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Előfizetési felhívás.
jelen számmakkal lapank aj évne

gyedbe lép.
Kérjük az előfizetések gyors megújí

tását, hogy a lap szétküldésében akadály 
ne áll fon elő. ___ ______ i

Felhívjak a nagyközönség figyelmét, 
hogy minden igaz és helyes közmozgal
mat lelkesen pártoló lapunkra előfizessen.

Minden törekvésünk lapunk tökélete
sítésére irányul. Módunkban van kijelen
ten! t hogy már rövid ídá malva Maégi*, 
uj, megtepetésszerü olvasmány-anyaggal 
fogjuk lapunkat szaporíthatni. A hírszol
gálatot és jobban fogjak ezután elláthat
ni, közérdekű közleményekre a lap hasáb
ja i mindenki számára nyitva vannak.

Lapunk előfizetési á ra i:
Egész évre 8 korona.
Fél .  4 .
Negyed . 2

Tiszteletid
a „Nagyatádi Hírlap“

kiadóhivatala.

Nyomorúság.
Szent István dicső országában 

teljes a felfordulás. Nézzünk bárhová 
mindenütt széttagoltságot, tétovasá- 
got, kipkedés kapkodást lát a sze
münk. A régi tekintélyek félelmei 
által lebombázva, uj tekintély, igazi, 
sehol.

Politikai nyomoruságunk is nagy,

a józan, higgadt, igazin müveit ele- va|udott, született és nevelődött.Las- 
mek itt is félrehuzódnak az utmu- san ismerték fel az emberek ai  uj 
tató nélküli keresztutak tömkelegétől, helyzetet és méglassabban merték 
De ezzel itt foglalkozni ránk nem levonni tanulságát 
tartozhatik. Am társadalmi, gazdasá- Aztán megkezdődött a törtetés 
gi téren ugyanaz a tájékozatlanság, azok részéről is, kik eddig a régiek 
ugyanaz a félsz a jövötól. közé tartoztak és látták, hogy az

Hogy jutottunk ide ? Egyesek uj korral csak saját fegyverei 
hibája? elsajátítása mellett lehet megküzdeni.

Nemi Ennek Így kellett követ- És Így tett általános a törtetés, a 
kezni. A réqi Maqyarórszáq meqr-társadalmi és aazdasáoi DositiiSéri 
szentével szabad érvfnyesoiéshez’̂ artő küzdelem, 
jutott egy óriási törtető cső-; De még egy trerMflHIrilft*
portot alkottak, mely. önző céljjjt, mellé. Mert a mindenkiül mellőzött 
követve csők orra igfékezett, hogy; ilsóbb rétegek nem várták be mire 
az előtte vagy velevaiókat, habár megtört régi uruk megbikSl és egy- 
nem is cyankálls pirulával, de kü- beforrad uj urraikital, hanem maga 
lömben az eszközök válogatása is felismerte a küzdelem jelentőségét, 
nélkül eltiporja, utjából, eltegye, meg- megtanulta annak bármodorát és 
előzve. fegyvereit és ezeket felhasználva

A megváltozott kulturális és gaz- maga is belevágta a nagy küzdelem- 
dasági viszonyok egész uj feTietsé- be fejszéjét.
gek, hajlamok érvényesülését en- A chaos nagy lettl Egyetlen 
gedték meg, melyek élelmessége, társadalmi réteg sem alakult ki még, 
kitartása és nyersesépi; elvitte a győ- nem tudjuk megállapítani, hogy egyé- 
zelem pálmáját-a közéletben kiforo- nisége szerint kit hova helyezünk, 
ott nyugalomhoz jutott uralkodó és a legalacsonyabb anyagi küzdelem- 
az uj szabadságot még érvényesít«- ben megörült Ítélőképességünk él
ni nem tudó alsóbb régi osztályok vesztette a helyes mértéket a viszo- 
elói. Közéjók szorította magát és az nyokkal és egyénekkel szemben. Bá- 
egytkén uralkodva hatalmat uj töké- mulatós a tájékozatlanság, iszonyúak 
letesebb eszközeivel, a másikkal egy a tévelygések, 
rangba, sót lassan a fölé törekszik Senkiről sem tudjuk: az igazi-e, 
jutni. és a mit mond: Igaz-e. Bizalmunk

És a folyamat év tizedeken át nino. fi pillanat hatásainak, előnyei-

Nagyatádi Hírlap tárcája 
Tisza partján.

Volt nekem volt . . .  Ott 82 édesvUü 
folyó partján, amelybe a szerelmes Tisza
virág temetkezni jár, ott volt nekem gyer
mekkorom. Tele huncutsággal csalafintaság
gal. Tele ábránddal, álommal.

Mintha látnám azt a borzashaju. ci
gányképp kislányt, akit göndörbáránynak 
hivott az egész falu és aki olyan pajkos 
volt, mintha nem l> leány, de egy fiúnak 
rakoncátlan lelke szorult volna belé.

Bizony én nem szerettem csak a fiuk
kal játszani. Nem szereltemén a menyasz- 
szomjosdlt, meg a tnnltócskát. A bábuzást, 
no azt meg éppen ki nem állhaltam. Hisz 
ez olyan lángoknak való volt Például a je
genyefa tetejére fölkapaszkodini. Vagy tűs- 
kén-bokron, kefesztül fOlkapuszkodni a Kis 
Gábor Lnclék birsalmafájára i|s onnan néz
ni n világba. Közben persze teleraktam a 
keblem jóféle birssel. -A

Emlékszem, hogy ggűlöítepi a cipőt 
és az uj ruhát. Mindig mezitláb jártam és 
rongyosan. Hiába varrta meg áldott jó anyám

az fyi ruhámat. Az csak addig tartott, amig 
a kapun kiértem. Aztán hajrá. Szakadt a; 
szoknya. Ezet; karcolás volt az arcomon, ki 
bánta azt!

Egyszer — jól emlékszem — ünnep-r 
nap következett. Tudtam, mert uj ruhát | 
varrtak. Én megrendeltem a magamét kő
vetkezőképpen :

— Kedves mama, tessék nekem olyan 
ruhái várni, hogy körűi — és Itt csípőmre 
mutattam — legyenek rövidebb rongyok és 
abba tessék huzni egy hosszú rongyot. Az 
úgynevezett sleifnis ruhákat viselték akkor 
nagyjában.

Eljött a kis zsidó, a Ritka Dávid és 
mértéket vett cipőre. Aztám meg lakott a 
faluban egy urlaszony, az kedveskedni akart 
édesapámnak, — az unokájif hozzá járt Is
kolába — vett ajándékba nekem is, a nő
véremnek Is kalapot. Mintha most is látnám.* 
Kék vott a szalmája. Formája nagyon ha
sonlított egy fejösajtárhoz. Csak egy kicsit 
laposabb és karimája volt. Ékeskedett rajta, 
négy nagy másli.

Eljött aztán a nagy nap. Szépen meg
mosdatott, megfésült .anyám, Persze visítot
tam, mint a malac, ha elevenen nyúzzák. 
Aztán felöltöztetett anyám tetőtől-tafí lg

újba. Határozottan rosszul éreztem maga’ 
mat'-nz egész mütét-alatt De végkép oda
lettem, amikor aüalapot is a fejembe nyom
ta. A kis kutyánk érezhetett hasonlóképpen, 
mikor piros szalagon ̂  csörgött kötöttek a 
nyakába. Nővérem az egészen jól festett 
Begyeskedett, mint valami kis majom» ha 
elefáutháton lovagol. Megköszöntük szépen 
a ruhát. Aztán elküldött mama megköszönni 
a kalapot. Nekem persze lélekreható beszé
det tartott, amelynek vége az volt, hogy ha 
kárt teszek a ruhámban, vagy, majd más
kép hat rám, mikor hazijövünk.

Elindultunk. Még a Flftikutjáig csak 
bírtam a dicsőséget. Az igazat megvallva, 
egy kicsit tetszett a szép, hosszú rongy, 
finom selyem öv volt az db egészen elfe
lejtette ezt velem az az esemény, hogy 
megláttam Kis Gábor l^ciékat a szüretre 
menni. Rögtön kipárolgott belőlem minden 
prédikáció és főtt a fejem a szürettől.

Először is , igyekeztem a cipőmtől 
megszabadulni. Leültem a kert mellé és 
elkezgtem jajgatni:

— Eredj csqk előre; Pisze — Így be
céztem nővéremet — majd megyek én Is, 
De nagyon é£et a cipő.

— Megállj, megmqndom mamának,



n a g y a t á d i h ír l a p .
időt, nem tudta ¡örökké tenni a boldogsá
got. Ébren töltötfpercei nagy szenvedést 
okoztak a fejedelemnek, nehéz órák okozói 
lettek. Megállítani tovasiető boldogságot, 
erre gondolt mindig és betegje lett a tova 
siető időnek.

Ekkor-hire jött, hogy messze a hegyek

nek és hátrányainak élünk. R  jók,!csőnös tiszteletet és bizalmat kéfi; 
undorodva a ktísza és jellemtelen ; viselők-közé kell csoportosulni, hogy 
összevisszától, félrevonulnak vagy!azok erősödjenek és eredménynyel, 
tiszta meggyőződésüket megóvandó+tfikefrel működhessenek, 
és kimutatandó, szélsőségekbe csap- Nem szabad ítélni hirtelen, apró 
nak. Mért? Mert félnek másoktól"s mellékérdekek és-kiilsőségek szerint, 
akár igy, akár úgy, egyedül akarnak hanem oda kell fárasztani eszünket, .
maradni. hogy a kölcsönös méltányos szem- között él cg« ember. Nincsen elölte lehe.

A széttagolt rétegek mint ádáz pontok megfontolásával Ítéljük meg tetien, csodákban gmdag az élete. Hz ifjú 
vetélytársak gyűlölettel nézik egy- a mások tetteit és szabjuk meg a leiedeiem elhatározta, bogg felkeresi őt és 
mást és mindenben rosszat találnak magunkéit. Bizzunk mindenkiben, a »le tudakolja a rettenes problémára van e 
á túloldalon, a legrosszabat azokban, mig lehet. ¡megoldás? Útnak indult s oda is ért. Rz
kiket magukhoz számítanak, de a így tudunk majd lassan egy a ¡fiú elmondotta a nag« kérdést, mely Mdö- 
kik velők ész nélkül gyűlölni és sze- bizalommal szorosra zárt oly együt- zi szüntelen
retnl nemakarnak. tes sereget szaporítani, mely a jövő — OH, rettenetes ha látom hogy éie-

Pedig a kristályt, a tiszta, éles, nemzette fog fejlődni. A jövő nem- 
meghatározott alakú kijegecesedett zetté, melynek szeretettel! egybefog- 
meggyőződést, azt, mely az őssztár-| lató eszmelye már él azokban, a ki- 
sadalom, az össznemzet érdekeit két ma gyűlölnek és nem szeretnek.
tükrözi vissza, ezek a kevesen al
kotják, a ma gyűlöltek.

Azok, a Kiket ma gyűlölnek aj 
gyűlölők és nem szeretnek a szere
tők, mert ilyenek nincsenek. De vagy

A buza meséje.

ted szerelme és sorsod sirja az elmúlás, 
hogylííncse!r- mód megállapítani a boldog 
pillanatot, nincsen szer, amelylyel fogva 
tarthatom az elsiető percet késlelhetetlen a 
mámortól való fölébredés!

- — Óh az időt megállítani nem tudom. 
¡De eszteneővé változtatni a boldogságot
• erre van mód, erre van szer.

__________________________  __ Mesevilág délibábjában föltűnik egy — Óh mutasd meg nekem, — szólt
lesz ismét egy magyar nemzet, egy őszszakállas öreg ember, ós napkelet cső- az ifjú.
Uj, de mégis erős, hatalmas, SZÍVÓS, datévő varázsolója. Ez a mese róla szól, a Itt van válaszolt az öreg, lehajolt a 
összetartó, egybeforrott kulturegység, boldogságról tanít benne az öreg, a bol-j földre és egy marék magot vett kezébe. Ma -
mely ezt 'ír  '52Cnt"1ra2át ki V ez ?  Ti fi vb csodaszerről [gők*T, melyek örőltetéye váriak,
bö! az örvényből, melyben mosf Se^t ~  ö t eggner napkeletén egy ifjú feje- — Hiszen ez búza! kiáltott fel csa- 
ringünk s akkor ezek ábrándjai fog- j Szép volt, szomorú és sápadt, gon-; lódottan a fejedelem, 
nak megvalósulni, vagy szétnyillik jaolkodó és virágos lelkű. Kegyes fejedelme — Az, mert lásd lábaink alatt faluk 
végleg minden £ lesz nagy temetés, t vott népének. Almokba*» töltött« el az ifjú- vannak és városok és magányosan áHó 
de nem ohjan, a milyet a költő jó-fságát, álmokban, amiket maga szót, a sa- kastélyok, és bennük sok ember, sok élet 
sóit S akkor is ezek lesznek a vér- ját lelkébel és kórülővezte magát velők, és sok reménykedés. Minden reménység tér
tek a Végső csapás előtt. Megvalósult bennük minden vágya; ame- gya ez a búza. Ha sok van örül a nép, ze- 

Mert a kölcsönös szeretet, a j  lyek teljesülését hiába várta volna (az élet- ne szó hallik az aratás után és ölelkezés 
kölcsönös egymást becsülés hozhatja ! tói. Az álmai elzárták őt a világtól, az és csókok zenéje teszi nap tüzénél is forrób- 
csupán össze jó hiszemü közös örökkévalóság és a végtelenség zenéje áradt bá a levegőt. Ilyenkor bőven vannak a 
munkára és kulturára a mai küzdő- belőlük. Az álmaiban örökös Végtelen, gaz-; házasságok és sok gyermek születi«. Mert 
rétegek javátr Porba fognak hüllh^dag volt az élet örök az ifjúság és a sze-. a búza csodaszer. Eltüntet minden bajt, 
akkor a gyűlölet mesterséges, önző retem, örök a boldogság. Ha néha kitépett betegséget, ctvakodást.

. szitói. Vagy talán, megérezve az idők az álmai közül az ifjú fejedelem ésa világ- A búza bősége, nagygyá. erőssé, kie- 
szelét,' Ők lesznek Ott iŝ  az első , ba nézett, arca elfordult a fájdalomtól. Lát- légülUé teszi a testet ésa kielégült test 
prókátorok. Egy igaz, őszinte meg- ta, hogy az embereket kegyetlenül megcsu- alapja a lélek szabadságának. Könnyű a 
ujhodásnál azonban fontos szerep- folta az élet, hogy minden pillanattal fogy gazdának jónak lenni, és a búza bősége 
hez nem fognak jutni. az életük és hogy tűnik a szerelem és a megőrzi a boldogságot. Hol nincsen szük-

Ha pedig a nagy chaosból ha- boldogság. Megdermedt a fekete hajszálak ség olt nincsen civódás, szinte öntudatlan 
marabb akarunk . kijutni, úgy meg fehérre változását ha látta, és szomorúság boldog élet folyik ott Búzát, sok-sok bu- 
kell gondolnunk, mi az igazi önérdek, fogta el a leikét, amikor érezte, hogy éle- zát ad) a népnek s meglásd megszűnik ■ 
mi az, a mi máséval összefér és tének legboldogabb pillanatai a semmiség-' rabszolgák oörgése, szenvedők sírása, le- 
mégis előnyös, és a békét, a köl- ben lesznek. Nem tudta megállapítani az.hanyatlik a ga nmtt keze.

hogy nem emelted föl a szoknyád, mikor 
leültél — szólt ő és ellibegetl.

Egy-keltöre lerángattam a cipőt, be
ledugtam n harisnyát, összekötöttem a pert* 
lit keresztülvetettem u vállamon és úgy 
futottam a Pisze után1.

Hogy milyen hatást szüli megjelenésem 
aitól nem beszélek. A néni rögtön nem 
Ígérte itleg az uzsonát, hanem ígért ehelyett 
mást. Az éti önérzetem mindezt nyugodtan 
hagyta. Oult bennem a szüret.

—; Pisze, györe csak- szóltam testvé
remnek. 5« Tudod, hogy Kis Gábor Laciék 
szüretelnek ?

Addig sugtam-bugtam, míg rávettem, 
hogy men|ünk ki a szüretre. Elszöktünk 
egyenklnt a vendégségből. Aztán, usgyé a 
szüretre.

Csakhamar lerepült a kalap is a fe
jemről. Kihúztam a hosszú rongyot. Bele
gyömöszöltem csípőket a kalapba. Vettem 
a hosszilíongyot és odakötöztem az egészet 
a gyomromra. Hogy lássam mindig, meg- 
vari^e?

Kis Gáborékat meglepte hívatlan és 
váratlan megjelenésünk. De aztán nem tö
rődtek velünk. Pisze jóllakott szőlővel.

| Hallgatott, -amíg evett. De aztán leült egy 
fa alá és piszééit. Én elemben voltam. Fá
ról I*. fáról föl. Szőlőt, no azt annyit ettem, 
hogy utóbbié kelíett oldoznom a gyomrom
ról a pakkot, mert nem birtam . .

Pisze végre is addig plszegett, hogy 
hazaindultunk Engem rossz előérzetek kez- 
tek bántani.

— Tudod mit Pbzikém, te majd be- 
mégy előre és megmondod, hdgg ne bánt
sanak.

Eleinte vonakodott, utóbb mégis csak 
rávettem.

Alighogy betette a lábát Píjz^  gya* 
jijus csattanások hangzottak kL No nekem 
sem kellett több. Usgyé, föl a szénapadlás -
ra. Beleástam magamat az Illatos szénába.

I Ott kaporogtarn, végre elaludtam Estefelé 
I ébredtem föl.

Kimásztam a padláslyukon. Láttam, 
hogy nagy lótás-futás van az udvaron. Apám 
épp akkor bocsátkozott a kútba egy hosszú! 
csáklyával. Anyám sirva tördelte a kezét.

•— Ede« Göndörbáránykám, biztosan; 
odufult.

— TyhüJ most lett csak igazán mele
gem. Lesz ne mulass, lesz szüret, csak elő

kerüljek. Ezer félelem közt kecmeregtem le 
a padlásról és mint a macska, a fal tövé
hez lapulva, csúsztam a1 kis kőfalig.

Ez a kis kőfal lelt végzettem. Ugyanja 
a mi és a szomszéd ház közé volt építve. 
Alacsony volt; könnyen rámásztam. Aztán 
ha mifelőlűnk kerestek, átcsúsztam. Ha arj 
ró! kerestek, visszacsúsztam Egyszer aztán 
kerestek, visszacsúsztam. Egyszer aztán ke
restek mindkét felől é* olt maradtam a ke
rítésen Qlve

Lekaptak. Bevitek. itt aztán jött a bús 
tragédia. Erről oe beszéljünk.

Ilyen bájos történetek szép számmal 
fordulnak elő az én múltamban. De én mé
gis lehajtom fejem és könyes szemmel gon
dolok gyermekkoromra, amely ott játszó
dott le az édesvizü folyó partján . .

hadul Ferenci.
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“ L7„ S  Sportünnepség Nagyatádon!
millió métermázsával nagyobb búza termés —
várható, mint az elmúlt esztendőben. Hogy Életrevaló eszmei
mennyi ez a busz millió métermázsa, erre
vonatkozólag álljon itt, hogy az elmúlt esz- í —
tendő Összes búza. termése harmincnégy 
millió métermázsa volt.

Az emberiség jótevője.
Megváltó született Frankfurtban.

Végre megalakul a nagyatádi 
sportegylet!

Kaposvári atléták Nagyatádon.

100 gardos síkfutás- — .— — -
2. 220
3.J 4  angol mérföldé síkfutás. -
4. Magasugrás. __
5. Távolugrás.
6. Diszkoszvetés.
7. Sulydobás.
8. 4x100 méteres staféta futás.
Ezen nyolc számból álló atlétikai ver

senyt követi, a footbal! mérkőzés.
A verseny eredményei ránk, atádiakra 

nézve véleményem szerint nagyon kedve
zően végződnének. Különösen a futási szá-

' “ '-3'“ ' " '  .; •t - " " " “ "- Életre való eszmét pendített meg a
flZ ,  erí ^ r̂ C9 egU .“ l me9vált«la; ™gSatid, sportkedvelő ¡fiúsig a beleli 
azok közül, a kik a keresztet (ÜIol|ó egylette| karöltve. Arról von szó 
és a tőviskoronát emésztő tudomá- ÜI0,|Ó ^
ngos munkásság, éjszakai vlrasztfl- „  mllllUs4 avsl lu>pcsolalban nagu.114. 
sok, gondok is  tepelfidések képében ,|kai é5 |oo|bl|| vc[„ niJ, rend„  ^  
Viselik. . ! folyamán a rég óhajtott sportegylet végré

Az u) megváltót csak Ehrhch- , J
nekhrvákesotvosproftesszor Frank- fl raegalíkulSs, .... ......  cló l09i.
urtban. De azembenség egg,k nagy moZ(llt8n, 7  . Kaposv4ri a.hiét.k«. Ő Z

kinszenvedesét. a melglyel az ere- f,K1,ball t5apalíl vtf.
dendo a bűnben sujtia avegzet,ve- kütdcilc „

r° ' a- • Í  • Pr0 CSSZ° r '« o L l  csapat <« atadi « ír t ta l.«  „ i ,megtalálta a verba, szérumát. ,ik d az .iád“ v e lő k k e l  nrfnrfk
Régi küzdelme és tőrekvese ez Ö5s2e ^  ^  ; „ )p<)J1CT„k „ e.

a tudománynak A vérbaj, ez a les- rlnt ,  ‘ , k̂ lke2, lzamokbo,
ben AMo rém, halomszamra luilazza t|| . 
le az emberéi el. Teljesén vémelenDl ' 
fedetlenül, paizs néikfll áll vele szem 
ben az emberiség, mint bárányok 
nyája a hegyesfogu farkassal szem 
ben. A tudomány nem tudott segít
séget. A higany, melyet gyógysze
rül használtak, nem tudományos 
szer volt, hanem emberemlékezet 
óta. mint tapasztalati szert használ
ták, a melyről véletlenül fedezték 
fel, hogy gyógyít.

Sokan meggyógyultakés boldo
gok lettek. Sokan azonban a leg
borzasztóbb nyavajákat nyögtek a 
vétbaj utóhatásaként. Váratlanul ro- “ '*• ■ "" 'W * “ bu" ,s 
hanta meg a beteget az agylágyu- számíthatunk. így különösen Roller Jenő 
lás, hátgerinc-bajok, ideg és agyba- '¡Monokban is «1*4-
jók, vakság és ki tudj mi minden, a r*"9u "*'*,? * * ’ u 
mi mind a gyökeresen ki nem gyó- ■ verseng kivá-
gyitott vérbaj következményei vol- “  v5rt '1 "  IU°  ““" f '5
tak. Csecsemők szűkítek csenevé- ,‘ v° °  * * *  10 «* «S "toodpmcrtü| lö
szén. égési életükre magukon hordva:“ 1“  ' * “ *>* '‘ I A * ugrM ,t> do- 
az átkot, a mely ellen hibába sírt1“ «' -a,nokb.n ^n,*n ld.416 erükkel ren- 
sfgitséflért millió és milho ember.

Ettől az átoktól most megmen- ,ddi9 " ,m « « « • “ « *
tett Ehrlich professzor. A berlini . A lyotbnll «apuiról meg nem uólha- 
orvos egyesületben felolvasás kere- luk Alidon alig Ismerik a loot balti. Éle
tében számoltak be nagynevű dók W« «  ♦«*•! volt már ugyan egy kis laita 
torok a Ehrlich féle szérummal tett »pori iSuiSrOIH tneig leginkább dlík gyere- 
kísérleteikről. Mind ujongva beszélt 1 k*W>ál állolt. »kik « nyári hónapokban n»gg 
tek u teljes és biztos gyógyulásról, szenvedéllyel hódollak a sportnak, kulötiö- 
a mii a frank-furtl tudós szere ho- seri a loolballnak. de akik anyagi esrkó- 
zott betegeiknek Az egyik elmondta, sók hiangában csakhamar «élmentek. 
hogy volt egy betege, egy törvény- tooibaiiisták éieirevnlóságá-
széki bíró, a vérbaj következtében ról különben nemsokára lesi alkalmunk 
elmebajban sínylődött egy tébolydá- meggyóiódni, ugyani, lerveigetísek szerint 
bán Ehrlich széruma meggyógyítot- Hítfón keidódne meg a hetenklni három- 
ta és a bíró ma ismét teljesíti hl- sror tartandó loolball tréning. mely aiatá- 
Vatás^t 'dl lootballliUkal egy táborba gyH|ten* így

Az emberi haladás története »*<»" kelló gyakorlással úgy a looibaiiban 
ezzel egyik legjelentősebb diadal- mint ai atlétikában báiran lelvehetiük a 
fontjához ju ott Az Ehrlich nevét kiudelmet Kaposvárral 
nem fogjuk elfelejteni, a inig értei- De még valamiről kén szólnunk. Mi- 

—ines emberek lákják a földgolyót vei a megalakítandó egylet aktiv lag|al 
Az emberiség jótevődként kö- nngyobbríszl kózép es lelsó Iskolai lauu

atlétikát, hanem a tornát és vívást késóbb 
a tenniszt; és úszást, sőt az evezést is mert 
«rre a Rinya folyó kiválóért alkalmas lenne 
így az egylet tagjai tetszésük és rátermett
ségük szerint a sport bármely ágát űzhetik, 
mégpedig az év kOlömbözö szakaiban s 
igy nem kell félni hogy az egylet működé
se csak kevés időre is megszakadna.

De hogy az egylet életképes legyen 
erre szükséges, hogy városunk társadalmá
nak vezetóférfiai álljanak az élére. ]gy zz- 
tán bekövetkezhetik araiadén Demosthenes- 
nét szebben beszél a tett mondás.

JWi a magunk részéről is sok szeren
csét kívánunk a sportegylet megalakulásá
hoz s bár minélelőbb e lap hasábjain szá
molhatnánk be a nagyatádi sportegylet meg
alakulásáról.

Mr. ft. ff. oher.

H Í R E K

szöntheti sz ősz frankfurti tudóst. 
Széruma egy-kettöre forgalomba fog 
jönni, millió és miliő kétségbeesett, 
életükről lemondott ember fogja ál
dani nevét és az a generáció, amely 
e szérum használatba vétele után 
fog megszületni szép erős és egész
séges generáció lesz.

lókból fognak állam, akik, a nyári hónapok 
elmúltával tanulmányaik folytatása véget, 
eltávoznak, Igy tehát nzt egylel működését 
beszüntetné. Ebajon úgy lehelne segihenl, 
hogy az őszi és téli Hónapokban uz egylet 
tagjai tornával és vívással foglalkoznának, 
amely célból szükséges hogy az egyUit ve
gye fel programjába nemcsak a footuallt és

— A belsősomogyi ref. egyházmegye
lelkészi kara f hó 6-án tartotta Nagyatádon 
a szokásos negyedévi gyűlését, melyen az 
egész kerület papsága nagy számban volt

H —  Fényes bueauiakomát adott a nagy
atádi Casinó távozó aleinftke dr. Szabady 
Lörincz nagykan«*m irir törvényszéki btró

I tiszteletére f. hó 2-án szomhaton este a Ko
rona szálloda kerthelyiségében. Az ünnepelt 
barátai és tisztelői nagy számban jelentek 
meg és több szónoklatban ünnepelték érde
meit, melyekre viszont dr. Szabady Lőrincz

I megható szavakban válaszolt.
— Hlvatalvlzsgáiat céljából Kulin Sándor 

kir. főügyészheiyettes, a kaposvári kir. ügyész-
|ség vezetője f. hó 5-én Nagyatádon Járt és 
megvizsgálta a nyomozatok ügymenetét, a 
foglyok kezelését és a fogházat. Mindent a 
legnagyobb rendben talált.

— Az erdőcsokOnyaí földmi vés Ifjú
ság junius hó 26-án tartotta m«g Juniálisát 
elég jó anyagi, de sokkal több erkölcsi si
kerrel, a mely a ml derék földműves Ifja- 
inknak becsületére vált, mert szép impo
záns. viselkedésüket követendő például mer
jük állítani, akár milyen nobilis körök tag
jai elé; áljenek a mi derék ifjaink I a Usz- 
ta jövedelem a polg. olv. kör javára lesz

| fordítva, az összes bevétel 70 korona ed
dig, de lesznek még utólagos fizetések is. 
Felülfizetók névszerint ezek: Szabó István 
orszgy. képviselő, Verebéig! Hajnal József 
gyógyszerész, Szalóky Dániel tanltójfelftt)^ 
nicsek Ferencz, Főgler Miklós, Kappel Jó
zsef, Bagi Arisztid, Bódi János, Vörös Sán
dor, Krausz Sándor, ifj. Deák József, Pel- 
hes István, Csapó József, Csorblcs Antal. 
Szilványi J. tanár, Zsujovics László és 
Biró Sándor. Felül fizetésből bejött . Össz.

¡9 korona.
— Mcghivó. A «Vízvári Polgári Olvasó

kör» 1910 julius 10-én, <yiát könyvtára ja
vára» a község közvetlen közelében levó- 
Dráva parii erdőben zártkörű tánczmulatsá- 
jgot rendez. Belépődíj: személyiegy 1.20 K, 
családjegy 3 K. Kezdete délután 3 órakor. 
Halászok által főzött halászléről,. más jó 
ételek-és italokról gondoskodva van. Ked
vezőtlen idő esetén a mulatság zárt helyen 
lesz megtartva. Felülflzetések köszönettel 
fogadtatnak. A Dráva partján csónakok ál* 
Iának a vendégek rendelkezésére.
I — Fürdőbe utazó betegek figyelmé
be I Mindazon betegeket, a kik görvélykor, 
csuz, asítma, Ideg, gyomor és bőrkiütések
kel járó vérbajokban szenvednek és fürdő- 
jbe szándékoznak menni, saját érdekükben
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Rendelésszerüen
készült-

átmeneti kabátok 

felöltök,

'feíhivjuk, hogy mielőtt ezt megtennék, el.jgyelembe nem vétetik, akkor a honvédelmi 
n* mulasszák Dr. Kovács fővárosi intézetét! minisztérium, ha hozzá érkezik a? ügy, 
(Budapest, V. Váczi körút 18.jL  felkeresni' minden egyes esetben felmenti az illetőt a 
és orvosi tanácsát kikérni, amennyiben ez- fegyvergyákorlat alól. Sok esetben azonban 
áltál tetemes idő é3 pénzmegtakarítást esz-; maguk a behivottak szívesebben szolgálják 
közölhetnek, Dr. Kovács gyógymódja a : le a . fegyvergyakorlatoí mosV-mint ősszel, 
vér gyógyi'tá’s, kizárólagosan a vér tisz-: a mikor az harmincöt napra, tehát1 jóval 
irtását a vérkeringés rendezését és npétet- “több időre térted. •
tani tökéletes-vérnek képződését szorgaf- — A „Vasárnapi Ujság„ , julius 3-iki 
rnazza. Ezáltal emeli a test összes szervei- száma egész tömegét közli a krassó-szö- 
nek munka- és ellemyigképességét. Ezen rénymegyci árvízről szótó képeknek me- 
űuóQumódrOI most itlegjelínt ■ „Hemopatia .. ., . , .. . . “
Lima könyvben terjedelmien ir .  szerző, l« 'kbo1 " ‘'“dcnl"  alk0'h” > « P“ « '
Dr. Kovács. Ara egy korona. Diszkötésben Más teljes mértékéről, vannak e számban 
két korona. Kaphaió minden könyvkéreske- még képek a király Budapesre érkezéséről, 

j désben és Dr. Kovács Izsónál, Budapest, a képviselóház első üléséről, egy uj főváro- 
, V., Váczi körút 18. sj leányheveló-inlézetről, a váczi vásárról

-  Somogyvármegye trendjei. A hi- s|b Srtp)r0<ta|mi 0|,M1„4„ s0k; Sász Béla 
vatalos lap e heti szflma közli azon torén- Du,ka ^  vcrsei ZsoWos Lá,ztó re_ 

fdiházi tagok névsorát, akik az 1910 1915. yénye, Bársony István elbeszélése, Takács 
iki országgyyüies tórendiházában - ütós- és SáIldor történelmi tárcája, Anthony Hope 
szavazati |oggal bírnak. -  Somogymegyé- anSl)| regj n!J(, s)b. Egaéb közlemények: 
ból örökös jogon tagiai a főrendiháznak: Fj|||er Kamni G(,rhard| Ggusztáv.arczképe, 

j Festetics Kálmán. Hoyos Miksa. Hunyady a |áplobicskej uj honvédemlék képe, tárcacikk 
József, Jankovich 1 Ivadur, Jarikovich László, a lejről s a mHjcs hetirovatok. Irodalom
Somssich Adolf, Somssich Imre, Széché 
nyi Frigyes, Széchényi Géza,
István, Zichy László grófok, Pallavicini 
György őrgróf, Inkey László és Inkey Pál

és művészet, sakkjáték stb. A Vasár- 
Széchényi napj jjjság előfizetési ára negyed év- 

re négy korona a Világkróniká-val együtt 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető

utczai
; bárók. — Élethossziglani kinevezés utján Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest, 
ttogjaiafofendihaznak r ■ Festetictr Vftmos'IV: kerület., Egpfém-ufcza 4. szám Ogyan- 
Igfóf, Méffítt Emil és MmtiriniEdeórgróf.ifit megrendelhető a Képes-Néplap a legol- 
f -  A vasút és az aratás. A vasutak u& B  a n*P 5zá,nara- féUv*
). igazgatóságát«:*! beéfkezett-főlbiváíi folytán az re korona-40 fillér.
| alispán figyelmezteti a gazdálkodó kőzőnsé-X .... ______________J  get, hugy-3~fearaiott gabonát a vasúti sínek-

elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

tőt legalább 100 méternyi távolságra helyezze 
'el, mert különben a vasutak "nem felelősek!
I a mozdonyok szikraszórása következtében 1
■ előállható tűzkárokért.

-  A főváros legelső minta zongora
terme. A zongoravásárló közönség szives 
figyelmét felhívjuk Keresztély hírneves min
ta zongoratermére, Budapest VI. Váczi kőr-j* 

fut 21., mely cég évtizedek óta nemcsak aj

CSARNOK.

Az időmérő.
Irta: Mark Twain.

" E S S
- 5 E

A nevét, azaz hogy évei szá~ 
: tóváros zooyoraiulaiduausai kóreben, h*. gyöngédségből Elhallgatom. Egu 
nem az egész országában a legnagyobb *  . *  V 1?
«  mettito meyfrdemeit népazerúwgnJÜ 0r. ; ¿Vrál V«n « 0  ugtjaiHS, egy évrél, 

, vend. Hangzatos reklámokkal Mm <w>Ujo- melyet a ferdesegek evének lehetne 
ízlk a cég. hanem e helyett kitűnő zongora-j nevezni. Minden ember, kivált ha 
; gyártmányainak és világhírű zongoragyárak benőtt egy kissé a feje lágya, tudni 
;gg»rtniánya,nak a legideálisabb teltételek f()gja me,HÍk ¿.vel kell érteni ezalatt.

fl legifjabb nemzedék előtt minek 
úgysem

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i s z a b ó k n á J

melleit való eladásával teszi napról-napra 
[ismertebbé és kedveltebbé magát. Olvasó-! 
j ink, ha zongorát vagy pianinót akarnak nevezzem meg? -Az mecj 
venni, közöljék ezen szándékukat a Kérész- 

Itély céggel, ahonnan teljesen díjtalanul nyer-
tud —  beszélni.

A városunkban, mindjárt az év
nek felvilágosítást és kézhez kapják a cég c|ején ea„  qondolatolvasó

J legújabb árjegyzékét ». m*tybó» a szohd • .  ^  La " 1 1  a ™
nek. gondolatukat olvasott ki, a kiknek

— Milyen idO leü ? Meteor innét fúrni nem voltak gondolataik. Azután mu- 
te^ in te  ^m. ^vlMkváltoUi napja 4, tattak nekünk ega disznót, tnelg nem
5, 6, á, 13. 14, 16. 22. 29 és 30-ra esnek. ¿Ini szaouati fo(ikt*ft* tuuk
A legerősebb hatásúak a 4. 13. 18 és líMk. luao"  , ‘
A sűrűén egymásra következő váltóján na- szemápolás nélkül, i ég egy teno- 
pok ezen hónap első felében változó jellegű ristát is kaptunk, a ki sohasem sze- 
idójárást igérntk. Eleinte hüvön majd csapa- gett szerződést. Hanem az évben a 
dékos és pedig szeles esetleg viharos jclkg- legfurcsább maga az év volt A

T  . « * « «  “ «M «* ' bennünket 
Izási nap ígér állandóbb szára/, meleg időt derekasan izzadtunk. A nap,
Scgiti ebben a i't iki t .  22-iki wáitnza.i n.ip ttgy létszik elvesztette valahol a 
mii a 29 í« 30-iki l»raít a hown. cupadé zsebnaptárját. Leliet az is hoqu a 
ko, jelieket állítja viuia Ami a<t oiutat|a nuéron uau elcsodálkozott « „ J ,  

' ^ " ' k kíirmátigo^iató léghajón, hÓgy sQ .t 
| — Drágább lett • vasúti jeg^kedvez- ls el'<?lejtett. Lelkiismeretességből 
mény. A Máv. a féláru |egykedvezményrc «ztán ősszel pótolta a mulasztást.

