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Mezőgazdasági munkáshá
zak!

Az 1904 évi XLVI. törvénycikk 
folytán p z  egész országban megin
dult a mozgalom mezőgazdasági 
munkásházak létesítése iránt. Az ál
lam már több mint 3 millió koronát 
kötött le évente eddig a törleszté
si hányadok állami kiegészítésére. 
Számos község állított már fal mun--; 
kásái vegtelen javára mezőgazda- 
sági munkásházakat és sok vidéken 
a vármegye vette kezébe a kérdés 
megoldását a megye.egész területér*.

Nálunk, Somogyban is élénken 
fellépett az érdekelt körökben a kí
vánság mezőgazdasági.munkásházak 
létesítése iránt. Több helyen már a 
megvalósulás stádiumába is jutott az
ogy-

De általában véve igen hátra 
vagyunk más vármegyék mögött és 
bár _uj abban sok helyen mozgolód
nak az eszme érdekében, mindenütt 
ellenszenv is nyilatkozik vele szem
ben, a mi a létesülést lehetetleniti 
vagy legalább is késlelteti. Oka en
nek kétségtelenül az egyes községek 
szegénysége is.

Járásunk területén ̂ is több he
lyen megindult a mozgalom, azon
ban legkorábban mégis magában 
Nagyatádon. Ez természetes is, mert

mindenütt a vidéki jjóczpontokban 
nyilvánult meg legjobban a szükség
let arra, hogy a munkáskéz .k a sa
ját ház gyönyörűség« által odaköt
tessenek ahoz a helyhez, melynek a 
közönséges falusorból való kiemel
kedéséhez jelenlétük feltétlenül szük
séges.

Számos aláírással ellátott kér
vényt terjesztettek be községünk sze
gény napszámosai még 1908év qsz*Ü 
én Nagyatád képviselőtestületéhez, 
mely a kérelmet pártolólag is fog
adta és a kérdés kidolgozását a köz
ségi elöljáróságra bízta.

Az elöljáróság előadója el is 
járt dolgában és az 1909 év folya
mán egybegyüjtötte azokat az ada
tokat, melyek a létesítés közelebbi 
feltételeit megállapították.

Észerint40 mezőgazdasági mun
kásház volna létesítendő az uradal
omtól. ölenként 1 korináért rendel
kezésre bocsátandó tiMen. melg-te 
Lektömb a Kis és Nagyatád közti 
beépítetlen uradalmi területen lenne. 
Az előállítási költség utszabályoz- 
zássat, kőzkutakkal stb. mindent be
számítva 2400— 2500 koronába jön
ne házankint, ami egy államsegél
lyel törlesztendő 100000 koronás 
amortizátiós kölcsön által fedeztet
nék.

A legközelebbi lépés a község 
ama határozata lett volna, hegy a,

Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád. Széchényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János 

könyvkereskedése.

kölcsön felvételét az esetre, ha az 
állami segítség megadatik, az 1886. 
évi XXI. t-c.-ben meghatározott mó
don elhatározza, ezen határozat a 
törvényhatóság által jóváhagyassék 
s az igy felterjesztve a m. kir. föld
művelésügyi miniszter által kedve
zően intéztessék el.

Az ezen kérdést hosszas halo
gatás után, mégsem megfelelő alaki 
körülmények körött tárgyalókor 
képviseleti gyűlés meghatározta 
azt is, hogy a kölcsön csak a köz
ség hitelképességének bárminő lekör 
lése nélkül szerzendő meg.

Hogy ez lehetséges-e, a meg
oldás kérdése. Előbb azonban a kor- 
mánysegitség eszkőzlendő ki. Mit 
sem reszkíroz tehát a község a köl
csön felvételének kimondásával, de 
ilyen határozatnak m egfelelő form á
ban való el nem fogadásával, korâ  
gáncsot vet a szegény emberek öszes 
ábrándjainak.

Mégis, a község vezetőségének 
ez irántfbai? tanúsított tétlenség! ITfc 
láspontja folytán ezidén oly időben 
a vármegyei jóváhagyás már ki nem_ 
eszközőth?K5, hogy“ még e nyáron 
esetleg megvalósulás stádiumába lép
jen a mezőgazdasági munkasházak 
felépítése.

Az ügyük késése folytán erősen 
elkeseredett mezőgazdasági munká
sok tehát, hogy a kérdés eUntézése

Nagyatádi Hírlap tárcája 
Falusi történet.

Irta: Pá lffl István.

Fél lábú koldus jött hozzám panaszra, 
mert kidobták a korcsmából. Elhivattam a 
legényt, a ki bántotta. A községházánál 
voltunk, balról a jegyző Alt mellettem, jobb
ról meg a bíró. Előttem állott a javithatat- 
lan vádlott. Erkölcsi oktatást tartottam ne
ki és meglátszott barna arcán, hogy szívesen 
hallgatja. A jegyző meg a bíró szintén mege
légedetten hajtogatták fejüket.

— Látod, látod, — fedettema legényt j  
most megint magadnak csináltál bajt. Pedig 
már sokszor akartam javadat. Miért nem 
hallgatsz hát a jó szóra?

— Nem lőhet, mer mindig úgy csiná- 
lódlk ki a dolog, hogy én maradok benne
— moitdia panaszos hangon, fejét lecsűg- 
gesztve.

Kalapját forgatta a kezében, néha fel
vetette reáiri szemelt, mintha titokban a 
n gondolatomat akarná kitalálni, aztán klte- 
kiutgetett nz ablakon mintha várna valakit.,

— Vársz valakit? — kérdeztem tóié.

■v Nem.
— Hát miért nézegeted az ablakot 

minduntalan ?
— Hát . . . csak.
— Félsz tőlem?
— Nem . . Hiszen |ó embór.
— Pedig megérdemelnéd, hogy . . .
— Hej I . . . Úgyis megvert már en

gem az a fölséges Atyauristen.
Mikor ezt mondta, mélyen sóhajtott 

és durva ingujjával megtörött« nedves sze
meit.

Megsajnáltam. Mégis van benne egy 
egy szikra jóérzés. Nem vadult et~cg$lken. 
Fgy Ideig néztem és látam róla, hogy vala
mi fáj neki. Mintha vonaglana az arca, úgy 
látszott.

Valahányszor szóltam hozzá, mindig 
sóhajtott.

Ott hagyott a biró, utóbb a jegyző is 
ók is sajnálták a tagbaszakadt legényt, de 
nem akarták, hogy meglássa rajtuk. Inkább 
kimentek.

Fölállottam és a legény elé mentein. 
Megfogtam a kezét. Durva és repedezett 
volt.

— Milyet/ piszkos a kezed, miért nem 
mosod gyakrabban?

Ilyen volt eddig is . . .
— Az inged is szenyes . . .
«- Nincs a ki kimossa
— A nadrágod rongyos . .  .
— Az én ruhám mindig ilyen volL 

—.Eg- Hál miért tiem dolgozol többet ?
Aztán vennél magadnak egy-egy darab ru
hát.

— Hát iszen igy is dglgozom, de ha
nem kerül.

I — Mert megiszod.
| — Az, is csak köll . . .  más is iszik.

— Hány esztendős v a g ^
— Most mennék sorozatra.
— Ettél-e már valamit ma? — kér- 

; deztem tőle, másra terelve a beszédet, mert 
| láttam, hogy a' legény mindjobban elkedvet*
| lenedik ,

— Ma nem még. Ma nem ettem, de 
tegnap megkínáltak a Vargáéknál.

— Ott voltál dologban?  ̂
I — Ott is. meg máshol is. Olyan va
gyok én tisztölettel mint az ágról szakadt 
madár. Anyám nincsen, az apám mindig

jkorcsrában lakik, én meg, itt a hol ott,

f1 hol befogadnak.
— Hát aztán mért dobtad ki azt az
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mőmnek adok kifejezést a felett, hogy 
Méltóságod az activ politikában szerepet 
vállal és megválasztatását teljes szivemből 
kívánom.

Igaz tisztelettel, kész hive:
7'iszcTIstván s. k.

A  párt .jelöltje; dr. Sélley Sándor•_ f. 
hó 7-én, szombaton délben érkezik Somogy-

já rá s u n k  m inden  nem es ex é lé rt 
le lk e sü lő  fő szo lg ab író ja  T a lliá n  
JJn d o r közvetlen hivatalos részvé
telével siettettessék, f. hó 1-én dél
előtt dr. Neubauer Ferencz vezetése 
alatt elébe ¡árultak és terjedelmes 
kérvényben elpanaszolva ügyük aka
dályait, kértek öt, Hogy vegye timo- ^  ____
gatásba égető megoldást igénylő ügy- saobon 4t Hágádra Somogyszobon nagy- 
ükét és “̂sson oda hogy kedveío ^  ka|dö|t>ég é|ín Mihc ltnrc párt
és sürgős e m z vármeaué- clnók ünnepélyesen fogja fogadni. -/ /»riy-
ugy a községné , ...hArp« rummbrsxrd f. hú S-MI vasárnap délután
niL A  nHnap beállOt: U, ( K o r o n á s s á )  nagy-
* ü í ?  1 " " '"  B-rcsr. utazik a ¡elöli. de

ben részesültek, hogy lakáskérdé- * w  kö2ef* “ >*" ho,n^ b Ur'“ k; <lá5r’
sük kedvező megoldása nélkül kény- jön N^yatádr. «  ,nnen (ogia b«,im, a
telenek lennének községünkből el- ke,ulct 5zsé9'  .
költözködni. ^  föggetlensegi es 4#-as gazdapart 

T a H is n JJn d o r fő szo lg ab író  igen jelöltje Szabó István folytatja a kerület 
Mívesen fogadta a küldöttséget, ki- községeiben agitáció* kőrútját f. hó l-én 
jelentette, hogy több helyről hozzá Gigében mondott programmbeszédet. 
intézett kérelmek folytán már tudja, Novák János a csurgói kerület jelöltje 
milyen fontos üggról van SZÓ. Isme- f. hó 8-án vasárnap délután 4 órakor Bal- 
ri, úgymond, a nagyatádi munkások hásorí, 6 órakor Somogyszobon tart prog- 
mozgalmát is és tudja, hogy az té- rammbeszédeL 
nyleg az, ősz óta a községnél meg
rekedt 1így a község tJlölJJrCsaÖ2 ’ '  . 4 ' . .,. 
nál, mint a vármegyénél oda fog - A  k a s z in ó  k ö z g y ű lé se , 
hatni, hogy a kérdés kedvező és gyors, ^
megoldást nyerjen. F. hó I-én d. u. 2 órakor tartotta

- A kflldöttség a választ hatás a Casmo rendkívül» közgyűlését,
köszönettel vette és a legjobb re- melytől az egyesület egy ujjabb kor-

. . . . .  . . .. ____I. .Í4 .. í  -i I ; 1 1 -, . i i  Au rftrxtményekkel telve távozott.

Választási mozgalmak.
dl nemzeti munkapart nprilis hó 28-án.

1 szakát fogják datálni, Áz uj és régi 
tagok nem remélt számban jelentek 

| meg úgy, hogy kb. 50 jelenlevővel nyi- 
! totta meg a közgyűlést Tallián Andor 
j  elnök.

Először is dr. Kommen Elek tel-- j 
falragaszokon'közétette azt a levelet, melyet jeszlette el<> a rekonstruáló bízott-, 
gr. Tisza István dr. Séiiey Sáhdorhoz inté-j ság munkájának eredményét. Ügy a 
zett. A levél szövege a következő: ¡szállodással kötött uj, kedvező szer

r e  r, mm AnHiu w  zódést, mint a többi propositiókat
1010 Április 22. jóváhagyta a közgyűlés. Pí kör anya-

M éltóságon u ram J . ;9‘ helyzetének szanálása és uj billi-j 
A nagyatádi kerület nemzeti munka- árd beszerzése végett a tagoktól 20 

párti választó polgárainak Méltóságodnál K-ás részjegyek alakjában felveendő 
fent járt küldöttsége engem táviratilag fld- j nem kamatozó kölcsön / -át egy 
vözölt. Amidőn arra kérem, hogy a szives negyed óra alatt lejégyezték a jelen- 
üdvözletért hálás köszönetemet illetékes levő tagok s igy a jelen nem levők 
helyen tolmácsolni szíveskedjék, egyb«n6rö- figyelembe vételével a teljes 2000

embert a korcsmából? — tértem át végre 
a tárgyra.

Nem szólt, csak lesütötte szemeit.
— No, mért dobtad ki ?  — kérdeztem 

mégegyszer tőle.
— Azért kérőim,' — mondotta — mer 

azt mondta, hogy . . .
Elhallgatott. Látszott rajta, hogy nehe

zére étik kimondani. Biztattam.
. — No, miért tetted?
— Azért, mert böcstelenkeffenr-'"-
— Mit csinált?
— Böcstelenkedett.
•— Hogyan?
— Klgyfltt belőle, a mit mqglvott.
— Hiszen azért nem kellett volna ki

dobni. Neked semmi közöd sem volt hoza.
— Hát Iszen nem Is volt nekem eszem 

ágában sem, hogy bántom, hanem ü vöt 
részeg, aztán nekem mondta, hogy én va
gyok az.

— Hát te nem voltál az?
—4 Nem ám
— No lásd. Hu józan voltál, annál 

Inkább nem kellett volna kikötnöd véle.
— De mikor megütött.

( — Hát akkor uzért haragudtál meg 
rája, mert megütött, ngy*e?

korona jegyzése máris biztosítva 
van. A bizottságnak a közgyűlés jegy
zőkönyvileg elismerését fejezte ki.

Az alapszabályok ajánlott mó
dosításaira közgyűlés, csekély vál
toztatással szintén elfogadta.

A lemondott elnöknek, tisztikar
nak és igazgatóságnak dr. Neubauer 
Ferencz ajánlatára jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaztak.

Ezután az uj tisztikar és igaz
gatóság választatott meg. Tallián 
Andor ajánlatára elnöknek egyhangú 
lelkesedéssel dr. Kömmen Elek ed
digi. alelnököt kiáltották ki, aki a 
munkát tűzte ki zászlajára jelszónak, 
a kör anyagi és szellemi felvirágoz
tatását. A többi választás is egyhan
gúlag történt. Alelnök lett dr. Sza- 
baay Lőrincz, titkár dr. Neubauer 
Ferencz, pénztárnok: Kogler Béla, 
gazda: Egyed Jenő. Igazgatósági ta
gok: Barakonyi Károly, dr. Bienen- 
feld Mór, dr. Borsodi József, Fodor 
Rezső, Gimessy László, Harsányi 
Antal, Katona Géza, Kelemen János, 
Kovács Gyula, Lelbach Kereszt''ly, 
dr. Mike Imre, Mike Károly, Rotter 
Sándor, dr. Schwarcz Mihály, dr. 
Szetsey István és Tallián Andor. . 
Számvizsgálók: Bokor Lajos és Kan- 
delO dön: — . ----- -

Ezzel a közgyűlés lelkes hangu
latban véget ért.

Az uj igazgatóság f. hó 2-án 
tartott ülésében vette át a Casinó 
vezetését és rögtön intézkedett az 
uj helyzet folytán lehetővé vált, Hlr- 
lapszaporitás, könyvtár, biliárd be
szerzés és restauratiós helyiség fel
állítása iránt

A Casino f. hó 11-én társas
vacsorát rendez tagjai részére. Terv
bevétettek állandó időközi összejö
vetelek, esetleg hölgyek részvéteié
vel is.

: — Nem én.
! -  Hát miért?

t* Azért kérőm, mer szidta az anyámat., 
*•— Hogyan szidta.
— Csúnyán, parasztosan.
— Pedig nem is ismerte az anyádat,! 

j ugy-e ?
— Még én se ismertem.
— Nem is láttad sohasem?
— Még hírét sem hallottam.

T ~ Nem kérdeztem többet. Kiküldtera és* 
i beszólhattam a másikat, a sértettet, vagyis { 
, a kidobott embert.

A folyosón találkoztak. Ig«n csúnyán
i néztek egymásra. Egyszerre csak egy nagy 
; csatlanás hallatszott. Kinéztem. Hét a sánta 
| koldusokkor tápászkodott fel a földről. 
Kérdeztem a legényt:

— Mit csináltál már megint, te gaz
ember?

—  Pofon vágtam — mondta nyugodtan.
| — Még most sem tudsz békén ma
radni? Hát már semmi jó szó sem használj
neked?

— Hát mér nézett rám olyan mérge- 
sen — mondta — Mintha én tehetnék arrul, 

ihogy bepanaszolt, aztán a törvénybe kellett 
| neki gyünni . . .

H Í R E K
—  Szarvasmarha díjazást fog 

értesülésünk szerint a Somogy me
gyei gazdasági egyesület tartani Na
gyatádon a folyó évben. Ezen díja
zás az egész vármegye gazdakö
zönségét községünkben fogja össze
gyűjteni. A határnap még nincs ki
tűzve.

Nagyatád é t Vidéke Gazdaköre !.
hó 3-án tartotta április havi rendes gyűlé
sét. mely azonban a rósz idő következtében 
Igen kevéssé volt látogatott úgy, hogy fon
tosabb tárgyak dolgában határozathozatal 
nemis történt.

— Kinevezés. A m. klr. igazságűgyml- 
nister Glaszer Gyula szombathelyi klr. tör
vényszéki joggyakornokot a nagyatádi klr 
járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki. «

—• Vármegyei közgyűlés volt f. hó 2-án 
benünket érdeklőleg elhatározta a közgyű
lés, hogy a Noszlopy-féle házat megveszi 
főszolgabírói lakás és hivatalnak. A teljes 
terv keresztülvitelére, a vételre és építés
re 40000 korona kölcsönt vesznek fél, 
mely összeg a jelenlegi évi bérösszeggel 
amortizálható. Ugyancsak kimondotta a köz
gyűlés, hogy a vármegyei hivatalokban, tehát 
a föszolgabiróságoknál is, a hivatalos óra 
reggel 7-tő| 1-ig egyfolytában tart.

— Halálozás. Bleyer Lipót bádogosmés-



tec múlt hó 28-án Nagyatádon elhunyt, te
metése múlt hó 30-án volt általános részvét 
■mellett. *

— Tisztviselők drágasági pótléka. A
minisztertanács határozata^ alapján az egyes 
tárcák miniszterei mára közeljövőben folyó
sítják a három alsó fizetési osztályú állami 
tisztviselők drágasági pótlékül'» következő 
összegekben: IV. fizetési osztály: családo
sok : 300—400 korona, nőtlenek : 260—320 
kor. X. fizetési osztály családosok : 300—360 
nőtlenek: 200 —240 kor. XI.fizetési osztály : 
családosok: 210 -270. nőtlenek 190—220 
korona.

— Hivatalos órák a törvényszéknél.
A  kaposvári kir. törvényszéknél május 1-től 
október 31-ig reggel 7— 1 óráig, november 
1-től április 30-ig reggel 8—¿óráig, vasár- 
és ünnepnap 9— 12  óráig tartják a hivata
los órákat. Az iktató hétköznap 9— 1-ig, 
vasár és ünnepnap 9—11-ig áll rendelke
zésre.

—  A bélavári polgári olvasókör alap
szabályait m. kir. belügyminiszter 6292910. 
sz. rendeletével jóváhagyta.

— U j becslőbiztos. Hónig Ernő katasz
teri biztos Somogyvármegyéböt Baranya-
vármegyébe helyeztetett át, viszont Asbóth 
József onnan Somogy vármegyébe.

“  — Az országgyűlési képviselő válasz
tók 1911. évre kiigazított névjegyzéke
községházánál minden községben közszem
lére ki van téve, s ott bárki által betekint
hető.

—- Utoállltás. Az utóállitás tekintettel S2 
exlexre ez idén csak egy napon f. hó 20-án 
lesz megtartva Kaposvárott.

— Országos vásár volt Nagyatádon f. 
hó 2-án. Roppant embertömeg jött össze, 
azontJnn tr V ís íf "  klfíjtőónl nem tudott, a 
rósz idő, mindentátható zápor szélkergette 
a népet úgy, hogy déli 1 1 órára már ismét 
üres volt a vásártér.-----^

— Sertés vész. Mike községben kiütött 
a sertés vész s Így további hatósági intéz
kedésig ezen községen keresztül vagy be, 
illetve ki sertések nen^ hajthatók

— Brutális gazda. Ilia Vendel somoyy- 
aracsl gazdálkodó Berkics György nevű 
cselédjére ráfogta, hogy parancsának nem 
tett eleget s egy karróval úgy fejbe vágta, 
hogy Berkics hetekig megsínyli. A brutális 
gazdát följelentették a büntető bíróságnak.

— Pályázati Hirdetés. A csurgói állami 
tanítóképző intézet 1. évfolyamába az 
1910/11 Isk. évben több kedvezményes hely 
lesz betöltendő. A kellően felszerelt és a 
nm. vallás-és közoktatásügyi iii kir. minisz
ter úrhoz intézett kérvények május hó 31- 
Aig az igazgatósághoz nyújtandók be. Bő
vebb felvilágosítást kézséggel az az igaz
gatóság.

— Korcsmái verekedés. Kari Mihály, 
Vajda Mihály és Klstai János csökölyl lakó- 
sok este 10 óráig ünepelték május elsejét 
Csökölyben Ifj. Maczán Ferenc korcsmájá
ban. A bortól felhevülve összevesztek és a 
korcsma udvarán agyba főbe verték egy
mást és oly retenetes lárnját csaptak, hogy 
a csendörjárör odajött s így tetteiknek szo
morú folytatása a fószolgabiróséd «lőtt.

— Kimutatása közlegelő nagyságáról. 
A földművelésügyi minisztérium ama terve, 
hogy a közlegelőügyek reformlát erélyesen 
kezébe veszi, máris folyamatba vétetett. A 
községek felhivattak, hogy a közlegelők 
nagyságáról kimutatást készítsenek s azt a 
mezőgazdasági felügyelőnek Kaposvárra 
küldjék meg.

— Vásári hangulat. Moisze György és 
Boloui István apácai lakósok nagyon elbu-
sultak azon, hogy. az atódi vására eljöttek ....................
és üzletüket az eső elmosta. Busulásukban
beültek a korcsmába, berúgtak és összeve
rekedtek s rendőr kisérte be őket a dutyiba.

— Mezei poczkok és cserebogarak ir
tása. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
rendeletet bocsátott ki, hogy a mezei ege
reket a gazdák május junius folyamán kiön
téssel, egérfogókkal, a fertőzött helyek 
körülárkolásával,- vagy foszforpilulak alkal
mazásával irtsák, a cserebogarak pedig a 
hajnali órákban a fákról lerázandók és forró 
vízzel megölendők. A cserebogár baromfi- 
eleségnek jó, de sertéssel etetni nem sza
bad, mert e bogárban egy veszedelmes bél- 
féreg alakja él, mely a sertés gyomrába 
kerülne legtöbbször annak elhullását okozza.

— Zarándoklat Lourdesba. (Oberam- 
mergau érintésével.) A pécsi egyházmegyé
ből gróf Zichy Gyula megés püspök ur fő- 
védnöksége alatt julius hó végén induló 
zarándokúit részletes programmja már meg
jelent és a leUti vezetők: Skarda József 
prépost, Sasvár, (Nyitra-megye), valamint!
Sdtüffz Károly, esperes. Fereraend, (Bara-! 
nya-megye) szívesen küldenek belőlük az* 
érdeklődőknek. A zarándoklat útba ejti |
Oberammergaut is, hogy a zarándokoknak;

meg- •
tekinteni, mely csak minden tizedik évben I 
kerül előadásra. A menet iránya: Pádua,
Milano, Nizza; Marseille — L o u rd e s  — ]
Lyon—Genf Zürich—Bódeui-tó—München í 
(Oberammergau) Bécs—Budapest. Arak: I. 
oszt, 480, II. oszt. .'80, III oszt. 230 korona j 
teljes ellátással, még útközben is.

— A „Vasárnapi Újság“ május elsjei 
siáitia bő és érdekes tartalmában nagy he- l<t 
lyet foglalnak/ei^a múlt napok impresszio
nista kiállítás, Wagner Sándor, a nyugalom
ba vonuló müncheni magyar művész őnarc- 
képeés több pompás képe, a szegedi guu-. 
fagyari katasztrófa érdekes képei t^íeronymi 
técsói útja, az uj fiumei úszó dokk stb. ad
ják e szám képeit. Szépirodalmi olvasmá
nyok i Szemere György regénye. Oláh Gá-j 
bor elbeszélése, Rákosi Viktor történeti kor- ! 
rajza a párisi kommünröl, Lampérth Géza 
Mikszáth-verse és Zoltán Vilmos Annié.,
Vivanti fordítása. Egyébb közlemények: gróf 
Szögyény Marlch László, Neumayer bécsi 
polgármester, Mark Twain, Biórnsteme 
Björnson és Christea Miron karánsebesi ro
mán püspök arcképe, Balla Mihály cikke 
Irinyiről, a gyufa feltalálójáról tárczaczikk 
a hétről s a rendes heti rovatok :
Irodalom és művészet, sakkjálék stb. A 
Vasárnapi Újság előfizetési ára negyed év
re négy korona a Világkróniká-val együtt 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető a 
Vasárnapi U|ság kiadóhivatalában Budapest,
IV. kerület., Egyetem-u!cza 4. szám. Ugyan
itt megrendelhető a Képes-Néplap a legol
csóbb újság a magyar nép számára, félév
re két koron« 40 fillér

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

— felöltők, —  

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá—  
nyos árakon—

BUbflPEST,
CSARNOK.

A honatya a kerületben.
(Talán fölösleges is magyarázni — hi

szen mindenki tudja, — hogy szerte az 
országban most tartják részben beszámoló, 
részben programmbeszédeiket a hon volt 
és leendő képviselői. Nagyon érdekesek 
ezek á  beszédek. Azon nyájas olvuólnk, 
részére, kiknek nincs módjukban ilyen be-

IV., Ferencziek-tere 2.

Kaphatók,

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i s z ab ók n á l
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szédeket végighallgatni, közreadunk egy 
ilyen' beszédet és megnyugtatásul azt is 
közöljük, hogy ezek a beszédek körülbelül 
mind ilyen kaptafára vannak felhúzva.)

J I  k é p v ise lő :Igenis  ̂tisztelt választó 
polgártársaim! Hallgattam a parlamentben 
az egész cikluson át. Vártam, hogy a vi
szonyok maguktól megjavuljanak és ne 
kelljen beleavatkoznom az ország sorsába 
Oaők jói tudják, ez aem történt meg. A 
hurok a végletekig feszültek. Végre bekö 
vetkezett a nevezetes nap. Törvénytelenül 
feloszlatták az ország házát. A szemeim 
elborultak, a vér elfutotta arcomat, hazafias 
keblemet végtelen keserűség töltötte meg, 
mikor a házfeloszlató iratot felolvasták 
Magyar ember vagyok. Tűrök, szenvedek,
• meddig lehet De a mikor már nem lehet, 
akkor oroszlán leszek. így történt meg, sze
retett polgártársaim, hogy egy önfeledt pil
lanatban felkaptam a súlyos tintatartót és 
a miniszterelnök arcába csaptam. Vád alá 
helyeznek, törvény elé hurczolnak ezen 
cselekedetemért, de én nem törődöm vele,í

NY1LTTÉR.*)
A naggatádi kir- járásbíróság, mint bünte

tő bíróságtól.
1909. B. 144/5. szám. '

ő felsége a király nevé
ben!

A naggatádi kir. járásbíróság, mint 
büntető biróság kölcsönös becsületsértés 
vétségével vádolt Mészáros Vilmos és 
Klein Lajos elleni bűnügyben a most ne
vezettek áltat emelt vád felett a Nagya
tádon folyó évi május hó 25-én és foly
tatólag folyó évi junius hó 8-án Fiola Pé
ter jegyzőkönyvvezető, Dr. Bodrogi János 
ügyvéd jelölt és Dr. Grünbaum Náthán 
ügyvéd mint védők részvételével meg
tartott nyilvános tárgyalás alapján a vád 

' és védelem meghallgatása után követke
zőleg

í t é l  t :
A kir. járásbíróság- Mészárosmert nekem is az a jelszavam, a mi a nagy , .  . .

Széchényié volt: «A haza mindenéit «lón!. Vli™<* vf ' )l° ttet a kl Nagyatádon
"  ■ .... IJ.  . u r m M uui .nnnri 1861. évi Január M  3-dn szQle--+rnt mar- fttro a  széoiénjt mono (ctt |Zrae)lta v a |iáSu, nős, gtjermek-

■ "  telin, vagyonos kereskedő, nagyatádi 
A  Mpcutlo. Lehel, hogy nem Széché-. lakoJ_ bűnösnek mondja ki a Btk. 

nyl üufldla ezt az 6r6k Isaziigot. azodaf^g) |-ba Otközó becsületsértés 
■ J m ám  l"S” 1 »'■^»g.vétsdgittMtt- «Utávetve az által,

• nagg Széchényi emlékezetét éi iga jutoti s agM,tádon a folyó évi május 
eszembe a legnagyobb magyar neve 10 -én perlekedés közben K le in  Lajos

íg y  odlasxtv: ÉI)eo a naggaígoj kép- m. kir. állam vásuti pénztárnok nagy- 
vIk K> w ! atádi lakosnak a kővetkező meggya-

~ — -JTTtfpiiteTír^Snm ír^BtntSNm : ‘ t£íő k[féjéíé«Ifet kiirtotta: ----------
Nagy feladatok előtt állunk. Törvénytelen «szarom az aláírására és szarom 
kormány vezeti az onzég sorsát és minden magára is»; ¿1 ezért Őt a Btk. 291. 
ténykedése arra Irányul, hogy bécsi >g> alá §. alapján negyven (40) korona pénz- 
hajtaa azországot. hogy eltemesse szeretett: büntetésre ítéli, 
hazánk függetlenségét, hogy Bénitek life- A kiszabott pénzbüntetés az 
ril|a az ország millión. Ítélet jogerőre emelkedésétől számi-

ín *  cntJiisstö. Lé a lörvénytipró kor- lott IS- nap Különbeni végrehajtás
mánynyal!

J i  képviselő: Küzdeni akarok a lövő
ben Is hazánk függetlenségéért, boldogulá
sáért és a mi a födolog a kerület énekei
ért Igenis én ismerem a kerület Összes ba-

terhe alatt a kir. járásbíróságnál fi
zetendő, az 1̂ 92. évi 27. t. c. 3. §. 
bán meghatározott czélra fordítandó 
és behajthatlanság esetében a Btk. 
53. §. értelmében kettő 2 napi fog-

iatt, tanulmányoztam azok., és «úárd M z r "
meggyőződésem az, hogy e bajokon segi 
leni lehet, ha olyan ember veszi kezébe a 
dolgokat, a ki nemcsak Ígér. hanem tesz is 
Tjfriett polgártársaim I in  vagyok az az 
ember, a ki tenni akar, a ki tenni fog és a 
ki nero retirál meg egy miniszter elől. Ha

Egyúttal a B. P. 479. és480.§§ 
alapján kötelezi vádlottat 3. korona 
előlegezett tanudljnak és 30. korona 
ügyvéd képviseleti költségnek fent 
meghatározott idő és jogkövetkez
mények terhe alatt Klein Lajos ma-

belém helyezik a bizalmukat, tisztelt választó leendő megfize- 
polgártársalm, nkkor jó helyre helyezik azt
Nem mondhatok mást, mint azt: ..Éljen a . , S H í i y í ? *  továbbá az esetleg
hazai Él|en a függetlenségI Éljen a kerülőtI í  T ?  Í L ! ?  *
fis éljenek e tisztes kerület tisztes fAggét J* J  . ?  m<̂ i * ra 
lenségi polgárai I" Most pedig szívesen Iá-1b*h" b,önű9»‘ költségeknek a
lom önöket, tisztelt választó polgártársaim m- '««"kincitár részére leendő 
egy kis barátság..» ebédre az „Utolsó p*|-1
tanaihoz" címzett vendéglőbe. . Lajot viszont vádlott ma-

- ü r . : * ”“ » —  E S T S f K ? ?vétségének vádja és jogkövetkezmé
nyeinek terhe alól/i B. P. 326 §. 2.(Megindulnak a vendégfőbe.)

Egy lelkesült ndlaaito; (utközben a 
társához) Mégis csak érnek valamit ezek a 
választások. Legalább egyszer kedvére (há
tik az embörl

J I  o idsllt: (áhltntos meggyőződéssel) 
A Mony I . . .

Pintyi’urfí,

pontja alapján (elmenti.
Ezen Ítéletnek a vádlott költségé

re a „Nagyatádi Hírlapiban leendő 
közzétételét a Btk. 277. §. alapján 
elrendeli. "

In d o k o k .
A felek előadásával és és az alább 

megnevezett tanuk vallomásával bizonyít
va van a következő tényállás.

Magánvádló Írásbeli szerződéssel 
vádlottól azzal a kikötéssel vette ki a

lakást bérbe, hogy magánvádlóhoz a vád
lottal haragos viszonyban tevő Bienenfeld 
Izidor nágyatádi kereskedő ne járjon.

A folyó évi május hó, 10-én d. u. 
Bienenfeld Izidor nagyatádi kereskedő a 
magánvádlónál megjelent és vádlott a ne
vezett kereskedőt udvaráról kiutasította.

Erre magánvádló vádlottad kérdőre 
vonta, hogy a vendégét mi jogon utasí
totta ki az ő lakásából? a mire a vádlott 
azt válaszolta, hogy miután magánvádló- 
nak a béi letet azzal a feltétellel hosszab
bította meg, hogy ő hozzá Bienenfeld 
Izidor járni nem fog, és magánvádló a 
bérleti szerződést aláirta, ennélfogva ő 
¿jogosítva volt Bienenfeld. Izidort kiutasí
tani.

A  vádlott kijelentésére magánvád
ló .kijelentette, hogy ö ugyan a bérleti 
szerződést aláirta, de annak rendelkezé
sét be nem tartja.

Erre vádlott a hit alatt kihallgatott 
és kifogás alá nem eső Schwarcz Mór 
és Steiner Sándor tanuk vallomásai sze
rint a magán vádlónak azt kiáltotta: sza
rom az aláírására és szarom magára is.

m. kJ----- IX- é . l-- -a---J ___—•—— > Mfppüaa rotgaman tagad
ta, bogy magánvádlót a tanuk által-iga
zolt meggyalázó kifejezésekkel illette és 
csak azt ismeri be, hogy magánvádlónak 
azt felelte: «kutya szart ér az aláírása».

Mtnthogynjre tőadott és belgazott 
tényállás szerint kétségtelen, hogy vádlott 
a magánvádlót meggyalázó kifejezésekkel 
illette,

----- arra valő tekintettel, hogy e miatt
magánvádló a vádlottnak megbünte
tését kérte és beszámítást kizáró okok 
nem forognak fen:

—  ennek folytán vádlottat az ítéTét 
rendelkező része szerint bűnösnek ki
mondani és megbüntetni kellett

A büntetés kiszabásánál figyelembe 
vétetett: a büntetlen előélet és hogy su- 
lyóaitó körülmények fen nem forognak.

A bűnügyi és eljárási költségek meg
fizetésében való elmarasztalás a bűnös
ség kimondásának jogi folyománya.

Klein Lajos viszontvádlót az ellene 
emelt a Btk. 261 §. ba Ütköző becsület 
sértés vétségének vádja és jogkövetkez
ményeinek terhe alól a B. P. 326. §. 2. 
pontja alapján a kir. lárásbiróság felmen 
tette azért,

mert magánvágló tagadása ellené
ben az eljárás folyamán mivel sem lett 
Igazolva, hogy magánvádló a kérdésem 
alkalommal a vádlottat viszont meggyalá
zó kifejezésekkel Wette 

i Vádlott a magánvádló ellen a miatt 
emelt viszontvádat, hogy magánvádló a 
bérlett szerződésre vonatkozólag vádlott
nak azt felelte t -a maga hülyeségét és 
őrültségét nem fogadom el*.

Magánvádló ezt tagadta és a felhí
vott tanuk nem igazolták.

A visz önvád igazolására felhívott 
tanuk közül Babics Bertalanné szül. Ha- 
ragovlcs Mária csak Is annyit hallott, 
hogy magánvádló azt mondotta a vád
lottnak: «miféle szemtelenség kitiltani a 
vendégemet a lakásomból?! „amire vád
lott azt felelte: «miért irta alá a szerző
dést • ? és erre a magánvádló azt vála
szolta: «ha aláírtam Is a szerződést, de 
azt nem tartom be. és erre a vádlott 
azt válaszolta: «akkor kutyaszart ér az 
aláírása.»

Meller Sándor tanú előadása sze-
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rint magánvádló azt kérdezte a vádlót- 
s töl; «miféle szamárság a vendégemet a 

lakásomból kitiltani ?» amire a vádlott azt 
felelte : «miért irta álá a szerződést ? ak
kor kutya szart ér az aláírása»! — és 
erre magánvádló azt válaszolta; «az öné 
dettó annyit ér». .

____ _ Minthogy az eTőadott tényállás sze
rint perrendszerflleg az sincs igazolva, 
hogy a magánvádló a Babics Bertalanná 
és Meller Sándor tanuk által vallptt ki
jelentéseket a magánvádlónak mondotta: 

de ha még valónak is fogadtatnék 
el a tanuk által vallott kijelentések,

a kir. járásbíróság magánvádló ter
hére a Btk. 261. §.-ba ütköző becsület
sértés vétsége tárgyi tényálladékának 
fennforgását már azért sem áttaplthatta 
meg,

mert a fenti kijelentések nem a 
vádlott személyére, hanem annak a nagy 
közönség bírálata alá eső ténykedésére 
vonatkoznak. * — *

Nagyatád. 1909. évi junlus hó 8-án.
Dr. K /SZEL Y s. k.

kit. jártat»«.

Ezra ítélet jogereiüségét 4» 
végrehajthatóságát a B. P. 494 §-a

4n Igazolom.
Nagyatád, 1910 április hó 25-én.

Dr. K IS2ELY  s. k.
«;v ....  MT. JilétMrá.

’*) E  rovat alatt köziöttekért nem vállal felelőssé
get a szerkesztő.

HIRDETÉSEK
260 szám >910 végrh.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. I0:\ §-a értelmében ezennel 
közlíirré teszi, hogy a budapesti kir. kemk. 
és váltó törvényszéknek 1909 évi 143967 
számú végzése következtében Dr. Frank! 
Sándor ügyvéd által képviseU Kartonnyomó 
ipar és textil keresk. r. t. Furst jakab ésj 
fiai javára 393 kor. 29 f. * jár. erejéig foga
natosított kielégités végrehajtás utján fal Ül - 
foglait és 800 kor.-ra becsült kővetkező in
góságok, u. m. 200 te nyakkendő 30 drb. 
téli kendő, rőfös áruk, nyilvánoa árverésen' 
eladatnak.
j Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1909-ik évi V. 85 p. számú vég- 
zése folytán 393 kor. 29 «11. tőkekövetelés 
ennek 1909 évi november hó 30 napjától 
Járó 6*/. kamatai. 7 ,%  váltódíj és eddig 
összesen 66 kor. 90 fillérben blróilsg már 
megállapított, költségek erejéig, Nagyatádon 
(Széchényi-tér) leendő megtartására 

1910 évi május hó 10-ik napjának 
d. e. I I  órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékosók ezennel olu 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 bitcsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő Ingósá - 
t mások is le- és felülfoglaltatták és 

kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
az 1881. évi XL. t-<í. 120. §-a ér

telmében ezek javára Is, elrendeltetik.
Kelt Nagyatádon, 1910. évi április 

hó 19-dik napján.
SZABÓ  JÓ ZSEF
kir. jblr.- végrehajtó.

180 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 
LX. t -c. 102. §-a értelmében ezennel közhíré 
tesíi, hogy a kaposvári kir. törvényszéknek
1910 évi 8101 3 ^végzése követ*
keztében Dr. Szetsey István ügyvéd által 
képviselt Wi|helm Beer Nachfolger javára 
158 kor. 77 fill. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 680 
kor.-ra becsült következő ingóságok u. m. 
40 öltöny férfi ruha, 20 téli kabát, nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás- 
bíróság 1910. évi V. 82 2 számú végzése 
folytán 158 kői. 77 fill. tőkekövetelés en
nek 1910. évi szeptember hó 20 napjától 
járó 6 '/a kamatai 7t%  váltódij és eddig össze
sen 54 kor. 65 fillérben biróilag már fflegá- 
llapitott költségek erejéig. Nagyatádon 
(Széchényi-tér) leendő megtartására 

1910 évi május hó 10 napjának 
délutáni 2 órája 

' határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érinteti ingóságok 188!. 

jévl L X  t-cz. 107 és 108. §-at értelmében 
{ készpénzfizetés melleit, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá- 
} ookat máiok t s t e é s  fetóttoglattatáfc 
| azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. L X  t —c. 120 §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik:

Kelt, Nagyatádon, 1910 évi április hó 
25 napján.

SZABÓ JÓ ZSEF
kir. jWr. végrehajtó.

Q Q O s D O O o g o p o a —

■ ^ £ h á z b ő l  
egy fiú__ _

tanoneznak czipő felsőrész 
■■készítésre felvétetik«

Hausner Ignácznál
----*—  Nagyatádon.

Köhögés, rekedtség é* hant illw  at
Réthy-fále

PEMETEFŰ CZUKOHKAnAL
Vásárlásnál azonban vigyázzuk és hitfacMM 
Réthy-félét kérjünk, mivel «oh hmn+tim

1 doboz ára 60 fillér.
Csak Jiéth y-félét fogadjunk § t!t

JÓ

BRÁDY-lélc

A M ÁU IACZEU  SZŰZ M Á K U  
vé d je g y e d  «llétva.

c ■ •.!

iczeli gyomoc- 
rvrez a nép, kor
d a b o l t o s .

háztartásban. E  caeppeknck1!9 
értietelleflűl jó hatása van

Szili Máriái Ábrázolja, a vörös wtnU 
látra, és az aláírásra, mely az oldaM leró kép

gokat
azokra

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A KI borait 

kor jó ároa és k a i 
■ karja eladni.
Delawaír* »zólót szántó
földekre la. éshaahlány- 
zó tökéit ezzel pótolja, az 
Ilyen vegye« bor olyafl fi
nom le«x, hogy drága éa

Ezt bizonyltjuk, kik már termeljük éa bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik flO 80 ko
ronáért la megveazik hektóját, ha azizezer hold 
ilyent teremne la. Pertheteiés nélkül a mull év
ben la perenoaporától mentea nagy termést adott 
(holdanként 38 hektó.)
Vesszőről árjegyzék Ingyen 4a bérmentve.
NAQY GÁBOR szölőnagybirtokoa, 

KÓLY Blhar-m. Pósta távlrda 
és távbeszélő állomás.

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

Előfizetni lehet

bármikor

NAGYATÁDI

H ÍR L A P R A
a

kiadónál.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gySrtmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmányriyal t

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul-
tenyésztők
figyelmébe?

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető sodrony fonata, mely az összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
HBE ROTTER BERNÁT NAGYATÁD £

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
A világhírű John-féle szab. mosógépek kizá- 

r nMagos heliji raktára.

s k e r e s- 
d ő c é g .

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz 

vdasági vetőmagok.

Szénkénegzők.
„Cornélia" és „Sophiana" permetezők és 

alkatrészek. 1‘ kékkő és raffiaháncs.

É P Í T K E Z É S I  ANYAG N A G Y K E R E S K E D É S .
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'  RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

ELVALLALOK:

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

n h  lopok, eljegyzés! 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.

0

legolcsóbb áron készittetenek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.

Nyomatott Banyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.
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V. évfolyam 1910. május 12. J 19-dik szám.

NAGYATÁD ÉS  VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALMI HETILAP)A
A •NAGYATÁD ÉS  V IDÉKE GAZDAKÖRÉNEK« H IVATALOS KÖZLÖNYÉ.

Elő fizetési á ra k : égési cvre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
gyedévre 2 kor., egye* 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

KEUO-ÖS SZERKESZTI >:
dr. N EU BA U ER  FERENCZ

Szerkesztősig és Kiadóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseke« elfogad még: Senyék János 

könyvkereskedése.

Píirikösdre.
Ünnepre kondulnak ismét a ha

rangok, öröm ünnepre. N emzeti öröm- 
ünnepe már rég nem volt a magyarnak,

a jelen megpróbáltatásai és jön az vagy a fe'ekezete miatt. Mindezek 
idő, amikor pünkösdi napsugárként ellen sajnos nincs tüzes nyelv, de 
ragyog ránk a nemzeti öröm. A tér- még törvény sincs kellő és mikor a 
mészetben is rendszer, hogy a fagy- magyar nép választ szerte az or
ra hó, a hervadásra virulás köv t- szágban, vadul orgiázik -demagógia
kezik és min(ten egészséges nem- a szenvedelmek szitása és a lélek- a magyar horizontot évek hosszú zetné| ez „ rcndszcr dJ almasko.  v4sárlás

»moh, ,i . í  . : ? »a' dil(' “ ma9Uar,lál is Mindeme csúfságokon keresztül
naDsuoaíát- s?va> kietlen a Ímpm RmÚ a tiUes n9elvek mondanak mégis látjuk egy ¡óbb fövő hajnalát napsugarat, sivár, kietlen a jelen, nekünk megértjük mi azt most. Vi- derengeni. Amikor a nép megszűnik

3 l _ - i J m «  ° SA gasztalnak, bátorítanak, reményt kortesetr médiuma é f  ^ruclk lt lenni,
köznapi szürkeségéből_az ünnepnap plántálnak sziveinkb?, ebből meri- amikor a közéleti tisztesség eleven 
ragyogasaba jutni es föd» hivatal- tünk őnWzalmnt és Öntudatot, gond- életet fog élni minden ember szivé- 
kodástól menten a templomban lelki gyötörte homlokon elsimulnak a rán- ben, akinek joga van. 
örömöt es megnyugvást talalm. :czoj< ¿s megyünk a virággal diszi- Ragyogó Pünkösd ünnepét még 

n  Pünkösd a természet meg- tett templomban imádkozni Istenünk- bánkódó szívvel, de már a rémény- 
ujhodásának ünnepe. Ragyogó^ tu-. hoz, nemcsak magunkért, de a ha- : ség sejtéseivel ünnepli meg a ma- 
vaszban nyílnak meg a föld erőfor- zánkért is. gyár nemzet.
rásai és élet, termékenység támad itt vagyunk a választási m o z - h - ...................................... ' —
minden felöl. Tüzes nyelvek szólnak galmak kellős közepén. Oh, ha a! * 
hozzánk az égből, a földből, hegyek tüzes nyelvek m égvilág itanák a vá- Úgy »OKOK.
ormairól tengerek végtelenjéről és lasztók elméjét, ahogy azt a haza Kicsinyke kis szfcl indítja meg a lavi- 
mi értjük szavukat. Azt mondják, üdve és a nép jóléte kívánja. Hajnát, — egy apró kis község akciója oluaa 
hogy nincs pusztalás a nagy terme- ¿gémének. 4i tüzes nyelvek és elé-!példa fcfüf h0Qy követik majd a* égé« 
szetben, csuk átalakulás, föltámadás getnék a pénzt, pálinkát és bort, országban. Az akció, amelyről szó »w  az 
van, rendszer vau mindín változás- amelylyel alkoholista barommá és!ügynökök. az utazó «részlel» '— ága^eiek 
bán es magasabb hivatást szolgál hitvány áruezikké sülyesitik az em- ejl*n irányul, a községnek TWfomtós a ne- 
minden toldi lény, a hatalmas em- bért, aki mint a frázis mondja, a Ve Bizonyos, hogy étiben a Tótkomlósban 
bér épen úgy, mint a nyomorult legszentebb jogával él. Ha föltárnád- is mosoloava alvásiak ezelőtt az emberek 
férc9- nánah a tüzes nyelvek a hazug és az ékes eibmzéléieket, ahogy amikor az

Eziik «-tüzes nyelvek hareggják demagóg nyelvek ellen, s tetszetős ígnest az «Kin dobiak ki az obiakon ifln 
tflf ̂ 'nazamrl báliataj1 Is, ^melyekét jelszavak alá buitatotrárulás, nem'-'vissza: a valóságban azuiíu' 
szereticsélleri közállapotaink felett zetrontás és a társadalmi béke fel- tapasztalták ezi a muiaiiatonák' mondott 
érüűnlt. Hizlalnak a tüzes nyelvek forgatása ellen. Azok elten, akik az: elbeszélését. Olyannak, hogy az iiaynök 
bennünket, hogg véget fognak érni’emliert társai ellen izgatják a fajtája• könyvűgynókfomiitjatwn jtenlk meg nálunk.

Nagyatádi Hírlap tárcája
Egy kis tévedés.

Doktor Toppén, foglalkozásra nézve 
miniszteri fogalmazó, a feleségét költöztet
te. Vagyis inkább csak a feleségének a bú
torát, meri ÓHagysága szülői kísérelte!, már 

. tegnap este elutazott tói«, örökre, bejelent* 
.vén neki fagyosan, óh, vérfagyasztó fagyos
sággal a válást. Toppán ur azonban, úgy 
látszik, utolsó leheletéig gavallér akart ma
radni s ennek tulajdonítható, hogy asszony
ka bútorainak nz elszállítása,az ó szemé
lyes felügyelete alatt történt. Igaz, hogy ez 
keserves vállalkozás volt, de blzonyáraan- 
nál férfiasabb. Csak azért is meg akarta 
mutatni a Világnak, de különösen "annak a 
hűtlennek,, hogy olyan jó férfi, hogy még a 
váló felesége holmijára is őrködik, amikor 
kocsira rakják.

— Temetés, temetés -- motyogta ma
gában az önfeláldozó férfiú. — M it: teme
tés? Kivégzési Kivégeznek egy családi bol
dogságot, ami . . . (Hallja maga, vigyázzon 
arra a tükörre a lépcsőn I —  szólt rá köz
ben hangosan az egyik veszekedóre) . .ha 
egyelőre nem'Is volt meg teljesen, de idő- 

‘ ■ t  . ' . '■

vei ¿okvetlenül bekövetkezett volna, mint 
ahogy esős napok után is) — Le ne ejtsék 
alahogy azt a ládátI Edény van benne!) 

kitisztul a nap. Hiszen ha civakodtunk is 
néhányszor — már mint mindennap néhány
szor — azért elvégre mégis csak szeret
tük egymást, vagy micsoda I Hejh, Olga) és 
a kezében egy kitört széklábbal, amit ott 
felejtettek, egyszerre két lépcsőt Is ugorva 
szaladt le a második emeletről a napszámos 
után, aki a megrokkant széket vitte két má
siknak a tetejére rakva a vállán, az anyád, 
az anyád, az s vén hiszt?rikusharépia. Hogy 
miért is adtam be neki bolond fővel olyan 
rémülten a nyáron a bromot, amikor rájött 
a görcs, ahelyett, hogy ketté vágtam volna, 
mint Nagy Sándor? . .

Hogy csupán a görcsöt szerette vol
na-e a macedón hóditó példájára kettévág
ni ezáltal, vagy á'z egész anyósát, arra már 
gém volt ideje gondoihi. Mert ahogy a fé
lemeleten így utólérvén a székclpelö em
bert, h hóna al 1 dugta a törött széklábat és 
a jól teljesített lovagiasság tudatával Ismét 
fölfelé kezdett lépkedni a lépcsőn, a másik 
napszámos, aki a rózsaszínű selyemkana
pét hozta le (négy lábával fölfelé fordltya) 
a fején, elébe állt« fordulónál és olyan ktfp-

I pel amelyekből már kisugárzott a külön bor; 
iravaló reménye, némileg színpadias mozdu
lattal finom. szegélyes gyűrött csipkékén- 
dót tartott az orra elé:

— Tessék nagyságos url a kanapénál 
találtam.

A fogalmazóban hirtelen megbizser-
gett a vér.

*— Csipkekendő I — villant meg a fe
jében. — Az övéi

Hamar elkapta a napszámos marká
ból a becses ereklyét s ezüst forintot nyo
mott helyette belé Az értejük ilykép ki
cserélődtek s a kanapés ember ki-, a férj 
pedig, zsebében a csipkekendöt szorongat- 

! va fölfelé sietett.
— A* ö keiidőcské|c I — ismételgette 

magában növekvő Izgalommal. Hát mégis 
mégi« marad valami emlékem tőle I Az ö , 
csipkekcndóje I

S  a fájdalomnak meg a szerelemnek 
aban a szé'lrohamában, amely most valami 
éles légvonal módjára szinte keresztálfujta 
az egész valóját, az olsö emelet kanyaro
dójánál majd hogy bele nem ütódöttt az 
élemedett (liutvun esztendős ) Zipperspach 
bárónőbe, aki a nevetségig cicomás vad- 
galnmbszinü tavaszi ruhájában, petyhüdt él



n a g y a t á d i  h ír l a p .

nyakunkba sóz, (vagy akar sózni) — —  — ------ , . -
íróknak kinevezett diszkötéses értéktelen- fizetni, de a lényeges az, hogy az első hat tani, annal ragyogóbbnak, annál bá-
ségeket, azután átalakul szövet, — vászon,- 
varrógép vagy az Isten jobban tudja milyen 
ágnessé aláíratja a három vagy hat vagy

elsején mindig ugyanarra a télikabátra kell nemzedéket szereplésétől elválasz-

korona kifizetésekor kell a télikabát és a mulatosabbnak fog feltüni az Ó láng
kabát meg_is van. Hogy gz ötven korona elméje.

