^rtté l«?sz változtatva 

\ a fürdő környék̂ , föjgy az uj ültetvény ha
marosan 5̂  ' jegyen, máris fyatalmás fákat 
Olteffiek, agy, ho^y níár ebben az évben,

helyén. A fürdő igazgatóságának energikus 
fellépésére, végre községünk szennyfoltja,

biztosító r. t., ‘baleset és szavatossági biz
tosításokat az Első o. általános baleset ellen 
biztositó társaság, valamint kezességi és 
óvadékbiztositásökat,. eltulajdonítás, lopás, | 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosi- : 
tásokat és .versenylovak, telivérek és egyéb 
értékesehb tenyészállatok biztosítását a 
„Minerva" általános biítositó rés/vénytár- j 
saság számára. A nagyatádi ügynökség. 
Wimmer Ignácz és a Néptakarékpénztár r. t.!

— Jéggyárakat állíttat a kormány. Az I 
idei szokatlanul enyhe tél tátongó üresen | 
hagyta a jégvermeket. Az általános jéghiány 
komoly következményekkel fenyeget. A föld

— c rrr.............  mivelésügyi minisztérium figyelmét sem ke-1
diáiéi, árnyékos /tl?ly lesz a puszta piait rülhette ti at  a kMUmfttg és mim az alis-’

pánhóz1 érkezett leirata bizonyltja, teljes 
készséggel igyekszik e bajon segíteni- Le-

Korona-száflófól a Járási takarékpénztárig | iratában ugyanis arról értesíti vármegyénk; 
terjedő árok is ki lett takarítva. — alispánját, hogy megbizta az országos viz-

— Betörés a kutasi hitelszövetkezetbe, épiíészeti igazgatóság Közegészségügyi mér- 
F. hó 1-én d. e. fél 2 órakor a szövetke- „öki osztályát, dolgozzon ki terveket az 
zet ajtaját ismeretlen tettesek minden feszitó ¿Ham által létesítendő Ideiglenes műjéggyá- 1 
rúd nélkül benyomták s azután a bennelevó rákra.
Wertheimszekrény ajtaját a záró kulcslyu 
kon hegyes vassal feszegették,

— Tüzeset. Vízvár községben a múlt hó > 
mtg na- gg.én d. u. 2 óra tájban ózv Horváth Fe- ít-ronloto« ........  .. ...........♦gyobratágült s azulán vastagabb szegletes [mcmí Kráncseczliori deszkábói ki-' 

vasul a lyukat annyira kitágították, hogy ^  é,  , „ | , „4va| fedct, s<,rté! ncve. 
egg ember keze beiért,, de a.belsó vssoidal ^  nflntk l  é!e3 )illM ncvü ^  
még sértetlen »olt. Ekkor munkájukban a z j ^ , , ^ , ,  belülről gyulával meggyujtotta 

" észtevérettelr Wtrtmetre- s H túz nagyobb kárt okozott volna
lulltek a nélkül, hogy valamit elvittek volna. „ lakoss4g á,u , .jottoták Biztosítva nem 
A lettesek ■ Helyi viszonyokból Ismerős ^  _  0r<1( Soomi(:h fl„dor „.ik inaW íi. 
egyéaek leheltet eddig «két kinyomozni pek(,te (űíi urodal,nj erdejében mutt]
nem sikeíült. hó 17 éfl d. u. 4 órakor tűz űífltt ki az ut!

— Elkobzott ezlgánygyerekek. Somogy- „¡jugaij részén, mintegy 2 - 3  holdnyl térd- 
vérmegye alispánjának erélyes intézkedése leiben levő száraz falevelek eléglek, f l  tűz j 

"'"fólflSnTör^yi Mariska. Magdolna Jánosi tovaterjedését az erő'Mr több uradalmi Cáé- j 
Aon«, Etzk és Sárközi Gyula, Anna czi- léd segítségével roegakadályzia. A lúz ke-j 
#btyglÍKfélttk szüleiktől elvétettek és Nagy-' lemezesének okát nem tudják, 
atád kOlJég elöljárósága által a pécsi m Vadten/ésJtés érdiében és a hasz-: 

n Htr. télládif ‘gyérmekménhelg igazgatósági- nos szirayas vadak tojásainak mindinkább 
nak adattuk'ét elharapódzó jogosulatlan elszwlésnek nieg-

- T>Vstí általánoa biztoaitó társulat gátlása végett a m. kir. ftttdmivdésügyi mt- 
Assicurázioni Generáli Budap&t, V. Dorottya niazter elrendelte, hogy étö hasznos vadat,

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 
felöltők, 

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon.

M  utca 10 éa IS. A -Közgazdaság» rovatában 
közöljük a Triesti nltóiőnos, biztosító társu
lat (Assfcyjwioni Generálj), «„legnagyobb 
leggazdagabb és legrégibb biztosító inté-

* zetünk mérlegének több adatait. Teljes mér- 
a Társulat mindenkinek aki e 

:,ééW&l hotté" fordul a legnagyobb készség
gel' szóljál. Az Intézet elfogad: élet-, 
fiz-, seállltm ány-, üveg- és betö
rés élleni biztosításokat. Közvetít továbbá : 
Jégbiztosításokat a Magyar jég- -és viszont-

m|t tegyen? Becsavarta fejét és nyakát 
a sháwl-ba és elkotródik. Mikor Kuzmics 
egyedül rtinrad, lehanyaíílf” egy székbe és 
csöndesen sirdogál magában.

Másnap reggel, jó korán újra megje
lenik Erast Ivanlcs.

— Mit akarsz.? — kérdi tóle Mokar 
Ku îulcs hidegen. j ,

is a ti i . , J  községhez tartozó Dén̂ s majorban Katona— Kedves Mokarus, nyír meg most ,'r M . . .  ..  . ...I U n n «  nrnH ilm i rm>/i\nr ín  T A lh  UtvAn tirH-
már egészen. A fél fejem még hajas.

— Fizess előbb ( Potyára nem dolgo-

hasznos szárnyas vad tojást szállítani csak 
engedélylyd szabad. Az engedélyt a földmi- 
velésügyi miniszter adja. A kérvény benyúj
tása alkalmával hatóságilag igazolandó, hogy 
folyamodó vadászati jog tulajdonosa, vagy 
ha nem az, igazolni köteles, hogy a vad be
fogást, tojás szedést, a vadászati jog tulaj
donosa nem tilalmazta. Az engedély alap-' 
ján a törvényhatóság első tisztviselője szál 
litási igazolványt állít ki, mely a szallitmány- 
nyal együtt a vasúti, hajózási, illetve postai 
felvételi hivatalnak átadandó. Aki élő. hasz
nos vadat, vagy hasznos vad tojást enge
dély, Illetve igazolvány nélkül szállít, vagy 
azok jogosult megszerzését igazolni nem 
tudja, kihágást követ el s a rendőri büntető 
bíróságok által 15 napig terjedő elzárással 
és 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel bün
tetendői

— Verekedés. Hemokszentgyörgy kós

Erűit Ivanlcs szót sem szólt, elmegy. 
Á fél fej« kopaszrn van nyírva, a másik 
fiíle tele hajjal. De mert egész fölösleges 
pénz pocsékkolásnak tartja, hogy hajnylrá- 

, sért még pénzt is adjon, Inkább meg akar
ja várni, míg a fejé megnylrt felén is kinő 
a baja. Ilyen fejjel volt a lánya lakodalmán Is.

A. P. Csehov.

János uradalmi mezőőr és Tóth István ura- 
j dalmi béres szóváltásba keveredtek ugy any* 
nyira, hogy verekedésre került a dolog, 
melynek során egymást ugy megverték, hogy 
kölcsönösen súlyos testi sértéit követtek el 
A szuloki csendórség, feljelentette ójjet a 
nagyatádi kir járásbíróságnak.

— Az ötödik tavaszi vásár. Az 'ötödik 
Tavaszi Vásár tudvalevőleg április hó 7-én 
nyillik meg a budapesti városligeti Iparcsar
nok helyiségeiben. A vásárra ötszáz iparos 
és gyáros jelentkezett és a vidéki, valamint 
külföldi kereskedők nagy mennyiségi mér-

¡ ¡ I  KaphatóK

Deutsch F Károly
és Társa 
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nagyatádi hírlap

sékelt vasúti .jegyigazolványt kértek a vásár i tartaléka és az ingatlan tartaléka mely az ¡4719. sz. 1909. tkv.
igazgatóságátó l. Az igazolvány arra jogosítja' idei átutalással 1.621,418 korona 48 fillért . __, . .  .
ókét, hogy az első osztályon a második, a j tesz ki. Részvényenként 600 arany frank ősz- Árverési hirdetmény kivonat, 
második osztálon a harmadik, a harmadik talék kerül kifizetésre. A társaság összes nagyatádi kir. járásbiróság mint
osztályon féláru második osztályú jegygyei tartalékjai és alapjai, melyek első rangú ér- telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
utazhatnak. Ilyen vásuti jegyeket a kerületi tékekben vannak elhelyezve, az idei átuta- nagyatádi járási takarékpénztár r. t. végre- 
Kereskedelmi- és Iparkamara is bocsát ren- lások folytán 346.151,371 korona 42 füléről hajtatónak Jakab János ács és neje l^odor 
delkezésre. A jegykérések e címre iotézen- 6̂6.829,741 korona 68 fillére emelkedtek, K ata lin  végrehajtást szenvedő elleni 985 
dők: A Tavaszi Vásár igazgatósága Buda- melyek következőképen vannak elhelyezve: ko ron a  tőkekövetelés és járulékai iránti 
dapest, IV., Ferenciek-tere 9 szám. 1. Ingatlanok és jelzálog követelések 77. végrehajtási ügyében a kaposvári kir. tör-

— .Vasárnapi Újság41 április 3-iki szá- 884, 424 korona 11 fillér. 2. Életbiztosítási Vényszék (a nagyatádi kir. járásbiróság) 
ma a legfrissebb aktuállitások közül képe- kötvényekre adott kölcsönök31.094,616 ko- területén levó Lábod községben fekvő a 
két mulat be az ököritói tflzveszedelemról, róna 81 fillér. 3. Letéteményezett értékpapi- lábodl 505 számú telekjegyzőkönyvben A 
az elhunyt Menelik négusról, Ferencz Fér- rokra adott kölcsönök 3.609,138 korona 57 -f- 22 a  I, b, és 22 c  2. b. helyrajzi számú 
dinánd trónörökös dolnij-miholjáczí vadá- fillér. 4. Értékpapírok 237.647,914 korona s eĝ 0tteScn árverés alá behajtott ingatla- 
szatáról, a Műcsarnok tavaszi kiállításáról 18 fillér. 5. Követelések államoknál és tar- n o k ra 25 koronában és a lábodi 615 számú 
Kossuth Ferencz gödöllői szerepléséről. Egy tományoknál 9.37-',öO J korona 39 fillér. 6. telekjegyzőkönyvben A I. alatt felvettt 66/2, 
képsorozat Gróh István cikkével a palócz Tárcza váltók 581, 948 korona 79 fillér. 7. 67/2 és ¿g/ a 2. 2 helyrajzi számú ingat- 
népmüvészet egy sereg érdekes termékét Készpénz és az intézet követelései a hite- ja n o k ra 852 koronában ezennel megálapi- 

’ mutatja be. Szépirodalmi o:vasmányok: Er- lezők követeléseinek levonásával 6.738,995 ,ott kikiáltási árban az árverést elrendezte 
dös Renée és Juhász Gyula versei. Szeme- korona 83 fillér. Összesen 366.829,741 koro- és hogy az árvcrés megtartására határna- 
re Gzörgy regénye, Kortsák Jenő novellája na 98 fillér. Ezen értékekből 715 milllióko- puj
Rákosi Viktor történeti korrajza a párisi róna magyar értékekre esik. Az Assicurazi- J91() éyJ mAjug h<J 3_jk napjának 
kommünról. Egyéb közlemények: tárcza- oni Generális múlt évben a «Minerva» álta- délelőtti 10 óráját
csikk a hétről a a rendes heti rovatok , lános biztosító részvénytársaságot alapította
Irodalom ás művészet, sakkjáték stb. A meg Budapesten, mefytársaság a kezességi k,tuzíe- * ho9y az akkor megtartandó nyil- 
Vasárnapl Újság elő fizetési ára negyed év-’és óvadék-, valamint az eltulajdonítás, lopás, f ■ árverésén az ingatlanok a kiáJtási 
re négy korona a Világkróniká-vai együtt hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosi- \tr ' alacsonnyabb árért el nem ad 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető a t ^  nemkülönben a versenylovak, telivé- 
Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest, rak és más értékesebb tenyészállatok biz- 
IV. kerület, Egyetem-uicza 4. szám. Ugyan-, tositását vezette be mint uj ágazatokat ha
llt megrendelhető a Képes-Néplap a Jegol- zánkban.
esőbb újság a magyar nép számára, félév-- ---------- ——  -
re két koron« 40 fillér

. • »- - ______  ¡612 sz. 1910. tkv.

Közgazdaság. Árverési hirdetmény kivonat
A nagyatádi kir. járásbiróság mint té-

hatnak.
Árverezni szándékozók tartoznak az 

ingatlanok becsárának t0 */0-át vagyis 2 
korona 60 fillért 85 korona 20 fillért kész
pénzben. vagy az 1881. LX. t.—c. 4U §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1-én 3333 sz. alatt kelt igaz
ságügyminiszteri rendelet 8-§-ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, ávággaz t88t éri LX. I 

A  Triesll Általános Biztosító Tár- lekö"S1"  h',l'>5Í9 közhirré Uszl, hogy a élelmében a bánatpénznek • blróaág- 
su|at ! járási hitelszövetkezet végrehai-1 „41 «lóleges elhelyezéséről kiáll ltot! szab-

lónak Horváth György és Vukman Vincié ályszerüel ismervéngl a (szolgáltatni. 
lAsslcurazloni Genernli) f, évi márczí- végrehajtást szenvedd elleni 300 korona Nagyatád, 1909 december hó !&-án ■ 

us hó 17-én tarloll 78-ik közgyűlésén tér- tőkekövetelés és járulékai Iráni! végrehajtási |,ir. jbiróság mint telekkel hatóság, 
jesztetlek be az 1909. évi mérlegek, ftr ftyyében a kaposvári kir. Iófyémj« á k|» nagy. Dr. SZABADY
elöltünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az atádl kir. járásbiróság) területén lévő kir JSrlsbirt.
1909 deczember 31-én érvényben volt Péterhida községben tekvó a . ----
é/ctöiliui/dui fiSMaaiegelr 1JJ34.1M.2U« 218 számú lelekjegyzókőnyvben A f  237 b
korona és 09 fillért tellek ki és a a év fo- helyra|zl számú ingatlanból Horválh Oyörgy 163 izém 1910 végrh
lyamAn bevett dijak «394,164 korona és illelóségére 221 koronában a  VukmonViu- Árverési hirdetmény.
37 fillérre rúglak. Az életbiztosítási osztály ezének a péterhidal 21 szému telek|egyz<> - Alulírott bírósági végrehajtó nz 1881 
díjtartalék 2(1902.175 korona. 14 (fillérrel könyvben A I alatt felvett 141b, 211 ti. évi LX. t. c. 102. § a értelmében ezennel 
1104144,877 korona 43 fillérre emelkedett 307/«, 343 r, 374/», 443 b, SIS a, 344/b.és közhírré teszi, hogy a budapesti V], kerületi 
A tüzbizloMlási ágban, beleértve a betörés. 619/b helyrajzi számú 7, telkére 2920 ko-! kir. járásbíróságnak 1909 évi 1956 3 számú 
és lükörüveg- bizlosilást a di|bevétel rónában ezennel megállapított kikiáltási. végzése következtében Dr. Spleier Jenó 
18.̂ 60,118,363 korona biztosítási összeg árban az árverést elrendelte, hogy az árve- ügyvéd állal képviselt Weinberger M. Miksa 
után 30.032,301 korona 37 fillér volt, mlból rés megtartására határnapul 412 K 92 f . s (ár. erejéig foganatosított W-
11.650831 koron« 96- fillér viszonbktosl- 1910. ávl május hó 2S-dlk napjának elégitésí végrehajtás utján lefoglalt és 1870 

“9“ ' 1,0951 ’  u“ ta d1|b' '  •• I# 6 rií*  kor -ra becsült kővetkező mgóWgok u m.:
I f i  m w n l  " " írr* ™9,?“  Pélerhldá községházához kitűzte és hogy rőfös áruk nyilván« árverés™ eladatnak
mini altt.rf.iib .........................° ! ° " ‘ _____ ,«  «  »hko '  megtolandó nyilvános árverésen IHely árverésnek a nagyatádi kir. já-

elfognak adatni, de csak az esetben, ha a rásblróság 1909 évi V 639 3 számú végzé- 
kikiál ásl ár *^a belgértetlk. ű  folytán 412 kor. 97 fül tőkekövetelés.

Árverésen szándékozók tartoznak az ennek 1909 évi julius hó II napjától járó 
Ingatlan becsárának IO/„'át vagyis 22 ko- *"/• kamatai, és eddig összesen 79 kor, 50 
róna 10 fillért 292 koronát készpénzben, fillérben blróilag már megállapított költsé- 
vágy az 1881. LX  t. c. 42 § aban jelzett 9«** erejéig Nagyatádon (Széchényl-tér) leen- 

riigoti” Károkért a* "társaság" 19oíben 38.' '“ 'B » "™ 1 KímHott és az 1881 évi no- M  megtartására
330, 373 koron« 41 Iliiért és alapítása óla! vsmi>«' 1,0 ,1 3313 »*"> •'■«kall Igaz- 1910 évi áprilla hó 12-lk napjának ’ 
977.344,967 koron» 3J Bl.lérl flzelcll ki. E  «áflöfflll^twtefi rendelet 8-§ ában kijelölt dél előtti 10 órája
kártérítési összegből hazánkra 192.489,437: övadékképes értékpapírokban a kiküldőit határidőül kltflzclik és ahhoz a venni szán- 
korona 63 nitér ealk. A nyereség tartalékok i k,líh ' z le,' nnl' nv“9U “  l8*i LX. t. c. dékozók ezennel oly megjegyzéssel hlval- 
közül, melyek összesen' 24.677,840 koron« ,7a *-« W«lraéb«M bánalpénznek a bíró- nlk m, 8i hofl!J „  é(ll„ ell lnuótíaok „

Ságnál elóleges elhelyezéséről kiállított uí-  18SI évi LX. t.-c. 107 és 108 *-al értel- 
bályszerü elismervényl átszolgállalní. ;mébcn készpénzflzetés mellett, a legtöbbet 

Nagyatád, 1910, február 19-én a kir, Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is 
járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. « el fognak adatni-

mint díjtartalék minden tehertől menten jö
vő évre vlletetett át. A jövő években ese
dékessé váló dijkötelezvények összege 127. 
799,977 korona 76 fillér. A szállitmánybiz- 
losltási ágban a díjbevétel kitett 3.851,471 
korona 90 fillért, mely a viszontbiztosítások 
levonása ulán 1.772,890 korona &7 fillérre

19 fillére rúgnak, különösen kiemelendók : 
SS aiapfzabályszerlnll nyereségtnrlalék.mely
6.300.000 koronát tesz ki, az értékpapírok 
árfolyamingadozására alakított'tartalék, „mély 
az idei átutalással együtt 16.336, 461 koro| 
na 71 flillérre rúg, továbbá felemlítendő rt,
160.000 koronára rugó . kétes követelések I

Dr. SZABADY Aménnylben az elárverezendő Ingósá- 
klr. járásbíró. gokat mások is ie és felülfoglaltatták és 

azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen
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árverés U  1881. évi XL. t-c. 120 §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

— Kelt Nagyatádon, 1910 évi március hó 
23 napján.

SZABÓ JÓZSEF 
-----— •<- kir. jbir. végrehajtó.

81 szAm_ 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Aulirott bírósági végrehajtó az f§81. 
évi L X  t-c. 102 §-a írtelmében ezennel 
közhírré, teszi, hogy a szombathelyi kir. tör
vényszéknek 1906 évi 13386.3 számú vég
zése következtében dr: Kommen Elek 
ügyvéd által képviselt Gleiéchmann és Fürst 
javára 381 kor. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtásukén le foglaltés 1000 
kor.-rabecsült következő ingóságok u. m. 
rőfös áruk — 50 drb. esernyő — 50 drb. 
selyemkendő nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbiróság 1908-ik évi V. 801/3 számú vég
zése foltyán 381 kor. tőkekövetelés, ennek 
1909 évi október hó 15. napjától járó 67* 
kamatai Jés eddig összesen 79.kor.82 fillérben 
biróilag már megállapított kóltsé gek̂ ere|éíg7 
Nagyatádon a piacztéren leendő Megtartá
sára.