B U b f l P E S T ,
IV ., Ferencziek-tere 2. |l°*oílw Wnym-*íkre r4«a.''EKkíö cdT; Én’ faieg ennék "az^^ídőíáráinak

S  8. B S  s v a s u s s  Smeg!
édat;

hatu,t 11 főnökünkre I Itt tnea "kell 
Igí két korona helyet hármat. .vallanom, hogy a ^ Tőnökflnk 

— Az aratás és a fegyvergyakorlatok, lelkes, ideális ember. Még a piaci 
JA hopvídelml minisztérium elrendelte annak, legyekkel js humánusan bánik Cuk-

H K K K  *  *  88 36 88 88 ^ ! gyakőrií.ra^Jiriehl'v“^ " " ; , " ' , ^  ,r0! p“ plfíhal1̂ i«  «két. hogg édes
foolalMgra való hiv.tki.iU» l«gmíHtauo- e9“ * "  ". ,,l“ íl'Uk Nus “  «1 ‘'V. I>0- 

rmMŰI|0n. Haminda/on ( ° ndos 'dőjárásdVHl, I trehozta azt,
-------------------------------  állal megtörténnék itt-ott, hogy „ mezei hogy szelíd és jámbor főnökünk vé- 

I munka miatt való felmentés Iránti kérés fi- rét gyilkos sárkány vérré változtatta.



NAGYATÁDI HÍRLAP.

Dr. S Z A B A D Y  s. k .W r. l ___ _____
Kiadvány hiteléül: EGYED tkkvewtó.

Főnokunk juhusban a hegyekkovácsolhatom. Azt különben maga róna 60 filfiiiért, 16 korogó fillért, 29 ko- 
közt rpszka t. Megfagyott, lábujjai is tudhatná. ro»a 70 fillért, és 35 korona 60 miért, ké»»--
jött vissza. Nyomta a cipője, de — Csodálom, hogy ilyen érzé- P*lteb<,n> v«qy »* l«8» LX- t. e. «2 §-ában 
nyomott lett a hangulata is. Ehhez kény kedvében találom Ont. Sajná- f!.«
járult, tagú az üzlet meglankjdt s Ion,, hogy épen ma zavartam Ont. K ^ 3 j!Ü S * *£ r i S K S + Í E «  
mindnyája friss,hűvös¡őszre vártunk. Egyébként engem az efele tamadás lölt óvadékképes értékpapírokban a klkül- 
Ehelyet meleg lett. A hőmérő napról- egészen hidegen hagy. dóit kezéhez letenni, avagy az J881. LX.
napra szállt, főnökünk kedve pedig — Most meg a hidegről beszéli!1* c  7̂0- §'a kelmében a bánatpénznek a 
esett. Vásárolt egy barométert vizs- -  óbégatott a főnök. -  Ez a .H“ !1«"«
gilta mi meg főnökünket vizsgál- méter egg csöpp hideget sem mutat, w o í & ^ S I f - J ,  A
tűk. n vásárlók bőségesen bagytak itt mindig nyár van s alighanem kir. lártablróukj. mim telekkönyvi hatóság 
erre időt ngár lesz a jövő évig, különben...! ~ • ‘

Szeptember elmúlt, oktober el- ezt a jószagot Is azért vittem pár 
múlt, a főnökünk Nos a főnökünk hete drága pénzért, hogy egy fél- 
egy reggel télikabátban jött az Oz-1 órával előre tudjam, lesz-e hűvösebb' 
letbe. Megdörzsölte a kezét: 'idő. Szinte azt hiszém, hogy az idő

— Ma hidegebb van. Most már csak azért nem viltozhatik meg, mert- 
ugg látszik tél lesz. a barométer ilyen magasan áll.

Am a thermométer és a barom- E gondolat hatása alatt fogta a 
méter mintha összeesküdtek volna, barométert és'úgy sarokba dobta,
Főnökpnk kedve rohamosan alászállt hogy fa, higgany és üveg szerteszét 
s végre elpárolg >tt. Mi csak rossz gurul.
időért imádkoztunk. '  j — Na, a kutyafáját, talán most

November eleje válságos volt. máskép tesz!
Nem az idő, hanem a főnökünk mi- Ezzel a kalapja után nyúlt, ott- 
att. Megint csodaszép nap volt, egy hagyta a faképnél az utazót és ki- 
felhősem látszott az é^en. Ennek rohant «/ ii7léthnl, íui-
dacára, 'Vagyis épen azért nálunk öltő nélkül Nem is láttuk többet 
valami kellemctlek volt a levegőben aznap.

Főnökünk ott Olt a megfigyelő A mely napon ped,y a baromé-j l'** *
állomáson, vagyis az irodájában és tér csődött mondott, éjjel a hőmér- ‘ 4. . ;
úgy látszott, hogy egy uj baromé- sékletben is csőd állt be. A hőmé- PEMETEFŰ CZUKORKANAL. 
terrel kísérletezik. Mintha minden e rö zérus alesett és másnap reggel Vásárlásnál azonban vigyázzunk és halá/uitan 
szerszámhoz fűzött remény is híg- érezhető hideg volt. Főnökünk, a ki R«hjr-fél« kérjünk, mivel sok hauuaialan 
gannyá változott volna, olgan ma- meleg napokon télikabátban járt. ezen . . "III
gasan állt a barométer és ez ama- a hideg napon felöltő nélkül jöttazL. , ‘ “ J ™ . ou , : . . .  
gas oszlop nemrég letűnt, hanem üzletbe Egy pillantást vetett arra « íxü/l ^ fogadjunk (■/.. 
tartós, szép időről regélt. helyre, a hol ezelőtt a barométer C - r A l A c r r U T f l Ó l /  I

E kellően előkészített hangulat- lógott és megdőrzsőlte a kezét. F.h-I O A U l U o ^ d A V J C I I S .  .
H o m o k o n  á t  k ö tö tt  

NHdftn.
A ki borait m in d e ií^  

kor Jó áron és hamar 
akarj*  eladni, ü lt***«  
Detaware szólót szánló
földekre is, és ha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegye» bor olyan fi
nom lesz, hogy drága és

bán kopogtatott be egy utazó B.-ből. hez eléfl csípős is volt a levegő. 
Már a köszöntés mutatta, hogy fő-' Mikor aztán napközben a téli! 
nőkünk más, mint ez elóH. Rövidé- Időről beszélt s az' üzletünk is moz-: 
sen oda vágta: galmasabb lett, megint csakodasan-j

— Kedves barátom, magától nem ditott az üres falra j é s iqu ntorfonoir-• 
veszek semmit. rozott;

, —  De az Istenért, — kiáltott — Úgy látszik, ez használt. Kár. 
fel az megrökönyödve, mert mindig hogy előbb nem jutott eszemba, s 
jó ügyfelei voltunk %iiért nem? előbb nem vágtam a földhöz...

— Mert oltfan emberektől, a ,--------------------- -------- —
kik novemberben még nyári felöltőt *029 sz. 1910. tkv.
viselnek, elvből nem vásárlók. Előbb Árverési hirdetmény kivonul, 
menjen haza és Intézze úgy a dúl-, a ím é M *  Wr, járásbíróság mint te- 
got, hogy tél legyen. lekkönjjvi hatóság közhírre teszi, hogy Ma-j

Egq utazó sok mindent megtesz Alt* í!L , ls,v4n é*.  „¿.XiAArf ¡ne|e Barbás Katalin ,vegreha|tást izenve-a vásárlóért, de ez nehezen teljesít- ( elleni 130 korona tókekdretclés és (áru-; 
hető volt. Ha az Időt nem változtatta lékai iránti végrehajtási ügijében u kaposvári 
meg, legalább a beszéd tárgyán vál-|kir. törvényszék (a nagyatádi kir.járásblróság) 
toztatott és üzleten kívüli dolgokat területén levő Erdöcsokuo*« községben
emlegetett. Főnökünknek áíonban •“ >*« » í  ̂  Wrk^yzó-_ v . .V , . . . . .  . . . .. könyvben A f  380 a helyrajzi számú szó-
rögeszméje lett az időjárás kérdése. ,öreB1B(, kor„ ' lában. .  c^kimyai wu

Ezt bizonyltjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők. a kik flü 80 ko
ronáért t t  megveszik hektóját, ha százezer hold 
ilyent leiem ne bt. t*em et«éa nélkül a níult év
ben is perenos|>orátói menten nayy termest adott 
(holthujkénl 35 hektó.)
Vesszőről árjegyzék ingyen éa bér ment ve.
NAOY üABOK azölAnagybirtokos, 

KÓLY Bihar-m. Pósta távlrda 
és tá v b e s z é lő  Á llo m ás.

L e v c ta U . ruittáA, horrAI, u i f b  H  n t

Erre tért mindig vissza. Eggéb nem 
érdekelte. E közben kiöntötte min
den epéjét, pedig Ilyesmi eddig nem 
fordult elő nála.

.— Hol szállt meg ön itten?
•fl «Négy Évszakához cím

zett fogadóban.
— flz a fogadós is jobban ten

né, ha a szállójának Időszerűbb ne
vet adna. Itt már nincs négy évszak.

Az utazó megint más tárgyra 
tért. Elmondta, hogy nemrég meg
házasodott. .Azt hitte, hogy most van 
ennek az ideje és mindenkinek addig 
kell ütni a vasat, a míg meleg.

— Micsoda, mordult rá a fő
nököm még nem akar az_ur ta
nítani? A inig Ilyen meleg va'n.mlnt- 
most, addig az én vasamat nem

mu telekjegyzókönyvben. A 1. alatt felvett 
1243 b 1299 b 20W b, *»52 b. helyrajzi, 
számú és 5—6 rdézazátnu úrbéri birtokra I 
167 koronában uz ugyanazon azámu te-' 
lekjegyzökönyvben A 11. alatt felvett 56a, 
940 b. 1093 a. I'9 l «. 1743 a helyrajzi szá-: 
mu és 6—7 rendsxámu úrbéri birtokra 297! 
koronában és a csokonyai 1104 számú te- 
lekjegyzókónuvben A 1. alatt felvett 335 a| 
és 336 a helyrajzi számit úrbéri birtokra ! 
356 koronában ezennel megalakítást klklál- j 
tásl árban elrendezte, hogy az árverés; 
megtartására határnapul 
1910. évi Jullus hó 25-ik napjának 
d. t. 10 órakor Erdöcsokonya közaég- 

házánál megtartandó 
és hogy az ekkor megtartandó nuivános| 
árverésen a fenti Ingatlanok elfognak adat-, 
ni, de csak nz esetleg hu a kikiáltási árak 
2-3-répzét beígérik.

Árverezni szándékozók tartoznak uzjf; 
ingatlanok becsáránaHOV^átvagyis 18 ko-1

BRADY-féle gyomor- 
cseppek

a mAriaczeli szOz mAria
védjegy gyet- ellátva, 

melyeket M árlac ie ll , gyomor- 
cattppeknek nevec» nép, har- 
inlncz «ütendő óta úgy beváltak, 
hogy nélkülözhelellenek minden 
háztartásban. E  cseppeknek utói- 
érhetetlenul jó hatása van min
dennemű gyomorrontáa, gyo
morégés, székrekedés, fej- és

EomorgörcaAk, hányás, áímkt- 
isáj^, vérszegény «ég és sáp-

.E g y  kis üveg SO fillér, 
nagy áveg I K 40 fillér. 6 Qveg 

>na, 3 duplafiveget 4 K SO fillérért fraa- 
Id a készítő BRA D Y  K. gyógyszertára 

m .M agyar Királyhoz*. W ien, I. Flelschmarkt 
I,  Depot 241.- 

Ügyeltonk « védjegyre, a mely a MAriaczeli 
9*11* Mártát Akrázoljn, n vörös hzíiiU Ctomigo- 
lásra; ér a* ulálfásra, mely az oldalt leró kép 
másolata.
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány I — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Baromfi-és nyul-Mezőgazdák és 
szőlősgazdák

figyelmébe!
•1»  » ■ ■ ■ ■ U S « » « * *  - ■ ■ ■\r n - * ■»'

tenyésztők
figyelmébe!

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

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
sSSií ROTTER BERNÁT NAGYATÁD 2skeres- 

d 6 c ég.

Gazdasági és varrógépek gyári, raktára.
A világhírű John-féie szab. mosógépek kizá
rólagos helyi raktára.------------------—

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

dasági vetőmagok.

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

„Cornélia" és „Sophiana“ permetezők és 
alkatrészek. I* kékkő és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
É P ÍT 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 .

b e n y Ak JÁNOS
n u w r v ^ ü lb ^ b l  N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S .
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RAKTÁRON TARTOK:

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

Rdjzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

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

W

ELVÁLLALOK:

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

l~f~l lapok, eljegyzési és esketésí meghívók 
a legizlésesebb kivitelben.

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

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

E
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban
Nyomatott Benyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.



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

Előfizetési ó r a k : e g ész  é v re-8 kor., félévre  4 kor., ne- 
= .  • gyedév re  2 ko r., egyes szám  á ra  20 fillér, 

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

m ü L Ó S  SZEHKESZrú.

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és K iidóhivaU l; Nagyatád. SzécbényMér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: üenyák János 

könyvkereskedése.

A termés.
A politikánál most sokkal érde

kesebb dolog tartja magát felszínen 
az aratás és annak eredménye. Az 
idei örvendetes kilátások majdnem 
minden vonalon megvalósultak és 
most már beszámolhatunk az aratás 
eredményéről.

Az ország nagyrészében arat- 
nak, sőt e hét végén már, . tekiuié-- 
lyes menfiyiségü gabona lesz beta
karítva, készen arra, hogy értckesit- 
tessék. Isten áldása szállót tezév ben 
Magyarországra, a búza hozamát a 
legutolsó hivatalos becslés 54.63 
mUliá métermázsára taksálja, ez 
23.29 millió métermázsával több az 
1909-ik évi tényleges eredménynél, 
rozsból is 4.46 millió métermázsával 
kapunk többet, mint tavaly. ; inden 
más mezőgazdaságireménydushoza- 
mot ígér» nevezetesen a tenger*, a 
burgonya, a hüvelyesek, a kerti vé
lemények, kender és len, dohány, 
ezukorrépa, takarmányriemüek stb.A 
szőlővel, még nem vagyunk tisztá
ban, több nevezetes rajomban a sző
lőt a jégverés tönkre tette, más he
lyeken azonban jó szüretet várnak, 
téli gyümölcsből is jó középtermés
re számíthatunk. ^

Magyarország tehát mezőgaz
dasági szempontból ez évben sze
gény országhói gazdag országgá

Kétféle igazság.
frta: Nagy Zoltán.

A mátészalkai kir. albiró: Sovány De

vált és ismét belépünk az exporté- dig az 1909-ik évig kedvezőtlen ara- 
ló országok sorába, holott tavaly tási eredmény miatt a fogyasztók 
jelentékeny importra szorultunk. A nagyrésze csak a legnélkülözhetet- 
gazdasági helyzet ekként való meg- lenebb szükségleteit szerezte be és 
változása kereskedelmi forgalomban minden olodázható beruházás elha- 
is jelentékeny változásokat idéz elő lasztott, igen nagy minden czikkben 
melyeknek miként való kialakulása- a beszerzendő szükséglet, 
val már most foglalkoznunk kell. Még pár ilyen esztendő és ki-

Első sorban a gabona és liszt heverjük ezt'a sok küzdelmet és 
üzlet fellendülésé ek nézünk eléje, nyomort, amit a fulytűnossUátt#4«- 
igaz, hogy ttr europaf gabona-ex- mések okoztál 
portáló állmok vafinntnytje többé' 
kevésbbé aratásnak örvend, de az .~ : ■
ezek közt légiényegeSébb országot, j 
Oroszországot az aratás teTcinteté-; 
ben mi jó egy hónappal előzzükj. 
meg, és így a nyugoti fogyasztó pia-
ezokon, de különösen Ausztriában zsó ismerete» esete és esetében a fegyelmi 
jóval előbb értékesíthetjük gabonán- bíróságnak hivatalvesztést kimondó ítélete 
lkat. újra tapétára vitte azt az örök é# még min-

Bó aratás azonban a kereske- dig megoldatlan kérdést, a mely az igazság, 
delmi forgalom más ágazatait, mond- a földi igazság keresésében állt. 
hatjuk: összes ágazatait fellendíti. Hát igazság-e m  jajdult fet az egyik 
Csupán búzából legalább 25 millió1 rész, hogy egy meghurcolt, agyonkinzott 
métermázsá feleseget vihetünk- piac—embert, kinek csak sorsa, végzete az talán, 
ra, ennek értéke a mai legutolsó pi- hogy élethivatása pályája a birói tiszt; jog- 
aci ár szerint számítva több mint erősen felment a büntető bíróság egy ször- 
550 millió korona, mihez más me- nyü vád alól a jogos védelem fennforgását 
zőgazdasági termények, különösen látván bebizunyitottnak s ugyan azt az em- 
tengeri és hüvelyesek eladása utján bért hivatalvesztésre itéli fegyelmi bírósága, 
befolyó összegeket hozzáütve, bát- elveszi tök; családjától a kenyeret, reáuttaz 
ran tehetjük 1000 millió koronára erkölcsi megítélés szégyen bélyegét tőnkre 
ezen összeget melyet mezógazdasá- teszi? Hát kétféle az igazság: veti ellen a 
gi terményeink feleslegeinek érté- kétkedés meg nem szűnő hangja, mikor ott 
kesitcsc utján beveszünk. Mivel pe-1nem látja behizbnytoUnak * ixmosséget és

Nagyatádi Hirlap tárcája 
Alkony.

A knresu hajó nyöszörögve, jobbra - 
balra hlmbálódva küzkődött a jégdarabok
kal, a melyek harsogva, lármázva súrolták 
oldalát. UlásszUrke ködfelhó Olt a víz fe
lett, a mely puhán, selymesen, hot sötétebb! 
hol világosabb árnyalatban variálódva bo
rult a víz fölé és egybeolvadt a parttal.

Egyedül ült a fedélzeten és átenged
te magát a nagy lemondásnak, a mely a 
végtelen szürke képből áradt felé|e. A ha|ó 
hosszú, fekete utat hagyott maga után, a 
melyet lassan-lassan léptük el újra a lom
hán úszó jégtáblák.

Megrildergelt. Metsző szél borzolta 
föl n Ha|át, tépte a fátyolét. Hagyta. A kor
mányosnak fájhatott a keze, mert ügyetlenül 
vezetett. A linjó nekivágódott a kikötőnek.

Egyedül szállt ki. Lassan haladt a fák 
közt, a melyek olyan csonkán, reménytelen 
szomorúsággal meredeztek a havas földből, 
mint egy gyermektemető rideg, dísztelen, 
fakó keresztjei. Sürü hóplhék kezdtek hul
lani, a melyeket a dunai szél arcába csap1

dosotttr Belenézett a levegőben kavargó hó' 
örvénybe és ezt mondta félhaugo;an.

—  S iilszerü .
A nap már lebukott az ég perezéröl 

és az alkum* homályos uszályát rátrritette 
az utakra. Mégis csak egy gyalogúira for
dult és ment elóre. Ment magányosan a 
magányos szigeten, amely kérgesen,a tava
lyi örömöket felejtve feküdt a fagyos hul
lámok közt.

Az óriás platánok vágyakozva nyújto
gatták karjaikat a rózsaligetek felé:

— Szőkefürtü illatleányok, hol vagy
tok?

A liliomtáblák mellett haladt el. Kia
szott. özveg« korákat zörgetett a szél a ke- 
vély, kábító keblü virágok helyén. Eszébe 
jujott, mit súgott neki, mikor itt elhaladtak : 

Piros liliom.
Minden lépésnél száz emléket kiáltott 

feléje az élet bús temetője. Itt jártak együtt, i 
Ezerszer ismételtek egymásnak kevélyen, az 

! örök szerelembe bizakodva I
— A míg a csókokban nem atszik ki, j 

! hanem újra éled -a vágyak piros lángja, a
I míg szemünkben afárad'ság bágyadtságból 
uj örömök gyulnak ki ragyogva, addig ma
radunk sgtjütt. Mi a mámorrózsák herva-

dásársiem fogjuk újra megkönnyezni. Az 
ulkonyatuk is parázs tegyen és eltOoOiik 
egymás mellől pirosló ajakkal, kacagva, 
szerelmi lázban vergődve. A ml együttélé
sünk sarjaözó tavasz, arany szlnfl nyár. ,A* 
ősz dere nem fogja érni a mi mezőnyt.

És elment. Akkor ment el, mikor még 
perzselt a nyár. Vagy ö már megfejtette p 
nedveskeblü színtelen ködíelhöket, amelyek 
sandán leselkedtek a pászit selyme és az 
aranyszínű hegyoldalak mögött?

Elment . .
*De ö látni akar|a mégéĝ sser az ö 

buja nászuk tanyáját, a hol a levegő hullá
mai lágyan zengetl az utolsó csókok sené-

|4t Megállt a kupit előtt, kilincs engedett 
a könyebb nyomásra. Belépett. ApuhastO' 
nyeg a negyedik lépcső fölött most Is kes- 
hedt egy kicsit. Az ablak egyik fényes sze
me most Is el van Hasadva. A nagy lámpá
nak csak cgfjik karja világit. Minden jg y  
van, mint mikor utoljára járt itt. A szoba 
ajtó nyitva . . .

A levegőben ismerős parfüm úszik. A 
¿vázában kevélyen, büszkén páváznak a ka-. 
IméHák, az ó kedvenc virágai. •

Leteszi lassan a kabátját, kalapját «
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felment; itt az ítélet erejénél fogva bűnössé
get állapit meg ?

óh nem, korántsem. Az igazság min
dig és mindenkor egy. Örök változhatatlan. 
Alapja az erkölcs, biztosítéka a tisztesség,

. megnyilatkozása a becsülés.
Óh nem, korántsem. Az igazság_ min-, 

dig és mindenkor egy csak alkalmazása 
más és más emberek, helyzetek és vissonyók 
szerint. És ha ezt megértjük — meg is akar
juk érteni — a szánalom, a részvét feltoluló 
érzéseit, mint hangulatokat leküzdve bár, 
megismerjük, kell, hogy megismerjük az 
igazságot.

Tudott, ismeretes a mátészalkai kir. 
alblró esete. Boros, italos fővel éjszaka be
tévedt egy ismeretlen magán házba, a hol

ilyen Ítéletet, mely más é% kétféle nem lehet, 
hanem csak egy,- a mint maga az igazság 
és mindenkor egy.
- . Az a birö, a ki végzetesen megfeledke
zik magáról-és megfeledkezésében bármi ci- 
men és alakban a maga megfetedkezése 
előidézte helyzetben megtorlást keres: tisz
teletre, közbecsülésre nem érdemes. Sovány 
Dezső kir. albirő,maga kereste a sorsát vég
zete és nem a Vak véletlen- pecsételte azt 
meg. Bűnössége emberileg, álQtáno» emberi 
felfogás szerint számíthat beszámítás hiányá
ra, mentségre s ez alapon felmentésre: de 
mint bírói cselekedetére nincs mentség csak 
megtorlás.

óh nem elrettentés, példaadás nem: 
csak méltó büntetés. Mint biró elvesztette az

hangos volt a jó kedv. Szóváltás keletkezett erkölcsi alapot hivatása gyakorlatához, mint 
a házigazda kéményseprő vendége és az al-! ember, joga, jussa van, hogy expiálja a 
biró között s mikor már-már tettlegességre f múltat, javuljon és okuljon, 
fajult a dolog, az udvaron nyert a vita be-; Mert nttnlcell feledni a curiának egy 
fejezést s a bizonyítékok azt és úgy állapi- közismert indokolását, mellyel az ügyvédi 
tották meg, hogy Sovány Dezső halálosan kamara elutasitó határozata ellenében egy 
meg&zurta a kéményseprőt, ki pár napra cl- hivatalvesztésre üélt bírót a kamarai tagok 
halt. önvédelem, jogos önvédelem volt a közzé felvenni rendelt mikor kimondta, hogy 
védelem. A jogtalan és közvetlen súlyos tá-; egy kinevezett bíróhoz utalva vannak a felek, 
madás jogos elhárítása. Ezt és igy fogadta reá keli, hogy bízzák ügyük eldöntését;

■ btréaág s ci alapon mcntê MÍg egy műkődő ügyvéddel szemben mindig

tek közt fog lefolyni, hogg az sokáig emlé
kezetes fog maradni közönségünk előtt.

Ugyanis, alkalmunk lesz olyan küz
delmekben gyönyörködni, mely még sokka! 
nagyobb városokban is joggal irigységet
kelthet.__. ’ L '-

E versenyre városunkba érkezik a Ka
posvári Athlétikai Club első football csa
pata s az egyesületnek mintegy 15 atlétá
ja, akiket az egyesület vezetői kísérnek 
Nagyatádra.

Úgyszintén itt lesz a Pécsi Athlétikai 
Club, mely ugyan még végleges választ 
ném adott s igy lehetséges, hogy helyette 
a Budapesti Egyetemi Athlétikai Club, vagy 
a Műegyetemi Athlétikai és Football Club 
lesz a kaposváriak ellenfele.

Érdekesnek és tanulságosnak tartjuk 
ez alkalommal megismertetni a kaposvári 
Athlétikai Club fejlődését, mely méltán szol
gálhat buzdító például a Nagyatádon meg
alakuló sportegyletnek. A Kaposvári A. C. 
1903-ban alakult meg. Az elsó években 
még súlyos vereséget szenvedett a főváro
si egyesületektől. A csapat tudásának a 
fokmérőjét minden évben a Műegyetemiek
kel tartott mérkőzése mutatta, amely Sok
szor Igen csnmja sztnben tüntette fel a ká

té fel az albirót Jogáazi nyelven úgy neve--a felektől függ, fogy bizafmtm alapulóInig-;posváriak játéktudását. Igy tartott az 1907-ig 
zik ext, hogy beskmitást kizáró ok. Értelme,-;bízásukkal felkeresek amikor ugyanis a tavasz elején a Pozsonyi
tartalma a tény, a bQnOwég megáttapttása/ • így és ez áH a mátészalkai albiró esc-: Torna Egylettől súlyos vereséget szenved- 
bár, de felmentés. A bünügyi iratok le vol- ^ben ». Mtnt bíró érdemtelenné vált tiszte j tek. Ez kijózanította végre az egyesületet s 
tak zárva, nem úgy Sovány Dezső esete, k». gyakorlására. mint ember kell, hogy keres** vezetőség a régi öreg játékosokat fiatal 
mint ember közhivatalnok és hozzá ítéiőbiró bizonyára meg is fogja találni a boldo- \ erőkkel cserélte fel. Ezek aztán csakhamar 
volt. Biró, a mely hivatás első principima gulás útját. S ha megtalálja, ez lesz az ő | megmutatták, hogy mit tudnak, 
az intaet, szeplőtlen jellem, érdemesség a igazsága. De nemcsak az övé, hanem maga j Ugyanezen év tavaszán már megnye- 
közbecsülésre. az igazság eszménye is, mely ebben az eset- rik nag9 küzdelmek árán Délmagyarország

A fegyelmi bíróság hivatalvesztésre ben is, mint mindig és mindenkor csak egy labdarugó bajnokságát s19JQrben Dunántul 
Ítélte a birót, .mert érdemetlennek tartotta őt lehet. bajnokságát. Legértékesebb győzelmüket
ezen esete folytánál köübecsülWft. !á . [azonban most május 29-én aratták, amikor

_ í azt a Műegyetemi
a fegyelmi búóság Ítéletéhez csak egy szót, | un nU1^,,Û nl t̂ IUU U Atllétikal és Football Clubbot, amely őket

É. itt nwg i. állhatunk a nélkU!. hogy 1 Y|j|WígP| it||||it]l[i|i ÍHllh" fiX 3 legyetek 7-4 arcban
. „./dini binW* itéletéluri csak egy „M , n m u f i r  Alllílikai Footb.ll C.-----
egy jottát fűzhetnénk. Megválthatunk,  ̂ nél-; PÖKI Í IH  f ij l lj l  I, (]» NMfltÁOflil Itufajdonképen a footballjátékra megtanította 
kül, hogy a szánalom, a részvét hatása lel-\lt "  i  amelytől már nyolczszor súlyos veressé-atiliiiai és footlaü verseny
megtévesztő lehet. Sajnálhatjuk az embert, ie  Qnnn07t{]0 1 jin 
részvétet válthat ki belőlünk egy család jö- Uliyilü/iHlü / ILIl egy család jö
vője, sorsa, de az ítélet, mikor azt egy ítélő- Múlt számunkban már részletesen fog- 
bíróra alkalmazta, helyesnek, jogosnak és lalkoztunk derék tűzoltóink fényesnek igér- 
ígazságosnak kell élfogadni. És csak ezt az | kező nyári mulatságával. amely olyan kere-

get szénd védett. Mióta egyik legjobb vidé
ki csapatnak tartják a Kaposvári Athlétikai 
Clubot. Jelenleg olyan fényes formában van 
a kaposváriak csapata, hogy bármely egye
sülettel bátran felvehetik a küzdelmet.

A footbal mérkőzés előtt az egyesüle- 
atlétál mérik össze erejüket, akikhez azon-

pár lépést tesz előre, itt van a pamlag. Itt 
a hímzett vánkosok, amelyek közt remegve, 
hullámzó, reszkető szivvel ült először. Lám, 
itt van rajta a bibirtakaró . . . Ragyogó, 
hízelgő selyme szerelmesen simul habtesté- 
he*, mikor a «Hajnalt» festette róla. Szembe 
a nyitott-ablakon ömlőitek be a kellő nap 
friss sugarai.

Laborul a pamlagra, arcát a vánko
sok közé temeti. Hinni akarja, hinni, hogy 
ö most is ott van a túlsó szobában. A disk- 
rét függöny lebbeni fog. Kacagva jön be, 
mellé térdel éa csókvlrágokkal hinti tele ar
cát, haját, nyakát. A lámpát még soká nem 
gyújtja föl, hanem öaszebprulva, pihegve 
nézik a bizarr árnyakat, a melyeket az ab
lakon behúzódó sötét rajzok a falakra, sző
nyegre, bútorra . . Jönni fog . . .

Lassan föláll. Tétován lép a konyha- 
szekrényhez. Peopárdi könyvelt veszi ki. A 
fenséges bánat klkrlstályosodotj gyöngyeit. 
A könyv klnyilllk: Egy nomád pásztor 
éjjeli dala a holdhoz. Ott nyilt ki, ahol 
együtt olvasták.

A kályha mellé Ql: A nagy puha kii 
roaazékben el vész karcsú alakja. Fehér ke 
zéböl lecsúszik a könyv a szőnyegre. Ujjni 
gyönggyel hímzett zacskójával babrálnak.

Illatos, lila levélkék hullnak az ölébe belő
le elővesz egyet és olvassa. Olvassa a val
lomásoktól hangos és könyörgő vágytól 
panaszos sorokat olvaasa . , . Aztán csön
desen, béna mozdulattal beejti a lobogó 
rangok közé . . .  A selymes, finom papír 
sisteregve fóllobban és kialszik. A hamu 
egy pillanatig még egy darabban marad, a 
fekete sorok összefutnak. Aztán szétesik. 
A második levélnek csak a dátumát nézi 
meg. Kívülről is tudja mi van benne. Aztán 
az Is a tQzbe buli , . . Közben észre sem 
veszi, hogy a Kisugárzó meleg pirosra égé 
U fél arczát.

A  függöny libben. A szoba mostani 
ura, Tihamér, az Író, aki hirtelen eiutizolt. 
barátjától vette át a lakásai és abban min
dent érintetlen hagyott. Belép Meghőkken- 
ve nézi ismeretlen vendégét, aki a világitó 
tűzhöz hajolva, hangosan betűz egy levelet 
mielőtt örökre megválnék tó]e; «Van«ak 
olyanok, akiknek a tegnapjuk kin, a má|uk 
gyötrelem, a holnap kétségbeesés. Én ilyen 
voltam, és Jöttél te és elapadta könnyem 
megtanultam kacagni . . *

A láng mohón nyaldosta körül a leve
let. Tihamér hallka., lép egyet̂  Hosszúra 
nyúlt árnyéka az aszony lába elé esik. Az

feléje fordítja tekintetét Ránéz. Tudja hogy 
az nem az akit most lát először. Azt sem 
tudja, hogy kicsoda, nincs közük egymás
hoz. Talán annyira különbözők érzésben, 
gondolatban, Ízlésben, hogy arait ö feke
tének lát, amaz fehérnek. Mindegy, ó  te
metni. feledni jött ide. 0 át akarja élni még- 
egyszer, utoljára azt. ami úgy vjhariott le 
ebben a szobában, mint egy szerelmi Szá
mum

Félig Öntudatlanul bűz ki Ismét egy 
levelet. Féloldalt megvilágított arcát az is
meretlen felé fordítja, olvasás közben rá- 
rá emeli tekintetét.

Mint hogyha feküdném tubarózsa 
ágyon és nyílnék körülöttem száz aranyvl- 
rág. Bársonyos kelyhükben gyémántharmat 
csillog. Minthogyha feküdném tuba faágyon.
. . . Körülöttem száz illatos angyal, akkik- 
nek a szépe én szerelmesem te vagy . ■ • 
Te vagy . . .

Oda sem nézve ejté tüzbe a levelet. 
Tihamér megigézve lép újra egyet és még 
mindig nem szól. ö  Is érzi, hogy a ml 
most Itt elhangzott, nem neki suól. De le- 
kötve tartja az Igézet, a különös helyzet.

Az asszony hátradől lehunyta á sze
mét. Ezer emlék korbácsolja. Az ajka eped



barr már az atádiak csatlakoznak.^ Jylaj- 
donképenl érdekfeszi.tö küzdelmek Áz atlé
ták között fognak lefolyni, s reméljük, hogy 
ezeknek végküzdelmeibe várfisunk fiatalsága 
is bele fog szÖlhl.

Ezek arkOzdelmek meg fognak győzni 
mindenkit az atlétika és a- fóotbal nemes 
voltáról s úgy hisszük, hogy fiatalságunk 
fokozott mértékben fog hozzá, hogy a ka
posváriak példájára ők is sikerrel állhassák 
meg helyüket abban a küzdelenüien, ame
lyet már évek óta Dunántul bajnokságáért 
Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Szombat
hely, Fiume, Mohács és Monor folytat.

Ma már az összes vezető tényezők 
belátták, hogy u testedzés mekkora fontos
sággal bir a nemzetek életében s Így jogo
san várhatjuk el vezető köreinktől is, hogy 
e szép é* nemes tervnek a kivitelét teljes 
erejükből támogassák.

Szabi István sikere.
Nem politikai lap létünkre sem 

hagyhatjuk emlités né'kül kerületünk 
országgyűlési képviselőjének; Szabó 
Istvánnak e hó 9-iki fényes sikerét 
a függetlenségi és 48-as gazdapárt 
felirati javaslata benyújtásakor tar
tott országgyűlési beszédjével.

Konstatáljuk, hogy az egész fő
városi sajtó a legnagyobb elismerés 
hangján szól úgy előadási modorá
ról, mint beszédének reális tartal
masságáról. Szereplése a népérvénye
sülés egy uj diadalmas lépcsőfokát 
képezi. Nem egyetlen társadalmi osz
tály kárörvendő diadalát mutatja, 
hanem épen az igazi demokrátia dia
dalát a társadalmi osztályok vad irigy
kedése fölött. Mert minden igaz 
értelmiségü ember örömmel üdvö
zölte a nép emberének értelmi győ
zelmét

Le kell vetni az osztályelzáró
dás csúnya irigységét ma már a nép

a csókszomjuságtól. Álmodni akar Itt, ál
modni, ha hazug is az álom. Kell valaki, 
kell, aki mellette van. forró eleven valóság 
akinek pezseg a vére, a két karja Ölelőt. 
A ki igazán hazudja neki ezt az órát, ezt
i  szerelem temető órát. Lehunyt szemmel 
lágyan susogja:

— Szeretsz ?
A férfi lerogy.
— Szeretlek.
— Mindig ? — Mialatt ezt kérdé Ét- 

Villan agyán: <5 van ilt . . . ö . . . Akarom 
hinni, akarom.

A férfi lázasan lihegé:
- — Mindig . . . mindig . . .