________________ ___ ___ . __  helyett hatvanat vagy nyolcvanat kell kifi- Lassan- tovatűnt az idei enyhe
tiz koronás havi részletkötelezettségrői szóló zetni az is igaz, dé a kereskedő busás ka- téli és átvette uralmát a tavasz. A
ivet, és mindazok közül a dolgok közül matot is akar és -mindig az marad a gazdasági munkák javában folynak
amelyekre élet-halál lekötelezést vett, vagy legfontosabb — kell a téli kabát. mindenfelé. A tavasz már vége felé
semmit sem szállít, vagy olyan szemetet Mindezek kézenfekvőén természetes közeledik és örömmel látjuk, hogy
küld amely az esztendőre szóló részletfize- dolgoknak látszanak és még sem “fölösle* az Őszi vetésekben a tél a tulságo-
tés első hat koronájával is busásan meg ges a megállapításuk, mert ez az ország san enyhe téli időjárás nem-e fog

.van fizetve. Ezek elten a szólhámoskodá nemcsak a részletfizetések és részletietaga- valami utókővetkezményekkel járni,
sok ellen Indított .bkciót Tótkomlós: arra-4ások országa de az általánosításoké is. Az Ma még panaszok e tekintetben
akarja megnyerni vármegyéje tórvényható- a Tótkomlós község, nagyon okosan, vé- csak ritkábban hallatszanak. Félő
sági bizottságát, hogy módosítsa a keres- dekezni akar a tisztán csak a maguk pro- azonban, hogy a vetések fejlődési
kedeli törvénynek erre a részletfizetési űz- vizíóját kereső Vevőt és kereskedőt egyál- fokának előrehaladtával a panaszok
létre vonatkozó szakaszait, azt kívánja a talán megkárosító szélhámos ügynökök mind gyakoriabbakká lesznek. Az
község, hogy ezentúl a megrendelő lapok ellen: erre azután szívesen terjesztik majd enyhe tél ugyanis a gabonafélék
aláírásának a községi elöljáróság hivatalo- a szentenciát, hogy az ügynökok elten kell legkQlönbŐZŐbb rovarelleflségeinek
san ügyeljen fel a vásárló érdekeire. védekezni. Kőzépeurópai országokban az

Ez a kívánság jogos is okos is. Na- ügynököt annak veszik akicsoda és a ke- 
gyon jó volna, ha a sok helyütt akadna kő- reskedés nagyon fontos közvetítőjének, és 
vetője, hálásak volnának érte az — ügy- ehhez a nagy hivatásához mérten, amely 
nökök persze a tisztességesek, éppen úgy. gazdaggá teszi az országot meg is becsü- 
mlnt ahogy nagyobb szivességet nem tehet lik az ágnest. Nálunk, amikor az ügynök 
senki sem tisztességes zsurnalisztikának, vagy ágens szót kimondják, .csgjt_yg^üvüjt 
mintha büntető kézre adja a toll hatalmá- i a szóból a lenézés, amióta pedig a rész- 
tfáT vIsszaéTŐTjandnáL Kz a tSrvénymódo-|tet — szélhámosok elárasztják az országot 

—notyat TAtkóm&tt községe akarT cm-1 lehetetlenné teszik a tisztességes ügynök 
pán csak azt követelheti meg, hogy reális '-hasznos munkáját. Ezeket a tisztességes 
tegyen az üzlet, amelyet gz olyan részlet- i^ynókőket kötelezi te nagy hálára minden 
ágens megköt. Föltétlenül jogos érdeke ez'actió. amely a szélhámos kereskddést üldözi.
a vevőnek de jó Isten ugyanugy föltétlenül f ■ ■----- «  -----------
érdeke ez a kereskedőnek Is, mert hiszen f i f l y H á f k n r i á «
a kereskedő jutalékot az ügynöknek, sőt elő- V i í u u t t i n u u o ö .
re fizeti ki, és az ágens szélhámoskodása Április havában országos fln-

nagyon kedvezett. Külőnősena hesz- 
szein légy kártételeitől tarthatunk. 
Igen sok buzatőben megvan már a 
hesszeni légy álcája. E  veszedelmes 
rovarellenség ha nagyobb mérték
ben talál fellépni, kiszámithatatlan 
károkat okozhat vetéseinkben. A 
rozsdától is van okunk.félni, erről 
is több oldalról hallottunk panaszo
kat. A földmivelésügyl miniszter je
lentése a vetések fejlődéséről ma
holnap kerül nyilvánosságra, ebből 
majd meglátjuk, milyen a mezőgaz
dasági helyzet, tartani lehet, hogy 
rosszabb semmit azt ma gondolnánk.

Az Erdélyi Szász Gazdasági 
Egyesület a kor színvonalán álló 
gazdálkodásnak kisgazdáink körébenreá nézve is annyit tesz. hogy Ozleü tisztes-' népség keretében ünnepelte meg a _

aégében károsodik meg. magyar társadalom és nemzet Széc-1 való bevezetése érdekében mindent 
Ennek az országnak a koldussági raj- hényi István grófnak, a legnagyobb ¡elvet. így pl. legutóbb jutalomban 

zában nagy helyt foglal et a részlctüztet magyarnak halálozási 50^yes évfgf-1 részesítette azon kis gazdákat, akik 
amely természetszerűleg fordított viszony dűlőjét. ötven esztendeje volt annak, falujokban elsőnek vezették be vet- 
ban áll az egészség és közgazdasági viszo- hogy ez a four, aki minden idejét I ték használatban a modern ekét ju- 
nyokkal. Ott ahol húsz koronás telelek fon- arra szentelte, hogy nemzete köz- talomba részesítette azokat a kisgaz- 
tos tényezők egy család háztartásában; tér- gazdaságát a fejlődéspen előre vigye, dákat, akik udvarukban trágyadom- 
mészetes a részletvásárlásra való ráfanya aki minden erejével azon fáradozott, bot a leggondosabban kezelték. E 
lodás helyesebben rákényszerütós, mert ml- hogy Magyarország nagygyá, hatat-1 jutalmakkal akarja az egyesület az
kép költsenek egyszerre ötven koronát pél- mássá legyen, —  öngyilkossá lett okszerű gazdálkodást előmozdítani,
dául télikabátra, amikor 10-- 12  korona Kora nem értette meg őt, csak a Amily szép és dicséretes az egue-
slncs egy pár cipőre. De hat korona ami- későbbi nemzedék tudja méltányol- í sülét törekvése az okszerű gazdál-

’ ^  ‘ A |  "  kodásnak a legszélesebb körökben
való előterjesztésére, olyan sajná-

ból télikabátot tehet venl. van. Olyan bár ni igazán az ó nagy munkásságát 
ez a hat korona, amelyet még _Uz hónap és mennél nagyobb idő fogja qz élő

fehérre rizsporozott arccal, akár a bohóc, 
ebben a pillanatban billegett ki nagy rá- 
tartin a rnoga lakásából, az inásától kísér
ve aki szallagos drapp felöltőjét vitte utá
na a karján.

— Vén csoroszlya I — dünnyögte ma
gában Toppán, visszafsanditva a fölplperé- 
zett dámára s aztán újra lázasan kezdte 
gydraöczölgetnl a zsebében a kendöcskét. 
Olga, Olga I Elteszem a kendődet emlékbe I 
Nem adom oda senkinek ezt a kendőt I

Feljutván a lakásába, bezárkózott a 
harmadik szobába! Mivel más bútor nem 
volt már benne, csak az íróasztal (ezt tud* 
nlllllk nem az asszony hozta a házhoz), hát 
felült nagy keserűséggel ennek a tetejére s 
elkezdte még nagyabb keserűséggel a 'k tt*  
Cslpkekendót csókolni meg — méltóztassék 
csak elképzelni e*t a szomorú helyzetet — 
rágni kínjában;

•— Olga, Olga I Ml^rt hagytál el engem ?
— Nagyságos url — rázta meg egy

szerre a szobalány a kilincset és nyomban 
kopogtatott Is utána az ajtón. — Ejment a 
kocsi. Feljöttem.

— Az ostoba I — gondolta magábarí j 
bosszúsan a fogalmazó, amiért úgy megza
varták a Iájb gyönyöre perceiben és még

egy szenvedélyeset harapva a csipkén (Olga, 
Olga. te vagy a legszebb nő a világon [ — | 
nyögte eközben tompán), kivette a szájá
ból a kendőt és zsebrevágván ajtót nyitott.

— No mi az Jukaa ? 0mcntek ? El vit
tek mindent rendesen ?

— El. nagyságos ur, — felelte a ter
metes szobalány és és szitkozódva' fűzte a 
szavalioz :

— De hogy a ménkü csapjon a tolva
jaiba, ellopták ¡i finom csipkeke ndómet I

Toppán hirtelen úgy érezte, mintha fo
rogni kezdene vele a világ.

A következő pillanatban szinte gépi
esen rántotta ki a zsebéből, a csipkét és az 
ámuló cselédnek a képe elé tartotta.
*■* — Ezt? Hát hogy kerül magához a 
nagyságos asszonynuk a csipkekendője, mi ?

S  olyan dühösen nézett a lányra, hogy 
az elnevette magát;

— Miért tetszik már úgy harogudnl? 
Sz az a kendó nem a magáé volt, hanem .

— Hanem ?  — vágott szavába elké
pedve a férj.

— Hanem az öreg Zlpperspach méltó- 
ságáél A Jean adta nekem ajándékba, az 
Inasa. •

Aztán ösztöhszerüleg Is hálraugrott.

Szerencséjére, mert Toppán ur az egyszer 
komolyan nyakonütOtte volna. Hogyisne I 
Teljes Félórán keresztül csókolta meg rágta, 
mint az őrült, annak a kirizsporozott hat- 
vanesztendós vén csoroszlyának a csipke
kendőjét ZtoJdo* L ómmIö.

M á jú t .
S  virágos képek, mosolygó élet 
Csablttó világa néz felén»
Ezernyi bájos, illatos rózsa 
Nyájosan Integet elém.

Bámulva nézem a tavasz — lányát; 
Orczája rózsapirban ég . .
Csábittóan zengi fülembe,
Eszboritó, szép ígéretét.

Míg fiatal vagy addig szeressél I 
Mig nyílnak május virágai . . .
Rövid az étet - . futnak az évek 
És jönnek a vinség napjai . . .

Alomlttasan, dobogó szívvel 
Rohantam el : a czél felé . . .
Lelkem világát, szivem a vágyát 
Űzte . . . zavarta . . . kergete.

Buzgóan zavartam . . . Titkon kerestem. 
Hol 7 . . merre van az igazi 1 . .
Hazudtál tavaszi . . Hazug oz életl

■ Es ámittóak napjai. KőrOs
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latos az, hogy gazdáinkat jutalmak- Borellenörzöblzottság. A nagyatádi
kai kell buzditatti arra, hogy saját I járás borellenőrző-bízottságának elnökévéohó 12-én Marcaliban.a összes kibocsátott
érdekükben cselekedjenek- A n n y ira : Egyed Jenő telekkönywczetrtt, tagjává Kovács'

tások folytán elhalasztatott és f, évi juniüs
kA lO A.t n I. l l .___ I I  _

meghívó összes helyre, órára, versenyre
idegenkedő a mí gazdaközönségünk Gyula főjegyzőt és Bittó Jenó urad.4etügye-i vonatkozó tartalmának fentartása mellett- 
minden ujitás bevezetésévéi szemben, , löt'nevezte ki Somogyvármegye alispánja. fog megtartatni.
hogy a r  igazán bámulatos. Pedig — Uj ügyészi megbízott. Az igazság-j — Mikor látjuk az üstököst ? A csilla-
ezzel a maradi gondolkodásmóddal ügymíniszter Glaszer Gyula nagyatádi járás- gászok számítása szerint a Halley-üstökös
eredm ényes küzdelmet a létfentar- bírósági jegyzőt a nagyatádi járásbíróság feje május 19-én reggel 3 óra 22 perckor
tásért nem lehet folytatni. E  tekin- mellett alkalmazott ügyészségi megbízott fog először érintkezni a nap korongjával,
tetben úgy látszik ma is Ott tartunk, állandó helyetessévé rendelte ki. Ez a jelenség egy óra hqssszáig fog tar-
mint száz évve l eze lő tt,/am iko r a — Fényes esküvő. Roznik Bö&két, tani. A csillagászok ezen átvonulástól igen
lucerna termesztését szintén jutalma- néhai Roznik Vendel símongáti vendéglős sokat várnak, mert ha elsötétíti a napot, ak-
zásokkal kellett előmozdítani. Ma leányát f. hó 7-én vezette oltárhoz Auguszt kor az üstökös feje szilárd test, ha nem,
már legalább ennek érdekében keve- Béla máv. tisztviselő. akkor gáz. Május 20-tól kezdve a Halley-
sebbet kell agitálni, mert a tapasz- — Pályázati hirdetmény. Soinogyvár- 1 üstökös a nyugati égbolton lesz látható nap-
talat rávitte gardáinkat, hogy takar- megye alispánja pályázatot hirdet a néhai nyugtáján. Még pedig 2Ó-án este 8 óra 
mány te rm esz tés  nélkül nincs gaz- Báró Tallián János és báró Tallíán Dénes 45 percig, május 25-én este 11 óráig és 30-án 
dálkodás. Lehet, hogy id 'jve l a töb- által honvédhadapródiskoláknál létesített ala- éjjel fél 12-ig. 
bi ujabb tapasztalaton a lapuló üzem- pitványi helyek egyikére. A bemutatást So-' 
ág, gazdálkodási módszer isnépsze- mogyvármegye közönsége a f évi augusztus
rüvé lesz, de addig mennyi munka, i 
mennyi tőke megy veszendőbe.

Választási mozgalmak.
J i  nemzeti n

ley -Sándor mjinj. __ ___  ____
ben Somogglzobon át N tgydM n ifa lun .lt | ¡ r f ié b ín  k íd v e z ír a V  ¿ z  IntéVve.' f l j  
Minthogy a barcsiakkal lapunk zárta után;
kötött megállapodások szerint a programm-: most küldte le a tervezetet a fő
beszédet csak f. hó 15-én, Pünkösd vasár-, szolgabiróságokhoz véleményezés végett, 
napján fogja megtartani, ezúttal mhukaj —  Záptojás. Nálunk sem maradhatott el. 
ünnepélyes fogadás mellőzésével csak dr. Midón dr Sélley Sándor f. hó 8-án délelőtt ki-

r s ü s '. t  m ü s r z ű i  '“ : ^ ci ' k4r : r ' " ,uSzon.baton délben dr. Miké lrare pártelnök- urában  Nagy József 15 eves sunancz 3 
nel volt fényes ebéd. aznap esle a ¡elölt. tojást dobott a kisíró eqiberek közi, me- 
Taranyba ment Gyémánt József nagybír-. lyekkel azonban nem talált el senkit. A 
lőhöz, ki vacsorát adott üszteletére. vasár- te,tcs w t hogy őt és még több
nap délben pedig Lelbach Keresztélynél; (lil, Köteles /ózset és Mlokovlcs
volt nagyebed és feketekávé, mely a hajnali , " !  rL  „  , . . .  . .
órákig eltartott. Szombaton délután a kaszi- .József biztattak fel arra, hogy tojással do- 
nót látogatta meg dr. Sélley Sándor,vasár- bálják meg dr. Sélley Sándort és kísérőit, 
nap d. e. 10 órakor a Polgári Olvasókör, — Brazíliába''!* tessék kivándorolni, 
vendége volt hol az egybegyűltek élén dr. im n a hj,jó vállalatok csak az oceánon

való átkelésre- ÍWíználják fel a kivándorló
kat és kiérkezve elbocsátják

A gazdatiszt kártérítési keresete.
I Felmerült konkrét esetből kifolyólag elvi je
lentőségű határozatban mondotta ki a Curia 
hogy az 1900. évi XXVII. törvénycikk 9. 
§-ának az a rendelkezése, hogy a birtokos 
csak akkor tartozik kártérítéssel, ha a gaz
datiszt egészsége vagy testi épsége a bir
tokos hibájából szenvedett kárt: nyilvánva-

havi rendes közgyólésen fogja gyakorolni. A ! 
kellőképen felszerelt folyamodványok f. évi 
junius hó 20-ig az alispánhoz nyújtandók be. ,

Szabályrendelet a bérkocsis iparról.
Végre a vármegye vette a dolgot a kezebe ,

nemzeti munkapárt jelöltje dr- Sél- s igu remélluityük, -hogy a nAwos érdeket luOVLUoayoluiak--a aMbálgoió
sor nyug. átl.mlltkár T: w W l -  ¡ f f i f  érintő k é rd T a  Kocsrzó publikum ®  . f f “ :

tatásból rendszerint folynak, s nem terjed 
ki azon jogviszonyoknak a szabályozására 
melyek abból erednek, ha a birtokos a gaz - 
dálkodás melléküzemeként folytatott, de lé
nyegileg ipari természetű olyan működési 
körben foglalkoztatja, melyben az alkalma
zottnak te>ti épsége különös veszélynek 
van kitéve, a mitlyen a gőzerőre berende
zett örlómaloinüzem Is.

— Uj betéti társaság. Lcopold Gyula 
hirdetési irodája Budapesten, melynek nem
csak a belföldi, hanem a külföldi nagy 
hirdetők is állandő üzletfelei és mety a leg
tekintélyesebb és a legnagyobb apparatus- 
sal dolgozó vállalat e szakmában betéti-tár
sasággá alakul. Az előmunkálatok annyira 
előrehaladtak, hogy a törvényszéki bejegy
zés még <( Imapbau meglAtléwik. Mm» 
firtesütánk Leopold Gyula vidéki lapok ré
szére egész külön szakosztályt fog létesí
teni, mely csak a vidéki lapok hirdetései 
ügyeivel fog foglalkozni

— Reform a vasutasok egyenruhájá
ban. Mint értesülünk, i  vasúti egyenruha 
kérdése a megvalósulás stádiumába Juttott,

y jw a  Budapesire. Ax Ünnepélyes fogadta- verekedéí keletkezett, melyba békitőleg He- amennyiben  ̂ Hieronyml kereskedelemügyi
gedü, Imre cserepes és Czikmantori Albert

Kornmen Elek elnök üdvözölte, a mire 
jelölt meleg szavakban válaszolt, hogy 
kisiparosok érdekeit mindig szivén fogja 
hordani. Azután csaknem az összes egybe- azután a megélhetés végett oly munkát kell 
gyűltek állandó ováció mellett elkísérték a elvállaljanak, hogy abba a gyilkos éghajlat 
Gazdakörbe, hol Nagy Márton helyettes a|alt rövidesen belé pusztainak, 
bírt üdvözölte kinek ho ltabb  beszédben _  Hegedd, Pál Bitás ré*ö« ha- 
Válaszolt. Beszélt még dr. Kommen Elek és ... *  .„7  . .  . 
Stelner Miksa. Vasárnap délben és délután r.üi*lott Kis Albert pénzügyi fövigyázöra él 
látogatásokat telt. flz ésll vonattal azután f. M  8-án reggel 8 örakor kapva az alkal- 
Barcsra utazott, honnan i  hó 10-én utazik mon a Kossuth-utczában rátámadt. Parázs 
vissza Budapesire /li  Ünnepélyes (0.1.1,11,1 
tás f. hó 15-én lesz, midőn dr. Sélley Sán
dor kaposvárról a délőttl személyvonattal j  - het^^vültok A remtőnoV vá- fog Nagyatádra érkezni és itt lesz az álló- pwzűgyőr is belevegyültek A rendőrség va
lláson a fogadtatás, onnan a bevonulás, lasztotta szét a küzdő feleket.
A programmbeszéd d. u. 3 órakor lesz még 
meg nem állapított helyen, este pedig a 
Korona-szállodában 500 teritékü bankett 
Barcson f. hó 16-án délután fogja dr. Sél -

Névmagyarosítás Hermán Móricz 
bolhói születésű rákospalotai lakos nevét 
. Habár“ -ra magyarosította meg.

— Amerikában szünetel a bányamunka,
ley Sándor megtartani a programm beszédet. „,crt TO0Ü0 bányász strájkol, a ml hosszabb

dásra.
J l  fílygt'thuiHéyi 

jelöltje Szabó István a múlt héten Babócsát.

felhívta a hatóságot, högy erre a kivándo- 
gazdapikrt rolni szándékozókat figyelmeztessék.

Elszaladt tinó. Kovács János ukki
Bolhót, Vízvárt Bélavárt lárla be. a hová- (. hú 2-á„  a vásárkor, a
számosán Barcsról 1* elkísérték és minde-
nütt rajongó lelkesedéssel fogadták vasúti berakódás alkalmával egy tinója el

szaladt s máig setn sikerült mégtalálni.
— Értesítés. A nagyatádi po'gári leány

iskola egyesület f. hó 8-ára .tervezett mu
latsága közbejött akadályok miatt f hó 14-én 

•- Gyermeknap lesz f. hó 15-élt este fog megtartatni, 
és 16-án ufli) ft vendéglőkben mint Kitüntető bizalom. A somogyvárme-

H Í R E K

a kereskedőknél. gyei kőtfégl körjegyzők Egyesülete múlt
— Szabadság. Somogyvármegye alls- hó 26-án tartott közgyűlésében Zlcger Fe- 

pánja Stadler Mihály tb. főszolgabíró ré- renc görgetegtkörjegíjzőt Egyhangúlag egye
siére üdülés céljából f. hó 8-tól junius 8-lg j sületl jegyzővé váJa_zU>Ua irieg. 
tartó egyhavi szab«[dságot engedélyezett — Értesítés. A somogyvárinegyei tűzöl- 
s ez Időre kisegítőül Tóth Aladár szigetvári tószövetségnek f. év málus hó 22 napjára 
közigazgatási gyakornokot nevezte ki a Marcaliba kitűzött közgyűlése a meghívó
nagyatádi fószolgnbirósdghoz. ! kiküldése óta kitűzött orsz. képviselőválasz-

miniszter e tekintetben mér döntőit. A terv
be vett atillát és kardot elejtették. A for
galmi szolgálat tevókvőróssapkát fognak kap
ni ; a blúz olyan lesz, mint a honvédoké és
az egyes osztályokat majd a hajtóka színé
ről fogják felismerni. A forgalmi alkalma
zottak hajtókája piros lesz, a pályafentar- 
tási alkalmazottaké búzavirág kék, a szer
tárnoké világos szürke, mig a vontatás al
kalmazottaké dohánybarna. A nadrágot tel
jesen a katonatisztekének mintájára szabják. 
A piros karszalagot el törlik s helyett« A 
szolgálattevők piros sapkát Jmpnak. A blúz 
fcsinórnélküli lesz, miután a zsinór — kü
lönösen nyáron — sok esetben vérmérge
zést Idézett elő. A dlszegyenruha tervezetét 
elejtették, mert a diszmentéhez szükségelt 
szőrmepréin túlságosan megdrágította.

A faáruk vasúti fékbére. A magyar 
államvasutak 1910. január 1-lg mind ama 
árukért, amelyeket nyitott kocsin szállítani 
jogosítva van, tehát faküldeményükért 
(mint tüziifa, deszka, fatörzsek, lészek stb.) 
Is a rendeltetési állomáson, illetőleg az áruk 
leadásánál fekbér címén naponként és ko
csinként 10.000 kg. 40 Iliiért, fekbér, pótlék 
elmén pedig 10 ’ „-át, azaz 4 fillért, tehát 
összesen 44 fillért szedtek b«. Az 1910 ja-
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Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

felöltők, 

utczai öltönyök,

nuár 1 óta érvényes ujvasiiti á.— ,------ ,
r i* , r  m h w  i fpjpzpt 11-ik Donta értei- semmi munka sincs, úgy hogy a segédek rész B  szakasz I. fejezet 11 ik poma enei nagyrészét a munkaadók nem képesek
mében 354 old. azonban a vasútnak nyi- , f0gjaikoztatni. Szociális indokokból de a 
tott kocsikon szállj tható áruk utón fekbér- vevőközönség érdekében—kéri tehát a mun- 
dmén naponként és 100 kg.-ként 2  fillért, kaadó szövetség, hogy a vevőkőzönség a 
tehát eqy kocsi 10000 kg. után mér 2 ko- csend« hónapokban feddeoe szükségleté- 

.. . .. -X.; ' c „ ö r  nek egy részét. A tanulság ebből az, igen rónát van jogosítva « « In . azaz 5-szor ,  h6zansígc,  „
többet mint az uj árudijszabás életbe lépte |áljg gond0lkodásra. ____
eíőtt Tudomásunk szerint a fekbérnek ily ; _  Ingyenkönyv a szőlősgazdáknak, 
nagy arányú felemelését részint az általá- - A föJdmivelésügyí miniszter kiadásában lég- 
nos díjtétel emelés, naggrészt azonban az utóbbJstvánffy Gyula dr. «yeteml faárnak 
államvasutak rakódó
szűk volta okozta- Kétségtelen, hogy a fék füzet je|enj me«  me]y a peronoszpóra elleni 
bérnek ez a nagy emelése alkalmas, hogy védekezés módját szakszerűen és tüzetesen 
a szállító közönséget rákényszerítse arra, ismerteti. A védekezés rézkénporozással és 
hoqti érkező küldeményeiket a rakodó helyek permetezéssel történik, ez utóbbi az ugyne-
igénybe vétele nélkül közvetlenül a vasutff« * « 1 **»«< .burgundi lével Az egy- 
y ' ,, - . .. „  percentes bordói lé egy hektóliter vízben
kocsibol szállítsák a rendeltelesi hely ere. feloldott egy kiló rézgaliczból és ugyanannyi 
Ezzel azonban nincsen eléggé indokolva a oltott" mészből áll, mi 
fekbérnek ez a nagy emelése, mert a vasút meszet kristályos szóda helyette 
a rakodó helyeknek túlzsúfoltságán más bi folyadék keyésbbé rongálja a permetezőt,

mig a burgundi lénél 
zódá helyettesíti, ez utób-

helyeknek
módon is segíthet Az 1910 január hó l-tól u! , n' na" \ ™ !cm:' a'^  . .. tt ' . a védekezés főelve, hogy minél korábban kéz-

*n,d,«»b*,eourészA sza- dödj,!k és a permetezés minél gyakrabban 
l_ ismeteltessék. Legfontosabb az első permete- 

forgalom rendes lebonyolítását zés félpercentes bordói lével: ez akkor vég

érvényes vasúti árudjszabás egyrész A sza 
kaszának 80 §-a 8. pontja értelmében ugya 
nis «ha a forgalom rendes lebonyolítása 
árutortodás veszélyezteti, jogosítva van í
VBU1 a UUUn'HMrfilClICK t f p M m i lu  . ™ W  - ... . . x, . . . .  * , . ,. , . , . . .  metezés egypercentes bordói lével, majd pe 
dási határidőket é l a fekbér mentes id fürt bomlása klején a porzás rezkén-
leszállitani, valamint a kocsiálláspénzt és a p«>rra| megismétlendő. A virágzás után a kö-
lekbért felemelni-» Ha tehát valamelyik ál- tott fürtöket viselő szőlőt okvetlenül meg
lomásan az áru torlódás esetleg nagg aka- kell permetezni, úgyszintén a bogyó a lég-
dályt gördítene a lorgalom lebongolilása érzétényebh. feltétlenül szükséges  ̂á perme-

rézkénporzás.

elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

«ia * An iwk * * íÁa ,, tezés, jégverés után pedigjelé vegge igengbe a vasút a most idézeti változó ¡¿¿járáskor mitld a kétvé-
I pontban reszében biztosított |ogot, de csak j ckezö mód gyorsan és többször alkalmazan-
ott és addig, ahol és ameddig a forgalom Jó, inért a szóló megvédésére irányuló Iritéz-

, akadálytalan lebonyolítása másképen nem kedés csak így vezet eredményre. A hazai
'lehetséges. Semmi szükségét nem látjuk KazUakotón^Knc-íj iKen nagy 8z,J«ája«ol tesz

, , , az, aki a legkorábban fakadó hallásról az
I annak, hogy I  fekbér egyszer i  minden- fertőzött leveleket lieküldl az Ampelcló-
i korra és mindenütt az előbbi fekbér ötször- „ ia |„,Cetlié (Budapest, II. Dtbröi-ut 15.)
óséreemeltessék Sőt ami az érdekeltséget amely egyébként minden szőlészeti dologban
leginkább sirti, a vasútnak e horibíliseme- részletesen és díjmentesen szolgál tanáccsal
lés dacára is árulorlodás esetén ezt a már » hozzá fordulj! Ijazdiknak A k f o r w t  g  
ötszörösen felemelt fekbért az .előbb idé-

Deutsch E Károly
és Társa 

f é r f i s zabókná l

BUbflPEST,
IV., Ferencziek-tere 2.

sell rendelkezés alapián jogában all -a viük- . kvdVzőlapon U r lí

földmivel 
Iára ingyen

lésügyi minisztérium gbzdasági könyv
yen kóidi meg a kisgazdáknak, ha

ség mértékéhez képes^* még magasabbra A „Vaaárnapl Újság“  május 8-lkí
emelni. Az uj vasúti árudijszabásbun megá-! száma bő érdekes Ismertetést közöl a mo- 
llapitolt magas fekbér különösen nehéz tér- j dern grafikai művészetről, annak legkiválóbb 
hét ró fakereskedóinkre akik tekintettel az magyar mestere. Olgyai Viktor lóiéból be- 
ország minden részében erősen fellendülő mutatva a különböző eljárásaitA többi ké- 
épitkezési kedve, ami egyszeismind a fuva- j pes közlemények nagy számában ví
rosok nagyobb mértékű 
jelen W — igen sokszor

igénybevételét isi József főherczeg kistapoksányi vadászura- 
kerülnek abba a ' dalmának Ismertetése Bársony Istvántól szép 

helyzetbe, hogy elegendő fuvaros hiányá- j képekkel, a gödöllői müvésztelep képei, a 
bán a részükre érkezett rendesen nagy fa- sófalvi tűzvész, a london- manchesteri repü- 
küldeményt ¡óvat a fekbérmentes idő után j lóverseny, a szocialisták május elsejt fölvo- 
csak elszállítani az állomásról, amelyért! nulása, divatujdonságok slu Szépirodalmi 
természetesen nagy fekbért kell fizetni. olvasmányok: Ballá Ignácz és Oláh Gábor 

OyufamonQpóiium. Az osztrák és a verse. Szemere György regénye. Najjy La- 
magyar kormány közt folyt tárgyalások aj jós novellája, Rákosi Viktor korrajza a párl- 
gyuíajiionopóliunui* illetőleg annyira előre- < si. kommünról. Egyéb közlemények : Stlpl 
haladtak, hogy most már a magyar pénzügy- *”
minisztérium felhívta a kereskedelmi minisz
tériumot, hogy gyűjtse össze a "  gyufagyár
tásra vonatkozó összes adatokat. Ausztriában Irodalom és művészet, sakkjáték slb. A

Vasárnapi Újság előfizetési ára negyed év
re négy korona a Világkróniká val együtt 
négy koroia 80 fillér. Megrendelhető a 
Vasárnapi U|ság kiadóhivatalában Budapest, 
IV. kerület.. Egyetem-tileza 4. szám. Ugyan
itt megrendelhető a Képes-Néplap a legol
csóbb újság a magyar «'ép számára, félév
re két koron« 40 fillér.

'Károly kúriai tanácselnök és ^Edvl Illés 
| Aladár festőművész arczképe tárcza- 
| czikk a hétről s a rendes hetirovatok.

gyufagyáripar statisztikai felvételei már 
megtörténtek s csak majd, ha nálunk is cl- i 
készül ez a statisztika, fogják eldönteni az 
egyedáruság behozatalának módozatait.

— A vevőkőzönség szociális nevelése 
Oly |elszó. melyet rendesen csak az alkal
mazottak- é* munkások hangoztatnak és 
melyek ml társadalmunkban még leszoktak 
mosolyogni, mert utópisztikus követelés Ér
dekes jelenség és felemlitésre méltó, hogy 
a vevőkőzönség irányítás nélküli egészen 
észszerütlen viselkedése ellen munkaadó 
szövetségek is emelnek már szót. A fürthi 
szabó iparosok szövetsége felhívással for
dul a vásárló közönséghez, melyben n ko-
Wnség lelkilsineretésre és eszére apellál. (A kávéházban kél rendületlen törzsvendég 
A szabó-iparban er“ »- *»A—— • • . . . . . .  . .— .—  °
a munka, nem

CSARNOK.
Gyermeknap előtt.

Tr - .! v -ivéházban két rendületlen törzsvu— „  
n egyes hónapokban lul sok; beszélget. Beszélgetnek pedig a közelgő gyer- 
győzik túl órázással sem,1 jneknapról. Ilyeníojfmán.)



n a g y a t á d i h ír l a p .

— Közeledik a várva-várt gyermeknap, fillérben biróilag már megállapított kőltsé- 
*  ■” « *  ,rendez;. t  : J  . . yg^ lfiae iaa .— Miért mondja, hogy ‘várva-várt,,? . . . , ,. . , ..
Maga talán várja? Nagyatádon (Széchényi-tér) leendő megtar-

Kogyne. A  Liga-gyünyőrü munkát végez, ^sára

> lássa. És most mondja meg, jó 
sorsjegyé-

Az elhagyott gyermekekről gondoskodik. Ilyen
kor a gyermeknapon megérdemel ecv oár 
fillért minden embertől.

— Huj, de lelkesedik! Ne, majd 
mindjárt lehűtöm a maga lelkesedését!

— Ugyan! Miért hatené le maga az 
én lelkesedésemet ?

— Mindjárt csevegni fogok piagának. 
És biztosítom, ki fog ábránduTni a Ligából. 
Emlékszik ön, tisztelt barátom, a Liga tava
lyi sorsjegyeire?

— Már hogyne emlékeznék? Hetven 
darab sorsjegyet vettem.

— Helyes. És ha^nár ilyen jól em
lékszik, hát mondja oáak, mit igért a Liga 
ezen sorsjátéknál ?

— ígérni, igért a Liga. Szóvolt akkor, 
hogy minden sorsjegy egy valódi arany, vagy 
ezüst tárgyát fog nyerni

— Na lássa. És m 
ember, mit nyert mega a hetven 
vei.

— Ne kínozzon. Még most is el fog a 
méreg, ha ezekre a nyereményekre gondolok. 
Nyertem egy ezüst fülbevalót rézből, egy 
réz zsuzsut bádogból, ezüstvégü réz cipó- 
Í£u0t~a.cipómba*, Nyertem http és trajnsr-* 
kenőcsöt ezüst dobozban rézből, egy inggom- 
bot ingből. Nyertem epeömiést, nyertem egy 
családi botrányt a feleségemtől, mert Liga 
sorsjegyeket vettem. Nyertem . . .

— £tég, elég. Elengedem a többi nye
reményt És legyen nyugodt, én is ilyesmi
ket nyertem. Most már legyen szives és 
mondja meg nekem, mi az ördögért lelke
sedik úgy a gyermeknapért?

Mert marha vagyok, Mert elfelejtettem 
a múlt évi nyereményeimet. Igaza van önnek. 
Üli b rátom, mar nem lelkesedem a Ligáért.

, megjósoltam, hogy le fogom 
lelkesedését. Legyen 

i megfagyott 
gyermeknapon fognak 

sói sokan fognak, többek közt én is fogok 
adakozni . . .

Maga is adakozni fog?
<

1910 éyi május hó 18?ik napjának 
egy'pár délelőtti 10 órája

batáridőül kitüzetik csalihoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivató 
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t-c.107. és 108. §-ai értei
mében készpénzfizetés mellett h legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is^e és fetiftoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot gyertek volna, ezen 
árverés az t88l XL. t-c 120. §. értelmé
be ezek javára is elrendeltetik

Kelt Nagyatádon, 19t0 évi május hó! 
2 napján.

SZABÓ JÓ ZSEF  j 
Kir. jbir végrehajtói

1910 évi május hó 18-ik napjának 
‘délutáni 2 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-e. 107. és 108. §-ai érteimében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbét Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kelt Nagyatádon, 1910. évi május 
hó 3-dik nupján. ♦

SZABÓ JŐ ZSÉF
kir. jbir. végrehajtó.

hűteni a maga nagy lelkesedését 
nyugodt, a Liga iránti lelkesedés n 
szeretett hazánkban. A gyermeknap

BRADY-tile gyomor- 
cseppek 

a  m A r ia c z e l i  szOz M á r ia
védjegy gyei «llátva, 

■melyeket M árlaeiatl gyomor-

hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E  cseppeknek utól- 
érhctetlenUl jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés. székrekedés, la]-4aEimor górcsők. hány A a.il mat

sag, ■ * * -----
kór eTli

in u i ,  vérszegénység ésaáp-

. Kapható minden gyógy i 
ban" .Eg y  kla üveg M  fillér.

_  szertár 
ián*. '.Egy  kis fiveg 80

S
üveg I K éO fillér, 
feget 4 K 50 fillérért fran

ko küld a késxltó BKÁDV K. gyógyszertára 
a .M agyar Királyhoz*, W ien. U-í-lelachmarkt 
I. Depot 341.“

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Mártaczeli 
Szűz MÍriit ábrázolja, a vörö* színű csomago
lásra. éa az aláirásra. mely az olUaM levA kép 
másolata.

t*  ^  ^  ~  “  —  —  —  <»“ •
nába azokat a nyereményeket, a melyeket a Réthy-féle

vagyok, én megőriztem P E M E T E F Ű  C Z U K O R K A N Á L.
két a drága nyereményeket, fynert tudtam,
hogy Jön a gyermeknap! (Kéjesen röhög.) Vásárlásnál azonban vigyázzunk éa lialázottan t a n O f lC Z f i a k  C Z ÍD Ő  f e l s ő r é s z

—  Minő zseniális ember maga?l Kft- D i ik v J iu t  Urinnir miH»! hitinniaian

ö  ©  ¡ 3 * * © ö  &  t x w x z m i®

Jó házból
egy fiú

vetni fo(om én is az ön példáját Azt hiszem, 
a nyereményekből még nehány darabot cl-. 
halászhatok a gyermektktál. Zseniális bácsi [ 
maga. Zseniális!

Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan1

J doboz Ara 60 fillér.

— Szóljon, jó ember . . .  j ............. ........r̂ T, ,

■■készítésre felvétetik! 

Hausner Ignácznál
-------  Nagyatádon. ■ ■..■

— akor fizesse ki a mai feketémet.
— Kész örömmel.
(Csörömpöl a pincérnek és kifizeti 

leket ét.)
Pinty-urft.

387 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alólirott bírósági végrehajtó az 1881

Szőlősgazdák
.  _ _  Homokon át kdtül

[évi LX. t.-c. 10-. §*a értőimében ezennel 
kózhirré teszi, bog»* a budapesti VII. kér.

350 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Aulirott bírósági végrehajtó az 1881 kir. járásbíróságnak 1908 évi sp. XI 1884 7 
évi LX. t.-c. 102 §-a érteimében ezennel számú végzése következében Dr. Neubauer 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. Ferenc Ügyvéd által képviselt Pollatschek és 
és váltó törvényszéknek 1910évl 27817 szá Messlnger |avara 93. kor 10 f. s jár. erejéig 
mu végzése következtében dr. Neubauer foganatosított kielégítés végrehajtás ut|án 
Ferenc ügyvéd által képviselt Kohn és Hesser felülfoglalt és 920 kor.-ra becsült követke- j  
javára 410 K 83 fill. s jár. erejéig foganato- zó Ingóságok, u m. 150 drb. selyemkendö, I 
sltott kielégítési végrehajtás utján le és felül- 60 drb. abrosz, 10 tuczat szalvéta nyllvá- 
foglalt és llfle-kor.-ra becsült következő nos árverésen eladatnak.
Ingóságok u. m. röfös áruk, 60 drb. kendő Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- 
00 Ing, 20 drb. esernyő nyilvános árverésen rásbiróság 1909-ik évi V. 787 4 számú vég- 
eladatnak. jiésc folytán 67 kor. 10 fiii. tőkekövetelés

Mely árverésnek n nagyatádi kir. já- 1 ennek 1908 évi november hó 2 napjától 
rásbiróság 1910-lk évi V. 84 4 számú vég-1 járó 51/.. kamatul, és eddig összesen 68 
zése. folytán 410 kor. 83 flll. tőkekövetelés, kor. 70 fillérben biróilag már megállapított, 
ennek 19I0 évi február hó 8 napjától járó költségek erejéig,Nagyatádon (Széchényi-tér) 
67o kamatai, és eddig összesen 90 kor. 90 leendő megtartására

Homokon át kötött 
földön.

A ki borait nlatfé«- 
kor Jó áron áa Hamar 
akarja átadni, ültesen 
Delawara az*ftt szántó
földekre la, és ha a hiány
zó tokéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz. hogy drága és

Ezt bizonyítjuk, kik uiár termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 00 ko
ronáért la megveszik hektóját, ha százezer hold 
Ilyent teremne la. Permetezés nélkül S múlt év
ben is perenoapOrától mentes nagy terméat adott 
(holdanként 33 hektó.)
Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmentve.
NAQY GÁBOR szölönagybirtokos, 

KÓLY Bihar-m. Pósta távlrda 
és távbeszélő állomás.

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



NAGVATADI HÍRLAP

Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! -  Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártm ánnyal 1

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-és nyul- 
t e n y é s z t ö k  

figyelmébe!

A nwi kor legol.wl.t,, legjobb és legBqoyebben kezelteti sodronyfonata. mely a  összes eddigi sodronyfonatosat 
felOlimitja és. ai óssios enn.pai államokban, valamint az Ésjakamerikai Egyesült államokban szaliadalinazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
~,John-fcte szab. mosógépek kizá

rólagos helyi raktára.

vaskeres-
kedőcég.

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Épfiletvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Cornélia" és „Sophiana" permetezők és 

alkatrészek. \* 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
v u - r  J  ,

N A G Y A T Á D .

KÖNYV,- Í Í Í P 1R.- JR O  
Í S  RA I2SZER  

K E R E S K E D E M

El

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zs?EKöny-

ELVALLALOK:

pudasági, Ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász-

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. m  laPOk, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész Ivekben _ _  a leglzlésesebb kivitelben, 

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

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

szóval mindennemű alakú és kivitelű 

nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését Jutányos árban.

0

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.

Nyomatott Ucnják János kótiyvnyomiiijaban’Nagyttidon 1910.
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A -NAGYATÁD ÉS  V IDÉKE GAZDAKÖRÉNEK. H IV A fA LO S KÖZLÖNYE.

Előfizetési á r ak :  egész évre 8 kor., félévre 4 kor., nc- 
~ ~ " : 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 SZKRKESZTÍ»:

dr. N EU BA U ER  FERENCZ
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Nagyatád, S*échény>1-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Kenyák János 

könyvkereskedése.

Választásit elnökség. igazságérzetébe vetett bizalom, az 
emberek és hely tökéletes ismerete 

Közeledünk a választás napja- azok a tulajdonságok,.melyek nélkül 
hoz. A vármegye és központi vá- a választási elnöki tisztnek megfelelni 
lasztmány f. hó 19-én, illetve 20-án nem lehet.
gyülésezik és úgy hírlik, hogy Csak azt tisztelik az emberek, 
junius 2-ika lesz a nagy nap, a kit ismernek. Csak annak pártat- 

Nálunk, az alkohollal és pénzzel lanságában biznak a kinek e tulaj- 
saturált kortesválasztások országában, donságáról már tevőlegesen meg- 
a hol esztelenül összecsőditik hosszú győződtek. Az emberek és a bem 
Időre egy egész vidék, felizgatott-ismerete nélkül-pedig a téves intézi 
fétfilaKöSságáf egy szükíieíyre, rend- kedéseknek a legjobb akarat is ki 
kívüli fontosságú, hogy megfelelő van téve s főleg: a tanácsra szoru- 
intézmények és közegek biztosítsák lás befolyásolhatósága enged követ- 
a mesterségesen felszított izgalom keztetni, a mi a bizalmat feltétlenül 
Közepette az élet és vagyonbizton- megrendíti.
ságot. Épen azért mindenütt az ország-

Nagy számú csendőr és katona- bán oly egyéneket keresnek erre a 
ság és a rendes közbiztonsági ha- tisztre, a kik az illető választókerü- 
tóságok segédletével a választási letbén laknak, lehelnek ugyarLpoli- 
elnök hivatott arra, hogy a fokozott tikai meggyőződésükről ismertek, 
izgalom mellett a rendet fentar.sa. azonban társadalmi és egyéni posf^ 

Mipden egy kézbe fotytk össze, tiójuk mégis ki kelt zárja azt, hogy 
a rendes hatóságok és jgiidhivuli tűluk részrehajló eljárás fcltételez- 
fegyveres erő felett a törvény által hetö legyen. _ 
külön kijelölt rendkívüli egyén ren- A hol csak valamennyire művelt 
delkezik azért, hogy a szokottnál közönséggel is bir a kerület, ott a 
nagyobb tekintélye a párial’anságába helylyel és egyénekkel v; ló isme
vetett általános—bizalom nagyobb retre tekintettel mindenesetre oda-
?iaranciát nyújt a rend és nyugalom való, megfelelő egyént keresnek q 
entartására, mi *tha megszokott ren- választási elnöki tisztre és mindig 

des hatóságokra van bSzva a dolog, találnak is.
A kiemelkedő hatáskörnek kü- Csak a nagyatádi választókerfl- 

lönösen alkalmas egyén is felelhet l t̂ volt eddig ez alól kivétel. De dr. 
meg csupán. Altaláuos tisztelet, Marton Gyula, a ki kaposvdrUakos

létére a tisztet ellátta, e vidék szü
löttje volt, ide való gyökér volt, a 
helyi és személyi viszonyokkal is- 
merős fis kiváló higgadt modorával; 
igazság érzetével predentiriálva volt 
erre a tisztre. A leghevesebb válasz
tások lezajlottak már vezetése mellett 
s mindig elismerték a küzdő felek 
pártatlan eljárását, a mi a kedélyek 
lecsillapodását erősen ejüinűiíditütta--

Épén ezért az ő egyénisége 
ellen kivételesen soha szót nem 
emeltünk, bár tulajdonképen ő is 
idegen volt.

Most azonban az a hir járja, 
hogy a vármegye jelenlegi vezető
közegei, nem tudjuk micsoda befolyás 
alapján, állitólag a kaposvári válasz
tási mozgalom érdekében, nem dr. 
Marton G yulát akarják k ije lö ln i a 
i nagyatádi kerü let választási elnö
kébe k, hanem mást. És -pedig egy 
kaposvári fisk á lis t ' - •

ív/ clh-n a/, egész o á lasz h ¡k e 
rü le t ö n é rze tes ixuasztópotQ ársáyjci 
nettében tiltako zu n k .

Ha az eddigi rendszeren. váUo- 
zás történik úgy határozottinr1?(Wr  
teljük, Hogy kerü let b eli elnök le- 
\gyen kijelö lőé.

Vagyunk olyan intelligens vá
lasztókerület, hogy közülünk, is akad 
a választási elnök tisztére alkalmas 
jegyén. Ezt követeli szellemi ás tár
sadalmi leputiflAlhi de követeli

Nagyatádi Hírlap tárcája
PU n kö sd l rúzsa .

Pünkösdi rózsa,
Túl ¡piros rózsa,
Gyenge szára,
Karcsú szára 
Hajlik erre, arra . . .

Todod-e, mért vagy olg piros? 
Tudod-e, mért oly vidám?
Föld körölted mért harmatos? - 
Aki csak lát mért kíván?

Vérem szívtad ki egy cseppig I 
Mosolyomat loptad d l.
Könnyein az mely egyre esik 1 
Vágyam szállt szét a széllelt

Pünkösdi rózsa,
Tulfplros rózsa,
Karcsú szára,
Gyenge szárú 
Hajlik crr̂ < arru . . .

JedUcskay Jenő.

Szent Bürokratizmus.
Sz in : egy póstahlvaUl

Sut Brige: (erősen nézi:) Persze, per
sze I Segítsen kérem eltalálni a nevét I Laksz 
ur, vagy Ftunder . . .

La Brige: Kérném, egyik barátom aki A hivatalnok : Herlng. 
száz frankkal adósom, ma megküldötte a La Brige Épp ezt akartam mondani, 
pénzt. A nevemre küldötte. — és ajánlva, Önnek nóvére is van?
— de a belügyminisztériumhoz címezte, a  hivatalnok: Van* > 
ahol főtitkári minőségben működöm. A le- La Brige : Hirtelepsí'öke 
vélhordó akkor hozta a hivatalomba, am i', La Brige: Bájos fiatal leány I Sokszor 
kor még nem voltam olt . . táncoltam vele! Bocsánatot kérek, hogg

A hivatalnok: És újra elvitte a pén- nem ismertem fel, rögtön I Nem tudtam, 
zeslcvelet. Ez a kötelessége. ¡hogy ön itt,van alkalmazásban,.de külön-

La Brige: Igenis. Visszavette a posta- ben is, a világítás sem |ó;  Ön*ndek,‘.hogy 
hivatalba. ily |ó színben látom I Kedves nővére hogyan

A hivatalnok: És a levél Itt van ná- vau? . .A hivatalnok: Köszönöm kérdését, 
pompásan érzi magát.'

La B r ig e : Kírnim tdlit, adja U  ne- u  f l r | g í . Sz,vtlked|4k Eladni kérem,

kém. A levelem . . .  hódolatteljes üdvözletemet *
A hivatalnok: M  Brifl« ur* a  hivatalnok: Köszönöm, átadom I
La Brige • (kis»* etaodálkoaH.) Oflu u  „ „  TeM , „ „ „  „  u4 j

van. de kérem. Donna™ ludjaT frankról I ld i i  pénzei levelem? ’
A hivatalnok: Már nem emlékszikreárp? {• A hivatalnok : Igenis. Itt van. (meg-

\~r- La Brige: Az Igazat oevallva . . * mutatja).
A hivatalnok: Ezelőtt többször volt La Brige: Kös*öií8m! (Benyúl érte).

| szerencsém Crontemillardéknal összetalál- Hivatalnok: (visszahúzza a kezét):
'kozhatni önnel! Bocsánatot kérekI . . i

La Brige: Crontémillardéknál ?  4  La Brige: Ugyan? Hát nem akarja 
A  hivatalnok: Igenis. átadni nekem a levelat?
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a választóközönség közbiztonsági paHagon hagü'i . hancm épen a p 
érdeke is, mely csak akkor van szenvedélgtöl el iem vakított közön 
megóva, ha a választási elnök az seg érdekéhen fel tel Ihasam¡In . 
emberekkel és helulyel ismerős és Még az eset^nj^  na ) 
így bizalmat tud kelteni már leve sorok közkezre I “ ‘asa elot már a  
maaa iránt központi választmány máskép intéz
, Ezt nem keltheti fel bennünk kedett volna, na3üon 

sem valami nagy ur fiatal társa,sem taláinok egy m“ 9alo™â 9'nd/.,|,1̂ '  
semmiféle szürke öregur, a kit soha az iránt h °g y d r  Marton Gyula 
senki sem látott. Mindezekről na- nagy tekintélget a választásra ma 

előre meglesznek gunknak biztosítsuk.
rtatlansag  Ha azonban ez nem lennegyón sokan

r a r y r s r j r «

színdarab után Dani Terka szerzett 
magának sok elismerést és fapsot egy mo
nológ előadásával. Ezt a programra utolsó 
pontja az élőképek bemutatása követte melyért 
a legnagyobb elismerés Novacsek^Matild 
urhölgyet illeti, ki fáradságot és időt nem 
kímélve tanította be a növendékeket Az 
élőképek föszerereplői voltajf. Klein Erzsi, 
Rotter Rózsi, Kertész Erzsi, 'Rotter Emma, 
Dümmertb Ilona, Dani Mariska, Musza Mar
git, Klein Margit, Roznik Mariska, Törzse 

le- Margit, Hausner Ella, és László Erzsi, 
jjgll Az előadás után társa^ vacsora majd

kapu nyitva.
*  "  b* űma! fTwtoZ‘i Műkedvelői előadás.és igu a oagyon és életbiztonsá

got dönti kom oly oeszé/ybe. Erre 
hauelmeztetjük a nyilvánosság előtt

A polgá/i leányiskola növendékei No- 
vacsek Matild tanárnő vezetése mellett min-

/^adás szép anyagi sikerrel is járt.

Hiúság vására.
Irta : Nagy Zoltán kir. törv. biró.

figyelmeztetjük a nyilvánosság w—  vacs€K mama tanárnő vezeiese imnieu mm- fl .. tnrvánn iavaclat hirí>- a 
azokat az intézőkőrőket, kik ezt a d<?fl tcki(ltctbcn „̂yesen sikerült tánczczal . ^  u í  »Í z
hibát elkövetni akarják és előre is egy5ckötött műkedvelői színi előadást ren- ?®e!Lf̂ o ̂  ^ ÍÍISaÍ"
felelőssé
kárért

teszük őket a beállható A «Korona szálló» nagytermét szom 
töl

bán bejárta a világsajtót. A legköz-

Nálunk Kaionosxepen, na a ,e- £ ■  * *  ^  t Ü S Z j
lek nem nagyon csalnak, izgalmas “ “ ezeiw' haiigatu, a gondosan Jjü2hk Díniában. Aminthogy igaz is,
választásra számíthatunk. Ennek egy .............. crPb‘!rck leqn.asyp.bb rí52S_
u); fsnreretten, Idegen ember m e g f e - e S l e f o l y á s .  .  ne™ ? " a gon™  «<«> »rban. v«|jon 
lelni nem lesz képes. k á .. szükséges-e, kell-e egyes mtezkedes,

Határozottan fentartjuk ama, ki- s e i * -Nagymama. dmü hanem arra, hogy miért alkalomszerű
válságunkat, hogymindig lehető** e ím llekl)t _  *  .  lt4 „ unöven d éke ,  ^ ^ v ^ b ó T s a ’ S  i j e s z t

elő javaslatot a cimek és rendjelek 
eltörlése iránt.

Mert nagy tévedés egy pillana
tig is abban s  hitben lenni, hogy a 
demoktátikus eszmeáradat, az egyen- 

r ;Z h In  ,T r t« 2 k ! ¡ös(é?  eszményi fogalmának legyöz- 
R „z L , szArak„z.a..a erel‘  liajtotta volna halai-

vidéki ember jelölendő ki választási 
elnöknek' azonban a mai helyzetet . 
a rendesnél veszedelmesebbnek tart- mmmmmimim

vígjátékot mutattuk De a leánynövendékek. 
Az ötletes darab minden részletet gondosan 

szereplők valamennyien
. , ix * i • * ** i u i kiváló összjátékot produkáltak. Szondy Vil-

VaJ °  ' ck!n' c« el an” l k az ma, Musza Margit, Szabó Mariska, Roznik 
óhajtásunknak adunk ki ejezést, hogy ^  Szab6 E,zs, és Domiirovics Juiis- 

e ,o ök  °  • — -  * • » ■ —  
jÜtikai paitauaoa ni^aija, c , n ...fczuum nottCTAz ő politikai pártállása kizárja,

hogy a nemzeti munkapárt bizalom- ,  . NugiIU,ulails.  ..... »i».. ,r , „ | ,ai mába az embereket és hogg ezek
mai ne viseltessen Iránta, a fflgget-' közvetlen elAadáMíval a közönséget közül egy parányi kis ország. Dánia
lenségi és W-as gazdapártról pedig a  műsor harmadik ponijái a «Nflkér- jelenjék meg elsőnek a nagy világon, 
tudjuk, hogy dacára kifejezett politi- dét- cimű vígjáték képczie. amit szintén amely törvényben akana eltörülni a 
kai nézetének, dr. Marton Gyula igaz-1 „cm tévesztette el hálásai, amiben a w- címeket és rendjeleket Bizonyára azt 
ságszeretetébe és pártatlanságába1,epüknek voll nagy érdemik Ebben a dn -és  úgy gondolja a tisztán Utó em- 
vetett hite sziklaszilárd. r, bban a hölgyek kózül, Dani Terim, Feigl-, bér, hogy ott bűzlik, rothad valami,

Ezt a nagy erkölcsi lökét, mely , iok Irén, t>arrayiiy Margit. Kun, Jutaka é i: mintha pedig másutt éppen úgy, 
a junius 2-iki választás izgalmai közt! vágó Janka, a férfiak kAzál PaucMy Lá>z- vag y  még jobban nem rothadna, 
megbecsülhetetlen értetni, ma egyet- ió éi Kaczo*ukg Gusztáv buzgólkudiak a csakhogy másutt nem akarják érezni, 
len helye ember sem képes meg'^e, érdekében a kozöruéo elümeró lapjai avagy talán nem oly finnyás az or-
sem közelíteni, azt nem szabad í mellett ,ruk és erkölcsi felfogásuk.