Árverezni szándékozók tartoznak az
| ingatlanok becsárának 10 /, -át vagyis 86 
korona 70 fill. 90 fill. és 90 fillért, készpénzben, 
vagy az 1881 LX  t.-c. 42 §-ában jelzett árr 
folyammal számított és az-1881 évi novem
ber hó 1 -ért 3"33 szám alatt kelt igazság- 
ügyministeri rendelet. 8 §-ában kijelölt óvâ  
dékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni avagy az 1881. LX. t-c. 170, 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Nagyatád, 1910. évi március hó 11-én 
a kir. járásbiróság, mint telekönyvi hatóság.

Dr. SZABADY 
kir. járásbiró.

Eladó ház!
Nagyatádon a Hunyadi utcza 530 
sz. özv. Farkas Istvánné féle ház 
szabad kézből eladó. Értekezni ugyan
ott Farkas József és Rákár Pál 
urakkal lehet kik az eladással 
—  . megbízva vannak, i z z :

1910 i i  április hő 15-lk napjának 
dél előtti 9 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
18»! évi LX. t=clű7. és 106. §-al értei
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is
elfognak adatni: '  :---- --------

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások Is le és feiülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 XL. t-c 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon 1910 évi márczius 
hó 30 napján.

SZABÓ JÓZSEF 
kir. jbift végrehajtó.

907. sz 1310. tkv.
Árverési hirdetményi kivonat 

A nagyatádi kir járásbiróság mint te
lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy kis
korú Zavecz Rozália végrehajtónak Zavecz 
János végrehajtást szenvedő elleni 600 ko
rona tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási Ügyében * >aposvárt kir törvény
szék (a nagyatádi kir. járásbiróság) területén 
levő Háromfa község határában Jfekvő a 
háromfai 206. számú telék jegyzőkönyv ben 
A I. alatt felvett 345, 483. 548, 69a 1033, 
1202, 1409 helyrajzi számú 8—9 Ik számú 
telkibirtokkal Zavecz János fele részt tevő 
illetőségére 867 koronában és A f  560 /b 
helyrajzi számú ingatlanból ugyanannak 
fele részt tevő illetőségére 9 koronában és 
és az A f  560 a helyrajzi számú Ingatlan
ból ugyancsak fele részt tevő illetőségre 
9 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és, hogy az árverés meg
tartására határnapul

1910 évi Junlus kő 22-lk napjának 
délelőtt 10 óráját 

Háromfa községházához kitűzte s hogy az 
akkor megtartandó nyilvános árverésen a 
fentebb megjelölt Ingatlanok el fognak adat
ni, de csak az esetben ha a kikiáltási ár */«’ 
ad részét beígérik.

273 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 
LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti V. kerületi kir. já
rásbíróságnak 1910 évi számú Vil. 891 6 
765/3 számú végzése következtében Dr. 
Dezső Sámuel ügyvéd által képviselt Gold- 
Berger fs Neustad! javáfa~T9I kör. '2U fill.! 
s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 900 kor.-ra becsült 
következő ingóságok u. m. 2 ló 2 kocsi 1 
párlószerszám nyilvános eladatnak. v j

Mely árverésnek a nagyatádi kir, járás
biróság 1910. évi V. 6 4 számú végzése 
kár folytán 58 kor. 25 f.tőkekövetelés ennek 
5'/» kamatai és eddjg összesen 109 kor. 17 fil
lérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér) leendő
megtartására --------

1910 évi április hó 15-lk napjának

határidőül kitüzetik ésiitotoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 

j uak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
jévt 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 
j gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 

| írverés «1 1881. évi XL. t- t 120. §-» ér- 
I leimében rezek javára b elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 19I0l évi márczius 
i hó 30-dik napján.

SZABÓ JÓZSEF
kir. jbir. végrehajtó.

o o o o o o  b o d q g m m m

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek 

« mAriaczeli uOz mAria
védjegygycl «(látva, 

melyekéi Máriaezall gyoi 
cscppcknek név« a nép, ---- ^  Uj£y ^t esztendő i fVálUkt

érhetett*«*1* !ó hatása van min
dennemű gyomorrontáa. gyo
morégé*, székrekedés, fej- éa 
gyoinorgörcsök. hányás,álmat- 
r*n»á^, vérszegénység éssáp-

. Kapható minden gyógyszertár
ban* .Egy ki. Iv a r  «0 fillér, 
nagy üveg I K 40 fillér, 6 üveg 

5 korom, 3 duplattveget 4 K 50 fillérért fran
ko küld a kéazltó BRADY K. gyógyszertára 
a .Magyar Királyból", Wien, 1. TleTschmarkt 
1, Depot 241.“ 

ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriaczeli 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörös azinü csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

Köhögte, rekedtség éa hurut ellen nincs Jobb a
— :— ------ mmy+téic— -----—

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

utánzata van.

I doboz ára 60 fillér.

Csak tiéthy-félét fogadjunk e l! !

a a 8 © ö iB £ 5 í3 í5 Ö Q if i S 0 O O a

Szőlősgazdák
Homokon át kötött 

főidőn.
A ki borait minden

kor Jó áron éa haaur 
akarja eladni, Bitesen 
Oelaware szőlőt asántó- 
töldekre la, éaha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz, hogy drága éa 
hamar elkeld* 

l-Ut bizonyltjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 00 80 ko
ronáért is megveszik hektóját, ha százezer hold 
ilyent teremne is, Pemielézés nélkül a múlt év
ben is perenosporától mentes nagy lermést adott 
(holdanként 38 hektó.) f  
Vesazöröl árjegyzék Ingyen és bérmeittve. 
NAGY GÁBOR szölönsgyblrtokot, 

KÓLY Blhar-m. Pósta távlrda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, romái», horvál, szerb és né
met nyelven.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő Össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal! ^

Mezőgazdák és 

sző lősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul- 

tenyész tők  

figyelmébe! ,

A mai kor legolcsóbb. legjobb és legkönnyebb«» kezelliStíTBfronyfonsli, mely az imszes eddigi sodrmiyfonatukat 
felülmúlja ös az össze» európai államokban, valamim az Északamerikaí Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)

Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD
Jjazdasáfli és varrógépek gyári raktára.

A világhírű John-féle szab. mosógépek kizá
rólagos helyi raktára.

v a s k e r e s 
kedőcég.

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Cornéíia" és-„Sophlana*' permetezőit és ' 

alkatrészek. 1“ kékkő és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
É P Í T K E Z É S I  A N Y A G  N A G Y K E R E S K E D É S .
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KÖNYVNYOMDA. BENYÁK  JÁNOS
N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPÍR.- IRQ 
. ES RfljZSZER 

K E R E S K E D É S .

0

t —  RAKTÁRON TARTOK:

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

- ~

HL VÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket’ író, fogalmi, itatós 4a ivlevélpapirt n f l  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a legizlésesebb kivitelben, 

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

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

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését jutányos árban.
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KönyVRötészefi munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
Nyomatott J3euyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.



V. évfolyam 1910. április h6 14 15-<lik szám.

N
NAGYATÁD ÉS V|DÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA. 

a  -Na g y a t á d  é s  v id é k e  g a z d a k ö r é n e k - h iv a t a l o s  közlönye.
Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., r 
=  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. «*= 

M • g J «1 • n ik  m i n d e n  c a i t f i r t f l k A n

FELELŐS SZERKESZTŐ * --- -

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János 

könyvkereskedése.

Kx- á t  s: ' i  átvétele, mint kikővezése lehetséges 
nag yatád-otvöskonyil Ut. v o ln a  ha ehhez a községek is készek 

Ismét szerepele címlapunk élén. anyagi erejükhöz képest hozzájárul- 
Ha nem fűződnék azonban ez ni. 

ujtényekhez, akkor se kellene gyako- Lehetséges, hogy még beszorit- 
ri hangoztatásához indokolás. — Köz- ható az ut kiépítése azállami beru-i 
ségünk fejlődésének egyik leglénye- házásokról fennmaradó megtakari-j 
gesebb szükségét jelenti. tások terhére, bár erre is már szám-;

Ám most a puszta emlegetés- ba van véve két útszakasz is. 
nél sokkal fontosabb okok paran- De a legvalószinüebb az, hogy a 
csolják, hogy e helyen szóljunk róla.. dolog sikeresen meg. oldható akkor,!

Nagyatád, ötvös, Kónyi, Alsó- ha majd tényleg átveszi az állam sa- 
segesd, Felsősegesd és BŐhönye ér- ját kezelésébe a kiépített siófok I 
dekeit községek nevében nagy szá- szigetvári törvényhatósági közutat, 
mu küldöttség tisztelgett ugyanis f. mi által a vármegye kiadásaiban tet- 
hó 7-én Nagyatádon az épen ítttar-emes összeĝ  szabadul fel. 
tózkodó Kacskovics Lajos, várme- Hogy mint legKönnyebb megoí-1 
gyénk alispánjánál és kérte arra, dási módra, épen erre mutatott rá 
hogy hasson oda, hogy ezen közsé- az alispán ur, nagy elégtétel épen 
gek ama kérelme, hogy a nábuatád• reánk nézve. Mert mi voltunk azok 
böhőnyeí út a tőrvdnyhatósági utak kik nemrégen, midőn hire járt, hogy 
hálózatába felvétessék, teljesülést a siófok — szigetvári utat az állam
nyerjen.------------------------ lAtoftUfr fám — utflluflkhogu ifflg. ittj

Vármegyénk al i s i ^ i a a ■ az alkalom, midőn avárjneflyeanya-, 
séget Igen szívesen fogadta, k»je- gi ereje az adózók ujtibb megter- 
lentette, hogy minden lehetőt meg hele nélkül tíj\közmunkák tdjesité- 
fog tenni a jogos kivánalom teljesít sére felszabadul. Pelhivtuk a közön
tésére, de a dolog időbe kerül, mert- séget, hogy ragadja meg az alkal- 
félmunkát teljesíteni nem akar, ha a mát, a kínálkozó prédára sokan les- 
törvényhatóság az utat átveszi, akkor kelődnek, de egész Somogyba annak 
ki is anarja építeni s erre nézve a lefoglalására nekünk van a legfőbb 
kellő anyagi eró mt nem áll rendel- jogrimflnk. Lépjünk a tettek meze- 
kezésre. jére és biztosítsuk magunknak a na-

Több expedienstemlitett azonban gyatád — ötvőskónyii ut kiépítését 
melynek segítségével úgy az út,ezen felszabadult jövedelmek alapján.

íme, most az alispán ugyanezt 
mondja.

Ezzel bériünkét bizonyára fel is 
rázott tétlenségünkből s azok, kik 
nekünk nem hittek, most már talán 
készek az eszme célravezetóségét 
elismerni.

Ne elégedjünk azonban meg 
alispánunk biztosított jóakaratával, 
támogassuk meg kívánságunk bás
tyáját minél jobban, nehogy az az 
érdek ádáz tusájában rombadöljön.

Ne pusztán emlegessük a köz
ségek határozgatásait, melyek külön
ben már úgyis beígérték anyagi tá- 
támogatásukat. Ne csak hangoztas- 
suk'jarásulf megyebíZőtságTiagjatnak 
együttes akcióját és föllépését a tör
vényhatóság gyűlésein. — Hanem 
kezdjük meg igazában a szorgalmat 
mielőbb.

Hadd tudja már most az egész 
vármegue közönsége, hogu mi erre 
a létérdekünket képező ut kiépíté
sére lefoglaljuk a siófok—szigetvári 
útnak állami kezelésbe átmenetele 
által felszabadulandó vármegyéPjő- 
vedelmet s így arról tudva, ne Is 
jusson eszükbe, hogĝ  csendes mun
kálkodással az ezen alkalmat .előWnk 
elhalászni igyekezzenek.

Mondjuk meg, hogy ezt mi le
foglaltuk s ehez megdönthetetlen el 
sőbbségünk van a minél fogva sem
mi szín alatt nem tűrjük, hogy sok

Nagyatádi Hírlap tárcája
Isten veled . . .

Itten veled, barna kialyány,
Oondolsz-e majd néha reárn ?
Jutok-e majd az eszedbe? * .__
Ha nem leszek közeledbe;

Én elmegyek de ha étek,
Esküszöm, hogy visszatérek,
Szerzek vagyoni, dicsőséget,
Mindent átengedék néked I

Elviszlek majd olyan helyre,
Ahol a nap sohsem megy le,
Ahol nincs tél, örök a nyár,
S napsugárban fürdik a táj:

Neked nyill ott, minden rózsa,
Minden madár neked szólna,
Beteljesül minden álmod . . .
Parancs lesz a kívánságod.

Szerelmem lesz erfls várod,
Teljes lesz a boldogságod,
A’ próbát ha szived állja 
Élve jutsz a mennyországba.

•'Hogyha szeretsz üdvösségem, 
ígérd meg, hogy megvársz éngem. 
Még egy búcsút sókot kérek, 
Megadom, ha visszatérek.
ísten veled barna kislyáriy,-1 
Gondoljál majd néha rtám,
Én elmegyek és ííl flek . . . 
Tartom amit megígérek I

A véletlen.
Irta: Kálmán Jeaő

Nagyságos asszonyom, — a tegnapi
eset után mély tisztelettel visszaküldöm Ön
nek a zálogcédulát. Cató, — akit a |ellem 
.mintaképéül emlegetnek világszerte, az én 
helyemben bizonyára másképpen cselekszik 
de hát édes istenem, Cató nagy volt és ha- 
talmas, akinek egy intésére száz rabszolga 
mozdult, Cató nem volt álás nélküli okleve
les tanár, a ki ráadásul még p hagyomány-1 
os sarki fűszeres neveletlen gyermekeit is 
oktatja vala, vacsora és lakás fejében. Cató 
ráért jellem lennie.

Azt hiszem elég világosan megma-. 
gyuróztüin Jelenlegi helyzetemet, hog  ̂leve-!

lem során érthetővé és megmagyflrázhatóvá 
legyem azt a csúnya tettet, amit elkövetem.
Tehát elkezdem elölről.

Tegnap este az esó erősen szitált, 
meglehetősen kellemetlen Idó volt, amikor 
sétára indultam. Egész céltalanul kóborol
tam az utcákon és magam sem tudom, ho
gyan jutottam a Fasorba, ahol ónt elősaör 
volt szerencsém látni, nagyságos asszonyom. 
On egg darabig előttem ment, annyi gráci
ával és biztonsággal, amelyet csak a leg
felsőbb körökben megforduló nőknél és a 
grand*cocotteoknál lát az ember, ugu hogy 
minden figyelmemet ma^éhi vonta, fis bár 
az én számomra a női nemnek a két Vál
faja egyaránt elérhetetlen csak mentem On 
után, nagyságosr asszonyom, kábultan, sze- 
relemittasan és nem gondoltam arra, hogy 
egy perc múltán mint, sors fogok szerepel
ni életében. Pedig úgy történt. On át akárt 
csapni az utca túlsó oldalára, én pedig, 
mintha hipnotizáltam volna, nyomon kivet
tem. Mikor a villamos sínekhez ért, — már 
nem tudom, hogy cipőjének túlságosan ma
gas sarka, vagy a síkos ut okozta*«. tiég 
az hozzá, hogy megcsúszott és esni készül 
teljes erőVíl a sínek közé- A villamos pe-
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régi eset után most is egyszerűen 
mellőzve legyünk.

Ezt mi mind teljes johiszemoseg- 
qel megtehetjük, mert minden párt
atlan szemlélő igazat kell adjon ne
künk és iga joggal bízhatunk méltá
nyos kívánságunk teljesitesében. Ez<

löitje: Szabó István f. hó 4-én tartotta 
programmbeszédét Barcson, a hol Verbay 
István ipartestületi elnök bandérium élén 
fogadta és több ezer ember hallgatta vé
gig Máthé Lajos, Herceg Sándor és Szabó 
István beszédeit. A község függetlenségi 
és 48-as választói pártkölömbség nélkül

biztosítja nekünk vármegyénk- alis- Szabó István zászlaja ajásorakoztak. F. hó 
■ * ' 10-én Szabó István Erdócsokonyóban mon

dott programmbeszédet. A marcalii kerület
48-as függetlenségi gazdapárti jelöltje: Kis- 
iván'Jffnos f. hó 3-án és 4-én Vésén, Ne- 
mesvidon, Csákén, Zsitfában és Sámsonban 
mondott program beszédet, hova Nagy Mi
hály és Takács János, az országos párt ki
küldöttei is elkísérték. Mindenütt lelkese
déssel fogadták s a kiküldöttek is lelkes 
beszédeket tartottak a nép kívánságára.

Tavaszi gondolatok.

páhjának Ígérete is.
Azonban az óvatosság nem árt, 

a némának nem értik szavát s jobb 
ha már most értesül vármegyénk 
egész közönsége, kívánságunkról.

-  rt. -

Választási mozgalmak.
j l  nemzeti munkapárt kerületünkben 

f. hó 10-én alakult meg A u. 3 órakor a 
«Korona-szálloda" nagytermében. A nagy 
számban egybegyült választókat az előké
szítő-bizottság nevében Barakonyi Károly Korai kikelet. Megmozdul az 
üdvözölte, egyhangú határozattal kimondta 5seraktől duzzadó föld, lüktet a ter- 
n megalakulást is  elnökül dr. Mike Imrét miszet nagg fltöcre. Égre tör a tó 
afAnlotto. Az egyhangúlag megválasztott s a fa
elnök megköszönve A rá “ 1. _ Bolyongm io n k o r  erdőn, rne-
mertette .  neveti numkapár. meg» ,!»«- ^ e t ^ b b  testre, lélekre egya-

, ín” k rint ezen iskoia “ ‘on8iánii ■ Szetseg István turtott lelkes beszédei É, e2m haHant ke,| tudfl,
indítványozva, hogy «.megalakulás álkai- ./) Ha a ek re  ^  „ e sok sok
miből üdvözö^k grKhuen-Héde,ván,Ká- ^  ^  i|yctén kjvonni

“ * magát a materiatis étet Igája alól,A távl^nk szövegénei .ltogsd sa után a « ké , mutatnír az cmberiségl 
közönség óhajtása folgtán beszélt meg dr a véd(,kezés: E |,ogla,
Kommen Elek és Szabó Ferenc gigei korcs- .. . ,
máros, majd d, Mike Imre pártelnök in- * kenyérkereset^ az életkuzdeleml 
dltványozta, hogy a kerület nemzeti mun- '9*D: E1f °9 lal a szc_r? teJ en, kaP- 
kapárti képviselőjéül jelöljék dr Sélleg “ iság a pénz vagy. Tönkretett a 
S»naor ngog:»itaimtiiart. A “ “ j^ n t ¿ a a is b a
lelkesedéssel történt és „rö, „ , . l  erte. osztó rabszolga gond^kozasa^ 
áttették táviratilag dr. Sélleg Sándort. Ezu- . *  Mtsóstyek üres frázisai, mt- 
tin megvái isztották dr. Ptszá, Ani.it lom-tömeg szuggeszeója r megölte 
elnöknek, dr. Szetseg Istvánt leggzönek és benned ^  egyént! A gondolkozó, 
elhatározták, hogg f. hö 26-án egg 100 az az ak8rn' ^  ‘enn .*“ *«•
tagú küldöttség lóg telulaznl Budapestre. fl termeszeibe! Tanulni. Nem
hogg Sélleg Sándornak .  jelöltséget lel- rombolni.(SajrK,s megszoktuk az em- 
ajánlla. Megalakították végül még a végre- bcr nHomit cz ut0" “ lni csuPán> 
ha|tó-bizottságot és kijelölték ideiglenesen Nyiló kökörcsinek lila mezőiben 
a bizalmi férfiakat is. Ezután a gyűlés gróf barna fák levélnélküliek, miknek 
Tisza István éltetésével ért véget. ‘ végeit pirosba duzzasztja a megin-

j !  4S-us füj/yeticnst-gi yatdapárt j«- j dúlt nedvkenngés. Ünnepélyes csend.

Fönt az égen fehér gombolyagok 
kék levegőben hangatlanul suhannak
— lenn a földön lázas erők, dazzadó 
nedvek hangtalan műhelye.

S a kanyargó utak mentén leté
pett virágok, sárbgdohottak jelzik a 
„teremtés koronájának“ állati nyojnait 
____Megy S  ősi őrzésénélfogva min
dent magáénak kiván; csomóstól té
pi a tavasz hirnökét azért, hogy el
dobja!