*— Az asszony előrehajol. Szemel a 
sötétben megtalálták a másik szempárt, a 
melyek vágyba» toazforeszkálnak feléje. A 
tűz búgva lobog a kályhában. Az asszony 
még előbbre hajlik, két karját a férfi feléje 
nyújtja, a ki kábultan a térdén csúszik kö
zelébe, Már érzik egymás tüzes leheletét 
és . . .

Ebben o pillanatban szikrázva, vakítón 
ggul ki az ablak alatt a sziget egyik Ivlám- 
pája. . .

Megdermedve merednek egymásra. Az 
asszony görcsösen bukik hátra, aztán esze
lősen kapja kalapját, kabátját és rohan ki, 
mintha tüzes ostorral csapkodnak . . .

Haraazthyné Szederkényi jJnfíÖ.

"jogos érvényesülési vágyával szem
ben, mely úgy gazdasági, mint tár
sadalmi téren mindenképen jogosult.

Nevetségessé lettek azonban a 
szombati napon azok, a kik csupán 
a külszin miatt voltak ádáz ellensé
gei a nép fia érvényesülésének ke
rületünkben, valamint azok is, a kik 
a választás eredményében szégyent 
láttak első sorban ugyan csak ma
gukra nézve, de nyilvános beszéde
ikben az egész kerületre.

Vájjon juthattunk volna méltóbb 
szerepléshez a parlamentben?

De a tiszta osztálygyülőlet önző 
szitói jól sejtették ezt az eredményt 
már előbb. Csak a jóhiszemű embe
reket akarták magukkal rántani a 
rósz érzelmek felkeltésével, hogy ez 
a paraszt, ez a trágyahordó földmi- 
ves mennyire méltatlan arra, hogy 
tanult embereket képviseljen az 
ország tanácsában. Mintha épen az 
igazi műveltség az Isten adta tehet
ség méltó érvényesülése előtt elis
meréssel meg nem hajolna!

A I eflesunyáhb. ~oszUlygyülőiét 
szitásával, vallás elleni izgatással, 
feHorditó tanok híwietésével. a tulaj
don szentsége elleni töréssel vádol
ták a legcsufabb módon épen az 
osztályönzés legelrettentrtbb példái. 
Alaposabban még ember roszhisze- 
miségét kimutatva nem láthatta, mint 
ezek az «urak», a pesti-lapok most 
vasárnapi számainak ama elismerésé
ben, hogy demokratikus felfogása 
mellett épen az igazságos mérséklet 
a legkiemelkedőbb jellemvonása Sza
bó István beszédjének és a függet
lenségi és Aö-â . gazdapárt felirati 
javaslatának.

^  NAGYATÁDI h ír l a p

Közlekedési reformok.
Hét esztendő választ el az uj kiegye

zést tárgyalásoktól. Nagyon rövid Idő ; ha 
megfontoljuk, hogy mennyi teendő vár reánk 
egy komoly és nagyszabású közlekedési 
politika megvalósítása tekintetében. Me# 
kell fontolnunk, melyek azok az eszközök, 
melyek azok a paraeventiv intézkedésen, 
melyeket életbe léplqtnónk kell, hogy Auszt
ria a vasutak államosítása révén a ke
zében összpontosult hatalmát ellenünk ne 
fordithossa. Természetes, hogy több mint 
milliárdnyi osztrák Ipari behozatalnál arep- 
resszáliák számok eszköze SÍI rendelkezésünk
re. Ez azonban harci eszköz, melyhez vég
ső szükség nélkül nem szabad nyulnunk. A 
természetes védelem legfőbb eszköze: köz
lekedési hálózatunk megerősítése, uj úti
rányokkal való kibővítése és kiviteli útirá
nyok megteremtése. Erre Magyarország 
földrajzi fekvésénél fogva két útirány kínál
kozik : az egyik Fiume, a másik a Duna 
tengeri kikötői: Galacz és Braila. Ami a fiu
mei utat illeti, ez gyökeres átalakításokra 
szorul. Mig Ausztriának forgalmát Trieszttel
2 vágány bonyolítja le, addig a magyar tor" 
galmat -Fiúméval csak egy vágány szolgál
ta, melynek teljesítő képességéhez sok szó 
fér Itt tehát föltétlenül uj vasúti összekötte
tésekről kell gondoskodnunk. Fiúméból má 
rendes hajójáratok csak nyugat felé indul
nak, a keleti forgalom lebonyolítása az 
Osztrák Lloyd kezében van, mely a ma
gyar kiviteli és behozatali forgalmat omenur 
nyíre lehet — Triesztben összpontosítja és

a magyar árukat osztrák cégér alatt hozza 
a keleten'«forgalomba. Ezt a tűrhetetlen és 
kóros helyzetet meg kell szüntetni; eman
cipálni kell keleti forgalmunkat attól a ha
józási vállalattól, mely egészen osztrák be
folyás alatt áll s nem szolgáltathatjuk ki 
keleti forgalmunkat az osztrák vállalat ké- 
nye-kedvének. Teremtenünk kell tehát egy 
hatalmas hajózási vállalatot, mely kivitelün
ket, Fiúméból a Levantera és a 
keletre bonyolítja. Minthogy Erdély és 
Délmagyarország termelése, illetőleg ki
vitele, a földrajzi fekvésnél fogva nem te
relhető Fiume felé, mint fontos kiviteli úti
rányok a Duna tengeri kikötői Oalacz és 
Braila jelentkeznek. Rendszeres hajójárataink 
ezekből nincsenek,, miért is ezeket úgy a 
keleti, mint a nyugatt útirányban létesíteni 
kell. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
ez útirányokra való berendezkedés és ez 
intézmények fejlesztése időbe kerül, miha
marább hozzá kell tehát látnunk, ha azt 
akarjuk, hogy hét esztendő múltán számba- 
jövő és export érdekeinket támogatni tudó 
hajózási vállalatok álljanak rendelkezésünk
re. Talán nem felesleges utalnuk arra, hogy 
ttt nem pusztán Ipart trdekek éfVéHy'éilté- 
séröt van szó, hanem arról Is hogy agrár 
terményeinknek tárjunk Tel uj piacokat

Magától értetődik, hogy mindazt meg kell 
előznie o* államvasutak hálózati teljes rend- 
behozatalának, hogy az áru és személyfor
galom terén tapasztalt nagy visszásságok a 
forgalom lebonyolítását gátló akadályok" el- 
hárittassanak. Nagy pénzáldozatokat igényel 
e programm végrehajtása ; nem vélek sokat 
mondani, ha egy mlltlárdra teszem a költsé
geket, melyeket beruháznunk kell, ha azt 
akarjuk, hogy hét esztendő múltán mint 
egyenlően erős fél jelenjünk meg a küzdő
téren, ezeket a beruházásokat azonban,̂ to
vábbra eiódéznunk nem lehet és ennek költ
ségei ép oly feltétlenül előteremtendők, 
mint ahogy előteremtettük volna egy eset
leges mobilizáció költségeit, mert ne áltas
suk magunkat-e beruházások nélkül az uj 
kiegyezésnél ismét alul maradunk.

A Máv. jelentékeny tori fareformra ké
szülnek, mely elsősorban a magyar iparra 
róna nagij áldozatokat, Ha ez a tarifaeme
lés azt a célt szolgálja, hogy az államva
sutak teljesítő képessége helyreállittaSsék, 
akkoí-a magyar iparra ezek az, áldásotok 
teljesen elviselhető* lesznek. Ebben *  re
ményben és feltevésben vállalta a magyar 
ipar a tarifaemelés terheit.

H Í R E K
— A városház emeletre építése

ügyében tartott rendkívüli közgyű
lést folyó ho 9-én d. u. 2 órakor 
községünk képviselőtestülete, mely 
a tárgy érdekességénél '■fogva nagy 
számban gyűlt egybe. AKunésTratt- 
ner cég által bemutatott tervek 
mindenkinek igen tetszettek s így 
az anyagi oldala az Ogynek lett csu
pán vita tárgya. Az építkezés a költ
ségvetés szerint 3S000 koronába fog 
jönni, a miból árlejtés utján még 
valami el Is eshetlk. Ez az összeg 
40 év alatt amortizálandó, a miből 

ázbérben 2200 korona körüli évi 
sszeg áll rendelkezésre, tehát a do

log financialiter semmi u| terhet a 
községnek nem okoz. Hosszabb, ma
gas színvonalú vita után a képvl-



Rendelésszerüen

NHGYflTADI'mRfcfiP-^
selőtestület jelen volt tagjai egyhan
gúlag Ijozájárültak, a városházának 
ily körülmények közt való emeletre 
építéséhez, mely határozat 1911 év 
tavaszán lesz jogérvényessé emel
kedése esetén végrehajtandó. fl ka
posvári siketnéma intézetnek évi 20 
kor. segélyt szavaztak meg. Egyébb 
érdemleges tárgya a közgyűlésnek 
nem volt.

készült

ba döntötték, a lovak is megsérültek. Bíró 
Jánosnak dr. WeiSs Jakab nyújtotta az el
ső orvosi segítséget.

— A hölgyközönség figyelmébe! Női 
kalapokat a legutolsó divat szerint, gyor
san és olcsón alakit, diszit elismert kitűnő 
fővárosi divatárusnó: «Friedrik Mariska» 
Budapest VI. Vörösmarty utca 73. Elegen
dő az alakítandó, vagy díszítendő kalapo
kat néhány magyarázó sor kíséretében be-

— A német császár Somogyban. Mint | küldeni, azok a legrövidebb idő alatt vado- 
j megbízható forrásból értesülünk, Vilmos né- ’ nat uj kalapokként, feltűnő olcsó árak fel- 
i met császár szeptember hó elején Magar- számításával érkeznek vissza a\t hölgykö-
országra jön, hogy Frigyes főhercegnek Ba- zönséghez. Levelekre készséggel és díjtala- 
ranyamegyében levő belyei birtokán rende-! nu| válaszol, 
zendö őszi vadászatokon részt vegyen. Vil- 4 , '
mos császár Bécsen át jön berlinböl .  ez -  A um,n um n, „ t div.icikk 
utján vonata Zákány, Ggékényes, Barcs, Szí- “m - í ?  ’T !  í  ' f  ' 9“ 'k
getvár állomásokat is érinteni fogja. "9 “>"bb diyat-at rakc,6|a, lesznek. A ggö-

' I ___________ | - _ L  ' l _ | ,  — A közigazgatási bizottság Qtó»e. » « « » « 'ónalakka hen-PtmPnPT kanarnK Somogsjvármegge közigazgatási bizottság. Sereivé és megszöve otgan bengomást kelt, 
a U l l C I I G U  Mak(ol .nnnlha,folgekony ezüst volna Nemcsak

Géza főispán etaöklésével ülést tartott | e« cdul’ h" ° ™  f  “™ ” ' 1 k' vcrlcn “  “ a'
— Az állandó választmány ülése. So- Vlk cs a "g^lonfélébb czelokrá fogják 

moggvarmegge állandó választmánya jullus használni. Az angol szövögék kapták fel 
14-én, csütörtökön délelőtt 9 órakor a vár- | « ? “  “ 'a“ !!01' amel«et élsösorban szinpa- 
megyeház kistermében Kacskovics Lajos d‘ °'tó^kekre szántak, de azért estélgi és 
alispán ítlKílésév?! Olést tart. Az ORs" az 'u,c”  rotlél,ho1 »  alkalmasnak mondják az

-agtefa, T-én fartandS vármegyei Iende3 ametgek ugg látsza-
közgyűlés tárgyalási an9,gát készíti elő. " ° k‘ ^  terme

li, -  Áthelyezett szolgabirö. Bárány Sán - ,ét a'umlnlum-salolc. színházi köpenyek 
-idor kó.ix,,,., szolga bírót Stetz Látóó -dri“  m<is '"'•«■darabok olgan hatásosak, hogy 

melyébe Lengyeltótiba helgezte át a főispán, i" " "  «z  <;el,ez divatba hozni. Hogg mele- 
i,___. . _ , . _ . ,  . ’get alig adndk, azt a divathőlgyek aligha— Átrepültek bennünket. F, hó 10-én . . . .  . . . .  . . , . . , ...~ .. ,  , _ ,, , j fogják hibának betudni, mert rendkívülvasárnap délután 3 óra körül szokat an! „  .. ... , ..¡könnyűek és szépen kiemelik a kecses nöl ¡tüneményt veitek észre többen az égbol l o-' , ,. a ' i 4A‘ a □ I , „u idonlokat Készítenek még ebboi a fémbőlzat deli táján. A szerkezet, mert az volt,1. .. A . . .  ... ,¡a a íl ~ u . a. a i i , * hálószerű szöveteket ajtó és ablakfugqo-

£  " IZ  7 ™  ' T ' á"  L  ngöknek. fallkárpttoknak, takaróknak stb.
\  L ® .  **  alnnilnlum-rldiköiöket a, angol és fran-
Z T l  határózo.ü,n C2lu hfl már o l alakok-
állítják, hogy a jelenség sem madár, sem , . . .. , .. ,, 
léghajó nem ,  0*  s Így’ csak repülőgép, »an, zsluo,okkal, szallagokka,, más femek-

f bői készült véretekkel, finom dűseselyem-

felöltők.

elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

¡ ¡ I  K a p h a tó K

Deutsch F Károly
és Társa

f é r f Í 8 2 a hóknál

B ü b f l P E S T ,

ÍV, Ferencziek-tere 2.

; béléssel, széliében-hosszában viselik.

ae 8« 88 SS 38 í .  .
Sö? Síí?» 88 88 88 88 88 88 88

| lehetett. Hogy honnan jött és hová ment,
; azt megétfapitani « m  sikerült, mert a nagy 
lapok mit sem szolnak arról, hogy Magyar- Fürdőbe utazó betegek figyelmébe!
országon ezidöszerint bárki is repülne. Mindazon betegeket, akik görvélykór, csuz, 

j — Valamennyi főszolgabírónak I A j asztma, ideg, gzomof- és bőrkiütésekkel 
| ministeri rendelet pedig így szól: Az igaz- járó vérbajokban szenvednek, és fürdőbe 
sigflgministeriumtól nyert értesülésem sze- szándékoznak menni, saját érdekükben fel- 

I rint többször tapasztaltatok, hogy a fejlet- hívjuk, hogy mielőtt ezt megtennék, el ne 
len kor házassági akadálya alólfelmentésért; mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos in te-,, 

{(1894: XXXI. t.-c 7. §) beadott orvosi bi-|«tét (Budapest, V., Váczikörut I8>4 f*lke- 
zonyitványokban az illető hatósági orvosok «'«snl és orvosi tanácsát kikérni, amennyí- 
a házasulandó leány kellő fejlettségét iga- ben ezáltal tetemes idő és p humegtakari- 
zolják a nélkül, hogy a véleményük alapjá- *ást eszközölhetnek. Or. Kovács gyógymód
ul szolgáló ténybeli adatokról és különösen 1« a vérgyógyitás. kizárólagosan a vér tisz- 
a leány fejlettségének fokáról említést ten- titását. a vérkeringés rendezését és uj Vet
nének * így a bizonyítványok szövege a rra  tani tökéletes vérnek képződését szorgal- 
enged következtetni, hogy az illető leány mazza. Ezáltal emeli a test összes szervé- 
csupáu korának megfelelő fejlettséggel bir nek munka- és ellenálló képességét. 
Ennélfogva, tekintettel a korai házasságié Ezen gyógymódrólmost megjelent «Hem- 
pésböl származható bajokra, (elhívom a ti- opatia* című könyvben terjedelmes' 
met utasítsa a hatósága területén működő en ir a szerző, dr. Kovács. Ara I koro- 
hatóségi orvosokat, hogy a fejlettségi bizo- na Ütsz kötésben 2 korona IKapható 
nyitványok kiállítása körül a legnagyobb minden könyvkereskedésben és Dr. 
szigorúsággal és óvatossággal járjanak el Kovács Izsónál, Budapest V. Véczi körút 
a amennyiben a fejietséget minden kétséget 18. szám.
kizárólag megállapították, az erről szóló — Politikai napilap kapó«váron Au- 
bizonyítványban mindenkor külön említsék gusztus 6-in uj politikailag független napl- 
meg azt is, hogy az illető leány fejletsége lap indul meg Kaposvárott dr. Szöiiyl Hugó 
életkorát meghaladja és egy 16 éves leány fő- és Göndör Perencz szerkesztőségében, 
átlagos fejlettségének felel meg, továbbá, — Az újságírás szenzációja Az Est, 
bogy a házasságkötés ebből a szempontból ** a fővárosban naponta korán délután meg
akadásba nem ütközik. |elenő ízléses, bátor, szabad és becsületes 

Megbokrosodott lovak. Biró János lap. Az est uj színekkel uj formákkal vág 
kuntelepi lakos lovai f. hó 9-én reggel 7 utat az események áradatába és mindenütt

* |és 8 óra között az uj szivatyutól megijed- ott van ahol szükség van a gyöngeség vagy 
» I ve nekimentek a járási takarékpénztár előtti az el nem ismert érdem védelmére, és a 

¡hídnak és a kocsit és gazdájukat az árok- hol szüksége mutatkozik a bűnök lelepte-



zésének. Az Est újságírói gárdája a legne
vesebb újságírókból áll, akik mindent oda
adnak a közőnségrieRTa mit csak függet
len, tiszta ke f̂t'és a nagy emberi ideálo
kért küzdíTújságirók oodaadhatnak r szivü
ket, eszüket és munkájukat; cserébe csak 
a közönség szerefetét kérik. Az Est min
dennap a legelső délutáni gyorsvonattal 
indul Budapestről szerteszét az országba és 
igy az ország minden tájára 'legalább fél 
nappal előbb viszi meg az aznapi L esemé
nyek hirét, mint a többi fővárosi iiapilapok 
és azért előfizetési ára mégis havonta csak 
1 kor. 40 fillér. Előfizetést akármelyik posta- 
hivatal elfogad.

NAGYATÁDI HÍRLAP.

A levegő meghódítása.
Két ember a repülőversenyrői 

tér haza és beszélget':
— Na, ezen is túl vagyunk 

Láttunk röpülni.
— Igen láttuk a repülőgépeket 

— gurulni.
— Azok magyar repülőgépek 

voltak, a melyek gurultak________ _
— Csak hagyja békében a ma

gyarokat. Igaz, hogyazok megterem
tették a gurulási világrekordot, de gu
rultak a franciák és gurultak a né
metek is.

— Maga nem volt künn csü
törtökön, azért beszél ilyen lekicsi
nyelő hangon a repülőkről. Csütör
tökön nagyszerűen repültek. Ott van 
mindjárt a Frey. Gyönyörűen repült 
vagy 10 métert és ha el nem törik 
a kormánykmk«, még tovább repült 
volna.

— Hja I Ha el nem törik a kor
mánykerék I. .. Sz, ez azl

— És legyen nyugodt, ha el 
nem törik a kormánykereke, nem 
zuhant volna le a közönségre és 
nem csapott Volna agyon vagy hat 
embert

Hal Mindig ez*a sok. halj 
Lássa, ezért nem tetszik nekem a 
repülési Hiszen repOTnek, repülnek 
néhány percig a levegőben, ha tel— 
(esen szélcsendes Idő van, de aztán 
vagy a motor romlik el, hol a csa
var törik el és mindegyik gépnek 
lezuhanás a vége. Olyan biztos máj 
a repüles, hogy a mezőknek szá
molni kell azzal a körOlménynyel, 
hogy a fejük fölött röpködő gép 
esetleg a nyakukra esik. Szép kis 
rdpüles.

— Hiszen igaza van. A repü
lés, mint olyan még nem tökéletes, 
de naprol-napra fejlődik. Az unoká
ink esetleg repülőgép omnibuszokon 
fognak kéjutazást tenni.

— Lehet, hogy Igy lesz. Most 
azonban nem egyéb a repülés, mint 
egy szép, merész inutatváng, a mely 
czlrkuszba való. És mit gondol — 
azok az avlatlkusok, a kik repülnek, 
nem így fogják fel a dolgot?

— Nem éftem-önt.
— Pedig érthető a dolog, ösz- 

szesereglett Budapestre vagy negy
ven avlatikus. Egyik Jem tudja, hogy 
mit hoz a jövő, hogy melyiknek si
kerül számottevő dijakat nyerni. Ez 
a véletlen dolga. A közönség előtt 
látszólag küzdenek a dijakért, de

mind^gyikők nagyon jól tudja, hogy 
mi haszna lesz a röpülésből.

Most még inkább nem értem 
az egészet.

Olyanok ők, mint a cirkuszi 
atléték. Legyen nijogodt, már előre 
elosztották maguk között azt a sok 
szép dijat, a mit tőlünk el fognak 
vinni. Mindegyik a legpontosabban 
tudja, hogy mennyi fog reá esni.

— Hm! Lehetséges
— Ezért nem komoly dolog az 

ő repülésük és ezért nem lesz ko
moly dolog mindaddig a röpülés, a 
mig azt idegizgató cirkuszi mutat
ványként kezelik.

—̂ Aláírom mindenben az ön 
¡szakértői véleményéit és mos enged
je megjegyeznem, hogy nekünk ma

gyaroknak mégis több eszünk van,
mint a franciáknak, angoloknak és j Vásárlásnál azonban vigyázzunk és haiázottui 
a németeknek, mert mi — nem tá- KHhy-íélét kérjünk, mivel .ok  haszontalan

' giluk egyelőre az édes ányafőtdtől. uiánzau van.
— Ebben igaza van. A magam ,

részéről még egy csöppet sem óhaj- doboz ára 60 fillér,
tóm a rópülést Csak Ttctliy-fclot fo g a jjua i c l.'!

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL

— Persze, persze, 
ml csak meg avval, hogy nálunk az 

¡élelmi és egyéb cikkek árai röpköd- 
;nek félelmetes biztossággal és ma
gasságban . . .

Más, komolyabb téméra terelik 
beszédet.

HIRDETÉSEK
550 szám 1910 végrh. [

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. te . 102. §-a érteimében ezeime*, 
közhírré teszi, hogy a szigetvári kir. já-1 
rásbiróságnak 1910 éviSp.,404 3 számú 
végzése következtében dr Pkhler József 
ügyvéd által bépviseit BreUer Ferencz 
javara 633 kor. 02 filL s jár. érijéig foga
natosított kielégítés végrehájlüs utján lefog
lalt és 906 kor. 80 f. beesni! következő ingó-j 
ságok, u. m fűszer, rófösárak, bolti álvá*1 
nyok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság. 1909-ik évi V 275 2 szánni vég
zése folytán 633 kor. 02 fül. tőkekövetelés 
ennek 1910 évi junius hó 8 napjától járó 
5 */,. kamatai és eddig összesen 117 kor. 
42 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek ereiéig, Drávaszeutesen alperes üzle
tében leendő megtartására

1910. évi julius hó 20-lk napjának 
d. e. 10 óráj*. 

határidőül kilúzetik és althoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. 
évi LX. t-c. 107. és 108. §-al értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron r alul is el 
fognak adatni t

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

Kelt Nagyatádon, 1910. évi julius hó
b 11 í i j >) h 11

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

földön.
A ki borait minden

kor Jő áron és hamar 
• karja eladni. Öltésen 
Delaware szőlőt «zántó- 
föidekre Is, «»ha a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegyes bor olyan fi
nom lesz, hogy drága és 
hamar étket.

Ezt bizonyítjuk, kik m ír termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 80 ko-—  
rónáért is megveszik hektóját, ha százezer hold 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a múlt é t
ben is perenotfporától mentes nagy termést adoff* 
(holdanként 39 hektó.)
Vesaxőről árjegyzék Ingyen és bérmentve. 
NAQY GÁBOR szölönagybirtokos, 

KÓLY Bihar-m. Pósta távlrda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, román, horvát. uerb és né-

SZABÓ JÓZSEF
kir. bír. végrehajtó.

1
Kral

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek 

A m Ar i a c z e l i  s z Oz  m A b ia
védjegygyei «IIAtva, 

melyeket Márlaczell gyomor 
cseppeknek nevez a nép, har- 
raincz esztendő óta úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E  cseppeknek utói- 
érhetetlenül jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás, álmát 
jaasá^, vérszegénység és sáp-

.Kapható mindég gv.Wysze. 
bán-. .E g y  kis üvWf fillér, 

■ ■  nagy ttvag I K 40 fillér. 6 üveg
5 to ro n a , 3 duplaüveget 4 K 90 fillérért fraa- 
ko küld a készítő BRAD V K. gyógyszertára 
a .M agyar Királyhoz*, W ien, I. í lelschmarkt 
I, Depot 341.*

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Márlaczell 
Szűz Máriát ábrázolja, a «WO r jxtntt -eeomago- 
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

Egy jó házból való fiú, 
tanoneznak felvétettik. 

Benyák Jánosnál Nagya- 
tádon. =====
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul-
tenyésztők

figyelmébe!

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

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

ked öcég.

Gazdasági és varrógépek gyári raktára. I 
A. világhírű John-féie szab, mosógépek kizá
rólagos helyi raktára.

AViíjdcnnemű takaréktüzhelyek, 
egyszerűbbtől a iegdiizestbb kivitelig.

a lég-

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

dasági vetőmagok. Itt „Cornélia** és „Sophiana“ permetezők és 
alkatrészek. I* 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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ELVÁLLALOK:

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

RAKTÁRON TAR T O K :

Imakönyveket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny

veket. író, fogalmi, Itatós és ivlevélpapirt. |~T~1 lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpaplrt és kartont egész ivekben a legizlésesebb kivitelben 

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

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

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

P  ' --------------------- —  '
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Könyvköté&eti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek

CT
C Öc
f a .

* o
09

■ a

o  
3 T

09
( O
- c

c
EL'
09s
( V
3 T
a *
09
3

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatost tíenyák János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.
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M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s f i t ő r t O k ő n

FELELŐS SZERKESZTŐ:

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és Ki adóhivatal: Nagyatád, SxéchényMér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még. Benyák János

ĵ ibontákozás.
Társadalmi bonyodalmainknak 

most ériünk tetőpontjára. Meglátszik 
ez mindenen. Az izzás általánossá 
vált és mindenki ébredt szemekkel 
néz a tűzhányó kráterébe.

Senki sem hisz senkinek. M ii-j 
denki tisztában van mindenkinek rossz 
szándékaival. Szemérem, alakosko-: 
dás. sőt_£ frázis, is már leveiósÍHi4 
került és teljesen pőrére vetkőzve1 
folytatjuk a harcot.

Mi lenne itt, ha nem félnének! 
oly sokan egymástól?

Ezután az ut már csak lefelé! 
haladhat. Az egyetlen egy vihartól 
dúlt kopár szrrttetőről az uj magyar 
nemzet sorsa mér csak a völggbe 
vezethet. Csak az a kérdés, milyen 
hegyoldalon haladunk alá. Lassan 
kezdett, következetesen, méltóságo- 
san növekvő guruldssal foglaljuk-e effl 
a lejtőnek lefelé minél tarkább virá-j 
nyait, vagy hol dühösen nekilódulva, 
hol egy-egy fenslk által előidézett 
kinos veszteglőben önmagunkat to
vább dúlva a megállás és szaladás 
váltakozása által okozott nagy ráz-< 
kodásokkal jutunk a völgy ölébe? 
Es vájjon mikor érünk |najd termé
kenységünk igaz talajára?

A 48 által politikailag egyenlővé 
tett magyar nemzet gazdsági és

társadalmi egységgé még máig sem 
vált. Hosszú félszázad s még több 
idő kellett ahhoz, mig a magyar 
nemzetnek politikailag felszabadított 
törzs-rétegei gazdasági és társadalmi 
öntudatra is ébredtek, önlétüket ér
teni kezdték és önakaratuk önálló 
érvényesitését óhajtani merészelték.

Eleinte csak örömmel és hálával 
vették a robot és uristék alól való

ben. annak közvetlen gazdaság?elő
nyeit élvezve, a közéletet, a gazda
sági és társadalmi szereplési teljesen 
átengedték előbbi uraiknak.

Azonban előbbi Vezető osztá
lyaink ezt a szerepet betölteni mind 
kevésbé tudták és viselkedésökkel 
az egész nemzet érdekeit nem elé
gítették ki. Mert tekintélyben és 
erőben aláásva önállóságukat úgy 
gazdasági, mint társadalmi téren el
veszítve oly erők behatása alá sü- 
lyedtek, melyek anyagi erejükkel fe- 
lettők uralkodni tudnak.

A helyett, hogy régi történelmi 
osztályaink a felszabadult nemzet 
uj alap - rétegeiben kerestek volna 
fegyvertársat a£ uj idők bajaival 
szemben, igy elszakadtak tőlük, ta
lajt veszteitek lábuk alatt és előál
lott az, a mit az u. n. értelmiség 
elszigeteltségének nevezünk. Az, 
hogy semmi igazi közős érzelem a

tanult ember és a keze munkája 
után élő ember között nincs.

Minthogy igy egészben véve 
felsőbb néprétegeink ma már nem 
foglaiják magukban azt az anyagot, 
mely érzelmi közösségbe tudná egye
síteni magával a magyar nép zömét, 
a nemzeti kibontakozásnak uj uta
kat kell keresni.

Ez az út pedig nem lehet más, 
mint a dolgozó nemzet, a , 
m aga k e ll kiad/assza és önmagé
ból kiem elje azt az u j méltó, szél
lé  mm J/eg m unka0 osztályt, m ely
0  nép a lta t és a  népből keletkez
ne s a v v a l te ljes érzelm i együtt
érzésben negye ő t a nemzet szel
le m i ku ltu rjának  oezetését.

Ez egy óriási feladat. Jdő és 
végtelen küzdés kell ehhez. Számta
lan egyén fog ennek vértelen harcá
ban elpusztulni, mig nemzedékék 
munkája árán az uj magyar nemzet

1 ismét egységesen ellőttünk fog állanl.
Az osztályok, a néprétegek ez 

I iszonyú harcában, mely a jelenlegt- 
, szellemi osztályok romjain, azok 
¡derék maradványaiból és népünknek 
a harcban kiemelkedő dáliáiból 
fogja kiizasztani az uj életet, tömén
telen lesz a vereség, a bukás, a pusz
tulás azok részéről is, a kik az uj 
nemzet tétéért küzdenek.

De a végeredmény tekintetében 
kétségben nem lehetünk. Az uj- ma-

Nagyatádi Hírlap tárcája
Rövid mese . . .

Szőke leány barna fiút szeretett. . 
Szenvedett is szegény lányka eleget,
Majd elsülyedt e szép világ alatta:
Barna ifjú szívtelenül kacagta!
A bánattól majd elhervadt a szegény . ..  
Rá nézett egy szőke fiú: szép legény,
S gyógyult, vidult észrevétlen a leány — 
Hozzá is ment uj esztendő tavaszán I
Hogy asszony let — a barna is szerette. 
Sopánkodott, sóhajtozott mellette,
Hogy ajkáról csak — egy csókot szakaszizon: 
Szegény fiút kikacagta az asszonyt

(Vobrecterí) QyöMtff h’adtv.

A luganol flu.
A lugnnol fiú kint ölt a kávéház ter- 

raszán és Imzudott. Mivelhogy senkisem alt 
körülötte, hát magának hazudott Igen szé
peket éa Igen érdekeseket.

A luganói fiú tulajdonképen riporter 
volt és nem a napsütéses olasz Luganóból 
származott, hanem Valahonuét Mármaros-

megyéböl. A luganói előnevel a lügen szó 
rnegolaszositásából kapta, mert a lugauoi 

I fiú professzionátus hazug volt, nemrossz- 
| indulatból, csak egy belső haliamból.

A luganói fiú tehát kint Ott a kávéház 
terraszán és önönrnagáiiak hazudott. Délután 
lóversenyen volt és este egy illusztrált an
gol lapban Viche fűrdörajzát látta. Ez a két 
impresszió elég volt ahoz, hogy a luganói 
fiú hazug ösztönei élénk mozgásba indulja
nak és a két különbözőt dolgot egy sike
rűit egészbe kombinálják össze. A luganói 
fiú azt hazudta magának, hogy nyert a ló
versenyen . . . mennyit is? igen, tlzenhat- 

! ezernégyszáz koronát és lerándult Vlchybe 
' nyaralni.

Más embernél az az ilyesmit ábrándo
zásnak hívnák, de a luganói Rúnái ez Is 
hazugság volt, két okból. Előazőr, mert sok- 

' kai lobban értett a lovakhoz, semhogy va
laha egy fülért Is nyerhetett volna; másod
szor pedig azért, mert a luganöi fiú ezt 
sem a magáénak képzelte el, hanem má-; 
soknak, ö már akkor tisztában volt azzal, | 
hogy o Vlchy-i nyaralást még az éjszaka 
folyamán beadja valakinek, vagy valakinek.

Tehát nyert tizenhatezernégyszáz ko
ronát és elutazott Vichybe. A luganol fiú

lelkiismeretes volt tehát azonnal papirost 
vett eíí^és számítani kezdett. TétflrAI-tétcl-

I re kiszámította, hová és hogyan fogyott el 
ja tömérdek pénz. A garderobját háromezer 
korona értékű ruhadarabokkal egészítette ki, 
ami természetes is, hiszen Vichyban mág
nások nyaralnak, akik szmokingban ebédel*

; nek és naponkint hatszor öltöznek át Rész
letesen megállapította utazási és szálloda
költségégét. Mindössze a frankokra való át
számítás Járt némi nehézséggel, de a luga- 
uói fiú ezen is segített. Hozatott a a pin
cérrel egy Börsencourlert segítségével mi
nimális pontossággal megállapította, hogy 
mennyi tizenháromezernégyszáz frankokban.' 
Mert háromezret már levont a ruhaköltségre.

A technikai nehészségeken átesvén, 
következeit a színezés. Mindenekelőtt még- 
egyszer áttanulmányozta az angol lapból a 
Vlchyt, megtekintette a tengerparton és kö
rülményes tudomást szerzett a lapokból mi
vel tölti a Vichy fürdő boldog közönség« 
a napot éa az éjszakát.

Most következik a regény — gondol
ta a luganói fiú — mert hiába, asszony 

; nélkül semmit nem ér az élet.
\ y Elövette a papirost, és fölirta: «Meg
ismerkedés az angol lady-vel.»



NAGYATÁDI h ír l a p .
Dr. Maglódy. Máthé.

Blatsek I., Schmidt, Dermár, Blazsek A„ Dr. 
Blazsek, Csortos, Burghardt, Oláh.

A csapat kapitánya : Dr. BJazsek-Dezső. 
A kaposvári Athlétikai Club csapata

gyarnemzet csak igy születhetjk meg 
s a ki bizik nemzetünk jövőjében, 
annak sziklaszilárdan meg kell győ
ződve lennie arról, Jiogy ez a tjtáni 
küzdelem csak diadalív végződhetik^

Mert ha ez nem igy lenn ed  következőképen áll fel: 
hogyha a mai, egyedül a pénzért, az —— Kun
aranyborjúért, az anyagi előnyökért. Szlovák Péter
lelkesedő, élő—haló S ezért minden- Betknár,Wagner, Frabala, Dr. Simon, Rech- 
re kész értelmiség szelleme venné; nitzer, Rotter, Szilágyi, Madarassy. 
birodalmába egész némzetünk kultur- A csapat kapitánya Szlovák J. Elemér, 
életét, ha ezt a nagy nyűgöt, melyet; A mérkőzést Pozsonyi Imre, a New- 
a létért való küzdelem ádáz chaosa Yorki Football csapat kapitánya vezeti, aki 
borított nyakunkba, lerázni nem tttd- jelenleg Kaposváron tartózkodik, és aki 
nók, akkor nemzeti sajátságaink vég- pár évvel ezelőtt egyike volt a Jegjobb ma- 
pusztulásávat elpusztulna a magyar gyár játékosoknak, 
nép és vele a magyar nemzet. Az athlétikai számokban is neves at-

Társadaim unk, nem zet gazda- fognak résztvenni. Az atlétikai verse- 
ságunk m egújhodásának egyetlen  nyek a kővetkezők lesznek:
a lap ja  HZ e lm ú lt száz vo oerejték i 
m unkájából u lö fo rro tt u j nem zeti 
osztályok d iadalm as besorakoz- 
tatása közéletünkbe. -

rf.

Az augusztus 7-iki nagy 
tflaottó -ftnnepély

1.) 100 yardos síkfutás.
2 ) Sulydobás. S----

■—3.) Magasugrás.
4.) 4* 100 méteres staféta futás.
5.) -Discosvetés,
6.) '/« ang. mf.-es síkfutás.
7.) Távolugrás.
8.) 220 yardos síkfutás előny verseny. 