A kivalalnok: Szívesen átadnám Önnek 
a levelet, de előbb legitimálja magát.

La Brige: Kivel szemben?
A hivatalnoki Velem szemben.
La Brlge: Önnel szemben ?
A hivatalok: Természetesen. (KI*| 

szünet.)
La Brige: Ez Igazán muletságos I Be

bizonyítsam, hogy La Brige vagyok noha 
rögtön (elismert, minthogy vagy húsz eset
ben találkoztunk Crohtemóillardéknál.

A hivatalnok: Bocsánat uram, én önre 
Ismerősi minőségemben Ismertem rá, — 
hivatalnoki minőségemben ma látom először.

La Órlge: Tudja kérem már sokat hal
lottam a bürokratizmusról, de ilyet , . .

A hivatalnok t Ezen csodálkozik ? En 
állami hivatalnok vagyok. Rendeletek ponto
san be kell tartanom, ha nem akarom ki
tenni magamat annak--- (La Brlge beszélni
akar. Ne felejtse el uram, hogy engem ter
hel a felelősség. Tégy fik fel, hogy ön nem 
a levél tulajdonosa és én önnek adom ki 
a levelet Ml történnék ? Az történnék, hogy 
először nagy dorgálást kapnék, azonkívül 
a saját zsebemből téríthetném meg a száz 
frankot.

La Brige: De az ördögbe hát, mit

akar ezzel mondani uram t La Brige vagyok, 
vagy nem vagyok az ? Mindentől eltekintve, 
az vagyok-e?

A  hivatalnok: Biztos vagyok benne, 
hogy ön az.

La  Brige: Tehát?
A hivatalnok: Kérem a legitimációt 

és öné a levél.
La Brlge: (égre emelt szemekkel). Nem 

bánom hát. (Tárcát vesz elő.) Tessék, ezek 
itt nevemre címzett borítékok.

A hivatalnok: Ez nem elegendő. Talán 
a katonakönyve Is Itt van a zsebében?

La Brlge: Az nincs, ellenben megmu
tathatom önnek • házbérnyugtát és a biz 
tosltási kötvényemet

A hivatalnok: Kérném I
La Brlge: No hála IstennekI Itt a 

két okmárf|j!
A hivatalnok (utánuk nyúl): Köszönöm 

(tloiazabb csönd.) A hivatalnok gondosan 
vlzsgtlgalla az okmányokat. Elismerem az 
okmányok valódiság«, de ez nem bizonyll 
semmit. ."*>>

La Bfige: Miért nem ?
A hivatalnok: Mert ezek itt egy bizo

nyos jean Philippe La Brlgéról szólanak, 
lakik rue de Donai 11, mig a pénzeslevél

szintén La Drigenak szól Jean Philippe ke- 
j resztnevekkel, de a piacé Beauveaura a 
I belügyminisztériumba van cimezve. Nyűgöd • 
jék bele kérem, majd még egyszer fel 
hozzák Önnek a pénzeslevelet.

La Brlge: Mikor?
A hivatalnok: Holnap reggel nyolckor 

| La Brige: Csak tiz tarakor nyílnak 
{meg a hivatalok.

A hivatalnok: Akkor hát délben.
La Brige: Akkor reggelire megyek.
A hivatalnok: Akkor hát hat órakor

este.
La Brige: Kijünő. A minisztériumok 

Öt órakor csuknak.
A hivatalnok : Nagyon sajnálom, uram, 

a legjobb akarattal sem képes a pósta meg
változtatni beosztásait az ön kedvéért.

La Brlge: Ennélfogva?
A hivatalnok: Tehát.. . .
La Brlge: Úgy gondolom, majd Így 

intézzük el a dolgot: A  levélhordó meg én
—  hiába igyekszünk ihajd öszzetalálkoznl 
az életben I Közben, öntudatosan és hldeg~ 
vérreLmegtájnadJo annak a pénznek a kia
dását, amely, ahogy On jól tudja az enyém 
és amelyre szükségem van.

A hivatalnok: Uram. . . .
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Nem is lehet más oka, magya-ldők, hanem, megtiltani a n}iniszte-| lenpárt erős tüntetést rendezett a munka- 
rázata ennek a javaslatnak, mint, réknek- hogy.kitüntetésre a fölséghez pártiak egén, amelyben sok záptojás is sze- 
hogy torkig beteltek már a jámbor előterjesztést tegyenek. Ez volna a kepeit. Barcson Sélley dr.-t S&rközy fószol- 
dánok is  azzal a szemérmetlenség- célra vezető, legalább ezt is úgy gabíró vendége volt. Kedden Tamóczán és 
gél, amely a cimék és rendjelek üzér- gondojják_ áltajánosságban azok, kik Péterhidán volták. A további utirend a kö- 
kedése körül napirenden van. Csak a demokratikus eszmétől áthatva 
nevezzük nevén a gyermeket: üzér- ellenségei elvileg a rendjeleknek és 
kedés biz az. Hogy sokszor, de lég- címeknek. Elvileg Mert gyakorlat- 
többszőr nem pénzbeli, ellenMék az,; bán talán ők is másként alkalmaz- 
amikkel a címeket és rendeket meg- zSk" a tételt, mini ahogy tényleg 
szerzik, megengedem, nohá közkézen gyakorlatban a felségjogok gyakor- 
forog a milánói ügynökség^rjegyzéke lásánál fogva másként is nyeralkal- 
az olasz lovagrendek árszabása te-’mazást ez, minden hirdetett nagy

vetkező: Szerdán : Lábod, és Homokszent- 
györgy. Csütörtök: Tarany. Péntek: Vízvár. 
Bélavár, Heresznye Bolhó. Szombat: Cső- 
köly Glge, Mike. Vasárnap: Jákó, Kisasz- 
szond és Kiskorpád. Hétfő: Görgeteg.

J.7 függetlenségi és QS-as gaxdapárt. 
A nagyatádi kerület függetlenségi és 48-aj

kintetében. egyenlőség mellett is, mikor minden gazdapártjának képviselőjelöltje az elmúlt
Hacsak arról vo lna  szó, hogy gyerm ek csak meztelenül jön a vi- napokban folytatta kortesutját Bejárta Gör- 

egyéni iztésL és felfogás dolga az, lágra s egyikünknek sem jut több geteget. Hosszufalut, a pünkösdi ünnepek 
hogy ez vagy /áz különbnek akar örökül, mint egy sirgödor. É s  ez,de! alatt volt Lábodon, és Nagykorpádon Min-

{denütt nagy lelkesedéssel fogadták, s beszá- 
| móló és programmbeszédét s legnagyobb 
1 figyelemmel hallgatták végig.Választási mozgalmak.

Sélley Sándor dr. prognimmbt-ntédc

látszani embertársai között, úgy bi- csakis ez az egyenlőség, 
zonyára nem nagy köze lenne ehhez 
a világnak. Az egyéni hiúság kisded 
játéka ez, amelylyel a józan ember
társ nem törődik. A dolog lényege Sélley Sándor dr. progrnmmbmrrdv Somogypárnwgyv toriH-nyhatáXügu I. 
abban van, hogy a cim és rendjel .  . . . . .  .. .. . I hó ,9én lart * ,ár9yban ülést- melyen az 
eredetileg az érdem elismerése és . T T v i í ’  országgyűlés összehívására s a választások 
megjutalmazása. És ebből a felfo- |4"ak " f " 1* ^  "  dr mege,iésíre vonalkozó ki,ily, kezlralokai, 
gásból kiindulva bljOTly nagyon T T ! “ "  . elsónap- a belügyminiszter körrendelet*! olvaiták »1. 
kevés megérdemelt kitflnt£t^x^eU.i4l í ! l ! l * 'L r k̂ V ^ “ ' gunk̂ : ,?2 a ‘ *  i
fénHféFeíetosztogatnak. É s  itt van  . ^  a, .*51 rendelkezó központi valMztmínnyUrt ül««,
a bökkenő. Am i alkotm ányunk s ie-  iri*iyen megaliapmak a iomo&t kerületek
rint a címek és rendjelek adomá- .. a“«""}50" * munkapárt el- választási napiéi, kinevezik a »ílautiil
nyozása felségjog. Természetes te- nőksége teljesszámmban jelent meg, de ott1.
hit, hogy az uralkodó tanácsosai 8 egg «*><«9«» lm,gul Hírlap fettsitáM szerint ami tűrvén.,-
terjesztik elő a cim és rendjel adó- r “ c 's ’  v“ “ ‘ hattagúnk kerületeiben a valrtwlníHeq (o- 
mányozásokat. Az uralkodó taná- I*"1*  Í ? " 1*? kocsiii- „,u, 2.41 „«g„ j-at tüzl ki a kiizpont víiaui- 
csosai, tehát a miniszterek politikai ™  T ’ 1"* “» “ V‘|BIZ|,ÍS -’Pl1“*' 
felelősségének körébe tartozik azután k'“ ’«  ! f ke " ,ke JT *  dr , kl,4l»‘
annak szigorú megítélése, hogy min- K , ,  meleg szavak a 
den egyes esetben csak az igazi ér- "  ‘  .Uai
dem jutáimaztussék. De T T .Z  *  ""T T , «  I- Hány de tolul ezzel ^m h^n M>ra b?l<«'°" Hrmzu «o o Im t  kiafrte. M eg^
Mindannyia föKtt talán egy. a leg-
nyomatékosabb és mindenki által ny °k s/"egyíkük, ízléses virágcso- i

korral kedveskedett neki Délelőtt Sélley!
látogatásokat fogadott.megérthető s ez a de az, hogy a

miniszterek Is emberek. Emberi gyár- M P H H  . .. ... . .  , 
lóságokkal, megtévesztésekkel k -  , fl P '^ m b e .z M  deiuta,, három« 
¿ágokkal telítettek s ez az ut és f
mid, amely ily értelemben hozzá- b' "  ,A 9» '*«“ vf ' k 
|uk ehet férkőzi mindezeken felül “  7
politikai érdek által is vezetve van |ri6uük' 1- "“W

Nem úgy kellene tehát megszö- kl 
végezni a dán törvényjavaslatot, 
hogy a cimek és rendjelek eltórlen-

Sélk*y Sándor dr, körülbelül egyórás 
beszédben vázolta az elveket melyek - 
programmját képezik. Kiterjeszkedett a leg- j  
aktuálisabb politikai kérdésekre is, preczl- j 
1 állásponlját az önálló Bank, várnterü-

Szép kis tavasz.

Csüng az eső a sár nagy.
Az örömöm szörnyen nagy 
Semmiféle bu és bánkó 
Dásra nekem nincsen ok.
Kiszen már a csónakom r ~  
Melyen utazni fogok.
Sok esőtől eszem kékült 
S  miközben a csónak készült 
Vártam hogy a pünkkösd Jöjjön,
S a viz addig nagyra nöjjön.
S várom, Várom, szörnyen várom, 
Hogy az Jdőm végig fogom 
Csóna-csónakázni nyáron 

>ers*e igen sokan vannak 
Kik örülnek víznek sárnak.
Örül paraszt ur és szolga 
Mert hát ezzel élázott a 
Megtervezett |éygyár dolga.

Személyzet szaporítás a jegyzö-

La Brige: Uram, ez abszurdum.
Amennyire én Ismerem a rendeletet, a cím- á választójog reformjának kérdésé- j
zett egyszerű névaláírásra kapja meg a ^Cf| Kijelentette, boay végtelenül megtisz-1 
levélhordótól a pénzét. , je|ve é r e z v e  magát, ha a kerület bizalma a j

A hivatalnok: Úgy van. ¡parlamentbe, küldené. Mindenki és mln-
La Brigi*: Anélkül, hogy bemutatnájdinkor számíthat támogatására. Beszédét! 

neki a katonakönyvét. a lakbérnyugtát, egy- gyahrail vakította félbe n hallgatóság tét- ságnél. Barcs község képviselőtestülete el- 
szóval anélkül, hogy legitimálná magát vc'  szésuyUvánitáMl A programmbeszéd befeje- határozta, hogy évi 800 korona fizetéssel 
le szemben. uj jn hosszabb Ideig beszélgetett irnokt állást rendszeresít. Az uj Írnok fogja

A hivatalnok : Természetesen n k é p v is e lő n ő it  |ia lyatóival, majd hívei- a marhalevélkezelést ellátni.
Ln Brige: Csak ezt akartam tudni. ,ö) lakására ment. — Tolvaj szarka. Papp Samu József

Érthetőnek fogja találni, h«Mjy a belügymi- Ej(c fc|liyo|ckor bankét volt amelyen alsósegesdi lakos különös »retcttel vonzó- 
niszlérium portásának barravalót adok majd mi||tcgy jj^huizan vettek részi. Az első dott a a fényes tárgyakhoz, pláne akkor 
ás arra kérem, hogy ha pénzeslevelet hoz- Barakonyi Károly tartotta a ha az pénz volt. Minta marka, csapott le
nak a elmemre. egyszerüeiLjuowUfl-ftJevél:,^^, j||uutris jelöltjére, utána dr Sélley olt ahol módjában volt a más pénzére és 
hordónak: Én vagyok I köszönte meg a meleg fogadtatást Beszél- j||n berek, nádak erek ellépett. E  hó tlzen-

A hivatalnok; Ebben nem akadályoz- ,ck rnég Kozma József és Szalay István, egyedikén betévedt bizonyosan véletlenül 
hatom meg . . .  . Kommen Elek dr. lelkes szavakban élteit? Leposu tylhály házába. Tíz asztalon talált'

Ln Brige: Nem tphet ellen semmit. | Khuen Héderváry Károly mlmszterelnököi egy korona ölven fillér rézpénzt magához 
Akkor hát a legszebb rendben van minden. | Tisza István grófot. Mindkettőt távirati-. véve mind. akinek rendben van a szénája 
Uram, nagtjon örülnék, ha mielőbb viszont-1 |ag üdzözölték. - tovább ukart lépni. A tulajdonos azonban
láthatnám. Ad)n át kérem nővére ő nagysá-1 Pünkösd másodnapjáu délelőtt indultak rajt ütött is u csendőrség mint e csekély- 
gánnk üdvözletemet. el a kerület bejárására. Mintegy tiz kocsi ség miatt megindították ellene az eljárást

A hivatalnok: Alássan köszönöm La kisérte a jelöltet útjában. Először Háromfá- — Motorközlekedés Kaposvár-Fonyőd 
Brige url ra mentek, innen Babócsár*, majd Barcsra között. Kérelemmel fordullak a kereskedel-

Qoorge* Courteí/rte. \ hajtattak. E  két utóbbi községekben az4el- ,mi miniszterhez, hogy a njjárt időtől kezd-



Rendelésszerüen
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— A tüdővész pusztítása. A belügymi
nisztérium jelentése síerint a magyar biro
dalomban 1909. október havában 4678 egyén 
pusztult el. Ez óriási számból a dunántuli 
vármegyékre összesen 663 halálozás esik. 
Sortiogy vármegye a legtöbb halálesettel, sze
replő clunántuli -megyék közt a harmadik he- 
lyen áll. Legnagyobb voít a halálozások szá
ma Zalában: 120, Vas vermegyében 81, So- 
mogyban 72. E  szomorú adatok hangosan 
figyelmeztetnek, hogy kövessünk el mindent

készült

átmeneti kabátok 

felöltők,
_ jÉ W -

utczai

ve Kaposvárról Fonyódra a mostani lassú 
közlekedést ’motorosok váltsák föl. fl ke
reskedelemügyi miniszter már leirt Kapos
vár állomásra , hogy a Balaton mellett nya
raló közönség kívánságát figyelembe óhajt
ja venni, sürgős előterjesztést kért, mennyi 
motoros vonatra lenne szükség, a forgalom 
lebonyolítására és ezen motorosokat még 
június havában uj és lényegesen gyorsított 
menetrend szerint meg is akarják tnditáni 

Jegyzők diák-internátusa. A  dunán
túli községi és körjegyzők tegnap Győrben e veszedelmes kór pusztításának meggátlá- 
a vármegye székhazában gyűlésre ültek sára. Ajánljuk az illetékes körök figyelmébe 
össze, hogy az általuk Győrben létesítendő azt á  védekezési módszert, mellyel Ameriká- 
diákinternátus dolgában határozzanak. A bán akarják a közönséget a védekezésre ki- 
gyülésen Csizmadia László elnőklésével oktatni Az összes pályaudvarokon és nyil- 

' Győr-, Komárom-, Moson-, Sopron-, So- vanos helyeken művészi kivitelű plakátokat 
mogy-, Vas-, Veszprém-, és Zalamegyék függesztenek ki, amelyek a tuberkulózis bor- 

' jegyzői nagy számban vettek részt. Orom- zasztó pusztítását szemléltetik. Több mint 
mel vették tudomásul: hogy a belügymi- egy millió plakátot készíttetnek. Az egyes 
niszter az internátus alapszabályait jóvá- plakátok 2.76 méter szélesek és 2.35 méter
hagyta. A közgyűlés a jelentéseket egyhan- magasak. •_____________  " '■---- .
gulag tudomásul vette s kimondotta, hogy 
az internátust már az 1910— 1911 -¡ki tan
évre megnyitja.

j — M. kir. póstások othona és interná- 
tusa javára kibocsátott sorsjegyek húzását 
fohló óvi október 15-re__hallal?tolták el,
mert a sorsjegyek egy részét még nem si- katonás modorát Tatay Dóra, mikor 
került elárusítani. sem az apja sem az anyja (óh, hova

Züllött Unoncz. Mohácsi Ferencz beszélek!) nem volt katona. Hacsak 
Úrávaerdőpusztai 13 éves gépésztanoncz a pénzügyigazgatót —  ami Dóra édes

CSARNOK.
Az aprószentek.

A z  isten tu dja, honnan szedte a

elsőrangú kivi
telben és jutá
nyossá rákon

Ka P h a tó K

Glókler József ugyanottani lakostól ez év 
: folyamán három ízben pénzl lopott és Lá
bodra szökött Lábodon pedig Farkas István 
erdőőrtől egy forgópisztolyt, Ordh Jakab 
huszártizedestől pedig 1 drb. esernyőt lo- 

1 pott Feljelentést tettek a mikéi csendőrség-

atyja volt — nem számítjuk mégis a 
hadsereg kötelékébe, a pénzügyőrök 
miatt, akik tudvalevőleg kardot vi
selnek. Bizonyos azonban, hogy a 
város kávénénikéi vaióságos rette
géssel szokták emlegetni a sudár

! nél. mely a tettest kinyomozta és a lábodi i növésü eleven barna leány huszáros 
határban Mohácsi Ferenczet letartóztatta. | tempóit, már ahogy Ok nevezték a

; Átadták a nagyatádi járásbíróságnak.
‘ — A szilvapálinka barátja. Farkas Já 
nos barátja volt a jó pálinkának. Az Ital 

i iránti szeretetében azonban lultépte u tör- 
j vényes és megengedett határokat. A másé- 
1 hoz nynlt. Április tizedikén Farkas József
nek a pajtájából eltűnt egy ötvenliteres hor- 

' dó teli szilvapálinkával száz korona érték - 
1 ben. A gyanú Farkas Jánosra ki Farkas Jó
zsefnek testvérére irányult. A csendőrök Is

szókinumdását, hangos kacagást meg 
art a szokását, hogyha végig sétál 
a fő utcán, vagy a sétatéren hát nem 
úgy libegett el szemlesütve a bolt
hajtásos kapuja egy emeletes házak 
tövében, vagy á gesztenyefák lomb
sátora alatt, mint valami elszabadult 
rezgő liliom, hanem amúgy moká- 
nyosan a szemük közé is nézett a 
szembejövőknek, a divatos nagy ka-

I

Deutsch F Károlyi
és Társa 

f é r f i s z a b ó kn á l

B U b f l P E S T ,

IV., Ferencziek-tere 2.

¡ez Irányban nyomoztak s az eredmény az rimáju kalapja alul. Ennek a (bár 
lett, hogy ma feljelentették. Farkas Jánost alapjában véve  sohasem kacérkodó)

pálinka barátját lopás miatt a kaposvári magaviseletének köszönhette a ka- 
I ügyészségen t\ jó sziivóriumnak azonban tonás leány, hogy egyetlen komolu 
nyoma veszett. udvarlója is, —  mert ugyan melyik

— Eltörött a hegedő. Morvát János bőd szegény leány beszélhet manapság 
viczai lakós szerette a zenét. Mellette őrült igaz lé lekkel többes számban erről 
mellette feusult Örömében bánatában zené a feher h o lló ró l? - megretirált tőle. 
vei és borral segített magán. A bor azon-. A derék vő legényjelö lt valam i tör- 
bm gyakorta a fejébe szállt és ilyenkor vényszéki jegyző egyszer csak, amí- 
Horvát János uram nem tudta mitcsinái. kor már mindennel rendbe jöttek 
Folyó hó hetedikén is két kedves barátja volna a fejébe vette, hogz a jöven- 
hegedü és bor mellen szórakozott, amikor dőbelijének még sem va ló  o ly bát- 
az a sajnálatom dolog történt, hogy nem ran nevetgélnie a férfiakkal és ezen 
ismerve a szőiiö erejét, többet Ivott levei- aztán összevesztek úgy, hogy szaki
ból mint kellett volna, hősi magyar virtus i tás lett vége a dolognak.
szerint nem a nagybőgőbe súgott, hanem. Dórát aki szerelmes volt a jegu- 
a prím hegedűn törte össze Kurucz János ZŐbe, nagyon megförte ez a szakítás, 
zenész sajnálta az esetet mert az ő hege- Egészen megváltozott. Nem a modo- 
düjét érte a kellemetlen eset. Nem akarta rában, mert az a régi maradt, leg- 
megértenl hogy a  törés ruzás url tempó és följebb ha érdekesebbé vált kicsit, 
kárát kerek száz pengó forintokban felszá- hanem a kedélyében. Büszke leány 
mltva feljelentette Horváth Jánost. volt S mivel Végig sértette Bógner-

— Az asszony verve jó. Ezt az elvet nek (igy hivták a törvényszéki jegy
követi Jobbágy György drávaszentesl lakós. j ZÖt) ügyetlen és tapintatlan kifogás
ki f. hd 4-án feleségét úgy-megverte, hogy 1 kodása, inkább a nyakát metszette 
azorvosltóileletszerint súlyos testi sérülést,volna el —  pedig kár lett volna érte, 
okozott rajta. Jobbágy Györgyöt a csendőr- mert szép nyaka^VOlt —  sem, hogy 
ség feljelentette a nagyatádi klr. járásbiró- egy lépést \i tett vo lna  a közeledés 
sásnak. ‘ felé.



—  R m i vo lt  n incs —  mondta 
magában és csak azért is hango
sabban kacagott és m ég' peckeseb
ben .sé tá lt vég ig  —  m ivelhogy éppen 
jig ár vo lt —  a sétatéren a geszte
nyefák a la t t  pggedfil. P iro s _naper^ nak is a hajm adiknak is egyformán
íiyö jé t neki támasztottá a vállának, 
mint valam i puskát és ment egyenes 
katonás lépéssel a ropogós kavicson, 
am elyre némán reszkető fény —  meg 
árny fo ltokat rajzolt a sűrű Uombo- 
kon áttörő napsugár.
.  —  Fén y  és árny —  gondolgatta 

magában ilyenkor minthogy minden
áron szüksége vo lt vigasztalásra, 
—  fény és árny akárcsak itt a ka v i
cson ez az egész élet.

É s  ahogy —  ezt már nem ka
tonásan —  fölfogta keztyüs balke
zéve l a szoknyája ráncát, nagyot 
kiáltott egyik-másik szembejövő is
merősére :

—  J — jó  napot Lakatosi
Vagy:
—  K  - k é z it csókolom édes nénil

NAGYATÁDI h ír l a p .

rán maga a jobbik eszébe kapott 
Bogner is akit időközben törvény- 
széki b iróvá neveztek ki, csatlako
zott harmadiknak a kettőhöz özvegy 
Visnyainé az egyiknek is, a másik-

csak ezt válaszolta a maga katonás 
modorában:

—  Nem édes jtT~ barátom én j 
már nem megyek férjhez. Nekem! 
már van  őt gyermekem és az nekem 
elég. Nem veszek hozzájuk mostohái 
apát.

Zsoldos László.

HIRDETÉSEK
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Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a
Réth y- fé le

PEMETEFŰ CZUKORKAnAL.

szám 1910 végrh.
Á rve ré s i h irdetm ény.

Aulirott bírósági végrehajtó az 1881.! 
évi LX. L-c. 102 §-a értelmében ezennel!

. közhirré teszi, hogy a kaposvári kir. tör- !
|  . j vényszéknek 1909évi 10232 P. számú víg- V ilá r láw *Uontxn vigytaunk t t  tulázottM 

r á é n y  nenrt majd, zésc lt6vetktztetm i Nc-ubauer I á i m . 1*1*1 kérgük. mivrl tűk hawratfiUB  
hogy a r w w  nuleg rnaj , .''ügyvéd által képviselt Váradi Gwzláv javára utánzata van.
nem lelte ettől az inkább vezérszó- ^  K 76 fi(| , jáf fog*n»t,isiioii . . . . .....
hoz, mintsem üdvözléshez hasonlo klcls,JlU.51 v^ [chí|t4l ;e,01Jlai, t i m  1 doboz 4ra 60 ,mér-
kem ény kiáltástól. kor.-ra becsült következő ingóságok u m. C sak T ió thy-fé IM  hu/ad junk e l ! !

Egy vasárnap reggel aztán ahogy ról0i iruk ilvta(H d„dot[U]k.
a még néptelen sétatérét rótta rég 
nem látott ösm erősével találkozott.nem W U U  rásbuoOg 1909-ik ív l V 666 7 szamu vég-
Visnyal Géza volt, pénzügyi titkár ,olij,Iln 32; ko( 76 „„ „ lkek()vclcU!Si 
az apja hivatalában. Ö zveg y  ember (vl „ klí)b(.r ho 7 napiiiol |4ro
Most hosszú ideig beteg volt, amióta 6 kamo,al í ,  „ ,dig ko, 70
Két esztendeje elvesztette a felesé- ,„ar m „ ilóll k4tu<,.
gé mindig betegeskedett, azért nem ( N,m Uiua (SxécM^-U.1 I,-
látta Dófa már olgan regen. A titkár “
U f ‘, KA,éP* r ! er  eí ? * k e tó  1910 évi május hó 24-lk n.pjáu.kirányból s két kezen három  kis gye- h í 
reket (kettő  egymásba kapaszkodott) . ,  d é lu t á n  órája
vezetett tipegve  m agával, mig előtte határidőül kitüzetik ésahhoz a venni azáu- 
két va lam ive l nagtiobbacska fiú mén- dékozók ezeM,,el °*9 megjegyzéssel hivat-, 
degélt. Va lam ennyin  egyform a mát- " ak m«9; u.goságok -
rózruha vo lt és eauforma szalmakalao. - 1881 évi ^  t-'C-107* ,ü8- *r

Jó házból
egy fiú

tanoneznak czipő felsőrész 
ikészitésre felvétetik^

i értei- J
A  három kisebb akit vezetett,"két- rnéb«,4*up4nj»j« lé. melléit. Intőbbé, 
három és ötödfél é v e i  vo lt a  n . - 1̂ “ . «ükség «e lín  becsi«» aluli» 
gyobbak kettő pedig hat és hét el •“ 8l“ ‘k udatm.
esztendős. M in d n yá ja  fiuk t A rnnm *»» «  elirvérézéndú lng<J«á-

T ata i Dórában, ahogy katonás 9°k»> «  <« *» «>
jártában gyorsan közeledet a kis ■ * * «  W »  »yettrt volna. ez«,
csapat felé hirtelen valam i különös, árverés az iö8 i X L  t-c. 130. §. érteimé-

¡ám adt me9kaPÓ Í S  n,e9h‘ tÓ b* « t l J l í í ! «  ma,u. h í
—  Istenem ez is e vesztette sze-110  “ Pl*“  

gény, ak it szeretett.

Hausner Ignácznál
--------- N agyatádon . ---------

Bolondság volt, hanem a torka 
egyszerre összeszorult és a szivé
ben o lyan  csodálatos ellágyulással, 
aminőt eddig még sohasem tapasz
talt magán, odasietett a léptüket ap
rító jö vevényekhez és kissé folytott 
hangon, bár azért am ennyire  csak 
bírta hangosan és édesen így köszön
tötte a titkárt.

—  V isnya i. V isnyal hogy győzi 
gondjait v ise ln i ezeknek az apró 
szenteknek.

Három  hónap e lte ltével hiába 
próbálták beszélni a szülei V isnyal 
Gézáné lett e Katonás Tata i Dórá
ból (mert hogy vá ltig  azt hangoz
tatta «H isz  o lyan  nagyon szeretem 
azokat a szegény k is poronytyokat) 
fé lévi házasélet után pedig özvegy 
V isnyainé. A beteges embert pedig 
e lv itte  a gy ilkos gyomorbaja.

—  Azóta már elmúlt három esz
tendő, s noha fiatal özvegysége so-

s z a b ö  j ü z s e f
Kir. jbir. végrehajtó

BRÁDY-féle gyomor 
cseppek 

A m A k ia c z k u  szO z m Ahia
védjegy gyei ellátva, 

melyeket M árUezell gyomor- 
cseppeknek nevez a nép, har
minc/ esztendő óta úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E  cseppeknek ulól- 
érbetet lenül jó hatása van min
dennemű icyomorrontáa, gyo
morégés, székrekedés, fej- é l 
gyomorgörcsök, hányás, álmat
lanság, vérszegénység é« sáp
kór ellen.

.Kapható minden gyógyszertár- 
bán". .E g y  kis üveg HO fillér, 

l l l l l l S a  nagy ttvag I K  40 fillér, Ö üveg 
S korom , 3 duplaüveget 4 K 50 fillérért fran
ko küld • kés/itó BKAUV K. gyógyazertára 
a „Mágyur Királyhoz*, W ien, 1. Flelschmarkt 
1, Depot 241.*

Ügyeljünk a vádjogyre, a mely a Márlac/uli 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörö# #zlnü caomago- 
lásra, éit az «lálrdura, mely az oldalt levő kép 
másolata.

Szőlősgazdák!
Homokpn át kötött 

földön.
A ki borait minden

kor jó áron éa hamar 
akarja «tata j, Bitesen 
Delaware szőlőt 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, Idk már termeljük és bízó- 
nyitják a nagy borkereskedők, a kik fiO 80 ko
ronáért is njegveszik hektóját, ha százezer hold 
Ilyent teremne is. Permetezés néittü^a múlt év
ben is perenosporától mentes nagy termést adott 
(holdanként 33 hektó.)
Vesszőről árjegyzék Ingyen és bérmantv«.
NAGY GÁBOR szölönagyblrtoko«, 

KÓLY Blhar-m. Póata távlrda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magvar, /oinán, horvát, szerb és né
met nyelven.

Legfinomabb itatós papir 
14 fillérért kapható: pB!*.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! -  Nem tévesztendő össze a 6 szOgletes osztrák gyártmánynyal!

/

Baromfi-és nyul- 
tenyésztők  

figyelmébe!

Mezőgazdák és
sző lősgazd ák

figyelmébe!

¿'mai kor legolcsóbb. legjobb és legkönnyebben kezelhető sodronyfonata. mely az összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja ós az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD

vaskeres- 
k e d ö c é g.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
A világhírű John-féle szab. mosógépek kizá
rólagos belgi raktára. Hl

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Épűletvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Cornélia" és „Sophiana“ permetezők és 

alkatrészek. la kékkő és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
É P Í T K E Z É S I  ANYAG N A G Y K E R E S K E D É S .
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET
BENYÁK JÁNOS

N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PA P ÍR.- ÍRÓ 
É S  RA jZSZER  

K E R E S K E D É S .

El

RAKTÁRON TARTOK;

Imakönyveket egyszerű és finom 

kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket Író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. f~r~| 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben 

és felvágva.
Egyszerű és finom ‘ dobozlevélpapirt m  

fényképalbum em lékkönyv stb. nagy v á 

lasztékban, nemkülönben mindennemű 

írókészletek és rajzszereket.

0

ELVÁLLALOK:

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

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

— — — --------

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készitteteni-k.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.

Nyomatott Banyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS S2ÉPIRODALMI HETILAPJA.
______________  A »n a ű y a t A 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  k ö z l ö n y e .

Elő fizetési á r a k : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne-
*---- gyedévre 2 kor., egye» szám ára 20 fillér. ■ ,■

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s & t ö r t ő k ő i ^

F E L E L Ő S  S Z B R K E S Z  r ó
dr. N EUBA UER  FERENCZ

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

könyvkereskedése.

Földbérlőszővetkezetek.
Sokszor elismételt igazság az, 

hogy Magyarország agrár állam. A 
nemzett jövedelem túlnyomó részét 
a mezőgazdaságból nyerjük és a 
népesség tekintélyesebb és xnagya- 
rabb fele a mez..gazdasági termelő 
munkával foglalkozik. Szükséges, 
hogy az állam minden eszközzel 
rajta legyen, mezőgazdasági terme
lésünk intenzitását fokozni, mert hi
szen aVval arányosan emelkedne a 
nemzeti jövedelem aminek folyómá- 
nya a kultura és művelődés terjedése 
lenne. Hazánkban minden előfeltétel 
megvan arra nézve, hogy virágzó 
és gazdag agrikultur állam legyen. 
Bűnös könyelmüség volna, ha ez 
előfeltételeket nem aknáznánk ki 
saját hasznunkra.

Mert valóságos, hpgy ma a ked
vező konjunktúráink kihasználatla
nok. Hazánkban túlnyomó többség
ben a kötött és nagybirtok uralko
dik. Egy reális statisztika szerint a 
föld kilencvenkilenc százaléka nagy
birtok s csupán a fentmaradó egy 
százalék kisbirtok. Mit jelent ez? 
Nem mást minthogy e népesség egy 
része földhiányba szenvedve eltoló
dik valódi foglalkozásától s vagy a 
városokba húzódik, hogy ipari mun
kát vállalva szaporítja az ipari pro- 
letáriátus számát és felkinálkozásá-

val lenyomja a munkabéreket. A má
sik része mint ismeretes átvitorlázik 
Amerikába s ott keres magának uj 
hazát.

A túltengő nagybirtok gyakor
lati életben ma már észrevehető 
hátrányai ezek. De ntm csak a gya
korlat szól a nagybirtok hatalma és 
nyűge ellen, hanem 4 tudomány és 
az igazság is.

Bebizonyított höftpa Ü ST  
birtoké a jövő. Mert csupán kisblr- 
tok képes valódi intenzív belterjes 
gazdálkodást űzni. Ez köti le telje
sen megmunkálóját s ez képes a 
termelés produktiritását a legmaga
sabb fokig emelni Az igazság pedig 
azt mondja, hogy nem illő dolog 
azokat kizárni a föld megmunkálá
sától kiknek ősei vérükkel áztatták 
a honi föld göröngyeit s akiknek 
egész természetük a mezőgazdasági 
termelő munkához formálódott.

így merült fel a kérdés, hogyan 
alkossunk kisbírtó&'ot? A legújabban 
megindult nagyszabású modorú bir
tokpolitikái* akció kutatásai a többek 
között a földbérletek sürgős alakí
tását javasolták.

A földbérletek megalkothatok 
mindenütt, ahol egy nagybirtok fek
szik, ha körülötte lakó népesség 
foglalkozik mezőgazdasággal, össze
állnak a bérelni akarók s egyetem

leges kötelezettséggel kibérelik a 
megfelelő földterületet.

Ezt azután egymás között oszt
ják fel árverés utján. A jobb helyek 
természetesen drágábban a rosszab
bak pedig olcsóbban béreltetnek ki 
s ekképen a külömbség a földdarabok 
minősége között láthatóvá válik. A 
bérleti összegeket negyedévenkint 
előlegesen kell összeszedni, nehogy 
a bérbeadóvat'esetteges Keire If ié  tlen- 
ségek merüljenek fel. így kikerülhető, 
hogy a szorgalmas gazda kárt ne- 
szenvedjen egy másik pontatlanul 
fizetőért. E helyütt most nincs terünk 
részletezni egy földbérlet megalko
tásának módját, de legközelebb arra 
is adunk részletes felvilágosítást 
Most csak még röviden a földbér

letek előnyeire akarunk rámutatni.
Kellő számú földbérletek meg

szerzésével földhöz juttatjuk a né
pesség egy olyan részét, melu ki
válóan alkalmas mezőgazdasági ter
melésre s csupán a föld hiányában 
volt kénytelen eddig más foglalkó^ 
zást keresni. Lekötjük a kivándorolni 
akarókat s vlsszaszivhatjuk azokat 
kik már a városokba tódultak. Ez 
Utóbbi tény által segítünk a városi 
munkásságon, mert a munkaerők 
számának csökkenésével emelkedni 
fog a munka erő értéke helyesebben 
a munkabér.

A nagybirtokos pedig megérde-

Nagyatádi Hirlap tárcája 
Gyémánt a harangban.

A Bretagne falvainak csodálatosan 
szép és métyhangu harangjai vannak. Al
konyaikor. ha a tenger felől HŰvOj  szél ke
veredik, a falvakból ennek szárnyain szerte
repül az estharangszó és bánatos sírással 
álbug a tájon. A legcsodálatosabb, szinte 
megdöbbentsen beszédes szava a p — I 
nagyharangnak van Ha megkondul, mintha 
szavában panaszos zokogás és örökös vád 
csengene, vád, a mely titokzatosságával és 
•élelmességével megremegteti a sziveket.

Ezek a harangok mind egy műhelyből 
kerültek ki. André Gérard a p — I harang- 
öntő a szó valódi értelmében művész volt 
a szakmájában. Titkát, a fémek elegyítésé
nek helyes arányát féltékenyen őrizte. Ha
rangjait eleinte 'egymaga öntötte, majd, mi
kor ezek hírnevének Vtövekedésével szerény 
műhelye valóságos Iparteleppé fejlődőit és 
Gérard mester kénytelen volt egyre löbb 
segéddel és munkással dolgozni, csak az 
Öntést, a forma lefejtését és az utolagos 
csiszolást bízta amazokra, inig az ércek

olvasztását és elegyítését magának tartotta 
fenn és zárt ajtók mögöU végezte. “

A p — I nagyharangnak csodálatosan 
mély és érces hangján kívül még egy neve
zetessége van A szent szüzdomborművü 
képe alatt ott, hol a szokásos felírás: Virgo 
iminaculata, óra pro nobis t olvasható, éppen 
az óra szó alatt mogyoró nagyságú gyémánt 
áll ki az ércből, valódi vagyont éró, műve
st iesen csiszolt briliáns, melynek apró lap
jai ragyogó szinpompában, szikrázva verik 
vissza a toronyablak zöld faredöin át beszű
rődő napsugarat. A gyémántos harangot 
Toulicr apó, a vén harangozó egy frank 
borravaló ellenében meg szokta mutatni 
az érdeklődőknek A frank valószinűleg 
nem a mutogatás ára. hanem *  történeté, 
melyet Toutíer apő Ilyenkor élénk arc- és 
tagjátékkal¡ f̂elmond a vendégeknek, s mely 
ennyit valóban meg is ér.

— Tizennyolc esztendő* slheder voltam 
akkortájban — rendszerint így kezdi az 
öreg — mikor Gérard mester megtelepedett 
városkánkban Valahonnan az Ardennesek- 
ből jött s csak nehezen ludott megszokni 
a mi vidékünkön. Még most is emlékszem 
rá, pompás feketehaj 11, feketebjuszu Kés fe- 
keteszenyljegény volt, úgy a harmincas

éveke«j)lul. Szemében valami delejes tűz 
égett, s ha végigment a fő-utcán, bizony 
az úri házak ablakaiból is nem egy nő 
szempár nézett ábrándozva utána. Kis mű
helyt nyitott valahol a város szélén, de ele
inte nagyou rosszul ment a dolga. Harang 
nem iyen kellett a környéken, öntött hát 
1 ¡tengelyüket a kapuk, aljába és a marhák 
nyakára. Ezzel megkereste a száraz kenye
rét, de egyéb harapnlvalója nem igen volt- 
ehhez.

Történt, azonban, hogy a s?ofamédos 
M. templomát elpusztította aUAzvész. A 
templom három rozoga, régi harangja fé
lig megolvadva, lezuhant az égő toronyból 
és darabokra tört. A templomot a jómódú 

| község helyreállította, s a község tanácsa 
elhatározta, hogy a három harangot u|jáön- 
teti Gérard mesterrel. *

1 Ezt a határozatot nem is bánta meg 
soha a községtanács. Mikor a három u) 
.harang először megszólalt a toronyban, 
csodálatosan szép, összehangzó hanghullá
mok szálltak át szárnyalva a levegőn, s a 
szomszédos falvak lakói is meglepetve hall- 

1 gutták a gyönyörű távoli harangszót. Olyan 
ifyolt az, uram, mlnthi ungyalok karéneke 
szólt volna alá a magasból.
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melt bérhez jut birtok! ,.tán s ig y  hosszutalu Ubod. Kuntelep. tím m . ■»-
ő sem vallja kárát a földbérleteknek.

íme csak futólagosán is meg
jelölve a földbérletek szervezésével 
járó közgazdasági előnyöket micsoda 
táj perspektíva nyilik meg előttünk. 
H magyar mezőgazdasági életnek uj 
korszaka következne el velők, s 
őkanomikus kulturánk hatalma len
dületével nemzeti vagyonosodásuk 
fejlődő napjaihoz érnénk. b.

nyaszentkirály.
Most még csuk s választás színhelyé

nek megállapítása és i  pártok tartózkodá
si helyinek kijelölése van hátra, Aztán kéz- 
dődhetik a választás. \

Mint már említettük izgalmas válasz
tásra van kilátásunk. A közigazgatás meg
tesz mindent, hogy a nyugalmat,és bizton
ságot megoszvta. Már a katonaság is meg
jelent. Lábod, Görgeteg és Csokonya köz
ségekben egy— egg félszázad katonaságot 
helyeztek el a rend fentartására. A válasz
tás napján mint hírlik két század gyalog
ságon kivül'egy század lovasság lesz ide- 
vezényelve, mellettük pedig még a csendőr
ség fog felügyelni a rendre.

j J  függetlenségi és 48-as Gazdapárt.

Választási mozgalom.
Megállapították már a választás nap

ját is. Junius második napján csütörtökön
dűl el a választás, mely, szokatlanul érdé- f
késnek és sajnosnak ígérkezik. A pártok A gazdapárt jelöltje SzAo István a kerület 
erősen szervezkednek a küzdelemre s mind-, volt képviselője már másodizben járja be a 
egyik bizik győzelmében. Hogy kit tisztel községeket. Pénteken Bodviczán tartotta 
meg a kerület választópolgársága a bizalom- meg programmbeszédét míg vasárnap Csö- 
mal az majd csak a nagy napon a választás kölyben volt Mindenül! lelkesen fogadják 
napján derül ki. a pártja mindentelkovet hogy lobogóját győ-

Somogyvármegye központi választ- v i ^  CsúlórtókOn híveivel egyült
mányi ülést tartóit, amelyen i  megye terű- Nagyatádra érkezik Szabó István és t 
létén a válasjttá, no í^ j! m m  au oásii-.“ ' ,la “ S  program,nbeszedét. 
dlkát jelölte ki. , —  | J l  nemzeti munkapárt. A  kerület nem-

Ezen az ülésen "lelőlték ki a vála«- zetí munkapártjának |elólt|e dr. Séltey Sán- 
tási elnikét és a jegyzőket is. A naggrt*«!«*» l * *  he a közegeket
választókerületben választási elnökül dr Kíséretében van dr Mike Imre pártelnök 
Csonka Ede. küldöttség! elnökül dr Szetsey' «  ***> Wv'  *  munkapárt hívei Idkesedés- 
István. elnöki helyettesekül Gyhmesy László " I  fogadják. Dr. Séllyey Sándor héttőn 
dr. Rlenenfeld Mór. iegyzökül Kovács Gyula, fejezi he kórulrát a akkor visszautazik a 
Bosznal Kálmán, jegyzői helyettesekül Harsányi »városba. Azután csak a választásra érke- 
Antal, Mayercsik Sándor lettek kijelölve. A zik vissza a kerületbe, 
szavazás sorrendjére és beosztására a követ A környék többi községeiben is nagy- 
kezöket állapította meg a központi választ- bán folyik a korteskodás. A  marcali kerü- j 
mány, a nagyatádi kerületre vonatkozólag, let Justh párt |elöltje vasárnap tartotta 
A választási elnök előtt szavaznak. Nagya- j programmbeszédét Alsó és Felső Segesd 
tád, Kisasszond, Kiskorpád, Jákp, Bolhó, községekben. Mindkét helyen szívesen 
Babócsa, Rlnyaujnép, Rinyakovácsi, Gige, fogadták. Itt három jelölt küzd a mandátu- 
Csököly, Mike, Kutas, Kisbajom, Beleg, Há- mért Zboray Miklós néppárti volt képviselő 
romfa, Tarany, Kónyi, Ötvös. Balla Aladár Juslh párti és Klsiván János

J1 küldöttség! elnök előtt szavaznak függetlenségi gazdapárli.
Bodvlcza, Henész, Klvadár, Barcs, Somogy- A választások tehát élénk mozgalmat 
tamócza, Drávaszentes, Péterhida.'Komlősd. okoznak az egész vidéken. A  kortesszájtól 
Somogyaracs, Heresznye, Bélavár, Vízvár, hangosak az utcák s a választás lezajlása 
Homokszentgyörgy, Erdöcsokonya, Rinyauj- elé mindenki érdeklődéssel tekint, 
lak, Somogyvisonta, Rinyabesenyó, Rinya- ----

Az osztálysorsjáték.
— Régi figyelmeztetés mely mindig uj marad —

Az osztálysörsjátéknak, nem tudjuk biz
tosan hányadik sorozata, a napokban veszi 
kezdetét s már jóval ezelőtt megindultak 
axolCaz arczátlan reklámok, melyekben való
ságos hajtóvadászatot rendeznek az élelmes 

| ügynökök az állampolgárok vagyonára.
A beugratásnak, a rábeszélésnek, a játék 

| szenvedély felköltésének nincs az a csábos esz- 
| köze melyet, el ne használnának fő és alügy- 
nökségek, csakhogy úgyszólván értéktelen 
papírjaikat J ó  borsos áron rá ne sózhassák 
a gyanútlan s félrevezetett emberekre.

E reklámok alatt nem a lapokban meg- 
, jelent hirdetéseket értjük melyek már a nagy 
nyilvánosságnál fogva sem igen léphetik túl 

!4r jóizlés határait, de értjük azon óriási töme
gű magánleveleket melyekkel ilyenkor, a já
téksorozat kezdetén valósággal elárasztják 

i mindazokat kik azon szerencsétlen helyzetben 
vatinak, hogy nevük valamely czimtárban 
bent foglaltatik.

Aki egy évben egy levelet sem vált sen
kivel, csodálkozva látja, hogy a játéksorozat

| kezdetén úgy a fővárosból, mint a vidék na- 
'gvobb emporiumaiból halomszámra eláraszt- 
| jak nemcsak hangzatos nyomtatványokkal, de 
| zárt sőt ajánlott levelekkel is, melyekben a
1 rábeszélésnek minden Ígérgetéseivel eredeti 
sorsjegyeket küldenek a nyakára és számos 

j sürgető levelekkel kellemetlenkednek olyan 
í embereknek, kik sorsjegyet soha senkitől 
| nem is rendeltek.

Sőt megtörténik nem egy izben az 
■ M A m B b h o m H  

teztójj
j hogy azt a vidéki embert, ki az ügynökségek 
általa -• •

selő egy
nínt Búza Barna volt orszgy. képví- 
régebbi intterpellácziójából kttünflcT

a nyakára küldött sorsjegyekre nem re
agál, a sorjegyek áráért bepörlik Budadesten 
s a legtöbb esetben el is makacsolják s az 
a J ó  vidéki, aki sorjegyet nem is rendelt, a 
nyakára küldötl sorsjegyekért fizet, mint a 
köles.
! - Valóban ezek a mulasztások, a reklá
mozásnak ezen csúnya kinövései > az osz- 
tálysortfegyekke! tapasztalt visszaélések to
vább nem türhetök.

Korlátok alá kellene Vetni a játékszen
vedély felköltésére irányulő izgatást, minek 
legtöbbnyire épen az alsóbb néposztály esik 
áldozatul.

A néhai kis lutri pusztítása számba sem 
vehető az osztálysorsjáték rombolása mellett. 
A kis lutri, mely minden reklám nélkül ült 

| boltjában, évenkint legföljebb öt-hat millió 
koronát szedhet ki a polgárok zsebeiből, mig 
az osztály sorsjáték évenkint huszonhat-hu- 
szonnyolcz millió koronával kopaszt ja meg

, Ez a siker meghozta André Gérard 
szerencséjét A  szomszédos falvak irigyel
ni kezdték az m-lek dicsőségét és szépen 
egymásután valamennyi uj harangokat ren
delt Gérard mesternél, vagy/ujjáöntette ve
le a régi kolompoj^at.

Hamarosan segédeket kellett fogadnia 
és meg kellett nagyobbitaniit műhelyét. De 
megrendelése és ezzel arányban vagyona 
is növekedett s rövid néhány év múlva már 
valóságos gyártelep állt az .előbbi, szegé
nyes műhely közelében- Nagy. fedett csar
nokban hatalma» ércolvasztó-kemencét épít
tetett a maga tervei szerint és n maga uj 
rendszere alapján. A tűzálló hatalmas kö
vekből összerótt kerek építmény ormára 
vaslépcsö vezetett fel, s az oromzat körül 
vasrács futod. Tűzálló ajtókkal zárható nyí
lásokon át Innen táplálták érccel a kohót 
és Innen ellenőrizte n mester az ércolvasz
tás kényes és fontos műveletét. A kemence 
alatt öt nagy tűzhely szította a pokoli lán
got, mely a legkeményebb ércett Is higra 
olvasztotta.

De nemcsak vagyonban és jólétben 
gyarapbdott André Gérard, hanem hírnév
ben és tekintélyben Is. Mióta már a párisi 
templomok számára is öntött harangokat,

valóságos büszkesége lett a városkának, s 
nem egy jómódú családapának titkos ábránd
ja. de különösen az anyáknak álma volt. 
hogy házasulandó leányuk a derék és nagy
hírű mester irigyelt feleségévé legyen. An
dré azonban kitartó buzgósággal udvarolta 
szép és kacér Amélic üeliotnak. a maire 
leányának. « a hiú teremtést a város nőne
mű lakosságának nagy bosszúságára el Is 
vette. A vagyonos leány éveket töltött egy 
párisi nőrokonánál s a párisi nők fcacériá 
gából jó adag ragadt rá.

Mindazonáltal a fiatal pár boldog éle - 
| tét élt. mikor egy estén tűzvész Ütött ki a 
j  P-tól félórányi távolságban fekvő Fenestran- 
ges-ksstélyban. A kastély, egy poaipás re- 
neszánsz-épűlet, hatalmas kiterjedésű park 
közepén áll. százados fáktól beárnyalva. 
Gazdája, Raol Goston. Fenestranges grófja, 
óriási vagyon ura volt. A kastély öregapja 
Phillbert gróf L Napoleon, néhai tüzérezre
dese vásárolta meg s benne nagybecsű mű
kincseken kívül, számos, trofeumot őrizte o 
nagy Időkből. Előcsarnokában négy napóle
oni broiizágyu állott.

A fiatal Feneslanges gróf, a ki rabja 
volt léha kalandvágyának, boldogtalan há
zaséletet élt fiatal és szép nejével, a kit a

legnagyobb mértékben elhanyagolt. A grófné 
egyedüli vigasza eihagyatodságában arany- 
hajú kis lány, a bájos Denise volt, a kit 
imádott. A tűzvész alkalmával a kis leány 
halálos veszedelemben forgott, ám a bátor 
p-i lakósok, kik halálmegvetéssel küzdöttek 
a lángok ellen, megmentették a gyermeket 
s a kastély további pusztulásának is gátat 
vetettek.

A gtxflné hálája nem ismert határt 
Hogy a mélyen vallásos lakosaág kedvében 
járjon, elhatározta, hogy hálából négy szép 
harangotóntet P. vámosának mely eddigi 
ruthangu harangjait jnnál inkább szégyelte. 
mert hisz az ország leghíresebb harang 
falai között lakod. A gróf a szent célra 
feajánlotta a négy ágyucsövet. a grófné 
nagy mennyltégö ezüstöt adott, sőt úgy 
mondják, hogy harangjainak ércében sok 
az arany Is és ez adja nekik az utólérhetet- 
lenül mély és csengő hangot.

A harangrendelésből Kifolyólag Garton 
gróf több Ízben érintkezett Gérardékkal, s 
bizonyára az ördög műve volt, hogy túlsá
gosan összebarátkozott Amélia nsszonynyal, 
a ki a gróf udvarlását szivesen fogadta. 
Gérard mesternek sejtelme sem volt arról, 
hogy, mi történik^» báta mögött, s nagy
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a népet épen minden képzeletet felülhaladó 
reklám eszközei révén.

Hogy'az-az idegen vállalat, mely az 
osztálysorsjátékot bérbe vette, minő busás 
haszonra dolgozik, elképzelhető, hogy a né
hány évvel ezelőtt 500 korona névértékben 
kibocsátott részvények tényleges értéke ma 
már 1855 koronára, emelkedett épen az évi 
nagy osztalék révén, melyet a részvényesek 
boldog birtokosainak juttat.

Ennek az idegen vállalatnak az évi tisz
ta nyeresége ma már megközelíti az öt miliő 
koronát az esetleges nyeremények kifizetésén 
kívül. És ez a tengerpénz jobbára a kis ex- J 
isztenciák zsebéből kerül ki, mert a vagyo-j 
nosabb és műveltebb osztály már régóta tisz-; 
tában van azzal, hogy azon a pénzen, me- 1 
lyet az osztálysorsjáték molochja elnyel, sok
kal nagyobb reményt nyuitó papírokat sze
rezhet be melyeknfffc értéke a játszási jog; 
biztosítása mellett pár hó alatt nemhogy tel
jesen elveszne, hanem mindinkább növekedik.