M ié rt?
A természet kertészei, a fürge 

madarak, vigan kopácsolják a fa kér
gét. Pusztítják a kártékony, élősdi 
férgek^milliárdját! Ősi ösztönből, hit- 
fentartásból. Buzgóbban és korábban 
látnak a fák tisztogatásához, mint az 
ide vonatkozó hatósági rendeletek 
régrehajtásához a gazdaemberek!

Jön egy ember — csak akkora, 
mint az öklöm — de Teli Vilmosi 

jállürökkel! Lelövi a madarat ¡Miért?
A «teremtés koronája» tulajdon- 

|kép a legdurvább állat! Mert se 
állattanba sorolt élő lények — az 

’ állítólagos lógikával nem bíró ész
nélküliek (bár ehhez sok szó fér!) 

í r— többnyire’ önvédelemből, avagy 
létfentartasból ölnek, pusztítanak! 
Azonban a teremtés remekbe ojtott 

| koronája nagyhangú frázisok közt
— vagy puszta szeszélyből érzés- 
és neveléshiányból roní-bont:

Csekélység egy letépett virág, 
égy megölt madár. Nem sokat vál
toztat a világ folyásán: de a gon
dolkozó embert megállítja egy pilla- 
natfftf ha épefr a serdülő—fiatalság
nál az Ily tulajdonságokat Járvány- 
szerüen látni fellépni! Hy apró bru
talitások szülői később nagy emberi 
bűnöknek! Igaz, hogy részben át

öröklött hajlamok fejlődnek ki az 
) emberben: de ezek tultengését meg 
íteüerftaTar^ortnm, keltő nevelés 
! mellett akadályozni, enyhébb, avagy 
teljesen jobb mederbe terelni. Apró 
¡dolgokon épülnek nagy érzések — 
s p fiatalság oktatói ezt mindeneset

be át kell. hogg érezzék.

dlg jött föltartóztathatatlanul, alig pár lép
ésnyi távolságról. Egy másodperc tizedré- 
sze, elég lett volna hozzá, hogy elveszít
sen mindent itt hagyja virágzó ifjúságát, a 
fényt, a gazdaságot és‘nllndazt, ami az élet
ben körülvette. De már ugrottam is abban 
a pillanatban és erós kézzel visszarántva, 
(negfhentettera Ont az élet számára, amely
nek minden gyönyörét kiaknázhatja egy ilyen j 
szép és előkelő teremtés, mint Ón.

Mindez csak az én theorámat igazol
ja, amelyet én "véletlen theoriának,, szere
tek nevezni és amely szerint az élet nem 
más, mint apróbb nagyobb véletlenségek 
egymásba fonódó lánca. Ha tegnap este tör
ténetesen nem a fasorba sétálok (mert egy 
foglalkozás nélküli tanárnak Igazán mindegy, 
merre sétál,) ha nem látom meg Ont, nem 
kelti föl érdeklődésemet, ugy On ma már 
nincs az élők sorában, hanem viaszfényü 
gyertyák lobognak ravatala fölött. De folyta
tom.

Amikor On élettelenül feküdt karjaim 
között, a nedves Időben egy lélek sem járt 
az utcán. Sem közel, sem távol emberilény 
nem mutatkozott, a villamos pedig, amely
nek vezetője hihetőleg hálát adott a sorsnak,

hogy az On életével együtt az ő kenyere 
U megmenekült, már messze roboaott Tel- 
jesen egyedül voltunk és én ügyetlenül, re
megő kézzel fogtam hozzá az élesítést 
kísérletekhez, de hasztalanul. A ruhát kezd
tem tehát kikapcsolni a keblén és mig ezzel 
a kényes föladattal ba|lódtam. reszkető u|- 
jaim egy remekrnüvü aranyórát tapintottak 
meg.

Esküszöm Önnek nagyságosa iszonyom, 
hogy soha életemben bünöa gondolatok 
meg nem környékeztek. S o h a  senkinek sem
mijét el nemvettem. Ha értelmeiben néha 
anarkista is voltam, ilyesmire csak a csillo
gó jólét meszlrót való szemlélése ragadott. 
Abban a pillanatban azonban erótt vett raj
tam az őrület. íme a sors kezembe adta né
hány hónapig a gondtalan megélhetést. Kéz 
kezet mos. Én megmentettem az ő életét, 
miért ne menthetné — meg az enyémet?

Mert ml lenne, hogyha ájulásából ma
gához tér? Lehet, hogy megjutalmaz gazda
gon (bár, ahogy magamat ismerem, a tul- 

iságosan belém nevelt szemérem visszauta
sított volna minden ilyen kísérletet), de az 
is megtörténhet, hogy hálás mosollyal az 
ajkán, otthagy, mint ama bizonyos szent

az oláhokat £s ismét megvillant a fejem
ben a «véletlen theoria- A véletlen az 
oka mindennek, mi csak eszközök vagyunk 
az ó kezében, mert voltaképen minden ugy 
törté.ilk, ahogyan a véletlen akar|a. És bi
zonyára a véletlen akarja azt is. hogy én 
megszabaduljak a nyomortól, amely lebilin
cselt é* megfojtással fenyegetett, amely 
hozzám szegődött életem első napjától és 
kitartott velem rendetlenül mostanáig.

Mindez egy pillanat alatt viharzott át 
az agyamon, a másik pillanatban már ke
zemben volt az óra láncostól együtt. Azu
tán Ont gyengéden átvittem a gyalogjáróra 
és vigyázva leültettem a falhoz, magam 
pedig meglapultam a szomszédos kapu 
alatt és lestem a fejleményeket.

Ami ezután következett, azt már On 
is tudja' nagyságos asszonyom. Jött a ren
dőr, aki, ha egy kissé brutális is, magához 
téritette, jegyzőkönyvet vett föl, azután 
nyugodtan méltóságának, teljes tudatában 
tovább állott. On pedig körülnézett, ha nem 
látja-e valahol a derék életmentőt, hogy 
háláját valami formában lerőhassa, majd 
tőlem tisztes távolban követve, sietve távo- 

} zott és valószínűen csak odahaza vette ész-
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Körülbelül ilyen intentiók indí
tották a madárnap, virágnap stb. 
mozgalmát, de igen kevés praktikus 
eredménngét látjuk ez ideig.

Igaz, egyszerűen paragrafussal 
keresztül hajtani nem lehet Lelki 
szükséglet kéllThogy legyen, de hát 
a lelket állítólag nevelni lehet.

* *
*Konstatálni lehet, hogy r-Nagy- 

atádón különösen a «hasznod* ma
darak száma elenyészőleg csekély 
s ez gazdasági szempontból is igen 
káros. Köszönhetik a madarászó — 
flóbertező «arany ifjúságinak. Jó-

rendeletet bocsátott ki, melyben a vasúti 
vendéglőkben váló kártyajátékot szigorúan 
megtiltja. A vasúti restaurációkban ezentúl 
sem az utasoknak; sem-a vasúti alkalma
zottaknak kártyázniók nem szabad.

— Vendéglői berendezés nemfoglal- 
ható le. Egy budapesti kereskedő nemrég 
egy fővárosi vendéglős üzleti berendezésé- 
sére 107 korona erejéig végrehajtást veze
tett. A vendéglős a lefoglalás ellen előter
jesztéssel élt s enek az V. ker^árásbiróság 
helyt adott és kimondta, hogy a venéglői 
ipar folytatásához tartozó ingókra is kiter
jed a végrehatási novella 2. szakaszának 
W pontja és ennek megfelelően a fogtálá

val szigorúbb eljárás alá kellene liást föloldotta, 
venni a dolgot, amiben a hatóság- _  Gyermeknap. Az Orsz. Gyermekvédő 
nak a tanintézetek vezetői sokban Liga a minden évben tartani szokott gyér- 
iá kezökre járhatnak. haj-: meknapot ez évben is megtartja még pe-
lamokat kellene táplálni a még gyúr- j ¿¡g május hó első napjaiban. A főszolga

3$ 3$ *  K  K  
f  ~ se

ható anyag van.

H Í R E K
— Póttartallékosok szabadjegye. A

jbiró intézkedik, hogy a gyermeknap az| 
egész járásban megtartassék s most fog
lalkozik a helyi bizottságok szervezésével.

I — A fővárosnak egyik legfontosabb 
egészségügyi intézménye dr. Batizálvy

rartdalatáhon litván Zoltán enuetemi tanár.Peai vm. tb. 
gondoskodóit arról, hogy a fegyvergyakor-j főorvosának "fogorvosi intézete (Károly kör- 
latra behívott póttartalékosok az összes vas- i ut 3.) A fővárosnak ezen joggal egyedüli- 
utakon szabadjegygyel utazhassanak—  de \ nek mondható intézményének, melynek év- 
természetesen csak bevonulás és hazatérést tizedeken keresztül sok ezer fogbetegség
útjában.

és távirda-igazgatóság -Rjgóc 
posta-ügynökséget rendezett be. Az uj pos-

kezeltetett, csakis e czélra teljesen átalaki- 
A pécsi postaj tott helyiségei a közegészségügy és opera- 

állomáson j tiv kívánalmainak megfelelően a legmoder
nebbül vannak berendezve. Évek óta * jól

ta-ügynökség, mely a működését már meg-1 begyakorolt műtői az igazgató személyes! 
kezdte mindennemű postai küldeményt TÓM közreműködése mellett egész nap reggel j 
vesz. ! 8-tól este 7-ig nyújtanak biztos segélyt a i

—  Vasút} vendéglőkben nemszabad > fogfájás kínzó betegsége által gyötörteknek. j 
kártyázaí. Á mív. z^TábT^SzIeWez l̂^gel Az mRierTabofiatűriUmmaLés technikhi mű- [. 
rnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm t hellyel VUU (Ynzekfttve . holq legjobb rend-1 
r*. hogy a nagylelkű Bckó, aki míg csak ««ni mülogpűtlájok^tuülnek í l  minden 
arra Mm reflektált, hogy aj On hilás mo- kellemetlenig nélkül helye/lelnek be Mér- j

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 
felöltők, 

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi- 
félben és jutá
nyos árakon

elemelte sékelt árak. Levelekre az intézet készséggel | 

Az uj adótörvények életbeléptetésé-

solyát élvezhesse, mentés köbben 
értékes óráját és lánczát. És ha 
sajnálta azt az áldozatot, amelyet 
életéért önkénytelenül is lerótt, bizonyára ‘ nek elhalasztása. Az ország kereskedelmi

és iparkamarái azzal a kéréssel fordultak a 
mélységes, kormányhoz, hogy az uj adótörvények, 

életbeléptetését halasszák el,

megvetéssel gondolt arra íz emberre, 
iránt még öt perczel előbb is 
hálát érzett

Nagyságos asszonyom. Azt. hiszem érdekeltségre rendkívül súlyos hátrányokkal 
hogy levelemben mindenütt elég világos ’ járna, ha a teheremelkedést jelentő törvé- 
voltam. Tisztán és lelkiismeretesen leírtam nyéky melyek eddig nem lettek előkészítve, 
nemcsak az esetet, de megvilágítottam er-: minden átmenet nélkül lépnek életbe. Azou- 
kölcstelen tettemnek belső rugóit is. Kettőn-j  kívül még azt kérték a kamarák, hogy vé- 
ket lehet hibáztatni ebben az esetben; «0-, tessenek az uj adótörvények gyökeres re
gem és a véletlent. Elvégre ha On nem az vízió alá A kormány a kamarák kérésének 
a jóléttől sugárzó szép, fiatal nő, hanem eleget tesz és az uj adótörvények életbe- 
egy ránezos arcú, töpörödött kofaasszony, i léptetését el fogja halasztani, 
akkor Is megmentem, mert az emberi köte-1 — Nöl kalapok átalakítása és díszítése, 
lességem mindössze az óralopás maradt Kellemes hirt közlünk a hölgyközönséggel, 
volna el. És lehettem volna én is jól szitu-, «Fridrich Mariska» elsőrangú fővárosi di
áit úri ember, ebben az esetben sem kő- vatárusnő, Budapest, VL. Vörösmarty utca 
vetkezik be az, ami sajnos, megtörtént, és 73, a legutolsó divat szerint, olcsón és 
amit jóvátenni levelemmel és a . vlsszakül- gyorsan diszitt, alakit bármiféle nöl kalapot, 
dött zálogczédulával most részben megki- A hölgyközönségnek nem szükséges a ló
sértek. Józan fővel beismerem, hogy akkor városból uj kalapot venni, a legrégibb ka- 
hibásan választottam meg a kiindulási pon-1 lap Is vadonat uj kalapként, ízlésesen, fö̂-1 
tót. Mert a véletlen nyújtotta előnyöket j  városiasén dlzzitve kerül ki műterméből 
csak addig szabad kihasználni, nmlg az er
kölcs falába nem ütköznek.

Elegendő pár magyarázó sor.- kíséretében a 
| kalap beküldése. Levelekre készséggel és

N e m  Is a bűnt akarom szimpatikussá j  díjmentesen válaszol, 
tenni, hanem a bűnöst. És sejtem máris,' ~  Vörös kakas. Péterhida községben 
hogy a* előlegezett megvetést már vissza i  folyó hó 5-én éjjel 12 órakor Sánta Imre 
Is vonta, nagyságos asszonyom, hogy föl- j  ottani lakős zsupptetós félszer és sertésójja 
oldozott nagy bűnöm ulól és mert más | belsejében tűz támadt. Az épület tetőzete 
célt elérni nem törekedtem vagyok a nagy- j  teljesen leégett. Ezen tűztől egy lépés tá-
ságos asszony kézcsókpló hive

Anonymus
A1U* nílkUll okltytl«» U

volságra épült Mezei nővérek zsupptetös 
épflletete is teljesen leégett. Az összes kár 
700 korona. J-

¡ J  Kaphatók^

Deutsch F Károly
és Társa

f  é r f  i s z a b ó k n AI
-¡r.

V •

BU b f lPÉST ,
IV., Ferencziek-tere 2.

<& <>& W  W  8̂? ' «*>
Sb? Sí? $£

WSc.
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*- Verekedő asszonyok. Kovács , Mi- 
hályné barcsi lakos szobájába egyik reggel 
6 órakor beállított, a vele egyházban lakó 
Tatai Józsefné és pöröln’i kezdett, mire Ko- 
vácsné kiutasította. A mérges asszony pedig 
a nála levő seprűvel saját lakásán annyira 
elverte Kovácsnét, Jiflgy súlyos sérüléseket 
szenvedett. _

— Gondnokság. A .kaposvári kjr. tör
vényszék Nagy József lábodi lakost gond
nokság nlí helyezte.

nafc meg, hogy az érintett ingóságok az 
J881 évi LX. t.-c.l07. és 108. §.-at értel
mében ~készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatnî  ~

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881 XL. t-c. 120. §. értelmé
ben ezek javára is elrendelhetik.

Kelt Nagyatádon 1910 évi máftzius
hó 30 napján. . ,SZABÓ JÓZSEF 

kir. jbir. végrehajtó.

Utazóközönség
figyelmébe

Állandó fiakkert kocsiközlekedést tar- 
.tok-fetm Ötvöskónyi állomásból az oda 
érkező összes személy vonatokról bár
mely irányban mérsékelt árszámitás 

--------  mellett. *--- ------ .
Tisztelettel \

Beck Árpád vendéglős
ötvöskónyi.

250 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény. __ _____________

Alólírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 101 §-• értelmében ezennel 96 19,0 . . . .  . 
közhírré teszi, hogy a bpesti kir. keresk.és Árverési hirdetmény.
váltó törvényszéknek 1910 évi 278817 szá- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 
mu végzése következtében Dr. Neubauer LX  L-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
Ferencz ügyvéd által képviselt Hohn és Hes- teszi, hogy a bpesti kir. keresk.és váltó tör- Nagyatádon a Hunyadi utcza 
ser Javára 410 kor. 83 f. s jár. erejéig fo-j vényszéknek 1910 évi 50/ii számú végzése: sz 
ganatositott kielégítés végrehajtás utján le;következtében Dr. Kommen Elek ügyvéd;

Eladó ház!
530

özv. Farkas Istvánné féle ház
ganaiOSIUW Kieiegiies veyieua|ia3 uijom «  iwvcmcíitum Bü iwiuuiui fc.1 m uyyvtu , . .
foglalt és 1160 kor. becsült kővetkező ingó- i által képviselt Seiden M Miksa javára 446, szabad kézből eladó. Értekezni ugyan- 
ságok, u. m. rófös áruk, 60 drb. kendő, 50¡kor. 76fiit. s jár. erejéig foganatosított kjeié- ott Farkas József és Rákár Pál 
drb. Ing, 40 drb. « « m *  „gilvinos érv«rt- g ,,^  uljin I«- «,(« 101(0, 1.11 és urakka, |e|]et kjk az cladássa,
seri eladatnak._______________ _____________ 831 kor.-ra becsült következő ingosagok u.

Mely árverésnek a nagyatadi kir já- m. 240 drb. kendő 3 vég ruhaszövet nyíl- ------  megbizva vannak.
rásbiróság 19l0-ik évi V. 84,-2 számú vég- vános árverésen eladatnak, 
zése folytán 410 kor. 85 fiit. tőkekövetelés  ̂ Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
ennek 1910 évi febr. kó 8 napjától járó '6 bíróság 1910. évi V. 840 3 számú végzése 
%  kamatai, váltódij és eddig összesen 90 folytán 446 kor. 76 f. tőkekövetelés ennek/ o noiiraiai, *onuui| lu iyu iu  . i i . lu n t r v ix t i t n j  t iin tn
kor. 90 fillérben biróilag már megállapított j 1909. évi November hó 30 napjától JÁ ró  j 
költségek erejéig, Nagyatádou (Széchényi-j6'7„ kamatai és eddig összesen 105. kor. 10 Rl- 
tér) leendő megtartására lérben biröilag már megállapított költségek

1910 évi április hó 26-ik napjának ereiéig. Nagyatádon (Széchényi-tér) leendő 
d. u. 2 órája megtartásába

határidőül kítüzetik és ahhoz a venni szán- 1910 évi április hó 26 napjának 
dékozók ezennel, oly megjegyzéssel hivat- délelőtt 10 órája
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
évi LX. t.-c. 107. és 108. f-ai értelmében dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
készpénzflzetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, nak meg, hogy az érintett ingóságok 1881. 
szükség esetén becsáron alul is el fognak évi LX. t-cz. 107 és 108. §-ai értelmében 
adatni. ; készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek

Amennyiben az elárverezendő ingósí^szOkség esetén becsáron alul Is el fognak
gokat. mások Is le- ifcl tiHllOflhilllHÉIl ét --- ———-------

Amennylben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltaták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 

április | árverés az 1881 LX. t — c. 1*20 §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik............1

Kett, Nagyatádon, 1910 évi április hó 
10 napján.

SZABÓ JÓZSEF

azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §-a ér- 
telittéhen ezek javára is elrendeltetik.

<-Kelt Nagyatádon, 1910, évi 
hó 10-dik napján.
------i------ — ;-- SZABÓ JÓZSEF

kir. jbir. végrehajtó.

251. szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Aullrott bírósági végrehajtó az 1881. 
4;vi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk.

= és váltó törvényszénnek 1909 évi 7935 
számú végzése következtében dr. Radvány 
Manó ügyvéd által képviselt Radvány és 
GrQnvald javára 250 kor. s jár. erejéig foga- 
natosltott-klelégltésl végrehajtás utján le* és 
felülfoglalt és 920 kor.-ra becsült kővetkező 
Ingóságok u. m. 150 te. ktndó, 60 drb. ab
rosz, 1 tucznt szalvéta nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1910-lk évi V. 42 3 számú vég- i 
zése foltgán 250 kor. tőkekövetelés, ennek 
1909 évi deczember hó 31 napjától járó 6% ! 
kamatai, és eddig összesen 65 kor. 82 fillérben 
biróit»g már megállapított költségek erejéig, 

l (Széchényl-tér) leaidö nu-qtor-

BRÁDY-féle gyomor
r á ..  cseppek
a  m á r í a c z e l i  s z ű z  Má r i a

védjegygyei ellátva, 
melyeket Máríaczeli gyontor- 
cseppeknek nevez a nép, har
minc»-eaztendő óta úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. F. cseppeknek utól- 
érhetellenül jó hatása van min 
dennemü gyomorrontás, gyo 
morégés, székrekedés, f e^é 
ü voraoraórciók. hányat álmát- 
M M á l, vérszegénység és sáp 
kór ellen.