_I____ A?T között tűzoltóink
; mutatnak be szerelési gyakorlatokat

a u m  u m  A««»« ciio *
a Kaposrári A f t M i i  Clri lértiisse j pestiek, kaposváriak es a nagyatádiak vesz-

___. 1 nek részt négy-négy futóval. A pestiek négy
Már teljesen befejeződtek azok a tár- futója a kővetkező lesz: Oláh, Sáry, Ulle- 

gyalások, melyeket az augusztus ?-iki ün-, rich, dr. Schmidt.
nepély sikere érdekében a tűzoltó egylet! A kaposváriak stafétája; Dr Simon 
folytatott,, melynek értelmében a Budapesti J, Krausz, Dr. Simon P. Rottgj.
Egyetemi Athlétikai Club és a Kaposvári Az atádiak még nem állapították meg 
Athlétikai Club fognak Nagyatádon meg- a végleges összeállítást, 
jelenni, hogy közönségünknek a football- Érdeke«»«* tartjuk kózólmVkaposvá- 
játékot bemutassák a atlétáik egymással riak népszerű alelnőkének Dr Simon István 
megmérkőzzenek. ügyvédnek levelét melyben többek közön

Mi már most abban a helyzetben va- ezeket írja 
gyünk, hogy olvasóinkkal már most közöl' A legnagyobb örömmel és lelkesedés- 
hetjük a két egyesület football csapatának sel üdvöilörn a megalakítandó nagyatádi 
az összeállítását. sportegyletet megalakulásának küszöbein.

A Budapesti Egyetemi Athlétikai Club Egyesületünk, amelynek uttörö munkája 
csapata a következő lesz: közepette oly óriási küzdelmekkel kellett

Déri megvívnia, bajtársi szeretettel karolja fel-

az,önök intentióit s kívánja, hogy a sport 
eszméje) Nagyatád talaján is erős és kjirt- 
hatatlan gyökeret verjen. Ép ezért a Kapos
vári Athlétikai Club, 'ütely egyesület prog
ramijának egyik sarkolatos pontja a sport 
eszméjének minél szélesebb körökben való 
terjesztesd, örömmel nyújt segédkezet a 
rendezendő versenyben való részvételivel 
a nagyatádiak nehéz munkájához, amiért 
egyesületem nevében van szerencsém tudo
másukra adni, hogy az augusztusaién 

! rendezendő versenyen teljes atlétajgárdánk- 
kal s legjobb football csapatunkkal megje
lenünk. —

A kaposváriak meg akarják mutatni, 
hogy mâ niár ők is félelmes ellenfelei a 
fővárosi csapatoknak s igy teljes erővel és 
i lelkesedéssel mennek a küzdelembe s hisz- 
szük, hogü. legyőzik a pestieket.

De nemcsak a résztvevő egyesületek, 
hanem városkánk minden szépért és neme
sért lelkesedő emberei is mindent elkövet
nek, hogy ez az ünnepély minél fényesebb 
keretek között tartassák meg.

A rendező bizottság ezúton is felkéri 
mindazokat, akik a sport nemes eszméjét 
megértik, hogy a verseny fényét tiszteletdij 
adományozásával emelni vagy ezeknek be- - 
szerzéséhez hozzájárulni szíveskedjenek.

A katholikus népszövetség 
megalakulása Nagyatádon.

R nagyatádi plébánia Jiivatalt 
ellátószt ferenezrendí atyák összehí
vására f. hó 17-én d. u. 3 és fél 
órakor Nagyatád, Henész és Bodvi- 
cza községek katholikus lakóssága 
nagy számba gyűlt össze a katholi- 
kus népszövetség megalakítása vé
gett a szentferencrendi zárda udva
rára összehl vott népgyűlésre.

A gyűlést Makovényi Bernardin 
atya, házfőnök nyitotta meg, lelkes 
szavakban üdvözölte a nagy tömeg
ben megjelenteket és megható be
szédben ecsetelte a népszövetség 
megalakításának rendkívüli jelentő-

A lady nek azonban nevet is kell ad
ni, még pedig kereszt és vezetéknevet. Ke
resztnevet csak talált volna a luganól flu, 
sőt meg is állapodott azonnal a Maud név
ben. A vezetéknév azonban sok gondot 
adott neki. Törte is egy darabig a fejét de- 
végre mégis sikerült kisütnie, és azt is fölir- 
tn papirosra, ilyeténképen;

¿7 «Mrs. Maud Garden Party.»
Még csak egy angol urat akart a já

tékba keverni, és annak is talált nevet. Az 
angol urat a luganói fiú jegyzeteibe lord Oil 
Compnny Limited-nek hívták

—• És most térjünk át az asszonyra
— fűzte tovább a hazugságok fonalát h 
luganól-flu — ccc, micsoda, gyönyörű asz- 
tzony, cccl

A luganól fiú1 ugyanis háromszoros 
•C*-V«l fejezte ki legnagyobb elragadtatását 

Maud asszony természetesen karcsú 
volt, ahol karcsúnak kellett ¡ennie és Izmos 
ahol Izmosnak kellett lennie. Tennlszezett 
vívott, lovgolt ŝ őrülten szerette az urát, 
mindaddig, amíg a luganól fiúval meg nem 
Ismerkedett. Azonkívül halálosan imádta nz 
az angol ur, akinek ö Oll Coigpany Limi
ted nevet adott. (Ezzel meg Is^fogokjfcrc 
kednl) — gondolta a luganoi fiú de 
természetesen csak későbben.

Jött a megismerkedés Mauddal. Azután a hajfürtraktárt szedte elő és
— Borzasztó nehéz hozzáférni ezekhez rakta a dedikált arckép mellé.

1 az angol nőkhöz - gondolta a lugonöl flui, Jó félóráig tartott az ügy, a luganoi
miután hasztalan erőlködött valami sablon- fiú készen volt a legapróbb nűanszokig
tói eltérő megismerkedés! módozaton- Végre mindennel és hébe-korba belepislantott a
is kénytelen volt egy görcsrohamban meg- jegyzetekben, hogy mindent emlékezetébe
állapodni, amely a szabad tengerben érte véssen. Mindössze azzal nem volt még 

; utói a szép asszonyt, ónagysága sikoltozott {tisztában, megölje-e lord Oil Companyt,
és kapálódzott, de az utolsó pillanatban vagy csak veszedelmes sebet ejtsen rajta,
megérkezett ő és természetesen megmen- Végre is úgy határozott, hogy ezt az utolsó
telte. Maud hálája itt már magától követ- perc inspirádórája bízza, majd ha mese 
kezelt, valamint az a párbaj h, amelyet a | közben idáig jut.
féltékeny angol lo(d inscenált a korzón. A A luganoi flu moét elhatározta, hogy 
párbaj után szöknie kellett, ami éppen ide- ennyi elég lesz mára; Így Is megét belőle 

! jében jött, mert a luganoi flu akkor már | egy hétig. Csak az áldhatta lesett és az 
az utolsó ezerfrnnkost is fölváltotta. áldozat meg is érkezfelL Egy kedves, göm- 

I A luganoi fiú itt megszakította a. mese bölyű, vidéki bácsi ment el a kávéház 
i fonalát, mert eszébe jutott, hogy bizonyi- elölt és a luganoi flu, aki vidéki hírlapíró 
|tékokról is gondoskodnia kell. Kihalászott, korából ismerte meg. rákiáltott: 
a zsebéből egy oomó fényképet, — a II- — Jó estét. Paczolay ur I 
(jetberi vftte őket darabját egy krajcárért, j  És Paczolay ur bejött, leölt és tátott 

I hogy bizalmassan megmutathasa ismerő- szájjal hallgatta, amint a luganoi fiú beszélt, 
leinek legújabb szeretőjét és kiválasz- halkan, melegen, csak egyes töredékeket 

I tolta közülük azt, amelyik legjobban pa- lehetett elkapni meséjéből: 
szolt Maud asszony fönt vázolt személy- <— Ccc... micsoda asszony! Meg
írására. Mikor ezzel készen volt, elővette mutatom az arcképét *.«. 

j a tollat és ráírta az arckép aljára hegyes A luganoi fiú belenyúlt a tárcájába és
drill betűkkel: 

Ernest By
Maud.“

diszkréten megmutatja mrs. Mau4„.0arden 
| Party arcképét.

Kálmán Jenő.-
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sétjét Senkit sem akarunk támadni 
úgymond csákó já t törvényadta jo
gaink gyakorlására, anyagi és szelle
mi javunk karöltött előmozdítására 
szövetkeznünk.

Utána Früchtl Ede, fővárosi hír
lapíró, a Katholikus ' Népszövetség 
országos központjának kiküldöttje 
ismertette majdnem egy órás beszéd
ben a katholikus szervezkedés or
szágos szükségességét a katholikus 
népszövetség célját, eszközeit és 
hívta fel a közönséget a katholikus 
sajtó támogatására. A rendkívül 
élénk, megkapó, közvetlen érdekes? 
séggel telt beszéd mindvégik erősen 
lekötötte az egééz hallgatóság figyel
mét úgy hogy befejeztével általános 
lelkesedés mellett szólította fel

árdosok meghaladják uggáíi az átlag, £
bért, de korántsem közelítik meg a kivéte-̂  K ö n e y é l  3. m a d á r  v é d e le m  
les zeni típusát. Carnegia szerint a követ-! é r d e k é h P t l  i,
kezó képességek mellözhetetlenek, a milliár- j . .. • , ■
dós pályafutásában: villámszerű gyorsaság Magyarországi Állatvédő Egyesületek 
valamely kinálkozó vállalaözás megítélésé-! zövct8égéhez csatlakozott egyesületeknek. - 
ben és ha haszonna) kecsegtet, végrehajtá- Az Országos Magvar Gazdasági 
Sábán; mindig tiszta, mindig nyugodt aqu-1 sü*e* hivatalos Közlönyében,a „KöztelekMÍen

szálnyi pontos tudása valamely cselekvő- rovarevő madaraknak gazdasági jelentősége "
körnek, a mi viszont az egy térre szoritko-; van-e és azok ebből a szempontból része-
zó hosszú és kitartó munkóna|j_a jutalma. • sitendők-e védelemben ?
ín  még hozzáteszem: bőség eredeti ötle-f... , a kérdésnek megvitatása a gaz-
tek termelésében és határu7<>tts«n körében feltűnést keltett, annál üi-teK termeieseben és határozottság azok, kább mert a e,öke,a  tudom inyog fo fc.
megvalósításában. ze* vezetőink yitatkozása a dolog természeté-

Vannak azonban a milliárdosok között fogva a kérdés eldöntésére nem vezd-
is egypáran, a kikei megillet a lángész el- hetetr-
nevezés de velük s/P.nhon sem » ma Mellőzzük a mindkét oldalról felhozott

lelkesedés mellett szólította tel a T  . .1  !  *«m >ehet a mű- érvek giembeAmtá#át H  birAUUt.le kesedés mellett szólította tel a vészel, az Irodalo* és tudomány apostolaira men polémiába keveredni egyáltalában nem
jelenlevőket a katholikus nepszovet- gondolni. A harcok lángeszü hőseihez ha- óhajtanak.
ségnek megalakítására, a mit a nép- sonlatosak, mert könyörtelenül haladnak Kötelességünk azonban nekünk is a
gyűlés egyhangúlag ki is mondott. a tervükszabta utón. kidéiben elfoglalt álláspontunkat a t. társ-

Ezután népszövetségi iqazqató- , . egyesületeknek ét ezek ütjin az érdekelt
vá a nauuatéiii olebániahivatal lel- azonban «19 rokonvonai a láng- nagyközönségnek tud.,mására hozni.
. .  . . .  . . ész és milliárdos között: koraérettség Mntd- Álláspontunk pedig az, hogy a legha-
kesze, ez tdo szerint Makovenyt keltóili|, pályafutása csaknem kivétel nélkül l-uozottabben valljuk a rovarokkal lápláiko-
Bernardin atya lett megválasztva, mir a g^ r„ lekkolbil„  k„ dlidik ¿,s f  madaraknak azt a kiszimiihalatlan
kinek köszönő szavai után. tnditvá- . . .■ . . . ... . . . . .  hozna co lelemöséiét. houv 1 mezü
nyara ttguvezrtö tgaznatllvá W a f l W - , T  Ű M b S P X m m
tád részére dr Neubauer Ferenrz "  14 *v‘ v Ru' kln ™C' kártételéből megóvják és hogy ennél-o j  • - • n  u ' • 1 • zeriöt éves volt, mikor már megmutoga!ta fô va az állami hatóságnak épúgy, mint a
Bodvicza reszere Oubtaiio Lajos és M uwwv(.ivll „ .« « „M ^ v k e t  É s .  mi- tá la ló » .» *  k«e te^ e  m . K  eiknve.nl
Henész részére Bécsi Vazul atya UU((lüsukSu.dh<.„ Gí(„ di es ,„ar a v̂éje .  k p  a rovarevő madarak szap.™-

A megvála^lott ügyvezető igaz- X ‘  á„ás
gatOK neveoen ar. NeuDauer rerene Gould. amikor tizenkétéves. egy rendruhát fel. Elegendőnek véljük, ha cgyszírden arra
köszönte meg a beléjők helyezett két siiimg«>t k«p n[rau.»iAnakJ utalunk, hogy álláspontunk egyezik fnuimi-
bizalmat. Lelkes szavakkal emelte ki a de három évvel később már tarsulaidonos 1 kormányunk irányival és egyezik —
katholikus népszövetség nagy jelen- egu bonnak.
tőségét a nelyi társadalmi es köze- Egy mánk jeMegzetvs és általános A rovarevő madarak gazdasági jelentő
iéire nezve, melyet különöse« a mi vonása a milliárdosok osztályának a teljes :*éK« mellett állást foglalt a földmTveléaUgyi 
Zilált viszonyaink között az egész- ,nú»«Wlleuség UglöbtHU'.nél ez természe- Errata», utidön IB96-ban az addu tisztin 
séges többség méltányos és sokol- t„ .  S f g !
vezérelni' s^avVBrifözséoünk életé A X’ve"(lc, meuaazdauodas esyik lég- karébe ¿ívelte és a gyakorlati madárvéddenivezérelni s avval községünk elete- knrba„ „én ^tekernek apoiévtvat megbízta;
ben egy szebb |ővő biztosítékát m v, „  „  „klk » .«»-ben • to r.én ,^« hoz-
rejti magában. Szavait sokszor meg- . . .  " 14. J v ’ „ . . i .  r l„ w \ zl|4rulisiva 6 J.a»  korona költséggel .Ma-
szakította helyeslés és u általános családtiol valók. Oark például mér- Kyjruruag madarai különös tekintettel gaz-
Wnzés közt feiezte be "fik ,0" ’ d'  ra,,Klí» "Ubb H  •“ w> l^entA^Ukrc- (Ute-nel Istvín ‘irtaiJt i i í t s  le j e i t  û . k<de|t VoU tanító farm#r H vésft| mi(it cimQ |iajsy alapVCtfl munk(át .

Makovényi Bernardin atyaezu- hötönséges bányamnnkás szerezte meg az midőn 1901-ben egy törvényen alapuló 
tán lelkesítő szavakban befejezettnek'»I.A ölezer dolláriát rendelettel 89 madárfajt ebsolul hasznosnak
nyilvánította a népauüléstés felhívta  ̂ ^ jdentett W ét» azokat minden kivétel nélkül
a jelenlevőket hoqu most már eaucn Szegénynek szüle ni mondj« Carne-.való Mtátlen védelem alá hrijrezte;
Ui'mt i L m u *i. hl I  «*« “  na9« er̂ - embereknek fája sze- midőn a haladó kultura következtében
w öve lséab eva ló  béléDés” e "  ho«* “ *“ * » u ' ^ ^ ' ^ f e ^ ' t é ^ i ö oSZOVelsegDe való Deiepesre. „ sz»oénoek érthetik el az élet leonnouohh '»M^raeWben a mesterséges fészkelő0'

I elhívása fényes sikerrel járt.
Bár a népgyülésközönségének nagy!

lÍtYvozott^mécns ó it W rc^afa lV flO  rubb “ “ *'* '"illl4' (lo*ok v^ahutft - hasznának és kirind kérdését” azok ¡¡¡¡ÜT
« ...I.^Vk „ r  L if!  „  k"  kapzsiságáról, mélységn önérzesérOl kozásáruk folytatólagos és állandó megtigye-
an jelentkeztek, kiknek száma azon- .  M ,,,. i í k '..■felier mondoiu eou íz- lé** tanulmányózza és ennek a tanul-h . „  .  1.0 , á rl.u ......... IA h«z*' R^kelele » « tfo  U .g s u  „ llnyoSi.nak Umog.UUr. az állami meg-

ben hogy n .kl és oizli\l.|társainak a pénz- yllS)íiló is „  4||amj „ )Vllrt>„i állomásokat

a^egéngek érthetik el az élet legnaggobt, ,aillc((r, „ á r t l i n £ « ü X  

E l ezek után következik a legszomo- log i.lío lX '^ m M b iít í'T «11'!' '

bán a lap zártakor való értesülés
ünkig 200-on felöl emelkedett. . . . . . . . . . , --- ----

L z e r in t  mint tényt dllap.tiuk “ ‘' " í 5 " " 7 T "  ula‘ i" ,,la
meg, hogy a katholikus népszövetséa milliárdos De a rovarevő madarak gazdasági
mint intézménu Nauuatiíd és a kű^ Ml ^  ’  k”,riert' "  W » "* ' K'ienlóségét teljes nagyságban az a k ó r l

I K .  I Ai,,.,.!., ,, . .. .. , nlll bozzálartozlk a becsuleltms^g De a mii- mény lUnteli lel, hogy e madarak védelmét
ze I községek életében letet megkez- lmúaKk cuk  mubacsui,,,,- >1*" ■* loldnuvelésre nézve megállaptto«
delte és üdvös hatását bizonyára k . . .  , hasznos voltuknál fogva ai Wész moveltvi-
nemsokára érezni (ogjuk minden kö- ^  ^ . . . . .  . u  IIk »'dkségesnek Hhmerte H  a madarak

_'pArrlrstin A /s gyakrtn súrolták ók a büntető tórvénykóny- megvédését nemzetközi érdeknek jelentette Id.
vet de óvatosan elketUlik a nyílt öszeütkó- Hazánknak egy nagy fla.gról Andráaay
zést, bár ez Is megesik, ha ..tudják hogy Gyula volt az, aki rfiint knzoskillügyminlsz-
hatatMiukou megtörik a lorvény ereje. ~ ‘cr már 1875-ben indította meg azokat a tár*

Igaz. több mlll árdos o milliók való nyaláaokát, melyeknek célja a» volt, hogy ,

zérdekü ügyben.

Amerikai mlllárdosok
Irta. Lombroaó ü i i i r . Európa valamennyi államai egyértelmű I

,, . . U 9U‘ 6tó,,il buc,a'lu" “  “ * IW  huiW ■ lezcttségek̂ váuauísával nemzrtlórlteg blzto-
A mlllirtrdos fóformáii sohasem mutatja; mccenáaságban való versengés divatjának a hasznos madarak védelmét.

a lángész Jellegzetes vonásait. A homlok | Is hódoljon, ha szabad modern kőn!Ös|)e Azóta, tehát közel 4 évtized óta, lehet
legtöbbjüknél magas, szögletes, az álktipocs, j öltöztetni a Szodomáról szóló példázatot, mondani az egész mflvelt világ illetékes ler-
rnlnt Gould, Róckefeller, Pates, Sagc Mór-¡bátran mondhatni: volna csak IlyenmSlIirtr- mészettudósal és'a különböző államok kor- 
gen és Vanderbilt esetében erősen fejlett dós minél több és az emberiség fejlődése: ¡nánya* 6h diplomatái azon munkálkodtak,
és lélzl . k i v á l j ,  energiát. ! bizonyára gyorsabb lépésben haladna élöre. &

Lelkűket és lellegzelvs. lula|donságal- I _____ birják, mely munkálkodás eredmény, a >*-
kai eleméivé, megállapítható, hogy a milll- rilban 1902. évbén a hasznos madarak v(-
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az összetorlódó katonai teendők folytán idén ! 
sem a közös, hadseregbeli, sem a honvéd
ségi ellenőrző szemlék jieni lesznek meg- j 
tartva. N .... ~ r

Csődöt nyitott a kaposvári kir. tör
vényszék f. hó 13-án Berger Antal helybeK! 
kékfestő és rőföskereskedő ellen. Csődbiztos: 
dr. Csalay Béla, tömeggondnok: dr. Szetsey 
István, helyettes: dr.„ Csonka Ede. Bejelen
tési határidő 1910. szeptember 17.

— Modem hirdetési Iroda. Úgy a bel
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik 
Leopold Gyula hirdető vállalatát (betéti tár
saság) Budapesten Erzsébet-körut 41. A 
legnagyobb hirdető ezégek e . megbízható 
iroda utján eszközölhetik az összes hirde
téseiket, mert kiváló szakértelemmel, oda
adó lelkiismeretességgel és felülmulhatlan 
pontossággal teljesíti az összes megbizáso-

delme érdekében létrejött első nemzetközi 
egyezmény volt, mely nálunk is törvénybe 
iktattatott. \
- Ennek az első nemzetközi egyezmény

nek jelentősége kitűnik abból, hogy a 3b 
madárfajnak, mint hasznösnak nyújt védel
met 12-különbözőJllaffifegn._______

Ezt a jelentőséget 1909,-decemtxy: hóban 
elismerte még Olaszország is, méjy a római 
nemzetközi mezőgazdasági intézet közgyűlé
sén hozzájárult ahhoz a határozathoz, hogy 
a párisi nemzetközi egyezményhez még nem 
csatlakozott államok és így Olaszország-is 
az egyezmény kötelékébe lépjen. Ennek je
lentősége ánnál nagyobb, mert ezzel a lé
péssel Olaszország, hol az apró madarak 
milliárdjai a nagy néprétegek állandó fo-

Síztási cikkét képezik, a madarak gazda
fontosságát a nép-élelmezési érdekek 

helyezte.
Eltekintünk a madarak gazdasági jelen

tőségét méltató tudományos munkák, emlék
iratok és tanulmányok, kísérletek és intéze
tek imponáló nagy számától és még csak J kát.
egy momentumra utalunk: _  Mennyi adó folyt be ? A pénzügy-

rovarverő madarak gazdasági -hasznai oly egyenes állami adó fejben a különböző 
fontosnak és minden kételyen kivül áJlónak adóhivatalokba a következő befizetések tör- 
ismerte el, hogy ennek tudatát az egész nép téntek:
érzületébe beoltandó, a madarak és «**«;a  kaposvári kir. adóhivatalba 17.643 77 K 
összefügésben a fák kultuszának két külön- ?a<nm4 «__fluncnj napot urntrl m -egyedi M szigetvári ¿UN J 14
területén levő valamennyi népiskolában Az iflaii .«  . « 1221.97 «

Mindezek után felkérjük a társegye--;A csurgói « « 351 1 11 «
fületeket, hogy saját hatáskörükben kövesse-lengyeltóti « « 2.49843 «

. Inek ei tit^^nt. hogy löldmiveló országunk iA  ^  « .  9.76898 «
egyik legjelentékenyebb énfekét képviselő] nan„a,.H| 1709073 *
madárvédelem nagy jelentősége iránt a ga*-;\j oagyaiadi
daközönség bizalma nemcsak hogy meg nem “ tabi « * _____ 5 o47 9 ) „
ingattassék, hanem gazdáink saját jól felfo- Összesen 82-52606 K
gott érdekükben fokozott rokonszenvvel for- Egybehasonlítva ezen eredményt a 
dúljanak az okizera maddrvédetem fepesz- mu|| ^  ugpoezen havának eredményével 
tése felé, melynek általános felkarolása 33 ..
alap.,« kilátást nyújthat nekik arra. hogy 15 « «  k“ ' ° " a >a»bl' 1 mutatkozik, 
belátható időben a rovarevő madarak, mint — Lekaszálta a lábát. Megrendítő 
a gazda legtermészetesebb és kgigénytele- esetről ad hirt tudósítónk. Alexandra pusz- 
nebbI «lOveWíiiesei meg fogjákJktt óvnii a • ,ta tó w , „  ^  h(j2bl.n BaJin, Fe. 
terményeiket pusztító bogarak kártételeitől és . , . , - , ,
a rovarirtás mindenlék krttKge.WI és zák- ' * " «  »rato "k” ' '  “  ka“ »5 lenni 
látásaitól egyaránt. Miután ö volt a sorban a harmadik, előre

A gyakorlati madárvédelem rendszeres tolakodott és egy kasza suhintással Ferencz 
felkarolása és fejlesztése csak mintegy 5 Mária 18 éves rnarokszedö lánynak lábát 
évvel ezelőtt indult meg. A mozgalom tehát ü9gctkM<»<b«n kaszával levágta A bol- 
oly annyira uj és a kezdet nehézségeivel , , . , . .
küzd, hogy minden támadás csak a lígká- ,lo31“ 1“ "  * « « "  P1' ” '»  '■*“  »
rosabb visszahatással lehet a még meg nem tarlót és ájultan esett Össze. Az orvosi se- 
erősödött közvéleményre. Azért kétszeres kö- gilség nem használt, rnert̂  a leány elvérzett 
(élességünk, hogy munkatársaink figyelmét és meghalt.
és segítségét kikérjük arra, hogy inadárvé- _ Vaaárnmn, , .. ... \
delmi törekvéseink még zsenge kezdetének A „Vasárnapi Újság julius 10-iki 
megakasztását a gazdakőzÖnséK megfelelő 'zárna 44 képpel és gazdag szépirodalmi 
felvilágosítása utján ellensúlyozni igyekez- tartalommal jeleni meg. Két regényt közöl 

-pjfnck. egyszerre. Zsoldos László eredeti regényét
1 MUTinnml AIUITCM Cimlltltt Sdltlstltld imfcl «Vicza regénye* cximmcl. s a «Helena utj«» 

Monostori Károly, M ád .y Izidor, l,l" ü ""9o1 "d 0}«1 V í ' '« S  Sándortól 
nyug. ny. t. unii, i6uiu> ny. min. Duuk»». »inon „Végzet vagy véletlen" cimen novellát,

----iíi'i I I „ I  --- Oláh Gábortól és Babits Mihálytól kötte-
I  • '»ényeket hoz e szám. Takáts Sándortól

H  1 K  t  K  t>ecses történeti rajzot a török világ
iból. Illusztrácziói között ott találjuk a kép-!

— Vármegyei köigyűlés. Somogy vár- viselóház és főrendiház elnökeinek arcake 
megye törvényhatósági bizottsága f. évijpet, a képviselőiig uj alelnókeit és i«gu 
augusztus hó l-én tartja rendes évnegye-' zőit, sok aktuális képet Roosevelt luuaér 
des gyűlését. kezéséről, a bolgár király párisi látogatásáról,
• — Vásári rendőri hírek. Orbán Ágnes a khlnai katonai bizottság badapestl Idó- 

széplaki lakos Laulfer Adolfné kaposvári rő- zéséről stb. Mint eredeti érdekességet, külön j 
föskereskedö sátorából 2 vég csipkéi akart említjük meg Hzt n nagy képcsoportot, mely 
ellopni, de tetten érték. HlavácsPál csavargó a világ különbózó országaiból nem keve- 
kereskedösegéd pedig Szabó István Adám sebb, mint 15 katenai zenekarnak a képét: 
komárvárosi lakos zsebét dézsmálta meg, de gyü|tötte össze, változatos egyenruháikban, 
ezt oly nyomatékkai tette, hogy a zseb ura s nem kevésbé változatos zeneszereikkel j 
is észrevette. Menekülni próbált s egész Tárcacikke hétről s a rendes hetlrovatok. Iro-

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

felöltők, 

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

KaphatóK -£

Deutsch F Károly
és Tára 
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hajtövadászat volt elfogása, végül a bicská
jával védekezett, többeket megszűrt, de si
került lefogni, mielőtt komolyabb sérülést 
okozhatot volna.

Elmaradnak az ellenőrző szemlék. A 
m. kir. honvédelmi miniszter rendeletben 
értesítette a közigazgatási hatóságokat, hogy

daloinés művészet, sakkjáték stb. A Vasár
napi Újság előfizetési ára negyed év
re négy korona n Világkróuiká-val együtt ; 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető a 
Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest, 
V. kerület., Egyejem-utcza 4. szám. Ugyan- ; 
tt megrendelhető a Képes-Néplap a legol-



NAGYATÁDI
esőbb újság a magyar nép számára, félév
re két koron* 40 fillér.

— A hölgyközönség figyelmébe I Női magatartására.- 
kalapokat a legutolsó divat szerint, gyorsan ‘ 
és olcsón alakit, diszit elismert kitűnő fő
városi divatárusnő: «Friedrik Mariska» Bu
dapest VI. Vörösmarty utca 73. Elegendő, 
az alakítandó, vagy díszítendő kalapokat 
néhány magyarázó sor kíséretében bekülde
ni, azok a legrövidebb idő alatt vadonat uj 
kalapokként, feltűnő klcsó árak felszólítá
sával érkeznek vissza a L hölgy közönség-

k . rjünR tőle f. é. junius3-án Somogy- 
szobon Veled szqmbén tanúsított 

e. Minthogy Mé
száros Tivadar lakását csak f. hó
7-én sikerült megtudnunk csak-ijió
8-án kereshettük őt a Felső-Margit- 
szigeten lévő nagyszállodabeli la
kásán. Nem találván azonban őt 
otthon, ismételve kerestük, a mikor 
is kérdéseinkre a--következő nyilat
kozatot tette:

«.Kijelentem, hogy nem emlékszem 
bez. levelekre készséggel és díjtalanul vála- arra, hogy a jelzett időben és helyen oagy 
szol. máskor és máshol a «gazember» kifeje-

— Fürdőbe utazó betegek figyelmébe! ¡¡ést használtam volna, dr. Neubauer f'e- j 
Mindazon betegek, akik görvélykór, csuz,'rencz nagyatádi űggoéddel szemben. Nem .
asztma, ideg, gyomor-/^és bőrkiütésekkel lehetetlen azonban, hogy a oálasztás Kfihógéa, rekedtség éa hurut ellen ninca Jobb • 
járó vérbajokban szenvednek, és fürdőbe; okozta izgalom heoében használtam oele 
szándékoznak meni, saját érdekükben fel- szemben ezen kifejezést. De hangáulyo- j

hívjuk, hogy mielőtt ezt megtennék, el ne zöm, hogy sértő szándékom nem oolt. Sem j _____  __
mulasszák dr. Kovira fív.rosi orvos mié- oa„  «* semmi okom arra, hoqy Jr. vásáriisnil azonban vierázzunk és haMzotün 
zetet [Budapest. V., Váczikorut 18.: felke- Neubauer Ferenciét megsértsem. Jlrra  Réthy.ttwt unünk, mivel >ok liauonUUn 
resni és orvosi tanácsát kikérni, amennyi-1 sem emlékszem, hogy bárki előtt is ~J ‘

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL.

ben ezáltal tetemes idő és pénzmegtakari- nyilatkoztam aolna, hogy dr. Neubauer 
tást eszközölhetnek. Dr, Kovács gyógymód- , /'ere ne el szemben használtam az előbb 
ja a vérgyógyitás, kizárólagosan a vér tisz- említett becsületsértő k ife je z é s t- 
Misát, a vérkeringés rendezését és uj élet- Jftiutáa lí-  & MzÍ£d és Miszá-.

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csalt Ticthy-fúlót fogadjunk e l! !

tanl töMlélc? vérnek képzMés« szor'gií- r0!> Tivadar kÖÖ feifflSfÖlt ÜQU tl- 
mazza. Eaitol emeli a test összes "szerve- jntézésének módját reánk bíztad SZÍ- 
inek munka és ellenálló képességét. Ezen ves tudoiílásüdra hozzuk, hogy mi 
gyógymódról most megjelent, «Hemopatia» Mészáros T ívjdar BzŐfi nyilutkoza-. 
cimü könyvben terjedelmesen ir a szerző, kielégítőnek tartjuk S Így továb- 
dr. Kovács. Ara l  koróna. uiszkütésbem 2 eljárásnak szüksége nem forogván 
korona. Kapható minden könyvkereskedés- fenn az ügyet befejezettnek nyilvá- 
kedésben és Dr. Kovács Izsónál, Budapest nitjlik.
V. Váczi körút 18 szám. Szívélyes üdvözlettel

— Az újságírás szenzációja Az Est.
Ez a fővárosban naponta korán délután 
megjelenő üléses, bátor, szabad és becsü*. 
letes lap. Az est uj színekkel uj formákkal 
vág utat az események éradatába és -mj#- 
denütt ott van a győngeség, vagy az el 
nem ismert érdem védelmére, és a hol szük
sége mutatkozik a bűnök leleplezésének.
Az Est újságírói gárdája a legnevesebb uj- :

dr. Hflndel Béla 
Heincz Albert

Tekintetes 
dr. NEUBAUER FERENCZ 

ügyvéd urnák
NAGYATÁD.:

ságlrókbói áll, akik mindent odaadnak a 
közönségnek, a mit csak fütwetlen, tiszta 
kezű és nagy emberi ideálokXt küzdő új
ságírók odaathatnak: szivüket, eszüket és 
munkájukat; cserébe csak a közönség sze- 
retetéi kérik. Az est mindennap a legelső 
délutáni gyorsvonattal indul Budapestről 
szerteszét az országba és Így az országj 
minden tájára legalább fél nappal előbb vi
szi meg az aznapi események hirét, mint 
a többi fővárosi napilapok és azért előfi
zetési ára mégis havonta csak egy kor. 40 
fillér. Előfizetést akármelyik postahivatal! 
elfogod.

— Hol készülnek a legszebb írógép- 
munkák és sokszorosítások? Régen ér
zett hiányt pótol a „Copgng Fair" gépíró 
és sokszorosító iroda (Budapest, V Nádor 
utca 8) Itt készülnek a legszebb lrögépmun- 
kák a legpontosabb kivitelben és a kövön 
gyorssajtóval lehúzott írógép munka sok
szorosítások olyannyira, tökéletesek, hogy 
még a szakavatott szem is azt hiszi, hogy 
mmdi-n etilje» póldiimj kulim lelt irmiepen 
megírva. Olvasóinknak ha Irógépmunkára 
és sokszorosításra szökségűk van. el ne, 
mulasszak e cég olcsó árajánlatát bekérni.

NYILTTÉR).*
Budapest IfllO jullus 18-án.

Kedves Barátunk!
Megbízásodnak megfelelőiig ke

restük Mészáros Tivadar czimzetes 
rendőrtanácsost, hogy magyarázatot

A R E K L Á M
Állandó, ésszerfl és Qgyes reklámo

zás minden gyári-, keresk*d$lml-, ipari 
vállalatnak. Üzletnek a lelke, rugója, az 
éltető eleme.

Hogyan, hol és mikor hirdethető a leg
sikeresebben legjobban és legolcsóbban, 
megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat betéti táraaság-nál 

BUDAPEST, VI!., Erzsébet-kOrut 41.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki
ismeretességgel és páratlan pontossággal 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti és külföldi lapokban és 
naptárakban
256 kitűnő naptár kizárólagos bérlete I

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött 

---  földön.
A *** borai! minden

kor Jó áron éa hamar 
akarja eladni. OUm c o  
Delaware szőlőt szántó
földekre Is. ésha a hiány
zó tokéit ezzel pótolja, az 
ilyen vegye» bor olyan ti
nóm tesz houy drága éa 
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük éa bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 80 ko-'- 
roniert ia mogfoaailr hektóját, ha százezer hold 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a múlt év
ben ia perenosporától mented na^y termést adott 
(holdanként 35 hektó.)

VeaazAról árjegyzék ingyen éa bérmantva.
NAOY GÁBOR szölönagybirtokos, 

KÓLY Bihar-m. Pósta távtrda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, romáit, horvát, szerb éa né
ni«! iivelvaib— ii.. d.'—ss.

Költségvetések éa . . Telefon
tervezetek I n g y e n t 12 00

E L A D Ó  T E L E K
Az Iskola- és Arpád-utczák sarkán a 
voltFeründis-féle telek szabadkézből 

eladó. Tudakozódni lehet.
Krammer Sándor

k e r e s k e d ő n é l
' Nagyatád. “

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek 

a  m Aw a c z e l i  s z Oz  M ÁRIA
védjegygyei ellátva, 

melyeket Márlaczall gyomor- 
caeppeknek nevez a nép, bar
in Incz eaztendó óla úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E  caeppeknek utót- 
érhetetlenül Jó hatása van min
dennemű gyomorrontáa. gyo
morégés, azékrakadéa, h f .  éa 
gyomorgörcsök. hányás, álmát* 
lanság, vérszegénység és aáp 
kór ellen.

.Kapható mlndciu^.igyazcrtár- 
ban". .E g y  kla öve* W  fillér, 
nagy üveg t K 40 fillér, 6 0vág  

5 korona, 3 duplaYvaget 4 K SOfIllérér* 
ko küld a készítő BRA D Y K. gyógy», 
a .M agyar K irá lyh o z . W ien. I. Piaiad

szertára
hm árk iM agyar Királyhoz 

t, Depot 24».-
OgyeljUnk a védjegyre, a mely a Máriaczali 

Szűz Máriát ábráiol|a, a vörös »azlnu csomago
lásra, éa az atáiráara, mely az oldalt levő kép 
másolata.