Jól tudjuk, hogy az államot az osztály 
sorsjáték idegen bérlőivel szemben még hosz- 
szabb lejáratú szerződés köti, meljTTJgyoida- 
lulag fel nem bontható; sorainknak csupán 
az a célja, hogy az illetékes körök figyelmi-t 
felhívjuk azon mérhetetlen zakatolásokra, me
lyek a fő- és alelárusitók részéről ki vagyunk j 
téve s hogy e zaklatások ellen védelmet kér
jünk.

Más államokban tiltva van, hogy bár-, 
kinek is--sorsjegyet küldjenek megrendelés 
nélkül; nálunk pedig így a játéksorozat ide-! 
jén minden intelligens embernek külön írno
kot kellene tartania, ha a fő-és alügynöksé-í 
gek részéről kéretlenül a nyakára küldött le~> 

_ velekat~és-9oraicgyck visszaküldését a han-

és van helyezve. Vigaszunk csak az, hogy az 
"  ' '  nöRöt

goztatott óhajokhoz képest elintézni akarná.
E  zakatolásoknak s a játékszenvedély 

ily módón való felköltésének egy kormány
hatósági rendelettel i# végét lehetne szakítani.

Legjobban teszük azonban, ha e káprá
zatosán csábitó ígérgetésekkel telt leveleket 
felbontatlanul és olvasatlanul dobjuk a pa
píroskosár ba.

Ha mindenki így fog eljárni, sók sok 
miilóra ru£ó nemzeti -zagyon nwati meg é- 
venle a nemzet birtokában, melylyel most 
idegen tőkepénzesek zsebeit hizlaljuk.

kritikus pillanatban behu2ta a farkát
megkegyelmezett ennek a tágolyónak. A,uj főnöiöt a kaposváriak igazán páratlan
világ és vele együtt Nagyatád 'népe hiába módon dicsérik.
rettegett. Az üstökös farkával nem ütötte _  A fe llép i« . A m. Irir.'
füllövőn. Csupán kacémő módjára megje- ampelelógiaí intézet megállapítása szerint Ba-
lent az égi korzón fellehbentelte szokngá- böcOn, Somogymegyében kilépett a pero-
! szokatlan, de |ellemzó .Halott terjesz- „ „ p ^ .  Valószínű, hogy a szomszédot te-
tett maga körül. rületekben, így Somogyban, Tolnában, Bara-

A történelmi nevezelességü pillanat nyában Zalában és a horvál részen Köröt-,
amelyben a derék üstökös a nagyatádiakat Veróczemegyébcn a peron otpón ‘ milurata
legmagasabb megjelenésével megtisztelte cl lóg terjedni. Ezért az intézet a szölóigaz-
folyó hó 22-én vasárnap este tiz és tizen- dákat a megfelelő óvintézkedések lOrföt 
egy óra között volt. A reá figyelő rendőr-: megtételére figyelmezteti, 
közegek vették először észre s kardjaikkal _  Áthelyezett tzolgablrók. Makkfalvay
tisztelegve üdvözölték. Az üstökös rövid Qfa* Somogyvármegye löitpánja, báró Wei-
beszédcl intézeti hozzánk melynek végén sztnhach )ván 6i
az általános választójog s z ü k s é g lé t  érdekeihöl Szigetvárra .  helyébe jetzentzky
hirdetlc. Erre azonban a rendőrség kardot Dezlfl szigetvári szolgabirót Csurgóra helyez-
rejtett s miután politikával hivatalból nem tg u
foglalkozik, visszavonult. _.. , _ ... : . '—  Eljegyzés. Szilagyi (Schvartz) Marcit-

A Hjlley üstököa ezután felkereste kll Abo„yböl eljegyezte llerger QyuU Bada-
az árlézi fürdőt s beledugta a tarkát a forrás- pestről. (Minden külön értesllét helveti) 
nyilasába miáltal a víz nem tudott felbuzog- M , , s i r . . .  , . «
ni A betegek erre küldözget menesztetek "
az üstököshöz s felkérték kegyelmezne ̂ " ‘ “ f  l" ví,a " ? *  * * - * "  \ B*- 
meg nekik. Hallej kihúzta a larkáUlOVdbbi i
jóindulatáról biztosított, a küldöttségét Ezu- ™dez, melgre t. urat ét b.

. . .  .. . , ?  .. család át tiszteletlel meghivia a rendezőség.tan a választást eselyek felöl tudakozott. „  ... ,, t , . * .... „  " MM Beléph-díj személyenkint 40 fillér Kezdete
Erre azooba.1 már akkora volt az d „ 4 úrlkM E t iü U lM l*^  köstönettet

érdeklődök száma, bogg HaHey apánk fi- togadtatnak 
nak látta vissza kaparod ", egi trtausárti. _  A m tnU utv lK |ek

, 1 . 1  * *  5 T  nyugdljefyesOlcte folyó hó 29-én d 7 t f le tekintetben nem bírt kltartassal mm. egy ^  ^  f6v4ro,  u| vlroiluWMk k0,.
látcső ve,te primadonna vmzavonult belső Byulístermíbcn ^  mcg „  M  n M ía  k(h.
termeibe gyűlését. Ezen közgyűlésnek az IW9. csz-

Halley üstökös megjelenésének ez a undóben vagyis az egyesület működésében
hiret története, (ólt szagláll es vi>sza vonult tizenhlfodlk ÍVÍDíll elírt eredmények fognak
A csillagászokkal foglalkozóknak Isinél b«. előterjeszteni, amelyekből lucmcljtlk »  tówt- 
tkuult a ujpiuk. A  vall.,Li6i!it előtt • VczAktl: Az egyesület vagyona az 1909 év

szálat is amibe
eshettek

eleddig kapaszkodhatok.

H Í R E K
—  Halley üstökös nagyatádon. A jó

öreg üstökös alaposan felültette a vilá
got!. Rácáfolt a csilagászokra, antrola- 
gusokra, időjósokra, és riporterekre. A

buzgalommal hozzáfogod a négy harang 
öntésének előkészületeihez. Világraszóló re
meket akart ezúttal alkotni, mert hisz a sa
ját városának dolgozott most. A  nagy kohó 
alatt már napok óta égett a pokoli tűz, s 
benne sisteregve hullámzott az izzó ércfo
lyam. A kedvező időpont azonban még nem 
volt itt s a mester már napok óta várta az 
ércvegyülék megérését. hogy azt a már kész 
formákbanönthesse.

A holdvilágos éjelen egymaga virrasz
tóit a kohócsaruok ajtajában, mikor a kapu 
felől óvatos lépteket hallott. Egy férfi köze
ledett halkan és Gérard a hold világánál 
megismerte a grófot. A hold sugarai ráes
tek a férfi kezére, melynek gyűrűjében egy 
mogyorónagyságu rolltaire szikrázva verte 
vissza a fénysugarakat. Gérard az ajtó ho
mályában állott s onnan látta, amint a gróf 
eltűnik Amélin asszony lakosztályában. Utá
na akart rohanni, de képtelen volt egyet
len muzdulatru. A rémület, a valóságnak 
hirtelen támadt teljes tudata csaknem meg
fosztotta eszméletétől. Irtóztató tusája mint
egy félóráig tartott mikor óvatosan vissza
térni látta a grófot. Összeszedte minden 
lelkierejét s egyetlen ugrással a meglepett 
gróf előtt termett.

— Gérard mester! — ^jzólt zavartan 
ez, — Tudtam, hogy ön virraszt. . eljöttem

végén ca 6 és fél millió, amelyből 4 és~íél 
| millió ovad^kképes záloglevelekben és köt- 

Ordóg látott ilyen üstököst. Szép kis vényckixm« a többi pedig elsőrendű íngatla- 
üslőkös! Hát üstökös? # nokban van elhelyezve. Az évi bevétel meg-

— U| állomás főnök. A Somogyi Hir- közelíti az egymilliót. Az évi jelentéshez fü- 
lap adja hírül, hogy Varga Mór kaposvári ¿n« 1910. évi időszaki beszámolóban kimu- 
máv. tisztviselő Nagyatádra van áthelyezve taMt taglétszám- és adománygyarapodásban 
állomás főnöknek. Tehát a mi derék álló- s látjuk, hogy az egyesület a fejlődés utján 
más főnökünk hő vágya beteljesedett, el halad tovább.

■ 11 1 " ' ' ■ — A díjtalan joggyakomokaig meg-
rnegnézni . . a . . a haruugöntést . . .  szűnt. Az igazságü^yminiszter abból humá-

— Tessék — szólt a mester nyűgöd- nus elvből indulva ki, hogyha munkaerő kell 
tan. Szívesen megmutatom. az'átfamnak, azt fizese fs meg; elrendelte a

Azután gyertyát gyújtott s maga előtt bírósági hivataloknál a díjtalan joggyakorio- 
bebocsátotta a grófot a kohócsarnokbii. Az ko»kodás megszüntetését. A most dolgozó 
ajtó bezárult a két férfi mögött. i díjtalan joggyakornokok vagy segéiydijat kap

A  mi ezután történt, azt sohasem uak vagy ahol nélkülözhetők, elbocsáttatnak, 
tudta meg senki. Az olvasztott ércnek rét- — Mikor lesz a népszámlálás. Az álta- 
tentö az emésztöereje, megsemmisít, meg- lános népszámlálás megtartására vonatkozó 
olvaszt, semmivé éget mindent — csak a rendelkezések szerint minden tizedik eszten- 
gyémánt felséges keménysége tud neki dőben nevezetesen a zérus számjegyei végző 
elleutállani. dő évek utolsó napján keli megtartani a nép-

A gróf eltűnt és soha többé nem ke- számlálást. A legutóbbi általános népszámlá- 
rült elő. Gérard mester befejezte négy utol- lás 1900. deczember 31-én volt a lagköze- 
só remekművét. Munkájánál szót ilan és lebbl tehát ez év deczember ^f-én lesz. 
mogorva volt- Mikor a legnagyobb harang- — Felvétel a tanitónöképző-lntézetbc. 
ról lefejtették a köpönyeget, a harang feli- j A pápai irgalmas nővérek 110  növendék 
rata alatt egy nagy gyémánt ragyogott az j számára benlakással.egybekötött nötanltó- 
órcben. '* ! képző-intézete I. osztályába az 1910*11.

A mester szavát többé nem hallotta i tanévre a fölvétel folyó ¿v  június 1-től , 
senki. Mikor a felszentelés után a torony j szept. hóig történik. Ellátási-dlj 440 korona, 
bán megkondult az első, gyönyörű harang- j  tandíj 52*|<oroua. Kívánatra prospektus és 
szó, a mester befogta füleit és őrülten ke-; felvilágosítás a felszólamlásra bármikor, a 
resztűl-kasul szaladgált a mezőn. ' nagy szünidőben Is bárkinek adatik. Ax

Mikor lefogták, kitört rajta a dühön- igazgatóság. 
gés.JJeszállitották az őrültek házába, a hol -  Szünidei orvostanfolyam. A belQgy 
csakhamar meghalt a nélkül, hogy valaha minisztérium közhírré teszi, hogy a nyáron 
egyetlen szót is szólt volna ama rettenetes Kolozsváron Szünidei orvostanfolyam nyílik 
éj titkáról. meg, -amelyen a i állam minden vármegyé

ét, Zoltán Vilmos, bői három résztvevő orvost 200-200 ko-
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nem egyúttal közgazdasági je lenség

,S M egszületnek ilyenkor a zászló 
és je lvénygyár^k, tehát fellendül a 
termelés. A  forgalomba jutott m illiók  

‘ '  '  nép jólé-

roria segélyben fog részesíteni. A pályáza
tok május 25'ig nyújtandók be Janzsó Mik
lós dr. egyetemi magántanárhoz Kolozsváron.

— Katonai pályázatok. Ez utonis tudo
mására hozzuk ,-városunk közönségének, --------------
hogy a katonai akadémiákba é reáliskolák- pedig a fogyasztást és í  
Da. a fiumei tengerészeti akadémiába való tét emelik. _

; felvétel, valamint a budapesti állatorvosi És ne higyjük azt, hogy ez csak 
főiskolában hivatásos honvéd állatorvosi szeretett hazánkban van igy. Legyünk 

- ^  tisztviselőkké leendő kiképzés tárgyában ki- igazságosak és állapítsuk meg, hogy 
U A n H n  A O O T O r i m n  ado,t pé<9**ati hirdetmények a város iktató Angliában, vagy Amerikában meg 
n E n u E l E S S Z u r U B i r  hivatalában a hivatalos orakalatt megtekint- szokszorta nagyobb összegek kerul-

hetölc. nek forgalomba úgy a választások
— Az anyósok hatalmának alkonya, idején, 

ügy látszik, az anyósokat már nemcsak a Most pedig következik egy na- 
fiatal vöm urak nem szeretik, de az óreg,gyon fura tény. Nevezetesen az 
bírák is szükségesnek látják velük szembetrrhogy ebből a közgazdasági fellen

dülésből a legtöbb haszna az állam- 
kincstárnak van. Borzasztóan megnő 
ilyenkor a pósta éstávirdabevétele: 
ez a kincstáré. Hatalmasan fellendül 
a vasút személyforgalma, a kortesek,

készült

átmeneti kabátok 

felöltők, , 

utczai
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

_________ K .

¡ f  KaPhatóK

Deutsch F Károly
és Társa 

f t r f l s-zabóknál

V

BUbflPEST,
IV., Ferencziek-tere 2.

a fiatal vöket lovagiasan mégvédehLA győri i 
tábla területén történt, hogy egy házasélet
ben dúló viszályok közepette az anyós ! 
visszakövetelte a vejétől a nászajárdékot.
A győri tábla elutasította a vöt, de az anyós 
bűnvádi útra is terelte az ügyet, mertpole- és küldöttségek utazásai által. E z  is 
mia közben ót a vő kidobta a házból és a kincstár bevétele. De főként hatal- 
igy könnyű testi sértés vétségét követte el. masan m egnöveszti a vá lasztás a 
Az egész ügy annak minden részletével szeszadó jövedelm et. M e r t nem azért 
egészen a Curiáig jutott, ahol a bírák bei- választás, hogy istenigazában ne 
gazolva látták, hogy a mérges asszonyság; igyon akkor a magyart M ib ő l más- 
nagyon felizgathatta a radikális módon vé- j ból meríthetne hazafiasságot és le l— 
dekezó vöt és ezért a győri tábla határoza- kesed ést? E z  a k is többlet is a kincs- 
tát jóváhagyva, azt is jóváhagyta, hogy a ltá r  tárcáját duzzasztja.

lehetöley gyorsan— tetféT Ld tn lva  ó tehát, hogy épenség- 
kiekszpediáiní á házból. gél nem tulzunk és nem tréfálunk,

• — A Vasárnapi újság május 22-iki száma m ikor a választásokról, mint köz- 
gazdag és változatos sorozatát közli a ké- gazdasági fellendülésről irunk. 
peknek a legutóbbi napok aktualitásairól: a Ha M agyaro rszágon  minden é v 
bécsi vadászati kiállítás magyar részéről, a I ben egyszer választás volna, senki 
király budapesti tartózkodásáról, az angol sem vándorolna ki Am erikába, 
trónváltozásról, a komárom ériekujvári ujj V a n  Is lelkesedés szerte az or- 
vasut megnyitásáról, az országos ebkiáili- szágban m indenütt! Hogyne, itt 
fásról, a budapesti rendőrök, uj egyenruhái- vannak a választások, jönnek a t r i« ,  
ról stb. Szépirodalmi olvasmányok . Nagy a ropoflos, finom bankók. K i fog ma 
Zoltán verse. Mészáros Gyufa török vers- [sz a vaz n i: tisztán le lkesed ésb ő l? Hi- 
forditása, Szemere György regény, Anthonyjszen ismeretes a múlt vá lasztásró l 
Hope angolból fordított uj regényének kéz- fenn maradt adoma. E g y  szinm agyar 
dete stb. Egyéb közlemények: Nagy Géza községben történt ké t választó Össze- 
czikke a Halley-üstökösnek szereplésé-1 ta lá lkozik  és beszé lget: 
ról amagyar történelemben, czikk az uj —  M o st szavazott le épen a 
angol királyné eredetéről tárczaczlkk a B a logh  PáL  Oszt képzelje, pénzt is 
hétről s a rendes heUrovatok. Irodalom j kapott érte. 
és művészet, sakkjáték stb. A  Vasár- —  M en n y it k a p o tt?  
napi Újság előfizetési ára neyyad év-4 —  Otven ko roná t 
re négy korona a Világkróniká-val együtt j —  Nohát, elég böcstelen ember, 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető a j hogy ötven koronáért leszavazott. 
Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest. —  M ié rt:
IV. kerület., Egyetem-utcza 4. szám. Ugyan- ( ~  M e rt száz koronán alul nem 
itt megrendelhető a Képes-Néplap a legoi- vóna szabad leszavazni a ko rm ányra ! 

icsóbb újság a magyar nép számára, félév- Hogy mi lesz okkor, ha behoz- 
I re két koron« 40 fillér zák az általános, titkos választójo-
I ,  - . . g o t?  E rre  bizony bajos felelni. DeKözgazdaság. a!íkor1i? fe,,*ndül majd a közgazda-

Közgazdasági Fellendülés.
Igenis, akárhogy is csodálkozik 

j rajta a nyájas olvasó, szeretett ha
zánk már o közei lövőben hatalmas 
közgazdasági fejlődésnek, vagy n 

¡gazdasági írók frázisával élve: köz
gazdasági virágzásnak fog indulni. 
Mindjárt be isblzonyiljuk igazunkat

Közelednek az országos képvi
selőválasztások. Rendkívül nagy lesz 
a forgalom az országban. Már mint 
az alkotmányos forgalom. És azt is 

| ki lehet s*ámitanl, hogy körülbelül 
: tizenöt-husz millió korona fog for
galomba kerülni. Tehát minden él
celődés nélkül ki lehet mondani, hogy 

la választás nem tisztán politika,ha

ságunk 1

HIRDETÉSEK
163 szám 1910 végfh.

Árveré*! hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti VII. Kerületi Mr. já
rásbíróságnak 1909 évi 1956 3 számú vég
zése következtében Dr. Spleler Jenő 
ügyvéd által képviselt Welnberger M. Miksa 
javára 412 kor. 97 MII. s jár. erejéig fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján" 
lefoglalt és 1870 kor.-ra becsült kővetkező 
ingóságok u. m. rőfös áruk nyilvános árve
résen eladatnak.



nagyatádi h ír la p .
Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás

bíróság 1909. évi V. 939/3 számú végzé- 
folytán 412 kor. 97 fill. tőkekövetelés en- 
nek 4909.. évi julius hó 11 napjától járó 
57o kamatai és eddig összesen 79 kor 50 
fillérben biróilag már megálapitott költsé
gek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér) le
endő megtartására

1910 évi junius hó 6 napjának 
d. e. 10  órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz átvenni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságók 1881. 
évi L X  t-cz. 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 felülfoglaltaták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. XL. t.—c  120 §-a értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt, Nagyatádon, 1910 évi május hó 
17 napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF 
kir. jblr. végrehajtó.

230 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetményt.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1 
évf LX . t-c 10275-8 értelmében ezzennel 
közhírré teszi, a kaposvári kir törvényszék
nek >908 évi 8326 és 13182 3 számú vég
zése következtében Barakonyi Károly ügy- 
yéd által képviselt Nagyaládi takarékpénztár 
r. t  javára 230 kor, és 239 kor. f. s jár. 
erejéig foganatosított kielégítés végrehajtás 
utján lefoglalt és 2383 kor. beesőit kő vet
kező ingóságok, u. m. különféle ruhanemüek 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n atádi kir járás
bíróság 1908-ik évi V. 759 9 szánra végzé- 
se folytán 230 kor. és 239 kor. tőkeköve- 
teléi, ennek -6»/*. jjamatat, váltód!J és 
fűidig összesen 141 kor. fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Nagy
atádon a piactéren leendő megtartására 

1910. évi május hó 27-lk napjának 
d. e. 10 órája, 

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

Amennyicen az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kelt Nagyatádon. 1910. évi május hó 
1 1  napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF 
kir. bír. végrehajtó.

Mely árverésnek  ̂a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1909-ik évi V. 63 5 számú vég
zése folytán 300 kor. és fill. 821 kor. és 
95 fiú tőkekövetelés ennek 6%  kamatai, 
‘/a* váltódíj és eddig összesen 153 
kor. 55 fillérben biróilag már megállapított, 
költségek erejéig, Nagyatádon (Széchényi-tér) 
leendő megtartására

1910 évi május hó 31-ik napjának 
délelőtt 1 1  órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel'hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságók az 1881. 
évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében' 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul Is el fognak 
adatni.

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

Kelt Nagyatádon, 19IO évi 
hó 15-dik napján.

SZABÓ JÓZSEF

május I

szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Í ! S * ---- Auiiron Diróságl végrehajtó az 1881
évi LX  t-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1908 évi 10140 P. számú vég-[ 
zése . következtéből dr. Balla Vilmos j 
ügyvéd által képviselt Litman Ignácz javára I 
900 K — fill. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 3300 
kor.-ra becsült kővetkező Ingóságok u. m. j 

-600 drb. kendő röfös ánt^TnylIvlnös árve-1 
résen eladatnak, /s^-

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- j 
rásbiróság 1909-ik évi V. 549 2szúmu vég-l 
zése ¡folytán 45 kor. 40 fill. - tőkekamat[ 
és eddig összesen 116 kor. 15 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig. 
Nagyatádon (Széchényi-tér) leednó megtar
tására

1910 évi május hó 21-lk napjának 
délelőtti 9 órája

határidőül kitüzetik ésahho* a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t-c 107* és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett § legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak fcdatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások Is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot' nyertek volna, ezen ! 
árverés az 1881 XL. t.-c. 120. §. érteimé-! 
be ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1910 évi május hó 
16 napján.

SZABÓ JÓZSEF
Kir. Jblr. végrehajtó

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a 
Réthy-féie

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

utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér.
-Gsttk ftéthy-fptfft ragadjunk e lÍ!

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A ki boraR minden- *

kor Jó áron és hamar 
akarja eladni, Attea«flr 
üelaware u ó ló t szántó- 
földekre is. éahaalriány- 
irt tokéit ezzel pótolja, az 
Ilyen vegyes bor ofysn fi- ' 

nőm lesz, hogy drága és 
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a. nagy borkereskedók, a lük 60 »0 ko
ronáért is megveszik hektóját, ha százezer hóid 
Ilyent teremne Is. Permetezés nélkül a mutt év
ben is perenosporától mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó )
Vesszőről árjegyzék Ingyen és bérmentve.

NÁ6Y GÁBOR szölőnagybirtokos, 
KÓLY Bihar-m. Póita távirda 

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

342 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX; t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré feszi, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1910 évi 2353 és 2354 p. 
számú végzése következtében Dr. Jünker 
Elek ügyvéd által képviselt Welsz Elek 
Invara 700 kor. és 721 kor. 95 f. s Jár. erejéig 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján; 
lefoglalt és 2836 kor.-ra becsült követke
ző Ingóságok, u. m. rŐfös áruk nyilvános 
árverésen eladatnak.

Jó házból
egy flu,

tanoneznak czipő felsőrész 
Mkészitésre felvétetik*«

Hausner Ignácznál
-------  Nagyatádon.-------

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek 

a  m A r ia c z e l i  s z ű z  m Abia 
.l lá t» .,

melyéket Márlacz«U» gyomor- 
caeppeknek nevez a nép, har-

ház tartásban F. cseppeknck otóí- 
érhetetlenul jó hatása van .min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás, álmát 
Uuisá^, vérszegénység éssáp-

Kaphaló minden gyógyszertár- 
- .Eg y  kis Qvej »  fillér, 

Üveg I K 40 flllér, 6 iv egnogv Ü v e g ---------------- -
iptalveget 4 K 50 fillérért 
iltő  BRAD Y K. gyógyszertára 

a .M agyar Királyhoz", W ien, I. r le lsch n srtt 
I,  Depot 241/

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriacxéii 
Szili Máriát ábrázolja, a vörös azlnü csomago
lásra, és "az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyalI

Mezőgazdák és
sz ő lő s g a z d á k 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul-
----------- ,--------------------x —

* tenyésztők  
figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető sodrony fonata, inely az összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
SzáHitja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD S Ü E

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
A világhírűJohn-féle szab. mosógépek kizá- 
rólagos helyi raktára.

Mindennemű takaréktűzhelyek, a 
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

leg-

Épületvasalások, vasgerendák.
). bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
f I | „Cornélia“ és „Sophiana" permetezők és 

| alkatrészek. I' kékkő és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
É P Í T K E Z É S I  ANYAG N A G Y K E R E S K E D É S .
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KÖNYVNYOMDA.

KÖNYVKÖTÉSZET
BENYÁK JÁNOS

N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPÍR.- IRQ 
É S  RA IZSZEH  

K E R E S K E D É S .

s

------- —

---------  B tV A LLA tO K :

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

RAKTÁRON TARTOK:

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

veket. író, fogalmi, itatós és Ivlevélpapirt. [ j p  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpaplrt és kariont egész Ivekben a legizlésesebb kivitelben, 

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

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

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

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.
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Hirdetések jutányosán, felvétetnek a kiadóhivatalban.

Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.
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könyvkereskedése.

Chernel Gyula. + í Felsége puritán jellemét és közéleti 
érdemeit honorálva főrendiházi taggá

Kidőlt egy igazi magyar emb*r. !l*v f z.t e ?  ' 2él,al bc”110“
Egg a kevesek közül, a kik naggurak, "•«» ^ ‘ozások sem önszántából 
de a mellett a valódi demokraták; ̂ oztá^  ma?«ar ncPünkkcl cr2elral 
mintegg csak kiemelkedett oszlopai összeutközesbe.
az egészséges, törzsggökeres magyar hezde|f  ̂  S 5 S S S T !r tS 5 « 2 5 ^ 2

h Vele elpusztult ismét egg ritka 
ember, ki társadalmi állásinak dacara A gyászol család gyászjelen- 
a ,nf,P nS l& ct' sf°,kaf ! • 9ond° lko- t i »  kwctkeiütcs-hangzó J  •
r ^ s „T o . ,'aíáttt„eá r :  r  Ga..*
nylra hiányzó érze mi kapcsolat._____ ^mmtrlt

S  T ™  VOJUUU v ilágban  nagy g„n felejthetetlen jó törjenek s a ueretó
kár, hogg az ilyen férfiak érzelmi 
utódok nélkül délnek sirba.

Chernel Gyula már majd egg 
éve volt komolyan beteg, halála mégis 
váratlan volt, mert hiszen úgy lát
szott, mintha épen a Javulás utján 
volna. Betegségének egy hirtelen 
rohama vitte el.

Nem volt eredettől fogva so
mogyi, de mélg magyar természete 
mintha különösen össze lett volna 
hangolva somogul népünk szivével. 
Úgy, hogy dacára fejletlen viszo
nyainknak 20 évig volt a) nagyatádi 
választó kerület képviselője, csak; 
egyszer tudta belőle a legrettenete
sebb terror kiszorítani. Midőn ö

rokonnak inéltóságos chernelházi Chernel 
Gyula urnák a magyar főrendiház, So- 
mogy vármegye közigazgatási és törvény- 

itatósági bizottsága tagjáriak, volt ország - 
gyűlési képviselőnek slb. Ötvösben, f.évi 
május 29-én éjjel 11 órakor rövid szén* 
vottts után, áldásdus éfr»*énefc'ö6-lk évé- 
Dcn történt gyászos clhungfát. A boldo
gult kihűlt tetetne fT&vi junlus hó 1-én 
dflrtrttt lQ órakor fog Ötvösben a gyász
háznál a rón-.kath. vallás ártartása sze
rint beszenteltetni s az ottani sirkertben 
örök nyugalomra helyeztetni Az engeszte
lő szentmise-áldozat Nagyatádon junius 
7-án délelőtt 9 órakor, továbbá Kapos
várott junius 4-én d. e. 9 órakor fog a 
róm. kath. plébánia templomban az Urnák 
bemutatiatni.

Temetesén az egész vármegye 
közönsége részt vett. És mindenki, 
a ki ezt nem tehette, jelen volt- a 
nagyatádi, illetve kaposvári gyász
istentiszteleten.

Képviselőválasztás.
Tegnap lezajlott ez is. A sok heti kor

teskedés befejezésül azt eredményezte, a 
mi n hangulat mesterséges felizgatása nél
kül is bekövetkezett volna. -

Sem szerdán, sem csütörtökön reggel 
még mi sem jelezte, hogy választás lesz 
nálunk, csupárr a  katonaság wgieienGM. ~ 
A Sélleypárt 'reggel 8-tól lassan gyülekezett, 
ellenben a Szabópárt két vonatjának publi
kuma 8 és fél órakor együtt vonult be 
impozáns menetben. A pártok felvonulása 
9 óra után öYt véget, s már csak a legva
kabb kortes szemek előtt lehetett kétséges 
a választás eredménye, oly inponáló több
ségben jelent meg a SzabópárL

A szavazás azután a kétségeskedók 
előtt is levetette a leplet. Délelőtt I I  óra-'“  
kor Szabónak 570, SéUeynek J60 vott a 
szavazat száma, délután fél 3 órakor pedig 
8n0 és 370 volt a szavazatok aránya, 5 óra
kor már 1428 és 393.

Minthogy más választásokhoz viszo
nyítva rendkívül sokan szavaztak le. tehát a 
választás benyulott a késő éjjeli órákban és
11 óra alán ért a befejezéshez.

Összesen leszavaztak 3007-en, ebből

Nagyatádi Hirlap tárcája 
Fehér bűn.

r- Doktor Ide Qtjön. Hallgasson rám. 
Maga azt hiszi, hogy én örült vagyok. Ez; 
hazugság. Én teljesen józan vagyok.

A beteg asszony felkelt ágya széléről! 
és a cella ablakához állt.

— Ne nézeti rám olyan szemekkel, 
mintha nem Is élő- ember volnék, csak egy 
érdekes médium, akit tanulmányozni lehel. 
Értsen meg, én teljesen eszemnél vagyok. 
Nézze megolvasom a kabátján a gombokat 
Hét van rajta. Föltartom három ujjam. Hiszi 
már, hogy józan vagyok?

A beteg eljött az ablaktól és lekupo
rodott a földre.

Hogy legyek nyugodt, azt mondja. Ha 
maga nekem ezt meri mondani, akkor ma
ga van megbolondulva. Maguk doktorok 
úgy tekintik a pacienst, mintha annak egy
általán nem is lennének Idegei és érző 
szervei. Hogy én legyek nyugodt. Maga 
azt hiszi hogy én örült vugyok? Akkor, 
hogy mer nekem Ilyesmit mondani ?  Hát 
mit gondol maga, csuk úgy a puszta gyö
nyörűségtől megbolondulnak az emberek?

Doktor maga azt el sem tudja képzelni, mi 
az mikor' egy emberi létek felfordul. Tudja, 
az olyan, mlutha magát megfognák és a 
két lábánál fogva fölfelé húznák. Aztán 
maga tovább szaladna a fején. Képzelheti, 
hogy kavarogna, zúgna, rázódnék a feje. 
És milyen nehéz lenne a maga agy velejé
nek a maga 83 kilós termeiét cipelni. No 
lásst, ilyeneket érzek én. De ez még semmi. 
Ráadásul az ember csupa tűz. Forró, égő, 
lángoló, tűz. az egész feje, tüdeje, mája. 
szive egész belső része. Ha hazamegyek, 
sohasem fogok husi sütni. Az iszonyatos, 
mikor a húsa perzselódik, sül az embernek 

| Pfuj, én érzem a szagát Is. Maga nem érzi 
doktor ?

Az asszon») nyögve vonszolta fölma- 
j gát a földről. Mosolyogva szólt és rettene- 
| tes volt meflélesedett vonásainak torzsmo- 
jsolya.

— Mégis szemtelenség maguktól, dok
tor, hogy az embernek egy tisztessége« szé
ket sem adnak., Különben utálom ezt a £ l^  
ros-csikos lebernyeget is u teatefQS’n De 
uem, hát ne menjen még. Hisz nem erről 
akartam én beszélni. Az én esetemről. E l
mondom magának. Na üljön ide. Vagy már 
nem érdemes én mellém ülni. M l?  Ugy-e 

'■... •. |

én már egy cseppet sem vagyok szépasz-
szony ?

Finom mosoly suhant át pergament 
szerű arcán. Égy pillanatra mint kődből, 
értelmesen villant ki két fekete szeme. Most 
megint az ágy szélére ült

-  Ide mellém doktor . . . Szép em
ber volt nagyon. Zoltánnak hívták. Már há
rom éves asszony voltam. És szerettem az 
uram. Nem voltam sohasem szenvedélyes. 
Inkább utáltam magukat. Mert maguk utá
latosak, Az volt a legutálatosabb. Mindig 
falt a scemévfel. És én sceretteip^z uram.

: ágya koronájára ült ke-
És mégis . . .

Most már i 
resztbe.

— Nyáron volt. Homályos volt a szo
bában. Majdnem sötét . . Az uram bent volt 
a patikában. Mink csak kettes voltunk. E g y  
szerre csak megharapott. A vállamar épp 
ott, ahol az uram szokott. Én nem tudom, 
hogy történt, de én bűnbe estem .

Az utolsó szaval alatt leugrott a föld
re. Most már szaladgált és úgy beszélt.

Pedig csak a csengőt kellet volna 
megnyomni és rohant volna be a cseléd
ség. És anya lettem. Ez után anya. Addig 
{érden állva imádkoztam egy gyerekért q;
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Szabó István. 2168 szavazatot 
Sélley Sándorra 839-en szavaztak. Szabó 
István dr. Csonka Ede választási elnök e 
szerint 1329 szavazottöbbséggel a nagy
atádi választókerület képviselőjének hir
dette ki a Szabó pártiak lelkes éljenzése 
közepette.

Szabó István lelkes szavakban mon
dott köszönetét és ismert programmjának 
rendlthetlen harcosaként esküdött föl.

Rendzavarás nehány apró incidenstől 
'eltekintve melyet barcsi sodalisták okoztak, 
nem történt a az eredmény kihirdetése 
után teljes nyugalommal oszlott szét az éj 
beállta miatt úgy is megritkult tömeg.

Kötelességünk megemlíteni, hogy dr. 
Csonka Ede választási elnöksége mint ide
gené, a legsikerültebb választás volt és ha 
nem tudjuk kivinni, hogy ezt a tisztet il
lendőség szerint egy Kerületbeli kapja meg, 
úgy legközelebb ép olyan megnyugvással 
telt örömmér fogunk őrülni viszontlátásának 
mint a milyennel dr. Marton Gyulát fogad
tuk volna most

roztattak bej mint a megfelelő állás
ban levő és kvalifikációval biró tör
vényhatósági, illetve megyei tisztvi
selőké Ez valóban méltánytalan be
osztás volt annál is inkább, mert a 
miniszteri rendelelethez Andrássi egy 
törvényjavaslatot is csatolt, amelnek 
egyik leglényegesebb intézkedése 

íazuvott, hogy a rendezett tanácsú 
városok tisztviselőinek hasonló kva
lifikációval kéll birniók, mint a tör
vényhatóságiaknak. Sérelmes volt ez^selőinek existenciája mostantól kezd-
a rendelet azért is, mert minden v á - -------h -j -k v
rost egy kaptafára huzott és meg
hagyta, hogy a két millió minden 
várost egyformán érintő célokra le
gyen felhasználható. Ami úgy érten
dő, hogy a tisztviselők fizetésének 
rendezésén felül maradt összeg nem 
volt másra fordítható, mint a ren-

me volt tehát egy városokban, első 
sorban a rendezett tanácsuakban a 
tisztviselőknek az úgy ahogy orvo
solva lesz. A városi tisztviselők kö
rülbelül hasonló díjazásban részesül
nek, mint az államiak és helyzetük 
is annál inkább kedvezőbb, mert 
szokásos és-törvénybe nem 'ütköző 
mellékjövedelmeik is megmaradnak.

örömmel tölt el gondolat, hogy 
Magyarország összes városi tisztvi-

ve szolidabb alapokra Van fektetve 
és nem kell többé hallanunk a köz
hivatalnok nyugtalanító kenyérmoz
galmáról. Nem vitatjuk, hogy vájjon 
a miniszterelnök ur e széles körben 
örömet- okozó intézkedésébe nem 
játszott-e bele az a gondolat, hogy 
választások előtt áll. az ország és

A Munkát folytatni kell.
Pflnkösd napjára kellemes meg

lepetéssel szolgált a miniszterelnök, 
mint belügyminiszter a rendezett ta
nácsú városok tisztviselőinek, egy
úttal a törvénuhatósági joggal felru
házottaknak is. A belügyminiszter 
ugyanis revisió alá^-vette Andrássy 
Gyula gróf volt belügyminiszternek 
rendeletét amely fél év előtt a vá
rosok segítésére szánt két millió 
koronának felhasználásáról intézke
dett. Andrássynak ez a rendelete 
bármily kedvező újítást vitt is bele* 
a városi tisztviselők existenciájába, 
mígis sok panaszra, sérelmeket tár- 
guazó felterjesztésre adott okot.; 
Mindenekfelett sérelmesnek találták 
magukra nézve a rendezett tanácsú 
városok tisztviselői azt, hogy ala
csonyabb fizetési osztályokba so~

dőrség fejlesztésére vagy városren- i egy olyan óriás erkölcsi és materi- 
dezési célokra. Már most igen sok ális erőt képviselőtestületnek a meg- 
városban megesett, hogy a tisztvise- nyerése, mint amilyen a városi tiszt- 
lők fizetése rendezve volt, másott a viselők kara, sokat lendíthet a ha- 
rendőrség fejlesztése történt ütér’talmon levő párt helyzetén. Nem 
meg, vagy pedig a város rendezési firtatjuk kortes jótékonyság volt-e 
munkálatra nem volt szükséa. Az ez a rendelet. A fő az, hogy jó volt, 
ilyen városoknak voltak más fontos, I ez a rendelet A fő az, hogy jó volt, 
sürgős tennivalójuk pl. hórház-iskola! helyes és várvavárt.

/Építés, uj hivatalok kreálása, spéci-; A városi tisztviselő urak hely- 
•(ális Intézmények fölállítása stb. stb. zete tehát megjavult Khuen Héder- 
Andrássy rendelete értelmében azon- váry gróf belügyminiszter rendelete 
bán ezekre a célokra a fennmaradó foltén. Hát ír városoké ?  A városok 
összeg fordítható nem volt és így helyzete csak annyiban javult meg, 
egyes városok nem tudták, mit kezd- ! hogy olyan tisztviselők kezében van 
jenek a rendelkezésükre álló pénzzel, ¡ezentúl a városok sorsa letéve, akik 
Igg történt aztán, hogy iiem egy megelégedettek és munkájukat fő
városban az állam segélylyel nem a kozott buzgalommal, anyagigondok- 
komoly szükségletet képező befek-'tól lehetőleg menten végezhetik, 
tetéseket eszközölték hanem vakon Kétségtelen ez is leridit a vá- 
a belügyminiszteri rendelkezés szél!errosok helyzetén, mert a jó adminíst- 
mében járván el meddőn pocsékol-1 ráció pótolhatatlan valami. De en-
ták el a pénzt.

A sérelmek jelentékeny része 
most is fennáll. Héderváry mint be
lügyminiszter rendelkezése nem vo
natkozik másra mint a tisztviselők 
fizetésének rendezésére. Ami sérel-

éghez, most meg rettegtem, ha rágondol tani. 
Az uram, az százszor is megimádott érte 
mindennap. Én meg olyankor forró hideget 
éreztem minden tagomban. Ezer kénköves 
ördög táncolt a lelkemben, mikor először 
megmozdult bennem a gyerek. Sokszor 
megnyugodtam egy kissé. Hisz nem <tudja 
meg soha senki . . . Hisz azt csak én tu
dom. Az az átkozottam fog elárulni. Dej 
hátha . v .• Hátha . .

Szemel vadul kezdtek szikrázni, meg
ragadta az orvos mellén a ruhát és meg
ragadta az orvos mellén a ruhát és meg
rázta minden szavánál . . .

—  Mint villám hasított belém hátha 
őrá fog hasonlítani. Nem tudtam többet 
megnyugodni. Féltem, ott fog előttem álla- 
nl mindig. Juj I Eszembe fogja juttatói min
dig azt a délutánt. Mennél Inkább közele
dett a szent csuda, mikor az élöböl élet 
ered, annál jobban imádott az uram. En 
meg annál jobban Irtóztam magamtól. Mujd 
belebolondultam abba a gondolatba, hogy 
ez az ember csókolni, ölelni fogja ezt u 
gyereket.

Aztán egy este . . . mér csak nyolez 
hét volt hátra. Elővette a holmiját. Ráborult 
a pici kis Ingekre és csókolta. Lerogyott 
ellbém és sirt a boldogságtól, mig kimond
ta: Meglásd fiú lesz. £n érzem . . .

Most már huzgálta magával az orvost.

gedtessék meg nekünk annak kon- 
statálása, hogy vanak a városoknak 
egyéb érdekei is, mint a tisztviselők 
fizetéseinek rendezése. Mindenütt 
kevés az iskola, kevés a Kórház, 
drágák a lakások, rosszak a piaci 
viszonyok, hiányos a kövezet, sok- 

Föl és alá rohant és úgy ezipefte magával, helyütt hiányos 8 közvilágítás, rosz-
— Nem bírtam ki. Otthagytam és azé- j s^ak az utak és magas a pótadó. 

detegve mentem ki a másik szobába. Hány- \ nehányat ragadtunk ki ama 
inger fogott el az irtózattól. Az egész ben- mizériák közül, amelyek városaink 
•dm kavarogni kezdett. Nem az átokban életét kedvezőtlenül befolyásolják, 
fogamzott magzat nem jxülethetik meg. Eaj Mindezekről nincs egy szó, egy 
még hozzá fiú i«gy«n. juT, de uörnyö Nem j hangulat sem a legújabb belügymi- 
ez nem lehet Tudja mit csináltam jöjjön nlszteri rendeletben. Az államsegély 
közelebb .felhasználásának síné qua nonja,

Maga mellé vonszolta, száját a fülé- hogu az a községi pótadók esők
hez tette és egész üstében meg-megráz-1 kentésére ne legyen felhasználható, 
kódva, mvgcsukló térdekkel suttogta. i Pedig városaink nagyobbik^ fele bol- 

Mególtein. Tudja. Már rég készen volt |^°9 {enne, ha < sókkentlietné 70 - 80 
minden hozzá. Megöltem. Hát tehettem-e, százaléknál magasásb pótadóját, 
máskép? Hát nem volt igazságom? Aztán amelyet naaurészt állami funkciók 
az uram . . . Aztán az uram meggyQlölt. te'jesitése fejében fizet a közönség. 
Otthagyott. Azt mondta, utál.. .Azt mond- ^ kurtán odavetett tényekből is 
ta utál . . Megvat . . . Gyűlöl . Engem megállapíthat**, hogy ez a legújabb 
...Doktor Haiiia hogy mi*rt miniszteri rendelet csak-a kezdet 
lettem. Mit mondtam volna ... Azt — mond- i kezdete abban az akcióban, amelyet
ta . azt mondta . . .

Tombolt, dühöngött . . . Ajkát véres
re marta . . . Ledobta magát a földre és 
vonaglott a zokogástól:

— Gyula, Gyula. jö|| hozzám. Meg
váltok most mindent . . .  0  hogy hagyhatsz 
itt «ngem ? Hisz tehettem máskép ? . . . 
Doktor, doktor . . .

Két ápoló lépett be. Felemelték és le
kapcsolták az ágyára /»,. .

• — , fi- Szederkényi /Inna.

a kormány a városok segitéseérde 
kében megindított, Az intézkedé
seknek egész sora kell, hogy meg
történjék a városok érdekében. Nagy 
és komoly munka ez, amely nem 
végezhető el a választások előtti 
kapkodó korteshangulatban, hanem 
bölcsem, céltudatosan és önzetlenül 
általános szempontok, az összhaza 
érdekének szem előtt tartása mellett.
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h í r e k még.jttóm-'jött-tétre átlag az áremelés a mai - 
áraknak mintegy 20 százalékát fogja kitenni. $

— Olvasóközönségünkhöz. A . r  ‘  H*"7 ' 'ftár m<r. 5 
képviselőválasztásra v íló  tekintettel k‘?' m l" 2d,“"kh " ™ "”9á“ ° k w*»"*»«»» S 
lapunk e héten két nappal később " ‘J V  m“'' T . L ,  '," * S T .  ’ 
jelenik meg. Kéfjnk eguuttal tisateit é9tx>Uon ” h" r zonl «'ö« r '" '« 9« fO fok- 
előfizetőinket. hogy a vidékiek a nvim ! ”  “ J T 11 ,<n“a 'vumMÍ 
csatolt postautalványon, a helybeliek "eh3“cd r"n9u ,c” ""9' ^ T ,  1„ - j i .  i,iLn iíi „ 1. JA  __u :__ **..„1. többi csillagaitól, de az üstökös jellemző
P. 9  h it  1 t  , csóva hiányzóit. Csak • későbbi órákbanján a hátralékos előfizetéseiket leh- v„„,„ w  .... *
zetm szíveskedjenek. A7 szerkesztő
ség és Kiadóhivatal.

— Meghívó. A  Nagyatád és Vidéke Gaz

mutatkozott a Vén us felé nyúló, gyenge 
fényű, szabad szemmel nehezen kivehető 
uszálya melynek fényét még az égbolt ke
leti felén állói tele hoíd is gyengítette. Csü-

daköre f. évi junius ho 10-én pénteken d. tflrt6|lö|| pé„ tekt.„ lel|es „><*&-
é. 10 orakor Nagyatád m .  Koron, « illő-  |ib„ n mulatkuzüK Ű5lökö5. „ ov4l„
da emeleti termien havi közgyűlését tart,a, |ls2l4„  k,vckc|í ha|a|ma, ködus^Alykér.1 le-
■Mlyre a gazdakör tagjai t,«tetette meg- „ bágyadt fényű mag „yomaban (Az
hivatnak. Tárggsorozat a gyűlésen lesz elő- ulcáko„  M  van estenkénzt a rit-
terjesztve. A gazdakörnek a gyűlésen meg 
jelent kisgazda tagjai között egy kukoricza 
kapáló eke lesz díjtalanul kisorsolva.

ka tüneménynek s megnyugodva szemlélik 
a rettegett égitestet, mely neki akart menni 
az örg földnek, de jobSnak látta mégis ki

— Képviselőtestületi gyűlés volt f. h ó i,. , , -IL= Á . ... terül, mert az összeütközés úgyis csak neki
24-én. Jóváhagyatott a levétel. A  vizvevő'
medencze építése elhatároztatott, szivattyút 
a fürdőrészvénytársaság ad hozzá. Oeiger 
Károly aljegyzőnek 120 kor. drágasági pót-

lett volna baj.
— A posta és a somogyi választások.

A postaigazgatóság tegnap közölte a. yálasz- 
: tásl bizottságokkal, hogy a választások szék-

lék szavaztatott meg. Az uj hazizaowzáv h. M „  |un,u,  M äl s .4„  rcqlJcli<] a5z0ksíg, 
legközelebb megtörtük. A Mato» oto> . L„  L ._____ _____.................................  ..hez képpest a rendes hivatali ¡dón lul is |
ui nevet kapotl ezentúl G y á r u k a t  H - ; w |n jH M k  szolgálatot, ha azonban a 
Iák. Kimondották hofl« a regáiateap kamatai. ¡ UlutM renl)„  i(M|| ,u| óha|(|4k
a volt úrbéres közbirtokosságnak kiadják.Mntl/W . . .igénybe Ycrnii a  postát vagy tá¥Údát,a vá*

-  E t j c p é . .  M m «  tó i ,  a nagylád l!,“^ :  «Inökök eziránt kellő időben tegye- 
NíptakwékpímUr r. t  pénztárosa eljegyezte tnnek «  alispán u t,a n aposta,gaz- 
Klein Irma urhölgyet Vitézi pusztáról. aatösáaiak

— Választási kicsapongások. Kuzmaf _  dunántul 
Ferenc földműves taranyi lakosnak f. évi

gatóságnak.
legidősebb szavazója

a zalaegerszegi választó kerületében Alsóne- í
május hó 31-én éllel lekaszálták a Kereszt; ^  v, „  KallD:ln Fdbl4n „  nevc és
dűlőben o rozsai Pap Ferenc lóldm u,.., 1Q,  ^  &  eJ#

íll*l « Wttrt .  fflggetlenségl lobogó alatt é sa :
hegyen igszó lló jéb«, nagyobb kárt t e t - . ^  ^  ,„g\sz,»»zm .

— Arcképes igazolvány díja. A félá-| 
ru menetdijkedveímény igénybevételére Jo
gosító arczképes igazolványok kiállítási di
ját a kereskedelemügyi miniszter az eddigi j  
1 korona helyett 2 koronában állapította { 
meg. T  •

— Uj nyári ruha a bakáknak. A 44 ik | 
gyalogezred legénysége most kapta meg az 
uj nyáriegyenruhát. Az uj egyenruha lehaj- (

tek-
— A nagyatádi íparosiskolai bizottság

legutóbbi gyűlésén elhatározta, hogy uz 
ipariskola 25 éves jubileumát rajz, kézi
munka (ipád fetoiYüaáa szavalás és jutal
mazással összekötve f évi junius hó 19-én 
fogja megünnepelni. A$ ünnepségre vonat
kozó meghívó és tárgysorozat e lap hasáb
jain fog megjelenni.

-  Ausztria Magyarország éa Szerbia ll)(l ^ | K "  4,  td d jjiu i l 'i lk a l kényei 
között a keraskedelml szerződésekre vonat« mt.scbb.
kozó tárgyalások toigtatását, a Magyar Ke- ,  Megbüntetett permetező gyáros, 
reskedők Lapja értesülése szerint őszre ha -; Ferencz ceglédi permetező gyáros
lasztják Ennek oka valouinűleg az. hogy k i, uUuó|„ e „„púkban Ggöngyős vidékén 
Szerbia előbb Oroszországgal. Törökország-} szőtópermetezökkel tiázrót-tiízra menve 
gal és Bulgáriával akar|a kereskedelmi szer - m egrendeléseket gyűjtöttek. Egy gyöngyösi

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

felöltők, 

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon^

Deutsch F Károly
zödését megkötni. Az itteni 
kormányától nzt az utasítást

török k0v«4 ! vtssfcereskedö feljelentésére az ottani főszol- 
kapla, hogy j gab¡/Q¡ hivatal megindította az eljárást ésj

kezdjen tárgyalásokat a szerb kormánnyal „juta* megállapította, hogy az utazók ellen-

és Társa 

f é r f i  szabóknál
egy uj kereskedelmi szerződés érdekében.

— A dohánygyártmányok arának fel-
kezésbe jöttek a megrendelések gyűjtéséről,' 
szóló törvénnyel őket érzékenyen meghirsá-

emelése. A dohánygyártmányok fogyasztói goita és a permetezőket elkobozta.
néhány hét óta mindinkább észlelik, hogy a 
gyártmányok különösen a szivarok reudki-

Gyermekszépségversenyt rendez ju- 
liufti számában a „Budapesti Illusztrált Sza-,

vül rosszak, rossz dohányból, tökéletlenül ion Lapok“ szerkesztősége. 100 fiucska és! 
vannak előállítva s nedvesek. Ez, mint a 100 legszebb leányka arcképét közli remek 
Magyar Kereskedők Lapja irja, a dohány- reproduktióban § kiváló gonddal szerkesztett 
gyártmányok árának felemelését készíti elő. és pompásan kiállított folyóirat és 200 szebb- 
A dohánygyárak ugyanis reudeletel kaptak, nél-szebb ajándékot ad a jury által kiválasz- 
liogy egyelőre a raktáron levő rosszabb totf legszebb gyermekeknek. A pályázatban 
minőségű -dohányt dolgozzák fel s ezeket a mindenki résztvehel. At eredeti arcképek há- 
gyártmányokat hozzák forgalomba. Ezzel a társ írandó a gyermek ueve és életkora, a 
dohányjövedék kezelŐsége azt akarja elérni, szülő neve foglalkozása és lakhelye. Lehető- 
hogy hz árfelemelés után jobb dohányból lég jóképek a következő címre küldendők: 
készült és gondosabban előállított gyártmá- A Budapesti illusztrált Szalon Lapok szer- 
nyokut hozhasson forgalomba s ezzel az ár- kesztőségénck, Simonyi Miksa urnák, Buda- 
felemelés miatt zúgolódó fagyasztókat klen- 1 pest, Vili. Aggteleki-utc i 10. 
gesztelje. Az egyes gyártmányok árfeleme-1 — Késelés. Babócsa községben a^utcán 
lése tekintetében végleges megállapodás Luczek György- és Rudics József babócsai

B ü b f l P E S T ,

IV., Ferencziek-tere 2.
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lakosok junuslcs M l és Károla babócsal, és váltó (őrvémjszéknek 1910 évi SOM T>.
Kis Felső Sándor Keszerlcze István, Hajdú; száron végzése következtében Dr. Kommen 
IstváffKls Takács István és Felsó Péter Elek ügsvéd-által képviselt SeidenJVl. Miksa 
István szental lakosokkal, kik Babócsára: ¡»vara 446 kor. 76 f, s jár. erejéig foganato- 
vásárra jöttek, összevesztek, miközben Lu- ; s.lott biztosítási végrehajtás u,|án lefogWt 
ezek Guörau Radlcs József biztatására és 831 kor.-ra becsült kővetkező ingóságok, végrehajtás utján lefoglal! és 1000 kor.-ra

- f _ 0/1 J . K  1rort/IA 1 rilhA^70VPt nUll"  K/i/'eíilf 1rnt/0H/07Ó írinncánAlr II w  1

kőzhirré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás
bíróságnak I910évi v. 118/j számú végzése 
következtében dr. Kommen Eiek ügyvéd 
által képviselt Horváth Pál javára 410 K 
fill. s jár. erejéig foganatosított kielégítési

zsebkésével Hajdú Istvánt súlyosan, Janu- u. m. 24 drb. kendő, 3 vég ruhaszövet nyíl- becsült kővetkező ingóságok u. m. 1 bika
~|gw ' * • j | É  — .... .. — *  -Jjigilvános árverésen eladatnak, j  ’

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já-

zseuBwevti uajuu «»un . ,--
sics Pál és Károlyt könnyen megsértette, vános árverésen eladatnaK.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. Iá- j
________________________ rásbiróság 1909-ik évLV. 840/3számú vég- rál5iróság igo9-ik évi V. 118*2 számú vég-
-  Végrehajtás a korábbi cég alatt zése folytán 446 kor. 76 fill. tőkekövetelés zésg fo,ytán 41Q kor _  fi„  tókckövc. 