.Kapható minden gyógys/ertár- 
bán-. .Eg y  kis üveg »  fillér, 

Ü Ü 1 9 H  nagy Qveg I K éOffltér, a Bveg 
3 korona, 3 duplnuveget 4 K 50fillérért fran
ko kBId a készítő BRADY K. gyógys«rtára 
a ^ a g y  ar  ̂Királyhoz *, Wien, I. FleTschraarkt

’ Ügyeljünk a védjegyre, a mely a MáriacwU 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörös szinti csomago
lásra, ét az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

ItlO évi április hó 15-lk napjának 
délutáni 3 órája 

határidőin kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A ki (torait minden

kor jó áron és hamar 
akarja «iadni, Hitesen 
Delawarc szőlőt szántó
földekre is, és ha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
Ilyen vegyes bor olyan ti
nóm lesz, hogy drága és 
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 00 H0 ko
ronáért is megveszik hektóját, ha százezer hold 
ilyent teremne l>. I'ermetazés nélkül a mull év
ben is perenosporától mentes nagy termést adott 
(holdanként 33 hektó.)
Vesszőről árjegyzék Ingyen és Mrmantva.
NAGY GÁBOR szölőnagybirtokos,

KÓLY Blhar-m. Pósta távlrda
és távbeszélő állomás.

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

Köhögés, rekedtség éa hurut ellen nincs Jobb a 
Réthy-féle

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

utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér.

I  Csak Kéthy-felet fogadjunk e l ! !
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MEGHIVÓ v  —

A „Néptakarékpénztár Részvénytársaság“
Nagyatádon, 1910. február 6-án délelőtt 10 órakor

tartotta intézeti helyiségében

I. R E N D E S  I T Ö Z G Y Ü L É S É T ,
melyre van szerencsénk a t. részvényeseket meghívni.

Nagyatád, 1910. január 20.
AZ IGAZGATÓSÁG.

A közgyűlés tárgysorozata: 
1. Két jegyzökfinyvhitelesitö választása.
2. Igazgatósági és felügyelöbizottsági jelentés a lefolyt üzletévröl, ezzel kapcsolatban a számadások 

megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség felosztására vonatkozó Intézkedés.
3. Fclüfluclöbizottsáfl választása. ___
4. Indítványok. 

M É R L E G-S Z A M L A

Vagyon •» s e ge k
fillér i Ihkmi WWr Teher 6 ■ • z « ! « *  ___

Készpénz--------- -----
Váltók: személyi hitelre----

63 drb. dologi bizt. mellet 
—folyószámlái adósok — ----

275212
184150

89
10616

459382
74915

99

89
15

Részvénytöke-----------
Tartaléktőke* (alap. költs, fölösl.)
Betétek --------------
Visszleszámitolt váltók — —

200000
5500

J09437
128714

67
57
02
14Jelzálog kölcsönök------ 4000

5000 Átmeneti - kamatok — — — 5236Felszerelések---------- — 1909 évet terhelő adók :
fizetetten betétkamatadó — 

állami és községi adó
323
700

41
1023 41

Nyereség 3803 22
554095 554095 -03í«j

,, . . C) s t 1
Veszteség  ̂ koron« fill*r

é f ek
korona "fillér Nyereség -Akorona

a a z e g é k
fillér |  kprona fillér

Betéti kamatok ----------
Betét kamatadó---- — —
Vi&szleszániitoli váltó kamatok 
Tiszti fizetések -  .-------

3234
m

1700
Sí,u

Kamatok:
Váltók után-------. — 10134

227
15
34

2740 82
97

22

folyószámlák u tá n ---- 1782 21 12149 70
AdfSk í» Illetékek-------
Nyeiwég :--------------

700
3803

I 12942 18 12942 18

Stelner Miksa s. k.

Nagyatád, 1909. december 31. 

MOller Izsó s. k.
pénztáros.

M e g v i z s g á l t u k  és r e n d b e n  t a l á l t u k :

Buzsáky János s. k.
fökönywezetó.

Kotzlán Emil s. k.
f. bír. «Inak.

Dr. Borsodi József s. k.
I  b. Un.

Bosznay Kálmán s. k.
I. b. tag

Forr* János s. k.
f. b tag.

Hausner Ignácz s. k.
I. b. U(.

Szabady Károly 3. k.
(. b. tag.

fl „néptaharéhpénzíár Részvénytársaság“ nagyatádon,
takarékbetétek után 5% kamatot ad, a betétkamatadót 

az intézet fizeti. . . .
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! -  Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Mezőgazdák és 

szőlősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul-

tenyész tők

figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kexellietó sodronyfonata, mely aj összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja és aj összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)

Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD
Mindennemű takaréJítözheljíek, a ,e9" 

egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
Gazdasági és varrógépek agán raktára, 

A világhírű john-féle szab. mosógépek kizá
rólagos helyi raktára.

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Comélia“ és „Sophiana“ permetezők és 

alkatrészek. I* kékkő és raffíaháncs.

Szénkénegzők.
é p í t k e z é s i  a n y a g  n a g y k e r e s k e d é s .

.• * 
r o K iö lv e  B E N Y Á K  J Á N O S  T S , «
V- KÖNYVKÖTÉSZET N » f. V fl T A D. K E R E S K E D É S c r
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RAKTÁRON TARTOK: ELVÁLLALOK.
- g
“ 5"c

se
o
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c :

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

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

[ ]  lapok, eljegyzési és esketési meghívók

o
3X
3
0 3

“CO
a
«*—
E
o
o -
c

i o
ssj

§ 5

m

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

[

a legizlésesebb kivitelben.
Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 

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

- T r - f r q w i i i : ....

3-

CO
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c
D 3- 
0 3
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3 T
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0 3
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-jKönyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készíttetenek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
. Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon lUllT 7



NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA. 
A -NAGYATÁD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:

dr. NEUBAUER PERENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-lér. 
Előfizetési és hirdetéseket elfogad még: Benyák János

könyvkereskedése.

Sajtójogi reformok.
Irta : Nagy Zoltán szegedi törv. bíró.

Nincs abban semmi csodálkozni 
való hogy mikor a magyar jogász 
egylet, ez az egyetlen központi tu
dományos egyesület a gyakorlati élet 
kívánalmait tartva szem előtt, soro
zatos előadásokat kezd a sajtójog 
reformjáról, a mely előadások kere
tében minden politikai vonatkozás
tól menten, szigorúan tudományos 
alapon taglalja ezt a kérdést; ugyan
ekkor a jelenlegi kormány pertőrlc-' 
sékfceréi s Hír szerinViftasitást adott 
a kir. ügyészségeknek, hogy indít
ványozzák a lázitás és izgatás címén 
folyamatba tett politikai sajtó pörök 
megszüntetését. Az eset követelmé
nye és e követelmények elöttt való 
meghódolás kényszerűsége oka, ma
gyarázata ezen két különböző irányú 
de egy felé törő jelenségnek. így 
hatja át egymást a célszerűséggel 
és Így keletkezhetik elfogulatlan, tár
gyilagos tudomány megállapította 
tiszta helyzet, a mely elengedhetet
len kellék ahhoz hoou sajtójogi re
formokkal foglalkozzék szaktudo
mány, közvélyemény és törvényt elő
készítő illetékes hatáság.

A 48-lk törvényalkotások ideális 
nagyságai között a legfenségesebb

volt törvénytárunkban a XVUI. cikk a sajtó következetes kitartással hir- 
alatt becikkelyezett sájtótörvény. És detve köztudatba vitt be. '  
noíia e törvény bevetető soraiban Mindez azonban korántsem je- 
azt a kijelentést teszi, hogy az elő- lenti azt, mintha a sajtó szabadság 
zó vizsgálat eltörültetvén örökre s; végleges rendezésére nem szorulna, 
a sajtószabadság visszaállitatván,en- 62 év nagy idő; talán több is, mint 
nek biztosítékául ideiglenesen rendel- egy átlagos emberöltő. Felfogás, vi
tetnek; e törvény 1 §-a márványba szonyok, körülmények változtak. És 
vési ércnél maradandóbban, hogy a mire nem talált a természettudomá- 
gondolatait sajtó utjád mindenki sza- nyi megfigyelés, hogy a levéltetű 
badon közölheti és szabadon tertgszt-' mtwtttg otgáin szint Tesz fel, a milyen— - 
heti. színű a levél a melyből táplálkozik,

Hatvankét év múlt el azóta. Simint egy ország sajtójának általá- 
meglehet, hogy a sajtószabadság ár-’nos jellemzése, mikor azt áltapttja 
hyékában mérges dudVak nőttek ; Ie-| meg7 hogy vaTámeíy ország sajtófa 
hét, hogy Önzés és osztály érdek, is olyan, mint maya a nép, az embe- 
üzleti versengés vagy egyéni érvé- rek, a kiket a sajtó szolgál, 
nyesülés kerítette hataltnába az egyes Annyi kétségtelen, hogp az uj- 
sajtóorganumokat, de letagadhatatlan, ságolvasás egymagában még nem 
hogy a sajtószabadsáa volt az a művelődési tényező. Nem, különösen 
mustármag, melyből aj emberi kul- akkor, ha_az olvasás csak arra szol- 
tura áldása, a nemzetiéfzés erőssége,igái, hogy kíváncsiságot elégítsen ki, . 
az ország politikai s olyan, a mifgen- kitöltse az események hézaqait és 
gazdasági függetlensége kisarjadt A megtartsa a fontosságot az 4n 4* s 
sajtó volt a ^ezetoje, irányítója, nagy világ között. Nevelő irányító 
fenntartója úgy ffz általános emberi, hatásáról komolyan beszélni není-is 
valamint a helyenként és esetenként! lehet, hiszen ehhez megértés kell, 
felmerült egyéni törekvéseknek; gnndnlknzAi é< pnnek erprimlnyg- 
volt az összekötő kapocs, a közös ként elhatározás egy vagy más irá- 
centrum, a mely embereket érzésük, nyban. Márpedig egyáltalán nem 
küzdelmeik annyi szerteágazó meg- megy felfedezés számba az, hogy 

I nyilatkozása dacára egyesített s csak az emberek általában nem gondol- 
az volt az eszme, gondolat, a mit koznak. Nem érnek-e reá, avagy

Nagyatádi Hirlap tárcája
Tavaszi dalok.

Itt a tavaszi . . Rügyeznek az ágak. 
Lombkoszoruk diszitik a fákat.
Virág nyílik mezön, réten.
Madárdal zeng az erdőben -r-*- 
A szerelem, a tavasz virága.
Szlvhez-szóló csengő muzsikája.
Nekem is mólt valamikor . . . Régen. 
Sokszor elmerengek az emléken . . .
Szürke, sivár most az élet 
De sok csalódások érnek I 
Itt a tavasz I zeng a muzsikája.
Nem tudok én szeretni . . .  Hiába.

Kőröejr

Légionáriusok között.
Irta : Kemény Aladár.

Tavaly ősszel, mikor mindnyájan a 
tnelillal események hatása alatt állottunk, 
híre terjedt a sldl-bel-abbesi elátkozott ka
szárnyában, hogy a Béni Amurok, a Báni 
Kifúrok és a Tagefaldok háborogoak délre 
Mellllával és Oudjdától nyugatnak.

Nosza, Induljon két bataillon a határra. 
En akkor a huszadik században szol

gáltam. NautUnak hívták a század kapitá

nyát Az első palotont egy mese cinikus 
fiatal arisztokrata vezényli: Róbert hadnagy 
a roftsodikat; Rlchard hadnagy.

Portanery alhadnagy funkcionárius al 
hadnagy rangban, a szárad tulajdonképeni 
parancsnoka. Ó a saját felelősségére cse 
lekszik és azt a mit tesz, feltétlenül szén 
teifri a százados. így szokott ea lenni a 
legio valamennyi századánál.

Egy kacagó napsugaras délelőtt Por- 
tenary felolvasta a század raportján, hogy 
egy hét múlva két batalllont menesztenek 
Oudjda felé a 20. száz id Aux Aounlttes-be 
megy harminchét kilóméternyire Oudjdától, 
előőrsre.

— Pucoljatok, smirglizzetek és ne 
igyátok többé le magatokat az indulás nap
iáig I fejezte be a raportot Portanery, ez a 
nemeskeblű férfiú. „

Alig egy két nap múlva utrakészen 
álltunk. A felszerelésünk ez volt :puska, ba- 
lonette, 130 cartouche, kék capolc, fehér 
kulacs, bakkancs, fekete «bokavédő, fehér 
képi; kék szövetbe burkolt kulacs, melynek 
két nyiliása van, és a mely a katona jobb 
oldalán lóg: barna iszák — végül fekete 
borjú. — A borjú huszonöt kilót nyom. 
(Mit szólsz ehhez Hadúr?) A borjún egy 
egész kis párisi áruház van. Sátorpomjva, 
sátorrudak, ásó, kapa, sarió üstök, korizer-

vek, tüzelő fa, kötelek, két rendbe# ruha, 
cukor, riss, kávé, és két pár tariafill Cipó I

Nemhiába, hogy járatos a francia hatf- 
! seregben ez a kifejezés I pourriqua de meg 
i is van terhelve az a szerencaétlen anyagyll- 
Ikos, mint egy pesti hordár karácsonykor.

A mikor e sorok szerény Írója telít
sen felemelve rohant le a lépcsőn, össze* 
roskadt az áldás súlya alatt és csak a vár
ható egy havi ajnceln adta vissza az ere* 
jét arra, hogy feltápászkodjék . . . .

A kaszárnya udvarán legények gyüle
keztek, nyihogtak a tisztek ur<ibs teli Vére 
csattogtuk a rezes trombiták és eme zűr
zavar közepette, reszket inakkal tettem fel 
magamban a kérdést:

—• Hogy fogom én ezt az ügyet ki
bírni Aux Aouinetteslg, ha már a lépcső- 
házban az összes Murikat látom éldelegnl 
Mohamed paradicsomában? És viszont fo
gom-e még valaha látn̂  a pesti New-Yorki 
kávéházat?

— Négyes rendben előre, alluarsl — 
süvöltött a vezényszó, a «clique» pc<Jig 
rázendített, az Indulóra.

Ujjabb kommando hallatszik:
-  Bal felé fejlődni I
Egyenes léniákban áll a két batallion 

a félisten előtt Sőt az egész atyaistenség 
előtt Mert ott volt az ezred«, Heliott Ja-
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nincsenek is úgy szoktatva, megbe
szélés vita tárgya lehet uggan, de hogy megtalálja a védekezés biztos
magán a tényen nem változtat. Sem 
agyuk, sem érzékük, sem ismeretük 
nem képes addig felemelkedni, hogy 
bírálat tárgyává tegyék azt, a mit 
olvastak, gondolkozzanak leiette,, s

dás, a gyakorlati tapasztalat kell,

eszközeit. Nem kétséges, hogy tör
vényt, rendelkezést találnak Is reá 
s gondoskodni fognak róla, hogy 
ezt hatályosan végre is hajtsák. A 
kultura szekerének haladása elé az-

hivják segítségül lelkilsmeretaket, tu-1 oaban a legjobb szándék kavicsait 
dásukat, tapasztalatukat és különös- esztelenség számba menne elhelyez- 
en'erkölcsi érzéküket mielőtt vakon ni bárminemű reppressáiíákkal. Nem 
hinnének. Idegrendszerük, a külső is ily eszközök megválasztásában 
benyomásra viaszként idomló felfo- van a védelmi módszer, hanem az 
gásuk át van már itatva, a befoga- ember, az újság olvasó ember aka- 
dásra mintegy kipreperálva, a kör- raterelének, erkölcsi felfogásának és 
nyezet, a viszonyok, a hajlamosság nevelésének a megalapozásában. Ne- 
tultengésbe vannak és sem idejük, vélni kell az embereket. Ideálokat 
sem erejük gondolkozni. alkotni meg számára, megfogni a ke-

Ez az oka, hogy mint métely,.zét s oda, arra az útra vinni,a mely 
ragályoskor szívódik fel a betűk utjz  ideálok felé vezet Ezek az ide- 
sflrü erdejéből egy-egy fogalom. Sej- álok azonban nem felcicomázott, 
tett ismeretlen u) világok mystériuma, emberkéz alkotta, bálvány képek le- 
az emberi és lelki elfajulásoknak gyenek, hanem az emberi lélek mé- 
annyi titokzatossága, a melyet a saj- lyében szunnyadó igaz, nagy érzé- 
tó esetek, történetek közlése, ezek- sek úgy, a mint azok az erkölcsi 

t. irinyzatos. kisíinezése által elő- világban az emberszeretet mindent 
tár. Es a fogalom, a tárgy, az ese- álható éféJÍVel Jelentkeznek, 
mény lecsúszik érzelmi és kedélyi Ha a síjtójogi reformok csak 
világunk világos képei mellé, miaz- egy lépéssel is előbbre is viszi ezt 
matlkus, erjesztő csirája tápot.- élte- a ..törekvést, nem lesz kárba veszett 
tő nedvet keres saját lelkűnkben, a munka 9 fáradozás.
Foglalkozunk vele, mert foglalkoztat; 
kicsit, mert gondolatunk kísérője; 
uralkodik felettünk, mert erőtlensé-
Sünkben gyávák, akarat szabadság d  aeauei? atunkapúrt 75 tagú kúl- 

ián tehetetlenek vagyunk. ddttség» f. hó 16-án «3 17-ín utazott töl
És mert a közönség csak akkor BuSapestre, hogy Sélley Sándor nyug. állam- 

tartja érdemesnek, alaposnak és jó- titkárnak a karaiét képviseiójeioinégét lei
ntik a sajtót, ha megtalálja mindazt, ajánl|a. A kQMöltseg; kikhez Budapesten 
a mi szájának inger, vágyakozásá-'több e vidéki. közöttük Wollák Soma csat
nak kielégítője; éhhez alkalmazko- lakozott vasárnap délelőtt ti órakor keres- 
dlk S Így keletkezik az erkölcsi zül- te let a nemzeti muokapárt köri helyisége
lés és megtévelyedésnek, a nagy ben a ¡tió litt. dr Miké té r t kir. közjegy- 
eszmékkel való dobálózás folytán tó pMuluók kiku taazédbeu k0z<Hlt vele 
kicsinyes látékoknak, a bűnnek S a kerület munkapárti választóinak elhatáro- 
ennek feldicsérésének annyi példája, zását és kérte a jelöltség eitugadására. dr! 
esete a hirlapközlemények által va- Sélley Sándor igen meleg szavakkal váia- 
lóságos levegötér, melyet együtt szí- szolt, kijelentette, hogy 0 rá esett bizalmat 
vünk be az éltetőnek hitt elemekkel, köszönettel logadia. igen talpraesett és ha- 
bolott mérget lélegzőnk magunkba, tározott szavakkal ecsetelte programmját, 

A sajtójogi reformok szükséges- mely 0 p o lit ik a i progra m műn tul- 
sége elkövetkezett. Az elméleti tu- menóleg elsősorban a ke rü let

Választási mozgalmak.

össze? közs égeine k közérdeke it 
óha jtja  te lje s  e rő v e l fe lk a ro ln i 
m indenkor, h aazérdekm éltányos 
és más község é rd ek e it n e n f f * r t t ' 
A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd után 
a küldöttséget meghivta a, Bristol-szállodá- 
ba ebédre. A fényes ebéden dr. áélléy 
Sándor barátai és a kormány pártjának 
föembérei közül is többen részt vevén kb. 
100-an voltak jelen, utóbb Hieronymi Károly 
kereskedelmi miniszter is megjelent, a ki 
már egy ebédről jött. Számos beszéd hang
zott el, dr. Piszár Antal, Wollák Soma, Pol- 
litcer Ferenc, Wolf Jenő üdvözölték a jelöl
tet, aki ismét szép szavakban válaszolt 
Beszélt, Hieronymi Károly kereskedelmi mi
niszter is, továbbá Thaisz Péter. A kül
döttség lelkes hangulatban vált el dr. Sélley 
Sándortól a mielőbbi viszontlátás reményé
ben.

J1 marcalii kerület függetlenségi és 
48-as Justpáftjának jelöltje Balla Aladár 
f. hó 17-én d. e. Alsósegesden d. u.. Felső- 
segesden tartott programmbeszédet, hova 
Marcaliból többen elkísérték.

¿1 MS-oh függetlenségi gazdapart je
löltje Kisiván János v̂iszont megfordítva 
délelőtt beszélt Felsősegesden, délután pé
pedig Alsósegesden, mindkét helyen nagy 
lelkesedéssel fogadták.

A Halley-Üstökösről.
Csodálatos, hogy az ősrégi ba

bona mennyire meggyökeredzik a 
népek lelkében és egy-egy termé
szeti jelenséget mindig valami na
gyobb katasztrófa előhírnökének tar
tanak.