Egy jó házból való fiú, 
tanoneznak felvételük. 

Benyák Jánosnál Nagya- 
\ 11 .. tádon. ■■■:
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Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul- 
teoy észtők  
figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kecelhető sodrony fonata, mely az összes eddigisodrony fonatokat 
felülmúlja óh  az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD Ia skere s-  

d 6 c é g.

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

"TBiníra:

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

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

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

alkatrészek. I1 kékkő és raffiaháhes.

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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KÖNYVKÖTÉSZET
- BENYÁK JÁNOS
;T I . Z .N A G Y A T Á D .

KÖNYV.- PAPI».- IRO 
ÉS  RAjZSZEH 

K E R E S K E D É S

El

RAKTÁRON T A RT O K : 

Imakömjvt'ket egyszerű és finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és zsebköny-

ELVÁLLALOK.

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

veket író, fogalmi, itatós és ivlevélpaplrt. Q p  lapok, eljegyzés! és esketési meghívók 
Rajzpapirt és kartont egész ivekben a leglzlísesebb kivitelben, 

és felvágva. Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpaplrt 1 II 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 lieuyák János könyvnyomdájában Nagyatádon lttlo.
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i n n u A P .
NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA.

A »NAGYATÁD 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 rak : egész évre 8 kor., félévre 4 kor.,, r 
. gyedévre 2 kor., egyes szánt ára 20 fillér. = s  

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c a a t d r t & k f t n

FELELŐS SZERKESZTŐ.

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és Khdóhivatai: Nagyatád, SzéchényMér. 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: BenyAk János 

könyvkereskedése. C

Szabad-lyceumunk.
A nyári eseményszünetelés 

eszünkbe juttatta csekély helyi kul
túránk eme fontos és mégis mostoha 
intézményét.

Két éve keletkezett. Nagy tűz
zel indult, bár eleinte erősen szen
vedett a kezdett nehézségei alatt. 
Idő kellett, míg végre a technikai 

- JÍ  '
igazi tökélye mellett minden igényt 
kielégítő előadásokban lehetett ré-
*gfln|r _ ________ „ ______  ,

Az 1909— 1910. évi télnek fé
nyes programmal indult , neki az 
egyesület. Az előadások tervszerű 
beosztásával és számának emelésé
vel akarta tulajdonképen teljes mun
kásságának első évét bemutatni.

Sokban kívülünk eső körülmé
nyek okozták ennek elmaradását. 
Egyrészt az előadások vetítő 
anyagainak beszerzése körül merői
tek fel nehézségek, másrészt az elő
adási helyiség elfoglalt volta képezett 
akadályt. Így aztán be kel'ismerjük, 
hogy a múlt évi szezón az azelőtt 
való esztendeit mivel sem múlta fe
lül, sőt anyagi tekintetben a mögött 
el is maradt.

Mi bennünk is volt a hiba. A 
közönség komolyabb része vagy nem 
pártolta kellőleg a szabad lyceumot,

vagy hozzá még oly kritikát gyako
rolt, a mely lehetett talán némileg 
jogos, de semmiesetre sem volt 
méltányos.

Azelóadások előkészítése,tartása 
ugyanis egy oly ideális kulturmunka 
azok részéről, a kik benne részt 
vesznek, a melyet már a legkissebb 
belső tartatomnál is csak elismerés
ben lehet részesitenirMás foglalko
zás- nehéz munka mellett ilyesfélé

met nagy produktióraj már az idő 
hiányánál fogva sem nyújthat módot 
s igy annak miként való előállítása 
tekintetében nem szabad igényesnek 
lenni, csak azt kell nézői, hogg mi 
az, a mit maga az előadás nyújt.

Azután az előadás tárgya, for
mája, tartalmi beosztása és előadási 
módja is igen különböző lehet és 
egy közérdekű intézménynek nagyon 
sok oly igényt kell kielégíteni, a mit 
egy-et̂ u műveltebb lélek, a ki avval 
ma* joTlakbtt, unalmasnak talál. Itt 
nem is az előadcC^hanem a többi 
hallgató közönség iránt kell figye- 
lemel és elnézéssel lennie az átlagos
nál műveltebbnek.

Végül az ízlések is oly küiöm- 
bözök, hogy azokat mind kielégíteni 
nem is lehet.

A Szabadlyceum vezetősége 
mindenesetre igyekezni fog, hogy 
múlt évre ígérteket a legközelebbi

évadban tényleg valóra váltsa. Ezt 
el fogja érni. mert már a vakáczió 
befejeztével munkába lép és már 
korán úgy elófogja készíteni előa
dásait, hogy azok mi akadályba se 
ütközhessenek.

Minden héten lesz egy előadás, 
többnyire vetitett képekkel, de lesz
nek irodalmi és közhasznú oly elő
adások is, melyek témájuknál fogva 
kizárják az illusztrálást. Tervezik 

terjedő tziklusok 
tartását is, nri átmenetet képezne a 
szabad iskolára. A tervszerű iskolán 
kívüli tanítás .ugyanis az iyazi célja 
a szabad lyceumnak.

Mi csak arra kérjük közönség
ünket, hogy a múltból gyászos kö
vetkeztetéseket ne vonjon le, nefor- 
duljön, etől a kulturszegénység- 
jünkben oly fontos intézménytől el, 
mert bizalma gyümölcsét meg fogja 
teremni.

Azokat pedig, a kik valami ok
iból, már eddig elfordultak, reméljük, 
hogy * sebtében előadott érveink- 

-meggyőzték őket és bizhatunk abban, 
hogy a tél beálltával ismét látoga
tóivá fognak válni a Szabadlyceum- 
nak. Méltányos mértékre szállított 
kívánalmaik ki lesznek elégítve.

Legjobban annak kell örülnünk, 
hogy a két évi sok küzdés nem 
jkedvetlenítette el azokat, a kik Ön
zetlen tevőleges munkásai ez intéz-

Nagyatádi Hírlap tárcája 
A végrendelet.

York Edgár hadnagy fájdalmas sóhaj
tással telte Íróasztalira a végzetes sürgönyt 
mellyel értesítették, hogy atyja nővére, tniss 
York Amália elköltözött az élók sorából.

Ms. York halála váratlanul érte a fia
tal tisztet, ki éppen Londouba akart utazni 
Utazásának célja Igen fontos vott.

York hadnagy ugyanis a nyár folya
mán hosszabb ideig tartózkodott Skóciában, 
egy igen kedves barátjának falusi birtokén. 
A zöld erdők, a ragyogóan tiszta égbolto
zat s az enyhe skóciai szellő az ó titokza
tos suhogásával, megkedveltették Yorkkal 
e zordon regényes táját, de az ó kissé ér
zelgős szive Csak akkor kezdett rajongó 
vonzalommal viseltetni Skócia természeti 
szépségei iránt,* amikor bolyongásai köze
pette megismerkedett mlss Fölkér Armyval.

A bájos szőke leány kit e környéken 
'fctonnerhousei rózsának neveztek, egy ez
redes árvája volt, ki a szudrini hadjáratban, 
Vadíhalfánál elesett.

Nyolc hétig tartózkodott York hadnagy

Skódábiiu és ez idó alatt oly szenvedélyes midón egy napon asztalán egy terjedelmes , 
szerelemre gyűlt a szép leány iránt, hogy leveletfálált, melynek boritékán meglsmery' 
egy napon minden különösebb bevezetés te nénje Írását. A lev^ljajtalma valóságoi 
nélkül lábai elé borult. villámcsapásként hatolt a hadnagyra. Tar-\

Anny. meghalok önért ~  mondta és talma ez volt*. ... 
szeme oly fájdatomtelt tekintettel t tapad, a Kedves Edgár I 
leányra, hogy ms. Anny könnyekre fakadt. Régi kivánságomvolt, hogy téged előbb 

E naptól kezdve York hadnagya lég utóbb mint házas embert üdvözölhesse 
boldogabb ember lett a földön. Middön az lek. E forró kívánságom azonban ezideig 
tán be kellett vonulnia ezredéhez, távozása teljesítetlen maradt. A SQ(S véletlenje, ngg 
«lőtt eliegyezte kedvesét A házasság meg- látszik, engem szemelt ki arra, hogy neked 
kötéséhez azonban meg kellett nyerniök ms- megmulassam az utat. mely a boldogság- 
York Amália belegyezését, mert a fiatal hoz vezet. Skóciai utamban egt^közeli ro- 
tisztnek díszes egyenruháján kivül semmi konunkat, egy elhagyatott szegény leányt 
egyebe nem volt. York hadnagynak e kö- fedeztem fel. Rövid ismeretségünk alatt 
rülmény nem sok gondot okozott, mert annyira szivemhez nőtt, Hogy nem tudtam 
biztosra vette a dúsgazdag matróna bete- többé nélkülözni. Elhatároztam tehát, hogy

adoptálni fogom. A kedves gyermek föl
vette nevemet és ezután hátamnál oly jo
gokat fog élvezni, mintha tulajdon leányom- 
volna. Azt akarom, hogy e napokban meg
látogass, mert meg vagyok győződve, hogy ■ 
tnlhelt ms. Yorkot meglátod, a legforróbb 
óhajom teljesedni fog.

York hadnagy e levél elolvasása után 
megsemisQive rogyott egy székre.

Aztán utazni akart rögtön. Meg akar
ta mondani nagynénjének, hogy az ő « iv t

egyezését, hiszen ez úgy szerette őt, mint
ha saját gyermeke lett volna.

Skóciából visszatérve rögtön felkeres
te nagynéniét, hogy elhaíározását közölhes
se vele. Nagy volt azonban meglepetése, 
amikor a háznagy arról értesítette, hogy ms. 
York nehány nap élőt orvosi tanácsra szin
tén Skóciába utazott; -

Hetek múltak el anélkül, hoyy York 
hadnagy érintkezésbe téphetett volnn nagy- 
nénjével. Annál nagyobb volt meglepetése,



NAGYATÁDI HÍRLAP.
mén#n«k és lankadatlan buzgalom-lelőtt az orvosi tanácsot; a 16-.1t éven aluli !

1(111 tvapnoiuM“ ni«*.——c— . , ,
dispenzá'cíót; miért ne'lehetne e fél intezke-

mentinek és lankadatlan buzgalom- , '0„ 0Si vé,emény alap-I 
mai készek ezután,isszabad idejüket' kapi,ai„ak házasságkötésükhöz miniszteri
e nemes célra feláldozni. • "

rdést ma.jmikor a: női és férfi-nemnek egy-, 
'aránt megvannak saját nembeli orvoSnr'--:

A házasulandók k ö t e l e z ő «*'-
O rV O SÍ V iz s g á la t a .  ¿gének köthessenek

Megszívlelendő fontos mozgalom Indult! egymással házasságot; Ostobaság “ ^®ren" 
meg. Évtizedek óta állandóan panaszkodnak, űznünk! A miv?l a termmészet felruházott 
mikép lehetne a jövendő-nemzedék egészsé- bennünket, — az nem lehetszégyenés él
tét megóvni ama rettenetes fertőző és átö- titkolás tárgya! Ismerjük meg azt, kihez egy 
rökölhető betegségektől, melyek úgyszólván egész élet íánCzai fognak fűzni. 
megtizedelik az emberiséget. Csaknem egy- A különféle nern  ̂ŷ beíe ŝégektől, tü- 
Antetü a vélemény, hogy e hajokon csakis dóvésztől, görvélykortól epilepsziától, az or- 
a házasulandók orvosi megvizsgálása segit- ültség és egyéb átörökölhető fertőző betê ,- 
hét. Egyes külföldi államokban erős kézzel ségektől menthetjük meg önmagunkat, csa- 
mertek belenyúlni e kérdésbe és törvényileg .faiunkat, a nemzőid, ha az altaiános orvosi 
kimondották, hogy csakis előzetes orv<*i vmtÉQÍ* kötelezővé tesszük t  végből tör-

Sészségi bizonyítvány alapján lehet házasod- vényjavaslatot fogunk a magyar parlament- 
Most, hogy Ehrlich Pál a tudós frankfurti hcz‘ benyújtani! Addig is Népszavazásra hiv- 

orvos professzor, a vérbaj elleni szériumpt juk fel az ország egész közönségét: orvo- 
feltalálta, a kérdés hazánkban is újból felve- sokat, ügyvédeket, bírákat, úgyszintén az 
tódött. Á „Házasság- és Családjogi Szemle“ cgész laikus társadalmat, nőket és férfiakat 
szerke&ztósiége, mely programrajánál fogva egyaránt (18 éven felül). Minden- érdeklődő 
első sorban hivatott e kérdés megvitatására, • közölje véleményét a tekintetbenn, hogy kö- 
ugyanis országos mozgalmat indít a házasu-j telezó legyen-e az orvosi vizsgálat és hogy 
landók kötelező orvosi megvizsgálása tárgya- mily betegségek és mely indokok miatt le- 
ban, melynek eredményeképen törvénvjavas- gyen-e az orvosi vizsgálat és hogy mily be
láttál fog a parlament elé járulni. Ncyezett tegségek és mely indokok miatt legyenek há-
ingi ip.ii nap ffily.jin̂ n a raiságj ^
nagyfontosságu felhívást hoesájtotla ki: A vélemények atilirott Jogi szaklap te- 

Népszavazás! Meg kell mentenünk a ^  , ICTkesz«je 
Jövó társadalmat! .f [> Ger  ̂ Erpű ü|nrvéd, Budapest. VII, 

A Szabad Amerika egyes államaiban •fcn l í |)cl.Bjn,* 17, u  . a . umre intoendök. 
már régen törvény biitositja. Németországban Mmden egye« beérkezendő véleményt kiván- 
pedig mo« szándékoznak törvényjavaslattal M,a»á«á«viil vagy enétkttl 
biztosítani az államhatalom azon jogát, hogy jzaksajrónkban. mint összegyűjtve külön 
belenyúljon a házasulni szándékózó lelek könyvben kiadunk és az orvosi vizitárióra 
korlátlan egyéni szabadságába I vonatkozó törvényjavaslattal együtt a magyar 

Erős kézzel fel kell fedni azt a leplet, pariamenthez elfogadás végett benyújtunk! 
mely eddig annyi lelketlen titkot, annyi rom- £hr|jth PÍJ a Wrl.s frankfurti profesz- 
boló betegséget, a iövó nemzedek satnyája- ,Jur a v é r b a j -dklli „¿,¡,1,,, feltalálója hoz
mának olyannyi öldöklő csiráit rejtegette ,¿„1, intízrtt táviratban is nyilatkozott már,
méhébenl . . ...............  tiogy a házasulandók orvosi vizsgalat alá

A szabad gondolkodás korszakában ^jiitandók és hogy a vérba|, míg abból
léire a buta áfszeméremmell Az allamhata- , ^  ttljntn k, Ky^ yu| házassági
lomnak namcsak joga, de kötelessége is, akajá|n|,, „„tujij,,,,
hogy tételes törvényekkel bástyázza körül a Százezreknek a véleménye minél el.lbb
házasfelek, a jövő nemzedék. saj.1t népe gyQjĵ k egybe, hogy annál hafalmasabban:
egészségét, mely ma kenvszentő törvény tlemoustraljtik a törvényjavaslatnak az egész j
nyában sajat népe egészségét, mely ma nemo;tre az embcr.ségrc kiterjedő sürgető
kényszerítő törvény hiányában a betegségek f„nt0!iSáwát.
ezernyi alattomos, de annál öldöklőbb csi-r ’
ráival van megfertőzve! Hdiustdg- én ( HuluJjoyi Sxtmie

A felvilágosult, műveltebb elemek ön- xxerkvaxtóxége
szántukból ma is Igénybe veszik házasságuk Budapest. VII., Erzsébet-körut 17.

Nagyatád ünnepe! 

A vidék érdeklődése.

táú
mérkőzése

Az a hatalmas ünnepség, melyet a na
gyatádi sportkedvelő ifjúság a tűzoltó testü
lettel karöltve .rendez, kezd a maga nagy 
arányaiban kibontakozni. A rendezőség, amely 
derekasmunkát végez, meg akarja mutatni, 
hogy;ez az ünnep nem egyesek, hanem, az 
egészváros ünepe lesz.

A rendezőség gondoskodott arról, hogy 
az ünnepség napját, és módozatait az egész 
megyében épügy Ismerjék, mint Nagyatádon. 
£  Célból az ünnepség plakátjait úgy Kapos
váron, mint a megye nagyobb helyein, úgy
szintén járásunk községeiben több példány
ban kifüggesztette, hogy a vidék érdeklődé
sét minél jobban felkeltse ezen ünnepség 

(iránt.
Maga a verseny a legérdekesébbek 

egyike lesz, mely valósággal • látványosság 
rszámBFmégy. A” di\azisarpe3ig olyan gaz
dag, hogy vetekedik bármilyen fővárosi egy
let versenyének jutalmazásával:

- A verseny színtere is kezd élénkülni. 
Futók, ugrók és, dobók gyakorolják magu
kat, hogy felvehessék, a küzdelmet az ide
gen atlétákkal. E helyen is felszólítjuk mind
azokat, kik a verseny bármelyik számában 
részt venni óhajtanak, hogy jelenjenek meg 
a Zrínyi utcai sporttelepen, hol minden nap 
d. u. öt és hat óra között gyakorolhatják 
magukat és a versenyzéshez szükséges uta
sításokat az ahhoz értők szívesen megadják.

A verseny egyes számaira a nevezések 
szépen sikerültek. Némelyik versenyszámra 
különösen a futásokra annyi nevezés történt, 
hogy előfutamok tartása lesz szükségessé. 
Az atádi atléták szorgalmának köszönhető, 
hogy nem lesz oly versenyszám, melyben 
atádi nem indulna.

Itt kell megemlékeznünk arról is, hogy 
jRotter Jenő, a nagyatádi legjobb futó, nem

már választott és hogy uincs az a földi 
hatalom, mely ót Fölkér Annytól elválaszt- 
hatná, de a szoígálat, ez a kíméletet nem 
Ismerő nyög máskép határozott. York had* 
nagynak részt kellett venni a helyőrség 
tisztikarának hétnapos tereplovaglásán és 
mire állomáshelyére visszatért, asztalán ta
lálta már a végzetes“ sürgönyt, melyet öt 
nap elölt adtak fel Londonban. Egy másik 
Irat Is feküdt az asztalon, mely értesítette 
a temetés napjáról. Erről Is lekésett és ez 
fájt York hadnagynak a legjobban. Még 
utolsói útjára sem kiférhette azt, ki neki az 
életben annyi jót tett, aki öt annyira szerette.

A közjegyzőtől Is kapott értesilési, 
mely nagynénje végrendeletének főbb pon
tozásit tartalmazta Ezek szerint vagyonát 
unokaöccse nevelt leánya felerészben örök 
llk, de ha nevelt ledüiya unokaöccsét kíván
ná férjíll, akkor ez tartozik e kívánságnak 
eleget tenni, ellenkező esetben 0. vagyon 
York kisasszonyra száll. York hadnagy 
pedig ezer font évi upanázst kap.

, York hadnagy ez utóbbi passzusnál 
"'keserűen fclkaczugott. Aztán csomagolUjtott, 
hogy megtegye életének legkellemetlenebb 
útját.

Késő délután voll, mídón nagynénje 
villájához ért. Csendes egyhangúságban 
feküdt eló*e a régi ház, melyhez gyermek

korának, legkedvesebb emlékei fűzték. A 
terjedelmes park utjain ropvgvs töredeztek 
lábai alatt a sárga falevelek. A lombjaiktól 
megfosztott fákon ped g fürge madarak ug
ráltak és apró fejecskéjükkel oly barátsá
gosan integettek, mintha tudták volna, hogy 
e nagyon szomorú férfi a ház úrnőjének 
legkedvesebb rokona.

A folyosón az öreg Jim cammogott
eléje.

— Utolsó szavával is a hadnagy urat 
hivta, — mondta, de tovább nem bírta 
folytatni, mert hangja elakadt a zokogás
ban.

A fogadó teremben az öreg Borbálát 
találta. Az ő szemei is vörösre voltak sir- 
va, de ez nem akadályozta meg, hogy 
nagy bőbeszédűséggel ne kezdje elmondani 
az utóbb történt eseményeket York hadnagy 

.azonban szavába vágott.
| — Jó Borbála, ielentse ms. Yorknak, 
hogy York hadnagy tiszteletét óhajtja tenni.

A házvezetőnő szapora léptekkel sie
tett a hadnagy parancsának eleget tenni. 
Nemsokára aztá.i visszatért.

. — Míss York — jelentette -- gyen
gélkedik ugyan, de azért kéreti a fiatal 
urat a kék szalonba. '

York hadnagy szó nélkül sietett a jel
zett szoba felé és emelt fővel, dacos tekin
tettel belépett.

A wakm ures volt, de a szomszéd
(szoba nyitott ajtaján keresztül különösen 
czengő hangon beszélni kézdett valakit.

Kedves rokon ne vegye rdssz néven, 
hogy ily különös fogadtatásban részesitdm. 
En ugyanis fekvő beteg vagyok. De tekint
ve megbeszélésünk fontosságát és az ön 
idejének rövidségét, kénytelen vagyok a 
társalgásnak ezt a módját válasz:ani

Ón igazán nagyon kegyes, ms. York, 
felelte kissé gúnyos hangon a hadnagy. 

Viszonzásul megígérem önnek, hogy ittléte
met a lehető legrövidebbre szabom.

— A lehető legrövidebbre — hang
zott a csodálkozó felelet. — Hiszen nekünk 
most egy egész életre snóló kérdést kell 
megvitatnunk és ezt Ön csak úgy rövide
sen akarja letárgyalni?

— Véleményünk ez ügyben, azt hiszem 
teljesen azonos s Így nem sok vitára fog 
; alkalmat adni.

— Az nem egészen bizonyos.
— Hogy-h^gy?
— Úgy, hogy én például naggnénénk 

ama kívánságát, hogy ön engem nőül ve- 
< gyen, igen okos gondolatnak tartom.

— Míss York — felelte a hadnag düh- 
.től reszkető hangon — önnek bizonyára 
nincs arról tudomása, hogy az én szivem 
már n$m szabad. Á



n a g y a t á d i h ír l a p

Nagyatád, hanem KafW9Vár szineíben "&)dul. utolsó̂ az aratás előtt, tehát a legpozitivebb, 
Ugyanis augusztus 21-én dől el a“ ^Kapos-; fentartótta kedvező híradását a jó termés- 
vári Athlétikai Club“ rendezésében a „Du-|ről. Most is 54 millió métermázsát jósolt? 
nántul" 100 és 220 yardos bajnoksága, melyek- mint egy hónap előtt. A magyar, földmive- 
nek Rotter Jenő egyik legjogosabb aspiránsa lési kormány jelentései hiresek arról, hógg 
és ha most nem Kaposvár színeiben indul, 1 nem nagyzolnak, hanem bizonyos pessziinisz- 
úgy elveszti indulási jogosultságát a „Dunán-j tikus megfontoltsággal becsülik meg TVár-
túl“ bajnokságában így minden esetre meg 
gyengülnek, esélyeink a futószámokban, kü
lönösen a stafétafutásban. A—staféta ezek 
szerint a következő lesz: u

Steiner Ernő, Kertész Jertö, Kun Lajos, 
Jtotter Béla.

Esetleg indul még egy más staféta is: 
Bürger, Pió, Ágoston, Barka.
A stafétában igy négy csapat indul, 

tehát páratlan küzdelemre van kilátás.
Kaposvárról eddig 60—80 ember je

lentkezett, kik a d. e. tíz órai vonattal érkez
nek. Azonban vannak olyanok is, kiket hi

ható jó termést, amely a legtöbb esetben, 
nagyobb, mint a bejósolt mennyiség. A jó 
terméssel tehát mint bevégzett ténynyel szá
molhat a magyar gazda- aki ezen a nyá
ron most arat másodszor. Az első aratása 
júniusban volt, amikor képviselőt válasz
tott A pénznek nincs szaga s bármit mond
junk is a lélekvásárlás undorító voltáról, 
adóhivatalok, vidéki bankok, szövetkezetek 
választások után alig győzték a hivatalt.

szerződéseknek, olcsó húst mi azokból nem
eszünk.'t

H Í R E K  /
— Hol marad a járda a dohánybe

váltóhoz? Ismét a télhez közeledünk, a 
mikor a dohánybeváltó-hivatalhoz yoló xa- 
rándoklás megest föl fogrétni egy ¿szaksar- 
ki felfedezőuttal. Van fényes szabályrende
letünk. mely minden telektulajdonost köte
lez, hogy a járda céljaira megfelelő terü
letet ingyen engedjen át, tehát a hely ren
delkezésre áll, csak a munka kellene, a 
minek megkezdésére azonban ugylétslik 
nem akar ember találkozni. Nem is hisszük, 

annyi fizető atyafi jelentkezett. Annál be- ho99 a közeljövőben járdán fogunk a be
csületesebb, megérdemeltebb pénz az, vá,,ó'9 eljutni, majd csak akkor, mikor meg 
amelyhez a termés juttatja a magyar föld- lesz a t<f*ef°on villanyvilágítás. Ajánljuk

vatali elfoglaltságuk nem enged délelőtt; 1 mivelő népet; aztán meg sokkal több is, a föld a do,9°l közigazgatási hatóságunk szives 
ezek száma is nagy lévén, ezeket két autó- hálásabban fizet, mint a nagyságos képvi- figyelmébe.
mobil fogja szállítani Atádra. A budapestiek selőjelőlt ur. A jó aratásból nemcsak fizet- — Lövésztanfolyamok létesítése. A 
a déli gyorsvonattal érkeznek Somogyszobb ségre, interesre, de gúnyára, háztartozásra, bonvédelmi minisztérium támogatásával az 
állomásra, honnan kocsikon fognak bejönni, tókeszaporitásra Is telik Hasznát látja ipa- orszá9 több helyéli rendszeres katonai lövés* 

A verseny pontban fél négy órakor ros, kereskedő, hasznát látja kitűnő szom- •«•»folyamok szerveztettek, amelyekben az 
kezdőik. Úgy a verseny alatt, mint az esti szédunk. Austin* i* behozatala vasár- és Ünnepnapokon délután test-
mulatságon vagy Barcza és Babári (siroph- tetemesen növekedni fog a magyar nepfo- cdzó gyakorlatokat végeznek, tomajátéko- 
OMt) teljes zenekara, vagy pedig a »zékesfc- ggaszt&-képcsa?g^nc1r r̂ősbödése folytán kat úznck, ■ katonai lőfegyver szerkezetét

s ,1 lelba-óvcst elméletileg és gyakorlatilag 
tnnulják, továbbá általános és katonai szak- 
smeretek t̂ terjesztő férfias katonás és ha-

De hasznát látja-e az a magyar einbvrhérvári honvéd zenekar fog hangversenyezni 
A msenyekben való tájékoz!» céljiból a|ü

W í» *  Olcsóbba teszi .  ke-sze,
allani.

mely a közönség rendelkezésére fog' iuiprí>l ,, . , zaflas szellemet fejlesztő előadásokat hall-nyeret az a ¿5 iim Iu o  metermázsa búza. .  . n,  * *
'■ - amivel löbb termelt az idén mint Itnvalu? 9 |Ulág lla' n ncvelés'  mllu)M

Csalódik, aki az oksó keogérben bizakodik ---
. . .  -  a  T c r c m h c (  ljátLm t( s z ^ z m j | j ló  m á z S a  b ú z a ,

míg sem lesz olcsóbb a kemjér, Ha flme
megérdemli a közönség figyelmét, mert 
rendezőség olyant produkál, amilyen Nagy 
atádon még nem v o iL _ H tikiban is Oroszországban nem volt ió n rglcl41 4í “ fc9aclem lrínl1 ««két 8

_ 1 u l , k „ . l . . l ,  A™ », l r* n t . ..IA

irányban rendkívül nagy előnyökkel jár. 
Fejleszti az ifjak testét, értelmét, tudását és 
hazafias érzését. Beléjók oltja a rend sze- 

fel-
tebbvalók és hatóságok iránt való tiszteletetK . . . r  a ., u.. termes. Már pedlgklltfoldröl. nem a legked-r . . ______

• vezóM, hirek érkeznek, u *| vágnunk mos-14s «"gedílmességet, a My*> kóesMtlcmet 
D r á f f a  k e W r  r i r á t r á h h h n «  “ •’“ ‘ «K « *» ' * hizbérekkel./K™- *• b»l‘lMass«gol. *» val.menngl HM .10-uraga Kenyer,aragaoonus. „cl ,ol)b (li. tpil draglltl)ak le„  készm. a katonai szolgálatra, meijít m

a !ükások C> lg, vagyunk a bússal .. " “W bb kedvvel ». bizalommal kérdhetnék 
a _ i . meg s sokkal jobb eredménynyel végezhet-

y t ugyanis az, logy a husdrá ^ hovédelml aiinistérlum átirata foly
tán a belügyministérium rendeletet bocsáj- 
tott ki a to/vényhatóságoknak, hogy ezen 
tanjqlyamok szervezését hathatósan támo-

A sok vihar, felhőszakadás nem ár
tott o búzának. A földmivelésügyi miniszter
legújabb jelentése a vetések állásáról, az gaságot ma senfaz okozza, mintha kevés

...................■»...■*"........... ....... lenne a magyar marha, hanem okozza a
— Önnek még ug| látszik, arról nincs forszírozott kivitel. Ausztria és a többi kö- 

tudomása, hogy nagynénink végsó kiván-, nyugat államok népéuek jóléte fokú-

esetben nénink vagaoná,iak ín leszek éSae- « ma expoHált mmnaltóget. de Oiégeggszer „  |s |e„ „ (. h ,z Kinsio 10™^
annyit is el lehet helyezni a külföldön. A 

- York hadnagy e cinikus válaszra ha- kormány és a magyar államvasutak olyan 
Iái sápadt lett a haragtól, de mérsékelte ! kedvezményeket nyújtanak V  éld és vágott 
magát és elég nyugodtan felelte: , marha kivitelnek, hogy nem drágább, de

Remélem, hogyy ön e rendelkezést \ sokkal kellemesebb a Bécsbe, mint a Bű
nein létezőnek tekinti.

— Sót ellenkezőleg — volt
— Hogyan? On akarja, hogy 

tóm ellenére feleségül vegyem?
— Ez erős akaratom

Beigazolták, hogy a mávnak belföldi szál 
lítás céljaira nincsenek megfelelő hütöwa-

ember személyéhez ragaszkodik.
E szavak után pillanatnyi csönd

n válasz — ha én kérem riiég lu*a. _
Es a másik pillanatban előtte állt 

-UlJ. Fölkér Anny.
Simon Vilmos.

I lenne, hogy az ifjnság tömő- 
juhié fs.ii«m állana fenn tovább U u  aa 
álkos széthúzás. X

- Megszánt hetilap. A Barcsoní meg
jelenő «Drávavidék* cimü hetilap rr.eguQnt.

a • ia « w . i " Erdfl éB vadflrI vizsgák. A fölami-dapeslre vató sz.ll.t4v fl budapesti mészá- vrli,a , mln|u|€r h(Jl|| „  „  évl)m
a felelet. ™sok nemregiben a lóvéra,hoz bénított ' ,7.4„  , „ lj4|l „  , ld4 t ,  VKl.
,  «tiara -' mefflofandumban öltik fél paua.zalk,., 4r| viI5glkl( ,  Dunántull r4Kbcn p4cKn

és Szombathelyen a vármegye székházában 
Délelőtt 9 órakor. A vizsgaengedély . Iránti 
kérvények szeptember 30-Aig adandók be 
a kir. erdóigazgatósághoz.

— Az uj fösorozási tfsvczet. Minthogy 
a politikai helyzetben fordulat várható a 
mennyiben a lóhrati vita a napokban véget 
ér, a budapesti katonai hadtestparancsnok- 
ság ohajnnak tekintetbe vételével uj soro
zást működési tervezetet készített, melysze- 
rint Somogyvármegye’területén a fösorö- 
zások augusztus 15-tól október I-tg tartat»1 
nak E terminus, természetesen, Ismét csak 
akkor tartható be, ha az országgyűlés az 
ujoiu jutalék-törvényjavaslatot legkésőbb au
gusztus 10 ig megszavazza.

Állattenyésztés fejlesztése. A föld
művelési minister rendeleti*! bocsájtott ki a 
törvényhatóságoknak, az országos magyar

És ha én vonakodnék ennek eleget gonjai, a budapesti pályaudvarokon két 
tenni ? napig is elbolyong a huswagon. amíg kirak-

— Akkor nagynénénk egész vagyona hatják. Ennek ellenében az osztrákok minta- 
reám száll. szerű hűtőkorsikban viszik ki a magyar

— Misa York, én úgy látom, hogy ön húst, amely Bécsbe érkezett már ki is van 
e komoly percben tréfát űz velem. Más ma- rakva. A magyar városok élelmezése mes- 
gyarázatot nem tudok adni annak a ma- terségesen meg van nehezítve, a kivitel pe- 
kacsságnak, mellyel egy teljesen Ismeretlen djg óriási módon meg van könyitve. Ez a

mizerabilis állapot megmarad továbbra iŝ  
a román és szerb marha óriási része tehát

letkezett és York hadnagynak úgy tetszett csak keresztül fog robog/ii Magyarországon 
mintha könnyű selyem ruha suhogását hal- Bécs lesz annak központi gyűjtő állomása, 
laná. ahonnan tovább Irányítják. Hogy mindezt

-t" Még akkor sem -- hangeott ismét; az agráriusok csinálják, hogy az ó kedvü- 
j kért nem oly kevés és rossz hülö-waggon, 
hogy miattuk oly alkalmatlanok a budbpes- 

I ti pályaudvarok a huskirakásra, azt ludja
! ország-világ. Ne- örüljünk tehát a Bálkán gazdasági egyesületnek és $ vármegyei gaz-
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Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok

felöltők, 
utczai öltönyölt,

elsőrangú kivi
telben és jutá-

'..•

nyos árakon

V

¡ f  K a p h a tó K  ^

Deutsch F Károly
és Társa 

f i r f i ’szabiknál

V

B U b f l P E S T ,
IV , Ferencziek-terc 2.