‘  ‘ x* fnrtA ±..t  l x ü a m a U k i i a * a  ennek 1909 évi julius hó 17napjá-

A-csendőr járőr tetten érte őket s jelentést 
tett róla az illetékes hatóságoknak.

Válalt köttelezettségekért. Csaknem min- enne|< 1909 ¿v i nov. hó 30 napjától járó 6° 
dennapi eset, hogy a kê es*cf ^ k̂ ^ ^ y 'i kamatai, és eddig összesen 105 kor. 10""T Ű T , T V iJL T E - i .««Vfcíiinaktfállalt co «««*« ---  — ”  ‘ “ tói járó 5 "/.. kamatai és eddig Összesen
¡ T & k l e U f  ■ « . “ ¡ - S í : , f il '^ ^ n  birói.ag már megá.
IIUKT ........ ............ t O -
tatnak üzletet, a hitelezők kijátszása vegett. «̂ ó megtartására
hogy cégüket töröltetik és uj cég alatt foly- gek erejéig,'Nagyatádon (Széchényi-tér) leen- uapitott költségek erejéig, Kutason leendő

megtartására
1910 évi junius hó 7-ik napjának 

délelőtti 9 órája

A napokban a bpest kir. Ítélőtáblának volt 
alkalma ana, hogy végrehajtási ügyben a 
hitelezőt pártfogasába vegye és a végrehajtást

1910 évi junius hó 8-ik napjának 
délutáni 3 órája

szenvedő cé, előterjesztésinek h e ly t^  d- határidőül kitflzetik és ahhoz a venni szán- éMl,hoz „  veml| ö 4 „ .
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
“ ■k me9' h°9a ” z érintett ingóságok 

,l07 ^  . l (&  1881 évi LX. L-c.107. és 108 §-ai éri

sőblrósági végzést megváltoztassa. Arról volt dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
szó, hogy a végrehajtató hitelező becsatolt jjak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881
cégkivonattal tuzonjntotta hogy a végrehaj
tást szenvedő közkereseti társaságnak előtér- évi LX. L-c
l e u t é » , « '  keszpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek
kötelezettségett vállalat megelőző, másnevü szükség esetén becsáron alul is el fognak 

^ A cég adatni.

értei- 
legtöbbet

ígérőnek, szükség esetén beesáron alul is 
el fognak adatni. —■

Amennyiben az elárverezendő iogósá- 
í gokat mások is le és felülfoglaltatták és 

személyektől különálló jogi személyiséggel árverés az 1881. .évi XL. L-c 120. §-a ér- azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen 
bír is és mint ilyen joguk és k(l(eleze»segek időében ezek javára Is elrendeltetik. árverés az 1881 ifi ,.<■ 1 x 1 £ ¿.u .,..-
külön a lan u a lehet, mindamellett, amennyiben ,, .. _________ j...-.

közkereseti társaságnak voltak tagjai
az a név mondja az indokolás mely alatt a
kereskedő, akár egyén, akár társaság üzle-

bár a S-skedehni társaság tó  az alkotó * * * * *  kielégítési jogot nyertek volna, ezen

Amennyiben az elárverezendő ingósá-

Keit Nagyatádon, 1910. évikülön alanya lehet, mindamellett, amennyiben 
valamely közkereseti társaságnak, ugyanazon 
tagjai korább. Cégüket töröltetik és más cég - nap’an-
alatt folytatnak Üzletei, az üzlettulajdonosai
nak és a társaság tagjainak azunosságánai 
fogva csak egv és ugyanazon jogalany léte
zik és ennek Következtében a cég megvál- 311 szám 1910 végrh. 
toztatása esetén a végrehajtás foganatosításá
nak helye van az újabban bejegyzett cég 
neve alatt álló üzleti helyiségében, habár

XL. L-c. 120. §> értelraé-
máius b* ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1910 évi május hó
SZABÓ  JÓ ZSEF

kir. jbir. végrehajtó.
.2 1 napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF 
kir. jblr. végrehajtó

Árverési hirdetményt.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. ^  sz^m *^10 végrh.

végrehajtást szenvedőként a korábbi cég éyi LX. t.-c 102, §-a értelmében ezzennel 
^ “ Ctetett is meg és a végrehajtás az ellen. kóztnrTé a kaposvári kir törvényszék
rendeltetett is el.

— A „Vasárnapi Újság' junius 5-iki nek 1909 évi 10322 6 számú végzése kö
vetkeztében Dr. Kommen Elek ügyvéd által

száma két nagy képvisel, Goldberger Llpól ,avára 35» kor,
foglalkozik: Mikszáth Kálmán halálával és a
most kezdedő repülőlőversennyel. Nagy irónk- 65 f. s jár. erejéig foganatosított kielégítés 

végrehajtás utján lefoglalt és 810 kor. be-
ról, a k, a .Vasárnap, U |«í-  nak évek Alá c ia |t  kö v„ lk „ ó ln g A j4 ()uk , u . m i jqo J 
lómunkaiársa voll, meleg nekrológ, Alexán- l00 k M  ú m  m (w,

Btrni,tól aikk^  . . « ;• '* karton nyilvános árverésen el«Jat.u,kLH.AI K.ttltlil'.ll'i AflWlM il ai UM r á*ls l...rntAKIt.kiűzöl, bemutatja ügyuttal Mikszáth legutóbbi 
arczképét, fölvételeket halálos ágyáról és te[ 
metéséről. A repülőversenynyel foglalkozó 
részben van Zsélyl Aladárnak két nappal

Mely árverésnek a n. atádi kir. járás
bíróság 1909-ik évi V. 797/5 számú végzé- 

i se folytán 359 kor. és 65 kor. tök«köve- 
j telés, 1909. szepL hó 30 napjától ennek 6* .

« Ju n ta  élőt, dót, ,rt czlkke löluálltoinak kamaUll é ieJd lg S u I , Mn „  kor w  „,,<r 
kípíveL * bii<lape.„ repülő verKflyen rtot- „ ir6i| m4r m^ j Upi,olt kólll4 k 
v^ő áviatikuiok é. a főbb géptípusok képei N, gwlU1<)ün.  |Sl4cll, „
i  versenyzések stb. A lap egyéb köziemé- „ „ „ „ „ „ j j , , ,
niiaf. C.aliAUolfa MlUAltf im.ua Cuim u.unyeí: Szabolcska Mihály verse, Szemere 
Qyörgy és Anthony Hop* regénye, Haraszthy-

1910. évi junius hó 8-ik napjának 
d. u. 2 órája.

né U | W  A" " “  "óvellála kéyek a tt- kliaiellk „  , hhoi ,  vennl
rácról, a mint részt vesz az uj műegyetem 
zárókövének letételénél, ,  tárczaczlkk a 
hétről s a rendes hetirovatok. Irodalom 
és művészet, sakkjálék stb. A Vasár
napi Újság előfizetési ára negyed év
re négy korona a Világkróniká-val együtt 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető a 
Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest,
IV. kerület., Egyetem-utcza 4. szám. Ugyan
itt megrendelhető u Képes-Néplap a legol
csóbb újság a magyur nép számára, félév
re két koron* 40 fillér.

HIRDETÉSEK
434 szám 1910 végrh.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmébén ezennel 
közhitté’ teszi, hogy a budapesti kir. keresk.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX. t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a nagyatádi kir. járásbíróságnak 
1910 évi V  158 1 számú végzése követ
keztében Dr. August Nechanszky ügyvéd 
által képviselt Vereinlgte Wermstédtér Győ
rét Fextilindustrie Actiengeseilshaft javára 
1227 kor. 78 fill. s jár. erejéig'foganato
sított kielégítési végrehajtás utján felúl- 
foglalt és 2444 kor.-ra becsült következő 
ingóságok u. m. röfös áruk ingek nyakken
dők, bolti állványok' nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. járás
bíróság 1910. évi V  158/2 számú végzé
se folytán 1227 kor. 79 filL tőkekövetelés 
él eddig összesen 80 kor g5 fillérben biró- 
ilag már megáiapitott költségek erejéig, 
Nagyatádon KSzéchényi-térj kendó megtar-

1910 évi junius hó 8 napjának 
d. «. 0 órája

dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi L X  L*c 107. és 108. |-al értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet kMflwllk és ahhoz a venni szán- 
ígérőnek, szükség esetén beesáron alul ls d«ko»6l> <"U megjegyzései híva,
el fognak adatni. nak meg. hogy az érintett Ingóságok 1881.

Amennyicen az elárverezendő ingó- ^  *"C1' ^  értelmében
Ságokat mások Is le- -és felülfoglaltatták • '«fl'öbbet ígérőnek
és azokra kielégítési Jogot nyertek Volna ,zflka*S bw»áf0"  <lul *  ^ n a k

1 -*-‘nl.
H P I  Amennyiben az elárverezendő Ingósá-

Kelt Nagyatádon. 1910. évi május hó g«*«* ^Isok Is le és feiOlfoglaltaták és

ezen érverés az 1881. évi XL. L-c. 120- §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

23 napján.
SZABÓ JÓ ZSEF  

kir. bír. végrehajtó.

404 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Aullrott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. L-c 1Ó2 §-a értelmében ezennel

azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. XL. L—c  120 §-o értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt, Nagyatádon. 1910 évi május hó 
23 napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF 
kir. jblr. végrohajtó.



253 szám 1910 végrh.
Árverési -Mrdetmény.

n a g y a t á d i h ír l a p .

. Alulírott birósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. T - C  102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. járás- 
bíróságnak 10(39. évi t 704 i számú végzé
se következtében dr. Neubauer Ferenc ügy*- 
véd által képviselt Friedrich Laygritz javára 
195 K. f. s jár erejéig foganatosított kielé
gítés Végrehajtás ulján lefoglalt ésl 1562 
koronára becsült következő ingóságok, 
r .  röfös áruk nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já 
rásbíróság 1909-ik évi V 7044 számú vég
zése fylytán 195 kor. tőkekövetelés, ennek
1909 évi október hó 1 Alapjától járó 6 %  
kamatai, váltódij és eddig összesen 79 kor 
32 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Nagyatádon (Széchenyi-téren) 
leendő megtartására

1910 évi junius hó 9 napjának 
d. e. 11 órája, 

hatááidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
é t f iU L  U c . 107. és 108. § a* érteimébe»-' 
készpénzfiz«t&s mellett, a legtöbbet igeró 
nek, szükség esetén becsórou alul is cl fog' 
npk adatni.

. Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezetrf 
árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §. értel
mében ezek javára ia elrendeltetik,

Kelt Nagyatádon 1910 évi május hó 
¿ 4  napján. .' . ^  ,

SZABÓ JÓ ZSEF 
kir. bír. végrehajtó

417 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi L X .  t- c  102. ^a^érleimében ezennel 
közhírré teszí, hogy a kaposvári kir. tör
vényszéknek 1910 évi 4336/p számú vég
zése következtében^ürTKömmen Elek ügy
véd által képviselt Kézmüáru részvénytár
saság javára 243 K 94 f. s jár. erejéig fo
ganatosított kielégítés végrehajtás utján le
foglalt és 831 kor. fillére becsült következő 
ingóságok, u. m. fölös és rövid áruk nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a n. atádi kir. járás
bíróság 1910-ik évi V. 200 2 számú vég
zése folytán 247 kor. 94 fill. tőkekövetelés 
ennek 1909 évi december hó 3 F  nap
jától járó 67.. kamatai '/,*/» fváltódij és ed
dig összesen 62 kor. 35 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, N. atá- 
don (Széchényi téren) leendő megtartására 

1910 évi junius hó 8-ik napjának 
d. u. 4 órája, 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ajennel oly megjegyzéssel hlvat-

Kőhógés, rek e d tig  éa hurut ellen nincs jobb a

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKANÁL
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázottan

na r ^ ' a , l , 7 g a' » i  \- ,,n tc lV ’ u m u ^ o k  i u , R t , h !'-, é l t l  kérl llnk. miv<! « *  ö a « " i> U I* a
: K’K 1 évi l.X ! '."7 , s  ̂ •

'ben készpénzfizetés meHett, a legtöbbet
a lu l isÍgérőnek, ¿zükség  esetén hecsáron 

elfognak adatni-
Amennyiben az elárverezendő ingó _  

Ságokat mások is le* éafetiHfoqtaltatlák és aj 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés a z  f881. évi XL- t.-c. 120. §■ értei 
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon 1910 évi május hó
^4 napién------------------------

SZABÓ JÓ ZSEF
kir. bir. végrehajtó.

utánzata m  
1 doboz ára 60 fillér.

Csak tiéthy-félét fogőűjunh v ili

250 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX  t-c. 102 §-a értelmében ezenne 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. keresk. 
és váltó törvényszéknek 1910 évi 27817 
számú végzése következtében dr. Neubauer 
Ferenc ügyvéd által képviselt Kohn és Hes- 
ser javára 410 K  83 f. a jár. erejéig foga
natosított kielégítés végrehajtás utján lefog
lalt és 1160 kor. í becsült kővetkező ingó
ságok, u. ifi. röfös áruk, 60 drb kendó, 50 
Ing, 20 drb. esernyő nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság 1910-lk évi V. 84 4 számú vég
zése folytán 410 kor. 85 fill tőkekövetelés 
ennek 1910 évi február hó 8 napjától járó
6 7„ kamatai, és eddrg összesen 90 kor. 
90 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig. Nagyatádon (Széchenyi-tér) 
leendő megtartására

1910 évi junius hó 9 napjának 
d. c. 10 órája, 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett, Ingóságok az 1881. 
évi L X  t-s 107. és 108' §-a| értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén beoáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő Ingó
ságokat inasok Is le- és felülfoglaltatlákés 
azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t-c. 120. § értel
mében ezek javára Is elrendeltetik.

Keit Nagyatádon 1910 évi május hó 
24 napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF  
kir. bir. végrehajtó.,

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

L Z  földön.
A ki bo riit ra 

kor Jó áron és 
akarja eladni, í 
Oeiaware szólót szántó
földekre Is, é# ha a hiány
zó lókéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz, hogy drága és 
hamar clkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük ¿a bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 00 80 k

a múlt év
ben is pcrcnosporátót n 
(holdanként 33 hektó.)
Vesszőről árjegyzék Ingyen és bérmentve.
N A Q Y ö ABOR  szőlőnagybirtokos, 

K Ö lY  Bihar-m. Pósta távlrda 
és távbeszélő állomás.

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

396 szám 1910 végrh
Árverési hirdetmény.

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t-c. 102. § a értelmében ezennel 
közhirré teszi, hogy a bpestl kiyyrralL-ÉL _ 
váltótvszék 132483 és 135465 és akaposvá- 
rl kir. törvényszéknek 1909 évi 11998/p. 
szátnu végzése következtében dr. Radvány rónáért is megveszik ha százezer hold
Manó ügyvéd által hépviselt Walentin é r  --- -
Schrottman jav.ira 150 kor. 150 kor. és 34 

; kor. 60 fűi. s jár. erejéig foganatosított ki
elégítés végrehajtás utján lefoglalt és 1800 
kor. filléfre becsült következő Ingóságok, 
u. m. röfös áruk, 1Ü0 tcz. kendő, 50 drb. 
esernyő nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság. 1909-ik évi V. 843 6 számú vég
zése hátr. folytán 142 kor. 60 fill. és 150 kor. 
tókkevetelés, és eddig összesen6l kor.90 fii-1 
lérben biróilag már megállapított költségek ( 
erejéig. Nagyatádon (Széchenyi tér) leendő 
megtartására

1910. évi juuius hó 7-ik napjának 
d. u. 2 órája, 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- J  
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. t 
évi L X  t.-c. 107. és 108 §-ai értelmében j 
készpénzfizetés mellett, u legtöbbet igéró-|i 
nek. szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások Is le- és felülfóglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen j 
árverés az 1881. évi XL t.-c 120. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon 1910 évi május hó,
21 napján. , _

SZABÓ  JÓ ZSEF ;
~ kir. bír. végrehajtó.

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek

a  m A r i a c z e l i  s z Oz  m A r ia
védjegy gyei ellátva, 

melyeket Máriaczell gyomor- 
csepp«kn«k nevez har
minc/ esztendő óla ui(y beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban, ti cseppeknek utól- 
érhetetlenül jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgórcsők, hányás,álmat
lanság, vérszegénység és sáp
kór ellen.

.Kapható minden gyógyszertár 
ban‘ . .Eg y  kis Qyec «  fillér, 
pagy üveg 1 K 40 fillér, 8#vég 

9 korona, 3 duplauveget 4 K 50 fillérért frah- 
ko küld a készítő BRA D Y K. gyógyszertára 
a .M agyar Királyhoz*, W ien, I. rleiackmj 
I, Depot 241.*'

Ügyeljünk a Védjegyre, a mely a Máriaczell 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörtta szinti csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.



NAGYATÁDI HÍRLAP

Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Mezőgazdák és
szőlősgazdák

figyelmébe!

Baromfi-és nyul- 
ternyésztők 

figyelmébe!

A ui»i kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető sodrony fonata, mely az összes eddigi sodrony fonatokat 
felülmúlja és az összes európai áüaniokban, valamint az Eszakamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÂT NAGYATÁD vasTTe re 8- 

k e d ö c é g.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
A v ilághírű john-féie szab. mosógépek kizá
rólagos Helyi raktára. f

Mindennemű takaréktüzhelyek, a 
egészet ti bbióí d~ legdíszesebb kivitelig.

lég-

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok
„Cornélia" és „Sophiana“ permetezők és 

alkatrészek'. T  kékkő és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
É P Í T K E Z É S I  ANYAG N A G Y K E R E S K E D É S .
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KÖNYVKÖTÉSZET
BENYÁK JÁNOS

N A G Y A T Á D .

0

KÖNYV.- PA PÍR.- IRQ 
E S  RA JZSZER  

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK: 

lmakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Ozletl, jegyzet és zsebkőny-

ELVA LLA LO K:

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

veket, lró,,fogalmi, Itatós és Ivlevélpaplrt. Q ]  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
Rajzpaplrt és kartont egész ivekben a legftlésesebb kivitelben, 

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

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

sióval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos és Ízléses elké
szítését jutányos árban.
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Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenck.

Fürdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban

{Nyomatott Bonyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.



V. évfolyam 1910. junius hő 7. 23-dik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A -MAGYATAD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK- H IVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á ra k : egész évre 8 kor., félévre 4 kor, r 
=--■ gxedévre 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 S

dr. N EU BA U ER  FERENCZ
Szerkesztőségé* KfldöhlvaUM; Nagyatád. Széchényl-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: B«nyák János 

könyvkereskedése.

Az ipari hitel szervezése.
Azok a panaszok, amelyek fő • 

képen a közép ipar köréből az ipari 
hitel szervezetlensége és ennek foly
tán drágasága miatt mind sürgetőb
ben felhangzanak s amelyek a 
külföldön is hosszú lejáratú ipari 
hitel szervezésének kérdését aktuá
lissá tették, már rég óta foglalkoz- 

I  fcflrflfcpt- E »  htft

megtörtént. Ez a hitelszervezetfoly- 
ton uj és jövedelmező területet fog 
maga előtt találni Mügyarország 
industrialódásávijJ, meg a jelzálog 
kölcsönök előbb-utóbb elérik leg
végső határukat, amint azt a porosz- 
jelzálog-álladék állandóságán látjuk.

A tapasztalás arra utal, hogy 
úgy az ipari papitok elhelyezése, 
valamint a vidéki intézetetekéinek, 

városok éritátják a? illetékes körüket.Ez idő ..a járások érMyltségének közpou* 
szerifítr az ipari hiteligények kielégi- tositása terérkjflagyarországon úgy 
tése a takarékpénztári szervezetfertrafadhatunk Üzleti alapon előre, ha 
semmiféle szerves kapcsolatban nin^oly szervezetet teremtünk, mely a 
csen; az ipar kifejlesztésére a taka- helyi iparvállalatokra a vidéki inté- 
rékpénztári tőkék s szervezetük úgy zetek~ütal adandó kölcsönöket ezek 
szólván teljesen holt pénzt képvi- szavatossága mellett egy központi 
selnek. A vidéki pénzintézetek köz- intézetre engedményezi, ez a köz
pontosítására irányuló törekvések ponti intézet arra fix kamatozású 
arra mutatnak, hogy a vidéki taka- kötvényeket bocsát ki, melyek rész- 
rékpénztárak betétjeinek a hazai ben a helyi intézetek által adatnak 
ágazatok érdekében való gyümöl- el, részben a külföldi tőkének beho- 
csöztetése tényleges közgazdasági zatalárd époly alkalmasak, mint a 
szükséglet s mequiuló záloglevelek. Az intéttt.szervezete
mozgalmak hatása alatt előbb-utóbb hasonló lenne a Magyar Takarék
létre fog jöni valamely olyan hitel- pénztárak központi jelzálogbank já- 
szervezet, mely a magyar vidéki nak szervezetéhez. A kibocsátandó 
takarékpénztárakat ép úgy össze- kötvények az ipari befektetés ter- 
kapcsolja első sorban az ipari, má- mészetének megfelelően 35 — 30 
sodsorban a kommunális hitel kielé- év alatt amortizálandó 5 * .-os köt-
? ltésére, mint amint a szorosabb vények lennének, 
rtelemben vett föld} és házbirtokon A magyar ipar szempontjából 

nyugvó jelzáloghiteire' nézve már a legüdvösebb az lenne, ha sike

rülne a három nagy magyarországi 
pénzcsoportnak együttesen megte
remtenie a magyaripari hirnek ilye
tén központi szervezését. Amennyi
ben bármely okból ez a legegészsé
gesebb megoldás most nem létesül
hetne, elő fog állni az a másik es
hetőség, hogy egyes pénzintézeteink 
külön külön veszik fel üzlet körük 
be az ipari hitelnyújtásnak ezen 
alakjait. Mindkét megoldási ishcléoéfl 
nek közös alapja az, hogy a jogi 
helyzet tisztáztassék. Ez csak úgy 
érhető el ha a törvényhozás az 
1905 december 27-iki osztrák tör
vény mintájára az ipari kötvényeket 
szabályozza s az igy megállapított 
típusnak megadja az 1907. év. XXXH 
törvénycikk kedvezményeit.

A magyar ipari részvénytársa
ságok 140 millióval többet Invesztál 
tak, mint amennyi saját tőkével ren
delkeztek és biztosra vehető, hogy 
a magáüvállalatoknál a kép oűg 
rosszabb. Ez a adat már magában 
véve utal arra, zhogy iparunk tőkehiá
nyában szenved s e tarthatatlan 
helyzet orvoslására meg kell adni 
az iparnak azt a hitelforrás!, amely
re szüksége van: a hosszú lejáratú, 
felmondhatlan, törlesztéses hitelt. Az 
iparnak, mely tőkehiányban szenved 
tehát módot kell adni arra. ’
„ -—̂ . .., . ........

Nagyatádi Hirlap tárcája
Nászuton.

Az első osztályú váróteremben sötét 
volt, Béla odaintette a pincért.

A pincér ur nagyon elegáns megje
lenésű férfi, lassan közeledett. Kifogyta- 
anul keményített ingmelle.hófehéren villo
gott; frakja modern szabású volt és miu
tán felcsavarta az üres szobában a villany- 
csillárt nagyképűsködö grandezziával haj
totta meg magát a vendégek előtt

— Borzalmas Itt a hőség — panasz
kodott a fiatal asszony, — miért Ir késtünk 
le a vonatról. Amíg elindul a másik addig .

— Kérem alásan. Kinyitom a nagy 
terembe vezető ajtót — mondotta a pincér. 
Kinyitotta a fütetlen terembe nyíló ajtót

— ' E*  kellemetlen, — mondta Ellus1
— az a nagy sötétség odabenn . . .

— Miért néznek bennünket olyan fur
csán az emberek ? kérdi Ellus. miközben 
Béla hesegetl utazókabátját. A  férfi belesug 
a rózsás tülecskébes v

— Bizonyára észreveszik rajtunk, hogy 
nászutra készülünk.

— Kellemetlen I — mondta Ellus.
A  pincér visszakerült.
— Mit méltóztatnak parancsolni ?  kéfdl.

— Lekéstünk ff vonatról és mostj — ‘TüdöiT-e. hogy az esküvőnk óta 
ennénk valamit — mondja Béta. Kissé gon - most vagyunk először egyedül? •>- súgja 
dolkodik. szerelmesen.

-- Kérlek drágám ülj le, — fordul ">s- Ellus szórakozottan hallgatja. A mo- 
Ellushoz, de az asszonyka állva marad és solya furcsán erőltetett, 
izgatottan nézi a házipodgyászuk között — Nem gondolod kértek hogy kevés 
lévő kis fehér kosarat, amelynek teteje levegőt kap ? — kérdi izgatottan figyelve 
gyanúsan mozog. ,a fehér kosarat.

— Vacsorát parancsolnak? Talán la- A férfi rosszkedvűen elfordul:
zac tartármártással. fiatal Jérceomlotte. — Ha behozta a |pincér a teát, ki- 
pompás carnembert nagyon ajáulhatorn-ha- nyitjuk a kosarat, akkor annyi levegőt szlv- 

' darja a pincér hat, amennyi belefér. De kérlek Ülj lel
— Köszönjük — siet ól félbeszakítani — Ne bánts kérlek, nagyon nyugtalan 

Béta. Most néhány órával a lakodalmi ebéd vagyok.
Pld . . .

— Igenis. f
— Már megbocsáss de egy állat miatt! 
Ellus élesen néz az urára.
— Állat? kírdl szemrehányóan meg-

csoda

után ezt a sok ételt még végiggondolni is 
rossz. De az elegáns pincér ur sokat vár 
előkelő vendégeitől. A mozdulatai biztosak 
és a magatartása teköielezöen választékos!
Nem lehet egy üveg sört rendelni nála!'
Hja. ha a Pici nem lett vofna velükI Be- nyomva a szót. 
jöttek volna ide. de a Piczlt mielőbb ki kell — Hát persze, hogy az, 
ereszteni a fogságból. volna egyébb ?

— Hozzon kérem teát vajat sonkát, — Tudja meg, hogy nem utaztam 
mondja szórakozottan Béla. volna el nélküle I

— Kétszer teát, kétszer sonkát, ' két Béla nem szól. Vlszafojtja az ajkára 
vajat, mondva elsietve a pincér. Észrevehe- toluló szavakat, de nagy lehangoltság vesz 
töen hűvösebb lett azonban a magavisele- erőt rajta. Mit is súgott ma Una néni a fü- 
te. lébe? Nem lesz könnyű dolog vele. Igaz,

A fiatal férj gyöndéden kézen fogja fíogy egy -Wcalt pezsgös állapotban volt a 
az asszonykát. ^ Jó Llna néni! De hát nem zsarnokoskodott-«



Ehhez azonban mindenekelőtt 
szükséges az állami iparpártolási 
programmot a hosszú lejáratú ipari 
hitel támogatásával kiegészíteni. Azt 
a tájnogatást, amelyet a törvényhozás

még emelték is, képes az embertársát meg- j 
ölni, legyilkolni. ‘

Nekünk, magyaroknak, beteg^égünk| 
az és öröklött baj, hogy folyton áskálódunk 
egymás személyében, örülünk, ha kárt te-

Nyilatkozat.
Igen tisz te lt olvasóközönség! 

Általam nem tudott emberek

Gyűlölet.
(BekQldetett-T

eddiq más gazdásági érdekköröknek hetünk egymásnak és kéjes örömmámorban azon önmaguk által provokált ese- 
ténuleq már nuujtott, az ipari hitel úszunk, ha meghaljuk, hogy gyűlölt ellen- menyekből, melyeket a választás
számára is biztosítani kell. Az ipari felünket szerencsétlenség éri. napjan ellenem inscenáltak,'oly kö- 
záloglevelet fel kell ruházni az álla- A !«ért folyó nagy küzdelemben, nem vetkezmenyeket akarnak velem szem
mi ellenőrzésből eredő köztehintély- hogy egymást segitenők, felkarolnék a ben levonatni melyek ellen a nyil- 
lyel és megbizhatósággal és az álla- gyengébbet-letapossuk a gyomrán is ke- vánossagi előtt tiltakoznom kell. 

cmi támogatás minden előnyével. Az resztüt gázolunk, csakhogy érvényesülni, Mindenkinek jogában áll saját 
ipari záloglevél fedezete lenne tehát: boldogulni ne tudjon. egyéniségemről cs tetteimről olyan 
1. A bekebelezés által lekötött gyá- Vérein*, azért hagyják itt a drága velemenyen lenni, a mint jól esik. 
ri ingatlan és berendezése. 2. Az anyaföldet, mert nemtudnak boldogulni és Bizalommal nézek az általam becsül- 
ipari vállalat egyéb vagyoni. 3. Az-mi még gyűlöljük gyengítjük egymást; a telt-ítélete elé, azoktól pedig, a kiket 
engedményező intézet szavatossága. Hazát, és a Nemzetet. ismeretlen okokkal magamra hara- . 
4. A központi emittálö intézet által Az iparunk, a kereskedelmünk pang. gitottam, nem ijedek meg Attól, a 
ezen üzletek fedezésére képezett A gazdasági étet zsenge fáját meg meg mit ¿ónak és helyesnek találok, sem- 
külőn tartalékok. 3- A kibocsátóin- rázza a kíméletlen vihar Minket azonban miféle terror engemet el nem fog 
tézet egyéb vagyona. 6. Az állam vakká süketté tesz a gyűlölet! Politizálunk tántorítani.
által nyújtandó kedvezmények és ki- és yyülöljük egymást, nemhogy ehelyett, a Titkos ellenségeim azonban más 
váltságok. portánkon széjjel tekintenénk, hogy nem-e eszköz hijján, a «Nagyatádi Hirlap»-ot

- - -__. . . .  , ___  lopják, pusztítják ezalatt, azt az úgyis so- használják fel eszközül az én káro
kat zaklatott védöhelyünket a házunkat, sításómra és vagy a lapon akarják 
Azzal mi nemtorődúnk. ha fetpörkölnek megboszulni magi.kát, vagy az én

___________ bennünket, .ha a házunk fedelét leszedik és egyéni véleményemet és tetteimet
Amikor a mozgalmas politikai életben r> * »*•! >nk<£T\ket úfnek a gyűlölettől mrg- akarják ezáltal befolyásolni 

a képviselő vólaszlas előtérbe nyomul, a ¡Hasúit ieííék- Midőn e kis lapot, most már
kávéházak szivarfüsttól illatos levegőjében X- A gyűlölet mindenüvé elkíséri az e«n- 31* éve útnak indítottam, a kibocsá- 
és a korcsmák borgözös almosphézájában '»ért. A fiút az apával, testvért a testvérrel tott felhívásban kitűztem annak ke- 
egyaránt felüti a fejét: a poliltka szúite ugraszt ó«*e a gyöioiel és imggon sokszor - rétét és céljait. Akkor megmondot- 
gyfllöiet. a hitvesi szívben is lángraiobban, hogy tam, hogy oly helyen, mint Nagyatád,

Hatalmába keríti, az intelígens, szalon- bosszúra ösztökélje az egyént. csupán akkor tudja magát egy helyi
kabátos embert, a pőrgekaiapos, gatyás A gyüket legvejzedelmesebb válfaja, lap fentartani, ha az nemcsak azé, 
polgárt és az asszonynépre is átragad ez a a nem intelígens elleniek kebleiben lobog s aki szerkeszti, vagy kiadja, hanem 
veszedelmes betegség, a gyűlölet És gyű- ha a politika úgykívánja választások idején az egész közönségé. Midőn pfedig 
lölik az emberek egymást! S ha megkér- holmi hitvány eszközökkel még fokozzák, ez év elején ismét átvettem a lap 
deznénk egyik másik embert, hogy miéit? agyulvkWt. A gytiiöteí ilyenkor szerkesztését és kiadását, «dacára,
Talán azzal hozakodna elő, m/wi md»>hiiiii:i laefljvkiuh* buíyuzLoi kouályug a lep. wi hogy a lap épen anyagilag srtlyedt 
határt nemósmeró gyűlöletét. hogy az, akit érzékei megvannak ölve, nem lát nem hall a tönk szélére — elsősorban nem is 
gyűlöl nem az ó politikai meggyőződését csak rombol. S a kocsmák alkoholtól meg az anyagi, hanem a szellemi támo- 
vallja. Déhát érdemes holmi üres frázisokért megmérgezelt levegőjében munkálkodik a gátasért fordultam városunk és VÍ- 
egyik embernek a másikat gyúióiui ? jószá- mesterségessel! szított gyűlöltet a lámpa (lékünk közönségéhez, 
gában s személyeben kárt tenni? fénytől bevilágított korcsmahelyiségben meg- A szellemi támogatás alatt épen

És gyűlöli a Magyar a Magyart I Sze- villannak a kések pengéi a levegőben sivit azt értettem, hogy a lap hasábjain 
meit a gyűlölet megvakitiu, feje a nagy a fütykös és üti a magyar a magyarít . . . mindenki elmondhatja egyéni véle- 
indulattól elkábul, vér« felforr és ha ambi- A Lajthán túl pedig a markukba ne- ményét, ha azt a nyilvánosság elé 
czióját holmi, hitvány materiális eszközökkel vetnek. hozni kívánja. Elfogadást nyert e

már ma !s fölötte Ellus, amikor kierősza
kolta a beleegyezését, hogy a Pici is velük 
ulazhassék. Hosszas intelmei és ellenkezé
séi dacára is? Az asszony kája felé néz. 
Ott áll a kis fehér kosár mellett, simogatja 
a kosarat és szeretettel sugdos a Picinek.! 
Gúnyos mosoly szökik Béla ajkára. Az asz- 
szony észreveszi.

*— Nincsen szived — mondja duzzogva.
*  —■ Meglehet — feleli uyugodtau a 

férfi.
— Bélái És ezt a menyegzőnk nap

ján mondod nékem?
Vállait vonogatja a fiatal fér|. Aztán 

a feleségére íiéz. Ekkdr azonban az tör
tént, hogy átölelte és többször megcsókol
ta.

— Néha rosszul bánsz velem, — pa 
naszkodlk hozzá simulva az asszony.

A férj kacag.
— Mielőtt a jegyesed lettem, más vol

tát egészen.
— No no ?
— Komolyan. Sokkal többet foglalkoz

tál á Picivel I Béla csaknem a nyelvére ha
rapott, annyira boszantotta a Pld belevo- 
nása. A pincér behoztn a teát stb. Alig 
távozott Ellus letérdelt a kis fehér kosár 
mellé.

— Szegény Picim I Jer ki gyorsan

beim hagynának veszni, ha én nem volnék 
Hirtelenül felugrik.

— Béla kérlek ennek valami baja van! 
Nézd alig mozdul, alig néz.

Béla réver a kis fekete, selyemszórü 
állatka hátára mire nehézkesen kimászik a 
kosárból ásít és ide oda tipegve barátsá
gosan nézi a fiatal házaspárt.

— No látod kutya bajai
A kutyus mindinkább élenkebb lett. 

Ellus tejjel és soukávai eteti. Azután ó is 
leül a férje mellé.

 ̂ A hangulat cmelkedetlebb lett. Ettek 
Utak és kezdték jól érezni magukat.

Egy mondat közepén Ellus hirtelen 
felállott és körülnézett.

i-— Nem látom • Picit — mondja ésN 
a szomszéd terembe megy.

Rémült arczal jön vissza onnan.
— Béla! Es-fcorzalmas ! siránkozik.
— Ml történt ?
— Fel döntött egy korsó vizet, egész 

tó van odabenn — mondja Ellus és vissza 
siet.

Béla követi Az ajtóban összetalálkoz
nak. Az asszonyka arca vécvórös.

— Papirt dobtam reál mondja.
r- De hiszen az még feltűnőbb I
— Oh nem jer be kérlek I
A férfi követi.

— De Ellus ezt uem lehet anyiban 
hagyni ne bántsad angyalom, beismerünk
mindent a pincérnek. Ez az egyedüli helyes 
eljárás.

— Igazad van — mondja megnyu
godva Ellus is megnyomja a villamcsengőt.

— Az Istenért csak nem hivod be 
ezért? Ezt úgy mellesleg megjegyzi az 
ember, amikor kifizeti a számláját é r  köz
ben busás borravalót csúsztat a kezébe.

— De én már becsöiigettem . . ..
— Akkor üljünk vissza a helyünkre. 

Ide, kérlek I
—  Megmondod neki, ha bejön?
Dehogy mondom, ezzel csak fölösle

ges fontossággal ruháznék föl ezt a kelle
metlen ügyet.

Mind a ketten előbbeni helyükre ülnek 
és folytatják a félbemaradt teázást.

A  pincér bejön.
—  Parancsolni méltózfatott ?
A  fiatal házasok Egymásra néznek.
— Bocsánat, — mondja Béla, — a 

feleségem rendelni akart valamit, de köz
ben meggondolta.

A  pincér meglepett arcot vág és sietve 
eltűnik. \  ■

— Igazán kellemetlen I — mondja Bé
la.. — Mit gondol ez most rólunk.

—  Igaz, de ilyenkor az ember tisztá-
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hasábokon illő határok között mini
den megnyilatkozás pro is, contra is.

A lap ezen pártatlanságát a leg
nehezebb körülmények közt is sze-| 
rény tehetségem teljes erejével fen- j 
tartottam, a mit .mindenki el kell 
ismerjen.

Mint szerkesztő köztudomás j 
szerint mindig betartottam azt a 
mértéket, melynek alapján engem í 
támadással ebbeli működésem miatt el 
nem Ítélhetnek. Ha sajátnvtxt/n a la tt 
irtam valamit a mi nem találkozott 
tetszésükkel, ámadták volna le ugyan
ezen a helyen ellenvéleményüket. 
Nagyon jól Jitdják, hogy az illő for
mába öntve nem lett volna vissza
utasítva.

Teljesen indokolatlan, tehát ezen; 
urak akciója, melyre nézve az ítél
kezést nyugodtan rábízom a nagy
közönségre és következményei elé 
nyugodt szemmel nézek.'

Viszont ki kell jelentenem azt 
is, hogy engem egyéni véleményem 
nyilvánitásában és követésében sem
mifele, akár a lap ellen Is irányuló: 
akczíójuk, nem fog befolyásolni.

Sajnos, Nagyatádon általában 
olyan alacsony az emberek véle- j 
menye egymásról, hoggi sokas aztt 
hiszik, hogy bárkit is csekély anya
gi előnyök kilátásba helijezésével 
vagy megvonásával elhatározásában 
befolyásolhatnak. Az e véleményü- 
eknek kijelenthetem, hogy nállam 
ez a nézetük eredménynyel nem 
fog találkozni és engem épen abban 
a törekvésemben, hogy a közviszo
nyok -ezen alacsony színvonalán ’ 
általában is emeljek valamit, akadá
lyozni nem fognak tudni.

Majd megválik, kinek vau igaza, 
annak-e a ki telt zsebére csapva 
várja el embertársaitól, hogy előtte 
térdet-fejet hajtsanak vagy annak, a 
ki efféle apró szúrásokat nem tekint
ve követi egyenes, demokratikus 
meggyőződését ?

Láttuk a közelmúltban mire megy 
a cynicus, nyers anyagi hatalom. 

Nagyatádon, 1910. junius 7-én. 
Hazafias üdvözlettel 

Dr. NEUBAUER FERENC 
szerkesztő és kiadó.

Mikszáth Kálmán

Dicsőségének teljességében, megdöb
bentő váratlansággal és gyorsasággal, férfi
kora'delén hunyt el a.magyar irodalom 
kiválósága, büszkesége: Mikszáth' Kálmán. 
Mint ahogyan a tündöklőén ragyogó mete
or szokott kihunyni. *

Tegnap még ünneplésére, dicsóitésére 
sietett az egész magyar nemzet s a müveit 
külföld egyaránt, ma siratóra kongnak a 
harangok.

A fényből, a ragyogásból úgyszólván 
minden átmenet nélkül sodort bennünket a 
végzet a legkietlenebb éjjelbe s a boldog 
ember, mint a meghatotttságtól könyfátyolo- 
zott szemekkel önmagát nevezte az Aka-* 

jubileumi üniw* 
pén, immár Ott feküiK a ravatalon, mely 
körül egu nemzet gyújtotta meg a gyász- 
szövétneket.

Nagy a mi gyászunk, kimondhatatla
nul óriási a vesztességünk. S  e vesztességet, 
e gyászt még súlyosabbá tes/Tannak szőr 
nyü váratlansága.

Szinte el sem tudjuk hinnj, hogy az 
örOkké mosolygó Mikszáth, a hamisítatlan, 
jóizü magyar humornak legnagyobb képvi
selője nincs többé! Hogy örökre eltávozott 
volna! Hogy az a toll, mely szines, káprá
zatos játékával egy viliágnak szerzett soha 
meg nem hálálható gyönyörűséget, örökre 
kihullott volna kezéből.
_____ A pünkösdi pirosló rózsák, miket
gyöngéd leáij^ezek fontak koszorúba, gyor
san elhervadtak s e jubileumi rózsák her- 
vadásával lobbant utolsót a költő-király 
életének lángja Is.

Fölemeljen szép, gyönyörű halál, 
melynek tragikumában megrázó fenség van, 
minőt csak a boldogult tudott vohra meg
írni úgy, ahogyan ővele történt.

A nemzet dicsősége volt életben, a 
nemzet halottjává vált halálában I

És sírja fölött időtlen-időkig ott fog

őrködni a magyar génusz s ott fog vlrrasz-
tani a magyar nemzett kegyelette s büszke
séggel csodálattal párosult rajongó szere
teti az ö édes szavu, kedves írója iránt

Életrajzi adatait nagy vonásokban "a  
kővetkezőkben ismertetjük:

Mikszáth Kálmán 1849 január '16-án 
született a nögrádmegyei Szklabonyán. 
amelyet most iröl pályája negyven éves 
fordulóján Mikszáthfalvának neveztek el 
belügyminiszteri engedelemmel. Atyja jómó
dú középbirtokos volt, régi nemesi család- - 
ból. A fiút tiz éves korában Rimaszombat
ba küldte gimnáziumba. A felső két osz
tályt Mikszáth Selmeczbányán végezte. Az 
érettségi után Pestre került a jogegyetemre. 
Csakhamar azonban elhagyta a fővárost és 
vármegyéjénél vállalt szolgálatot. A vár
megye sajátszerü életét, ósdi alakjait, kis 
potentátjait és eredeti észjárású közigazga
tását és igazságszolgáltatását itt tanulmá
nyozta először. Márt ekkor kísérletet tett 
az irodalommal, de pályakezdése nem bíz
tatta jelentékeny sikkerrel. Első nyomtatás • 
bari megjelent müvei Vadnai Károly lapjá
ban, a Fővárosi Lapokban láttak világot. 
Szülei 1873-ban elhaltak és az elárvult 
Mikszáth ekkor elhagyta szülőföldjét és 
ismét Pestre költözött. Az volt a szándéka 
hogy teljesen az irodalmi tevékenységnek
t lü u lű li uuMÁá J .  - » - - *-Jf—- --------nimjai, a i rnu lutjauasa Iltiii SOK
reménységgel tölióltu «1. Kétségektől gyé- 
törve, saját talentumában és a kritika ítéle
tében egyaránt bizalmatlanul elhagyta a fő
várost és 1878-ban Szegedre költözött, hol 
a Szegedi Napló szerkesztőségének kötelé
kébe lépett. Itt találta a rá következő évben 
a nagy víz, mely Szegedet csaknem elpusz
tította.

A szörnyű elemi csapás, amely ezrek 
Tjólétét tette tönkre, a költő életében údvűs 
I és termékenyítő fordulatot jelentett Ez Idők 
mozgalmas eseményei, a fejedelmi pompá
val bevonuló Tisza Lajos királyi biztossága 
la gőgösnek tartott mágnás Mikszáth-hoz 
való intim barátsága, temérdek uj tárgygyal. 
megfigyeléssel és emberi dokumentummal 
tette érdekkesé Mikszáth írásait. Ekkor egy- 

J  szerre „föltűnt és már nagygyá lílett. A 
1 Tóth atyafiak országszerte híressé tették a 
nevét. Jókai mellett őt említették az elsőnek 

Iminl a magyar humor, a részletekben ra
gyogó megfigyelés, az apró emberek apró 
dolgaiban való elmélyedés mesterét. A jó 
palóczok megsokszorozta előbbi könyvének 
sikerét Már szűk lett neki a tiszamenti vá
ros. amely kétségei közepeit oly vendég- 
szereíöen befogadta. Országos hírneve

ra hülye. Még bocsánatot! kértem ettől a 
nagy képüskődő trottlítól és mindezt az az 
átkozott kuvász okozta . .

— Bélái f !
— Hová bujt a csirkefogó?!
-- Jaj Istenem, hová lett? Pici! Kor

mos, édes Picikém! Pici!
— Mit csináltál?! — ordított rá Béla 

és fenyegetően emelt kézzel közeledik fe
léje.

— Meg ne bántsad kérlek I
— Ne félj, most nem bántom, de 

majd . . .
—  Meghozok minden áldozatot, eltün

tetek odaben minden rendetlenséget Remé
lem, hogy ezután megbékülsz a Picivel is.

Ellus a szomszédos terembe sietMJé- 
la roszkedvűen ülve marad. Hi t̂elenül fel
ugrik azonban. Ablak üveg csörömpölés és 
feldöntött bútorok zaja hangzik a teremből. 
Nyomban ezután Elkut halotthalványan ro
han ki hozzá és karjaiba veti magát.

— Oh, és Istenem! Istenem! — sirán
kozik.

— Ml történt?
— A nedves bapirt az ablakon álló 

üres virágtartóba akartam beletömni, a tar
tó nekidÖIt uz ablaknak és . . .

, — Az ablak 1*- eltörött ?
—  E l !  . . .

A  pinezér berohan, utána jőu a ven
déglős is.

— Itt történt valami?
— Itt! — inodja félösen Ellus és Bé

lához simulva bemutat a terembe.
— Betörött az*ablaki — magyarázza 

j lehetőleg nyugodtan Béla.
— Hogyan történhetett ez kérem ?  — 

kérdi csodálkozva a vendéglő«.
— A feleségem . . . kezdi Béla, de 

Ellus hirtelenül közbevág.
— Azt hiszem, valaki be akart lörnil 

szaladt ki a száján.
Béla csodálkozva nézi az asszonykát. 

Hazzudolt.
A vendéglős és a pinezér erre a be

törő keresésére Indultak.
Ellus reszketve suttogja:
— Béla szökjönk inneni
— Bí!a vállat von. Az asszony bele

karol. .
—  Az istenre kérlek, menjünk Innen I
Béla felsóhajtva psoraagoi.ii kezd. E

percben jön vissza a vendéglős.
— Mi elmegyünk már —■ mondja Bé- ; 

la és Összeszedi a takarókat'és kabátokat.
— De kérem, nagyaágtoknak előbb 

tanúvallomást kell teimiők a kapitányságon! 1
Béla meghökken  ̂Ellus elsápad. Jegy

zőkönyvet vesznek fel, talán meg isesket- 
tetiK ¿két, hiszen ez borzalmas helyzet.

és a vendéglős elsiet
— Béla. az Istenért siessünk, most

megszökhetünk!
— De . . .  ezek az emberek jogosan 

elvárhatják, hogy a kapitányságon ismétel
jük, amit itt vallottunk!

— De kérlek .. . hadnagy létedre ?
— Már azért is kötelesség volna 

bevallani az igazat!
— Béla könyörgöm, még csak ezt az 

egyetlen egy szívességet tedd meg nekem, 
szökjünk innen! Hát igazán nem szeretsz 
m á r? !...

Könyek folynak W&glg a gömbölyű 
arczocskán és Béla — természetesen — 
nem tud ellentállanl. Magához öleli a kis 
zsarnoki. • ■ • - összekapkod mindent, a 
Picit visszadugja a kosárkába és egy óri- 
zetlen pillahatban kisurrannak.

és  két órával később szorosan, egy
máshoz simulva ülnek egy első osztályú 
kupéban. És a P ic i? ! . . .
Ellus könyörgö kérelmére egy hordár a 
szülök lakásába szállította vissza a gonosz
tevőt!. . ’•

Az asszonyka feje fáradtan pihen az 
ura vállán.. . Bélának az nagyon jól esik, 
de gondolatban azt a levelet fogalmazza 
meg, amelyet holnap reggel egy nagyobb
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készült

Ö é í “  h°ga ' f̂v̂roŝan i ^cs^se'bhekn^k t̂egmarada^odóbbakna r̂" $ 8  X  »UÜUUUÚUU*
Ut aztán teljes fényében kibontakozott A Frank!,.,-Társulat ól bízta meg a Magsat X X J S | 8 8 8 € S 8 3 S  

tehetségének az nz oldala is, amely Sze- Regénytár szerkeszlesével. Valamennyik i-
geden csak kezdetlegesen mutatkozhatott let elé 6 irta a b e ^ C  tanu'mingt Néme- -------------------------------------
meg. A politikai szatírára »elette magát, ¡Hjk e monográfiák Kemény
megteremtőié lett egy egészen uj műfajnak Zsigmondról, Pálffy Albertról Beöthyi Lá 
a tisztelt Házból irolt karczolatnak. Éles lórii H áló w l<^*g°«. ggóngae tMWUkal
tnil« tiszteletet szeretetet és eauuttal irodalmunknak. Nwcs bennük semmi rragyké >
íé lX « .  “  t í l ^ z t S  í S u .  *  . S m .  püség. semmi tudákosság. de t e U - ^ a k
M ár. ekkor ngilvánvaló volt, h<^B mindenek- megértéül és KereteUel. c s a l á d i «  I  I  r

sp̂jfiüs s^msa!- eMet̂ ^̂ veî ÛvTí RpnHp pcc7priipn
Egu erdélyi kerület 1887-ben mandátumot kitől három fia született. Az egyik János || C | lUClCw wZi Cl UClI 
íío V n ek l Azóta me^akilás nélkül lagia négy esztendő korában meghall. Végtelen 
wnlt a kéoviselóháznak bár ritkán esett atyai fájdalmának megragadó képekben adott 
meaí¡ e l e h S e T k e rü ,e tk é ts z e r  egymás- kifejezést néhány gyönyörű novellája. Két 
S S  megválasztotta volna. Utoljára fogaras fia. Albert és László volt a le&agyobb 
küldötte be e Házba. Rá nézve azonban büszkesége a  boldog atyának, a ki öröm- 
nem nagy változást jelentett a mandátum.'mel látta szép fiai harmonikus fejlődését.
Mindvégig sokkal fontosabb maradt egyéni- A magyar nemzet intelligenciájának 
sége és tevékenysége is a folyosón, mint vezérlőemberei egy izben tavaly elhatároz- 
a tanácskozó teremben. Nagyon ritkán szó- ták. hogy Mikszáthot irói munkássága negy- 
lalt meg többnyire akkor, ha személyes ven éve* fordulója alkalmából országos ün- 
kérdésbcn iá szorították. Különben sem vt>lt neplésben fogják részesíteni. Az üneplés 
szónok. Nem érezte a nyelvét éléggé gya- legkedvesebb és legméltóbb pontja az volt 
korlottnak és palóezos tájszólása nem volt hogy viszzaváltották Mikszáthnak régi csa- 
alkalmas arra, hogy ékes szólásának hive- ládi birtokát Itt kellett volna a nagy kői
ket szerezzen. Nem akarta kitenni magát tőnek eltóltenie a nyugalom, az izgalmak 
olyan kemény és éles birálatnak. amilyent nélkül való csöndes és termékeny alkotás 
Ő válogatás nélkül gyakorolt a Ház minden hosszú esztendeit, ezen a donációs birtokon 
oldalán ülő jeles szónokokról. a melyet fejedelmi kedvében a nemzet öfel-

■—---- Tígffl is pottmnn smeptese, vagg ktnb- 5ege adományozott neki. A sora máskép
élete az, ami biográfiájában figyelmünkre határozott. A  jubileumi ünnepek zajos napjai 
érdemes. Az író csodálatos és hódító láng,- és a politikai harezok még zajosabb küz- 
elméju köti le érdeklődésünket e pálya 1ájjf\ delmei közepeit még arra sem volt ideje, 
tára, amelyhez foghatót magyar iró csak hogy csak egyszer is meglátogassa uj bir- 
Igen kevés futott meg. Regényeit minden tokát. Pihenésben lesz része, de a nemzet 
mflvelt^nyelvre lefordították. Svéd tolmácsé a maga javáért, és a költó érdekében is 
maga II Oszkár király volt. Természetes, egészen másnemű pihenésről álmodozott 
hogy minden irodalmi társaság sietett tag- akkor, a mikor a mikszáthfalvi birtokkal, 
jai közé avatni, a Magyar Tudományos Aka- nagy költőjét megajándékozta.
démla előbb levelező, az idén pedig tísz- _____- - - - -  . . •_ _____ I
teleti taplóvá választotta meg Irodalmi mű
veinek nagy szIináBöremTífsult" meg a kő - H  I R  F  K  
vetkezőket: Nemzetes Uraimék, Kisértet r  * * * i \  *—

Tavaszi rügyek. Pipacsok a burában. Ga- “ M * M 2P«"n választmány., az egész 
lamb a kalitkában, A kis prímás, Beszterce vármegyére nézve |unius 2-át állapította 
ostroma, Szent Péler esernyője. Eladó bir- meg a választás napjául. A választás múl
tok. A fészek regényei, Mindenki lépik egyet, denütt rendben folyt le s az eredmény a 
A Noszti fiú esete Tót Aaríval, A sispirka, t, ¿vetkező Csűrt»,» NouAk lám,,Világlt éjjera SmUánosbogár is. Különös , , 1  Usu'gon Novék János válasz
házasság, A gazember, és így tovább. ,alolt me(* kisgazdapárti programmal. Ka-

Mikszáthot Jókaival az irodalmi esz- posvárott Nagy Ferenc a munkapárt |elóitje
méknek és a politikai meggyőződésnek szó- győzőit, Nagyatádon Szabó István klsgaz-
ros barátsága kapcsolta össze. Jókai halála d .párti. Szigetváron Herceq Sándor kisgaz-
után a magyar regényirodalom fejedelméről d á Marciiban Zbórau Miklós néoDárti 
kél kötetes életrajzot irt. Tudákos filológu- ,  l  1 n*pp*.r,‘* 
sok hevesen megtámadták e munkáját, ré- '  Szupics Dezső Kossuth-párti, So-
szint némely pontatlanságáért, részint azért mogyszllban pótválasztás Boggal Emil mun-
a bizalmas hangért, a melyben Mikszáth kapárti és dr. Hegyi Árpád kossuthpárti kó-
höséról szól. Pedig ez a két kötet még Zött, Lengyeltóti in Kapotsfy Jenő Kossuth -
■nnmnmimiiPuuLiijiiiR . ...... . m p n  párti programmal választatott meg
pénzösszeg kíséretében elküldeni szándéko- — Ujlap Kaposváron. Hagelrnan Károly
zik a pályaudvar vendéglősének. Akaratla- laptulajdonos és Horváth István szerkeszté-
nul elszólja magát: sével «Somogy-Kaposvár* címmel egy uj

nem bocsátanak ki utánunk társadalmi, közgazdaság szépirodalmi 2 fii-
* körözö levelet ?  I . ..