Ma — hála a csillagászat fej
lődésének — odáig jutottunk, hogy 
a lehető legpontosabb vizsgáló esz
közökkel már előre meg tudjuk álla
pítani az egyes égi tünemények 
bekövetkezésének pontos idejét, a 
világűrben való helyzetét, sót mére
teit is. Az asztofizika pedig a sprek- 
tálanalizis segítségével még a vegyi 
összetételét is élőnőre meg tudja álla
pítani az ily tünemények szereplőinek. 
Eléggé szomorú dolog az, hogy

quot és Berrane őrnagyok és vallani! húsz 
kapitány, ötven hadnagy.

Hellót, — egy hosszú szikár angol, a 
kit Elhatnak hívtak azelőtt — kicsiny, fehér 
paripán kilovagolt a tér közepére. A hori- 
hpfgos ember lábai czaknem a földet verték.

Megérkezett a tépett zászló.
Hozta egy hadnagy és három vihar- j

totta kardját, tisztelgett és kimondta a parancs
szót:

— Au drapeau! . . .
Drrrr . . . Tombolva perdült meg 

két tucat dob és az őrnagy tovább v é 
nyeit :

— Tisztelegj I . . .
A zászlót, a szentsége» erekiye*éazlót

vert öreg légionárius kisérte feltűzött szu- magasra nyújtania a hadnagy, mi pedig, 
ronynyal. - mintegy varázsütésre felépítettük a hatssáz

Az ezredes beszélni kezdett: lándzsát vállainkra.
— De pár le président de la ftepub-j Így esküszik fel a légionárius.

Itquc . . .  * Este még nagyot mulattam, de 9 óra-
És Így felezte be: ! kor ott álltam az ágyam mellett, az appel
— Bajtársak I Tiveletek, a kik a halál- nél és azzal vége volt. Három hónapon 

ba mentek, gondolatban kezet szorítok. He- i keresztel széna közt aludtam ezentúl. Ke- 
llott őrnagy urnák tartoztok ezentúl vakon! vés széna közt. az öszvéreink alá például 
engedelmeskedni. Tudom jól, hogy minden! sokkal többet teregettek. . . 
légionáriusnak van mit felejtenie. A dicsői ------
köztársaság alkalmat ad nektek arra, hogy ‘ Ruhástul. 130 cartouch - saiazövünk- 
a fegyverek zajában elnémítsátok lelkiisme- ben dőltünk a keskeny kaszárnyái ágyak- 
reteket. Én magam is /eglonárius vagyok és ra . . .
tudom, hogy ti keresitek a halált. Éjjel egy órakor, a hogy az udvaron

----; gyülekeztünk, fehéren sütött a holdvilág.
Sokan bután bámultak az orruk elé. Négy óra hoszat aludtunk összesen, 

sírtak még többen. Az ezredes visszalépdelt | És adják tovább, suttogva a parancsolt: 
" a tisztek csoportjába, gyalogosan volt, He-: — An avant, marche I . 

liot pedig, <z az érzéketlen bestie, kirán- A tisztnek a legénységgel együtt me

neteltek. Mi készültünk legmesszebbre, He- 
liot az egyik batallionnal már El-Arlchában 
kimaradt. ¿0 — 50 kilóméiért teltünk meg 
naponként. Maródiknak se szeri, se száma. 
Veszélyes vidéken egyszerűen halálra szán
ják a beteget és elhagyják, elszedvén tóle 
fegyvereit, békés helyen megengedik, hogy
• társzekérre felkapaszkodjék.

Egy magyar újság pár nappal ezelőtt 
megírta épen az én esetemet, a mely öergu- 
ent és Odjda között történt meg. Hát biz 
az Ilyesmi előfordul.

Esténként, mikor égnek a bivouac tü
zek, párolog a leves és sátrakban pihen a 

jlegio. A tisztek bejárják a sátortábort, elt- 
j  réfálnak a legényekkel és megkérdik minden- 
1 kinek a panaszát. Persze mindenki az erős 
| menetelén sokalja.

No de uccu «caporal Speck, ütessen 
csapra egy hordó bort!*

Caporal «Speck*-nek hiv|ák a mená- 
zsikáplárt lévén neki sok dolga a szalonná
val, mint fő élelmicikkel. És nagyokat iszik 
a legío. így már rendben van. Ha tüzes 
sárkányok bújnak elő a földből, a 20 szá
zad a kijelölt napon ott lesz elöörö'sen Oud- 
jdu mellett, Aux / ôuinetesben I . . .



NAGYATÁDI h ír l a p 3.
egyes csillagászok,csupán feltürfési 
vágyból csak a középkori asztrológiát 
szolgáíjálralikor, a mikor nagyhan
gún hirtfétik, hogy a Halley-üstökös 
pályája összeütközik a földével és 
ebből kifolyólag minden organizmus 
megszűnik a földönömért az óriási 
csavargó-;már tömegével is elpusz
tító hatást gyakorol a mi bolygónkra.

Erre vonatkozólag csjak nehány 
szót hozok fel cáfoIatul./Mindenki, 
ki valaha iskolába járt, emlékezhetik 
még arra, hogy az összes égitestek 
között talán a napot kivéve — 
legsűrűbb- tömege van a földnek. 
Igaz, hogy az/üstökösök nem tar
toznak a naprendszerhez szorosan, 
mert parabolikus pályán mozognak, 
de épen ezért tömegük sem lehet

semmi bajt, legfeljebb egy kis~vitát hasztalan munkát a hatóságok emberei, akik 
csinál ' a világ Összes csillagászai, ha ezerszVrte többen lennének mint ahá- 
között! , nyan vannak, akkor sem tudnának lelep-

Náduoari Lortintt. lezni minden hamisítást és kárbaveszett az
- újságok meg-megujuló feljajdulása. A moz-

A  Gyomor gyilkosai. 9° titre és a földbirtok harcolnak ugyan
Megtudlak »égre, hog9 melyik ~*leV1 c9a™41 de *“ " l> k0zö‘ W ,k ' Ut»

miszert hogyan hamisítják, Tudásunkat az 
a fővárosi ad liocz bizottság gyarapítja, ame
lyet a? élelmiszer hamisítások tanulmányod 
zására küldtek ki. Érdekes, tanulságos dől- 
gok vannak a jelentésben. Megtudtuk bel- 
lőle, hogy lesz a disznózsírból, a maszlag
ból vaj, a rothadt húsból virsli vagy friss, 
vörös, márvány csíllogásu hús, a gypszból 
cukor és liszt, a vízből tej, a növényi zsír
ból libazsír és tudomásul vészük, hogy jobb
ról balról a családi asztalunknál, a minden
napi betevófalatból „fenyeget bennünket

és ha ezeket látják veszélyeztetve, szövet
ségük erősebb, mint a pokol kapuja. Ilyen 
érdek az is hogy Magyarországon • sze
gény ember harnts itallal és étellel éljen.

nagy, sőt a meghatározások szerint bet é sót a haW|* Ebbö| a ^„.pontból 
jóval kisebb, mint a földe. Tehat, ha1 
az összeütközés meg is történnék, 
akkor sem a mi földünk lenne a

ez a bizottság nem is tett valami jó szol
gálatot a közönségnek, ahány nervózus, 
vagy töprengésre hajló ember olvasta aztvesztes, hanem a szegény Haliéi)- a jelmlés, min<lnclI torks„ ,kad a falat hi, 

üstökös. Az egesz összeutkőzesi hie- e52ébe |uti hog _  hétha c2 i3 meg van 
delem onnan ered, hogy midőn az. hainiIltvl
Dstökos a naprendszerbe lepi etíonul Emberemlékezet óta hamúitiik váró»- 
a nap es a föld között olyanformán, jnkban ^  éUflmíszcrcket cgyf€ „övekedő 
mint a Hold teljes n^P °̂9yatkOZáS;m̂fĵ |t|)ef, NéWmtj esztendő óta ti törvény 
alkalmával. Ez az elvonulás körül-! ,ghgtőve ,ct, roaguos ^büntetésen 
belül egy óra hosszáig fog tarfaöl, j |jívqi a pellengért is alkalmazzák a rajtacsi- 
a mikor a Halley-üstökös ' pontos lt hamisítókkal szemben, valahányszorp -r 1 iMi' e n I* l rt ♦ Q Irt , 1 11számítás szerint a földtől 23 millió 
km-nyire lesz. Ha tehát az üstökös 
csóvája hosszabb lenne 24 millió

megbüntetik őket a nevük az ujságokbâ ke 
rül. De a pellengér úgy játszik nem árt ne
kik. Akárhányszor büntetik és hirdetik ki a

km-n él és a föld épen abban az idő- gH0al0r mérgezőit, megszakítás nélkül foly 
ben haladna át a Halley-üstökös le-;Jalják mesterségüket, nem törödnek 
szálló ŝomojának irányát, ekkor vde> ha lÍ2Mer is sujtja őket a törvény, 
előállhatna az az eset, hogy a csóva ̂ gpjjhyn yujt h»-
súrolná a földet. .irisitása olyan jövedelmező dolog, hogy

Ezt a találkozást azonban meg-; míg Mm kottaíSvnckl a 2 - 300 - <100 ko- 
irigyelte a Vénus és még ¡óval má- „,„ta búsig, «  aggé. hamisító behozza 
jus 18-ika előtt útjába kerül az ÜS- Mt két nap alatt. Ami pedig a pellengért 
tökösnek és hatalmasabb tömegévelmett. tuti alig »au mti ettlnmrn—annrtó.
eltéríti azt, úgy hogy a legközelebbi vagl| késiitft. aki nem került volna reá. A 
távolsága a földtől bizony elég nagy ] publikumnak nincs módiiban boikuttilni

I. hó 29-én reggel 5 órától délelőtt 9 óráig 
H V H M P V J M M w  . a  Nagybajom közdgxn levő közlegelőo.

lesz, mert 23 mllliq km. uly nagy; Aket, olyan ^okan varrnak, a publikumnak Póruljárt ktndStttégl t«( Marót!

H Í R E K
Gyűjtés. Somogy vármegye alispánja

felkérte az összes járási föszolgabirákat, hogy 
Somodor község nagy számú tűz károsultjai 
javára könyöradományokat gyűjtsenek.

Széchényi ünnep Tarnóczán. Múlt 
szombaton ünnepelte meg a tarnóczai Olva
sókör az iskolával együtt Széchényi István 
halálának 50-ík évfordulóját. Mely napon 
délután kivouultak a Széchényi-féle családi 
sirkertbe ahol rövid imádság után Farkas 
Ferencz tanító megemlékezett a legnagyobb 
magyar érdemeiről. Este pedig az Olvasó- 
körten foígt te az ünnep Getinger Karóig 
körelnök, a Hymnus elénekiése után hazafias 
beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt. Ezután 
a titkár tartott hosszabb értekezést a nem
zet legelső napszámosáról. Hatásosan közre 
működtek még Fridii Irma és Harant Janka 
kisasszonyok az ő kedves előadásaikkal. A 
hazafias össze jövetelt több alkalnr.i dallal 
fejezték be, mely után társa« vacsora volt 
A társaság a késő esti órákig maradt együtt.

— Április 24-ike vasárnapra esik s így 
azon a napon a gazdasági cselédek a vasár
napi munkaszünetröl szóló törvény szerint a 
Költözködés «közlésére nem kényszeríthe
tők. Hogy ebből egyenetlenségek ne szárma- 
zanak. a vármegye alispánja felkértê a-cse- 
iédtarió gazdákat, hogy a cselédköltözkó- 
dést április 25-én bonyolítsák le.

Harcászati lövőgyakorlatok lesznek

hosszmérték, mit semmiféle üstökös 
csóva meg nem közelíthet. Ez 
tény már magában véve kizárja a!

ma már az a hite. hogy mindegy, akárhol! Mihály kisatádi kisgazda szintén fentjárt
f. hó 17-én Budapesten a nemzeti munka-is v'ásárol mindenütt hamisítanak.

Hogy mint lehet a „gyalázatos j párt küldöttségével. Vállalkozását szoab—
katasztrófát. Az ÜStökŰS feje számos ¿Hhjpoloti segíteni, azzal már régen tisztá-1aligha meg nem bánta, mert a villamosra 
meteorból áll, melyek gömbszerülegibpn van minden förüm. Csak egy szakaszljvaló fellépésnél elsiklolt, elesett és oly su- 
halmozódtak össze. Ha az üstökös ke|| beleilleszteni a büntetötörvénykönyvbe, *iyt)s lábzuzódást szenvedett, hogy a men- 
a nap közelébe jut, úgy e meteorok amely szerint vétséget, vagy büntetet követ tök szállították a kórházba, honnan csak 
felhevülnek, miközben gázak lesznek e| a ki a hamis élelmi szert mester- néhány nap múlva térhet vissza megnjfujtott 
Szabaddá és kitörnek az üstökösnek j séges'uton (pl. a tejet vizzel) gyarapítja. Ha tartózkodásától haza. 
azon a részén, mely nem a nap kö- ■ a 9yafUS, Vagg kereskedő, naggszállüó éi Családi dráma. Nagykorpádon f, hó 
zelében van. így keletkezik a csóva, földbirtokos urak ülni fognak egy-két esz- 15-én d. u. 6 órakor ifj. Soós Ferenc ottani 
mely különben elektromos fénytüne- tendeig s az élelmiszerhamisftás ekzluten-j lakos sógorát Horgas Jánost forgópisztolyból 
jnénu, melynek van ugyan egy igen ciájukba kerül, bizony óvakodni fognak a ejtett lövéssel súlyosan megsebesítette. Az 
keves tömege, de csak annyi a meny- gyomorbajos emberek révén való,, gyors‘esemény oka az volt, hogy ifj. Soót Ferert- 
nyi a gáznemü testeknek lehet. Eme meggazdagodástól. Egyszerűbb ez kérem, cet neje Horgas Katalin azért, mert vele 
gázak között foglal heluet a cián- mint „  Kolumbus tojása, 
hidrogén is, mely a színképelemzés csak a mi korrupt közviszonyaink kő
segítségével a kék szint tünteti fel. zött lehetséges, hogy ezt a töryjtngt mind _
M i sem igazolja azt, hogy ez a gáz mí|jg ncm hozták meg. Az államkormány- nejét, de midőn felszólításai eredményre nem 
a Halley-üstökös csóvájában legyen zatban, a parlamentben a túlerővel az agrá* vezettek, roppant elkeseredett, bement Nagy
olyan mennyiségben képviselve, hogy fiúsok rendelkeznek, ezéknék ¿«Tekéit sérti atádra és egy forgópisztolyt vásárolt avval 
a földre ártalmas lehessen. Hiszen a az ilyen emberséges törvény. Mert a legtöbb az elhatározással, hogy elmegy feleségeért, 
színkép vonalak között a legvéko- «(«Imisaert nemcsak hogy ők termelik, de hazahívja s ha nem jönne, agyonlövi magát 
nyabb helyet foglalja el. hamlsitják Is. A városházán pedig klikkek is, őt is. 15-én hajnalban azután elmart

Ne áltassuk tehát az amúgy is kezében van a hatalom s a klikk elvből napa házához és megvárta, míg felesége ki- 
könriypn hivő népeket holmi katasz- ellensége minden becsületes radikális flföinr- jön az udvarba s midőn meglátta, felhívta, 
trófákkal, mert ennek semmi alapja nak. - térjen vissza hozzá. Az asszony a kérés tel-
sincsen S hozzá még az egész tu- Ezéri kényeskedés ez az olyannyira jesitését megtagadta, mire ifj. Soós Ferenc 
dákosság, mellyel csak feltűnni akar- egyszerűnek látszó kérdés. E^rt* fog még előrántotta a pisztolyt és felesége felé tartva 
nak, óriási lelkiismeretlenség, ügy a , tengervíz lefölynl a Dunán míg az élelmi- elakarta sütni; de az csütörtököt mondott, 
mint jön, szépen el is vonul a jó szer — hamisítást a vétségek közé fogja Az asszony sikolyaira azonban előrohant fi- 
Öreg Halley-üstökös S nem okoz sorozni a törvényhozás. Ezért végeznek vére Horgas János, kit Soós Ferenc bálhó-

állitása szerint férje rosszul bánt, f. évi áp
rilis ],-én elhagyta és visszatért szülői há
zához. Az elhagyott férjt ŷia haza ismételten
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naljában egy második lövéssel megsebesített 
és azután elszaladt. Horgas János sérülése 
súlyos, de nem életveszélyes. A tettes maga 
jelentkezett a nagyatádi főszolgabíróságon, 
hol a pisztolyt a töltényekkel átadta. A irir. ; 
járásbíróság a nyomozás iránt intézkedvén 
ifj. $oós Ferencet előzetes letartóztatásba 
helyezte.

— Riadó az iskolában. A kultuszmiais- 
térium rendeletet küldött a tanfelügyelőknek. 
A rendelet első része a tüzrendészeti sza
bályokat foglalja magában az iskolaépüle
tek tűzbiztonságának megóvására, második 
részében beható ntasitásokat ad a gyerme

bői. Kimutatták ugyanis, hogy a növényzet 
fejlődése összeköttetésben van a növ< 
zetben sokkal nagyobb mértékben- keringő- 
vérrel. Mert igenis, a növénynek rendes 
lélegzése és vérkeringése van, épen úgy, 
mint &T embereknek- És most már könyen 
érthető, hogy tavasszal a beteg emberek 
vérkeringése nem jó, bágyadtak, fáradtak 
lesznek. Ezért fordul elő a legtöbb beteg
ség tavasszal. Erén szenzácziós témáról 
érdekesen ir dr. Kovács Izsó, az ismert fő
városi hemopata orvos, most megjelent 
könyvében, melynek címe; „Vérgyógyí-: 
tás és és ered menyei". Csak nem-

Rendelésszeriien
kék oktatása és a szükséges gyakorlatok rég jelent meg e könyv, már is több ezer 
rendezésére. Az egyes osztályok kiképzé- példányban fogyott el. Felhívjuk olvasóink
se után gyakorlatot fognak tartani a többi figyelmét e könyvre, mert abban “ minden 
osztályokkal. Minden iskolában negyedéven- ember utasítást talál, hogy hogyan óvhatja 
ként próbariasztások tartandók. A tanuló- í meg egészségét, és elveszett egészségét 
kát figyelmeztetni kell arra, hogy lesz tűzi- milyen utón szerezheti vissza. Akőnyv ára 
lárma, de úgy, hogy annak időpontjáról ne fűzve egy korona, díszes kötésben két ko- 
legyen tudomásuk. Egy évben legalább egy- róna. Megrendelhető minden könyvkereske- 
szer füst mellett tartandó meg a próba, désben és a szerzőnél: dr. Kovács Izsó or-

készült

hogy a gyermekek komoly esetben a füst 
tői ne ijedjenek meg- A rendelet részlete
sen megállapítja a riasztás és kivonulás moz- 
tfüfaTáif. a  tattffö viselkedésé f R lanlTö" “El
vonulásakor az ajtó mellett áll föl míg a 
tanulók mellette vonulnak el és helyét csaác

vosnál, Budapest, V. Váczi körút 18.
— Eltűnt sertések. Pintér György kis- 

iábodi lakos óljából f. hó 11 -én virradóra 
A dfb. W  Wniapo» M ik i cUuni. Eddig nyo
mára nem akadtak.

— Milyen Idő lesz? Meteor írja. Az 
u  utolsó gyermek távoiisa ulan togi)tart(i ez 4vi abnormális idójérís az idén több-

szűr hnzhflj a mull napokéhoz hasonló hír- 
— Hullaházban hagyott Örökség. So- telen lehűlést, amely mint már többször 

mogyapáti község hullaházában egy zsákba említettem, igen káros befolyást gyakorol-' 
bekőtve kővetkező ingókat találták: 1 fe- hat a különben legszebb reményekre nézve,
kete úri kabát prémmel, 1 más kabát szűr- amennyiben valamely keresztező 
ke gallérral, 1 fekete gyermekkabát, 2 bor- folytán a bolygók hideg jellegű

erőhajtás
befolyása

dó színű szoknya. 1 piros virágos szoknya, eddig többször meglőn akadályozva, amely
1 kék delin szoknya, 1 fehér kötény, l bár
sony férfi nadrág, 1 kézi táska. 5 drb tem-

mint a föltorlódott víztömeg, később akkor 
érvényesül, amidőn az akadályozó kereszte-

• ptomi színes vtaszgyertya. A botdog örökös ** hat*» gyengül, vagy megszűnt, s ekkor
sflrgősen kerestetik.