! dasáei - egyesületeknek, hogy az állat átló- 10 éves és Mihály nevű 7 éves fia; — Ba- 
>! mány szaporítása érdekében behatóan intéz- kos Józsefnek éjiedig Béte rievü 10 éves fia,
* Ijtgdienek állami és_egyéb támogatás mellett — a gyermekek a gödörben lyukakat vájtak 
Jfegeíft területek göndozása berendezésével, s ennek következtében part meglazult és 
>: esetleg legelő hiányban levő vidék növendék gyermekekre zuhant, a 80 centiméter vastag 
' állatállománya részére egy jobb vidéken köl- réteg homok alól mire kiásták őket a két 
' csőn legelő-szolgálatik ' ki, az oda szállttá-- Horváth testvér meghalt, míg ellenben Ba- 
sokról a gazdasági egyesület fog gondos- kos Bélát csekély sérüléssel megmentették, 
kodni. r A vizsgálat során kiderült, hogy mulasztás

— Krassó-Szörény vármegyei árvíz áldozata lett a két gyermek, mert a téglás 
károsultak részére gyűjtés. A közigazgatási mester, a gödör bekerítését elmulasztotta, 
hatóságok erős agitással gyűjtést indítottak _  Aki a csendőröket félrevezeti. Ke- 
meg a fenti megyebeli károsulták részére $erü levét issza majd meg ravasz hazugsá- 

i akik hajlék és kenyér nélkül nyomorban van- gának Hallgató Mihály csökölyi lakós. A 
Inak a súlyos természeti csapás következté- jámbor atyafi jelentést tett\ csendőrségnél, 
, ben A nemes érzésű emberek jó indulatu hogy lakásából több élelmi szert elloptak, a
adakozásával enyhitő irt rakhatunk a szegény csendőrség erre erélyes nyomozást tartott, 
nyomorultak sebeire amely jó tettért a min- t miközben kiderült, hogy Hallgató hazudott, 
denható jutalmaz mindenkit. mert a csendőrség hatóság félre vezeté-

— Névmagyarosítás reformja. A bel séért feljelentette, — a büntetés majd eszé- 
ügyminiszter legközelebb rendeletet bocsát be juttatja Hallgatónak, hogy jobbéért volna 
ki, melynek az a célja, hogy a névmagyn- a nevéhez híven hallgatni.
rositáat egyszerűbb4 «  kólaégmentes- ^  még L " jUsT,k ,
sé tegye. Eddlgelé tudvalevőleg koronás | visáron eladott egy tehenet és borjut egy 
bélyeggel kellett a kérvényre ragasztani- A j embernek s aki — mint később kiderült — 
folyamodónak ezenkívül keresztlevelet, er- j állnevet monedtt be neki, a vételár 300 ko- 
kólói és illetőségi bizonyítványt kelleti mel- woJtjCbb« a « *«1 6 0  koronái iefize- 

nkmin.mi. h»„„rtífo nem ruk te,t és 140 korünával adós maradt azon ki- lékelrn. Ez okmányok beszerzése nem csak . kötéssel, hogy a jártatokat utánvéttel küldje 
költséges, de Időveszteséget is okoz és ezért e, az eladó( _  ezutóbbi Így is cselekedett, 
sokan nem folyamodnak a névmagyarositá- jde a levél visszajött, hogy az ipsét nem ta-

«^YfT°n t»«qyrft«iinMák urtli»« liljik.---a* aaueny^asaszára és körülírása
nevakel. Mindezeken könnyítendő, a mlnisz- j u**tt a c^cmlriraíg érékei. ayuwMiw da- 
. , ■ ' icára sem sikerült a rafftnalt gazembert kéz-

“ 9 «  B l f c l w M l  hogy le lie jen  » « • -  rekerilcnii ak i j6  k M |  n y u ‘ x lu i l  é lv c II a
ségmentes legyen az eljárás és a kereszt- rjska teWn tnjét vagy az ^  ^  
levélen klvD! más okmányt ne keltjén mel-‘rajta, jó lenne már, ha az állattenyésztő 
lékelni A kérvényező erkölcsi életéröl és j gazdaközönség már elhagyná ezen rossz 
illetőségéről maid hivatalosan szereznek in- adásvétel szokását amelyet a törvény is szi- 
to rnáca« .  miniizleriuraban a kérvényben j  j ^ j a n  b ° m e < ’  dC k M i S a '  “

fölsorolandó adatok alapján. , _  TOzek. Q „rgeteg községben Kovács
— Milyen Idő lesz augusztusban ? Andor Józsefné istálója múlt héten elégett a 

Meteor irja: A hónap végével változatosab benn volt gazdasági eszközökkel együtt, 
idő jön, de csak inkák. nyári futó esőkkel Biztosítva volt.
«  kevea lehúléasel »egyest. jutnának me<, . sxúlló^yb«,Bödójáyspri»-. ,. .. ,  ... . . . . háza szintén a múlt heten leégett. Biztosítvahátralévő változtál napiai 29 é. 30-.ka, a :vull A l02 l)ka ¡,rocretlCL
melyek közül a 29-iki a legerősebb hatású

¡Augusztus változási napjai 3-5^6—9—12 Modern hirdetési iroda, ügy a bel-
földőn, mint a külföldön előnyösen Ismerik 

-1 hirdeM <*- ,*Q‘ .7  «Mátf Bud.pe.ten Erzsébel-kórut 41 A
?\ t « S Í ? «  T  , , V legnagyobb .ilrdetó ezégek e megbízhatóZ í  l  .  kav.tó^ ^ W y r i . l ^ o d .  ^  e„ kSjalhellk „  hjrd..
25-lkl pcglg ciapadékot ígér, v,ha,„ l«l«g- ttMlk„ ,  mcrt klv4l6 „ , kWtl, „ m(l 
gél Augutón. nyári | . l e g í ^  nőnapnak!^ ,elküsmerelIJJÍOfl<!| t ,  , „ a,rouUM„„„  
ígérkezik, amidőn csak rövidebb tartalmú ,
lehűléii IdőkOzóket várha.unk. | ̂ ,0»rfM .I M foW «  ösaze, megblzáao-

— Vére« verekedés. Véres fejjel állított — Az újságírás szenzációja Az Est, 
be a barcsi csendőr őrsre f. hó 18-án este ez a fővárosban naponta korán délután nieg- 
felé Dolencsics Lajos 20 éves kotorll Illető- I«*«* ízléses, bátor szabad és becsületes 
ségü lakos, ki a barcsi füréssgyárban mint I ,íp M>nekkel, uj formákkal vág
munkás van alkalmazásban és elpanaszolta! “ ¡f* “  ** m,n<1«nü,,
hogy tártai véresre verték. A c«nd«rség S
nyomozása folyamán kiderült, hogy Dolen-1 hol szüksége mut^ozlk a bűnök leleple- 
cslcs három társával, névszerint Matolics zésének. Az Est újságírói gárdája a legne- 
Mlhály, Bordáca Antal és Beliga Mátyással veseWf ii|*agir0kból áll, akik mindent oda-

. . .  . ,  mAnmU m I rA iA n iÁ n n a lr  aa m i i  f . i .........egéfcz délután tflak a bórákban s ittas álla
potban összeszólakoztak. Dolencsics mér
gében társait megtámadta s Matolicsot és 
Brodácsot elpofozta, s leszurással fenyeget  ̂
te mlndnyá|uknt. Mire ők sem lévén restek, 
támdójukat a főidre tep?rt*k. megrugdos
ták sőt Bellga egy hasáb fával úgy találta

adnak a közönségnek, a mit csak függet
len, tlsztakezü és a nagy emberi ideálokért 
küzdő u|ságirók odaadhatnak: szivüket, eskü
ket és munkájukat; cserébe csak a közön
ség uaf«tevét~k«mr Az est mindennap á 
legelső délutáni gyorsvonattal indul Buda
pestről szerteszét az országba és Így az 
ország minden tájára legalább fél nnppai 

. . . W  , előbb mint a többi fővárosi napilapok és
megütni, hogy a fa eltörött. Dolencsics fe- azért előfizetési ára m*gis havonta csak 1 
|e. meg betörött. A verekedők föl vannak korova 40 fillér. Előfizetést elfogad akár
jelentve a büntető bíróságnál. j ,n«lylk postahivatal elfogad.

— Fogyasztási adó tárevalások n A főváro» legelső minta-zongora-"¡a*“......... ■ ̂  ■>«- saés hu| fogyassztási adótárgyaidat folyó évi zongoratermére, Budapest, VI. Váciíi-köriit 
augusztus 3, és 4-ére tűzte ki a nagyatádi j 21., mely cég évtizedek óta nemcsak a fö- 

| pénzügyőri szakaszhoz, hova az Összes v*r° 8 ingóra tulajdonosai körében, hanem 
községi birók be lettek rendelve ! ° ^ k a n  a legnagyobb és méltán

uh u  ̂ .x. c l/ , ¡megérdemelt népszerűségnek örvend. Tlang- 
L  .7 ^  , ben ^ “  ál S“ ^sközségIzatos reklámokkal nem dolgozik e cég. ha-
! hnmoW a«iva|ft̂ M gyi4V tt ií\ 2,*én ««yfinem e helyett kitűnő zougoragyártmányainak 
HnroiShHSfríftíiiiíí? •fijrom gyermek, és világhírű zongoragyárak gyártmányainak 
Horváth Imre téglagyári munkás János nevű a legideálisabb feltételek mellett való eladá-
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-s4val teszi napról-napra ismértebbé' és ked
veltebbé magát. Olvasóink, ha zongorát, vagy 
pianinót akarnak _vewii, közöljék ezen szán
dékukat aTReresztély céggel, a honnan tel
jesen díjtalanul nyernek felvilágosítást és 
kézhez kapják a cég legújabb árjegyzékét is, 
melyből a szolid eladási féltételekre nézve ’ 
tájékoztatást szereznek 

— A tavasz és az emberek. Szinte hi
hetetlen, hogy milyen összefüggésen van a

HIRDETÉSEK
557 szám 1910 yégrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c 102.-§-a értelmében ezennel! 
közhírré teszj, hogy a budapesti kir.keresk.1 
és váltó törvényszéknek 1910 évi 61501

tavasz az ember egészségével. Ezt-a tényt a szí,nu vé9lése következtében dr Neubaer
legújabb orvusi kutatások állapították meg, F" €nt! ü9«v' ü 4" " 1 Belvöro.i
még pedig a növényvilág fejlödéségöl. KI- takarékpénztár r. t. i«v4r. 150 kor. -  tilt
mutatták ugyanis, hogy a növényvilág fejlő- * >*'■ ' " * 9  Iogan«tM.toU kielégítés vég- 
dése összeköttetésben van a növényzetben. reh"i14» u,ií "  le,°9 '"" 45 k” - - * * '
sokkal nagyobb mértékben keringő vírre, becsült következő ,n<jóságok, u.,n.,ólös áruk.
Mert igenis, a növésnek rendes lélegzése k' " d6k »y«v*"os árverésen eladatnak, 
és vérkeringése van. épen úgy, mint az ‘ MelU Verésnek a naflaatádl kir. |á-
embereknek. És most már könnyen érthető, ' “ "Íróság. 1910-ikévl ¿67 2számú vég-
hogy tavasszal a beteg emberek vérkeringése ■z4«  ,o1«14"  ‘*0l,or ~  Hl 'őkekóveletés
nem jó, bágyadtak, fáradtak lesznek. Ezért '™ 'k év‘ ma,c hb 5 naPi4tol iátó
fordul elő a legtöbb betegség tavasszal. 6 • k”m" tal ' • “ • vaUo<lll és ^  ós“ c'
Ezen szenzáció, témáról érdekesen is dr. “ » 48 kor 70 lillcrb' n « l*S "*m « |.-
Kovic. Izsó, az .smert fővárosi hemopata lapított költségek erejéig, Nagwatadon (Saéc-
orvo. most megjelent könyvében, melynek “ "H1 ,4r> le“ ldíi ">«9lárt*sar.
cime: „A vétgyógyitás és sredmtnjri“ Csak 1910- *vi »ugusztus hó^-lk napjának

feáttf-̂ éldAnytian Paiftfofirifc vlva-rhatéfiddöí-kitii*«uk öjt-altfuu * vtmuUuUúi—-
sóink figyelmét e könyvre, mert abban min-: dékózók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
den ember utasítást talál, hogy hogyan óv- meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 r f  
halja meg egészségét “ és etvesztett egészsé-i évi I X  L-ci tOT. és 108. §-al értelmében: 
gét milyen utón szerezheti vissza. A kflnyv ; k^zpépzfizptps mellett, a legtöbbet ígérő-. 
ára fűzve l korona, diszes kötésben 2 kor, nek, szükség esetén becsáron alut is élj 
Megrendelhetö-minden könyvkereskedésben fognak adatni.
és a szerzőnél: dr. Kovács Izsó orvosnál,!- - Amennyiben az elárverezendő ingó-j 
Budapest, V. Váczi-kőrut 18. Ságokat mások is le- és felülfoglaltatták és
s-_________ ... ...,-,_.T=_.......................  azokra kielégítési jogot nyertek volna,ezen

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

Kelt Nagyatádon, 1Ö10. évi julius hó 
24 napján.

SZABÓ JÓZSEF t
ki/, bír. végrehajtó. ]

WhoJ\\W>
Köhögés, rekedtség és hurut «(len ninca jobb a 

R é th y - fé le

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

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csak Ttéthy-félét fogadjunk c l !  !

CSARNOK.
Wilde Oscar gondolataiból.
Az a gondolat, melyben nincs meg egy 

veszedelemnek csirája, egyáltalán nem ér
demli meg, hogy gondolatnak nevezzék.

•
Az, a ki kitér, gyáva^ Megszökik a ve

szedelem elől. De a mi mai életünkben 
olyan ritka madár a veszedelem!

• ; *,’
A kötelességteljesítés olyanvalami, a ; 

mit másoktól elvárunk, de magunk nem! 
gyakorolunk.

Elégtelenség, úgy az egyesek, mint a 
népek számára, az első lépés a magasabb' 
fejlődés felé.

Cinizmus: úgy venni valamit, a mint I 
van és netp úgy a hogy lennie kellene.

• ....—i—."
A legritkább dolog ma: valaki, a ki 

igazán él. A legtöbb ember csak van 
*

Valami átkozott dolog a jó szándék — i 
mindig késón támad.

•
Sohasem próbáld az asszonyt megérte* 

ni. Az asszonyok-képek, a férfiak problémák.. 
Ha megakarod tudni agy nőnek az igazi vé
leményét a inr mindig veszedelmes egy 
kicsit — akkor csajt nézd őt, de semmieset
re sem figyelj arra, amit mond.

y
Manapság a férjek úgy élnek, mint .4 

legényemberek, és a legényemberek mintha 
férjek volnának.

A R E K L Á M
Állandó, ésszerű és Ügyes reklámo

zás minden gyári*, kereskedelmi-, ipari 
vállalatnak, felelnek a lelke, rugója, az 
éltető eleme.

Hogyan, hol é s  mikor h irdethető a leg
sikeresebben legjobban és legolcsóbban, 
megtudható

LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat betéti társaság nál 
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ahoMtiváló szakértelemmel, odaadó lelki 
ismeretességgel és páratlan pontossággal 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti és külföldi lapokban és. 
naptárakban.
256 kitűnő naptár kizárólagos bérlete I

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött

földön.-----
A ki borait minden

kor jó áron és hamar 
akarja  «ladni, ált csen 
DeiaWare szólót szántó
földekre ia, éafra a hiány
zó lókéit ezzel pótolja, az 
Uyen vegyes bor olyan ti
nóin lesz, hogy drága ás
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 
rónáért Is iriegveszik hektóját,' ha százezer hold 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a mull év
ben is perenosporátót mentes nagy termést adott 
(holdanként 33 hektó.)
.Vesazöröl árjegyzék Ingyen éa bénaentve.

NAGY GÁBOR szőlőnagybirtokos, 
KÓLY Bihar-m. Póata távírd« 

és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, román, honrát, szerb és né-

Költségvetések 4a . . Telefon
tervezetek I n g y e n ! 12 -0«

E L A D Ó  T E L E K
Az Iskola-és Arp4d-ut,czilk sarkán a 
volt Fcrlindis-félc telek szabadkézből 

eladó. Tudakozódni lehet. 
Krammer Sándor

k e r e s k e d ő n é l
----- Nagyatád. 1

I
BRÁDY-féle gyom q? 

cseppek
A M A R IA C Z EL I SZŰZ MÁI 

védjegy * jw l ellátva, ____
melyeket Máriaczell gyoaor- 
cseppeknek nevez a nép. har
minc* esztendő óla úgy beváltak, 
hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban, E  cseppeknek utól- 
érbetelienUI jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fe p é s  
gyomorgörcsök, hányás, á laa t*  
lanság, vérszegénység éa aáp- 
kór ellen.

Kapható tabuján gy<^szcrtár- 

lér,
érér______

készítő B I& D Y  K. gyógyszertára 
a .M agyar Királyhoz“ , W ien , I .  Flelschmarkt

Egy kis üveg tfö fillér, 
Iveg I K 40 fillér, “  

uplaüveget 4 K  : 
zltó BRA D Y K.

nagy 3v«g I K  40
9 korona, 3 duplaüveget 4 K  90 fillérért fran" 
ko küld a k{ '

r, 6 Qveg

I, Depot M l,"
Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriaczeli 

Szűz Máriát ábrázolja, a vörös azlnü csomago
lásra, és az aláírásra’, mely az oldalt levő kép. 
másolat»—

Egy jó 
tan

házból való Hu, 
anoneznak felvétettlk. 

Benyák Jánosnál Nagya-
~  , 1,1::: tádon. —.......



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

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe 1

Baromfi-ésnyul-
tenyésztők
figyelmébe!

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

^Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD va sk e  r e 8- 

k e d ó c é g.

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

Mindennemü takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Épflletvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek. Gaz- I 

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

alkatrészek. 1* kékkő és raffíaháncs.

Szénkénegzők.
É P Í T K E Z É S I  a n y a g  n a g y k e r e s k e d é s .
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BE NYÁK JÁNOS ssgsSr*
KÖNYVKÖTÉSZET N A G Y A T Á D .  K E R E S K E D É S

RAKTÁRON TARTOK:

Imakönyveket egyszerű és Hnom 
kivitelben. Oíleií, jegyzet és zsebköny- 
veket. Íré, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt 

Rajzpapirt és kartont egész ivekben 
és felvágva.

Egyszerű és finom dobozlevélpapírt 
fényképalbum emlékkönyv stb. nagy Vá
lasztékban, nemkülönben mindennemű 
Írókészletek és ta|zszereket.

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézet; 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

m  lapok, eljegyzési és esketési meghívók 
a legizlésesebb kivitelben

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
L ± J  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

H
Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron ki'szittctenck.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Banyák Jénos könyvnyomdájában Nagyatádon 1910;



1910. augusztus hó 4.

nur.
NAGYATÁD ÉS VipÉKÉNEK T ÁR SA D ALM I, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA. 

A -NAGYATAD ÉS VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK. HIVATALOS KÖZLÖNYE.
Elő fizetési á ra k : egész évre 8 kor., félévre 4 kor., - ne- 

■ gyedérre 2 kor., egyes szám ár« 20 fiUér^^saar
—  M e g j e l e n i k  m l  »«Le a c s ü t ö r t ö k ö n

FELÉ LÖS SZERKESZTŐ

dr. NEUBAUER F&IENCZ
Szerkesztőség és KhdóhiviUl 
Előfizetést és hirdetéseket elfogad

Széchényi-tér. 
n»ég: Benyák János

Nyári gondolatok.
Hosszú borús, esős, hűvös idő

járás után ime egyszerre elkövetkez
tek a kutya-napok: dies caniculares. 
Itt a kánikula, még pedig legnyom
asztóbb megjelenési formájában. For
rón tűzle a nap s tikkasztó hőség 
van. Levegő helyett perzselő láva 
éri az ember arcát és tüdejét. A há
zak fala megannyi nekitüzesedett

csak megérzi a nyári hőségnek 
erőfogyasztó, romboló hatását.

Menekül, aki menekülni tud. A 
város képe olyan, hogy szinte üres
nek látszik. A legtöbb ház csukott 
redővel és sűrű függönnyel, mintegy 
vakablakkal bámul bele az utczába, 
ahol a létért és a mindennapi kenyé
rért küzködő tömeg mozog fáradtan 
izzadtan és tehetetlen megadással. 
M ig a mezőn országszerte most

kemetttae s a láh hesüpped -az—-ol- száz meg ssázeaer kéa-fzzik »  süt-

most otthon van a gondja. Ha feljön 
ilyenkor egy-két napra: akkor is ég 
a föld a talpa alatt, ha nincs is oly 
veszett hőség, mint mostanába. Ml-*~ 
helyest teheti: szalad vissza haza — 
s haza gondját a többire bizza, aki 
itt marad. S aki nem gazda, hanem 
ügyvéd, iró kereskedő, bankdirektor 
vagy pusztán csak ur a javából: az 
is pihenni, nyugodni készül már ilyen
kor, a nyárnak enyire előrehaladott

. _____ .-LU-iflös- dotogWvósben, itt a városban 
hegünk, mint — tisztesség ne essék, ilyenkor csak az^a munka folyik, 
mondván — a kutya, akit űző ősz- amely megszakítást nem ismer — a 
tőne megkergetett a mezőn. többi csak piheg, mint a fáradt nia-

Bezzeg aki ilyenkor valahol, dár. A városi élet ilyenkor olyan, 
hűs patak mellett, árnyékos bokrok mint a félárbocra eresztett, hajó 
alján pihen és üdül, elmondhatja az is inkább csak éjjel mozog, ami- 
Petőfi uraságával: Hála Istennek, kor elvonul a perzselő nap s ligete- 
olyan meleg van, hogy aki ott kint inknek és csalitos berkeinknek sűrű 
dolgozik, nem hűti meg magát. A zugai hús italt és kellemes vidám
magyar mezei munkás ilyenkor va- ságot kínálnak a módos tehetségnek, 
lóban csodát müvei, hogy végezni az elntvágtjásnak, az ifjú öregek és
-tartja o nehéz munka iszonyt! tertíét, az öreg Ifink számára:---~
bámulatos kitartással, ebben a rek- Mindenki /-szabadulni szeretne, 
kenő hőségben Nem hűti meg magát, de kit a kénylelenség, kit a köteles- 
tle nem is esik össze, s nemroskad ség tart vissza A képviselőház Is 
el a páratlan erőfeszítésben, a melyet még együtt ül és tanácskozik. A 
ilyenkor a nagu munkaidő kíván. De kettős zázló fennen lobog a duna- 
az idegéletet élő városi ember, aki menti gótpalota ormán, de azt is 
örökösen hajszolja mpgát a minden bízvást félárbocra lehetne ereszteni, 
téren megnyilvánuló, izgatott ver- oly kevesen mozognak a parlament 
senyben, a városi ember hamar fu- belső hajójában A uj Ház lt*gna- 
ladozik s egész szervezetében ugyan- gyobbrészt gazdákból áll: annak

Szóval: itt a kánikula és a kép*
viselőházban már naguon megnyil
vánul az az őszinte óhajtás, hogy 
legyen vége a tanácskozásnak s 
következzék el mihamarabb az az
üdítő oázis, amelyet nyári szünetnek 
neveznek a fáradt és kimerül halandók.

És ez az óhajtás, amely annyi 
honfi-kebelből fakad, előreláthatólag 
nemsokára meg is valósul. Véget ér 
minden téren atőrvénykivüij állapot 
és Szemere Miklós dmQüdhatt&yéSfc— . 
re, hogy boldog a haza. mert a hon 
atyái hűsülni és üdülni fognak- a 
szélróaea minden irányban, s vezé
rek és közkatonák egyaránt erőt me
ríthetnek arra, hogy a jövőben jobban, 
bőlcsebben, higadtabban és sike
resebben szolgálják a nemzet egye
temes érdekeit.

Nagyatádi Hírlap tárcája 
Az ezüst gyűrű.

Harmincöt esztendeig bújta az erdő
ket. Az ország vadonjait ugy îsmerte. mini 
a szülőfaluját. A rózsaszinü'hajnalt, a déli 
napol éi a piros alkonyatot az évszázados 
lombokon keresztül szűrődve látta csak 
Éles és fürkésző szeme, már úgy hozzászo
kott az erdei homályhoz, hagg mikor kiju 
tott néha a szabadba, »ölét szemüveggel 
tudta csak tűrni a napot. És a sárguló me
zőket, pipacso* réteket is »ölét homályos 
színben lálta csak pompázni szemüvegén ke
resztül.

Htlnka bácsi — úgy hívták az öregei 
az erdők melletti falvakban — rUkán mu 
latkozotl. Csak Igen nagy ünnepek csalták 
ki az erőből az emberek közé. Akkor sem 
|árt népes helyekre; kerülte a korcsmát és 
templomba sem Járt soha Azt tartotta : er
désznek erdő a temploma, mert ott óvja 
meg öt az Isten a veszedelmektől.

A nagymarosi erdő mellett egy kis 
falucska húzódik meg s a távolból úgy fest, 
mintha néhány törpe házacska volná béé- -

kelv£ két egymás melleit emelkedő hely 
közé, csak a m.igasau kiemelkedő torony 
és néha messiire hangzó harangzúgás« hír ■ 
detn hogy: népes falucska.

Htinka nagyon megszerette azt a he
lyet s mikor csak tehette, mindig mutatko
zott a faluban. Eyy ilyen alkalomkor nagy 
szomjúságában betért egy házba, - mely a 
falu egyik félreeső helyen volt, közel az 
erdőhöz.

Amikor belépett a rácsoskapun egy 
öreg asszonyka jóit eléje szives szóval;

— Mi Jó hoza feléuk, erdész uram?
Megszomjaztam, egy korty vizet akar

nék.
— Akár kettővel is. Kerüljön belfebb

— s hamar szaladt pohárért s friss vizet 
merített a kutból.

Hlinka bácsi addig leült a konyhában, 
föltette sötét szemüvegét s pihent mig a vi
zet kapta

S aztán mintha |ól Ismerték volna 
egymást szóba elegyedtek.

— Egyedül van?
— Egyedül, hisz én úgy vagyok már 

húsz esztendeje, mióta anyám meghalt. Egy 
lányom vanjttjgm, de az is kint jár, Jw- 
pálja a kukoricát.

— Hát a férje ura?
Itt kissé zavarba jött az öreg asszo^-

ka s nem tudott rögtön válaszai. Csak/ugy 
hímezett hámozott s aztán olyan határ<\zat- 
lan hangon mondotta: Nincs már nefteih
férjem.

— Hát bizony igy nagyon egyedül 
van - mondotta Hlinka bácsi s résztvéttet
csóválta a fejét, majd folytatta. — Én is 
csak úgy vagyok. Nincs énnekem senkim, 
se szülém, se családom, se rokonom, 
ideig a puska volt a feleségem, de, hogy 
megöregedtem, az is terhemre volt s letet* 
tern Most egészen magan^agyok.

— Szomorú sor az tudom magamról
— jegyzi meg az öreg nénike. — Mig fia
tal ember még megvan valahogy, de mikor 
már korosabb lesz, nagyon is rossz az, ha 
egyedül marad. Ha Isten ments megbeteg
szik, nincs aki ápolja, gondozza, rossz az 
nagyon.

— Mióta élek — mondja büszkén ,az 
erdész — még nem voltam beteg. Erdész 
ember nem beteg soha s ha megbetegszik 
biztos meg is hal, mert azt már akkor 
semmi meg nem gyógyítja- Jobb levegő az 
erdei levegőnél nincs a világon sehol, min
denütt csak rosszabb van s az erdész, ho-
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NflGYATADI HÍRLAP.

Uj világok.
Irta : Nagy Zoltán. ^

A r ‘élét, a maga szünet nélkül válto
zó alakulataival és ezen alakulatokat meg
teremtő, jogi szabályozást igénylő viszonyai
val uj világot, uj helyzeteket idéz elő. Az 
ipar, kereskedelem s különösen a technika 
haladása, vívmányai- belemarkolnak a min
dennapi- étet viszonyai közé s helyzeteket 
alkotván meg: rendezést, szabályozást kí
vánnak. Olyan rendezést, amelyekre a tör
vényhozó nem gondolhatott, olyan szabá
lyozást amelynek tárgya eddig nem volt.

A közelmúlt felfedezései közül a villa
mosáram lopása volt olyan, amely mint 
ilyen tételes törvény által szabályozva nem 
volt s csupán joghasonszerüség utján lett 
megállapítva idegen ingó dologként maga

■ a villamos áram s a megállapítás alapján 
ennek másnak birtokából vagy birlalatából, 
annak beleegyezése nélkül jogtalan eltulaj
donítása szándékból történt elvétele mint 
lopás.

S íme a haladó kor, a technika uj tár
gyat dob szabályozás alá i  felveti a (ég- 
hajózási jogi problémá, mint olyat, melyet

.....-ü-tétrias tömények karatéba kell beieUietu-
— leni addig is,—mig- nemzetközi--egységes 

vafly partihulárís vagyis különleges törvény 
intézkedik róla.

_ Uj világ a jogtudomány mezején- uj
jogviszony szabályozása az eddig ismerf 
jogviszonyok mellett.

Jogtörténelmileg akként áll a dolog, 
hogy az 1869-ik évben megtartott hágai 
konferencia, majd később az 1907 évben 
ugyanott összegyűlt nemzetközi delegátusok 
megállapottak bizonyos egységes elvekben, 
mely elvek mint Iránytadók kőtelezők vol
tak u külön-külön megalakítandó törvény- 
tervezeteket illetőleg az egyezményhez hoz
zájáruló államok számáig Ugyde ezek az 
elvek, már természetüknél fogva, csak irányt 
képviseltek és elsó sorban közigazgatásért 
és nemzetközi szempontból tekintették a 
kérdést. Katonai és vámügyi tekintetek to
lultak előtérbe. Ezen belül - vagyonjogi és 
büntetőjogi szabályozás külön-külón az egyes 
államok benső intézkedésére — mondhat
juk tetszésére — lett bizva.

j- És ebben a kérdésben ütköző, .pont jogi adatokat, hogy ugyjné járjunk, mint a 
.keletkezett a minden modern nemzet elfő-1 villamos árammal, amely Tnint dolog bün- 
gadott joga: a római jög- és a modern tető jogilag törvényben szabályozva mai 
jog felfogása között. Kétségtelen, hogy a napig sincs.
levegő ür szabályozása az első megoldásra 
váró kérdés. Mert a római jotj szerint fel
tétlenül is mindenkit kizáró joga van a föld- 
birtokosnak a levegő űrre, mig a modern 
jog és abszolút joghoz azt a tiltó korláto
zást teszi, hogy a tulajdonos azonban tűrni 
köteles azokat a behatásokat, melyek adott 
esetben oiy magasságban történnek, hogy 
az ö érdekét nem sérti. Ez az elfogadott 
jogi álláspont szabályozója azután minda
zon viszonylatoknak,

De hiába! Magyar ember volt Patkó
Pál is.

Igazságügyi palotai 
Elviszik a járásbíróságot? 

, Barcs erősen mozog.

va menjen az erdőből, ha egyszer beteg ?; 
Nincs azon már segítség. Az elődeim is 
mind így járlak.

— Ez Igaz, nagyon igaz, erre nem is 
gondoltam volna-

-1- De most már megyek, körül nézek 
egy kicsit » visszamegyek az erdőbe. Kö
szönöm a vizet.

Nincs mit köszönni-szól utána az 
asszony. -Ha megijit erre |ár el ne kerülje* 
a Lidlnénit, mert úgy fiinak engem. A ma
ga nevét tudom.

— Tudja? No majd betérek Itt olt 
egy szór*. Hozok egy kis )ó gombát, ha 
újra (övök.

— Köszönöm, az Isten áldja meg I
— Isten áldjá l -S ezzel becs||»ta a 

maga után a rácsos kaput s elrhent.
Az utón mintha mögötte messze el

maradt Ifjúsága szembe jött volna vele. tty- 
lyen elmerült gondolutaiba % eszébe jutott 
egy emlék, egy kaland, emlékezetében már 
kissé szlnevésztetten, megfakulva s Hllnka 
bácsi szive hevesebben dobogott. És hiába 
akart szabadulni ezektől a haszontalan 
hangulatoktól, nem bírt, nem tudott. A. Li
di néhl idézte fel talán őket? Hiszen nem 
beszéltek semmi olyant,, csupán arról pa

naszkodtak. hogy szomorú, hogy keserves 
egyedüllét Egy kicsit még járt-kelt a 

faluba, azután mintha ml sem történt volna 
vele, az erdőnek kanyarodott Mikor beért 
a fák rengetegébe,eszébe jutott, hogy gom
bát ígért Lidi néninek. Szemeit a földre sze
gezte s kereste a jó gombákat, itt talált 
egyet, ott is. szépen kiváffs a földből, kissé 
megtisztította s kabátja zsebébe dugta őket 
A gombaszedés volt most minden gond|a 
s örült, ha minél többet szedhetett

Másnap őrömmel állított be Lidi né- 
hez egy nagy csomo gombával.

— Lidi néni, ide nézzen, ez mind 
gomba s egy egész kis batyut tett az asz
talra.

I Az öreg asszonyka nagyon megörült, 
mert hiszen szegényesen voltak ők minden
nel Azután leültek egymással szemben, 
mint régi jó ismerősök s Hllnka bácsi is 
úgy érezte magát, mintha teljes életében 

I máshova nem is járt volna, csak ide. Ké- 
| nyelmescn megtörnie a pipáját, rágyújtott s 
| megeredt a beszélgetés. Eleinte c<ak lassan 
I vontatottan meg-megakadozva. de aztán 
rátaláltak a beszéd fonalára.

— Bizony már a lányom is harminc- 
1 hat esztendős, volna is már kérője sok, de

nem adom. Nemakarok magamra, maradni.
— Jól teszi—mondja Hllnka bácsi — 

Szerelném már látni, mikor jön haza ?-kér
di kíváncsian.

— Ha itt marad, most már nemsoká
ra ma korán végez.

— Fiatalon vesztette el a p j á t ? ---
— Nehéz azt elmondani erdész uram, 

tán el sem vesztette, tán él is. csak nem 
tudjuk hogy hol.

— Hogy-hogy, hát volt Is apja, meg 
nem is? -jegyzi meg tréfálkozva Iliin ka

— Úgy van. Volt is, meg nem la,—t 
valami bánatos árnyék suhant Lidi néni ar
cára.

— Mondja el hát Lidi néni, hiszen 
nincsen abba semml-nógatta az öreg.

— Elmondom, jó ember megérti min
dennek a sorét.

— Megértem bizony.
— Nem vagyok én már fiatal, nincs 

mit azon röstetkednl it mintha önmagát akar
ta volna e szavakkal biztatni, kereken be
lekezdett a történetbe- Húsz esztendős le
hettem; akkor Is itt laktunk ebben a ház
ban s kijártam az erdőbe nyár idején gom
bát szedni, ősz táján meg gnlyagat gyűjte
ni télire. Keresztül kasyl jártam az erdőt,

4*

Köztudomású, hogy járásbirósá- 
melyek a léghajózás gunk épületbeli elhelyezése teljesen 

vagy repülés folytán a léghajókra a légha- alkalmatlan. A most bérben bírt épü- 
jókról és .léghajósok ellen bármi módon let túlságosan SZÜk, alacsony, Sötét, 
mínt kötelem jelentkezik s jogokat teremt, egészségtelen. A fekvése sem a leg- 
jogviszonyokat létesít a földtulajdonossal jobb. »
szemben Erről csak az tud igazi képet

Nagyon természeti, hogy vagyonjogi alkotni magának, a ki egy modern 
vonatkozásában ez a kártérítésre vonalko-; bírósági épületet látott. Micsoda 
zik első sorban. Merj, teiyes vagy részbeli termek! folyosók! —  és micsoda 
kártérítés fejében köteles tümi a tulajdonos: fogház! — Tessék egyszer betekin- 
saját dolgának elpusztítását vagy megsem- teni Nagyatádon a fogházba. •  
misitését. Sőt a másokat fenyegető veszély j A tarthatatlan állapotot már 
elhárítása esetén csak arányiagos kártérítés- többször erélyesen elébe tárta az

Ezt és *gg alkalmazta joghaaonszerü- bírónk: dr. Kiszely László, vj ugyan- 
ség, folytán más tételes íntézkedéi hián — csak felhívta az érdekelteket: a 
ad#M esctbeinrmagyar bíróság is. Alkalma,: községet és a jelenlegi bérbeadót, 
módja, esete voü rá. De nem alkalmazhatta hogy nyilatkozzanak a megoldási 
az illetékesség kérdésséf a nemzetközi jog- j módokról.
viszony megoldását, a léghajó utasai ma- Múlt hó 29-én azután végre fel- 
gánjogí vagy büntetőjogi vonatkozású vi- kereste községünket és járásbirósá- 
szonyati egyszerűen azért, mert nálunk lég-jgunkat az igazságügyminiszter meg- 
hajózás és repülés mindeddig csak tudó- bízásából dr. Záborszky István igaz- 
mányos mutatván yszámba ment, s még nem | ságügyminlszteri osztálytanácsos, 
lett tényezője fuvarozási, szállítási avagy j hogy a helyszínét megtekintse és a 
más ázteteknek. De eljön, ennek az ideje1 minisztérium ez alapon határozott 
is belekerülünk ily mödon magunk is a vi- állást foglaljon ez ügyben, 
lág áramlatába, meíg nem ismer természeti Dr, Záborszky István megtekint
és földrajzi határokat csak a végtelen le- ve a jelenlegi járásbirósági helyisé- 
vegő űrt amelyet uralni akar. ueket, meggyőződött arról, hogy ezen

Es tjem kis kérdés, igazán komoly helyiség teljesen alkalmatlan s így 
kérdés, hogy az elkövetkező uj világban a ezekre nézve az 1912. év végén 
tulajdon, vagyon a testi ésség nemzetközi lejáró bérleti viszony többé semmi 
egyezmény alapján ugyan, de a nemzeti esetáe sem hosszabbítható meg. 
jog szellemében szabályozva legyen. Ezért Kijelentette dr. Záborszky István, 
kellene előkészíteni a léghajózás jogi prob- hogy az igazságügyminiszternek ha- 
lemájáuak megoldására vonatkozó tárgyi, tározott szándéka Nagyatádon
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test megjósolni lehetetlen. A verseny
'' ‘ és Krausz ki! ““  * ..........