— Mit mondasz kérlek? — ijed fői 
Ellus. — Köröző levelet?!

— Mert megszöktünk anélkül, hogy 
kifizettük volna a teát, stb.

A i asszonyka összerázkódik és a férje 
felső kabátjának ráncai közé dugja a fejét.

Béla érzi mint remeg meg folyton az 
elbújt fejecske.

— Csak nem zokogsz Ellus? — kérdi 
gyöngéden magához ölelve az asszonyt.

, Az Ellus bűnbánóan panaszos, szag
gatott zokogással mondja:

— Nagyon Jellemben alak vagyok 
én . .  . Béla, de megígérem . . .  hogy ezen
túl te Intézed el az ügyeinket. . . .

Tettetett szánalommal vigasztalja őt 
Béla; Bensőleg azonban ujongó öröm fogjH 
el és szentül megfogadja, hogy ha h Pici 
netán kimúlna, — márványslrkövet állíttat 
n«kl. irts; Dór«.

mely a somogyvármegyei; 
munkaadók és munkások lapja. — jelent | 
meg f. hó 2-án Kaposváron.

— Fényképész Nagyatádon. Meghívó* 
folytán Vérten Jfn ta l előnyösen ismert 
nagykanisuai fényképp* f  hó IS  és 19-én 
Párosunkban fog tartózkodni és fénykép- 1 
felvételeket borús időben in a legszebb 
kivitelben eszközöl. Különösen felhívjuk 
a kínálkozó alkalomra az l. t. vidéki ta
nítóság figyelmét. Kívánatra házhoz, meg
hívásra vidékre is elmegy.

— A bakák aratási szabadsága. A IV. 
hadtest parancsnoksága leiratban értesítette 
a vármegye alispánját, hogy a 44 Ik közös 
és a 19-ik honvédgyalogezred legénysége 
részére az aratás idejére a rendszeres sza
badságolások ez évben is érvénybe lépnek.

— Milyen idő lesz juniusban. A Me
teor írja: Juniusnak legföljebb e M  napjai 
mutatnak állandóbb meleg jelleget, mert 4

átmeneti kabátok

felöltők,_ _

ütezai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

V

¡¡£ Kap ható K ^

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i  s za bókná l

B ü b f l P E S T ,

IV., Ferencziek-tere 2.
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nek, szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezéndó ingósá
gokat mások is lé és felUlfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t.-c 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik,

Kelt Nagyatádon 1910 évi május hó 
27 napján.

SZABÓ JÓZSEF 
kir. bir. végrehajtó.

2 E ' ? ! í
; ikétőí már újra változatos, hűvös szeles 

jellegű időt Várhatunk, amelyet segit a 6 
és 7-iki változási napjai 4-5-6-7-10-14-15- 
18-22 és 30-ra esnek. Melyek közül lege
rősebb hatásúak a 4 hűvös, szeles, esetleg 
csapadékos, 7 csapadékos, 15 viharos, vagy 
zivataros, 18 állandó szárai, meleg, 22 ikén 
meleg jelleggel. Junius ezek szerint első- 
felében állandó meleg, száraz jellegű idő
járást igér, legfeljebb közben helyenkinti 
zivataros, rövid esőket várhatunk ,̂

— Az országos választások eredmé
nye. Junius T—4. napján lefolyt választások j 416 szám 1910 végrh. 
a kővetkező eredménnyel végződtek. Meg-; Árverési hirdetmény, 
választatott 242 muukapnrti, 49 Kossuth-  ̂ Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
párti, 34 Justh-párti, 13 néppárti, 2 dcmok-j évi LX. t.-c 102 §-a értelmében ezennel 
rata, 17 pártonkivülK'67-es, 9 pártonkivüli j közhírré teszi, hogy a nagyatádi kir. játás- 
48-as, 3 kisgazdapárti, 16 kerületben pót- W/óság 1910 évi V. 210 1 számú vég-

.. „  zese következtében Dr. Neubauer Ferenc
1 . . .  „  , - .. . ügyvéd által képviselt Johann Grohmann

— Sertésvész lépett fel Heresznye és javára 300 K s jár. erejéig foqanatositott Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 
Vízvár közsésekben s így - tuvábi ha tóé i kie|cgités végreha|tás utján lefoglalt és 231« 
intézkedésig sem onnan, sem oda sem ke- kor. (a. kaVetkezó ingóságok, u. m 
resztül sertések nem hajthatok. rőfös áruk és bolti állványok nyilvános ár-1

— Helyreigazítás. Nemrégen egy boszu- " verésen eladatnak, 
ból eredő utcai harc hirét közöltük, mely Mely árverésnek a n atádi kir. járás- .... ,
állítólag május hó 8-án nappal történt volna, bíróság 1910-ik évi V. 210 2 számú vég- Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatázottan 
Felkérettünk, hogy hírünket kiigazítsuk, mert zése folytán 300 kor. tőkekövetelés ennek Réthy-félét kérjünk, mivel »ok haszontalan 
az eset május hó 2-án éjjel 2 órakor történt, J910. évi április hó 1. napjától járó 67.,'

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁnAL.

az azonnal el «  miuuikült, .s igyt a rendőrség térben biróilaq már megáll«i|MU>t« költségek 
közbejöttére nem került a sor. -erejéig, Nagyatádon (Széchényi-téren) leendő

— A kisipar a hadügyi szállításban, megtartására 
A magyar királyi konvédség 1911. évi ren- 1910 évi junius hó 15-ik napjának 
des lábbellszükséglétéböl a hazai kisiparo-j d- e* 10 óráJ*-
sok számára fönntartóit 50 százalék 14.200’ határidőül kííüzetik és áhhoz a venni szán- 
^ .n csb o l és 6700 pár könnyű cipóból ÓIL
Egy pár bakancs átlagos egységára 12 ko- lg81 Lx , . c ,07 í5 lü8.ai 
róna 11 fillér; egy pár köhmjfl cipő 9 ko-1 ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
róna 29 fillér. E  szükséglet szállítására az! ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is 
egues kamarai kerületekből pályázott ősz-, clfo9n.?k ada,,|i

» y  « * » * « « «  h  » k „ iP J-.
ros A számlást az W *  Mámmk S aovet- j azokra kktéoitést iooot ,ir i 7 Z y ,Pn 
TíezÖktjpen osztották fői: Arad 3190, BeM-]árvcrés az 1$T. xL. t.-c. 120. §. értei 
tercebánya 400, Brassó 1400, Budapest jtnében ezek javára elrendeltetik.
1580, Debrecen 1540. Győr 650, Kolozsvár ' Nagyatádon 1910 évi május hó
500, Marosvásárhely 3070, Miskolcz 400, *mp*an'
Nagyvárad 850, Pécs 400, Pozsony HWO,
Sopron 100, Szeged 2590, Temesvár 1450,
Zágráb 1550, összesen 2Q«70. Kassa. Flu- 321 szám 1910 végrh. 
me. Esszék és Zengg kantorai kerületekből Árverési hirdetmény,
nem érkezett ajánlat Alullrolt bírósági végrehajtó az 1881

S M O  IÓZSEF 
kir- bir. végrehajtó.

405 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

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

bíróságnak 1910 évi V 136 1. számú vég- 
; zéser következtében dr. Neubauer Ferenc 

KirA.Aoa mk/irahnitA i ÖflüVéd által hépviselt JnhÉid Ofoh m iln
. . .  c r ' . r r  h ü  j» * * ™ » k>" -■« <“  * « m «évi LX. l-c I0J. § a  értelmében ezennel „tositott kielégítés végrehajtás utján lelog- 
közhirré teszi, hogy a szekszárdi kir tör-1 lalt és 950 kor.-ra becsült következő ingó- 
vényszéknek 1910, évi 3184 P. számú vég-1 »ágok. u. m. rófös áruk, nyilvános árverésen 
zése következtében Burakonyi Károly ügy- etadalÍV,lí
védállát képvisel, Bonyhádi takarekpéuztá, r á ^ .  t  V T ^ v ^ '
r. t  tavára «60 K s jár ere|éig loyanalosi- zése lolytán 286 kor. 20 fali. lókkevetelés. 
tolt kielégítés végrehajtás utján lefoglalt ennek 19l0i évi márczlus hó 1, napjától 
és 878 koronára becsült következő iugósá- ií r é • v- kamatai, és eddig összesen 86 
gok, U- m. 1625 liter bor, dres hordók, bu- £?■ ®  ■ *  ™««*Hapllotl
torok nyilvános árverésen eladatiMk. 'S' ÍC'K " SÍ-

meln árverésnek « nagyatádi kir Iá- évi junius hó 15-lk n.p]án*k
rásblróság 1910-lk évi V 187 2 számú vég- d. c . 10 órája,
zéu folytán 460 kor. tőkekövetelés, ennek határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- 
1909 évi december hó 23 napjától Járó 6 défcozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
•/, kamatai, és eddig összesen 118 kor. 50 me9- ho99 “  érinteti Ingóságok uz 1881. 
fillérben blróllag már megállapított költségek
- mlAh, MiLAk,,, "  . LA A I A A készpénzfizetés inellett, a legtöbbet Iqérö-ereiéig. Mikében, alperes lakásán leendó uQklíg n r l(n  beejáreq alul >, v,
meglarlására toynak adatni

1910 évi junius hó I I  napjának Amennyiben az elárverezendő ingó-
‘ d. e. 9 órája. ságokat mások is le- és felülfoglaltatták és 

azokra kielégitési Jogot nyertek volna, ezen
hatááldőíll kitüzetik és ahhoz a venni szán- árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §. ér 
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak leimében ezek javára 18 elrendeltetik, 
meg. hogy h í nin ld l ini|os.'ii|«ik iu  1 HMt Kelt NiigyaLulon. 1910. évi május hó 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § ál értelmében

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csak Réthy-félét, fogadjunk e l!t

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A ki borait minden

kor Jé áron és hamar 
akarja eladni, fittesen 
Delaware siélöt szántó
földekre Is, éaha a hiíny? 
zó tökéit ezzel pótolja, az 
ilyen »egyes bor olyan fi
rtom leai, hogy d ré fa  és 
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik «0 (« k o 
ronáért is megveszik hektóját, ha százezer hold 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a múlt év
ben is perenosporától mentes nagy termést adott 
(hóldankéat 39 h«któ.)
Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmentve. 
NAGY GÁBOR azőlönagybl rtokos, 
""H<ÓLY Blhar-m. Pósta távlrda 

és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, román, horvát, szerb t*  né-

készpénzflzetés mellett, a legtöbbet ígérő' SZABÓ IÓZSER
kir. bír. végrehajtó?

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek

A M ÁR IACZELI s z ű z  m A r ia  
—  Védjegygyei ellátva, 
-melyeket Márlaczell gyomor-
cseppeknek qevrz a nép, har- 
mincz es/tendíMia ujjy beválUk, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. H cseppeknek utól- 
érhetetlenül jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, faj- é« 
gyontorgörcsök. hányás, álmat
lanság, vérszegénység, és 
kór e llen .«

.Kapható minden gyógyszertár
ban*. .Eg y  kis üveg 00 fillér, 
nagy üveg t K 40 fillér, Sfiveg 

5 korona, 3 duplaUvaget 4 K 30 fillérért fran, 
ko küld a készítő BRAD V K. gyógy szertára 
a .M agyar K irá lyb ó l*, W ien, I. Plelackm artt 
I,  Depot 241."

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a MárlacztU 
SzU/ Máriái ábrázolja, a vörös szinű csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.
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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- 
tenyésztök  

figyelmébe!

A mai tor legolcsóbb, legjobb éslegkönnyebben keaelbető sodronyfonata, mely az összes eddigi sodronyfouatokat 
felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: R0TTER BERNÁT NAGYATÁD v a a k c r e s -  

k e d 6 c é g.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
A világhírű john-féle szab. mosógépék kizá
rólagos helyi raktára----

Mindennemű takaréktűzhelyek, at  
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.^

leg-

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Cornélia" és „SophianV permetezők és 

alkatrészek. I* kekkó és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
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RAKTÁRON TARTOK:

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

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, flgyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. [ T I  l«Pok. eljegyzés! és esketési meghívók
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a iegizlésesebb kivitelben,

és (elvágva. Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt O H  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalbum emlékkönyv stb. nagy vá- szóval mindennemű alakú és kivitelű
lasztékban, nemkülönben mindennemű nyomtatványok pontos és Ízléses elké-
irókészletek és rajzszíreket. szltéiét jutányos árban.

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.

cr
r s
c
2 :

T J
D3
*o
o  
3 X

0 9
CO
■ c

c
0 2 -

09 
£  
rs>  sr cr
03
=3

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.

Hjrematott Banyák Jáoo* kOayvnyomdijibun Nagyatádon 1810.
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NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS  SZÉPIRODALMI HETILAPJA.
A -NAGYATAD ÉS  V ID ÉKE GAZDAKÖRÉNEK- H IVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési A r ik : egész cvrc 8 kor., félévre 4 kor, ne-
■ gyedévre 2 kor,, egyes szám ára 20 fillér. ■■.■■■■■■ .■ 
M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n

FELELŐSS

dr. N EU BA U ER  FERENCZ
Szerkesztőségé« KI idóhivatal. Nagyatád, SzéchényMér. 
Előfizetést és hirdetéseket cllo^ad még: B*nyák János 

könyvkereskedése.

Az ipari hitel szervezése.
Azok a panaszok, amelyek fő 

képen a közép ipar köréből az ipari 
hitel szervezetlensége és ennek foly
tán drágasága miatt mind sürgetőb
ben felhangzanak s amelyek a 
külföldön is hosszú lejáratú ipari 
hitel szervezésének kérdését aktuá
lissá tették, már rég óta foglalkoz
tatják az ilj^ kes körök pt Ez idő 
szerint-az ipari hiteligények kielégí
tése a takarékpénztári szervezettet 
semmiféle szerves kapcsolatban nin
csen ; az ipar kifejlesztésére a taka
rékpénztári tőkék s szervezetük úgy 
szólván teljesen holt pénzt képvi
selnek. A vidéki pénzintézetek köz- 
pontosítására irányuló törekvések 
arra mutatnak, hogy a vidéki taka
rékpénztárak betétjeinek a hazai 
ágazatok érdekében való gyümól- 
csöztetése tényleges közgazdasági
szükséglet s e folytán ____ _  '
mozgalmak hatása alatt előbb-litóbb 
létre fog jöni valamely olyan hitel
szervezet. mely a magyar vidéki 
takarékpénztárakat ép úgy össze
kapcsolja első sorban az ipari, má
sodsorban a kommunális hite! kielé- 
¡itésére, mint amint a szorosabb 
rtelemben vett földjés házbirtokon 

nyugvó jelzáloghitelre* nézve már

megtörtént. Ez a hitelszervezet foly
ton uj és jövedelmező területet fog 
maga előtt találni Magyarorszdg 
industrialódásáviil, meg a jelzálog 
kölcsönök elobb-utóbb elérik leg
végső határukat, amint azt a porosz- 
jelzálog-álladék állandóságán látjuk.

A tapasztalás arra utal, hogy 
úgy az ipari papitok elhelyezése, 
valamint a vidéki intézetevükéinek, 

¿¿kéltségének közpon- 
tositása terérkjnagyarországon úgy 
íraíadhatunk üzleti aíapon eTőíe, ha 
oly szervezetet teremtünk, mely a 
helyi iparvállalatokra a vidéki inté- 
zetek-áltai adandó kölcsönöket ezek 
szavatossága mellett egy kőzpQnti 
intézetre engedményezi, ez a köz
ponti intézet arra fix kamatozású 
kötvényeket bocsát ki, melyek rész
ben a helyi intézetek által adatnak 
el, részben a külföldi tőkének beho
zatalára époly alkalmasak, mint a. 
záloglevelek. Az intézst. szeivezete 
hasonló lenne a Magyar Takarék- 
pénztárak központi jelzálogbank já- 
nak szervezetéhez A kibocsátandó 
kötvények az ipari befektetés ter
mészetének megfelelően 3 5 — 30 
év alatt amortizálandó 5 %-os köt
vények lennének.

A magyar ipar szempontjából 
a legüdvösebb az lenne, ha sike

Nagyatádi Hírlap tárcája 
Nászuton.

Az első osztályú váróteremben sötét 
volt, Béla odaintette a pincért.

A pincér ur nagyon elegáns megje- 
lenésü férfi, lassan közeledett. Kifogásta- 
anul keményített ingmelle hófehéren villo
gott; frakja modern szabású voit és miu
tán felcsavarta az Üres szobában a villany- 
csillárt nagyképűsködó grandezziával haj
totta meg magát a vendégek előtt.

— Borzalmas itt a hőség — panasz
kodott a fiatal asszony, — miért i: késtünk 
le a vonatról. Amíg elindul a másik addig .

— Kérem alásan. Kinyitom a nagy 
terembe vezető ajtót — mondotta a pincér. 
Kinyitotta a füleden terembe aylló ajtót

— Ez kellemetlen. — mondta Ellus1
— az a nagy sötétség odabenn . . .

—■ Miért néznek bennünket olyan fúr- j 
csán az emberek ? kérdi Ellus, miközben 
Béla hesegetl utazókabátját. A  férfi belcsug
o rózsás fülecskébei

— Bizonyára észreveszik rajtunk, hogy 
nászutra készülünk.

— Kellemetlen) — mondta Ellus.
A  pincér visszakerült.
— Mltméltóztatntíkparancsolni? kérdi.

J fo '

rülne a három nagy magyarországi 
pénzcsoportnak együttesen megte
remtenie a magyaripari hírnek ilye
tén központi szervezését. Amennyi
ben bármely okból ez a legegészsé
gesebb megoldás most nem létesül
hetne, elő fog állni az a másik es
hetőség, hogy egyes pénzintézeteink 
külön külön veszik fel üzlet körük 
be az ipari hitelnyújtásnak ezen 
alakját. Mindkét megoldás» esbetóeég - 
nek közös alapja az, hogy a Jogi 
helyzet tisztáztassék. Ez csak úgy 
érhető el ha a törvényhozás az 
1905 december 27-iki osztrák tör
vény mintájára az ipari kötvényeket 
szabályozza s az igy megállapított 
típusnak megadja az 1907. év. XXXII 
törvénycikk kedvezményeit.

A magyar ipari részvénytársa
ságok 140 millióval többet Invesztál 
tak, mint amennyi saját tőkévelren- 
delkeztek és biztosra vehető, hogy 
a magánvállalatoknál a kép még 
rosszabb. Ez a adat már magában 
véve utal arra, zhogy iparunk tőkehiá
nyában szenved s e tarthatatlan 
helyzet orvoslására meg kell adni 
az iparnak azt a hitelforrást, amely
re szüksége van. a hosszú lejáratú, 
felmondhatlan, törlesztéses hitelt. Az 
iparnak, mely tőkehiányban szenved 
tehát módot kell adni arra. - r . . •

— Lekéstünk a vonatról és most;' — Tudötf-é. hogyráz esküvőnk ót# 
ennénk valamit — mondja Béta. Kissé gon- most vagyunk először egyedül? *- súgja 
dolkodlk. szerelmesen.

-r Kérlek drágám ülj le, — fordul Ellus szórakozottan hallgatja. A mo-
Ellushoz, de az asszonyka állva marad és solya furcsán erőltetett, 
izgatottan nézi a húzipodgyászuk között — Nem gondolod kértek hogy kevés 
lévő kis fehér kosarat, amelynek teteje levegőt kap? — kérdi izgatottan figyelve 
gyanúsan mozog. a fehér kosarat.

— Vacsorát parancsolnak? Talán la- A férfi rosszkedvűen elfordul:
zac tartármártással, fiatal jérceomlotte, — Ha behozta a fpincér a teát, ki
pompás carnembert nagyon ajánlhatom-ha- nyitjuk a kosarat, akkor annyi levegőt szlv- 
darja a pincér. hat, amennyi belefér. De kérlek Ülj lel

— Köszönjük — siet ót félbeszakítani Ne bánts kértek, nagyon nyugtalan 
Béla. Most néhány órával a lakodalmi ebéd vagyok. —■

Pici . . •
— Igenis. '
— Már megbocsáss de egy állat miatti 
Ellus élesen néz az urára.
— Állat? kérdi szemrehányóan meg-

után ezt a sok ételt még végiggondolni is 
rossz. De az elegáns pincér ur sokat vár 
előkelő vendégeitől. A mozdulatai biztosak 
és a magatartása teköielezóen választékos I 
Nem lehet egy üveg sört rendelni nála!!
Hja, ha a Pici nem lett volna velük I Be- nyomva a szót. 
jöttek volna ide. de a Piczlt mielőbb ki kell — Hát persze, hogy az, ml a csoda 
ereszteni a fogságból. volna egyébb?

— Hozzon kérem teát vajat sonkát, — Tudja meg, hogy nem utaztam 
mondja szórakozottan Béla. volna el nélküle I

— Kétszer teát, kétszer sonkát, két Béla nem szól. Viszafojtja az ajkára 
vajat, mondva elsietve a pincér. Észrevehe- toluló szavakat, de nagy lehangoltsáf vesz 
tóén hűvösebb lett azonban a magavisele- erőt rajta. Mit Is súgott ma Lina néni a fü- 
te. lébe? Nem lesz könnyű dolog vele. Igaz,

A. fiatal férj gyóndéden kézen fogja fíogy egy kicsit pezsgős állapotban volt a 
ax asszonykát. Llna néni I De hát nem zsarnokoskodott-«
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyál!

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe?

Baromfi-és nyul- 
tenyésztők  

figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb én legkönnyebben kezelhető sodronyfonata, mely az összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja és ai  összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD £ skeres- 

d ő c tg .

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
A világhírű John-féle szab. mosógépek kizá
rólagos helyi raktára.

tára. I

lull
Mindennemű takaréktűzhelyek, a 

egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
leg-

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Cornélla“ és „SophianV permetezők és 

alkatrészek. !‘ kékkő és raftiaháncs.

Szénkénegzők.
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RAKTARON TARTOK: 

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

ELVALLALOK:

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

veket. író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. n T )  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a Iegizlésesebb kivitelben.

és (elvágva.  ̂ ____ Értesitések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt Q 3  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

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

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

0
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.

Nyomatott Benyik Jánot kOayynjomdijában Nigjilidon 1910.
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csodálják azokat. Ezért görnyed íróasztalá
nál a tudós, és adja kezébe a vésőt a szob
rásznak, ecsetet, a festőnek, lantot a költő
nek Egész lényét lelkének összes tehetsé
géit beolvasztja művébe, mellyel a halha
tatlanságra törekszik. Igen, a törekvő ember 
munkája egy darab történelem, mely beki- 
vánkozik a. világesemények sorozatába I

De az ember három szomorú ténye
zővel nem szokott számolni : a feledékeny- 
séggel, a múlandósággal ésp hálátlansággal.
A mint a gyermek megtua feledkezni édes 
anyjáról a dicsösség és ünnepeltetés kábító 
zajában, úgy feledkezik meg az ujabb-kul
túra régi, érdemes munkásairól, megfeled
kezik az emlőről, melyből az életet szívtál 
Lenézi azokat,''kik az uttörésfárasztó mun
káját nehézkes lábbeliben végezték. Az idő 
meg azonnal ráüti a múlandóság pecsétjét, 
beleoltja az elmúlás csiráját az ember mü
vébe, s talán néhány év múlva csak szo
morú romok jelzik, hogy alattok egy egész 
emberi élet van eltemetve.

Eszerint hiába törekednénk állandó 
alkotásokra ? Igen, ha nem természet feletti 
indok vezet munkálkodásunkban, ha, olyan 
hely^p óhajtjuk nevünket megörökíteni, mely j 
maga sem örök. hanem változékony és mu- ( 
landó. Csak egy az örök, csak egy a vál-| 
tozhatallan és ez az Isten! Nála és benne 
biztosítsuk munkánk halhatatlanságát, mertj 
ő nem feledékeny, nem hálállnn és nem 
múlandó. Az ő anyakönyvében Tét Vannak \ 
jegyezve olyan momentumok, melyek a v i
lág szemében értéktelen semminek látsza
nak de Isten szemében nagyok maradan
dók, mert az ö örökkévaló lényében lettek 
megrögzltve.

Akarjuk tehát, hogy munkánk is hal
hatatlan legyen ? Akkor válasszuk tevékeny
ségünk jelszavául: Istenért, Istennel és Isten - 
ben. Ez fog adni erőt, bátorságot, kitartást! 
lelkesedést a küzdelmes földi életben. A vi
lág csak őnzőleg kihasználja s azután apró
pénzzel fizeti ki az embert, s végül talán 
el is tuszitja, eltiporja.

Konstantinápoly utcáin egy vak ember 
koldul. Insztinán csá&árnak egykorú hős 
hadvezére, ki számos csatában gyűjtötte a 
babérokat cézárja fejére. Hallgassuk csak 
meg szivetrázó kiáltását: Adjatok alamizs

nát a szegény Belizérnak, kit a szerencse 
felemelt, de az irigység szemitői megfosztott I 

Ha Istenért dolgozunk, fáradunk, 'ily 
rettenetes csalódás nem érhet bennünket. 
Isten dúsan kárpótol, bőkezűen fizet mun
kásainak. És 1 jusson eszébe a muqkásnak, 
midőn testben megtörve,.ellankadva s nehéz 
szivvel viszi, haza kérges tenyerében fárad
ságának sovány létét! Óh akkor nézzen 
fel az égre, a honnét csüggeteg lelkére le- 
szál a vigasztalás édes malasztja! Azután 
nézze meg tenyéren azt a néhány fillért, 
mely Ideig-óráig elűzi a mindennapi kenyér 
gondját s mondja istenben bizó lélekkel: 
Nem, nem ez az én munkám bére, az én 
Istenem ki látta, hogy mennyit szenvedtem, 
aki megolvasta kínos fohászaimat, verejté
kem csepjeit, majd megfizet nekem, ó  lesz 
az én egyedüli és örök jutalmain!

A második elv, hogy a munkát önzet
len szándékkal végezzük, félretéve fnínden 
mellékes gondolatot, egyéniségűnknek, kü
lön érdekeinknek előtérbe tolását. Szói ez 
az elv különösen az emberszeretet munká
sainak. Mert ki nem látja a sajnálatos je
lenséget, hogy manap a jótékonyság hival-

az egyedüli ut az érvényesülésre a társa-; 
dalmi éleiben, vagy pedig létra az emelke
désre. Számo? egyesületet ismerünk, mely
nek tevékenysége csak gyűlések és vi 
mák tartásában merül ki, maga a szent ügy 
á^Tofék^ysi^ mellékes, az csak takarónak 
jó az önző szándék elpalástolására.

íme, mily torZképet mutat egy humá
nus intézmény, ha abból hiányzik a sziv, a 
lélek, az önzetlen szándék I A szenvedők, 
a baj’.ódók. a nyomorgók a veszély órájá 
bán fulladok nem szép szavakkal nem gyű
léseket és vigalmakat, hanem a lélek belső 
meggyőződéséből fakadó tetteket, testvéri 
szeretetet várnak! De azután ebbe a mun
kába a legnagyobb tökét saját vérűnifet 
kell bslevlnnűijk I

Mindig én az ilyen tevékeny, önzetlen 
szeretetnek példáit keresem, az én kedves 
jubiláló bajtársaimotu_ a tűzoltókon akad 
meg tekintetein, azokon a férfiakon, akik a 
legnagyobb áldozatot hozzák az embmze* 
retet oltárára, önmagukat, életűket, testi 
épségükét. Erre a munkára hiúságból ön

zésből alig kapható valaki, meiti a* 
és örteés a lótávolon kivülesőtttlgcfcat
s hogy nem azt a tért, a hol ritkán* tara*
babér, de igen olcsó ar emberi éléti

Az országos magyar iymr-
egyesfllet tevékenysége.

Az. íparegyesület évi jelentésének aláb
bi igen érdekes bevezető részét 

Bár a hosszantartó politikai 
Óloinsulylyal nehezedett minden 
és társadalmi köztevékenységre, a mu» i 
ben is igyekeztünk egyesületünk 
fontos hivatásának becsülettel

E  helyen is feli kell említenünk azt az 
egyesületünk kebelében legutóbb kifejezett 
véleményt, hogy az a bizonytalanság,melg- 
be az ország a parlamentnek közel egy évi 
tespedése folytán jutott, első sorban a köz- 
gazdasági téren és az ipar körében éreztette 
káros hatását. Tisztában kell lennünk az 
iránt, hogy ez az áldatlan tespedés, mellgyei 
országgyűlésünk az utolsó évben az ország 
legfontosabb szükségleteink kielégítésével1

; dót fog követctal, ha azt akarjuk, hogy a r
| ország ügyei ismét a rendes kerékvágásba 
jussanak és igy még sok idő fog eltelni, 
mig a legjobb akarattal is a szükséges re
formok megkezdhetők. Exiexben
nincs költségvetés, az ország s 
kívüli költségeihez szükséges pénzt kölcsö
nök felvételével kell megszerezni. Az anne- 
xió következményeit törvényei kell rendezni.

J Újoncokról kell gondoskodni stb. szóval a*
I múltak hibáit kell valamiképp és minél 
gyorsabban kireperálnl és rendes állapoto
kat teremteni. Csak ha talaj így elő lesz 
készítve, következhet az uf munka és csak. 
akkor lesz lehetséges az ország Közjólété
vel is foglalkozni.

Hogy milyen legyen ez az uj munka, 
¡erre nézve elnökünk, egyesületünk kebelé
ben legutóbb tartott egyik beszédében a’ 
következőket emelte ki:

Szükségünk van jó hitelrendszerre. 
Szükségünk van gazdasági függetlenségre. 

i Ezt az önnálló vámterület által a most vá
lasztandó országgyűlésen azért nem érthet-

nyomán nagyobbodott a hideg a megviselt 
konflisban:

A fiatalember belevetette magát a sa
rokba és nem nézett többé a nőre, aki most 
némileg ebben helyzetben csakugyan kissé 
gyűlöletes volt.

— Lehetellen, hogy még ne értünk 
volna haza — mondta kiégésén türelmet
lenül és kesztyűjével ladörgölte a fehéres 
fagyot a kocái ablakáról. Kinézett aztán az 
üvegen de homályt látott.

Csak nem tévedtünk ell — folytatta 
izgatottan és megzörgette a kis keresztab
lakot a kocsis háta mögött. Nem kapott 
választ. A konflis egyhangúan zörgött to
vább. Erre nzlán a fiatalember is kizökkent 
komorságából. Nagy veszödséggel félre- 
nyomta az ajtó fáiig befagyott rugóját és 
n kocsisra kiáltott:

— Hol vagyunk?
A másik pillanatban már magától tá

jékozódott. A télbeborult Városliget nyir
kos, elhagyott korsóutján járlak. Két oldalt 
a hó közül klbarnultak ‘a nedves padok és 
u magas fák csupaszon • meredtek. Ilt-ott 
egy gázlámpa sárgu fényt vetett a fonnya- 
dásban összeroskad.t bokrokra. Az asszony 
Is egyszerre megértette a helyzetet.

r — Borzasztó! csapta össze a ke ikor fölrántotta az ajtót é* kiugrott akocsi-
zét — állítsa meg: j  ból.

A férfi azonban újra becsukta a kon-, — Megbolondult, Géza, megbolondult 
flis ajtaját. Hirtelen átvillant a fején, hogy kiabált a fiatalemberre, aki sápadtan lépett 
erre nem jár senki és magányt ki kell hasz- le utána a süppedő útra, előrement és 
nálnla. Elöntötte a forróság. megrázta uz értelmetlen álmossággal bámuló-

— Egyedül vagyunk —- sugla bam- Móiii kabátját. Az asszony dúlt-fűlt harag- 
bán és kábultan, s már nyúlt az asszony jában és rátámadt a kocsisra.
keze ulán. j — Hová hozott minket? M i? Ez aa

— Mit akar? — kérdezte__rémülten. Üllői-ut? Rendőrt! Majd elbápatok .én-ma-
Félig föl is emelkedett és dacosan nézett a ; gával I Menjen-fordult fuldokló sírással *  
fiatalemberre, a'ut a pillantása még, fiatalemberhez — hozzon rendőrt . . . 
¡óbban föllngerelt. * A Móni ezalatt fl^pinatikusan n

— Semmit . . Csak a kezét — mond- gölte a szemét, még egyszer
ta és szinte dühösen nyúlta nő felé.Meg
érintette, a nehéz kabát alól kiérezte a zi
háló asszonytestet, s végleg elvesztve a 
fejét eröszzakkal átkarolta és az ingerlő 
száját kereste. Az asszony vergődve véde
kezett, de nem tudta magát kirántani az 
ölelésből. És mikor hózzáért a fiatalember 
nedves arca, hosszan, élesen, reszketve 
fölsikottotL

A kétségbeesett sikoltásra a fiatalem
ber ijedten eleresztette az asszonyt, a Mó
ni pedig fölriadt künn a bakon é* vissza
rántotta a gyeplőt. A fáradt ló prüszkölve 
gémberedett lábakkal állt meg. Békésné ak-

és világosság támadt a fejében. A II

ragudjék. Fiatal pár és a tavasz. • 
elbóbiskoltam.

Hékésnének most aa Is Mrtelaa esn>
be jutott, hogy eddig bizonyosan otthon vaa 
a férje és türelmetlenül várja. MR. gaméuá 
róla? És a társaság, amelyből jöttek; a lt  
beszél majd ? Hiszen éjfél elmuttfc, ím e  
Innen hazaérnek.

Vigyen bennünket azonnal az Gflflé-o*
— toporzékolt zokogva — mag»» naaga 

részeges T". .
Aztán odafordulta fiatalemberhez:



n a g y a t á d i h ír l a p

csodálják azokat. Ezért görnyed Íróasztalá
nál a tudós, és-adja kezébe a vésőt a szob
rásznak, ecsetet a festőnek, lantot a költő
nek Egész lényét lelkének összes tehetsé
géit beolvasztja müvébe, mellyel a halha
tatlanságra törekszik. Igen, a törekvő ember 
munkája egy darab történelem, mely beki- 
vánkozik a.világesemények sorozatába!

De az ember három szomorú ténye
zővel nem szokott számolni: a feledékeny- 
séggel, a múlandósággal ésk hálátlansággal. 
A mint a gyermek megtua feledkezni édes 
anyjáról a dicsösség és Qnnepeltetés kábító 
zajában, úgy feledkezik meg az ujabbkul 
túra régi, érdemes munkásairól, megleled- 
kezik az emlőről melyből, az életet szívta! 
Lenézi azokat,Mtík az uttőrés fárasztó mun
káját nehézkes lábbeliben végezték. Az idő 
meg azonnal ráüti a múlandóság pecsétjét, 
beleoltja az elmúlás csiráját az ember mü
vébe, s talán néhány év múlva csak szo
morú romok jelzik, hogy alattok egy egész 
emberi élet van eltemetve.

Eszerint hiába törekednénk állandó 
alkotásokra ? Igen, ha nem természet feletti 
indok vezet munkálkodásunkban, ha, olyan 
helygp óhajtjuk nevünket megörökíteni, mely
maga sem örök. hanem változékony és mu 
landó. Csak egy az örök, csak egy a vál- 
tozhatallan és ez az Isten I Nála és benne 
biztosítsuk munkánk halhatatlanságát, mert 
ö nem feledékeny, nem hálátlan és nem 
múlandó. Az ő anyaköoyvébeti fet vannak 
jegyezve olyan momentumok, melyek a v i
lág szemében értéktelen semminek látsza
nak de Isten szemében nagyok maradan
dók, mert az ő örökkévaló lényében lettek 
megrögzltve.

Akarjuk tehát, hogy munkánk is hal
hatatlan legyen ? Akkor válasszuk tevékeny
ségünk jelszavául: Istenért, Istennel és Isten
ben. Ez fog adni erőt, bátorságot, kitartást 
lelkesedést a küzdelmes földi életben. A vi
lág csak önzöleg kihasználja s azután apró
pénzzel fizeti ki az embert, s végül talán 
el is taszítja, eltiporja.

Konstantinápoly utcáin egy vak ember 
koldul. Insztinán csá&árnak egykorú hős 
hadvezére, ki számos csatában gyűjtötte a 
babérokat cézárja fejére. Hallgassuk csak 
meg szivetrázó kiáltását: Adjatok alamizs

nát a szegény Belizérnak, kit a 
felemelt, de az irigységszemitő! megfosztott!

Ha Istenért dolgozunk, fáradunk, 'ily 
rettenetes csalódás nem érhet bennünket. 
Isten dúsan kárpótol, bőkezűen fizet mun
kásainak. És ' jusson eszébe a munkásnak, 
midőn testben megtörve,.ellankadva s nehéz 
szivvel viszi, haza kérges tenyerében fáradt
ságának sovány létét! Óh akkor nézzen 
fel az égre, a honnét csüggeteg lelkére le- 
szál a vigasztalás édes malasztjal Azután 

[nézze meg tenyéren azt a néhány fillért, 
mely idcig-óráig elűzi a mindennapi kenyér 
gondját s mondja istenben bizó lélekkel: 
Nem, nem ez az én munkám bére, az én 

: Istenem ki látta, hogy mennyit szenvedtem, 
i aki megolvasta kinos fohászaimat, verejté
kem csepjeit, majd megfizet nekem, ó  lesz 
az én egyedüli és örök jutalmain!

A második elv, hogy a munkát önzet
len szándékkal végezzük, félretéve fnínden 
mellékes gondolatot, egyéniségünknek, kü
lön érdekeinknek előtérbe tolását. Szót ez 
az elv különösen az emberszeretet munká
sainak. Mert ki nem látja a sajnálatos je
lenséget, hogy manap a jótékonyság hival
kodik. mulvflfliia magái» SuHah számára

zésböl alig kapható valaki, mert w 
és óncés a lótávolon kivttesötMtycfcat
s hogy nem azt a tért, a hol ritkán- 
babér, de igen olcsó a r emberi étett

Az országos magyar ipar- 
egyesfllet tevékenysége.

Az íparegyesület évi jelentésének alátr- 
bi igen érdekes bevezető részét közöl|Ur:

Bár a hosszantartó politikai válság*
ólomsulylyal nehezedett minden gazdasági 
és társadalmi köztevékenyaégre, a múlt élt
ben is igyekeztünk egyesületünk sokoldalú 
fontos hivatásának becsülettel megfelelni;

E  helyen is feli kell említenünk azt az 
egyesületünk kebelében legutóbb kifejezett 
véleményt, hogy az a bizonytalanság,mely
be az ország a parlamentnek közel egy évi 
lespedése folytán jutott, első sorban a köz- 
gazdasági téren és az ipar körében éreztette 
káros hatását. Tisztában kell lennánk az 

j  iránt, hogy ez az áldatlan tespedés, rnellyyel 
országgyűlésünk az utolsó évben az ország 
legfontosabb szükségleteink kieiégitésávef'

az egyedüli ui az érvényesülésre a 
j dalmi életben, vagy pedig létra az emelke
désre. Számos egyesületet ismerünk, mely- 

i nek tevékenysége csak gyűlések és vigal 
mák tartásában merül ki, maga a szent ügy 
X]őlékönység~méliékes, az csak takarónak 
jó az önző szándék elpalástolására.

íme, mily torzképp mutat egy humá
nus intézmény, ha abból hiányzik a sziv, a 
lélek, az önzetlen szándék 1 A szenvedők, 
a baj'.ódók, a nyomorgók a veszély órájá 
bán fulladok nem szép szavakkal nem gyű 
léseket és vigalmakat, hanem a lélek belső 
meggyőződéséből fakadó tetteket, testvéri 
szeretetet várnak I De azután ebbe a mun 
kába a legnagyobb lökét saját vérünnet 
kel! bslevlnnünkl

Mindig én az ilyen tevékeny, önzetlen 
szeretetnek példáit keresem, az én kedves 
jubiláló bajtársaimon^a tűzoltókon akad 
meg tekintetem, azokon a férfiakon, akik a 
legnagyobb áldozatot hozzák az embersze  ̂
retet oltárára, önmagukat, életüket, testi 
épségükét Erre a munkára hiúságból ön-

ez.iwui törődött, tok. fréegoi
dót fog követelni, ha aat akarjuk, hogg a r
ország ügyei ismét a rendes kerékvágásba' 
jussanak és igy még sok idő fog eltelni,

I mig a legjobb akarattal is a szükséges re** 
formok megkezdhetők. Exlexben
nincs költségvetés, az ország a 
kívüli költségeihez szükséges pénzt kölcsö
nök felvételével kell megszerezni. Az aone- 

| xió következményeit törvényei kell rendezni, 
j Újoncokról kell gondoskodni stb. szóval tr 
I múltak hibáit kell valamiképp és minél 
gyorsabban kireperálnl és rendes állapoto
kat teremteni. Csak ha talaj igy elő lese 
készítve, következhet az uj munka és csak. 
akkor lesz lehetséges az ország közjólété- '*'1  

[vei is foglalkozni.
Hogy milyen legyen ez az uj munka, 

erre nézve elnökünk, egyesületünk kebelé
ben legutóbb tartott egyik beszédében »  
következőket emelte k i:

Szükségünk van jó hitelrendszerre 
Szükségünk van gazdasági függetlenségre.
[Ezt az önnálló vámterület által a most vá
lasztandó országgyűlésen azért nem értbet-

nyomán nagyobbodott a hideg a megviselt 
konflisban:

A fiatalember belevetette magát a sa
rokba és nem nézett többé a nőre, aki most 
némileg ebben helyzetben csakugyan kissé 
gyűlöletes volt.

— Lehetetlen, hogy még ne értünk 
volna haza — mondta idegesen türelmet
lenül és kesztyűjével ladörgölte a fehéres 
fagyot a kocái ablakáról. Kinézett aztán az 
üvegen de homályt látott.

Csak nem tévedtünk ell — folytatta 
Izgatottan és megzörgette a kis keresztab
lakot a kocsis háta mögött. Nem kapott 
választ. A konflis egyhangúan zörgött to
vább. Erre aztán a fiatalember is kizökkent 
komorságából. Nagy veszödséggel félre
nyomta az njtö félig befagyott rugóját és 
h kocsisra kiáltott:

— Hol vagyunk?
A másik pillanatban már magától tá

jékozódott. A  télbeborult Városliget nyir
kos, elhagyott korsóutján jártak. Két oldalt 
n hó közül klbarnultak 'a nedves pndok és 
u magas fák csupaszon ■ meredtek. Itt-ott 
egy gázlámpa sárgu fényt vetett a fonnya- 
dásban Összeroskadt bokrokra. Az asszony 
Is egyszerre megértette a helyzetet.

— Borzasztó I — csapta össze a  ke ikor fölrántótta az ajtót é l kiugróit a-kocsl- 
zét — állítsa meg . j ból,

A férfi azonban újra becsukta a kon-, — Megbolondult, Géza, megbolondult 
flis ajtaját. Hirtelen átvillant a fején, hogy kiabált a fiatalemberre, aki sápadtan lépett 
erre nem jár senki és magányt ki kell hasz- le utána a süppedő útra, eióremant és 
nálnia. Elöntötte a forróság. j megrázta az értelmetlen álmossággal bámuló'

— Egyedül vagyunk — súgta bam- Móui kabátját. Az asszony dúlt-fűlt harag
bán és kábultan, s már nyúlt az asszony jában és rátámadt a kocsisra.
keze után. j • — Hová hozott minket ? Mi ?  Ez aa

— Mit akar? — kérdezie-.~eámülten. ÜJlői-ut? Rendőrt! Majd elbápatok én me- 
Félig föl Is emelkedett és dacosan nézett a , gával I Menjen-fordult fuldokló sírással a 
fiatalemberre. a'ut a pillantása még fiulajemberhez — hozzon rendőrt , . . 
jobban fölingerelt. * A Móni ezalatt flfginatlkusan nugéfli -

— Semmit . . Csak a kezét — mond- gölte a szemét, még egyszer kórfllbémui» 
ta és szinte dühösen nyúlta nő felé.Meg- és világosság támadt a fejében. A ligát-
érintette, a nehéz kabát alól kiérezle a zi
háló asszonytestet, s végleg elvesztve a 
fejét erószzakkal átkarolta és az ingerló 
száját kereste. Az asszony vergődve véde
kezett, de nétn tudta magát kirántani az 
ölelésből. És mikor hózzáért a fiatalember 
nedves arca, hosszan, élesen, reszketve 
fóisikoitotL

A  kétségbeesett sikoltásra a fiatalem
ber Ijedten eleresztette az asszonyt, a Mó
ni pedig fölriadt künn u bakon és vissza
rántotta a gyeplőt A fáradt ló prüszkölve 
gémberedett lábakkal állt meg. Békésné ak-

— Nagysága — hebegte — 
ragudjék. Fiatal pár és a tavasz *  Méep 
elbóbiskoltam.

Hékésnének most az is hirtelen «a»> 
be jutott, hogy eddig bizonyosan otthon vas 
a férje és türelmetlenül várja. MN. gaaiBfc 
róla? És a társaság, amelyből jöttek; őrit 
beszél majd? Hiszen éjfél 
Innen hazaérnek.

Vigyen bennünket azonnal az (
“W — toporzékolt zokogva — mag* 
részeges 7 . .

Aztán odafordulta fiatalemberhez:
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jük eí, mert 1917-ig a közös vámterület 
alapján rendezkedtünk le. Addig tehát le
gyen egyik főfeladatunk a közgazdasági 
erők erős megnövesztése, helyes gazdasági 
reformok életbeléptetése, szóval a nemzet 
vagyoni erejének növelése.

Szükségünk van a mai ipartörvény 
revíziójára. De okulva multafton, nem kivá- 
nurik minden aprólékos esetre terjeszkedő, 
800 szakaszos kódexet, ha nem óhajtjuk, 
hogy novellánk utján, a mint ez lehetséges, 
az ipar életbevágó fontos kérdései megöl-, 
dassanak. Az építőipart lehet-külön szabá
lyozni, a testületek szervezetét külön megál
lapítani,) a gyári viszonyokat külön rendez
ni, a munkáskérdést megoldani stb.

Szükségünk van a Balkán-szerződé
sekre. Iparunk kevés kivinni valója elől a 
womwéd keleti Államok te ejzárultak. A 
megzavart kereskedelmi összeköttetés, 
olyansutylyal hat közgazdaságunkra és sem
miféle érdekünk nincs kinai falakat felá- 
litanl ott hol a Duna természtes fo
lyása egészséges összeköttetést teremtett.

Szükségünk van szociális békére és e 
részben égető bajunka munkás betegsígély- 
zés és baleset biztosításról szóló törvény 
végrehajtása körül fölmerült viszás helyzet

Egyesületünk tevékenysége, mintmin- 
dik, úgy a múlt évben si az iparosok önse
gélyes mozgalmainak és óhajainak hü kl- 
iejezóje volt. Egy-pillantás ez összefoglaló 
jelentésünket igazolja, hogy a nmltivben is j 
hecsülettel igyekeztünk megfelelni köteles
ségeinknek, a mifól egyes rovatainkban bő
ven beszámolunk. E  helyen csak" érinteni 
kívánjuk még, hogy bizonyos kezdeménye
zésekre való utalás jelentésünkben évről 
évre réndsz^reses ismétlődik, a mi nem 
azzal a célzattal történik, hogy a múltban 
elért eredményekkel állandóan kérkedjünk, 
vagy dicsekedjünk hanem azért hogy t 
tagtársainkat figyelmeztessük a kezdemé
nyezéseink támogatása {ránt vállalt köteles
ségeik folytonosságára.

H Í R E K
Értesítés. A nagyatádi állami

lag segélyezett községi ipartanonc 
iskolában az évzáró vizsgálatok f. 
évi junius TT^n délután 5-7 óráig 
fognak megtartatni. Az iskola 25 
éves fennállásának emlékére június

“ obb val°  megszttatetejre De no- |apjto(t SOrrent) szerint iskolai űn- 
dálls tekintetben ■ válaaztási törvény küá nep5Í>g re n d e le tik . Sorrend: 1. E l
láiba helyezett módosítása sofcl téliét. fflígnHrtó. T a r t ja : Mauer István 
Iparnak érdeke hogy az iparban é3 keres 2 „HljmntlS.“  3. Az ipariskola törté- 
kedésben tevékeny nmnkáaelem a OolUika nete felo lvassa: Szonda Pál. 4. „Ha- 
sáncam belül helyezkedjék el éj szavával zém ¡fjusága.^Szavalia : Horváth Pál. 
a képviselő választásokban szerepe legyen g ,.flzá|madó huszár/’ Szavalja: Ben- 
Az ipari munkáseletn nem veszélyes nem- csjk Rez, ő 6 „Ébresztő" Szavalja: 
leliségi szempontból: műveltsége is olyan. To ,| Vcnde( j  |H lrö,  vápt)S az 8a„ 
hogy a szavazás hordereiét meg tud,a Ítélni. ,ód0n Kecskemét." Szavalja: Benkó 

E programmszerü leladalok lokozalos U jo s  8 A  ifjakhoz "  Sza-

szitsék az anyagot és megjelöljék az alko
tások irányelveit. Ilyen szellemben dolgoz
tunk a múltban és ilyen szellemben kíván
juk a közeljövőben is hivatásunkat telje
síteni.

JSzer év“ Szavalja; Korpádi Kálmán 
I I .  „A jó öreg korcsmáros.“ Sza
valja: Fekete Mihály. 12. ..Magya
rok Istene.“ Szavalja: Farkas Imre. 
13. /ÍGödölói erdő.“  Szavalja: Bábec 
József- 14. „A király esküje“ Sza
valja: Németh György 15. Az ipar
iskola követelménye és az iparos 
mesterek megtartása. Felolvassa; Mül- 
ler Ferenc löTSzózat A szorgalmas 
tanulók jutalmazása. A vizsgálatokra 
és ünnepségekre a t. érdeklő közön
séget tisztelettel meghivja az Iparos- 
iskolai bizottság.

— Áthelyezés. A közös hadügyminiszter 
Frey Ferenc számvevő főhadnagyot Lábodról 
Staniszlaubd az W-ik gyalogezredhez helyez

— On pedig Ígérje meg, becsületsza
vára vagy nem tudom mire, hogy nem nyúl 
boactat* ___ __c_„ •— -•

Géza lesújtva szabadkozott:
— De kérem, menjünk . .
A Móni ezalatt viszafordult a kocsi

val a város felé. Közben nem tudta, Hogy 
káromkodjon-e vagy kinevesse ezt a külö
nös asszonyt, aki miudenkit szid. És szívből
meguMltzl .  bárgyún dideregve ,116 „  u  y|J ^  '

“ d oH 'r.z ;,:i;r^ 4 s -  t á z t z  5 5  Z
Iák é. még maid a ,„varpénz sem lesz 1

Pl l — rAnaiiAi* a»« .. v ,e Király- vendéglő udvarhelyi»*-
— « M o ll i  gében zártkörű .janlá.,«- rendez. Bdíp,.-

gftLírZ-,*11 la“ k‘̂0“,,• '**■ ¿TT
P» rtti h. i ii. pa il  , Zeníl Horvátfi Járt! telje« zenekara szolgái-
ftáOWhágyta. Fölkapta az ostorát á*<tlt|á. Ftia|f,„,f „ k kM20nc„ r i | , f u t n a k  

k.mán».n ásu|lo t a lovára, amely . .  k„ .  H  h|r| ^  upillaln lk Kcd>c70tk„  “ “  
cslval hirtelen belarobogott a sűrűn léizálló .  „ V .  ™»vczoiien iuo
ködbe. A  förgéatöl ah ? hallotta, hogy „
asszony és a fiatalember rémülten kiabálnak _  » . . . .
utána. Verte a lovát és lósokára, hogy hál-
rafordult, már csak a táváll Iá „pák Wetlek f .  hitel«ovetkczct ta«|a
neki fonyegetön. Mire beéri » sötét paloták j... k íz»viilés«U » tartotta évi ren-
közé, u|ra vliza|ött a kedv, é, m i i ,  má- kedvező i" !* “
jusé|szaka volna, alázatos vígan köszönt rá L,vl:! ■ mot. A köz-
«  ut végén poszloló r.ndöríe. £ “ *1  “  <*  ̂ telOgyelóbi-

i zottsá^nak a felmentvényt megadta Uj igáz-
galóaági tagok megválasztanak. Oasparics

Rendelésszerüen
% készült

átmeneti kabátok 

 ̂ felöltők, _  

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

V  -

£  kaphatók, ™

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i s z a b ó k n á l

V

BUbflPEST,
IV., Ferencziek-tere 2.

Fehér Árpiid.