— Sertésvész Nagyatádon. Fodor Re-
érvényesülése által fölötte nagy károkat 
okoz. Ily érvényesülést várhatunk az idén!

rsó állatorvos megállapította, hogy Lelbach április hó 22, május 8, májusJ9*ike kőről, 
Keresztéig Pálmajorjában kiütött a sertés- de különösen az április havi lehet igen ve- 
vész s további intézkedésül n serfésvusiirok szedelmes. i/ m)«'h elúreh iladott vi 
Nagyatádon szünetelnek.

— A főváros legelső 
terme. A zongoravásártó közönség szives

miatt Ez a terményekben hideg jellege; 
minta-zongora- folytán nagy kiírókat okozhat.

Fürdők és nyaralóhelyek. Az Ősz-! 
figyelmét felhívjuk «Keresztéig» hírneves hazai fürdők Ingyenes ismertetője XIV. 
minla-zongoratermére, Budapest, VI. Váczi évfolyam. Szerkesztette dr. Fodor Oszkár' 
kőrút 21» mely cég évtizedek óta nemcsak A magyar fürdők felvirágoztatásának Qgyét 
a főváros zongoratulajdonosai körében, ha- legrégebben sZolg.ilja a «Fürdők és nyara- 
nem az egész országban a legnagyobb és lóhelyek» elmö magyur fürdőkalauz, mely- 
méltán megérdemelt népszerűségnek örvend nek XIV. évfolyama dr. Fodor Oszkár gon- 
Hangzatos reklámokkal nem dolgozik e cég; dós szerkesztésében most hagyta el a saj- 
hanem ehelyett kitűnő zongyrngyártmánya- lót. A díszesen kiállított és számos illusz- 
inak és világhírű zongoragyárak gyárimé- trációval tarkított könyv hű tükre a magyar- 
nyainak a legideálisabb feltételek melleit' országi fürdőviszonyoknak és a müvet nem
való eladásával teszi napról'iiapra ismer- j csak ingyen kapja bárki, aki a «Fürdők 
tebbé és kedveltebbé magái. Olvasóink ha é* Nyaralóhelyek* kiadóhivatalához 0uda- 
zongorát, vagy pianinót akarnak venni, kö- j P**t. Dohány utca 39. fordul, hanem a 
zöljék ezen szándékukat a «K e r e s z t é I y» i könyvet a kereskedelemügyi min szter egy 
céggel, a honnan teljesen díjtalanul nyernek j rendelete folytán az államvasutak összes

átmeneti kabátok 
— felöltők, —  
utczai öltönyök,

elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

V

KaphatóK ^2

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r  f i  s z a b ó k n á l

kocsijaiban is elhelyezi a kiadó hivatal. A 
Magyar 
mert a

Fürdők és Nyaralóhelyek az egyetlen, mely 
bárki-

felvilégositást és kézhez kapják a cég lég
ujabb árjegyzékét la, melyből a szolid el-! Könyv nem tévesztendő össze 
adási feltételekre nézve tájékozást szerez- j Fürdőkalauz czimü uj munkájával 
nek

— Lopás. Barna János belegi béresnek a Portódij ellenében egész éven át 
Csontos József szomszédja lassacskán minden nek ingyen áll rendelkezésére, 
vaivilláját elemelte. Végre azonban rajta -  A házinyultenyésztők Országos Szö- 
vesztett, a nyomozó csendőrök a 4 elemeit vétsége. Budapest (Csillaghegy) e héten
villa közül kettőt nála megtaláltak s azok tartotta közgyűlését a Köztelek gyüléster- 
elvételét is beismerte, a többire nézve tagad.; mében. Évi jelentésből megismertük a Szó- 
A feljelentés ellene a kir. járásbírósághoz ; vétség rendkívül gazdag közgazdasági te*

B U b f lP E S T ,
IV., Ferencziek-tere 2.

megtörtént.
— A tavasz és az emberek. Szinte hi-

j  vékenységét, amelyből csak 
jket kívánjuk kiemelni: 1 A

következő-1 
Házinyulte-

hetetlen, hogy milyen Összefüggésben van'nyésztő» czimü könyvecskéjét 50,000 pél- 
n tavasz az ember egészségével: Ezt a tényt dányban kinyomatta s minden érdeklődőnek
a legújabb orvosi kutatások állapították ingyen küldte meg s ezentúl is megküldi. %£ 5K V  í  V  V *  
meg, még pedig a növényvilág fejlődésé-' amivel főleg a gazdakőzönséget éj kisem-



béreket kívánja a nyultenyésztéssel megis
mert einL 2. ötszáz ketreces nyultelepet állí
tott fel Csillaghegyen, ahol állandó nyulki- 
állilást és vásárt tart fenn a Szövetség és 
tagjai kifogástalan, egészséges áttatalbŐTrámi- 
vd a tenyészanyag beszerzését és értékesí
tését könnyíti meg és mintaszerű berende
zést és állatokat mutat be. 3. A Székesfő
város Központi vásárcsarnokban állandóan 
friss házinyulhust árusít kg.-ként 1.20 K-ért 
Evvel a főváros élelmi piacát támogatja és 
a nyultermeivények értékesítését megoldotta. 
4. Nyulgereznák kidolgozását elvállalja. 5. 
Hivatalos lapja állandóan irányítója és ta- 
nácsolója a tenyésztőknek. 6. A fővárosban 
és a vidéken 12 előadást tartott a házinyul-

n a g y a tAd i h ír lap .

zése folytán 195 kor. — UH. tőkekövetelés 
ennek 1910 -évi okt. hó 1 napjától járó 6 
°/„ kamatai, és eddig összesen 79 kor. 32 
fillérben biróilag már megállapított, költsé
gek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér) 
leendő megtartására ~~ 'i_ ; . '

1910 évi május hó 4-ik napjának 
^ d. u. 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és

Eladó ház!
Nagyatádon a Hunyadi utcza 530 
sz. özv. Farkas jstvánné féle héz 
szabad kézből eladó. Értekezni ugyan
ott Farkas József és Rákár Pál
urakkal lehet kik az eladással 

.....  megbízva vannak. .. .

azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
.• T 7, e * a x , j r  árverés az 1881. évi XL. t-c. 120. §-a ér-tenyésztésről. 7. A Szövetség irodája bár-1 telmében ezek javára is elrendeltetik, 

kinek felvilágosítással szolgál nyulteoyész- j Kelt Nagyatádon, 1910. évi április 
tési ügyekben. 8. A Kelet és a Balkán pia- \ hó 19-dik napján, 
cát biztosítani igyekszik a kivitel céljára. 9. SZABÓ JÓZSEF
Mérsékelt áron ad bárkinek tenuésztó | < | . ,
anyagot, vagyontalanoknak pedig teljesen 
ingyen, tehát mindenkinek módott nyújt ar
ra, hogy evvel a hasznos gazdasági ággal 
nagyobb áldozat nélkül foglalkozzék, s szép 
mellékjövedelemre tegyen szert.

37 és 120 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Aulirott bírósági végrehajtó az 1881.
[évi LX. t-c. 102 §-a értelmeben ezennel Köhög**, rekedtség és hurut elian ninc. jobba

_ ».a vi -.-».J ■ ^ ....t-.--WtlffzMrré feszi, hogy a budapesti kir keresk.' Réthy-féle
3.1 szám 1910 végrh. és váltó tó,vényszí« 132 «3  és 1JMSS és pEM ETEF (J CZÜKORKAHÁL

Árverési hirdetmény. " , ^ T sv‘n k,r % . Vúádisnái azonb«, vigyázzunk é. tu.izo.ta

. « - . . . . . .
köziében Dr. Kommen Elek ügyvéd Mai 'óSona.osilot. kielégítési végrehajtás utján le- Csa/l K éth u -filit fogadjunk e l ! !  
képviselt Goldberger Lipót javára 359 kor. ** *» 1800 becafll.kS^-
65 fili. s jár. erejéig foganatosított kielégítési í awK 100 drl,'i
végrehajtás utján le- «3 felülfoglalt és S ió '1" “ *4’ 30 drb eKrn»'5 ™l«vánüs árverésen 
kor-ra becsült következő úiuósjuok u in , ®l*datnak. j
12U0 méter nucrsá.u. 100 klgt. iudifló. 400. *£ *
méter karton nyilvános árverésen eladataak rSsSIfaH9 19I0-lk évi V. 806/6 számú vég-,

Mely árverésnek a nagyatádi ki,, járás- 60 »■ « « -
bíróság 1909. évi V. 767 5 számú végzés vetelés- «™ek 67. kamatai, és eddig ös*ze-j 
folytál 359 kor. 65 HL .ókekóvet.les en- f  152k”  ™ 9 ‘ .
nek 1909. ÍVl USBlímber hó 30 napjától ....... 1
járó 67. kamatai és eddig összesen 74 kor. tSzectiengr-ttr) temdé meg<ar-|
40 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Nagyatádon ^Széchényi-lér) 
leendő megtartására

191° évlm ájui M' i(napjának dikoIűt «zennel oly megjegyzéssel hlvat-l,
"  * „ak meg, hogy az érintett Ingóságok az

határidői kitüzetik és ahhoz a venni uán- <yj Lx ^  ér,el-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel  ̂hl,..- m̂ n „  | „ l(,bbc,

tására
1910 évi április hó 26-lk napjának 

délclOtt 9 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán>

nak meg, hogy az érintett ingóságok 1881. 
évi LX  t-cz. 107 és 106. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 

fognak

Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták éss/ükség esetén becsáron alul Is el

adatni:  .. .. , * . iazokra kielégítési jogot nyertek volna, ezenAmennyiben az elárverezendő Ingód- „  ,M , XL t .c |J0 § Maimé-
gokat mások Is 1« és felülfoglaltaták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek

A MARIACZELI SZŰZ MÁRIA 
védjegy«*«' ellátva, 

melyeket Márlacxell gyomor- 
cseppeknek nevez a nép, har> 
mtne/ esztendő óla úgy bevtttak 
hogy iielkulü/hcicUenck mindéi 
háiUftáüban F caeppeknek u«<M 
érhetetlenul ]rt halAu v«n min
dennemű gyuaiorronl*», gyo- 
mortgé«, »¿ékrekedí». U\- 4« 
gyuinufgörc*6k, hány4».álmát 
Untág. v«r*xegány»ág ét táp- 
kór ellen.

.Kapható minden gyó«ya»rtár- 
ián- .Egy ktá B r u  ÍO fillér, 
agy ivag | K <0 flllér, • Ivag 
lUBveget 4 K 50 fillérért fras- 

~ gyögy. irtá ra
PlebdMutrld

3 koron«, 3 dupUBveget 4 K ! 
ko küld • kitiltó  BRADY K. . 
a .Magyar Klrályhoí*. Wi«n. I.
I. Dapot X I. "

0gy*UUnk a védjegyre, « mely a MkriacMU 
S/U/ Máriát ábrliolja. a vOrfla uiné caon 
látra, ét i l  aláírásra, mely a* oldalt leró kép

árverés az 1881. LX. t —c. 120 §-a 
iné ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt, Nagyatádon, 1910 évi április hó 
18 napján.

SZABÓ JÓZSEF
kir. jWr.

április

230 tzám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alóllrott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás
bíróságnak 1910 évi t 7041 számú végzése 
következtében Dr. Neubauer Ferencz ügyvéd 
által képviselt Frledrich Layritz javára 193 
kor, f. s |ár. erejéig foganatosított kie
légítés végrehajtás utján lefoglalt és 1562 
kor. becsült következő ingóságok, u. m. rő- 
fös áruk, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- 
rá«blrósáfl 1910-lk évi V. 744 4wámu vég

ben ezek javára is elrendeltetik.
Keit Nagyatádon 1910 évi 

hó 10 napján.
SZABÓ JÓZSEF 
kir. jbir végrehajtó.

Utazóközönség
figyelmébe

Állandó llakker kocsiközlekedést tar
tok fenn ötvOakónyi állomásról az oda 
érkezd összes személy vonatokról bár- j

Szőlősgazdák!
Homokon át kfttOtt 

földön.
A ki borait l 

kor Jó áron é« 
akarja éladni,
Delaware ir iló t izántó- 
f Aldakra i H ^ a  a hiány- 
ló tökéit eizal pótolja, U  
Ilyen vegyet bor olyan ti
nóm leti, hogy árága és 
hamar alkal.

Exl bizonyltjuk, kik már ttrm«l|ak és büo- 
nyltják a nagy borkereskedők., a kik flO «0 ko
ronáért Is megveszik hektóját, ha százezer hold 
Ilyent teremne Is. Permetezés

pere nos porától na^ytem
mely irányban mérsékelt arszámltá; (holdanként »  hektó.)

mellett. -I
Tisztelettel

Beck Árpád vendéglős
Otvöskónyl.

Vesszőről árjegyzék Ingyen éa bérmentve.
NAOY GÁBOR ■zólónaiyblrtokoav 

KÓLY Blhar-m. Póata Uvlrda 
és távbeszélő állomás. -.r

U  /  i Levelezés magyar, román, h orvát, axert éa né
mát nyelven.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! -  Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal 1

Mezőgazdák és 

sző lősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-és nyul- 

tenyész tők  

figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb«legjobb és legkönnyebben kezelhető sodronyfonata, mely az összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja és ai összes európai államokban, Talamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)

Szállítja: R0TTER BERNÁT NAGYATÁD W2L
Gazdasági és varrógépek auá" raktára 
ilághirü John-féle szab. mosógépek kizáA világhírű........ .

rólagos helyi raktára.

Mindennemű takaréktüzhelyek, a 
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

. . t f  p M
Épületvasalások, vasgerendák.

leg-

Szab.béeskav«^ és alkatrész«  ̂ Gaz
dasági vetőmagok.

„Cornélia" és „Sophiana“ permetezők és 
alkatrészek. I- kékkő és rafflaháncs.

Széhkénegzők
É P Í T K E Z É S I  A N Y A G  N A G Y K E R E S K E D É S .
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KÖNYVNYOMDA

KÖNYVKÖTÉSZET
B E N Y Á K  J Á N O S

n A g y a t A d .

KÖNYV.- PAPÍR,- tRO 
ÉS RA1ZSZEB

EJ

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakónyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny
vekét. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt.

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és linóm dobozlcvélpapirt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és rajzszereket.

-^=36 

ELVÁLLALOK:

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

□ □  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapituk.. 
□ □  a legdivatosabb báli meghivók, névjegyek 

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

--- ---------

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készíttetettek.

CT
r s

&■g

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.



V, évfolyam 19t0. április hó 28 17-dik szám.

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

Előfizetési árak: egész évre 8 kor., félévre 4 kor., r 
= =' gyedévre 2 kor.v 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 SZERKEÍZTÚ

dr. NEUBAUER H iRENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér. 

'Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János 
könyvkereskedése.

Rendezetlen állapotok. Igyazután úgy egyesek, minta tör- Még a disznó és lótariás vala- - 
vény hozás megengedték külön,az eset1 mennyire kevesebbjlegelőterületet kl- 

A múlt század gazdasági felien- körülményeinek tüzetesebb vizsgálata ván, meri azok zárva is tarthatók és 
dülése, mely a szabad egyéni akarat nélkül, hogy a közös gyakorlatok mégis nyereséges lehet tartásuk, de 
érvényesülésén építette fel csodála- szűnjenek meg s hogy a közős erdő elsősorban a marhatenyésztés az, 
tos sikereit, átvitte az ipari fejlődés és legelóterűletek felosztás alá ke- mely az állatok számához viszonyit- 
eredményes jelszavait a mezőgazda- rüljenek. Ezt sugallta t  közvetlen ve- va feltétlenül nagyobb legelőterületet 
sági üz£mre is és ott is a szabad, lejáró haszon, felvilágosító pedig kíván, melyet senki sem tud elóte- 
egyenkénti akarat korlátlan érvénye- nem volt. Ez a hanyagság okozta remteni ott, a hol az a történt felosz- 
sülésének vol szószólója. számos közbirtokossági területnek a tások folytán most már kellő mérték-

EUslúntve a személyi megkötött- község tulajdonaként- való kittinte- ben nem ált rendelkezésre. Kétség- 
ségtől melynek, eltörlése az emberi tését és ez volt oka a reyálekötvé- beesett kísérletek történnek ilyen 
jogok érvényesülésének bizonyára nyék birtoka és jövedelme téves megszorult község lakósai által le-' 
legelemibb szabálya volt, számos beállításának és felhasználásának adóterületük nagyobbltására. de rlt- 
rendelkezés, szokás, szabály és tör- Pedig épen a mezőgazdaságnak kán van egyáltalán alkalmuk meg- 
vény kötötte meg a mezőgazdát még a 19-ik században való fejlődése, az feleló terület megvételére s ha van 
a múlt évszázad derekán is abban hogy idővel a gabonaárak csőkké- is busásan meg kell fizelniök érte. 
az irányban, hogy tulajdon földjét nése folytán egyrészt az állati tér- Nagyon fontos e kérdés küló- 
miként használja, tulajdon földjén mékek értékesítési viszonyaiban be-nősen nálunk Somogyban, ahol a leg- 
mlként gazdálkodjék. állolt előnyös változás folytán más- több község marhatenyésztése épen

A nyomásos, sok ugarral folyó részt, az állattenyésztésnek a kisbir- azért nem tud fejlődni, mert nincs 
gazdálkodás, a sokféle közös hasz- tokosra nézve jelentősége százszo- elég nagy legelője. Pedig napról nap- 
nálat, mely néha kiterjedtaz egyéni- rosan emelkedett, tette fontossá a ra emelkedik a marha ára, napról 
lég felosztott földekre is, léu^eg,közös legelő és i'rdyhasználatukat, napra |obb pénzért leint tejét vaját, 
gyakran akadályozója volt annak’ a közös ugarlegeltelcs szokását,mert túróját, borját értékesíteni és napról 
hogy egy — egy merészebb, de egy- az képezi az állátTsrtás alapját. Mi- napra becsesebb lesz a trágyája. ^ 
úttal tanultabb kisbirtokos okos ujl- nél kissebb területre szorul a föld A törvényhozás már a 90-es 
tását érvényesíthesse. Az újítás így fokozatos megosztásával az egyes években felismerte a közös terflle- 
elmaradt, el persze a vele járó ha- birtokos, annál nagyobb rá nézve a tek fentartásának nagy jelentőségét 
szón is nemcsakannál ki bele pró- közös területek jelentősége, mert és törvényt hozott azok fentartéaá- 
bált vágni, hanem a többiek közül csupán ezek teszik lehetővé, hogy ról és kezeléséről 
is soknál, kik ugyan ^óvatosabbak dacára alig egy két holdnyl külső Sajnos azonban, a törvényt sok
voltak, de ha látták volna társukba- birtokának egy, esetleg díj ráfizeté- szór károsan kijátszák és sokszor 
sznát, maguk is átpártoltak volna az sével több marhát, lovakat, disznó- nem hajtják végre, 
újításhoz. kát tarthasson. Végtelen sok bonyodalmat okoz

Nagyatádi Hírlap tárcája
Kortesnóta.

. —  A .Mh t«  Lobogó" »Un
Dallama: Ttfyl M l  -  Tatyl alá talp Is keli

Tisza-párt, Tisza-párt,
Régen bukott most uj párt.
Tisza-párt, „munka-párt“ ,
De nékünk az mitse árt.
Nem leszünk ml Tlsza-katonák!
Nem áruljuk soha a hazánk I 

_*~Jobb létünkért élünk ét balunk.
Ml 1», mint ti, emberek vagyunk! 
Tisza-párt, Tliza-párt, 
összetákolt „munkapárt",
Tisza-párt, „munkapárt",
De nékünk az mit *e árt.
Abcugl Innen Haza-katonák,
Pokol mélyén leljetek hazát; 
Mandátumot csak ott kérjetek,
Minden-ördög ujjong értetek. 
Tisza-párt, Tisza-párt,
Régen bukott, most uj párt,
Tisza-párt, „munkapárt",
De néktlnk az mit seárt.
Azt kérdezzük, hires lovagok,
Ti a .népre mi jót hoztatok?

flottátok a nyúzó adókat 
S kímélitek földesurakat.

Tisza-párt, Tisza-párt,
Régen bukott, most uj párt,
Tisza-párt. „munkapárt",
Nékünk az semmit se árt!
Uralkodni rajtunk akartok?
Éltes népen soha nem fogtok!
Fölébredt már a magyar nemzet.
Tudja, mily honfi kell követnek!

Nagy-Atád
Balázs Imre

kisbirtokos.