'/itat. A gyöa
! kaposváriak és-a vidék roppant nagy' érdek- ”>eg fogja érdemelni a takarékpénztárak diját,

felelő igazságügyi palotát építeni az tása iránt. Akkor azután komolyan 
esetben, ha a község e czélra meg kell fontolni a kijelölendő he
megfelelő telket bocsát a kincstárnak jlyet és antiak kisajátítás utján való 
rendelkezésére. megszerzése iránt meg kell tenni a

A tel.eknekJykőtött tülajdonsá- megfelelő lépéseket. Minél előbb, anr 
gai igazolják, hogy impozáns építenél jobb.
kezesről van szó. “  J --- ,-*ny m •___ _______

800 négyszögöles telket kiván a • , , 7^)
minisztérium 40 méter utcahomlok- A U g U S Z tU S
zattal. Egy emeletes, 40 méter hóm- a fenti dátum nevezetes Nagyatád 
lokzatu épület páratlan lenne/község- társadalmi életének fejlődésében, mert e na- 
ünkben S annak szinét Óriási mér-,P«>n vonul be városunkba az embersport, 
tékben emelné. i 8yökere‘ ul  <S ye8ü'

A ÍPl7Ptt minő«.pnii tplpknpk lettel növe*Je városunk társadalmi életét. n  jelzett m inőségűteieKneK, Amit két év óta hangoztatunk e lap 
termeszetesen nem szabad eldugott hasábján végre testet öltve megalakul a na- 
helyen lennie, hanem a község köz- gyatádi sport egylet. Eme megalakuláshoz 
pontjában. / |nem választhattunk volna jobb napot, mint

Végül kifejezte azt a nézetét is ¡f i* "  ^gusztus hetedikét, amik,» pestiek, 
a min S ,é r i őszié,H tanicsos, hogy ¡“ S“ “ *
az esetbei? ha megfelelő telket nem I mutatjuk be az embersport nemes eszméjén 
bocsátana rendelkezésre a kflfség, nek művelésit.
akkor komolyan szóba kerülne a kir. Reméljük, huny eme jportünnepaéKgei 
járásbíróságnak más községbe való 'W  «•!>**» . mê hoditjuk ajtoaatffét 
plheluezése H  "i'B "y« l“ k az alakítandó spért egylet

c , . számara, mely a jövöben hivatva lesz a test-
Ez  a helyzet. .Hozzá ugyancsak művelni és ezt éttereién,. H.*y pe- 

a mostani időben komoly tanulmány‘díg ez megtörténhessék, azért kérjük, az 
tárgyává tette a minisztérium a barcsi embersport minden buráját c-» timugatójau 
lá risW rJs íq feH ltitJs inali k é r d é s é l i s . » .« r» "/  napion, d«“™  2 <*&ura 
1 Bizonyár, a ^ .sőbbrendQ
kérdésről községünknek van tehát EtTk<*5,\ „«n  a kemény, melyre kér.
ez esetben szó. ]Qk a közönséget hogy pontosan fél négy-kor

A dolog sürgős, mert a telek ez;klenjék meg, mert épen a verseny elején
évben még kijelölendő, hoqu a k e l- c ld ü n té s rc .  a kgkiasiükiuabb-saáflu-í
lő munkálatok utárr az 1912 év vé- 100 >'arJos síkfutás, melynek nyelese a na- 10 munKaiaíOK uian az ev ve tádi hn| k dijat kapja A ver
gére az epület kész le g y e n .--- «„yen a következő ¿m ok kérőinél eid«„-

A közsegben áll tehát a vásúr. tésre. IU0 yard..s síkfutás a lUKyatádi höl- 
Nincs mód a fontolgatásra. Minda- gyek dijáért. A számra olyan /ügyszámú ne- 
nyiunknak magunkra kell venni ezt vezés érkezett, hogy három előfutamot kell- 
a terhet és az megosztva külömben 2tS>b’ » í Iü  letz a vení<rny leKérdekc'
SCm . . , —__ . győzte*» nagyon néha megjósolni.

Tisztában Vagyunk azzal, ho^lj“"egyformán ut«*»k vesznek bennne 
szűkös beltelki viszonyaink mellett, részt Mi ngy hisszük, hogy Steinert (Nagya- 
metyek csaknem monopóliumé teszik Dr~ ^ ^ c - 1 <B £  í*
■ Tiiu órlpkpsitpsét pnpn ¡1 n7 ^  )^ ' Simoni (K A. C), és Rőt-azos erteKesttesei, epeit a Község az lcfl (K ^  C ) CMk „ Mimílcr, k k^Mk egy-
melyre nezve kizárt dolog, hogy illu ln̂ ö i eivauszuin. Annyi bizunyus, hogy 
áron szert tegyen magánúton egy akisyóMil akar. annak a távul n  mfaudpei 
megfelelő telekre. een belül kell mellűim j

Itt csak a kisajátítás segíthet * "* ¡" "1 1 oulydobi» l.#ja követni niely 
Minden nap megftkezhetlki a köz- 7 S * S
séghez az igazságügymimszter fel- bizottság Mép tiszteletdijáért 
hívása a telek rendelkezésié bocsá , N*gyw érdek« lm  a

A győztest Kell Kornél (B. E-A C.) és Rot- 
ter Jenő (K. A. C.) kell keresnünk. Az ala
kulandó Nagyatádi Athlétikai Club diját nyeri 
a győztes.

Ezután következik a verseny clonja: a 
stafétaverseny A számra előre felhívjuk a 
közönség figyelmét. Nemcsak szépségénél 
fogva érdekes e verseny szám, hanem azért 
is, mert .ittfog eldőlni, hogy melyik egyesü
let rendelkezik jobb futókkal. Mi a B E. A. 
C. győzelmét jósoljuk, de ezt a kaposváriak 
nagyon megfogják nehezíteni. A verseny sor
sa az utolsó métereken dől el.

A discosvetésben valószínűleg Dr. Si
mon Imre ( K. A. C.) lesz â. győztes aki 
Nagyatád tiszteletdijat is nyeri e győzelméért

Az egynegyed angol mérföldes síkfutás 
bán oly futók állanak starthoz hogy a győz-

Pericht 
csak Rotter okozhat. A

Krausz között fekszik. Meglepetést 
'őztes mindenesetre

mert csak 8 másodpercen belül győzhet
A távolugrás biztos győztese Kell Kor

nél B. E. A  C. lesz, aki a tűzoltó testület 
szép diját kapja. A helyezésekért Dr. Simon ' 
Imre, Pericht és Makó fognak küzdeni.

Ezután lezz az I antfol mérföldes sík
futás meg hivási verseny Makó, Pericht és 
Kovács Jenő (K. A. C.) között.

Az atlétikai versenyt a 220 yardos sík- 
futás elónyverst ' ; ‘

adja valameiíyi futónak az előnyö
ket s Így gyönyörű végküzdefemre lesz kilá
tás. A versenygyőztese a főrendező tisztelet- 
dijat nyeri el.

A versenyek után a két vendég egye
sület első football csapatai lépnek a porondra 

. luigy összemérjék egymássá! erőiket, Emér- 
kőzés Benedek Aladár bíráskodása mellett 
fog lefolyni, aki a műegyetemi Atlétikíf és 
Football Club tagja.

A Budapesti Egyetemi Athlétikai Club 
a következő játékosokkal vesz részt a mérkő
zésben.

Déry lesz a csapat kapusa, higgadt já
tékos s biztosan védi a legnehezebb lövése
ket is.

Az a két hátvéd Maglódi dr. és Máthé 
lesz; rajtuk nyugszik a csapat egész védCTifte 
Ullerich különösen Máthé fog tetszeni a kö
zönségnek szép, hosszú rúgásaival.

Fedezetek Blazsck, Sáry és Dermár 
lesznek. A fedezetsor a csapat leggyöngébb 
része lesz. A csatársorban két olyan játékos 
lesz, akik többször játszottak magyarország 
válogatott csapatábán. Oláh Károly és Blazsek 
Dezső Ur, akik a B, E. A C. támadásait ve- 
ztíjú fogják. A középcsatár helyét Bnrgtrardt 
tölti be, aki e csapat egyik legjobb lövője, 
Balösszekötő Makó l*w, aki több évig t

Lidi néni elsápadt.
— Honnan tudja?
Hlinka csak folytait«:
— És közeibe leütött a villám, és egy

néha «¡jiévedtern egészen a másik halárba ’'Lidi néni szemel megélénkültek s meg- 
s jó éat̂  íeM akárhányszor, mire hazakerül* lepetten szólt: 
tein, mondom húsz esztendős leheltem s — Igen azt mondta, 
már úgy öszfelé járt s én jó messze bent Aztán a legény vállára hajtotta fejét- 
voltam a vadonban, valami ördög vitt ak- folytatva Hlinka. 
kor olyan messzire engem, már rám alko-| — így volt. 
nyodott s én hazafelé Igyekeztem. Egyszer  ̂ Aztán nagy vihar keletkezett, 
csak szembe találtam magam egy szép szál — Igen »agy vihar, vlHámloü. dörgőtt. 
legénnyel- Sohse láttam, azt se tudtam hová ̂ — És megeredt a zápor, 
való. Csak azt láttam rajta, hogy magyar 
ember volt, hogy szembe kerülök vele,; 
megszólít, hogy hová tartok, mondom*? ha-: 
zafelé De ó csők nem engedett az utamra.j
hanem hozzám szegódött s ve ern jött. Azt j hatalmas fát ketté hasított, 
rnondla. hogy elkísér. Én féllem tőle, dej — Jézus Mária, honnan tudja ezt? 
aztán láttam, hogy nem veszedelmes ember,, Kárdi «a§á«k*vüf Lidi néni. 
hál ellrélálkoilunk Mir sOléledett ét mi _  £, , g|) lúrll bokorba búi
mig mindig im lue bent voltunk az er- uk ,  vUur cW| ,  egymttho! simultak 
dóben. Alléit, hogy—hogy nem. valami m|nt gerj|ct.

“ “ f i , « " T ln „ b‘ n? "  A01"!"1'  , ‘“ ‘“ í1“" 1’ : -  « ' “> Ml gerllce -r lamélelu kö„rs leültünk plhennli a Ő hozzám s mull L lia .  i mi , .a„ í
ín allnogalüH a iure un. ».Hm, egywe, Lidi Hím.
csak megcsókolt s az ujjamra akarta húz- — Amíg a vihar elült
ni « gyűrűiét; szép plroa kOvea utblgytiru _  Lidi jliill Mirülgelte a szemelt.
volt, de én nem akartam elvenni.

H'lnka bácsit valaminyiiglalanság fog-; ~  * ztAn megszületett a gyermekem, 
fa el s^közbe vágott. Egy darabig csend van, az öreg Hlin-

— Aztán azt mondta, hogy lennél-e ka szemére is oda szökött egy. könycs^S, 
a feleségem ? óvito ŝn  ̂letörli széles tarka zsebkendőjével

és-«¿ián odanyujtja Lidi néni elé 
kezét:

Ez volt ez a gyürú, ugy-e?
— Lidi néni — nézl-nézi és forgi 

Hlinka öreg ránezos kezét.
— Ez a Jézuskám, ez ám, a piros 

köve is ez s a hangja remegett.
Aztán nézte Hlinka arcát. A két öreg 

tekintete találkozott egymással s épugy lát
ták egymást,'mint akkor régen, távoli idők* 
kel ezelőtt az erdőben, amikor először ta
lálkoztak..

— Hát te voltál az ^kérdezte re
megő hangon Lidi néni.

— Én voltom'Lidl.
És mind a' kelten Sírva egymásra bo- 

rultak s hogy kisírták magukat, Lidi néni 
odaszólt Hlinka bácsihoz.

— Mindjárt itt lesz a lányunk, majd 
meglátod milyen szép lett.

Alig, hogy ezt kimondott* becsapó
dott u rácsoskapu, Lidi néni kitotyogott 
fiatulos rugékonysággal az udvarba s eléje 
kiáltott a hazaérkező lányának.

— Zsuzsikám, gyere hamar, megjött 
az apád I . /. .

"M a : Peterdi Jndor.

%
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Magyar Atlétikai Cliib elsó csapatában ját
szott. Blazsek II. egészíti ki még, az amúgy 
is erős csatársort.

A Kaposvári Atlétikai Club jatékosai a 
következő lesz: Kun Manő védi a kaput. A 
macskáügy esség ü játékos vakmerőségével sok
szor ragadja majd tapsra, a nézőket. Péter 
Lajos a balhátvéd szerepét tölti be s dacára 
hogy még igen fiatal játékos,- máris a csapat 
legjobb védőjátékosa Méltótársa ̂ íeki a jobb
hátvéd Szlovák József. Ö a csapat kapitánya 
igen rutimirplt játékos s biztos rúgásai van
nak. Jobbfedezet Betnár Lajos lesz, Ő a fede
zetsor leghiggadtabb játékos«, biztos beadá
saival nagy hasznára van a csatársornak.

Wagner Ede középfedezet aligkét év óta 
játszik a csapatban. Szép, hosszú rúgásai s biz
tos feijátéka nagyon fognak tetszeni a közön
ségnek.

Balfedezet Trabballa Imre lesz. a csapat 
legagiiisabb tagja. Biztosan fogja az ellenfél 
csatársorának jobb_______ , i szárnyát.

Balszélsócsatár Krársovits János lesz; 
gyönyörű beadásaival 

í az ellenfél

országi munkások rokkant és nyugdljegyle- 
tének azon bejelentését, hogg Babócsa köz
ségben fiókpénztárat létesített tudomásul 
vette. Az egyletnek az országban ez á 342 
ik. Somogyban a 8-ik fiókpénztára. .

-  A vidéki színészet rendezése. A vi
déki szülészet szervezetében az őszszel kez
dődő színházi, évadó több ujitást hoz. Fes 
tetich Andor gróf országos szülészeti főfe
lügyelő a színtársulatok kerületi rendsze
reiben is több reformot vitt keresztül. A 
legnevezetesebb ezek között az, hogy a 
kerületi igazgatók számát tízről hétre redu
kálta. A zala—somogy-tolna-baranyai ke
rületnek a Jövőben is Fehér marad az 
igazgatója.

— A rinya folyó áldozata. Dedics Jó
zsef bocskorossegéd Liptód Baranya me
gyei illetőségű alig 4 napig volt Nagyatá

¡yönyörü t 
reszélybe ;

nagyon sotezw Iwzza jdon FúJóp P*1 bocskorosmester alkalma- 
hüöíját. izottja, midőn f. évi július hó 31-én a Rinya
sz a balösszekötő a csa-j folyóban az ugynevezet szabadsijónál für- 

pat legfiatalabb lagja, Idtünő lövö s nagyon dó„  és fürdés Gőzben a vizbe fulladt. Az

*  -  « ■ *-  r r * ' k • ,k,k. - — ----- látva a veszélyt futva menekültek onnét el
Holtestét még aznap Vránics János rendőr 
kivette a vizből. Temetése augusztus 1-én 
TraretOT vöftrvTiWr* n r m s n r  megér- f 
keztek.

Meghívó a nagyatádi sportkedvelő 
Iffiteágnak dr. Szetsey ístván parancsnok- 

számbavehető tagja "megjelenik: Ekkor fogják Isága alatt álló nagyatádi ónk. tűzoltó tes-

. gyors lerohanásaival s pontos centeresseivel 
nagy létszámra van a csapatnak.

A jobbösszekötő szerepét betöltő Recft- 
niUai Sándor a csapat kgö«z«tiem>W> h*- 
kosa. Alig pár hónapja, került-be csapatba. 
A középcsatár helyét Rotter Jenő tölti be.

u l ----- 1—ifi -versenyeKroi a i\orona tbhwobwii ht* 
Msvacsora tesz melyen városkánk minden I

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

_ felöltők,

a szép dijakat a győzteseknek átnyújtani.

H Í R E K
Uj központi választmányi tag. A

tütettel karöltve 1910. augusztus 7-én ren
dezendő atlétikai és football mérkőzéssel 

j valamint tánczn ulatsággal egybekötött fű
Az estéll tánczmulatságis siker esnekrigér 

kezik 6 úgy tudjuk, hogy atlétáink megakar 
ják mutatni, hogy nemcsak a zöld gyepen 
állják meg helyüket, hanem a sima parketten is. j ünnepélyere. Védnök: vizeki Tallián
____ —__—~ ------ .______ _ _____ I Andor, elnökség: Barakonyi Károly, Ghi-

messy László, dr. Grúnbaum Náthániel, Kun 
János, Rotter Bernát, Reich Jenő, Steiner 
Miksa, dr. Weiss Jakab, dr. Schwartz Mi
hály, pálynorvos Jury, elnök : nedelici Hor- jvármegye törvényhatósági bizottsága f. ho ' . . . 

1-én Barakonyi Károlyt a központi vá a zt "*Ul ,,n0- “ J 0*
íjává választotta meg.

dr. Bienenleld Mór, dr. 
Mike Imre, Kovács Gyula, Rotter Sándor,

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

zés. Dr. Gasparlcs László sep- titkár: Mádai Ferenc, pénztárnok: Dolenec
mány^

slszeiitgyörgyl kir aljárásblró eljegyezte István. Műsor: 1910. augusztus 7-én délu
Schmld Cornélt Schmld Károly körorvos lán fé, 4 orakor „ Zrinyl .utcaj ujünan ,éíe.
k ,d „. ^  “_ |y(_____ _ _
velődái egyesülete a magyar nyelv "sikeres lottbaH mérkőzés a -Budapesti Egyetem.
tanításáért, Ritter Beifedek heresznyei, Már- Atlétikai Club» és n -Kaposvári Atlétikai j
kus Károly háromfai néptanítót, valamint Ve- Club» közötti Eguéni versenyek: 1. 100! 
hofsits üuszusztávné. taranyi óvónőt 50 - 50 «¡k»..»*. 9 n i i
korona jutalommal tűntette ki. A magyar y^ , ° ‘  1 , , f a

:lv sikeres elsajátításáért 10 tanulót Wen- 99«  an(í° ‘ TO*rtó,desn ■........1 • • . t 1 I /VI ...AI......... I. A . K Anyel
kíntint 2—2 koronával jutalmazta.

4 ; 4-szer1
100 méteres stafétafutás, 5., Magasugrás,

Uj olvasókör. A m. kirBelügutolnls 6, Távolugrás. 7., Sulydobás, 8 .220 yordos 
térlum Tarany községben alakult .̂Polgári síkfutás (előnyverseny.) 9.. szerelési gyakor- 
Olvasóka," alapuabily.lt Kihagyta. , „ ok «  ank. lOíoltó testület

m K á s s s  “ rzető helyettessé Korkápalijl Elemér okleve- n «Korona-szálloda» összes helyiségében,
* ....... 1 • - — ........  «„«-1

Ka pható K

Deutsch F Károly
és Társa

segédjegyzót nevezte, megbízván öt a melyre csupán meghívó előmutatása 
letésl, házassági és halotti anyakönyvek1nében adatnak ki legyek. Úgy a versenyen 

**' 1 mlnt * táncmulatságon elsőrangú zene Be 
1 kitűzése. A H on - j,^ ,d|jak Délutául versenyre ülőhely 1

les
születi
önálló vezetésével és házi 

— Sorozás napjainak
védelmi mlnlsterium rendeletével kiadott úti- , 
terv szerint a sorozás Nagyatádon folyó évi Hór. állóhely 50 fttl,, esti táncmulatságra: 
szeptember 22 , 23. és 24-én fog megtartatni személyjegy 1 kor. 20 fill., családjegy 2 kor. I

férfi  szabiknál

részletes beosztás a jövő számban. 60 fill., úgy délutánra, mint estére érvényes
folyó hó 2-án Pap Lőrinc földműves gazda,! 
volt községi biró, mlkel lakón saját fajtájá- . - ... . .. , lfli
bán felakasztva tflálták, a kötelet mikor el' £ ¡ ¡ 5** U*kul
vágták és a hurttot nyakáról levették még' ? hetegiéKi
élett»en volt ugyan, de már segíteni nem í* ‘örtén*. nxíy
lehetett s az orvos már csak r  halált cons- {t êteket i  sértésvéunek cttnsuiaiták. minek 
találhatta. Az öngyilkossági okát annak tulaj- következtében ezen területről ki- és oda be- 
donltják, hogy a szerencsétlen gazda birtok I l,ajtai,‘ »»va van.

.. m  . ... .. -. . S---  -  Tüzek. Rinyakovácsl községben múlt
hó 28-án délben Molnár János pajtája kl-

adás-vételei nem Jól sikerültek és ez kergette 
a halálba. ~ ^ —

7  tt a benne, volt takarmaay » ,9» .met órákat ad előnyös feltételek ' •-------- — -------------- . ---------m .  m e l l e t t . .
Található Nagyatádon Kossuth Lajos ut-1 
cza 179 sz. alatt egész nap. Házakhoz is1 
elmegy,

dasági eszközökkel együtt leégett. Biztosít
va volt. - Lábod községben mull hó 24 
én Hórválh Imre nagy gabna kaznl|a leégett

■ A rokkant-egylet uj fiókja Somogy-' éppen akkor mikor a nép templomban volt. 
bM. Somogyvármcgye alispánja a magyar- í Biztosítva volU_— Bolhij Szentlíizló pusz- J

BUbflPEST,
IV , Ferencziek-tere 2.

3« 38 38 3«
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tán múlt hó 22-én az uradalmi szérüskert- 
ben 22 boglya takarmány elégett. Biztosit- 
va volt. A tüzek többnyire gondatlanságból 
keletkeztek.

— Megfélemlített német sógor.; Mike 
községben múlt héten Szándtnér Kristóf és 
Bóhm Sebestyén mikéi lakósok összeszó- 
lakoztak, miből" kifolyólag Szántner Bőhm 
Sebestyént megöléssel fenyegette, aki úgy 
megijedt mint égy kis gyermek, hogy lo
csolással térítették esszméletére, a szegény 
nyal szivü embert

— Csendőrség lovasitása A jn. kir. 
honvédelmi minister elrendelte, hogy minden 
járási székhelyen levő csendórórs két-két 
lovat kap, hogy sürgős esetekben lóháton 
gyorsbban vezethessék be a nyomozásoKat 
illetve az üldözések könnyebben történhes
senek. Azonban miután istállók még nem 
állanak rendelkezésére a kincstárnak, mert 
a bérbevételnél a gazdák túl magas haszon
bért kérnek s így építésre kerül a sor, 
tehát egyelőre függőben maradnak a lóki
osztások.

— Betegek akik bőrbajokban,-reumati-‘ 
kus bánlalmakban, szívbajban, anyagcsere, 
gyomor, vesebajban szenvednek, továbbá 
idegbetegek, csodás és eredményes gyó
gyulást találnak a Tamássy-féle Park Sza
natóriumban, Dunaharaszti. Pest megye. 
Hogy úgy a középosztálynak, valamint a

zet áldásos gyógymódjához, az árak a le
hető legolcsóbbak. Külön szobában egy 
napra fizet a beteg 10 koronát, ezért kap; 
lakás és kiszolgálás kívül reggelit, ebédet 
uzsonát, vacsorát, orvosi elöirás szerint. 
Az orvosi kezelésért, fürdőkért és eouébb 
gyógytényezSkért nem fizetnek a szegény 
betegek külön semmit, ez a napi 10 koro
nában bennfoglaltafík. Szegénysorsuak mind
ezt napi 7 koronáért kapják. Aki betegsé
géből gyorsan és alaposan ki akar gyó
gyulni kérjen felvilágosítást: Tamássi Park 
Szanatóriumi igazgatóságától, Dunaharaszti, 
Peat meoue. a--- i

647 szám 1910 végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kaposvári kir. tör- * 
vényszéknek 1910 évi 697 P számú vég
zése következtében dr. Neubfcer Ferenc/ 
ügyvéd által képviselt Bogner*J5zsef javá-j 
ra lóSkor. — fiit. s jár. ereiéig foganato
sított kielégítés végrehajtás utján lefoglalt. 
és 690 kor. -fülére becsültkővetkező im,o 
ságok, u.m.kendók, ágyteritók s rófősáruk, 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyatádi kir. já
rásbíróság, 1910-ikévl V. 46/4 számú vég
zése folytán 165 kor. — fül. tőkekövetelés 
ennek 1909 évi nov. hó 18 napjától járó
6 kamatai és eddig összesen 96 kor. 60 
fillérben blróUag már megálapitott költségek 
erejéig, Nagyatádon (Széchényi tér) leendő 
megtartására
1910. évi augusztus hó 19-lk napjának 

d. e. I I  órája, 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-C. 107. és 108. §-al értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el i 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő Ingó
ságokat mások is le- és felül foglaltatták és | 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §. ér 
telmében ezek jnváru 1» elrendeltetik.

Kelt Nagyatádon, 1910. évi -öug. hój 
1 napján.

SZABCUÓZSiF
kir. DÍr. végrehajtó.

- n a g y a t á d i h ír l a p . _
1557 sz. 1910. tkv.

Árverési hirdetmény kivonat
A nagyatádi kir.- járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré feszi, hogy- a 
nagyatádi takarékpénztár részvénytársaság 
végrehajtatnak Szalai János tamás végre
hajtást szenvedő elleni 91 korona tőkekö
vetelés é? járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a kaposvári kir. törvényszék (a nagyatádi 
kir. járásbíróság) területén levő Alsósegesd 
községben fekvő az alsósegesdí 100 számú 
telekjegyzőkönyvben A I. alatt felvett 129 
helyrajzi számú ingatlanból a Szalai János 
illetőségére azon feltétel alatt, hogy az ár
verés által a B. 6 alatt özvegy Szalai Ist
vánná .született Tóth Erzse javára bekebe
lezett özvegyi jog nem érintetik.

A nagyatádi járássi takarékpénztár 
részvénytársaság és Gyórfí József Sándor 
csatlakozott végrehajtatok követelése be
hajtása végett is 604 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt in
gatlan az
1910. évi augusztus hó 17-ík napjának 

d. e. 10 órakor
Alsósegesd községházánál megtartandó 
nyivános árverésen a megállapi olt kikiáltá
si ár 2 3-án alul cladatni nem fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10 ‘ -át vagyis 60 
korona 40 fillért készpénzben, vagy az 
1881. LX  t c. 42 §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881 évi november ho 
1-én 3333 szám alatt kelt iyazságügg- 
mínisteri rendelet 8-§-ában kijeliMt óvadék- 
képes értékpapírban \ kiküídóii kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. c 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek <i bíróságnál 
előlege? elhelyezéséről kiállított szabálysze
rű elismervényt játszoígáltatni. - <

Nagyatád, 1910. április lió 28-án. A 
kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.

Dr. SZABADY s. k kir. járásbíró.
Kiadvány hiteléül: EGYED tkkvezetó.

oJ0>
Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hafázottan 
Réthy-féiét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata vari.
1 doboz ára 60 fillér.

Csak Tivthy-Félét fogadjunk o l! !

Szőlősgazdák!
Homokon át kötött

A R E K L Á M
Állandó, ésszerű és ügyes reklámo

zás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari 
vállalatiak, üzletnek a lelke, rugója, az 
éltető eleme.

Hogyan, hol és mikot hirdwtieRr« Jeg- 
Mkercsebbcn legjobban és legolcsóbban, 
megtudható „ . ~ _
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat betéti társaság nál 

BUDAPEST, V I I , Erzsébct-Wrot 41.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki
ismeretességgel és páratlan pontossággal 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti és külföldi lapokban és 
naptárakban.
296 kitűnő naptár kizárólagos bérletei

A ki borait minden
kor Jó  áron és hamar 
akarja eladni, ültesen 
Delaware szőlőt szántó
földekre Is, és ha a hiány
zó tökéi! ezzel pótolja, a* 
ilyen vegyes bor olyan ti
nóin lesz, hogy drága és 
hamar elkel.

Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizo
nyítják a nagy borkereskedők, a kik 00 80 ko-^ 
rónáért is megveszik hektóját, ha százezer hold 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a mull év
ben is perenosporálói mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó.)
Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmentve. 
NAGY GÁBOR szőlőnagyblrtokos,. 

KÓLY Bihar-m. Pósta táv Írd a 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, román, horvát, szerb és né
ni«! u> ti víu-

Költségvetések és . . Telefon
tervezetek i n g y e n t 12 08

E L A D Ó  T E L E K
Az Iskola- és Arpád-utczák sarkán a 
volt Ferlindis-féle telek szabadkézből 

eladó. Tudakozódni lehet.
Krammer Sándor

k e r e s k e d ő n é l

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek 

a  m Ar m c z e l i  s z Oz  m A h u
védjegygyei ellátva, 

melyeket M á r iic ie H  gyomor- 
cseppeknek nevez a nép, har- 
mlncz esztendő ÓU úgy beváluk, 
hogy nélkülöz hetei lenek minden 
háztartásban. R cseppeknek utói- 
érhetetlenül jó hatása van min
dennemű gyomorrontás, gyo
morégés. székrekedés, fej-és 
gyomorgörcsök, hányás, álmat
lanság, vérszegénység és sáp

.Kapható minden gyójryszertár-
------- Bve jr*»  fillér.

40 fillér, A üveg
5 korona, 3 dupla^veget_4 K 90 fillérért fran’
.......................“ ^ D V  K. gyógysiertára

W ien, I. I'ldschm arkt

_  «üveg
iplaBTveget 4 K  1“  * 

ko küld m készítő URADY K. 
a .M agyar Királyhoz- 
I. Depot 241.?

Ogyeljunk a védjegyre, a mely a Máriaczeli 
Szili Máriát ábrázolja, a vörös szinü csomago
lásra, és az aláírásra, mely az cftdalt levő kép 
másolata. —-—:

Egy jó házból való fiú, 
tanoneznak felvétettlk. 

Benyák Jánosnál Nagya- 
> tádon.



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

Mezőgazdák és
szőlősgazdák

figyelmébe!
, !■■■■■■■■■■■«■■■■ -1'

£■ *
!■■■■■■■■■•■■■' f ■*
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§ Baromfi-ésnyul- 
tenyésztők  
figyelmébe 1

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető sodronyfonata, mely az összes eddigi sodronyfonatokat 
fölülmúlja és az összes európai államokban, valamim az Kszakamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD v a a k e r e s-

k e d ó c é g.

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

Mindennemű takaréktűzhelyek, a 
egyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

lég-

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és alkatrészek Gaz

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

alkatrészek. 1“ kekkö-és-raffiatiáncs.

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.- ÍRÓ 
ÉS Rfl)ZSZER~ 

K E R E S K E D É S .

RAKTÁRON TARTOK:

Imokőnyveket, egyszerű és ’ finom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és ísebköny-

ELVÁLLALOK:

Gazdasági, Ügyvédi és pénzintézet; 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász

veket. Író, fogalmi, itatós és ivlevélpapirt. f T I  lapok,“ eTJegyzési és esketési meghívók 
Ritjzpapirt és kartont egész Ivekben a legizlésesebb kivitelben 

és felvágva. ' Értesítések, körlevelek, levélpapírok,
Egyszerű és finom dobozlevélpapirt U L l  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.

a
áron készíttetőnek.
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Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomatott Benyit János könyvnyomdájában Nagyatádon 1910.



V. évfolyam 1910. augusztus hő I 1. 32-dik szám.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAPJA. 
________________A »NAGYATAD Es VIDÉKE GAZDAKÖRÉNEK- HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési á rak : egész évre 8 .kor., félévre 4 kor., ne- 
ss= —  gyedévre 2 kor., "Pgyes szám ára 20 fillér. - 

M e g  J e l e n i k  m i n d e n  c s f l t S r t ö k O n

FELELŐS SZERKESZTŐ

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztősig és KiidóhivaUl. Nagyatád, Sxéch4nyt-*ér
Előfizetést ¿s hirdetéseket cllogad m íg: Benyák János 

könyvkereskedése.

A magyar zseni. más kulturmunkának, «»melyet az eu
rópai társadalom ma yégez és, hogy 

Hogy nincs magyar aviatikus: ebből a munkálkodásból nem von- 
ebből a magyar szellem alkotó kép- ja ki magát, hanem sokkal nagyobb 
telenségére szeretnek újságból hesz- részt vállalmagára, mint amilyennek 
lök következtetni. Pedig az aviatika teljesítése arányainál rogva kötelessé- 
nem nefti alkotás, hanem sport. Ami- ge volna.
kor azonban éppen most Bánki Do- Éppenséggel nem lehet tekinte- 
nát nagyszerű uj technikai tanúimé- ni, mintha a magyarságnak ez a 
nyokkal lép föl amikor PuskásTiva- munkája ujabb eredtü volna. A ko- 
dar csak nem rég fedezte föl a te- esi, a zsebóra és a gyufa föHalálá- 
kfonhiimoiiíiói Kossuth U jes Tiva-sát mondják a legújabb kutatások
dar pedíf a vasútépítés téréi teszi magyar elme diadalának. Attól,hogy 
uj felfedezések által a nevét a tech- Mátyás király alatt egy m agyaréi' 
nikusok közzé, az x —  sugarak berer uj jármüvet födózötj föl Kos- 
főlfedezóje Lénárd JFüiöp a legkivá- suth Lajos Tivadar újításáig avasuti: 
lóbb fizikusok egyike, szintén ma- technika terén, természetes ut vezet, 
gyár ember, éppen úgy, mint ahogy A magyar faj megőrizte tehetségét, 
a magyarság diadalát jelenti, Gold- munkabírását és találékonyságát szá- 
zieher Ignácz, Vámbéry Ármin, Kő- zadoknak viharain keresztül. Míg 
nig Gyula, Eötvös Loránd, Munká- más nemzetek a békességet élvezték 
csy Mihály, Fadrusz, János,Semmel- ez a nemzet harcolt értük. Míg más 
weiss Ignácz, Bólyai Farkas minden nemzetek szabadak lettek, addig a 
dicsősége. Ezek a nevek az európai magyar nemzet rabszolga lett miat- 
kujtura történetében a legkiválóbbak tűk. Míg. más orszánok fejlődtek, 
közül valók s mindegyik név a tűdo- gyarapodtak, adíiig ezt az országot 
mány és a művészet terén irányvál- kirabolták, kifosztották. S mindenre 
toztatást jelent. Bólyai Farkas, aki a bajok, viharok és küzdelmek kőze- 
matematikát és Semmelweiss Ignácz, pette ez a nemzet rnegőrizle az 
aki az orvostudományt átalakítja a energiáját és megtartotta az életked- 
maga hatalmas jelentőségű tudomá- vét. Soha ajándékot nem fogadott el 
nyos fölfedezéseivel, a magyar fajra a nyug teurópai kulturnemzetektól. 
hoztak dicsőséget. De éz a dicsőség mindig megfizetett azokért" az ered- 
egyszers mind a bizonysága is, hogy ményekért, amelyet ő nyeit tőlük. A 
az a nemzet részese annak a hatal- tudomány terén, a művészet terén az

irodalom terén adott annyit az eu
rópai kultúrának, mint amennyit az 
szolgáltatott a számára. Mindazokért 
a matematikai eredményekért, ame- 
lyekete évszázadokon át fölkutatott 
a tudomány s amely tudásnak ekként 
a magyarság is részese lett, bőven 
adózott Bólyai Farkas, éppen úgy, 
mint a nyelvtudomány eredményeiért 
Gotdzicher Ignácz, vagy az orvos
tudományért iwiumelwttísfc Ignác?.

Ezeket a tényeket letagadni nem 
lehet a magyarság egyetlen ellensé
gének sem. Amidőn a maggar faj- 
kulturális értékéről számadást csinál
nak, ezekről az igazsá^pkrót nem 
’ehet megfeledkezni s ezeket az ered
ményeket a magyar faj tehetségének 
és munkájának a számlájára kell Ír
ni. Ennek a nemzetnek jövendő fe
ladatát ezek az eredmények igazol
ják legjobban. Meg kell erősödnie, 
hogif azokat a tehetségeit, amelyek
nek bővében van. értékesíthesse is. 
Nálunk a tehetségek javát a legérté
kesebb férfiak munkálkodását a por 
litikn emészti föl s effélé terelődik 
az emberek figyelme. Az a küzdelem, 
amelyett a nemzetek a tudományos 
és művészeti alkotások terén érvé
nyesíthetnek. S ennek ellenére a 
a magyarságnak még sem kell szé~ 
gyenlenie a a maga kulturális mnn- 
káját. Faji tehetségek fölénye mindig 
kiviláglik, akár Bólyai Farkasok, akár

Nagyatádi Hirlap tárcája 
Augusztus 7.
— A versenynapról —

Nem tudum én, hogyan kezdjem 
Magasztalni, e nagy napol ? ^ .
S személyeket, hogy kik voltak 
A győztesek és a nagyok
Az Idő is szép volt. Kedves,
Példásan viselte magát,
És a nap földünkre küldé 
A legbájosabb mosolyát.

De bájosabb arcmosolyok 
-'Sugároztak künn: a téren . ..

Általános elégültség 
Ömlött el, a tenger népen.
Az atlétáknak: Hozsanna I . ..
Kik élvezetet nyujtatok. — '
Az ég sokáig éltesse.
A BEAC-ot a KAC-ot I
És mind a'derék versenyzőt!
Akik rúgtak . . futták . .. dobtak. 
Fáradságot nem (ismerve,
A „babér-ért" viaskodtak.
Verseny- élvezetek után
Következett: egy est krériije. I

Melyre sok hölgy epedve várt;
A fenséges táncestélyre.
Eljöttek Vénus-ok. Veslák,
Es észbontó szép asszonyok; •
Rózsás arczu, tüzes szemű.
Közöttünk járó angyalok .
A rózsás bálterem ölén,
A levegő megtelt flirtel;
Csábos női kacagással;
Lelket bájotó ölömmel.
És a sok szép egyvelegbe 
Szívhez szóló zene röpül 
A táncrahivó muzsika 
Szavának, de sok sziv örül.
Andalító zene szárnyán.
Keringnek a délceg párok. .. .
Oe sok harmatos ajakról,
Repülnek el, sóhajtások
Az Idő is szált, elrepült:
Nem tart örökké az áloml . .
Az elbűvölő éj után, ( . ___
Jó a reggel, napsugáron.
És feleszméltek a lelkek,
Búsan gondolva az éj-re.
Amely elszán . :. s viasza hagyta,
Szép emlékét, a szivekbe.. . .