NAGYATÁDI h ír l a p .
István, Gáspárics György, Csatos György és timonból készültek és könnyebb a súlyúk 
Dr. Neubpuer Ferencz. ja valódinál. Csengésük rossz. Ami pedig

— Hatalmas villámcsapás. E  hó 13-án leginkább elárulja a hamis voltukat — a 
estefelé a nagy vihar Lábodon a csikótelep peremen levó felirat rendkívül elmosódott
egy ménesét a legelőn lepte meg.. Egyszerre 
óriási dörrenéssel Jeütött a villám, mely 4 
csikót agyonütött, 10 csikót-és az ott levő 

-embereket pedig földköz vágta. Ugyanakkor
Simong^ton egy nyárfába csápott bele avil-

- lám és annyira égni kezdett, hogy íecsken- 
dővel kellett eloltani. j_ •

— Helyreigazítás. Ez évi áprftrs hó 28- 
iki számunkban megírtuk,-hogy Polányi Já
nos ésTíeje Céh Lídia volt gazdájuktól Rák 
Endrétől több takarmány villát távozásukkor

• eltulajdonítottak volna. Ez ügyben .a kír. já-~ 
yásjjiróság előtt azlt^rlefolyt bűnvádi eljárás 
"mely a gyanúsítottak felmentésével végző

volta, vagy annak teljes hiánya.
— Fürdőre menők figyelmébe. A  ke

reskedelemügyi ministerium a nyári fürdő- 
zók és turisták érdekében rendkívül kényel
mes és előnyös dmbejelentési rendszert 
léptetett életbe. Az összes magyarországi 

' postahivataloknál, e közönség rendelkezésé
re állnak dijtatanul a címbejelentö lapok, 
amelyekre a tartózkodási hely címe Írandó 
s az igy kitöltött bejelentő lapokat az ál
landó lakhely postahivatalának címezve bé
lyeg nélkül föl kell adni, mire az illető pos
tahivatal minden küldeményt a bejelentett 
uj cimre irányit Ily módon többszöri ciqj-

dött, a mit kötelességszerüleg regisztrálunk, j  változást is kényelmesen be lehetjelentenL
— Délelőtti tanítás. Gróf Zichy János { 

kultuszminiszter elrendelte, hogy az egész j 
országban az összes középiskolákban 
egyfolytában való, délelőtti tanitás hozassék 
be. Kisérletképe.i még elrendeli a heti há
rom óraszámmal szereplő tantárgyaknál a 
másfélórás tanitásidó behozatalát. — Mind
két rendelet már szeptemberben érvényben 
lesz:

— Érdekes le let Berzencén a Babócjai- 
utciban a Berzence-Nagyatád közti törvény- 
hatósági ut építése közben nagymennyiségű 
emberi csontra bukkantak. A csontok min
den valószínűség szerint a törők világból 
valók. Ekkor, a XVI. százdban ugyanis Ber- 
zencze vára és környéke mozgalmas ese
ményeknek s több ostromnak volt
helye. | értesitéseért Azokat pedig, a

— Fényképész Nagyatádon. Meghívás ezt a hirt másod-harmadkézben to- 
folytdn Vértes j/ntaj előnyösen ism ertj vább adják figyelmeztetem, hogy 
nagykanizsai fényképez f. hó 18és /9-én‘ személyők tudomásomra jutása ese- 
oúrosunkban fog tartózkodni és fénykép-; tén úgy magán, mint b iroi utón elle- 
fcJecteleket borús időben is a legszebb; nők haladéktalanul fel fogok lépni. 
kivitelben eszközöl. Különösen felh ívjuk I Ugyancsak légből kapott ráfo- 
a kínálkozó alkalomra az i. t. oidéki /o-jgás az is, mintha engemet f. hó 3-án
nitóság figyelmét. Kívánatra házhoz,

E hó 9-én jutott csak értésem
re, hogy vannak, a kik azt a hirt 
kolportálják, hogy engem f. hó 2-án. 
a választáskor a választási elnök 
helyiségében egy általam nem ismert 
nevű budapesti ügyvéd inzultált 
volna. Kijelenthetem, hogy ez a va
lóságnak nem felel meg. Felsem té
telezem, hogy ezt a hirt nevezett 
ismeretlen nevű ur terjesztette volna, 
de ha erről bárki is biztos adattal 
rendelkeznék, úgy köszönettel leszek 

| értes ítéséért X zokat pedig, a kik

Kdbógés, rekedtség és hunrt «Hm  nincs Jobb a

Réthy-féle

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

I doboz á rt 00 fillér.
Csak tiéthy-félét fogadjunk e lff

Szőlősgazdák!

hívásra vidékre is elmegy.
— R é t egyházmegyei közgyűlés. ~Aj 

belsősomogyi református egyházmegye ju- 
Uus hó 26-án csurgón Nagy lajos esperes 
egyházi elnök és Szabó Kálmán egyházme
gyei gondnok világi elnök elnöksége alatt 
tartja meg évi rendes közgyűlését.

— Mennyi adó folyt be ?  Május hónap
ban befizettek a vármegye területén levő 
adóhivatalokban egyenes állami adó fejében 
270332.98 koronát, ami a* egyet adóhiva
taloknál következőkép oszlik meg: kapós 
váribm 6*295.03. szigetváriban 35,938.63. 
igaliben 25-57829. csurgóiban 22.758.0o, len
gyeltótiban 29 869.55. marcaliiban 26755,76, 
nagyatádiban 30.688.61. tabiban 35449.05 
korona, vagyis 247.819 koronával kevesebb 
folyt be, mint az előző év május hónapjá-

— Közigazgatási tanfolyam. Szeptem 
bér elsején közigazgatási tanfolyam nyílik 
meg Pécsett. A tanfolyam IU hónapig tehát
1911. Junlui harmincadikéig tart. —  A föl
vételi kérvényeket augusztus harmincegyedi
kéig lehet beadni Kouits Ákos dr. pécsi 
vármegyei főügyészhez, a tanfolyam Igaz
gatójához.

— Hamis egy ás Otkoronások. A pénz
hamisítók ismét munkába léptek. Nagymeny- 
nylségü egy'és ötkoronás hamisítvány van 
Ismét forgalomban. A meggazdagodás vá
gya még a legnagyobb büntetéstől sem ret
tenti vissza a hamisítókat. Most azonban 
oly hamisítványok kerültek forgalomba, me
lyek nagyon könnyen felismerhetők. Ónan-

9*
Mészáros Tivadar rendőrtanácsos 
inzulált vagy sértő szavakkal illetett 
volna. Én személyes érintkezésbe ev
vel az urral sohasem kerültem és 
sértő szavak a részéről az én füle
mig el nem értek. De ha ilyeket e 
nélkül ejtett volna, kérem az illetőt, 
a ki ezt hallotta vagy a ki előttezt 
ez az ur állította volna, közölje ve
lem "a tényt.

előtt, hogy azok a kik engem 
lasztás helyéről való távozásom köz-

Kijelentem azt is a nyilvánosság 
>ngem a v í

¥  'ben hátulról orozva meglöktek, előt
tem ismeretlen egyének, a kiknek 
kilétét, minthogy mire féléjök fordul
tam el is türttek, megállapítanom 
annál inkább nem sikerült, mert ez 
irányban az esetet végignéző hely
beli jó ismerőseim gentleman like 
támogatásában nem volt szerencsén 
részesülni.

Ha azonban azok az urak. a kik, 
bántódésbmat angol hidegvérrel néz> 
ték végig, támadóim személyét ille
tőleg szívesek lesznek az általuk 
oly könnyen nyújtható felvilágosí
tást megadni, ezért irántuk köszö
nettel leszek.

Határozottan kijelentem, hogy 
az, a ki ezután még fenti állításaim
mal ellenkezőleg nyilatkozik, tudva 
hazudik.

Nagyatád. 1910 évi junius 10-én. 
Vr. Neubaucr Fércéig

Homokon át kőtOtt 
földön.

A ki borait «ind«n- 
kor jó áron és k u u i  
■karja eladni, ittasra  
Oelswsre szóló« szántó
földekre is, éshaahiárfy^’ 
zó tökéit ezzel pótolj«, u  
Uycn vegyes bor olya« ti- 
nőm lesz. hogy drága ás

Ezt bizonyltjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 00 80 ko
ronáért it megveszik hektóját, ha százezer bőid 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a matt ét
ben is perenosporátói mentes nagy

V«aszóról árjegyzék Ingyen és bérmeaive.
NAGY GÁBOR azőlönagyblrtokoa, 

-KÓLY Blhar-m. P4»t* távirta

i n

B R Á D Y - fé k  fyo m o r-  
caeppek

A  N Á H A C m i  SZŰZ MÁRIA 
védjegygyei ellátva.

• « a ll cyoaior- 
« W  a nép, har- 

mincz esztendő *é& agy beváltak, 
hogy nétkülözhetaUcaek mii * 
háztartásban. E  cseppeknek i 
érhetetleaUI jó hatása van . 
dennemü gyomorroatás, gro- 
■orégéa, síékraba áéa, HJ-én
a jáw>rg lrw l>. k á aj ás. áb»a*- 
lan ság  vérszegénység ás sáp-

5 korona, J  
> kaid a k<

a .M agyar Királyhoz'

“ *4  K 90 nuérén  fraa-

L*ttscra
Ügyeljünk $ védjegyre, a mely a MáriaoteH 

Szűz Máriát ábrázolja, a vörös tzii 
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt leró
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány I — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal 1

JVlezögazdák és í Baromfi-ésnyul- 
sz ö lő s g a z d á k I lii 111111 HUmj l  \ A t e nyésztők

figyelmébe! figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető .sodronyfonata, mely az összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült ..államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
s S »  ROTTER BERNÂT NAGYATÁD

vas ke res- 
k e d ö c é g.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
A világhírű john-féle szab. mosógépek kizí-

raktárt.

tára. I I I ̂ II ( Mindennemű takaréktűzhelyek, a 
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

leg-

Épületvasalások, vasgerendák.
"  Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz- 

asági vetőmagok.
„Cortfélia“ és „Sophiana“ permetezők és 

alkatrészek. 1* kékkő és raffiaháncs.

Szérikénegzők.
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 .

„nwNV0,m_ BENYÁK JÁNOS “ gsffi*
KÖNYVKÖTÉSZET N fl ü  ¥ H T A D. _ K e » E S K e O Ê i
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EL VÁLLALOK:

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

RAKTÁRON TARTOK:

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

veket. Író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt [- p i lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
R«|zpaplrt és kartont egész ivekben a legizlésesebb kivitelben 

és felvágva. , Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt I É l a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek

fényképalbum emlékkönyv stb. nayy vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 

Írókészletek és rajzszereket.

"■ «c i

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

0
Könyvkötészeti muhkák kifogástalanul a legolcsóbb Árpii készületének.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek, a kiadóhivatalban.
' ■ - i ' __________ ._________  ... ■ . <i .,ir>■

Vn-.-;NjKUUatott Benyák János könyvnyomdájában N^ajádon 1910. I ~~ ”



V. évfolyam 1910. Június hő 23. 25-dik szAm.

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

Előfizetési á ra k : egész évre 8 kor., félévre 4 kor.,' r 
i  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér. =  

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:
dr. N EU BA U ER  FERENCZ

Szerkesztőség és Kiidőhivatal; Nagyatád, S*échényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Bcnyák János 

i könyvkereskedése.

Az ipariskola követelmé
nye és az iparos mesterek 

magatartása.
Irta : Müller Ferencz.

Minden intézmény mely míve- 
lőleg hat akár általánosságban, 
akár közvetlenül a társadalom egyik 
vagy másik osztályára, emelöleghat 
az ország lakósainak miveltségi fo- 

■ kára. ^— ---- -------  ■ ■ i
Az ipariskola az iparosok, ille

tőleg a leendő iparosok szellemi és 
erkölcsi világát van hivatva neme
síteni, hivatva van arra, hogy az 
iparos tanulók, a jövő iparosok, mind 
azokat az, ismerteket, melyek azok
nak életviszonyai között szükségel
tek, megszerezhessék, elsajátíthassák, 
hivalva van, hogy hatáskörében ne- 
messebb, finomabb erkölcsöket, mi-j 
veltebb szokásokat honosítson meg 
úgy gondolkozásban, szavakban, va
lamint cselekedetekben és egész tár
sadalmi érintkezésekben is.

Hivatva van, hogy tanulóival 
megkedveltesse az ismeretekben va
ló előhaladást, hogy a tudományok 
hatását az iparra megismertesse, hogy 
a növendékek figyelmét ébressze, 
szellemek irányát a tyasznos köny
vek figyelmes olvasására irányítsa, 
hogy nagyjaink példáját niintának- 
áliitsa a fiatalság elé, melyből az

megérti, megtudja, hogy szorgalom, Az ipariskolai haladásnak leg- 
kitartás, szakértelem, fedhetlen jellem nagyobb ellensége a tudatlanság, 
és erős akarat nélkül soha senki Ez ellen kell tehát gátat vetni, hoay 
sem vitte nagyra. az az iparos pályáról leszorithassék,

Az iskola van hivatva az ipa- ha ez kivihető, akkor az ipariskola 
ros ifjaknak oly irányt adni, hogy elfogja érni azt a színvonalat, mely 
azok azt mindig szemelőtt tartsák és ennek felállításával a törvényhozó 
mindig csak a jót, szépet, hasznost szemei előtt lebegett, de másként, a 
és nemest cselekedjék mostani viszonyokkal az elérhetien

Korunkban midőn bármely élet- marad. Igaz a tadatlanság ellen küzd 
pályához vezető ut mindenki előtt minden iskola, de ismét a tudatlan- 
nyttva áll, mindőn a czéttioz Jutás-l ság akadályozza célja elérésében, 

: mindenütt bizonyos követelmények pedig most, mikor a népiskolai kö- 
eredményétól függ, midőn minden, ’ telezettség hazánkbaif oly szép len
életpályához megfelelő szakértelem dületnek örvend, hogy alig van gyér 
kívántatik, akkor úgy hiszem nem mek aki irni, olvasni számolni meg 
végzünk felesleges munkát, ha az ; ne tamult volna,. honnan van hát 
iparos pályára s ezzel együtt az j mégis az, hogy az ipar iskolában 
ipariskolába lépés némely főbb vo-;ezen alapismeretekre kell fordítani 
riásait tesszük vizsgálódásunk tárgyá- a legtöbb időt. 
vá, azaz az iparos pályára lépésfőbb Talán az iparosok keresve ke- 

(követelményeiről mondunk el egyet resik e pályára a gyengébb gyerme- 
s mást. keket? Vagy a szőlők szoritják őket

Nekem-valamint minden iparis- ’ e pályára ? Nem . tudom kitalálni, 
koJai tanltónáTí-arra kén rereTtednem,! Annyit azonban m?gls fuHők, hogy 
hogy az ipariskolai tanítás elé gör-jsem az iparos nem jár el helyesen 
dűlt akadályokat tőlem telhető mó~ja tanonez félfogadása alkalmával 
dón elhárítsam, hogy az ipariskolai sem a szülők nem méltatják kellő 
tanításnak minél előbb meg legyen érdeme szerint az iparos pályát, 
a kívánt eredménye azért csak azon j mert ha igen, úgy nem volna okunk 
nehézségeket bátorkodom elszámlál-j a panaszolkodásra. 

j ni, melyekkel naponként találkozik; Az iparos mestereknek a tanonez 
egy magamféle hivatásu egyéniség! félfogadásakor figyelembe kellene 

! s teszem ezt nem a saját, hanem az j venni a kővetkezőket: 
iparos pálya jól felfogott érdekeért. 1. Hogy az Írni és olvasni nem

Nagyatádi Hírlap tárcája 
A siron túl.

Meae.
Ir ta : Markovié* Rudlon.

Nem tudom, hogy meddig, de bizonyá
ra nagyon sokáig pihentem egy domb ol
daléban. Egyszer aztán emberek jöttek, és 
végtelen egykedvűen tűrtem, hogy az ásóik
kal egy szekérre hányjanak. A szekérnek 
deszka oldalai voltak, egészen olyan volt, 
a milyenekben a sárt, az agyagot, a, ho
mokot szállítják. Aztán eldöcögtem véle- 
A fák zöldek voltak merre mentünk, a he
gyek szabálytalan kupalakuak, az eső per
metezett . . .  A lovakat ostorral ütötték, de 
azok csak a farkukkal csapkodtak . . .

Egy városba értünk és egy nagy ud
varban mégállott a kocsi. Két kerekét ki
vették, és engem kiborítottak a nedves föld
re. Az udvaron bokrok, fák voltak, de egy 
ház Is. A házat korluthusl, oszlopok tartot
ták, de az akuiUluis levelek meg voltuk re
pedezve.

Apró magaslatokon csinált romok pi
ronkodtak, a bokrok közül előfeketélett a

í Pra^iteles Hermese. Minden, minden olyan,
\ mint a mikor én Is kenyérért véreztem és 
! gondolatoknál melegedtem. íme az ostor és 
'ja lovak csak a farkukkal csapdosnak . . .
: Romcsinyálmányok uralkodnak a magas
latokon, az Ízlés papjának udvarán. Már 
jött is a szobrász. Bársony zekében persze 
széles kalappal persze. Pénzt adott a szeke
reseknek, a kik szalonnát ettek fekete ke
nyérrel és az eső kalapjukról rácsurgott a 
fekete kenyerükre és a szalonnára.

A szobrász babrált velem, gyúrt, pisz
kált, simitot, de én nem bántam semmit. 
Ezt ép Így hittem, a míg éltem, a míg él
tem. Burgonyát vetnek belém, vágtj téglát 
égetnem belőlem, mindegy. Élljen tehát az 
élet, de én azért csendesen és elég gyáván 
éltem. Ezért a langyos ostobaságért megér
demelnék most valami büntetést. Legalább, 
hogy furdaljpn a lelkiismefet vagy ml. De 
úgy látom, hogy Igasságom volt. Semmitsein 
érzek, Ez az ember babrál velem és isme-, 

! rös zsinórokat formál belőlem, rajtam. Csiz- 
j mát, a csizmára surkanyut. Ha, nagy ember 
| lettem volna, most az a szerencse érhetne,
| hogy saját magamat formálná belőlem. I)e  
nem. Nem is voltam még bátor ember « m .:

Mitől féltem? . . . Most bnjuszi csinál ne- 
kelír-. . Mi leszek ? . . . Már ló nem le
szek, se Ciceró. Nagyon gyáva voltam . . . 
Mitől féltem? . . . Mosl megfogok bűnhőd
ni. Kinyílt egy ablak a műteremben és én 
láttam magam az üvegben . . .

És a mióta künn feküdtem és a sze
kéren ide hoztak, most éreztem, igazán érez
tem szégyent és keserves indulatot . .

Láttam magam az ablaküvegbe.
Büszke, gőgös pózban tartottam aka- 

démlás merevségű kezem, a lábam csodá
latos félszegen lépett a dobogóra. Es lát
tam az arcom rés végig nyfaftott rajtam a 
szégyen ‘ . .

En, én kell hirdessem ennek az üres- 
fejü kortesnek a dicsőségét . . . Én rajtam 
kell, hogy az Izléstetenség a bárányfelhők
re bőgjön? Ez a hazaparcellázó, az az agy- 
velóuzsorás, hisz ismerem (ól ezt a parag
rafus szédelgöt . . .  És épen én? . . .

És leleplezték a kitűnő államférfiul a 
humánus és nagy szIvü embert . . . Üjság- 
iró korómban utálattal írtam uzsoráiról, a 
kis és nagy panamáiról, nyomorúságos ál
dozatairól és fekete májáról, most meg fel* 
magasztosult ábrázattal, lelkes páthosszal, «
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tudó gyermeknek sokkal .kevesebb 
hasznát veszik, mint annak a ki 
már ezeket elsajátította.

• 2. Hogy az iparos pálya csak 
a szorgalmasan tanult, jóravaló gyer
meknek válik előnyére.

3. Hogy a rend és figyelemhez 
"•szokott tanuló mint iparos tanoncz 
szintén engedelmesebb és rendsze- 
retóbb lesz. Ezt tudva és teljesítve 
várhatják csak az iparosok a társa
dalomtól a kellő tiszteletet

Szükséges tehát, hogy már a 
leendő iparostól a felveendő tanoncz- 
tói megköveteljük az ehhez meg- 
kivántató alapot és feltétlenül ki
mondjuk, hogy iparos tanonc csak

mesterségre adom, Jegyen hát belőle 
inas.

Tudjuk, hogy az ilyen vélemény 
helytelen, de ezt eloszlatni maguk 
az iparosok vannak hivatva, legye
nek tehát egy kissé válogatásak a 
tanoncz félfogadásakor, i p  aztán a 
mostani felfogás megváltozik,, be, 
kell bizonyitaniok a nagyközönség 
előtt, hogy e pályára csak alkalmas j

Követeljenek meg a mesterek a 
tanoncztól a mennyit lehet, de azután 
adják is meg neki azt, ami őt megil
leti, mindenek előtt a munka után a 
szükséges nyugalmat és pihenéstra^ 
kipihent erőnek a műhelyi dologban 
is TöBff hasznát fogják venni.

R  törvény is azt követeli, a be
csületesség is úgy hozza magával, 
hogy az"íparos a tanonczában em-

egyén léphet, ki az iparos névnek!bért, leendő pályatársát lássa.
tiszteletet tud szerezni s e pálya oly 
tisztességes, hogy a szorgalmas egyén 
megélhetést teljesen biztosítva van, 
sőt vagyon és hírnév szerzésj^ is 
vezet

Ha az iparügy haladását kíván
juk, ha az iparosoktól a hazai ipar

az lehet, a ki a népiskola IV. ősz- ^Mődését váriuk ha az iparos név- 
tily ít sikerrel végezte. ^

Hogy illunk oz ilyen követelt- n!Jcrnj biztosítani akarjuk, végre 
sekkel ma? Úgy, hogy az iparos ha édes hazánk boldogulását kiván- 
phlya menedéket nyújt minden más juk ugg mindezekhez' az alapkő: a 
pályára képtelen elemeknek pl. t>u- leendő iparostól megkövetelni az e 
kott tanuló, testileg vagy szellemileg j p i | „ ár(1 ]é p iih e z  szükséges alapis- 
gyenge gyermek, vagy még eiwel i „ „ e te t
is rosszabb, a dolgot kerülő haszon 
talan, erre a pályára lép, mikor már 
számára mástiöt nincs menheíii. Ura
lmi tűrhető állapot-e ez? Hogyan 
várhatnánk ilyen viszonyok között 
hazánk iparának fejlődését?

Meg kell e tért tisztítani az 
erre alkalmatlan elemektől, akkor 
majd eloszlik az a kínzó tudat, mely 
az érdeklődő köröket most aggaszt-

Rz ipariskolá 'ak sok nehézség
gel kelt megküzdenie, mjg valamire 
haladhat és míg feladatának magas
latára emelkedik, de az ott szerzett 
ismeretek az iparos névnek nagy 
tiszteletet szereznek. Rz oktatás ut- 
jából hárítsunk hát el minden akadályt 
qzért, hogy kitűzött czéljának minél 
jobban megfelelni képes legyen.

Ünnepi beszéd.
A marcali! önk. tűzoltó egylet 20 éves jubileuma 

alkalmából mondotta:
P. Kiss Arisztid.

Ne kicsinyeljük uraim e köve
telést- mert ennek nagy hordereje. V é g e .

Az önzetlen munkát és önzetlen raun-vanl Az említett bajon pedig segí
teni módunkban áll, csak akarnunk -kasokat ünnepeljük ma a marcali tűzoltó
kéin Ilyen eljárás után az iparisko- testület jubileumán. A lefolyt húsz év alatt 
Iának is meg lesz a kívánt er^amé- ‘ az a tudat éltette és erősítette a nemes 
nye és hazánk ipara virágozni fog,! emberbaráti testületet, hogy az a munka, mely- 
az iparos pálya iránt táplált ellen- j re vállalkozott s melynek jelszava: „Isten- 
SZenvek pedig elfognak enyészni |nek dicsőség, egymásnak segítség" őnzet- 

Tisztelt uraim f Még nagyon SO- j len férfi szívvel, férfias bátorságot és kitár
ja és eloszlik az a ferde nézet is, kát lehetne felhozni, az iparos tanú- tást kiván. Nem volt más jutalmunk, mint 
mely a földmivesek között uralko- ,jók illetve az iparososztály érdeké- azon jóleső érzet, hogy szent kötelességet 
dik az iparos pályát illetőleg. ¡ben, de nem veszem továbbra is teljesítettek, midőn veszélyben forgó em- 

itt önként eszembe Jut az egy-, igénybe szives türelmüket, egy kö- | bertársaik életének és vagyonának megmen
tésére áldozatot hozlak. És midőn már min-szeri földmivesnek sajátszerü gon- jrfiiményre azanban szives elnézésük- 

dolkozása gyermekei jövőjét illetőleg, kel rámutatok s ez a valláserköi- 
ki Így szólt: «Három fiam van, ezek ■ esős nevelés.

Sajnos! Ez hiányzik. Vasárnap 
y jw m te ünnepekül!. ali^  ..látni ipü 

Isten házát

yike a könyvet nagyon szereti, 
O lM fllesz^vag ij más oK ti5 Jím Í£L

de ezt tanitatom, a másik szorgal
mas, mint az apja, ez hát földmives 
lesz, a harmadik már most is mester 
a hazugságban, tehát ezt valami

rostanulót az Isten háziban. Am ely 
tanoncz igy nő fel, biz annak sem 
vallásoságáról, sem az iskolában va 
ló elhaladásáról szó sem lehet.

deu jótettük a feledés homályéba vész, 
midőn az élet határkörénél visszapillantva, 
talán csak rideg pusztaságon akad meg 
Mgmfik. ez le»y jnajd- az-egyeüeo poot, -

hazaszeretet nefnes zsinoralval feszült! nad
rágomon hallgattam gaz és vak rabszolgái 
himnuszait róla . . .

Nagyon, nagyon gyáván éltem, meg
érdemeltem ezt a büntetést.

AUottam a térségen fagyos büszkeség
gel, nevetséges pózzal, érthetetlen lelkese
déssel. Meddig léte ez igy? Meddig álla
nak elében hldegvelejü turisták akodakja- 

: Ikkal, meddig mutatnak rám felmagaszto
sult ábrázattal az ember akiok csordásai?

Egyszer aztán friss, egészséges em
berek a derekam köré láncot csavartak, 
egy yözdaru könnyedén emelt o levegőbe, 
és egy stráfmotorra tett. Egy ember hát
rafordult, rámszólt vidáman:

— Mehetünk kegyelmes uram?
Aztán megindította uz áramot és ví

gan perdült a stráfmotor.

A múzeumban megállott előttem egy 
csomó nyílt tekintetű, bő ruháiu egésszsé- 
fles fiatalember furcsán néztek reám, azt 
az egyik ezrmondta:

A múltnak ledőlt otromba bálványai 
közül íme egy . . . íme a rablólovag, mint 
o hazaszeretet és áldozqtkészség önzetlen 
apostola. Hazugság az egész élete és egy 
nagy hazugság ennek a szobornak ml.iden

Idealizált plasztikussága. Nézzétek ezt a mo
doros követ, ezt a terméketlen erőlködést, 
ezt az Iskolás redös>ömyet ezt az ostoba 
fajankót . .

A karóm még merevebben tartottam, 
a szemeim még lelkesebben fordítottam fel
felé és a pofám valósággal eltorzult a nagy 
felmagasztosultságtól.

Menyei boldogságot éreztem és 
tudtam, hogy ez most már tartani fog az 
Idők végeiglen . . .

Hiába várom.
Hiába várom. Hiába lesem,
A napsugaras perzselő nyarat.
Sóvárgó szemem hiába keres 
Lengő, játszi délibábokat
Szomorú minden. . . Szürke az égbolt. 
Nem rózsás, nem vidám a hangulat.
A természet is hideglett és holt ?  ..
Pedig én várom . . .  várom a nyarat.
A lelkem vágya, a szivem várja,
Hogy meglátogat a nyár-leánya;
A napnak iángszekeréjt érkezik 
Szememre fátyolt szőnek újai;
S feltámadnak az élet álmai.
Édes boldogság száll a »rivemre-:.:
Hiába várlak ? Lányka I . . .  eljösz-e.

Körös.

melyen az élet harcaiban kifáradt lelkünk 
megpihen. Ezen jótét édes emléke fogja 
ajkunkra adni ama kijelentést, mely legmél
tóbb epilógusa az emberi életnek: És férfias 
munka volt, ezért érdemes volt élnil

A  harmadik elv, hogy a munkában a 
szeretet tegyen kalauzunk. Az ember szere- 
tetre van alkotva, és az éltető levegője, sok 
esetben tetteinek rugója. A  szeretet a tár
sadalom összetartó kapcsa, ereje és ékes
sége, és mi teszi ezt a szent erényt a tár
sadalom összeforrasztó kapcsává ? Egy 
kedves, vonzó tulajdonsága: a türelmesség, 
mert a szeretet a szentirás szavat szerint 
türelmes. Türelmes mások foglalkozásaival, 
gyarlóságaival és meggyőződésével szem
ben. Az emberiségnek és saját magának 
nyomorúságát még nem tapasztalta, ki elég
gé az, aki embertársainak gyengességén és 

I romlotságán megütközik. Ne várjunk az 
j emberektől semmi Jót. akkor semmi gyar
lóság. rosszakarat. irigység vagy hálátlan- 
ság sem fog minket meglepni, vagy keserű 
csalódást okozni.

Legyünk türelmesek az ellentétes meg
győződéssel izemben is. Tehetjük ezt a nél- 

| Ml- hogy saját meggyőződésünket kellene 
j áldozatul hoznunk. Nem minden meggyőző- 
I dés Igazság, de minden meggyőződésben 
: van valami igazság, s azért midőn mások 
; meggyőződését tisztelem, csak az igazság 
fölött hajlok meg. Es inkább a szivünkben 
| állítsuk feli a mérleget, mint eszünkben mi
dőn embertársunkkal szentben mint ellenfe- 

I lek vagyunk kénytelenek állani, mert a sze-
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retet közelebb hozza hozzánk a sziveket,s meg
tenni az egyetértést, a kölcsönös megértést, 
itiely nélkül a közjót elő nem mozdíthatjuk- 
Nem én, hanem az élet tapasztalat mondja, 
hogy több eredményt mutat fel a türelmes 
szeretet, mint a szigorúan élére állított igaz
ság 1 Szívleljük meg Hippó nagy püspöknek 
intelmét: In necessarüs unitas, ün dübös 
libertás, in omnibuscharitas: A  szükségesek
ben egyetertés, a kétes dolgokban szabad
ság, mindenben a szeretet! :S^goston: Vi
gyük be ezt a fenséges elvet7 forrongó tár
sadalmi életünkbe, a hol ma a türelmetlen
ség üli orgiáját s akkor el fog jönni a bé
kének áldásos, nagy dolgokat alkotó kor
szaka I _

A negyeddelv végül az, hogy mun
kánkból a hazafias szempontokat ki ne fe
lejtsük. Ne felejtsük el, hogy közös édes 
anyánkkal, a hazával szemben el engedhe- 
tetlen kötelességeink vannak. Szomorú spe
cialitásunk nekünk magyaroknak, hogy a 
hazafiasságot hangoztatnunk, hirdetnünk kell. 
Más nemzeteknél ez oly ipagától ér
tetődő, természetes valami, amiről felesle
ges szót ejteni! óh de nálunk hányan van- 
naktakiket meg kell hódítani a magyar 
haza szeretcWnélr. Hángnak kelt a főttébe 
harsogni, hogy a hazát nem szeretni rut 
hálátlanság, igazságtalanság; vétek Isten el
len, kinek bölcs intézkedése nem ok nélkül 
helyezett minket a magyar haza főkljére!

És mégis hangokat hallunk, melyek 
dermesztő hideget bocsátanak szivünkre. 
Vannak, kik azt mondják, hogy ők világ
polgárok, hogy a haza neve csak elájult 
fogalom- Vannak, Kik szentségtelen kézzel 
rombolják le a magyarságot ezer évig fen- 
tartó ideálokat. És sajátszerü, hogy akik 
kozmopolita eszmékkel szaturálva így be
szélnek, mégis ugyanazon jogokat követelik, 
melyek csak a kipróbált hüségü hazafiakat 
illetik meg akik jogok nélkül is békésen 
becsületesen munkálkodva beitleszkedtek a ; 
fenáHó -jog-é* társadalmi rend keretébe.

Irodalmunkból, művészetünkből szin
tén kezd tünedezi a magyar jelleg. Voltak 
és vannak magyar író« vájjon érdeinesek-e 
a magyar névre? akik lekicslnylik nagy 
nemzeti múltúnkat s kulturbestiáknak ne
vezik honalkotó és bon fen tartó hósemket, 
durva barbároknak hadvezéreinket, akik ezt
• hazát vérük hullásáig, a bitófáig, a bör
tön sorvasztó levegőjében, a száműzetés 
keserű kenyere mellett is szerették, akik
nek képe ott áll szivünk oltárán! Pedig hát:

Csak törpe nép felejti ősei nagyságát.
A lelket eljár ősei sirlakához,
S gyújt régi fénynél uj uövetnéket
Költőink már nem a hazáról énekel

nek! Mi nekik a délibábos róna? ml ne
kik a magyar told bűbájos szépsége? ml 
nekik a lelkesítő nagy történeti múlt? Sze
műk, szivük nem talál rajtok szépet, lelke
sítőt A  nagy nyugati világvárosok asztalija 
förtelme Izgatja, leUeslté őket dalokra! S 
miért teszik ezt? Csak azért, hogy az Is
meretlenség homályából kiválhassanak s az 
európai Írók nagy koncertjében helyet kap
janak I

óh pedig mit" köszönhetünk egykori 
költőinknek I A százados alélásból tespedés- 
ből ők. rázták fel a magyar nemzetett ók 
lelkesítették a magyart szabadságáért vívott 
csatáiban. Az elnyomatás a«omoni napjai
ban a képelödés, honi bánat és aggodalom 
sötét éjszakájában költőink emelték ki a 
nemzetet csüggetegségéból és kis lelkisé
géből. A  mikor minden hangot elfojtottak,

a mikor a véres Kálvária után nagypénteki
estének csendje borult a nemzetre, a mikor 
könye^ni államellenes volt s a honfibánat 
fetségárulás, akkor börtönünk ablakára száll
tak a dallos madaraink, s egy boldogabb 
jövőröl énekeltek: megvirad még valahai 
nem lesz mindig éjszaka, óh mi nem feled
hetjük el azokat, kik nekünk a reménytelen
ségből a kivezető utat megmutatták! Sm i
kor emberi számítás szerint még remélni 
sem lehetett, lantjaikon megzendült az
im á d sá g :

Kinek hatalma szab
Törvényeket s határt:
óh népek Istene
Küldj egy reménysugár t !
S  ez,imádságra elborult egünk terhessel- 

hői közül egy biztató napsugár! És mi fel
éledtünk I

Sokat lehetne nekem e fontos thémá- 
ról szóllanom; de egyrészt korlátok közé 
szorít az idő rövidsége, másrészt pedig 
azon biztos és örvendetes tudat, hogy egy 
oly magyar vármegye tiszteletreméltó testú- 
lete és közönsége előtt állok, akinek nincs 
szüksége arra, hogy haxafnagra lelkesítsem. 
Én csak a magyar haza néhány fájósebét 
éröltöon. a Utóbb jebrtrfll halig«!«! aka- 
rok úgyis látja azokat mindenki. Ezt tudva 
látva, azon kötelesség háramlik reánk, hogy 
hflrA« üfaaraHal egyetértettel munkálkod
junk azon, hogy a sebek ne csak üszkösö
désbe ne menjenek, hanem teljesen begyó
gyuljanak. Az orvosság bent van szivünk
ben, fejünkben és karunkban, s ha kell ad
juk oda mind a hármat sokat szenvedő édes 
anyánknak, hőn szeretett magyar hazánk 
gyógyítására.

Olt állunk beteg ágya mellett, hallgat
juk fajdalmas nyögését, panaszait, látjuk 
kínos vergődését . . .  Oly látvány ez. hogy 
a szikla is irgalomra indulna ! Legyünk oly 
áldozatkészek, mint annak az anyának gyer
mekei, kik midőn anyjukat az éhhaláltói 
pusztulni látták, Így szóltak a haldokló szü
lőhöz : Édes anyánk, bár szivünk szakad 
bele. de enned nem adhatunk, de itt va
gyunk mii Édes anyám egyél belőlünk, hi
szen te adtad nékünk az életet, vedd tehát 
tölünk vissza! - - - Szeyény magyar hazánk, 
te sínylődő édesanyánk, te szültél, te ne
veltél, te tápláltál minketl Nem tudunk raj
iad máskép segi eni, nem tudunk mást ad^ 
ni nyomorúságodban, mint önmagunkat éle
tünket Ha a te javad úgy kívánja vedd hát 
tölünk vissza! .

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! sze
retett bajtársak I E  magasztos, fölemelő ün
nepség alkalmával ezen elveket adom nek
tek emlékül azon hő kívánsággal, hogy eze
ket szivetekben megőrizzétek I Oly kincset, 
oly tőkét képeznek ezek, melyek úgy a tár
sadalmi életben, mint fenséges hivatásokban 
dús kamatot hoznak. De húsz év küzdelmei 
után becsülettel rászolgáltatott arra is, hogy 
az emberiség szeretetteljes háláját és elis
merését tolmácsoljam előttetek. Azok nevé
ben kik. mint a közjó munkásai értékelni, 
és méltányolni tudják a humánizmus érde
kében kifejteit lankadatlan, önzetlen tevé
kenységet, meghajtok előttetek s lelkem igaz 
hálájával köszönöm, hogy szivetek éi füle
tek mindig nyitva volf szenvedő embertár
saitok segélykiáltásaira, s karjaitok .készen 
voltak a veszély elhárítására I

Egyúttal szeretettel üdvözlöm a so- 
mogyvármegyei tűzoltó szövetség Itt meg
jelent tagjait Is, kiket az Igazi bajtársi ér
zület testvéries e j j lt t  á.'zii hozott Id e

hogy marcali! társaikkal egyfltt ürniepetyék
az emberszeretet ünnepét! Legyetek tovább
ra is férfias kfttelességludás. bátorság és
kitartás fényes példái! Legyetek a maggar- 
tüz oltóság dísze, ékessége és virá; 
gal Az elismerés koszorujátnyujtjuk át 
nektek szivünk virágaiból tegyétek ezt 
arra á zászlóra, mely alatt hnsz 
évig becsülettel harcoltatok! És ha a mi 
ajándékunk szegényesnek látszik, úgy tudjá
tok meg, hogy a hervadhatatlan babért nem 
mi emberek osztogatyuk, az odafön, az örök 
hazában várakozik reátok. Ámen.

Az iparosiskola jubileuma.
Sikerült flnnepélyluel ülte meg 

a helybeli ipariskola fennállásának 
25 éves évfordulóját. Az ünnepség 
e hó 19-én vasárnap folyt le az ele
mi iskola helyiségében a közönség 
élénk érdeklődése mellett. Csak az 
tűnt fel, hogy Iparosok kevés szám
mal jelentek meg és a községi elöl
járóság hivatalosan képviselve nem 
volt.

Az ünnepélut Mauer István 
ipariskolái bizottsági elnök igen si
került és lelkes beszéddel nyitotta 
meg. melyet több növendék sikerült 
szavalata követett Szondy Pál áH. 
elemi iskolai igazgató az iparoktatás 
általános és helybeli történetét Is
mertette, A fillér Ferenc igazgató pe
dig buzdító felolvasást tartott, me
lyet a lap élén teljes terjedelmében 
közlünk. A ünnepélyt a Humnus nyi
totta meg és a Szózat zárta be.

A tanulók jutalmazására 175 
korona fordittatott, melyből jutalma
kat nyertek mintamunkáítíírt, rajzért, 
magavise etért, szorgalomért sza
valatokért. A dijak 5 és 2 kor. kö
zött váltakoztak.

Az ünnepély befejezése után a 
tantestület, Tallián Andor főszolga
bíró, mint elsőfokú iparhatóság, Kun 
János ipartestületi elnök és Majer 
István csoportképen lefényképeztet- 
ték magukat, mely kép u  ipariskola 
helyiségében ki lesz függesztve a 
jubileum emlékére.

Mulatság.
Terpsychore lába régóta pihent Nagy

atádon. Végre a politikai derű beborulása 
után ismét tiszta vigalom köUAsóU ifjúsá
gunk leikébe s hogy az elnyomott kedélyek
mire képesek, megmutatta vasárnap, e hó 
19-én az Ifjúsági kör sikerült táncmu
latsága a Mátyás király vendéglőben.

A tavasznak, a rózsáknak és liliomok
nak .viruiását hozták magukkal a szebbnél* 
szebb, flatalabbnál fiatalabb leányok a kik 
pajzán jókedvei lejtettek fáradhatatlan tán
cosaikkal a cigány felderítő zenéje mellett

A mulatság igen látogatott volt mu
tatta azt az újravirágzást melynek most as 
a fiatal és sgkratermett köre fiatalságunk
nak Indult.

A belőle származott tlsztajövedelcm 
szintén tetemea 150 korona, a miből tok 
szép dolgot produkáltuk a kör.

Felülfizettek: Horváth titvárf 3  kor, 
Maurer jános 3 kor.. Banyák jános 2 kor, 
Valcslcs József 1.50 kor., Dombi György. 
Vörös Elek. Czvelg Béla, Haner Ferencz, 
Stelner János, Barna Péter, Kun János, Mt-
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yer István, Gurdonics József, Fodor Rezső 
és KarboJczky József I — I k.-át, Kiss Ist
ván, Pali József, Hegedűs Pál. Molnár Jó
zsef. Brolt Dénes, Ivanov Tamás és Singer 
István 80—80 fillért, Somogyi Elek 70 fill. 
Selmeczy Viktor, N. N. és Sárdinecz József 
60—60 fillért, Németh Imre 50 fillért, Tnhóf 
Géza, May Ferenc, Kalló István,
Sándor, Frankó Károly, Frankó Lajos, Len

gyalások f. é. juIius hónap második felében 
fognak a pénzügyőri biztosságnál megtar
tatni.

A jegyzők szabadsága. Régi sérel- 
•> Imet szüntet rtteg-a-belügyminisztérium f. év 

május hqr 3-án kiadott körrendeletével. 
Ugyanis eddig a községi és kőrjegyók sza- 

Bodrogi; badságideje nem volt szabályozva és úgy- 
j szólván csak kegyképen tudtak kiérdemelt 

gyei Jenő, Kovács János, Czebei János, Búr- szabadságukhoz jutni és akkor is ugg, hogy 
ger Ernő, Huber tatyán és Herényi Imre egy közeli kartársuk vállalta magára a he- 
40 W  flUért, Krammer László, Krammer lyettesitést. A belügymiirtszterium intézkedett, 
Aladár, W efci Ferenc, Ferlindis Ernó, Mól- hogy jövőben a községi is körjegyzők évenkint 
nár Lászlö, Somodl Márton és Túri János heti szabadságot élvezzenek. Erről
20—20 fülért, a felűlfizetésekból befolyt! n vármegyénk szabályrendetetileg kötelesek 

— 37 korona 10 f. tiszta jövedelem 150 korona/ intézkedni A rendelethez a szabályrendelet
r .1 i ijpM.rfm...... — —,------- - ¡5 mellékelik. A rendes szabadság,

vagy betegségi okból szükséges helyettesí
tés költségeit a községek tartoznak viselni.

— Jogi szemináriumi jegyzetek kiköl
csönzése. Azok a jogszigorló és alapivjzs- 

. t i  .» . . .  .. ... . . .  9*zó utak. kik Kolozsvárt akarják szigorla-;
zsai klr. törvényszékhez törvényszék, t»o- U|i|u|| ,|apviMgaikat lelennl, (o,dúljanak

H Í R E K
— Kinevezés, ó felsége a király dr 

Szabady Lőrincz kir. járásbixot a nagyka ni

vá nevezte ki.
Elutasitotott kérelem. A Námesztói bizalommal a dr. Bányász Vilmos jog és 

.i . . ~ . államludo» vezetése alatt álló jogi szeminá-
A Ulános Takarékpénztár Részvénytáraság ,mm föintó„ téhM Budapest. VI. Vörösmarty
m int ■ nHnuntilHi '>70nl t t u a n h m  n  n ifaH1 a nagyatádi Szent Istvánhoz czimzett u,ca „ a  R  dr 
gyógyszertár tulajdonosának a hatósághoz 
benyújtott azon kérelmét, hogy említett gyógy'

Bányász Vilmos

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

felöltők, _

i Turul. czimQ gyógyszertál 
sának szerzett jógát

— Galamblövő-verseny Kaposváron. 
A  baranya somogy-lolnavármegyei erdésze
ti és vadászati egyesület eredeti terv sze
rint f. hó 29-ére tervezett versenyét Ka
posváron a Cserben, akarta megtatani. Ez

"a lirv*  MoiH»n'P*Vi\\ozas i' ̂ ¿zénVeaeTC

1,0 abbahagyása nélkül a jelölt 4—6 hét alatt 
kényelmesen elkészülhet a kolozsvári egye
tem bármelyik szigorlatára Bővebb felvilá-1 
gositást nyúlt dr. Bányász Vilmos jogi sze
mináriuma, Budapeszt, VI. Vörösmarty utca 
42, 110.

¿UatyAs^rlá»  j

versenyt jelzett napon Somssich Imre gróf 
kaposujlakl erdejében tartják meg.

— A Dunántuli Közművelődési Egye
sület huszadik évi rendes közgyűlését juni- 
us hó 26-án, vasárnap délelőtt U  órakor 
tartja meg Budapesten, az uj városháza köz
gyűlési termében. Az egyesület főtitkári iro
dája fölkéri tagjait, akik igényt tartanak 
kedvezményes vasúti jegy váltására, hogy 
ebbeli óhajukat legkésőbb junius 23-ig kö
zöljék vele.

— A gabonavámok leszállítása. Sopron 
város törvényhatósági bizottsága fölirt a ke
reskedelmi miniszterhez, hogy tekintettel az 
élelmiszerek árának folytonos emelkedésére; 
a gabonavámok leszállítása iránt tegyen sür
gős előterjesztést a fjsrlamentnek. Sopron 
város törvényhatósága ezen leiratát támoga
tás céljából megküldte Somoyyvármegye tör
vényhatóságának Is.

— Megdrágul a posta Is. Úgy hallat 
szik, hogy a dohánygyártmányok árát fele
melik ; a gyufanionopolium behozatala által 
a gyufa is drágább lesz. Ez még nem elég; 
mert, amint értesülünk, megdrágul a posta 
1», mert a német pártok egyik vezére tör 
vényjavaslatot terjesztett a Reichstrath pénz 
Ügyi bizottsága elé, a levélbélyeg diját 10 
fillérről 12-rc, a levelezőlap árát 3 fillérről, 
6-ra, az ajánlott levél portóját 3 fillérrel ja
vasolja megdrágítani. Amennyiben a Javasla
tot Ausztriában elfogadnák, Magyarországon 
|S hasonló módon a díjtételeket emelnék.

— A borital és husfogyasztásl állami 
adóknak és a községi bor,- hús- és szesz- 
fogyasztási adópótlékoknak az 1911, 1912 
és 1913 évekre leendő biztosítása céljából 
az egye» községekkel az egyezkedési tér

ti kihágás. A kereskedelmi mlnlster rende
letet adott ki, mely szerint a vasárnap vég
hezvitt állatvásárlás, ha azt kereskedő üz
letéből ki folyólag teljesíti s nem csupán 
alkalomszerüleg történik s ha a megvásárolt 
ló, marha el is szállittatik, akkor ez Ipart! 
munkának s mint ilyen munkaszüneti kihá
gásnak tekintendő. g

— Alkoholisták figyelmébe. A főváros 
közvetlen közelében, remek szép helyen. 
DunáfiarászQn, (Pestmegyé) fektzík á hlrne-1 
ve* Tamássy féle Park Szanatórium, mely 
az egyedül az országban, a hol alkoholis
ták a páratlan kezelés folytán gyógyulást 
találnak. Dietikus táplálkozás, gyönyörű 
park. torna, jachtozás a Dunán, figyelmes 
orvosi kezelés. Bővebb felvilágosítást di|ta- 
lanut nyújt az érdeklődőknek: Tamássy Park 
Szanatórium Igazgatósága, Dunaharasztí. 
Pest megye

— Nem kell tiszti vizsgát tenni. Az uj 
véderójavaslat szerint mely most.kerül tár- 
gyaláira, az önkénteseknek nem kell tiszti 
vizsgát tenni, sói csak azok tehetik le a 
vizsgát, akik a vizsga bizottság véleménye 
szerint kiváló katonai képpességgel rendel - H 
kezneJu

— Mikor kell a bélyeg a.költaégvetésre 
Érdekes és a legszélesebb Iparoaköröket érin
tő határozatot hozott nemrég a közigazga
tási bíróság. Kimondotta, hogy az a költ 
aégvetés, amelyet az iparos vagy kereske
dő valamely hivatal berendezési tárgyalnak 
elkészítésére, vagy szállítására vonatkozólag, 
hivatalos fölszólitás folytán akkor, a midőn 
a berendezés beszerzését az illetékes ható
ság még el nem határozta nem ajánlatképp, 
hannem csak a fölmerülhető költségek felől

elsőrangú kivi
telben és jutá- 
nyűs á rakon

KaphatóK

Deutsch F Károly
és Társa

f é r f i s z a b ó k n á l

B U b f l P E S T ,

IV., Ferencziek-tere 2.
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váló .elóleges tájékoztatás céljából nyújt be, J Mely árverésnek a nagyatádi kir. já- 
illeték alá nem tartozik. j rásbiróság1910-ik évi V. 127 5 szányi-vég-

— Védekezés a vértetü ellen. A  vár- zése folytán 190 kor. «3 fül lókekövetelés
megye alispánja rendelet adott ki hogyjni-' ennek 1908 évi június hó 22 napjától járó 
után a megyében a vértetü a fákon nagyon 5 "/„ kamatai, és eddig összesen 58 kon
is elszaporodott tehát a gazdák a kártékony 
rovarokat irtsák,-mert akik 'ezt nem teszik 
szigorúan bűntetteinek.

— Védekezés a melegség ellen. A 
Láncét nevű angol orvosi folyóirat azt a

50 Fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig. Nagyatádon (Kossuth-utca) 
leendő megtartására

1910 évi július hó 1 napjának 
d. u. 3 órája.

bágyadtságot, melyet a nagy kós^g kelt az j határidőül kítüzetik és ahhozTa venni szán 
emberekben, arra vezeti vissza, hógy a leve-! dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
gőben túlságosan nagy a nedvesség. Ez meg, hogy az érintett, ingóságok az 1881. 
ellen az a legjobb védekezés, ha begyuj-jévi LX. t-s 107. és 108' §-ai értelmében
tünk ír-kályhába. Ennek az a magyarázata, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igéró-
bogy a levegő kiszárad, a szobában légá
ramlat támad és a/mesterséges melegség 
következtében megváltozik a hőség jellege. 
A mesterségesen kiszárított levegőben nem 
érezzük meg annyira a hőség deprimáló 
hatását

HIRDETÉSEK

nek, szükség esetén becsáron alul is el fog 
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó-1 
ságokat masok js le- és felülfoglaltatták és j 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t-c. 120. § értet-1 
mében ezek javára is elrendeltetik..

Kelt Nagyatádon 1910 évi május hó 
19 napján.

SZABÓ JÓ ZSEF 
kir. bir. végrehajtó.

482 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

483 szám 1910 végrh.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. L-C 102. § o értlmében ezennel Árverési hirdetmény.
közhírré tszi. hogy a kaposvári kir tör., Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
vényszéknek 1910. évi 2353 és 1354/P.szá- évi LX. t- c  102. §-a értelmében ezennel 

r mu végzése következtében Dr. Jünker Elek közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tőr- 
ügyvéd által képvíslt Weiss Ede javára 700 vényszéknek 1908 évi 10140 P. számú vég- 
K  és 721 K. 95 f s jár erejéig foganatos!- zése következtében dr. Balta Vilmos 
tolt kielégítés végrhajtás utján lefoglalt ügyvéd által képviselt Litman Ignácz 
és 2836 koronára becsült következő ingósá- javára 900 kor. — flIL s jár. erejéig foga- 
gok, u. r .  rőfös áruk nyilvános árverésen natositott kielégítés végrehajtás utján lefog- 
eladaluak. lalt és 3300 kor.-ra becsült következő ingó-

Melf[ árverésnek a nagyatádi kir. já- ságok, ü. in: rőfö's áruk, 600 drb. kendő 
rásbiróság 1910-lk évi V43/16 számú vég- nyilvános árveréseo-ejadatnak. 
zése folytán700 kor. és 721. kor. 95 f. tókekő- Mely árverésnek a nagyatádi kir. já* 
vetelés,ennek 6** kamatai, V/V^váltódlf és ed- rásbiróság, 1909-ik évi V. 549 3 számú vég-: 
dlg összesen 246 kor. 57 fillérben biróilag már zése folytán 45 kor. 40 fül. kamat és eddig 
megállapított költségek erejéig, Nagya- összesen 133 kor. 17 Fillérben biróilag már

Hókögét, rekedtség és hurut elten nincs jobb * 

R é th y- fé le

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

1 doboz ára 60 fillér.
Csak fléthy-félét fogadjunk e l!!

W Ë*ÊÊÈÊSÊSÊÊÊ Ê Ê S£

tádon (Sznchényi tér) leendómegtartására
1910 évi junius hó 30 napjának 

d. e. 11 órAjh. 
határidőül kitűzelik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak haláridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán' 

huflu az érintett ingóságok az 1881. j dekozok ezennel oiy meg (egyessel hivatnak 
évi LX. t-c. 107. és 108. § al értelmében j meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.

megállapított költségek erejéig, Nagyatádon \ 
(Széchenyi-tér) leendő megtartására

1910. évi junius hó 28-ik napjának ; 
d. u. 2 órája.

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

főidőn.
A ki borait minden

kor Jó áron és hamar 
akarja eladni. Bitesen 
Defaware szőlőt s z in tig  
földekre Is, és ha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz, hogy drága és 
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik «0 bű ko
ronáért js megveszik hektóját, k i  hold 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a múlt év
ben Is perenosporáUM mentes t

készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Amennyiben az elárverezendő Ingósá
gokat mások Is le és feldlfoglaltatták és

évi LX. t-c  107. és 108. §-al értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő- j 
nek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó* 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen' ságokat má?ok is le* és felűlfoglaltatták és 
árverés az 1881. évi XL, t-c. 120. §. értei-|azokra kielégítési jogot nyertek volna,ezen'

(holdanként 3S hektó.)
Vesszőről árjegyzék Ingyen és bérmaatve.
NÀQY GÁBOR szőlőnagybirtokoa, 

"KÓ LY Bihar-m. Fósta távlrda 
és távbeszélő állomás.

mében ezek javára Is elrendeltetik. árverés az 1881. évi XL. t-c. 120. §. ér
Kelt Nagyatádon 1910 évi május hó jj leimében ezek javára Is elrendeltetik.

19 napján. Kelt Nagyatádon, 1910. évi május hó
SZABÓ JÓ ZSEF 

kir. bir. végrehajtó
14. napján.

SZABÓ  JÓ ZSEF
bír. végrehajtó.

477 szám 1910 végrh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX  t-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a búdapeatl V. kerüle
ti kir. járásbíróságnak 1910 évi Sp III 804 
számú végzése következtében dr. Ncubauer 
Ferenc ügyvéd állal képviselt Budapesti áru
forgalmi r. t. javára |90 K 83 f. s jár. ere
jéig foganatosított kielégítés végrehajtás 
utján lefoglalt és 1300 kor. f becsült kőve
tkező ingóságok, u. in. különféle ruhanemüek 
nyilvános árverésen eladatnak.