Az öreg farkas.
Az éhes nőstény farkas fölemelke

dett, kinyújtotta merev tagjaif és eledelt 
keresni indult, A kőlykel észre sem vették. 
Egy csomoba összebújva aludtak a barlang 
sarkában. Fagyos téli éjjel volt, amely meg
ropogtatta a fák ágait. E zajra ijedten rez
zent t e '  n farkas; már nagyon örtfg volt 
és féltette a kicsinyét. Egy férfi lábnyoma, 
vagy a fák között lebegő árnyak képesek 
voltak megfélemlíteni. Úgy érezte, mintha 
őt vadászó emberek volnának: a távolból 
kutyaugatást vélt hallani.

A farkasbarlangtól néhány kilométer- 
uyirê Rözel az úthoz, kis erdészlak állott, 
amelyben vén erdőkerülő lakott. Iván volt 
a neve és azelőtt kormányos lehetett vala
mely hajón, mert ha önmagával beszélgetve 
haladt végig az erdőn, kúlóubözó lenge- 
részkifejezéaekel kiáltott az erdő csöndjé
be. Rendes kísérője egy fekete kutya volt, 
nem volt ugyan vadásztehelség, de kitűnő 
házőrző eb. Ha messzire el hagyta Arapt- 
sa — ez volt a kutya neve — a gazdáját 
ez ekképp szólította vissza:

— Elfengőzl VisszhajtI — Ahol! 
Miközben a sötét erdőnként végig a 

farkas, eszébe jutott, hogy néhány nappal 
ezelőtt báránybégetést hallott az erdóór há- 
zábarj. Szemei fölvilaptak a vágyódástól és 
fogúi összeverődtek, mintha már rágná a 
jó falatot. Beleiben az éhség korgott.

,Egyenésen a kis ház felé szaladt, a 
melyet szélfuvástól fölhalmozott hó keritett 
be. Körülötte nagy csönd, Araptsa aludt az
Istállóban.___ .

Óvatosan álmásztá a kerítést a farkas 
tán az Istálló tetejérê  mászott, amely «zal* 
mából készült. Kikapart magának egynyilá*t. 
Forró pára és erős istállószug dűlt kifelé,':'* 
A bárány megéreave a betóduló hideget,
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ha a közbirtokosság kezelése ősze-1 mogyban, a hol égető kérdés a kö- 
vegyül a községével. A törvény azt zős legelöterület megnagyobbitása, 
rendelte, hogy a közbirtokosság a rossz legelő javítása. -rf.- 
mindenűtt külön szerveztessék l̂égyiar = = = = = ts=  ■
külön elnöke, külön pénztámoka és A  mocjernizmus és a gyér- 
külön elöljárósága, azaz gazdataná- 
csa. Mégis, járásunk községeinek fe- ílieK.
lében ez a külön szervezkedés má- Essék szó eguszer egy nagyon fontos 
iq slnekineg, pedig naponta törté- társadalmi kérdésről, a gyermekről, 
nlk olyasmi a mi élénken megvIM- Schopenhauer azt mondja, hogaater- 
gitja e rendezetlen állapotok hátrá- mészet csali« módra, egy percznyl kénél 
¡¡»„¡k • csapja be az embert s kényszeríti arra, hogy

A külön szervezett közbirtokos- « ggermekszűlés a gyermektartás súlyos 
sáa k é ^  csaí érdekeit .  wmikli köt«l«3Í9ét magira vállalja. Csüng, kal-
községgel szemben is eredményesen mírieikü és k™1*“
megvédeni. Tisztán a gazdasági kér- “ '9 °'“ ' osszeránezol homioku német bo -. 
désekkel foglalkozva felkelti a bir- -egcifolj. az eUö ktsleany, a kis éret
tokosok közös érdekei iránti érzé- gs<™<* » k.s kócos porcelanarczu ba
két, felébreszti a szövetkezeti szene- bé.at épen o y.n vé g *^  «eretettel gyu- 
mei közös czélok elérésére. * h0»  ktsóbb ío9ia “  *»'•

A szervezetlen birtokosok egy- . ...
.  község

és köziqazqatasi feladataival elfog- ' . ...
lalva nem is gondolhat oly gazdi- ” “ on!" é5 az kcre!z,ű'
sági közös czélok követésére a mi- « 9  ■ gy«™«ke>. Az .wzoug gondolkozá
sén  az együtt levő gazdatanácsnak “  “P«" megfő,dm,.,» ennek. A .«rmé«-
okvetlen «ónnal es^be *ut. • W£í l  »■ , _ - . 1  - gyermek odaada<ában mar benne van a Sok helyen a község elen levő - akar„, , k ulán 
egyének önző, irigy uralmi vagya a £z ẑól az igaz, aaszo- 
akkadályozza a rendezést. Erre net̂ , fl mi 
hallgassanak a többiek, a községi ^  orjtlH midert yjjel 
bl 0̂,  tekintése csórbát nem szenved aS5i lnk hamü vüelník 
a közbirtukosságl elnök tiszte által , ,aknak „  arcukra „  
az előny pedig mell) a rendezesbol m„ „ ven „  ftU2eK„ jár. 
úgy közvetlenül a birtokosig ang«- auloma,abíbál(. „em a2, 
g, ügyeinek tisztább kezelese ál- mo„ ha 
tál, mint kőzvetvea messzebb menő . _  ‘

az igazit, az ő szülöttjét. A Schopenhauer

gazdasági érdekek érvényesülése ál
tal rájuk háramlik, óriási.

A Jelenlegi kormány földmive-

¡a mi illő, a mi a kor erkölcsei szerint kő
telező. A mi asszonyaink messze távolod
ták a természetté ét velük együtt távolo-

• . j  . . _  . -fduuk mr férfiak is. Minden össztőnünk az
lési minisztere, folytatásul Darányi Ujfaj(a életmódhoz, civilizált igényhez idő- 
Ignác őrökké emlékezetes működé- rallll Mlír, cvik «  s „ gB. rmek
sének, előtérbe helyezte a közős le- ulá„ vatö va maradl a ti i „ 
gelő területek |avitásának es a hol mcuet„  harataklltan? 
szükséges, államsegély melletti léte- Nem „  marallt hamisítatlan És , 
5'!éSi nr " ' ,lle,V, r a^ üb1bltáSÍnak Schopenhauer igazig* egpzerre megtzmo- 

'«  ',s előnyben lesznek azok J<)diki raÉhela, .  mod(,rn uradalom leien - 
a községek a hol szervezett gazda- kt)l vfle m<.8,n„uaarj2„ ullk fl mu. 
tanács veheti kezébe a mozgalmat. d#rn ll6 Mm akarj0f va(Ja kllebb Klmb„ fl 

Pedig de sok község van So- akarja a gyermekeket. fiü/dn«Afli erűk val-

tpzása és a gazdasági erők változása és a 
I gazdasági helyzettel összefüggő előítéletek 
[okozzák ezt az átalakulási A primitív tár
sadalmakban gazdagság, erő és hatalom a 
sok gyermek. Több kéz több földet müvei, . 
több fegyvert forgat, az egyén érdeke tehát 
összeesik a társadalom érdekevei s erősiti 
az Ősi Ösztönt. A modern társadalom ellen
ben teherré, uj gondok forrásává tette a 
gyermeket. Ilyen körülmények közt a termé
szetes őssztönök eltorzulnak, uj tár îdalmi 
problémákat teremtenek.

A  mai gazdasági berendezkedés mel 
lett az látszik ha nem is természetesnek, de 
ésszerűnek, hogy törvények és jogszokások 
tervszerű láncolatával állapítsák meg azt, 
hogy a gyermek eltartására mikor ki köteles.

Az állam közügynek tekinti a gyermek 
jövendőbeli sorsát és a maga törvényeivel 
és bíráival kényszeríti ki azt, a mit eddig 
a szülők önként adtak: az utódok eltartá
sát. A mai állam kapitalista és ' militarista 
szervezet. A mai államnak katonára, munkás
kézre van szüksége, mind a kettőből minél 
többre. A gyermek, ha felnő, munkájával 
többé nem a család vagyonát, hanem az 
egész családot kiuzsorázó töke profitját sza- 
pontja, és az utód fegyveres ereje nem a 
család nagyobb hatalma, hanem az egész 
állam haderejének egy atomja. És énnek da
cára az állam még mindig az egyéntől kö
vetel a generációk neveltetésének terhét.
A proletár napszámoxynflp&zámjának {«lét 
arra kénytelen költeni, hogy uj munkást és 
uj katonát neveljen maga helyett az államnak.

így aztán nem csoda, ha mindinkább 
akadnak és mmd nagyobb számmal akad
nak apák és anyák, a kik azt mondják: 
Hogyha a gyermek az államnak kell és az 
államnak hatanoi, itt van, tessék, tartsa 
az Allamt

Ettől a követeléstől sem lehet meg
tagadni a jogosságnak némi latszatátl

Jókai és Mikszáth.
Roosevelt azt mondta Mikszáth- 

nak, hogy nagyobb írónak tartja őt 
Jókainál.

Ennek a kijelentésnekazért örü-

bégetfl hangott hallatolt. Erre a sötét lyuk- ahol a farkas fogai érték. Azután elkezdett
ba ugrott le a. farkas. Valami . kis állatra tnrkrinvriivn ugatni ____ ________
esett; ugyané pillanatban az istálló sarká- A farkas utálattal nézte Araptsaköly- 
ból sikitó vonitás hangzott'föl. Ez Araptsa két, morgott egy csöppet és elfutott. A kis
volt-Ijedten fölkapott valami állatot a far- kutya követte Fogvicsorgatva visszanézett 
kas é* kiugrott.-ftmily gyorsan bírták vtrrreá a farkas, de a kutya azt hitte, hogy
lábal, oiy gyorsan menekült. , Alszik vele Vígan vlsszacsaholt az erdész-

Utána vonitott a farkast szimatoló lak felé. mintha anyját hívogatna, hogy részt
kutya. Az álmukból fölriad tyúkok röpködve vegyen a játékban.
kodácsoltak. A nagy lármától Iván 1« löl- Már szürkült a hajnal. Lassan kibon-
ébredi. Puskájával iu ajtóhoz lépett és ki- takoztak a életből a fák körvonalai. Mada-

uera törődtek vele a kis farkasok, dúhö-

kláltott.
— Hajó ahol, — teljes gőzzell —

Aholl
És visszhangzott reá:

* — Ahol I
Xassacskán leült a lárma. Iván bement 

a lyukok összebújtak a rudakon és Araptsa 
visszamászott a szalmára, csak néha vak- 
kantott fel még dühösen,

Amikor már nem hallott neszt a farkas, 
megállt. Csak most velte észre, hogy a zsák
mánya májmilyen mint a bárányok. A sza

rak röpködtek az ágakon ésföUivitva ker
gették egymást.

— Miért szalad utánam ? — gondol
ta a farkas. — Úgy látszik, azt akarja, hogy 
fölfaljuk. .

A barlangja, amelyben a kölykei pi
hentek, egy mély földgödör volt, amelyből 
évekkel ezelőtt vihar döntött ki egy faóriást. 
A barlang mohával és levelekkel volt kl- 
párnázva és a kicsinyek szórakoztatására 
lerágott csontok hevertek szanaszét. A há
rom kis farkas már ébren volté's kíváncsian

ga li más volt ét külünOsen vinnyogó han- várakozott a barlang torkánál An^kor me<) 
goknt hallatott. A farkas a hóra eltette le latiak anyjukat, fark-és fütaóvaivo siolad- 
zsákmányát és megtekintette. Kis fekete tak elébe.
kutyakölyök volt, otromba fejjel és hosszú, A kis kutya csodálkozva állott vala-
mefev lábbakkal. Megnyalta a hátát olt, mivel távolabb. Soká nézte őket. De umlkor

Világos reggel lett. A felkelő nap vi
lága elől kúszva tűnt el az éjjel. A farkas 
és kölykei a lerágott csontokat harapdál- 
ták, hogy elkábitsák éhségüket. Főleg az 

'öreget viselte meg az ételhiány. Dühösen 
nézte a vakogó kis kutyát, mintha csak rá
ugrani és széjjeltépni akarná.

Amikor a kis kutya észrevette, hogy 
a farkaskölykök nemiéinek tőle, elhallgatott 
és lassan bement a barlangba. Az öreg 
farkashoz ment. Mágaskodott rajta, és vin- 

, nyögött. A kis farkasok, noha nem értették 
a beszédét, farkcsóválva közel jöttek hozzá, 

j Erre a kis kutya egyiküknek rácsapott q 
' fejére. A kis farkas visszavágott. A kutya 
erre félreugrott, kihivóan nézett a farkasra 
és körülfutkosott a házon. A kis farkasok 
rögtön megértették. Tapsikolva ugrottak 
utána. Azután hátára feküdt a kutyus: a 

¡kis farkasok megrohanták, ütötték és ha- 
rapdálták . . .

Minthogy vadászatra szoktatták köly- 
kelket a farkasok, az öreg farkas nyugod
tan nézte mint hajszolják kölykei a kis ku- 
tyust.

Amikor megelégelték a kis farkasok
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lünk,- mert bizonyságot tesz arról, 
hogy a vitág^első embere annyit 
olvasott a két legnagyobb magyar'

és csodálatos. Szédítő, lelki gyönyö
rűségek helyett fejfájást busszuságot, 
értelmetlenséget okoznak annak, aki

Mindez ember guajláság rágó
dik most is a Jókai Mór emlékeze
tén. A sir ja elhagyott; A szobrára 
nem gyűlt össze a szüJkséfles pénz
nek a fele sem. Uj idők; és uj gerte- 
ráció fogja csak feltámasztani jókéit 
az ő egyetlen, hasonlíthatatlaanagu- 
ságában. ^

És mindezekért feszi bölcsen a 
nagy palóc, ha visszavonul a politi
kától. A nagy irók babérjait nem 
növeli, de sorvasztja nálunk a poli
tika, ez a csúf, üres és csak az ügyes
kedőknek és ügyeskedő Íróknak há- 
ládatos ipar. Egy Mikszáthnak árt.

A munkáskéz értéke.
Brüsszelből érdekes és inegszivlelésre

iró müveiből, hogy összehasonlitá^csak egy kicsit is ismeri Shakespe- 
sokat tud tenni közöttük. És.megért- aret. A püspöknek nem volt érzéke 
jük ezek után azt is, hogy a nagyja lélek vajúdása iránt melyekből 
Teddy becsül és szeret bennünket, j Hamlet született. Pedig a püspök 
Akit olyan -kalauzok miit Jókai és nem volt mesterember, jó költő volt 
Mikszáth vezettek be a magyar nép-¡az ma is. De talán-egyenes magyar 
lélek és jellem világába, aki e két;lelkének volt idegen Shakespeare 
férfiú Írásaiból tudta nteg, hogy nem- kifürkészhetetlen egyénisége. Bizo- 
csak az a magyar, aki odakünn a nyára ilyen emberek kezébe kerül- 
bányák legdurvább munkáját végzi,, tek Jókai könyvei is, akik átültették, 
hanem hogy él, szenved éik Ĵörek- lefordították:talán kinos-gonrio* Iplkí-1 
szik egy nagy nemzet a DunaiTisza ismeretességei, anélkük hogy értei-; 
táján, annak bizonyára nincs szüksé- műk érzékük lett volna Jókai Jrása- 
ge arra, hogy elolvassa a Moderne inak individualitása, szelleme, hangú-!
Kunst 90.000 koronával átalányozott lata és a magyar lélek iránt hütelen 
Ungarn cimü szavát, hogy megismer- és művészieden munkát végeztek,! 
jen bennünket. Az. ezredes szivét bűn, hogy vállalkoztak reá. A Szász |6rdemes hirt hoz a távirör. Egy Charles nevű 
első sorban Jókai és Mikszáth hódi- Károly hibájába estek. Ilyen angol! iumeti Ovegmúnkásnak nemrég levágta kar- 
tották meg nekünk, olyanformán, Jókait olvasott Roosevelt. j ját az államvasutak egy mozdonya. A munkás
hogy igy gondolkozott a nemzet, a- Mi magyarok tudjuk, ki voltJá-!káf,éri,ési t*rt indított az állam ellen, smi- 
mely ilyen írókat tud adni a világnak kai és ki volt Mikszáth. Előd és vel •* ,udla 'gazolni, hogy havonkint 600 
a nemzet, melyet ilyen irók imádnak utód. Melyik a nagyobb? Nem fír- taoM. vagyis közel 500 koronát keresett a 
valóban több kell, hogy legyen, mint tatjuk. Egy idegen, mégha olyan ba- keze munkájával, a charterei törvényszék 
amit,,JEL_ne.w^orki.osztrák-iiiagyar-kő» érdeklődőnk is, mint Roo-> iQ5.üM frauk kártérítést mii Charie*-
vefóegen hallottam róla. sevelt, nem tudhatja, át nem érezheti |nak- Belgiumban tehát a munkás karjának

Egy szál babérlevél le nem hűl- azt, hogy mi volt ennek a nemzet- értékél 100.000 frankra becsülik, 
lőtt a Jókai dicsőségének koszorú- nek, a magyar irás nakjókai Mór. A HoSy a ¡«lentősége* hirt egész va- 
jából,'amiért“ö szókimondó ezredes legutóbbi modern regénytől, amely lójában megértsük, tudnunk kell, hogy Betgi- 
öt Mikszáth mögé állította. ma hagytael a sajtót, a. Az utolsó na- uinban «-‘»aknem hihetetknui virágzik v  Uvcg-

Ellenben a Mikszáth dicsőségé- plhiríg aJÓkaímagyar nyefve muzsi- 1Paf, • ** ***** * téren működő munkások 
nek koszorúja gyarapodott — még kál a fülünkbe, a szavak lelke, az “ O 00 w*i*n keresnek. Még tíz éwd ezt- 
ha Roosevelt tévedett is. Neki i ik- irás szelleme, ha más is, de Mik-1lött nem volt ri,ka «  o|yan munkás, aki 
száth jobban tetszik. Punktum. Ez száth Kálmánnál is. Jókai nyelve tét-! 1200—1800 frankgt keresett havonként. Ezek 
egyéni dolog. Igaz, magyarázatát te letfetővé, hogy a magyar irás oly |a munkások — hisz tehetik - úri módon is 
adta egy kissé hogy miért. Mert Jó- nagy irótnóveltmintMikszáthKálmán.íél,ek* s a P ŝgős vacsorák, költséges kalan- 
kai regényei rosszul vannak angolra Jókai iránt minden csak nem há- dok nem tartóztak a nagy ritkaságok 
fordítva mig a Mikszáthéi jól. Éhez lás a maguar. Míg élL kartársi m»-lkö£é * muataUvilighan. Axáu u  uvagtnvé 
már fűzhetünk kommentár! Tudjuk volta és a oolítika hesegette fejéről j 'Parban i» teret foglaltak a gépek, a mi a 
mi az, ha remekmű rosszul van le- a glóriát. Im ly bájos és boszantó munkabér leszállítását vonta szükségkéjrma- 
forditva. Mikor az ember Sz^sz Ká- volt például a dicső öreg, mikor a £a u,*h- Minazonáital még ma isnagyazok- 
roly Sekszpirjeit olvassa és más fór- Bánffyféle ex-lex idején megjelent nak a munkásoknak a száma, akiknek havi 
ditást vagy az eredetit nem voltai- az adóhivatalba és a kormány mel-1kcrcse,e e,éri* 801 meghaladja a600frankot, 
kalma elolvasni, nem tudja megér- lett tüntetendő adót fizetett. Aztán Belgiumban különben hozzá vannak 
teni, hogy tulajdonképpen mért volt megbukott Komáromban szülőyáro- jMokva a magas munkabérekhez s a fenti 
óriás az a britt P'íSzász Károly az sában fcővetváftötffSbn. A politika I .hir legfeljebb a mi munkaadóinkat fógja kel
egyébként érdemekkel jeles költő őrölte népszerűségét dicsőségét. Az- „£“2 1 Í Í ! 5 n« a kik b'zonyJr* ,udbö- 
egitszertttnliivígzi mindazt, ami Sek- tán megnősült és r >konsága bász ktdíJ £ J  , a . „ „ " l iu ' í f  jmbct»al4ttefc 
szpir drámáiéban bölcs, ami finom:hajszát indított. ¡korszaka nálunk is tlérkazftetik.~ ~

a játékot, visszamentek a barlangba ésva bokrok közt futott. Hirtelent« úgy láttajnem követte. Még egyszer meghúzta a *ra- 
lepihentek, A kutyus néhányat vonított éh- vaformt fekete morog etőtW a hóblft Élesen oászt; erre nagy döbörgéssel dördült el a 
ségében, néhányszor felásitott és azután ö odanézett és hallgatódzva állott meg. Tény- fegyver és túzsugár szállt —fel a levegőbe. 
Is lepihent. lég állat mozgott ott. Aztán elégedetten az istálló felé ment Iván,

Amikor fölébredtek, újra látszottak Óvatosa« közelebb surrant és nagy hofly meglássa a lárma okát. 
egymással. Az öreg farkas mindig arra gon- ¡vbe(J fl í(fhclc va|ami gtrQ|t. De csak Amikor visszajött, egg nála éjjeli «á l
dott. hogy el®ült éftel. bégeU a bárány és ,  tehete k|||||a volt, amelyet múlt éjjel! lást élvező csavargó megkérdezte tőle, hogy 
miit«. .n.teg tHatuay volt ai UUUÓta*. e||t„  Ilíkmtl,BUl L„ „ „  „.„polyg,,,, „ c. ml tírlínl?
Sóváru «. "«^ .U n u l cultogUM. log.ll gén!jl<,  ( _  raon(11„ lv4lJ. _

T l ' / S Í L "  c*0" 1* * 1 _  Csak utamat ne «Ili. -  gondolt. I Ar.pl» kOIgke .  Iuhokk.1 aUilk, d. oan,
iÍ*'.8*!, Ü !L  * * "  .  farkas «• «l4*« Ctakhamar ni t, akar|a mtguoknl n  a|tön való kl|Ériat.

aiaylAsztak a höban. d<ulak d* kí(JI,  U|r,  ,tlml„ olt „  UM.
* ,n<*9 Hóra. A lyukat mír betömték. Daszkákat és 

friss szalmát tettek fá. A farkas buzgón lá
tott neki a munkának. Már megérezte a me
leg Istálló levegőt, amikor hlrtelenül vig 
cjaholás hallatszott mögötte. Akutyakölyök 
éikezett haza. Köszöntötte a farkast, átmá
szott a lyukorí és még vlgabban, még han
gosabban ugatott.