í z l é s e s
bekötésit és a legolcsóbb 
áru róm. kath. ima- és 

énekes valamint református 
zsoltárok kaphatók:

BENYÁK JÁNOSNÁL
Nagyatádon. r\

BRÁDY-féle gyomor - 
cseppek

a mAr ia c u l i  szOz  mAria
védjegygyel ellátva, 

melyeket Márlacsell gyomor- 
cseppeknek i k y j í  a nép, har- 
mlncz esztendő « a  úgy beváltak, 
hogy nélklllözhetcUéMk minden 
háztartásban. E caeppekncfc utól- 
ér he te lie n ül jó hatása ván min
dennemű gyomorron tás, gyo
morégés. székrekedés, fe jté s  
gyomorgörcsök, hányás, álmat
lanság. vérszegénység ás sáp-

in*. .Egy kis üveg 80 
így flvag I K 40 fillér, 0 Ov*g 

‘ ‘ K M NIMrért ít m - 
K. gyógyszertára 
m, 1. Flelschmarkt

3 korona, 3 dupIsiivéget” 4 K SÓ fillérért tran" 
ko küld a készítő B RÁDY  K. 
a .M agyar Királyhoz*, Wien,
I ,  Depot 241.«

ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriaczali 
Sztts Máriát ábrázolja, a vörös szinü csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt l«vó kép
másolata. '
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák .gyáítmánynyaT!

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe!
u f t a B a a a a M a - » ; * * .  K I■ ■ ■ a a i a a a a i i M i ' j
a a a a a a a B B ia a a « ' *•
■■■■■■■■■■■■■ ' x 7
« a a a a a a a a a a a »  .■■■ 'n n T '^ r . • 1 » # » ra  . #-'í

Baromfi-és nyul- 
tenyésztők

------------------- i --------*------

figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb. legjobb és legkönnyebben kezelhető sodronyfouata. piely az Összes eddigi sodronyfunalokat 
felülmúlja és az össze» európai államokban, valamim az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva vairs

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja : ROTTER BERNÂT NAGYATÁD ÿlzS

Mindennemű takaréktűzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára.
A világhírű John-féle szab. mosógépek kizá
rólagos helyi raktára. i 1 |

Épületvasalások, vasgerendák.
Szob. bácskai ekék és alkatrészek.1 Gaz- I I I .Cornélia" és „Sophiana“ permetezők és 

daSági vetőmagok | | | 'alkatrészek l‘ kékkő és raffiaháncs.

“• 1 .....— .....  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 .

«y™"™* BENYÁK JÁNOS « fS ®
KÖNYVKÖTÉSZET N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S .

r o
i—

' J O

Sco
»—

0 5ca
c

seo
> -c

‘ CO

Eo
=>-c
tó
N
=>-0 5

ro

V
El

RAKTÁRON TARTOK: 

Imakőnyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet &  zsebkőny-

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézeti 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. Irt, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. r i~ l  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész Ivekben a leglzlésesebb kivitelben, 

és felvágva. Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt I 1 I 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.
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Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.______

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban

Nyomatott Bonyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.



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

Előfizetési A rak : egész cvre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
= — gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér, -j— n 

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. N EUBA UER  FERENCZ

Szerkesztőség és K Adóhivatal: Nagyatád, Széchényi-tér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János 

köoyvltereakcdése.

Aratás előtt.
A magyar föld rónáin nemso

kára megkezdődig az esztendő leg
szebb, legnemesebb és leghasznosabb 
munkája: nemsokára megpendülnek 
a kaszák, hogy az istenadta termést 
learassák.

Az eddigi jelentések azt mond
ják, hogy dús termésünk lesz hogy 
végre valahára a magyar bőséges 
esztendőnek néz elébe. Van min
denből bőven és ha Péter és Pálig 
valami különös sorscsapás nem sujtot- 
az országot, akkor jókedvvel fognak 
a kaszák belemélyedni a dús ter
mésbe*

Ezt az örömet újságoljak itt, la
pu ik első helyén és szinte különös 
érzés fogja et lelkünket, a mikor ezt 
tesszük. Nem is csoda. Eddig csupa 
nyomorúságos, silány termésű esz
tendőkben volt részünk és a kis 
meg középgazdákna még megélhe
tésre sem volt elég, a mi termett, 
nemhogy eladjanak belőle.

A termésmizériával egyidejűleg 
pontosan beköszöntött minden esz
tendőben egy csomó más mizéria, a 
többi élelmek, a ruházkodási cikkek 
drágulása, a komisz politikai viszo
nyok, huztak és nyúztak bennünket, 
minden oldalról.

Az idei aratás a legkedvezőb

ben fest és az ország egésznépe bol- tőivel minden egyes élelmi és egyéb 
dog reménynyel néz a nagy munka cikknek árát és teremtsen rendes 
megkezdése elé megélhet si viszonyokat, olyanokat, 

örömmel regisztráljuk ehirt, de minta milyeneket ezelőtt húsz év- 
egyuttal aggódva kérdjük: lesz-va- vei voltak, amikor a legkisebb ke
lami kedvező hatása a jó, sőt bő reselü ember is jobban boldogult, 
termésnek, el fog-e múlni fölöttünk mint a mai kőzépkeresetü. 
az immár elviselheteUen drágasság, Tartsa kötelességének ezt a ha- 
mely évek óta és állandóan dúl min- tóság, és ha visszatérnek a jó meg- 
den vonalon ? élhetési viszonyok, ha kiküszöböljük 

Azok, a kiknek yasznuk vau a u t a sok üknélküli drágaságt nzao 
drágaságból Fájd szívvel veszik tu- ,i\ . megint rend, béke és Jólétben 
domásul az igerkezo bő termést, a fognak néhány jó esztendőkig mun- 
jegszervezettebb szociálistáknál Is kilkodni az emberek, 
jobban összetartanak abban, hogy a 
drágaságot, az ő gazdagodási for
rásukat. továbbra is. fentartsák, ha 
van ok rá, ha nincs olyan erősen és A korcsmák vasárnapi 

bezárása.

Végre megjött az első fectkal

Mennyi kérvénynél, mennyi beszéd.

gyönyörűen összetartanak, hogy mél 
tán aggódhatunk, lendit-e valamit 
siralmas helyzetünkön az idei isten
áldás, a bő termés?

Ne várjuk, hogy a sült galamb 
magától a szájunkba repüljön és ne mennyi deputácntaás volt már • „  . 
várták a hlltósdav/t. houy a drága- Inigy a kormány. p-uiklje ci- au korcsmák 4» 
ság magétól, a j#  termés elérkezte'páiinkaméréjek vasárnapi mugkasiUnfiífA 
folytán szűnjék meg. Azok, a kik törvényhatóságok sraMiyn-ndelctekef W a k .  
urai a drágaságnak, a fülűk botját saját hatáskörükben akarták megcsinálni 
sein fogják mozgatni a létérdek ol- ajt, a mii a kormány nem akart általánossá 
esóbbátétele érdekében lenni ai országban Sajnos, Kin a kérvénye-

Haszná'ja fel a hatóság minden lésnek, sem a de putác írásnak ne in volt 
erélyét és szigorúságát aratás után. semmi eredménye A törvényhatóságok ua- 
Mondja ki, hogy a bőséges termés bájyrenileletcit pedig nem hagyta jóvá a 
folytán nincs ok a drágaság további kormány.
fentartására, szabassd meg szakér-. Hiucn csakhogy egyebet at emlitsak,

Nagyatádi Hirlap tárcája
Á l m o k .

Áimodám: szép, aranyhaju szőke lányka 
Az (trezornál- simogatta . . Édes ajka, 
Ajkimra csókokat nyomott.
Derült kedvvel rém mosolygott . . ■
Szivem, lelkem elbájol* kaczagáaa,
S  szép volt I ml.it tavaszi hajnal muzsikája.

Tüzes szemű, rózsás arczu barna lányka. 
Szenvedéllyel reám... nézett szem« lángja: 
Szivemet meg remegtette,
Lelkem, rabjául ejtette ■ ■ •
Karjaival erősen magához lánczolt;
Ölelése... csókja . .. szenvedélytől lángolt.

S  megjelent, egy fehér-lány bánatos arcai. 
Beszédes ajakén szomorú panasszal.
Köny csillogott kék szemében,
Csalódott a szerelmében . . .
Szive-könyét az arcéról felcsókoltam . . .
S  felébredtem: fájószlvvel . . . Szomorúan.

Kőröity.

Bucsuzás.
Az ószi alkonyat méla csendjében egy 

régi könyv akad a kezembe. Elsérgult lap
jai közt van néhány plahfcWevel, nekem 
féltve őrzött kincseim. Egy kis utcában, egy 
kicsiny házban arasznyi udvaron állt két 
vén fa. Abban a kis utcában laktam én so
ká. Egy napon el kellett költöznöm a kis, 
utcából, mert úgy jött a város urainak a 
gondolata, hogy nagy széles utat csinálnak 
a helyére. £s eltűnt a kis utca, a földszin
tes házakkal, lebontották mind, a platáno
kat kivágták, eltüzelték.

Akkoriban magam sem tudtam, mért 
fáj nekem úgy a bucsuzás a kis utcától. Na
gyon szomorú volt a költözködés napja. 
Úgy elszorult a szivem. Künn az udvaron 
sokáig álltam a vén platánok alatt, bucsu- 
zóul letéptem a busán bologató ágakról | 
néhány levelet. Mikor pedig utoljára léptem 
ki a kapun, előttem húzódott el a kis utca, 
de már nem a régi többé. Mindenki hurcol- 
kodott. A sokéves csöndet fölverte az Ide
gen munkások kiabálása. Olyan bús látvány 
volt, mintha a sok ismerős Jó ember, aki
nek el keli innen menni, mind hontalanig,; 
otthontalanná l«nn.l 'Végig mentem utoljára

a W^atcáH~Asarkon megállva visszanéz
tem. s éreztem, hogy ott hagyok valamit • 
roskadozó kis házban, a halálra Ítélt pla
tánok alatt, ott hagyok, ott hagytam vala
mit ami az enyém volt. de nem lett többé 
soha. Nem tudtam akkor mi az, n 
elmondja — egy néhány elszáradt, i 
zött platánlevél. Mért hogy mindig olyaa 
sokat tudnak nekem beszélni ezek a leve
lek, olyan szomorú dolgokat. Miközben rá; 
juk tapad a szemem, azt képzelem ők 1» 
éreznek. Mintha kérdeznék miért I  
most velünk, száraz, csupi 
miért mesélsz mostan nekünk, I 
laha a csillagok, a hold, suttogó 
mondtak neked mesél, édest 
mámorba ringató! ? Miért, hogy i 
velünk beszélni, némán hidegen 
le ránk a csillagok magányt 
Nem keresel már nyíló világot, talán neai 
is találsz. De rólunk hervadt levelekről Jut 
eszedbe a vírágnyllás kora. Hol vannak nyí
ló virágaid?

Hogy a levelék suttognak, metélnek 
erre, arra vezetnek emlékeim temetőjébe. 
A lelkem elszáll a kis utcába, szeretnék 
visszamenni, hogy megkeressem, amit ott 
hagytam, de a kis utca eltűnt, nem lehet
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a .Hangya” legutóbbi kongresszusa szintén 
kérelmezte a korcsmák vasárnapi munkaszü- 
netének elrendelését, ámde kérelmét érdem
legesen nem intézték el. Hogy miért, miért 
nem, arta elfogadható magyarázatot adni
nem tud senki. A mindenkori kormányok- jain egész napon át zárva tartandók
hivatkoztak az állam pénzügyi érdekeire s 
abban a vélemény ben voltak, hogy a korcs
mák vasárnapi bezárása á-bor és szeszadó 
csökkenését vonja maga után. Pedig ebben 
az egy dologban valamennyi pénzügyminisz
ter, valamennyi belügyminiszter tévedett. A 
korcsmák és pálinkamérések vasárnapi be
zárásának nem az a főcélja, hogy a nép 
kevesebbet igyék, mert elvégre inni való 
szükségletét vasár- és ünnepnap előtt való 
napon is beszerezheti, ha épp inni akar.

A korcsmák vasárnapi munkaszüneté
nek legtöbb céllá az, hogy különösen a 
falusi népet megóvjuk a korcsmáxással járó 
nagy anyagi és erkölcsi veszedelmektől, a 
mértéktelen dőzsöléstől, 
dulakodástól, verekedéstől sőt, 
több az .Országos Magyar Oazdasági Egye-

e) A korcsmák az 1891: XIII. t  c. 1 
§-ában meghatározott ünnepnapokon, vagyis 
vasárnap és Szent-István napján, valamint a 
keresztény vallás felekezetek ünnflepein, úgy
mint karácsony, husvét és pünkösd első nap-

utat, amelyen a törvényhatóságok haladva, 
élét vehetik a vasárnapi korcsmázás szörnyű 
nagy anyagi és erkölcsi veszedelmének

Nemzeti sülyedés.
Ir t* : Nagy Zoltán.

A kutató emberi elme nem sza
bad hogy megálljon bizonyos tények, 
egyszerű .tények megállapításánál, 
hanem kell, szükséges hogy a té
nyek megállapításával kapcsolatban 
rögtön meditáljon s azon gondolkoz
zék, hogy mik voltak a tényék okai, 
mik idézték azt elő és a mennyiben 
ártalmasnak, avagy éppen károsnak 
ismerte ezt fel, mily módon segíthet, 
javíthat az állapoton.

Nemzeti sülyedésről avagy sze
líden szólva, visszaesésről hallunk

sülét szóciáits szakosztálya helyesen rámuta
tott: a nemzetközi szóciálista mételytől A j*  
legfőbb Indoka tehát a korcsmák vasárnapi « « « *
bezáratásának az erkölcsi pusztulás megaka- jóváhagyását
dátyozása. A vasárnap munkaszüneti nap,, T  Szilágyvármegye szabályreikteíeteegyéb 
tehát több alkalom van az erkölcsi züllés! reryfcftkezéseiben is megilleti, hogy közfigye- 
minden fajtájára. Maga a tétlenség is, amelyeti méltassák: Így mindjárt az dső §-a

Szilágymegye alispánja már is kiadta 
a járási főszolgabírókhoz, polgármesterekhez 
és községi elöljárókhoz intézett rendeletét, 
amely szerint a belügyminiszter által jóváha
gyott szabályrendelet f évi junius hó 5-én 
életbelépett Junius hó 5-étől kezdve tehát 
Szilágyvármegye területén vége szakadt a 
korcsmái duhajkodásnak, megfogytak a ré
szeg, garázda emberek, megszűntek a dőzsö
lést követő verekedések, civakodások, mert a 
törvény erejéveT^iró szabályrendelet első 
sorban is az ellene vétó korcsmárost sújtja 
szigorú büntetéssel

Nem tudjuk a többi törvényhatóság kö
vetni fogja-e Szilágyvármegye példáját, de szól a ni, beszélni. Nemzeti visszaesés- 

kivánatos volna ha valameny- ről, mely a múlt hagyományait elfe
ledve. elvesztette a talajt, a célt és 
irányt ötletszerűen, felszínre dobott 
eszmék által elkábitva ideig-óráig a 
hangzatos jelszavak után futkos, 

tfflzL keryeti. halszoljaazt. hogy kifá-

nyi vármegye kötelességének tartaná a Szi
lágyvármegyéhez hasonló szabályrendelet al
kotását A bdfigyminisztéjiumban megtörött 

keU félni attól, hogy a miniszter

nem Mába neveznek az ördög nyugvó pár
nájának, ösztön szerű lég készteti az embere
ket a korcsmák, a korcsmákban található 
könnyebb fajta szórakozások keresésére, az 
hrásra s ennek végső következményeire, a

kimondja, hogy a korcsmát, pálinkamérést 
és sörházat nem szabad nyitni zug utcában, 
sem pedig templomok, iskolák közvetlen 
szomszédságában — Ily fajta középületek
től legkevesebb 150 méter távolságra lehet 
csak korcsmát, sörházat, vagy pálinkamérést

A szabályrendelet jelentékenyen korlá-
Mlndezek dacára, amint emlitettünk, a 

kormány nem Igefráfeaírt hallani a korcsmák 
vasárnapi munka**ünetéről, Kéüueresen ör-. tuzza a korcsmák záróráját is. Korcsmát és 
vendetes dolog tehát, amidőn árról kapunk. páünkamérést télen át este 8-kot, nyáron pe- 
értesitést, hogy a kormány és pedig elsösor-

radva, beleunva, vájmT ritkán kiáb
rándulva vagy a tétlenségbe sölyedjen 
vissza vagy ujabb eszmék feltűnését 
várva mohón, önfeledten, igen sok
szor meggondolatlanul újra, ismét 
más csábképek után fusson, uj áb
rándokat kergessen, hogy ismét csa
lódjék, újra kimerüljön.

Sajnos, nem rémkép, nem bete
ges állapot jelenséae, nem elferdítés 
és rosszakarat reáfogása ez a hely
zet, hanem a letagadhatatlan, aggo
dalmat kellő valóság. Sülyedt a nem
zeti érzés, meglazult a r  összekap*

I  i  belügyminiszter ebben a kérdésben 
megváltoztatta eddigi álláspontját

Szilágyvármegye törvényhatósági bizott- 
i jutott abba a kellemes helyzetbe, hogy 

sorházak és pálinkamérésekról
sása jutott al 
a korcsmák

szabályrendeletét a kormány f. évi 
\ hó 31-én minden kikötés nélkül jó- 

_  I • így rövid Időn belül életbe lép- 
het a szabályrendelet e pontja, amely szó- 
szerint Így hangzik.

digüz órakor be ken csukni,kivéve Szilágy-! csoló nagy eszmék ereje, fogyatékos 
szabályrendelet a hit, gyenge az akarat s erőtlen a 

cselekedet. Sülyedünk, visszaesőnk, 
nem'is tudunk ott megállani, ahova  
annyi küzdés, meapróbáltatás, annyi

____ ( L . . „ ____ . ( L . J J . .  . erkölcsi, anyagiáídozat árán el Jutot-
azt, hogy a korcimák vasárnapi mankaaiü-1 tünk. Erezz ÜJUűttjuk ezt mindannyian 
netét az egész országban általánosítsa, ámde j de a helyett hogy közösön és egye- 
Szilágyvármegye szabályrendeletének belügy-' sfllt erővel segítenénk, másokat, mín- 
(Hínisztcn jóváiugyása megmutatta azt az. denkor a rajtunk kivül állókat okol-

valamenyire kitolja a zárórát
Az első fecske megjött tehát. — Itt a 

legfőbb Ideje, hogy a többi nyomon kövesse. 
Az állam finánczpolitikájátói nem várhatjuk

r semmit keresni. Pedig most ugt 
, amit Ott hagytam. És tovább me 

( a levelek csendesen. Egyre jobban, 
aggra vtlágósabban értem miről szólnak.

A Torda Péter történetét mesélik. 
A Torda Páter orvoinővendék volt Ott 
látott a kis utczában, a míg csak tanulnia 
Mhrtt a* egyetemen, jó barátok voltunk. 

É. elválhalallanok — legalább ak- 
I hittűk mind a ketten. És íme hogy 

, hogy elszakadtunk . A Torda 
I volt agy drága kincs« egy pici 
" I kis leány. El el járt hozzá, nem 

Mtan hatszor, hetedszer 
Mm jöhetett, mert vasárnap már korán reg
gel várta a Páter, meg olykor én Is. aztán 

t lű a szabadba. A Péter nagyon 
| volt, nagyon szerették, sokszor Olt

• «Ma platánok alatt csendesen velem együtt 
és szállt a vágyunk, gondolatunk, ábrándunk

I előre. íme az én gondolataim most 
‘ ‘ \ szállnak.

Tordá Péter bóldogságát egyik na
pon megzavarta valami. A falujából az 
öreg édes apja Irt levelet, hogy tudja az 
egész dolgot és nem helyesli, — éppen nem. 
Attól fél, hogy a Péter majd bolondot cs ll 
aál, pedig azt nem szabad. Körorvos volt

a Péter apja. Öreg ember. Azt mondta ne
ki, hogyha majd meglesz a diploma, akkor 
ö gondoskodik a kinevezéséről foglalja el 
az ó helyét az orvosi állásban tüstént, öreg 
napjaira pihenni akar. Ráér még az ö fia 
a^szonynyal bíbelődni Hiába volt minden !: 
Péter nem tehetett máskép. De nem akarta 
leány boldogságát megrölvditenl, hát csak 
az utolsó előtti napon, hogy haza keltett 
utaznia, akkor szólt A  kicsi szók* leány 
csókos ajkán elhalt a kacaj. Nagy okos 
szemével csak nézett, nézett, aztán kicsor
dultak a könnyei. Csöndesen zokogott

Másnap találkoztunk «tótjára. A  szo
bában már ott állt összecsomagolva* Péter 
holmija. Künn a kapu előtt vért a kocsi. A 
bucsuzásuk egyszerű volt Nem beszél
tek sokat, de fájt a szivük. A  leány 
körül tekintett a kis szobában, holany- 
nyi boldog percet élt át s amely
be nem fog belépni többé soha. Péter csak 
állt csöndesen, szomorúan, aztán megcsó
kolták egymást. A leány vette napernyőjét, 
Péter a csomagját, úgy indultak kifelé a 
vasúthoz. Az ajtóban megálltak, visszanéz
tek. Soha nem láttam annyi fájdalmat egy 
tekintetben. Künn az utczán sütött a jullus 
forró aranyos napja. Hol van mégazössz?

S  Íme a két fiatal teremtés szivében a no
vemberi hideg fagyos ködének sötété köl
tözött. Fájdalmasan csókolták meg egymást 
utoljára. Péter felugrott gyorsan a kocsiba, 
a leány pedig sarkon fordult és szinte me
nekülve suhant keresztül a tömegen el, el. 
Én meg amint a vonat lassú dübörgéssel 
elindult, vigasztalni kezdtem Pétert, de ö 
lemondó hangon szól

Hadd abba. Jobb Így talán. Lásd en
nek a pillanatnak a bánatáért nem fog kár- 
pótolni engem soha semmi. Erezem, hogy 
mindennél több erőt vesztettem « pillanat
ban. Elmegyek abba a faluba ne hidd. hogy 
az valaal poétikus hely. Piszkos ronda né
pe van. Képes ember vagyok. Ma kaptam 
meg a diplomát, már el keU temetkeznem. 
Mert akit oda kinevezne«, az ott marad, 
paraazt leaz. Úriembert még ünnepnapon 
is ritkán lát Amit én most siratok, amit én 
most elvesztettma, nem eá a szép város, 
nem ez a szép bájos leány, hanem valami 
más aminek a vége a mai nappal, amit ott* 
hagytam, a kis utcában a — fiatalságomat. 
A száraz leveleket nézve ismétlem a rég 
elhangzott szavakat . . .  ott hagytam a kis 
utcában fiatalságomat.

Nemeikén K itt Jö tte f.
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juk. Másra toljuk a felelősséget, mert 
magunkban jiemérezzők s megnyug 
tatni igyekszünk magunkat  ̂holott a 
megnyugvás eszközeit önmagunkba 
kellene feltalálni.

Mi sem Jenne könyebb, mint a 
visszaesést a gyakorlati ■ politikával 
és ennek egyik szélsőségből a másik 
szélsőségbe menő apályt és dagályt 
ki nem egyenlített hullámzásával in
dokolni meg és egyszerűen ráfogni 
azt állítani, hogy a nemzeti v issza
esést a politikai chaos idézte elő. 
Ugyde vagy tévedés azt hinni, hogy 
egy nemzet erejét, f '«lényét valam ely 
politikai irány helyessége vagy hely
telensége irányítja csak. Hiszen a po
litika az exigenciák tudománya, al
kalomszerű felhasználása és gyakor
lati keresztül vitele bizonyos elvek
nek, irányoknak. A társadalmi, gaz
dasági és kulturális téren nyilatko
zik meg valamely nemzet intellectu- 
ális ereje,_ képesség alapjai a társa
dalmi fejlődésnek. Nemzeti sajátosság 
faji jellegzetesség, emberi érzés gon
dolkodás azok az átható, sokszor 
fltftTöffln r gs vg yeto erflfc. melgr t r #

És  minél nagyobb embertöme
get kerített igy hatalmába a szó, 
annál kiterjedtebbé lett ez a megté- 
velyités. i egrendfl.lt a hit. elveszett
a tudás, tapasztalat; az érdem a te- ______ ___________ ____ . -ILi!— .
kintély ereje. És  leráncigálva porba idegbetegek, csódás *s eredmény««gyógyu 

| hullva az eszmény is, melynek kul-ilást találnak a Tamássy Féle Parit Szena- 
| túszát fenntartani, ápolni és fejlesz-1 tóriumban, Dunaharasztl, Pest megy*. Hogy 
! teni minden igaz ember kötelessége^ j  úgy a középosztályunk, valamint a szegé- 

így jutottunk ide és ide jutót- nyebbek hozzájuthassanak ezen intéz«* H- 
tunk a höl most vagyunk, mikor 
nemzeti visszaesésről, sülyedésről 
beszélünk.

Tovább nem szabad sfltyedni, 
hanem felismerni hibáinkat, menté-!“ “ "**' v*c,or*t’ 0,VM| C|4W* 
velgedésflnket a lavulás útjára kell »""»l kezeMaárt, fürdőkért éaegyáb « ó » -  
térni, Már maaa a belátás:, lél ia-‘ •*■»««*« »«• Ül#«
vulás. A  hit. az akaraterő és kővet- “  » “ P1 10 koronába betoglatta-
kezetes cselekvés elő fogja segíteni S«fl4*y*oriuali mindezt napi 7 koro- 
ezt. Hinni kell, hog« akarjuk és akar- "<ért k‘ pí,k- A kl betegségből gyorsan «. 
ni kell, hogy függjünk »tapos»» ki akar gyógyulni, kérjen felvM-

kaposvári atlétikai klubok. Az érdeklődé* 
máris óriási.

— Betegek/a kik bőrbajokban, 1 
tikés bántaimakban, szívbajban 4
gyomor, vesebajokban szenvednek, I

dásos gyógymódjához, az árak a tehető
legolcsóbbak. Külön szobában egy napra 
fizet a beteg 10 koronát, ezért kap: lakás 
és kiszolgáláson klvQi

A nemzet hitvatása, üdve, bol- „  . . .  .... n _  .
dogsága függ ettől, azé a nemzeté,
melynek mindanyian, egyformán tag- *** * [ "  ”  -
jai vagyunk. És vájjon öntudatos lé- 2 " * " *  , „kk ' 9B 
nyék lennénk-e h ,  .  magunk boldo-

.^Ulásara nem munlidJkodnánk ?_____f f .  ? ! ■ ”  V *  - ^ .l|fa*
részletei felvilágosítást nyúlt az intézet pá
lyázati értesítőié. a melynek megküldéséért 
ar intézet IflaiOitélágéliQ'r kék

-  Királyi kitüntetés. hachner Sándor g g  1 >?>*"'*'*-“■ «•»
vármegye! főjegyzőt 6  F eW g ra  t a n a
József rend lovagkeresatjévei Hintette ki. r" mm° '  ‘ lví™ ,r" b" rkl1" *  “

.  <• .. té*e> helyeiről • a felvéteti feltételekről.
-  Kinevezés. Somogyvármegye főispánja _  HóiabdaazerQ Imádkozás ellen Uau 

dr. Sec László t a g O K  szofcablró, Ká- „ imuI “  lM)yű„U«  
poavár r. l. város főkapitányává nevezd ki. L  ka it hívek névtelen levelezőlápokaf aaok-

-  Hymen. dr Jetiinek Hermán helybeli tnk kapni, amelyeken imádság s azon ügyel- 
ügyvéd, f. évi tttinis ho S-éo d. u. 2 órakor 'mezte»» olvasható, hogy az illétó még ki
vezeti oltárhoz a helybe!» izr. templomban tencz helyre küldte el. ét esetben nagy 
Kohn Irénkét ózv. {tutin Zsigmondné hely- szerencsében fog részesülni. E babotlásáéra 
beli nagykereskedő S ivegyének leányát visszaélésre figyelmessé tették gróf Széct>é~

A Somogy megyei HltelszOvetkeze- Miklós gyóri püspökét is. a ki a kővet- 
tek Szövetsége e hó 27-én tartotta rendes; kező körlevelet Intézte e tárgyban az egyház 
évi közgyűlést Kaposvárt Pallavklnl Ede megye papságához és híveihez: 
őrgróf elnöklete alatt. A közgyűlés tudomá- j Utóbbi időben yyakrabban hallottam
sül vette a zárószámadásokat, s megállapf-j panaszt jólelkQ katholikus hívektől, hogy

gositást: Tamássy Park Szanatórium Igaz-

tal a közszabadságra való jog. a 
kormányzó hatalomban való része
sedés megnyilatkozik, mikor az úgy
nevezett politikai meggyőződés sza
vazata egyik vagy másik politikai 
elvet képviselő jelölt serpenyőjébe 
hull és a számbeli többség által emel
kedik érvényre. Mindez nem formál
ná, nem alakítaná át egy nemzetnek 
a külvilággal szemben megnyilatko
zott erejét, elismertetését és egyma
gában még nem volna fokmérője va
lamely nemzet Igaz értékelésének, 
ha azok a benső, mozgató erők tisz
ták, igazak, hűek vagy ennek híján, 
legalább emberi szempontból elfo
gadhatók lennének.

Ámde éppen ez a hely, a hol a 
kutya el van temetve. Ez a hely az, 
a mely nyitja, kulcsa, megfejtése en
nek a szomorú, áldatlan állapot nak. 
A tekintélyek kora lejárt A nemzeti 
sülyedést pedig ez idézte elő.

A gyalázkodás, piszkolódás, ki- 
pellengérezés hangja és szava mint 
tajtékzó müfelháborodás időnapelőtt 
megőrülte, lejáratta azokat a nagy: 
embereket, kiknek neve, törekvése, 
munkásága fogalommá kellett volna 
hogy váljon a köztudatban. És áz 
egyéni érvényesülés a szemérmetlen 
tőrtetés keresztül gázol évtizedek po-, 
litikai, tudományos, művelődési terén 
elért eredményeken; eszközeiben nem 
válogatva közprédává tette az egyé
ni tiszteletet, becsületet arra nem is 
gondolva, hogy a mit ilu módon le
rombolt annak a romja bizonyára Őt 
magát temeti el.

Az alkotás, tovább fejlődés és 
haladás munkája igy szünetelt A 
szünet pedig a meglevő erőket1 
sorvasztotta el. A fékevesztett - és|

HÍREK

szenvedély felkeltésére alkalmas szó 
beszéd lassftn-lassan az agu rosté-! 
ján a léleltbe szűrődött, később meg- 
ttllepedett' s bizonyosodássá lett a 
felkellett kétélű tudata erősbfidött 
a célzatos reátogás és mint hínár 
az álló vízfelületet, észrevétlen el-1 
lepte az emberi lelket a szenvedély, 
az elfogultság, talán a gyűlölet is.

totta az 1910 évi költségvetést. A választá
sok megejtése után Szabady Sándor indttvá- í 
nyára a közgyűlés határozatban kimondotta, j 
iKrgy a közvetitök kizárásával történt párad- j 
I ázásokat és löki bérleteket teljes erőből iá-; 
(nógatja

— A nagyatádi téglagyár részvény- j 
társaság f. évi julius hó t-án tartja évi | 
rendes közgyűlését a nagyatádi járási taka-j 
rékpénztáfcX t. helyiségében.

— Baleset F. hó 27-én. Bodviczán hal
lottak grv Sommssich Adolf kivadárl ura- > 
dalmából több bikaborjut a nagyatádi álló-I 
másra. Az utcán szembejön Hegedűs György j 
bodviczal lakos kocsmával és az egyik bl- j  
ka nekiment a lovaknak, a kocsi az árokba ] 
borult s az egyik lovat megsértette.

— Iskolatársak találkozója. Felkérem 
mindazon iskolatámimat, akik atanltóképez- 
dét 1870-ben velem végezték, hogy úgy * 
saját, válamint azon iskolatársaink czimét és 
lakóhelyét, akikről tudomással blmak velem 
sürgősen közölni szíveskedjenek, hogy a f. 
é. julius hóban Pécsett megtartandó negy
venéves találkozót megállapítsuk. Mohács, 
1910 junlus 23. Pribék József, lg. tanító.

— Pényes ünnepségeket rendez Jövő 
hónap második feliben a Marcaliban oly 
fényes szerepet játszott tűzoltóságunk. Lesz 
lánczmulatság, confettl, tűzijáték és sport 
ünnepély, melyen Nagyatádon először fog
ják bemutatni a footbalt Játékot a pécsi é r

levelezőlapon valamely imádságot küldenek
czltnflkre névtelenül azzal a kéréssel, hogy 
ez imádságot leírva Ismét kilencz czlm- 
re küldjék el. Ez esetben nagy sze
rencse. boldogság lesz Jutalmuk Ha
azonban nem továbbítják az imádaá- 

gót>szerrnc3ítlenaég éri őket Megkérem 
a tisztelendő plébános urakat, hf>gy « 
babona terjedésének vegyék elejét Széni 
beszédeikben figyelmeztessék híveiket 
arra, hogy ezen eljárás nem fér össze 
a kér. kath. anynszentegyház tanításával. 
Akik jó szándékkal, de tudatlanságból 
vesznek részt ily elírásban, kioktatandók 
arra, hogy a kath vallás szellemének 
nem használnak, hanem ellenkezőleg ár
tanak e hamis felfogással, helytelen Jám
borsággal. E  hamis buzgóság 
sem lehet leki hasznára. JüveI 
városokban van elterjedve e hamis (el
fogás a nagytiszlelendó plébános hitok
tató urak, kongregációk vezetői ne mti-' | 
lasszák el a kedvező a 
lását, hogy ismételten kitérjenek 
beszédeikben e bubonn’ megszüntetésére 
_  B körlevelei ajánlok a mt r. I 

veink szives figyelmébe la.
— A főváros legelső |

A főváros legszebb 
részén fekvő villában, szép 
kerttel körülvéve, az ág. 
a VI. kor. áll. fógymn. a VL kar. fóreálU-

itytynHgntDD
tép n.n  émtm
av. fógymnaákMS,
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kóla.' pofgárLés kereskedelmi iskolák köz
vetlen közelében- fekszik főváros legelső 

• és.az egész erszágban is hírneves fiu-inter- 
nátus a Gábor féle fiu-intemátus, Budapest, 
VII. Munkácsy utca ^X^szám alatt. Modern 
berendezés' KüTőnvívö-, torna- és játszó
terem. Bentlakó francia, némét és angol 
tanerők. Internátusr díj az összes mellékki
adásokkal együtt a tanévre: 1500. — ko
rona. Külön számla nincs. Szünidei, interná

lok a termés kilátások, amit büenyít az, 
hogy Newyorkban és Chikagóban a búza 
ára rohamosan esik.
^ 3 . Állategészségügyi rendeletek K i

bocsátása. Felmerült esetből kifolyólag el
vi jelentőségű határozatban mondotta ki a 
belügyminiszter, höQy az alispán állategész
ségügyi rendeletek kibocsátására nem jogo
sult .s így azok megszegése / büntetőjogi 
következményekkel nem járhat.

Zsákjelző festék. Igen egyszerű mó-■% . .  róna. Külön szarnia nincs, azumaei inierna- J * 1, , . , ”  . M • 3 I ---

R p n r lp  PQ Q 7P H  p n ,u! 0& 1 ««;« ■ síík:I  I w l l U w I w w O a b w I  l J w l l ; 9 e l  küld az igazgatosag. 250 gr gyantát és 1*00 gr. közönségessel-

készült

átmeneti kabátok 

_  felöltök, 

utczai

. jr  9H‘
— Hideg nyarat jósolnak. Az angol | lakot oldunk fél liter langyos \borszeszben

meteorologus intézetek ezidén hideg ngarat zárt palíczkban. 1J  órán át. Ha ezt a lak-
helyeznek kilátásba. Angliában különösen -j“ 1 ? , ^ ' r?“ uk;* . . _  ,  „ ¡- . .. . . . . .  runk 200 gr. frankfurti feketet és készen sok ok van, hogg ez a luslat hitelre talál- VJJn ,  IeJ|aék mc|g sem xm
¡on. Már hetek óta Olgán hideg uralkodik bán nem oldódik. A frankfurti fekete fes-
egész Nagybrittanniában, amilyenre nem ték helyett, bármely más festéket is vehe-
volt még példa. Hideg szelek, jégeső és tünk.
pusztító 2ivatarok váltják fel egymást éS| — Az eperjesi jogakadémián az 1910- 
még az enyheklimáju, déli partokon is vígan 1911. tavév I-ső felére a beiratások 1910- 
pattog a tűz a kályhában. A meteorologu- szeptember 1-től 12-ig eszközlendök; sz 
sok ezt a szeszélyes* időjárást a Golf áram előadások szeptember 16-ikán veszik kez- 
rendszertelenségének tulajdonítják és hatása delüket. Utólagos felvételnek szeptember 
érezhető lesz egész Európában. 113—15 napjain dékáni-,, azután pedig taná-

! -  Aratómunkások sztrájk* Mint tudó- "  kan engedéllyel lehel helye A kik jogi 
silónk jelenti, a homokszentouöroui b.'rnaz- lanulmáng.lk.1 csak most fogjak kezdeni, 

' dutg i utiJ^omHan~a~niez^róvesdÍ ¡ ¡ l r t £ l « W  «  »»tfsígl EW niflM ngl. a kik pe- 
ségfl havi munkások, f. hó 20-án sztrá|kba1 dlS “  eB««l»m«krai vagy más (ogakadéml- 
léptek. Az esetről jelentést tettek a csendőr- “ kró1 * P mk 6I- “ ° k é»>iigi leczkekőngvQ- 

Yfségnel. mely 27 munkást Barcsra kiséri s kel "  Uvoz4sl ^¡ongilvarigukal tartoznak 
áUHolag követelésük laglálaa voll .  még a a felmutotnt Aeok az eflljé-

elsőrangu kivi
telben é s  jutá
nyos árakon

t barcsi tószolgabiróságnál meg is büntették 
őket

— Lovas csendőrök Somogy bán. Az 
elet és vagyonbiztonság, a közrend föniar

vés önkéntesek, akik a katonai szolgálatu
kat f, évi szeptember hó végén felezjk be,. 
október 1—8. napján iratkozhatnak be. A 
víösgálatok határideje szept. 1-tól 15-ikéig

tásara megbecsülhetetlen szolgálatokat lesz ' " i “ 1- j/  M ,'" ‘ 50kor toangéU^n
a csendi'rség intézraénge, melynek fejlesz-1 M k tu tK  tonáro* és Iám tól, fia i -  le- 

■ tese és tókélelésilese elsőrendű társadalmi. I" " M  n é m ! “ W “"  » “ » » » * «  - mu- 
lés állami érdek. Minthogy a fejlődő szűk ,le"  M ii™ - * * *  a é M U t M iJk .
séglethez képest a csendórlétszám meglele- M  A  iogakadéimai hallgatók vallás
ló szaporítása ez intézmény költséges volla '« • * * » «  kűlömbliey nélkül részesülhetnek 
miatt nagy nehézségekkel ¡ár, a nagyterű- 8 Collegiuifl kebelében fennálló újonnan 
Mű és Így nehezen be|árható községben í <,ilel1 s kényelmesen felszereli lápintezrl 
lovas csendőröket lógnak alkalmazni, akik kedvezményeiben, ebéd- és vacsoráért az 
Ily módon hivatalos kötelességeiknek sok- eltó M *vb«« szept. l-tól december végéig 
kai gyorsabban es eredményesebben fognak ^  korona, csak ebédért 34 kor. fizetendő.

joghallgatók havonként is beiratkozhatnak, 
mely esetben ebéd és vacsoráért 17 kor., 
a reggeliért 3 kor. fizetendő. Az arra érdé-

A v .té «k  az átlagosan igen I

j lőre a nagy kiterjedésű határral bíró közsé- 
jgek láttatnak el lovascsendőrökkel.

J  K a p h a t ó K  ”  elegef lehetni. Varmegyénk’ erületénejge- Joghallgatók havonként is beiratkozhatnak.

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i s z abó kn á l

kedvező helyzettel szemben mér némi szép
séghibákat is tűntet fel. A  rozsda a tulbó 
esőzések következtében több helyen fellé
pett s néhol a szárakra, sőt itt-ott a kalá
szokra is kiterjedt, mig a ködök a virág
zásnak ártottak. Mivel azonban az esőzé

jévenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra, 
valamint a szegénysorsuak a tandíjmentes
ségre, tápin tézeti-díj elengedésre a leien lé - 
keny alaptőkével rendelkező «Jogász segély- 
egylet* támogatására. A jogakadémiai Ifjú
sági-, valamint a collegiumi nagy könyvtár

BUbflPEST,
IV., Ferencziek-tere 2.

»eket száraz, meleg Idd váltotta fel. a rozs- “ ha,l9**óság rendelkezésére áll. A szűni-
da terjedésétől már nem igen félnek, vala- dÓb<n rnUM,*n,,«m0 felvilágosításokká*. levél-
mint azt is biztosra veszik, hogy a sápor- 54,1 n,e9k*m é w « Mívesen szolgál a
esők és jégverés folytán megdült vetések ) °9akadémía igazgatósága. A tiszai ág hitv.
rövidesen felállanak. Egyes helyeken egér- cv e9yházkerület eperjesi Collegiumának
károkról és kiszárításokról Is van s*ó, níiy i°9akadémiáján, n hazai ág. hitv. eA. egy-

j néhol az árpa és zab gyenge állásáról pa- ház az e99etleii ilynemű intézetén az 1909-
naszkodnak. Az időjárás országszerte eltérő 1910 lan*v a,a,, a következő tanárok mfl-
a felső Dunamentén és Erdély délkeleti ré- kódtek: dr- ^ ‘kler Károly dékán, dr. Ereky
szében nagyon kívánják az esőt, 'mig más ,3,v4n' dr F,órlA"  Károly, dr. Kebelt Ede,
helyeken Állandó száraz Időre van szúkséa (,r Horov,tl Simon, dr. Obetkó Dezső, dr

.. .... tíóy M lhA lii Mr CvlA.i.t. U  .u ..a . «.. IEgészben véve a nagyoy jó terméshez 
lő kilátások nem csökkenlek: a búza 
rozs sok helyen már dvirágzolt s

Réz Mihály, dr. Szlávtk Mátyás (rendes ta
nárok) ; dr. Horovltx Imre. dr Máriásig Bé
la, dr. Sztehtó János (magánlanárokj. Az

gok szépen fejlődnek. A vllágtermés helu- ,<lfvb' n J l  l» "|árgy 93 heti órában; a
zelét lllélöleg. Európa mindén gabonaexoor- 11111 ,4l4vb*n 25 '» "“ 'Ba *  heUÍAIA A ...A-AL., . .................  i ArAKMfl Hflritritt nIA u lunA.i «luft* .  lÁnaba-láló országában a vetések állása Igen 
»rekord-termést Ígérő. Különösen áll

lóiórában adatott elő. á  tanév alatt a logaka* 
démián összesen 333 hallgató volt beírva,

Oroszországra, noha az orosz kormány : uaa- 1,089 * t" ,ll3»'őság létszáma teklnle- 
hogy a gabona előlegek Igényié él csők- ' í 0' "  ez * talllnl‘ z«1 "  h"* nl 1,1 lóqaka-

^  ; JL»« r í .  ẑ,gkr  v w  ¿sr^ risn
utáni igyekszik. Amerikában «zintén igen lód éves 92; Ill-ad éves71 ;lV-ed éves*W  •
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_ .elhelyezéséről kiállított
Teljes megveretésemből annyi mervényt átszolgáltatni.

tanfolyam hallgatása nélkül miniszteri enge
déllyel Vizsgázott 8. Születési belgtekiflr 
tetében volt: Sárosváfmegyei 56; Zemp- 
lénvármegyei53;Gömörvarmegyei31 ; Nóg- 
rádvármegyei 25; Ung-, Szabolcsvárme- 
gyei 16—I6;^>zepesvármegyei 12; Pest-P,
S.- Kiskun vármegyei 11; Abuj-Torná-, Bor
god vármegzei 9—9: Liptó-, Zólyomvármer 
gyei 7—7; BrassóvármegyéTüT; Árva ,Szat- 
már-, Sopronvármegyei 5—5; Nyítra-, Tu- 
róczvármegyei 4—4; Bács-Bodrbg-, Békés 
Győr*, Krassó-Szöréna-, Somogávirmeguei mozás ma is" folyik ez irányban. 
3—3; Arad-, Bars-, Bihar-, Hajdú-, Szilágy | "  * '**  '

kozott be n ekejJJplálkozásunkkor 3333 szám alatt kelt igazságügyimlnlsterl 
S én a Jeutazott kortesben, a kit rendelet &§-ábait kijelölt óvadékképes ér
nem ismertem, nem véltem kolléqát ^pap^ban a kiküldőn kezéhez letenni, 

b e- -  «elóleges 
erű efis-

igaz, hogy egy ember hátba lökött,i . Nagyatád,!910 junius hó 15-én. A
egy másik hátulról fejbe vágott, mind- kir iáJ?sb~,í;^ A ™ nt ,*lekkönSJvl hatóság, 
ketten saját biztonságukra oly gyor- r SZABADY & J^Ur.sJart«bir&a 
san gondolva, hogy nem volt idómj 
kilátókét megállapítani. Azért a nyo-’

Kiadvány hiteléül: 
EGYED  

kir. Uckvezetó

Agyba főbe tehát engem nem vertek, 
Szolnok-, Vasvármegyei 2—2; Csanád-,|a mit, ha-ott lett volna, úgy is el- 
Csongrád-, Heves-, Veszprém-, Márnán», sősorban dr. Einhorn Jenő akadályo- 
Baranya-, Fogaras-, Kisküküllö-, Ugocsa-, zott volna meg bizalmi férfiúi hiva-
Háromszék-, Zala-/-" Temes-, Komárom 
Szeben-, Rumevármegyei l — l Gaücziai 1 
A tanév alatt 33 joghallgató kapott végbi- szére 
zonyitványt. A tanév folyamán 132 első napján

tálából kifolyólag.
Minthogy én Szabó István ré- 

munkapártban a választás 
nem korteskedtem, a miről ;

alapvizsgálat, 115 második alapvizsgálat 23 minden józan ember, aki olvasta a 
államtudományi és 11 jogtudományi állam- választás eredményét, kétségtelenül 
Vizsgálat tárlatot! Az elsó alapvizsgálatot meg kell legyen győzve, dr. Einhorn 
Pass Ferencz, Renvers Ferencz és Ublarik Jenő tanúi pedig legfeljebb azt tga- 
József! a második alapvizsgálatot Horváth zolják, hogy én emberekkel beszél- 
Aladár, Irinyi József és Jelinek József tette tem, de hogy mit, S m ilyen eredmé- 
le kitüntetéssel. Több joghallflató róz«*úli Byngtlt azt megmondani nem tudják, 
ösztöndíján, a segéiyegyi*tt támogatásában magamat humorosan hangzó őnfel- 
tandij- és tápintézeti-dij elengedésében stb. jelentéssel nem blamirozom.
Ezen a czimen a joghallgatók által élvezett Módjában áll azonban bárkinek 
kedvezmények összege a múlt tanév alatt ¡s rólam bármit a zalaegerszegi ügy- 
ineghaladta a 9000 kor.-t. Az akadémiai védi kamara tudomására hozni,

Kófcófás, rekedtség és kurírt ellen aioca Jobb • 
Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKAnAL.
nyu

godt vagyok, hogy a választmány) 
csak egy jótfog nevetni afeljelentésen 

Nagyatád, 1910. jun. 25-én.
Dr. Nenbauer Ferenc

ifjúság egyesületei: a jogásztestület, segély
egylet. túrista-egylet és vivó-egylet és vi- 
vó-egylet élénk működést fejtettek ki. Mind
ezekről részletes adatok a Coilegium Érte
sítőjében olvaskatók, melyet a jogakadémia 
igazgatósága 20 fill. levélbélyeg beküldése 
eJlenében bárkinek készséggel megküld. A 
városban ngészséges és nem drága laké- 2120 1910 tkv. sz. 1910. 
sok elegendő számmal állanak rendelkezés- i . ,
re, az if|uság ellátásé jutányos. E melle t a Á rv e ré s i h irde tm ény k ivonat, i 
a tápintézettel egy telken levü collegiumi A nagyatádi járásbíróság mint te- 
Iheol. Otthonban mintegy 15 evangehkus, lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy az 
vagy reformálus vallásu joghallgató félé- Alberti — irsai takarékpénztár végrehajta- j 
venként 60 koronáért lakást, fűtést, világi- tónak Matán Illés végrehajtást szenvedőd 
tást és kiszolgálást kaphat ; ez esetben te- elleni 8692 korona tőkekövetelés és járulékai 
hát teljes lnternátusi ellátást, élvez. A  Ott- iránti végrehajtási ügyében a kaposvári kir. 
hon szabályai az Ertesitó theologia részében törvényszék (a nagyatádi kir. járásbíróság) 
egész terjedelmében közölve vannak Te- területén levő Somogy visonta községben 
kintve a rendelkezésre állót internálusi he- fekvő a visontai 517. számú telekjegyző- 
lyek csekély számát, kívánatos, hogy az könyvben A l. alatt felvett 469 a. 2. 769 b. i 
érdeklődök az Otthon felügyelő- tanáránál 965 b. 1286 b. 13i*l a. 1440 b. helyrajzi szá- 
klvétell kérelmüket a szünidő folyamán be- mu ingatlanokra 82'* koronában, A. 372 a. 
Jelentsék. Eperlesen. 1910. |unlus havában, lu-lurajzi számú ingatlanra Jmraaábs&i 
*  JofO  hadarnia iyaxyatdsiiya. a visotai 554. számú telekjegyzóifönyben A.
,_______n____ ,____________________ ____  1067 .helyrajzi számú ingatlanra 164 koro

nában és pedig úgy ez, valamint az előbb 
N u i l a t k n z n t  jelzett Ingatlanokra azon feltétel alatt, hogy 
n y i m i K U i a U  az árverés által az özvegy Bakoo István- 

dr. Einhor* Jcn8 ur nyilatkozata »« uüLtett Kis Lidi iaváratoktMenti ba- 
_ e a , o i a V i szonélvezetl jog nem énnteUk, ha azonban a Somogyvármegye 1910 évi junius B haszoné|VMetl Jog fenntartásával az ár- 
21-iki számában mutatja, hogy a IMOO tcoo. v«eiír .1 ntm éret-
pártkasszából még futja. nék az árverés hatálytalannak fog nyilvá-

retl- nlttatnl és a nyomban megtartandó árveré- 
for_ sen ez ingatlanok a haszonélvezet jog fen

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

utánzata van.
I doboz ára 60 fillér.

Csak tiéthy-félét fogadjunk e l! !

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A ki borait mindem 

kor Jó áron és hamar 
akarja eladni, Öltésén 
Deiaware s í ólöt szántó
földekre la, ¿aha a hiány
zó tokéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor oly«n ti
nón» lesz, hogy drága éa 
hamar etkal.

E it  bizonyítjuk, kik* már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 80 ko
ronáért hí megveszik hektóját, ha százezer hóid 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a múlt é t
ben is perenusporátót mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó.)
Vessz óról árjegyzék Ingyen 4« bérmentve.
NAGY GÁBOR uAIAMfyblrtoko», 

KOI v B ltu r-m . Póat» tá v lrd . 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, román, horvál, szert» és né-

Minthogy én már minden 
delkezésre álló pénzemet arra tor-
ditottam hogy /zabé htván részire I
szavazatokat vásároljak, a mivel el k0n!)Vt)«n a I. alatt híveit t - l  jorszá- 
is értem azt, hogy nehéz fáradozá- mu urbíri birtokból ■ Maian i i« j  iimöií- 
som folytán a kőrömizakadtáig tar- a*'« KJÜK koronatwn. A. f. lonzímu in- 
tó küzdelemben sikerült gyáznie- aa"anböJ a Matia Uiéa iihtMgtra 11» kn- 

« . ¡¿ t  i „ n! ! , cu m rónában ezennel megállapított kiállási ár- szerényen csupán saját lapocskám- ban nt g n u é ti sirendeiie, és hogy a f«n- 
ban válaszolok nyilatkozatára. Ha az tebb ingatlanok az

Í í ,  *  h* 'U'  *» ' h<> 2- lk  napján
d. e. 10 órakor Somogyvisonts község

házánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási ár '/ -án alul eladatni nem fognak, 

Árverezni szándékozók tartoznak at 
ingatlanok bocsárának 10"/ -átvaggts 82 ko
rona -K) filfillért, 82 korona60 Aliért, l6ko-j 
róna 40 fillért, 100 korona 80 fillért, 11 ko- j 
róna 90 fillért készpénzben, vagy az 1881.1 
LX. t. c. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi november ho 1-én 1

ről, talán ez Is eljut hozzája.
Konstatálom először is, hogy 

nyilatkozata mindenben megerősíti 
az általam a Nagyatádi Hirlap Juni
us 16-iki számában reája vonatko
zólag előadottakat Még ha bÜnnül, 
is rojja fel nekem, akkor Is be kell 
ismerjem, hogy én bizony az ő ne
vét teljességében csupán nyilatko
zatából tudtam meg. O nem mutat-

f a

BRÁDY-téle gyomor 
cseppek

a  m Ar ia c z e l i szOz m Ar ia
védjegy gyei ellátva, 

melyeket Máriaczelí gyomor- 
cseppeknek ne<(s»a nép, har- 
mincz esztendő ót* úgy beváltak,; 
hogy nélkUlAzheletlenek mindé« 
háztartásban, ti cseppeknek utói 
érhetellenltl Jó hatása van

gyomörgOrcsók, hányás, álmát' 
lanság, vérszegénység és sáp
kór allén. r

.Kaphatóminden gyóu) 
ban". .Egy kis üveg M fillér, 
nuny Üveg 1 K 40 fillér, A üveg 

3 Korona, j  uunlaUveKet 4 K 90 fillérért fran
ko küld a késiltó BRADY K. gyógyszertára 
a  .Magyar K irály ho*-, Wien. I.T'Wichmartt 
I, Depot 241.- 

ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriaczelí 
Szil/ Máriát ábrázolja, a vórós szinti csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldali levő kép 
másolata.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Mezőgazdák és
szőlősgazdák

figyelmébe!
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Baromfi-és nyul- 
tenyész tők  
figyelmébe!

A inai kór legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető sodrony fonata, mely az összes eddigi so<íroifyfonatökat 

felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült ^lantokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. 
A világhírű john-féle szab. mosógépek kizá-
réíegos hekft raktára.

v a s k e r e s -
k e d ö c é g .

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg- 
eoyszerübbtí31 a legdíszesebb kivitelig.

Épfiletvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz

dasági vetőmagok.
„Cornélia" és „Sophiana" permetezők és 

alkatrészek. V kekkó és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
É P Í T K E Z É S I  ANYAG N A G Y K E R E S K E D É S .
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RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

ELVÁLLALOK:

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

i H I lapok, eljegyzés! és esketési meghivók 
a legizlésesebb kivitelben.

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

szóval mindennemű alakú és kivitelű 
nyomtatványok pontos éj ízléses elké
szítéséi jutányos árban.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban

üjromátott Benjik János MnyTOjiomdijábaa Nagyfádon 191(f.