Araptsa is segített neki ; a tyúkok ko-

— Felfalom I — határozta 
a farkas.

Odament hozzá; de a kutyus meg
nyalta a száját, mert nat hitte, hogy játsza
ni jött vele.

Többssör evett már kulyakölyköt, de 
ennek oly erő« kutynsaaga volt, hogy .nem 
bírta ki.
Hosszul lett és az erdőbe futott.

Amikor az é| első árnyal suhantak 
el a fák közöt, honvágyat érzett a kutyus. 
Néhányszor élgondolkozva rázta a fejét, 
azután hazafelé balllagott.

Az öreg farkas közben eledelt kere- 
sett, Most is összerezzent minden váratlan 
zajnál. Sohase ment az utón, mindig oldalt

Tegnap léket, félméteres, léket szakított a 
tetőn hogy kimehesseiV*na meg ugyanazon 
utón jött vls**a. Újra felszakltotta a tetőt t

— Milyen buta állati • |
— Ugy-e? Veszettül buta állati — 

Iván fáradtan feküdt vissza knmény ágyára.
Másnap reggel, «lövette a fekete Jui- 

tyust jól megtépázta durván és megverte 
korbácscsal.

Megálj gazfickó! Az ajtón járj M>fcad*

M a : C Ht'hoo.

dácsoltak és mint mull éjjel, most is Klfött j veacm> jöi jegyezd meg; hallod*«: az ajtón t 
Iván, hozta a puskát, miközben Ijedten, re-1 
megve ugrott meg a farkas. —

— Pfih — pfikl — fütyült Iván, azu
tán kiáltott: -— Teljes gőzzel ahollV-

A puska ravassza zörgött, de lövés
V
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Kétség sem-férhet hozzá, hogy a világ 
e fordulásán etikaLszempontból csak örülni 
léheL Régi igazság, hogy a hatalmasok, a 
gazdagok jólétét a munkáskezek ezrei terem- 1 

lile- meg. Ezt eddig , nem igen vették fontoló-,] 
ra sem az egyik, sem a másik oldalon. Sőt; 
az egyiken még most i% kézzel-lábbal tilta- 

"Tcöínak az ilyennemü felfogás ellen, s Cigyész- 
után kiabálnak, ha valaki ily „tévtanokat“ 
mer hirdetni. A másik oldalon — évezredes
keserű tapasztalatok s a maguk kárán 
rájöttek erre az igazságra s immár elég nyo
matékosan hirdetni is merik.

Nálunk ahol nagyon sokan vissza sze
retnék állítani a jobbágyság intézményét, a 
dzsentri- és lateinergőg országában még so
káig nem fogják értéke szerint a muskáske- 
zet, 6em pedig azt, ami« ez jelképez, a mun
kát. Sem az anyagi, sem a szellemi munkát. 
Hisz nálunk még ma is az a kgbccsültebb, 
a legelőkelőbb foglalkozás, ha valaki őseitől 
rámaradt birtokainak jövedelméből él meg 

'abból uraskodik. Hisz nálunk még ma is 
nemcsak a kézé munkájából élő munkást, 
hanem a.szellemi munkást, a „SkriblerM 
is megvetik és lenézik!

Ebben rejlik tehát a külföldről crkcvi.ii 
hir horribilis jelentősége. Megtanulhatjuk be
lőle, kogy virágzó, müveit s jólétnek örven
dő államokban mekkora értéket tulajdonítha
tlak egyetlen munkáskéznek. Sőt ebben a tör
vényszéki Ítéletben, mely az államot kötelezi, 
kártérítésre, benne van annak elismerése is, 
hogy. az állam virágzása és jóléte egyenesen 
a munkáskéznek köszönhetőd

A sok ezernyi munkáskéz milliónyit ér- 
melyet meg kell becsülni, s megkell védeni 
minden ellenséges támadás ellen!

0. K.

Rendelésszeriien
készült

t.

■ átmeneti kabátok 
felöltők,

utczai ö

H Í R E K

elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

—• Kinevezés. A in. kir, pénzügyminisz
ter Kandel Ödön X. fizetési osztálybeli 
adóhivatali ellenőrt ugyanezen minőségében 
a IX. fizetési osztályba léptette elő.

— Haláleset, dukál és szentgyörgyi Széli 
Pál uradalmi kasznár f. hó 27nín hajnalban 
60-adik évében elhunyt felsősegesden. Az 
általános tiszteletnek és szeretetnek örvendő ; 
öreg ur hült tetemeit f. hó 28 ánd. u. 3óra-j 
kor fogják a temetőbe kisémi.

— Meghívó. A nagyatádi polg. leány 
lak. egyesület f. évi május hó 7-én Nagy
atádon a «Korona-szálló» nagytermében a 
polg. I. Isk. céljaira lánccal egybekötött | 
műkedvelő előadást rendez, a melyre a polg. |
I. Iskola növendékei közkívánatra megismé
telik a múlt. évi flec. hó 11-Ikl műkedvelő-1 
előadást, ezen kívül a polg. I. isk. végzett I 
növendékei előadják a «Nőkérdés cimü víg-! 
játékot, befejezésül élőkép. Helyáruk: a 
hat első sorban 2 kor. a többi sorban 1 
kor 40 fiit., állóhely 1 kor. tanuló jegy; 
0Q flll. Jegyek előre válthatók Klein Jakab 
ur üzletében.

— Casinó. A nagyatádi Casinó egyesület 
igazgatósága f. hó 2̂ -én este tartott ülésé
ben vette fel a tagok sorába azokat a kik a 
rekonstruktióv Ĵ$pcsolatban uj tagokul a 
felvételre jelentkeztek. Az igazgatóság továb
bá a rekonstruáló rendkívüli közgyűlés ha
táridejéül HílO évi május 1-nek d. y. 2 órá
ját tűzte ki, mikor a rekonstruktio végbe fog 
menni.

— Az adóhivatal hivatalos órái a ka-, 
posvárl m. kir. pénzügyi igazgatóság rendele
té folytán 1910 évi május l-töl olyképeu 
változnak meg, hogy réggel 7 órától d. u. I 
óráig tartanak egy huzamban, a pénzkezelés, 
pedig- d. e. 8 — 12 óra között történik.

- « aKaphatók,

: Deutsch F Károly
és Társa 

f é r  f i  s z a b ó k n á l

BU b f lPEST ,
IV., Ferencziek-tere 2.

— Segély. A m, kir. közoktatásügyi mi
niszter a .nagyatádi iparostanonciskola szá
mára az 1909.910 tanévre 800 kor.' állam
segélyt engedélyezett.

— Lopás. Bozsik Mátyás gőrgetegi la
kos Gyuratanyájáról f. hó 16-án virradóra 
a pajtát megrongálták, töb deszkát róla le
feszítették s ellopták. Ugyanebben az idő
ben Bezsik Mátyás Mustárpusztájáról éíjy 
drb. fenyődeszkát loptak el. A nyomozás 
kiderítette, hogy-a tettes Godánecz Jpzsef, 
Buzsik Mátyás volt cselédje, a ki tettét be 
is ismerte". \ .

— Csendőr bűnügyi muzeum-ba kell 
ezentúl az elkobzott bűnjeleket küldeni hol 
j&zok megóriztetnek, hogyha kellő érdekes
séggel bírnak. A közigazgatási hatóságok 
és bíróságok is odatartoznak a bűnjeleket 
beszolgáltatni.

— Titanit. E néven az - egészségre fe 
lette káros hatású vegyi terméket igyekez
nek forgalomba bocsátani, melynek veszé- 
lyességéré'Tmi. kir. belügyminiszter külön 
rendeletben hívta fel a hatóságok figyelmét.

— Szüksége volt egy villára. Rák 
Endre gőrgetegi apálplébános Polányi Já-' 
nos kocsist elbocsátotta szolyálatabol f. hu

-én. A kocsis neje azonban megleste, 
í hogy mikor távozik el a gazda hazulról s 
; távollétét felhasználva egy villái ellvitt ma
gával.

]  — Katonai lakbérek megállapítása
most történik az 1911-1920 évekre és ez- 

! iránti adatok beszerzése a járási főszolga- 
biróság által az 1910 április 18—23 napok 

! között eszközöltetett.
| — A paprika hamisítása Ezt most 
f nagy mértékben csinálják olajozás segitsé- 
j  gével. Teszik ezt pedig főleg azért, hogy 
a régibb szmét vesztett paprika frissítek, a 
kevésbé szép szinü termésből készült pap
rika jobb minőségűnek és az ujabb időben 
külfüldröl behozott csekélyebb értékű spa- 
nyolpaprika nagyobb értékű magyar papri
kának lássék. A paprika ttgen olajozása 

j nemcsak a hazai vevőközönséget téveszti 
| meg. de a magyar áru kivitelét is károsítja 
mert külföldön az olajozott paprika bevitele 

| nehézségekbe ütközik. A m. kir. földműve
lésügyi miniszter külön rendeletben hivja 
fel az öuzes törvényhatóságok figyelmét 
arrn hogy a paprikának, bár a legfinomabb 
olajjal való olajozása vagy bárminemű ui- 
rozása 2 hónapig terjedhető elzárással és 
6000 koronáig terjedhető pénzbűntetéssd 
továbbá az áru, anyagok és eszközök el-. 
kobzásával bún tettetik.

— A szabás! po%ári olvasókör alap
szabályait a m kir. belügyminiszter 
41421 I9t© sz. rendeletével jóváhagyta

~  Vármegyénk népmozgalma. Az el
múlt negyedben született összesen 2977 cse
csemő és meghalt 1876 egyén, a szaporodás 
tehát 1101 telt ki.

— Közbiztonság megyénkben. Az alis
pán! jelentés szerint: Közbiztonsági viszo
nyaink az elmúlt évnegyedhez, sőt az elmúlt 
év hasonló Időszakához hasonlítva örven
detes javulást mutatnak. Előfordul ez évne
gyedben ember élete elleni bűntett és vét
ség 9, testisértés 98, lopás 151. gyújtoga
tás 78 esetben.

— Nem szabad sorozni. A honvédelmi 
miniszter értesítette Somogyvármegye ható
ságát, hogy az exlex ideje alatt ujoncozni 
nem szabad. Még az önként jelentkező, va
lamint az egyéves önkéntes! joggal bírókat 
sem szabad sorozás alá bocsátani. Kivételt

ifjesak a nem magyar honosságú önként Je
le it tü it t i l  szabad térin1, ezekkel is csak
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abbán az esetben, ha az önként jelentkező dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
külföldi honos illető hatósága a sorozás dorjiak meg,'hogy a? érintett ingóságok az 
gában külön megkeresi a vármegye hatósá-j 1881- évi LX. t.-c.!07. és 108. §-ai értel- 
gát _  - — ' , mében készpénzfizetés-mellett a legtöbbet

— Szerencsétlenség a lakodalmon. Své-• Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
ger János háromfái lakos a testvére fako-Tel fognak adatni.
dalmán mulatott q.napol^ár^^i^stOTwinhrj Amennyiben az elárverezendő íngósá- 
javában folyt, a muri,'Svéger 10 éves József gokat mások is le és felfilfoglaltatták és 
nevű fia az udvaron "a lovgk .körül sürgeló! azokra kielégítési jogát nyertek volna, ezen 
dött, azonban az egyik" 16-megbokrosodott I árverés az 1881 XL. t.-c. 120.”§. értelmé- 
s a szerencsétlen fiút úgy megriigta, hogy j ben ezek javára is elrendeltetik, 
bal íábszára ketté törött. A súlyosan sérült Kelt Nagyatádon 1910 évi április 
fiút a szigetvári közkórházba szállították. j  hó 25 napján.

Eladó ház!p - .
Nagyatádon, a Hunyadi utcza 530 
sz. özv. Farkas Istvánná féle ház 
szabad kézből eladó. Értekezni ugyan
ott Farkas József és Rákár Pál
urakkal lehet kik az eladással 

ZZ mégbizva vannak. . . .

— A Fürdők könyve. Egy hézagpótló j  ' SZABÓ JÓZSEF
díszmunka, mely a nagyközönségnek ép.j végrehajtó,
úgy mint az orvosnak nélkülözhellen, — a |
,.Magyar Fürdókalaiír* ötödik kiadása hagyta 
el a napokban a sajtót, A rendkívül dísze
sen kiállított figyelemre méltó mü Erdós 
Józsefnek a hazai fürdőügy egyik legalapos- 
Bbb ismerője -  és eMharcosínak szerkesz- Állandó fiakkcr kocsiközlekedést tar- 
tésében jelent meg és tartalmazza mindazon -
tudnivalókat, amelyek a magyar fürdők és j ‘enn Otvöskónyi állomásról az oda 
nyaraló-telepek tekintetében a fürdőző és nya- érkező Összes személy vonatokról bár- 
r»ió közönséget írdeklik. A. dhx~  tnelg Iringbao mérsékelt árszámitás

mellett —

Utazóközönség
figyelmébe

részletesen illusztrálva ismerteti a magyar 
fürdő két. gyógyhelyeket»̂ . nyaralótelepeket, f-- 
szanatóriû nokat, víz- és magángyógyinté- i 
zeteket, nemkülönben a hazai ásványvizeket.

Tisztelettel
A. pompás diszmunka szerkesztője valóban Beck Árpád vendéglős
megérdemli a tegteljesebb elismerést ezen, ötvöskónyí.
hazafias vállalkozásért, mert a Magyar Für- 1 _____  ______  ___ ____
dőkalauz hivatva van arra, hogy a nagykő-1 
zönség előtt helyes világításban mutassa be 
tf raagzar fürdőket és ezáltal gátat vessen * 
a magyarságtól a külföld fürdőibe és kül
földi ásványvizekért kiözönlő sok milliónak, i
A disz mű vet, mely határozott nyeresége tailO llCZnak CZÍDŐ felsőrész irodalmunknak, *,a„l,uk figyelmébe a fürdó » « W I I U I U U I  C Z ip U  le iS O re b Z
zó közönségnek, mert ezen a maga nemé- ^ s k é S Z Í t é S r e  f e l v é t e t l k ^ S

Jó házból
egy fiú

Köhög«», rekedtség ét hurut elten nincs jobb ■
Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKAnAL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázotian 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
I doboz ára 60 fillér.

Csa/í Héthy-félét fogadjunk c l!!

ben egyedülálló munka tüzetesen Ismerteti; 
a hazai fürdő- és. forrásviszonyokat. Az 
ilyen munka valóban megérdemli, hogy a| 
fürdő- és forrástulajdonosok támogassák,; 
hogy minél szélesebb körben terjeszthessék' 
a hazai fürdőket és ásványvizeket. A Magyar { 
Fürdőkalauz elhelyeztetett a vasúti és hajó- j 
fülkékben, várótermekben, ¿íllodakban. ká- j 
véházakban, vendéglőkben, orvosoknál, fo
gorvosoknál és kaszinókban, nemkülönben [ 
megküldetett a gyógyszerészeknek is. Meg- j 
rendelhető a Magyar Fürdőkalauz kladóhl-1 
vatalában, Budapest VJ-, Eötvős-utca 36.

Hausner Ignácznál
----—  Nagyatádon. ---- ^

279 és szám 1910 végrh.
Arveré®! hirdetmény. '

Aulirott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-e. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. törvény- 
szénnek 1909 évi 22a 3 számú végzése 
következtében dr. Neubauer Ferenc ügyvéd 
által képviselt Kretsch és Mandl ezég javára'*
300 kor. fill. s jár. erejéig foganatosított kle-1 
légltésl végrehajtás utján le és felülfoglalt és j _
605kor.-ra becsült következő ingóságok u.| ^  
m. rőfös áruk, nyilvános árveréseWeladalnak. <

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- i 
rásbiróság 1910-lk évi V. 116 3 számú vég- i --.j 
zése folytán hálr. '200 kor. tőkekövetelés,! I l i  
ennek 1910 évi február hó 15 napjától járój 
6°/„ kamatai, és eddig összesen 55 kor. 20; 
fillérben biróilag már megállapított kóltsé-

Nagyatádon (Széchényl-tér) leendő megtar- j ̂ é p C S lC V C lC Z ö ld p  n & g y  Vá- 
tására

1910 évi május hó 10-lk napjának
délutáni 4 órája ! N í i O V f l t á r to n  /SrfcMÉfHér.y

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- w l a U U J I j  \z4bor.*kyiíit mi/

LEGÚJABB
. helybeli

levelező-lap
3 krajezár.

NAGYATÁD
a jövőben

4 krajezár.

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek J  - || 

a m A riacze li szűz m ária
védjegy gyei ellátva, 

melyekéi MAriaczeli gyomor- 
cseppeknek neve* a nép, hxr̂  
inincz esztendő óta úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E caeppeknck u M -  
érhelcllenul jó. hatása van min
dennemű gyomorron tás, gyo
morégés, székrekedés, fej- éa 
gyomorgörcsök, hányás, álmat
lanság, vérszegénység és sáp
kór eflco.

.Kapható minden gyógyszertár
ban“. .Egy kis üveg fiü fillér, 
nagy.fiveg I K 40fillér, 6 üveg 
iplauveget4 K 50 fillérért fran

ko küld a kéazltö BRADY K. gyógyszertára 
a .Magyar Királyhoz*, Wien, 1. Flelschmarfct 
I, Depot 241.*
¡Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriát zeli 

Szűz Máriát ábrázolta, a vöröa szInU csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
I másolata.

ne mulassza senki

Benyák János
épeslevelezőlap nagy vá 
lasztékát megtekinteni

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A ki borait minden*' 

kor Jó áron és hamar 
akarja eladni. Öltésén 
Uelaware szjtlöt szántó
földekre Is. és ha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
Ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz, hogy drága és 
hamar elkel.

Ezt bizonyltjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők,* kik 60 80 ko
ronáért is megveszik hektóját, ha százezer hold 
ilyent teremne Is. Permetezés nélkül a múlt év
ben is perenofporától mentes nagy.termést adott 
(holdanként 39 hektó.)
Vesszőről árjegyzék Ingyen és bérmentve.
NAGY GÁBOR szőlőnagyblrtokos, 

KÓLY Bihar-m. Pósta távirda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, román, borvAt, szerb és né
met nyelven.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Mezőgazdák és 

szőlősgazdák

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul- 

teny ész tők  

figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető sodronyfdnata, mely az összes eddigi sodronyfonatokat 

felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült‘ államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)

Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD A
Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 

A világhírű John-féle szab. mosógépek kizá
rólagos helyi raktára.

sTTe re s 
ti 6 c é g.

Mindennemű takaréktűzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.__

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Cornélía" és „Sophiana" permetezők és 

alkatrészek. I* kékkő és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
ÉPÍTKEZÉSI  a n y a g  n a g y k e r e s k e d é s .
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0

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny«

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, Ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, müvek értesítők, gyász

veket. Író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. fin  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a leglzlésesebb kivitelben, 

és lelvágva. Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozievélpapirt LL1 a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

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

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

El

áron készíttetőnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.