Kőrös.

Rózsaillat.
kéietjta
rő nl-

Akérmi legyek, ha nincsen tökéi
igazam abban, hogy Lotsmándy Geró 
gyón érzékenylelkű és nagyon Szomorú 
ember volt. Jó, jó, igaz hogy nem mindig 
viselte magát úgy, ahogyan a szomorú vér- 

1 beli emberek viselkedni szoktak. Igaz. Hi
szen majdnem minden éjjel hatalmas ricsajt 

'  Kovácsolt össze dicsú barátaival: a nagy- 
fejű Pinka Mukival, aztán az erősen huza
mosan röhögő Lépy Oedével, különösen 
pedig a ferdeorru Sertvéssy Simonnal, aki 
legközelebb állt mindig a szivéhez.

Igaz az is, hogy ezeken a murikon 
csodálatosnál csodálatosabb ötleteket pro
dukált és azokon nagyokat nevetett az em
lített urakkal együtt. Egyszer olyan salát- 
ságos fehér, egy felül ti edényben oldotta 
fel a bort, amilyen az álmukból felriadt 
emberek annyi előszeretettel használnak, 
máskor megint papirmeséból készült halat , 

ftétetett a vendégei elé. Ismét máskor gumi 
arábikummal odnragasztotta őket a széke
ikhez, amikor már tökrészegek voltak, sót 

i végül arra is rávetemedett, hogy olyan 
aranysárga bor adatott a vendégeinek, amit 

'(előzetesen jnúr egyszer meglttak-



n a g y a t á d i h ír l a p . .

Semmehveiss Ig n á c jS o k , a k á r  p e d ig  t^ a is ^ n a k  vé l'ozdsa. ille tve  leszám- 
Bánki Donátok k é p v is e l jé k  is  e z t  a  tása, M indenrő l hasábokat• k o W e k e t  lehet- 
tehetséget, ennek a n e m z e tn e k  3z ; ne w  h a jo ln a ,  a k ia z  e lo lvasna. Ugade 
értékét a modern k0r gycrmekci impressiomstak.

Hangulat vezet, befolyás irányit. Szelek szár- 
. t , . . r _. nyára kapunk fel s országokat, világokat

A Z  U J p o lg á r i  p e r r c í ia ia r ia S » .  .akarunk |átnii megismerni egy pillanat alatt 
irta: Nagy Zoltán. m£g ahol ez az ország a szaktudo-

Merész válaHwzés számba menne Szék- mány, a hivatás a tanulmány országa, 
ely Ferencz igazságügyminiszter által a t. Lesz bőven hozzászólás, idő, mig a 
Ház asztalára felett kódexet a nagyközön- jaVasíat tárgyalás alá kerül. Mert alapos a 
ség számára csak ismertetni is. Idő, tudás remény hogy oda kerül, a minek ideje is, 
és~ képesség kell ehhez. De talán részleté- hiszen Vt évvel ezelőtt nyújtotta be Szilá- 

_ ben, egységében ~és összefüggésében nem ggj az e|ső javaslatot s majd vissza-
is érdekli úgy a nagyközönséget, amely az vevén I0 éven keresztül képezte szaktanács 
igazságot többnyire csak saját esetében ke-. |jOZinány tgrgyát a kidolgozott pótolt és 

"resi s nincs fogékonysága, tudása, ismerete most benyújtott javaslat. Bizonyos, hogy 
az igazság keresés mikéntjének, az ugyne- nemcsak szakemberek, hanem a laikus nagy 
vezett alaki jognak megismerése iránt. Mert közönség s különösen a kereskedelmi asz
ót uj perrendtartás az alaki jog» az illeté- tály hozzá fog szólni, a mely utóbbit na- 
kesség, a perfolyás, a bizonyítás és jogor- gaon közelről érinti a javaslatnak az a

• voslat kérdéseit szabályozva egységes eljá- tételes intézkedése, hogy kereskedő nem 
rást akar megteremteni. kereskedőt csakis rendes lakhelyén perethet.

Egységes eljárás, ez a vezér motívum. Nem kis hérdés az azonban, vájjon a
Mert ne feledjük, ,hogy hat tété- javaslat tervezte egységes eljázás megváló- 
les törvény és hét miniszteri alaprendelet „  hog!| valóbban gyors olcsó és 
szabályozta eddig a polgári eljárót- Való- megliijMó az igazságszolgáltatás,
ságos labgrint volt még szakember száma- ha törvény lesz a javaslatból? 
ra Is, amely labtfrint ösvényeit megszükeb- Lehetetlen ezekre a kérdésekre bizo- 
^ jokszo r áthág hatatlanod lelte a nem nj.os megnyugvással másként mint Igen- el j 
ritint felsőbb bírót ellent«« határozat Hisszii« és reméltük. Azért, mert az

- JM aiu iia l *gyi£gel akar teremlem--«iWti » léte«« jogáUapot Tnimteir hiányát; 
Egységet ai egész biról eljárásra Emellett orvosolták s a külföldi bevált intézményak 
gyorssá olcsóvá és megbízhatóvá tenné az tapasztalatauak felhasználásán alapulnak, az 
igazságszolgáltatást. eszközók pedig helyesen meg vannak vá

Mert mint volt eddig? Lassú, nehéz lasztva. a=t'
kés méregdrága és költségess bizony-bizony Csak egy a bökkenő, az a min az 
megbízhatatlan volt az igazságszolgáltatás, igazságszolgáltatás nyufcszik s ez a jóbirö. 
Jóhiszemű, tisztességes ember számára any- És itt kezünket szivünkre téve — nem me 
nyi megpróbáltatás, hosszú időn keresztül rünk olyan határozott tgen-nel. Felelni. Mert 
tartó izgalom igen sokszor cs«tódás; rossz- jó bíró csak az tehet, kitt tudás, hivatásszerű- 
hiszemü, ravasz embernek szerencsejáték, ség és ambíció csak hivatásszerüség éljen 

Részletezni kellene, ha elősorolnánk, A magyar bíró pedig szegénységi fogalmat 
miképpen rendezi a javaslat a hatáskört, tett. Sorsa mivdennapíért való küzdés. Még 
mért emeli fel a per értékhatárát, rontja nem emelkedett fel sem az állam, sem a 
meg a jogorvoslatot és mily eszközökkel törvényhozás arra a magaslatra, a mit lehet, 
veszi csak Ítélkezésre a kezelési teendők hogy külön-küiőn minden állampolgár hisz. 
tengerében fulladozó birót. Részletkérdés ha nem is hirdet, hogy anyagilag fúyyet- 
számba megy a szóbeliség és közvetlenség len lévén jó btró {ehessen, 
elvének a megvalósítása, u kőnyvkivonat Ezt, ezt kell megérteni I És a mitől 
illetékessége, a bírósági szervezet és tanács álszemérem, kötelezett tisztesség tartja visz -

sza a kart, valósítsa meg az állam, ;a tör
vényhozás, hogy az uj polgári perrend 

I megalkotásával végleg—és érdem szerint'" 
rendezze már a magyar birói állás anyagi 
és erkölcsi kérdését is. Ettől függ a_ió, 
gyors, olcsó és megbízható igazságszolgál
tatás.

A tanárok panasza.
Az ország tanárai, azok a de

rék emberek, akik a jövendőbeli ge
nerációt nevelik fel, összegyűltek 
Nagyváradon, hogy tanácskozzanak 
a tanulóifjusígról, a tanításról a 
tananyagról, a modern tanítás előbb
re viteléről, szóval csupa olyan okos 
dologról, amiről kell tanácskozni, 
mert a tanácskozás előbbre viszi az 
ifjúság nevelésének, művelésének sor
sát.

E tanári tanácskozás keretében 
sok okos és megszivlelésre méltó 
beszéd hangzott el. De a legfeltü- 
iröbtr jelenség ezen a kongresszuson 
az volt, hogy a tanárok összesége 
egyértelműen azt állapította meg: 
nem tanulnak a fiuk,évről-évre rosz- 
szabbak a középiskolák eredményei, 
a gimnáziumok, reál és polgári is
kolákban.

-Gondolkozunk rajta, hogy mi 
lehet a dekadencia oka ? Az elmúlt év
járatok gyermekei okosabbak, szor
galmasabbak és tehetségesebbek vol
tak tán? Kevesebb sulyu agy velő 
van a mai gyermekek koponyájában, 
mint apáikéban, züllött-e a mostani 
fiatalság, u melyik „nem készül ko
molyan az életre? Izgalmas, komor 
kérdések ezek a melyekre egy nagy 
és általános nem-mel kell válaszolni.

Nem az ifjúságban, hanem a ta
nítási rendszerben s a rossz tanköny
vekben van a hiba. Mindnyájunk 
családja és ismerőseinek háza tele 
van csodálatosan okos, nyílt eszű, 
bámulatosan tanulékony és igenguak- 
ran valóságos zseniális gyermekek
kel. Bámulatos az, hogy mily okosak 
a mai gyermekek, mily ragyogó in-

Az is Igaz, hogy az odavaló cigány
prímás : Rohod a Tóni voit a magán titkár ja.

És én mégis megmaradok emellett, 
hogy Locsmándy Oerö szomorú, magának 
való ember volt teljes életébeff. Csakhogy 
nagyon erősen akarta, tehát el is tudta 

’ titkolni. Azonban precíz bizonyssággal tu- 
«lom, hogy amikor délutánoiikint, kissé s/e
sen, felment a maga csodálatos kis torony
szobájába aludni, ilyenforma gondolatokat 
rágódott, az ÖSÖreg, rlpsz-kanapén feküdve : 

-r Látod, édes kedves Margit éu nem 
tagadom: kissé be vagyok durantva. De 
Így jó, mert így nem vagyok egyedül, te is 
itt vagy velem. Míg ha józan vagyok és 
ébren vagyok, felém sem nézel. És amikor 
lehunyom a szememet, megint úgy nézel 
rám, amint néztél azon a csúf, nedves, erős, 
hideg, — csodaszép, napsugárban: fürdő 
napón, amelyik olyan meleg volt, mint a 
szerelmes szív, és nmclylken legutoljára 
találkoztam veled I És főként csak ükkor és 
csak úgy érzem azt a csodaédes rózsailla
tot, ami a te piros a|kuid közül árad felém. 
Ezt nem feledhetem és enélkül megfulladnék, 
mint a szárazra-dobott harcsa.

És aludt egészen este nyolc óráig. Ak
korra a barátok, mint már mondottam: a

tökfejü Pinka Muki, azután az erősen és 
huzamosan röhögő Lépy Dede és végül n 
fekete orrú Surtvéssy Simon együtt voltak 
a nagy szállóban, ahol terítve volt és gaz
da nélkül is ittak óriási nagyokat. Amikor 
aztán végre Gerő is lejött, a jé barátok 
minden este kórisban elbődültek.

— Szervusz Gerő ! Már vártunk rád I 
Minden este lomhább leszel { _

Gerö csak bólogatott és aztán meg
kezdődött u muri és állt reggelig. Akkor a 
kompánisták lecsúsztak a székről és elalud
tak

Egyik éjjelen a tökfejü Tlnka Muki 
revolverből rálött egy légyre, amelyik a pla
fonon szundiká t A revolvert azután letette 
az asztalra és ott feljelentette.

Ugyanezen a reggelen úgy esett, hogy 
Gerö ur nagyon mélyen elaludt a kanapé 
mellett a földön. Híjába rángatták, mfacerál- 
ták, konokul nem ébredt fel. Emmáról ál
modott és belehelte az édes rózsaillatot.

A jóbarátok, miután híjába taszigálták. 
lassankint elszivárogtak. Locsmándy Gerő 
a déli harangzóra ébredt fel és nagyon 
rosszul érezte magát, mert a szive úgy 
ugrált, mint a megörült szöcskü. Valaho

gyan meglátta véletlen üt az asztalon a re
volvert.

Szokatlan gondolata támadt. így mor
fondírozott magában:

Itt pocsék, öreg borszag van és meg 
undorító, áporodott füst. Ez minden nap 
megzavar abban, hogy a rózsaillatot bfle- 
heljem. De lehetne segíteni a dolgon. Ha - 
örökké alszom, örökké érzem az Emma 
ajkai köztHkiáradó rózaaíllatot. Gyerünk csak 

Fogta a revolvert és belelött a ha
lántékába. Hanyatt vágódott és a fejét be
levágta az asztal lábába. Nem is veszített 
sok vért, mert néhány perc múlva már 
olyan hideg volt, mint a jég. *

Amikor a rendőr orvos kijött hozzá, a 
termet pompás illat töltötte be. Az orvot 
csodálkozva nézett körűi, mert sehol sem 
látott virágot, csak üres boros fiaskót Hitet
lenül rázta a fejét és sejtelme sem volt róla 
hogy az Emma piros ajkai közUI árad elő 
a rózsillat.

Ugy-e hogy Igazam van, amikor azt 
mondom, hogy Locsmándy Gerö alapjában 
Trtrve szomorú ember volt?

- *- Chol no kg László;



NAGYATÁD! HÍRLAP
telligencrája van egy négy-öt éves - pesti Egyetemi Atlétikai Club" tagjai délben1
kis koponyában, mekkora tudnivá- értenek me8 , ,,, .. , , 
rínál i/nntlá a? öt-hat i>.;7lenrtrk! A verseny 4  u. tél négykor kezdődött, gyas izgatja az ot nat esztenaos|Már kél órjfor va,úságos népvándoriás in-'
gyermekek kíváncsiságát. f dúlt meg a írersenypályára, amely gyönyörű

Nem a gyermekanyagban van a látványt nyújtott. A nézők számát körülbelül
hiba; a könyvek rosszak. A földrajz, két ezerre tehetjük, nlelynek legnagyobb ré-
a történelem, a fizika, a vegytan “ «  » “ ‘B ' t k « r á g . *, , , , , , ,  . ' l/prí«*» var:WcnHalr a Irihflnnltri'mind ez telve van hazugságokkal.
Azok között a tanulókönyvek között,

kertet varázsoltak a tribünökre.
A verseny a következőképen folyt le: 

1.) 100 yardos síkfutás.
Három előfutam ntán a döntőben.
I Rotter Jenő (KAC) 10-3 mp.
II. Dr. Simon Imre (KAC)
III. Horváth (KAC)
IV. S^ry (BEAC)

2.) Súlydobás.
I. Szlovák J. Elemér (KAC) 9'34 m.
II. Dr. Simon István „ 9'13 ,-
III. Kassay „ 906 .

3.) Gerelyvetés, (Bemutató verseny)
I. Kovács (KAC) 3811 m.
II. T th . 35 68 .
Ili Ács . 35 30 „

4.) Magasugrás.
I. Rotter Jenő (KAC) 155 cm
II. Mészáros Károly. (NAC) 140 cm.

_ JH. Kun (KAC) 130 cm.
5 ) 4x100 métere» stafétafutás.
I. KAC csapata (Df. Simon j. Morvát,

a melyek most forgalomban vannak, 
háromnak se szabadna a jtanuló if
júság kezébe kerülni. /

A gyermekek már iskolán kivüli. 
többet tudnak és legtöbb dolgot job- ' 
bán tudnak, mint könyveik. Az élet, 
a tapasztalás, a tanulás technikájá
nak egy'játszi^könnyed módjával 
szolgál nekik. Csak a szemüket kell 
nyitva tartaniók és a fülüket nem 
szabad betömniök. A haladás min
denre uj, .könnyebb módokat talál ki, 
s az iskolában még mindig mago
lással tanitanak.

A könyveket .érthetetlen nyelven 
rossz adatokkal irják. Tudjuk, hogy 
a kultuszministerimban kiket bíznak 
meg tankönyv Írással, tudjuk, hogyan 
teljesítik a felülbírálás munkáját, tud- Ro|tef
juk, miért kapnak bizonyos emberek ¡J NAC (Rotkf B
megbízást tankönyvek írására, tudjuk, Gábriel.)
hogy mily utakon lehet ilyen megbi- Hl BEAC csapata. (Bla ŝek I Blazsek 
zásnoz jutni. Azaz\tudjuK, bogt^ed- U 0öh,-5iry) 
dig hogy volt. Szeretnénk remélni, 
hogy mindez meg fog változni.Mert 
nemcsak a hal és az ibolya, hanem 
a közoktatásügy is a fejtől illatozik.

A legszegényebb minisztérium 
tudvalevőleg a kultuszminisztérium 

Ts innen van az, hogy a magyar 
tanügy helyzete is siralmas. Ha egyik 
másik ,miuiszterium bőséges felesle
géből átter.nének valamit a kuttusz 
minisztériumba, ebből a pénzből 
gyökeresen meg lehetne javítani az 
iskolák helyzetét.

Haladunk a korral. És a hala
dásban talán erre a bajra is rá fog
nak akadni az ¡Illetékesek, s azt gyor
san orvosolni is fogják.

Nagyatád ünnepe! 
A„NagyatádlAtlétikaiCtub“ 

megalakult.
Ragyog* «ép, ti»zlakWben. mlnUMefd , IZZT, Í Í c S b  P a*£

rendelésen .  »Klek é. a « e p e  roppMI , 3-3 arányban eldon-
nagy érdeklAde« meUetl ment »égbe az elvi ¿ T ,  { ,,Mhall J ^ z é t  eldit

‘S í  ¿ a a  -“í s r r  ,,,uu“ ^  “karOÍtvc rendea.ll Bátrán étlMHtjuk. hogy M U\ \ t ulll, , v,,„ a2 a,tó,ák 
Ily élvezett™ meg nem volt ré.« Nagyatid ,ia|e|ett„  mcjyn) Ram„8 ,c|knu„„,rt han

ir t i l  kniíJr 'alliin Andor tóuolgabir.i beszéde. ki ma-
^ ¿ é T e f e t í e l é  te«,! . T i  S S  l i S S S
r a m e l v V ^ '^ 'X ^ V r A l - é n í í T c i ^  Ailéi'ki * o !5 « - 3  megalakulok j ü l J « t * l .  íicgaláíult Atlétikai Club B(uéttcfc ezutin még &  Bertalan a KAC

H Í R E K
— Állatorvosváltozás. A közös hadügy

miniszter Zöhrer Vince lábodl csikótelepi 
állatorvost.a kranichfeldi csikótelephez he-«, 
lyezte át, s helyébe Tantos János eddigi 
palini állatorvost nevezte ki Lábodra.
• — Jegyző helyettesítés. Qeiger Károly 
városi aljegyző súlyos t>etcgségc folytán a 
járás főszólgabirája 2 hónapi időtartamra Iz
sák Richárd nagyatád vidéki okleveles segéd 
jegyzőt rendelte ki helyettesnek. A közked
velt aljegyzőnek kívánjuk mielőbbi sikeres 
felgyógyulását.

— Gyógyszertár átvétel. A námesztóí 
takarékpénztár r. (.¡tulajdonát képezett, Teuch- 
ner Gyula kezelésében levő Szent István 
gyógyszertárát Markovits Albert gyógyszerész 
megvette és már kezelését is átvette.

— Sorozás! napok beosztása. Nagya
tádon a fősorozás véglegesen folyó hó 22, 
23, és 24-re tűzetett ki a kővetkező sorend- 
Iten szept. 22 én a nagyatádi, nagyatádvídé- 
ki, somogyszobi és felsósegesdi, 23-án, a 
vízvári lábodi, kutarfi és görgeteg!, 24-én a 
taranyi, csökőlyi és szabási jegyzőségekbeli 
községekben illetőségű IH89 IH88. #« 1887 
évben született ttjonezok. folyamodó apák, 
fivéreit, és idegen illetőségű uionezok lesznek 
megvizsgálva. A sorozás minaco nap reggel 
7 órákor kezdődik. -

6. Dlscosvetés.
I .  Tóth (KAC) J930 m i.
II Krizsovics (KAC) 28'10 m>.
Hl. Mak^{g£AQ 27 20. •

7.) ‘/4 angol mérföldes síkfutás.
I. Gábriel (NÁC) 577* mp.
II. Krausz )KAC)
III Rotter j. „

8. Távolugrás.
I. Weisz tm « KAC 5’74 m
II DömötörN . 5 48
III. Dr. Simon István KAC 5 42 m.
9. 1 angol mérföldes síkfutás.

(Meghivási verseny)
I. Makó Bertalan BEAC
II. Kovács KAC

in 220 yardos síkfutás.
(Előny verseny.)

I. Veisz KAC 16 méter előny.
II. fazekas NAC t6 ,
III SaWgy» KAC 20 .  ;.

1/.) 100 yardos futás nagyatádiaknak.
I. Gábriel
II. Mészáros

még
MAr . «orr»II Ar*uh«n hAov elnöke, nedeliczi Horváth Jenő a zsűri elnö-

U.mrrwJr. k S 1 .  . Í Í i  M úl *'• Dt Slmon '“ vln “ KAC *lelnöl,£' Drünnepségre készül a város, a házakat teiiô ( m.niM Mnanni'.iu.ir Qaioa
tKigóiláf, a több utolk.it rendbe hoitlk. A i  i . l  Jw á  ne«»^/iíkéi/Mle frfri
vendégek el.S coportja -  a Kap.,..Ír, Atl,- ^ * > ' *
lét,kai Club tagjai körülbelül «veneu a d e Mlh1^  * k „ chb^|
II, órai vonattal érkeztek meg. togada.ukr.,
megjelentek Dr. Siet«y Ltváu m.oltrt Mpa . V % ÍÜ?

^  ^  reggel. nrH.g
‘S Ö K ...M f í Ü S H l ! ? 'lók és dörgő éljenzéssek között robogott 

a vonal. Di1. Szetsey Jstvá|i rövid üdvözlő 
beszéde után zászlók, alatt vonultak a város
ba, melynek csinosságáról igen hizelgően 
nyilatkoztak.

A venüégek másik csoportja a „Buda-

nagy erkölcsi éi anyagi sikerrel jutaluta/.ta a 
n"igyátádi sp )rtkedvelö ifjúság ég a tűzoltó 
testület fáradozásit és egy uj egyesülettel 
növelte városunk társadalmi életét.

/? .

— Jutatom. A magyar
igazgatósága Nemes jános_ lábodi r. kath. 
tanítót a faiskolakezelés és gyQmölcsterme- 
tés körüt szerzen érdemeiért 200 kor. ju
talomban részesítette.

— A jogkereső közönség figyelmébe I 
A Magyar Kereskedők Lapja a következő, 
jogkereső közönség érdekében álló esetről 
ad hirt : Köztudomású, hogy a községi (ba- 

1 gatell) bíróságnál folyó ügyek -n nagyobb
részt - a legszegényebb emberek ellen 
indUtatnak és ezekkel a szegény emberek-

j kel, ha ügyük fellebbezés folytán a járás- 
| bíróság elé kerül, a bélyeg és Hl. szabá- 
j lyok erre vonatkozó szakaszainak uíTtleté- 
1 kés bírósági közegek "által vafó félremagya- 
| rázása' folytán olyan bélyegílletéket rovat
nak ki, amely illeték egyáltalán, nem jár, ** 
Legutóbb is egy céget a központi dijj-és 

; ilt. kiszabás! hivatal egy üg -ben. amely a 
: községi bíróságtól fellebbezés folytán a 
járásbíróság ele került, ahol ujabf) ítélet 
hozatott és n teg uiabú iiél«ti üledéket nem 

; rótt le, ? cég inegbirsájjoHalott Ezt a bír • 
magolást ti közigazgatási bírósághoz meg 
f̂ellebbeztük és a közigazgatási biAisáq 
1 )̂9 dec. 9-én tartott ülésében I20l»fl909 
sz. a. a következő nagy fontosságú indoko
lással a birüág Illetőleg az illeték megtérí
tése alól a céget felmentette. — Az‘ ítélet 
után n kiszabott Hl. alól panaszost az 1877 

•évi XXII. t.-c 25-§-ának rendelkezéseiből 
nyilvánvaló, hogy a járásbíróság a községi 
bíróságtól elébe vitt perben, mint fellebvi- 
téli bíróság jár el, Ily minőségben hozott 
Ítélete után pedig újra állandó illetéket kft- 

j vetelni nem lehet, annál kevéabbé, mert az 
1894.'évi XXVI. t.-c. 2^-a a községi bí
ráskodás alá tartozó peres ügyekben Ítéle
ti illeték fejében 40 fillért szab meg. oly 
törvényes rendelkezés pedig, melynek alap
ján ily ügyekben « |árásbiróság részérói 
hozott Ítélet után ujabb illeték követelhető 
lenne, nincs. — E nngyfontosságu törvény 
magyarázatról, — mondható, — hogy Ma
gyarországnak ugyan kevés jogásza tudja. 
Ennek következtében horribilis öszegre emel
kedik azoknak a bélyegeknek az á<£> ame
lyet a jogkereső, közönséggel a bíróságok 
» fenti ügyben hozott Ítélet után, jogtalanul 
lerovatnak. Bupapesteu a járásbíróságok 
évente legalább 18-20000 ilyen ügyben ho*-



Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

_ felöltők, 
utczai öltönyök,

elsőrangú kivi
telben és jutá
nyos árakon

• n a g y a t á d i h ír l a p  ■ • •-
_ | rtak iiéletet'sTnmden Ítélet ̂ után 2 korona j  zatalától az ókét ellenkező esetben fenye- 
£ í llletékeTrovatnak IVtehát elképzelhető, hogy í gető' kihágási üldözésre való tekintettel sa- 
j egész Magyarországon . milyen horribilis i ját érdekükben, tartózkodjanak.

I összeg vándorol ilyenformán" jogtalanul a — A főváros legelső flu internátusa.
' közönség zsebéből az áliam kincstár kasz-i Az .egész országban közismert jzs páratlan 

szájába népszerűségnek örvend a Geró Ferenc-féle
— Pelrusku Juliska k. a. angol és né- közipiskolai fiú iiiternátus, mely Budapest 

met órákat ad előnyös fettételek mellett m  RÓZ‘M.ulca 33 S2ám alfl„  yan fl 
Található Nagyatádon Kossuth Lajos ut- f . “
fű 179 sz. alatt egész nap. Házakhoz is szulok’ k,k su|yl arra, hogy a
elmegy. í .  gymnásium, reál, kereskedelmi, vagy pol-

-r- Dühöng a járvány. Nagyatádon ésiigári iskolába járó gyermekeik gondos ne* 
környékéa többfélé ragályos betegség ütötte, velésbeu részesüljenek és tanulmányaikban 
fel fejét a gyermekek kozöh . « « .szakszerű támogatást nyerjenek, kérjeuekroncsoló toroklob, vörheny a felnőttek között
pedig a hasíhagymáz. A hatóig erélyes in- “  P rospektust, „hol
téz kedéséket tett a betegség meggátlása iránt. keszseggel díjtalanul megküldik.

-  Szarvasmarhák veszedelme. Felső- ~  Ho> vásároljunk zongorát? Termé- 
segesd községben és Ötvösközséghez tartozó szetesen ott, ahol garanciát találunk arra 
Szarkástó pusztán egy-egy szarvasmarha lép- nézve, hogy jó és tartós zongorához jutunk, 
fene ragályos betegségben elhullóig az állat- [lyen elsórangu,-+88t. év óla fennálló és 
orvosi vélemény szerint azonban a község ,■ , .. . „  ,,
állatállománya egyelőre, míg «dkg  ujabb iöbbsiorose.. fdMnfelell cég : Heves, Balázs 
eset nem mutatkozik, nem vétetett szoros zár zongoragyáros utodu, Budapest, IV. Váci- 
alá, csak megfigyelés alá helyeztetett, tehát utca 16., ahol k.-tünő, saját gyártmányú zon- 
az állatforgakmi nincs korlátozva —'Csököly görákon kivül a világ leghirnevesebb zon- 
kózsqgben a szarvasmarhák között száj é» goragyaruinak gyártmányai is raktáron van-

^  " k4r kú" ő,d i zon3urak vétetett még zár alá. Mindezen állatbetegsé- Pcdig a legideálisabb kiszolgálás és a lég
iek kölfökfröl lettek bebuzczolva, legjobban méltányosabb feltétetek mellett szerezhetők

S* ¿ataffleyyékbc.______ _ ____  -betegség Ajánljuk olvasóinknak, ha szűk-
wla*íg5ríMI származik a fóldmü.ek*yi „ uk VB„  eongorarlli fordulónak lelje, bi- 

i minteter szigoru rendetetet bocsajtott ki az í . . •... . . . . . . .  óvómtükSgek meglétekre fiúmmal e (Ohimevu cegh,z ahol ranuka
-  R e n a í s s e n c e  p , J U ik a l, t a , Sa d a ln , i .  zongoraírt Írásbeli jóWllijl vállalnak. 

^ trnW é^  és gazdasági félhavi Rigóira! • *Tét ""« I kenősen alkalma 
: Szerkesztik: Zigány Árpád es Révész Béla kmálkozik a t. c vevöközónségnek. akik
kiadóhivatal Budapest V. Lipotkörut I szám “ ""*>» “  Szent István naVlán a fővárosba 
Legjobb magyar folyóirat. Előfizetési / ‘ ndulnak Prospektust a cég ingyen küld 
ára egész évre 20 kor félévre 10 bárkinek
kor . egyes „zám ára I korona Kap- ,  t, 1, K i ’6. , ... . 2-án Frank Ignacz és Klaub József szóvaltás- 
hato es meyreddhetó minden könyvke- j*, összeverlek e* üulakodas közben Klaub 

| reskedésben. Megjelenik 80—100 oldal ki- j Franknak jobb és bal kezének ujjait úgy össze
váló tartatomat minden hó 10-éu és 25-én.harapdálta, hogy orvoshoz kellett menni. A

— Olcsó Jegyek kiadása Szent István harap/,« ember a bíróságnál kapja Jutalmát 
napjára. A Szent Irtván ünnepnap alkal- " ( " « a  «Miért. vagy alán jó lenne Kájkosár-

.mából a magyar királyi államvasutak igaz 
; gatóságától. vett értesítés szerint a nevezett

ral ellátni mint a harapós természetű kutyu- 
sokat;

A földadó bizottság küldöttsége So-

¡ ¡ I  K ^ p h a tó K - m

Deutsch F Károly

vasul vonalainak u kassá-oderbérgl vasul raugybln. ^  országos foldado bizottság
magyar vonalainak ósszes állomásairól. az tmd(mWg ,  W|dild,', kala.zl,*' kiigazítása
Üzemükbe,, áltf helyiérdekű vwulak álló- ^ „a la s . és az

, másainak es szomszédos forgalom,,,k ki- „„^ „zásokban I,,ó  aránulalanságok
zárásával, mind 11 bárom kocsiosztályra cil,abol a helyszíni szemlé- 

i nézve, Budapestre mintegy 30 százalékkal fcí| .  ^ „ ^ . b b l  „apókban Somoguvár-
mérsékelt áron menrtteni !eggík adatnak ihletén megeili.
ki. Ezek a tiK-rtettérli jegyt-h augusztus 12 Eljárás a gabonaküldemények vám-

és Társa 

f é r f i  szabóknál

V

B U b f l P E S T ,
IV., Ferencziek-tere 2.

20 napjain, tu utóbbi napon azonban kezelésénél. A pénzügyminiszter kiváltké-
legkésábben délelőtt 9 óráig Budapestre pen 1010 év végéig terjedő hatállyal fel-
érkező valamennyi sxeméfyszátitó vonathoz hatalmazta a vámhivatalokat, hogy ömlesz -

! (expreszvonatuk kivételével) fogiiuk kiadat- ,e,t rt,,<fP0,bau levő gabonánál a fél kíván-
ni. A menettérti jegyek 5 napig érvényé l E ” . 1 kltlntetrt Önsúlyi . . . ,  ! 03 ,, . y H hdye-t a k*>cswak fuvarlevélen bejegyzett
sek oly módon, hogg a kiad«. ,lappit ets.1 „ n,u|yai vehessék az elvámolás alapiául

{napnak számítva, érvényességük az öt na - A nagyyakorlat és a gabouakam-
pon éjfélkor lejár, Megjegyzeíidö azonban, P*ny Mont, hogy elmáradV>a nagygyakor-
hogy a visszatérés li-ykorabban csak au l“ 1- il hadvexelöség fámára Ifiilartot ko-
gusztus 20-án délután h ih e t ik ;  korább, ^
„..«.érés »..tér, negyek érvénytelenek

! —_Szlvarka hüvely elárusítók figyel- szabadult kucsikal. meg a hadgyakorlatra
mébe. Nil elnevezéssel egy ieinbemi uuá VM,Ü •••»•'“ «**«• m*** oldalról Wztoaltott tar-

H, iwltrkM , H!V tatékkocsikat ar Idén kizárólag az erősenros szivar.., hüvelyeket fioz Imgalumba ,vvkedó gabonaszállltásunk lehel ren-
oly megjelöléssel, mely szerint az delkezésre bocsátani,
¿miitelj szivarka hüvelyek forgalom- — A roarhatub«rkulózls gyógyszere
ba hozatala az in. kir. iluhónyjóvedéki köz- Parisból jelentik, hogy Arlving tanárnak, a
ponti igtizgulóság altul 1906. évi január hó lyoni állatorvosi iskola igazgatójának sike- 
6-án 22323—907. 111. ü. o. számú iratával' rűlt olyan oltószert talúlniá, a melylyel a
engedélyeztetett. Minthogy a dohányjöve- marhák a tuberkulózis ellen immunizálhatók. 
dé|<i központi igazgatóság tly engedélyt Arlving felfedezése nagyjelentőségű, mert a
nem ádőTT ki, a kamara figyelmezteti szlvhr- marha-tuberkulózis egyike a legpusztítóbb 
ka hüvely elárusitássai foglalkozó kereske- állati járványos betegségeknek, a melynek 
dókel, hogy'Ti Szóban levő megjelöléssel, évedként rengeteg mennyiségű kérődzőeslk 
mint a valóságnak meg nem felelő és. az áldozatul és a mely a mezőgazdaságra néz- 
1̂ 84. évi XVII t.-cz. 58 §-ába ütköző üzle- ve valóságos csapást jelent,
ti jelzéssel ellátott áruknak forgalomba ho- • -  Rendelkezésre bocsátott áru meg-



■NAGYATÁDI h ír l a p .
őrzése. A  kereskedelmi törvény-számos ho- (könnyedén): végkfmerült&ég .. . (könnyedén): 
mályos rendelkezései ,közé tartotok a "347.;vagy még tovább.,... ahogy tetszik. .. (le- 
§. is, mely szerint a vevő az esetben, ha gyint.) ,
más helyről átküldött áru ellen kifogásai Kraki: Mi adhatunk, jnagunknak- Meg
vannak, azt egyszerűen vissza nem küldheti, künk van szivünk Nemondják, hogy smuci- 
hanem az árunak az eladó rendelkezésére gok vagyunk
bocsátásával annak megőrzéséről egyelőre Dr. Szamár (fagyosan): Hát kérem.-A 
gondoskodni tartozik. Hogy mit ért a tör- lovassági kardot elfogadjuk, hanem persze, 
vény a hátározatlan „egyelőre“'kifejezés alatt, bandázs nélkül... . A becsület, uraim, olyan 
arza nézve a törvénynek sem ezen, jjontja, • dolog, amivel nem szeretek tréfálni 
sem következő pontjai magyarázattal nem’ Pofapái: Vagy mosogató rongy"az 
szolgálnak, minélfogva nem tudhatjuk, hogy” ember . . .
meddig terjed a vevőnek a rendelkezésre Dr. Kuss: Pardon. ML az, hogy fean- 
bocsátott áru megőrzése tekintetében- fenn- dázs nélkül?
álló kötelezettsége. Ez pedig fontos kérdés, Dr. Szamár (könnyedén): Mát bandázs 
mert a megőrzés súlyos felelősséggel jár, nélkül. . .  Mi se vagyunk smucigok . . Hát 
azzal t. i., hogyha nem gondos megőrzés bandázs nélkül . . . sőt kötés nélkól mez
következtében az áru megromlik, vagy el- telénül . . .  és ötszöri golyóváltás (neki- 
vész, a felmerült kárt vevő megtéríteni tar- dfihődik): . .. és nyulc lépés . és hat lépés 
tozik. Már most megtörténhetik és igen avantje . . .  és lőni . . .  és szúrni és vágni 
gyakran meg is történikThogy az eladó nem és rúgni (ordit). . .-azt hrszi, mi félünk ma
rendelkezik a kifogásolt áru felett, azt át guktól? Azt hiszi, mi gyávák vagyunk? 
nem veszi, sem eladása, vagy más helyre Nyavalyás! (Röhög.)

ír . Kuss (fa

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a

Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL.szállítása iránt nem intézkedik* számítva arra, Dr. Kuss (fagyosan és nyugodtan): j 
h°gy az áru »llüssas á'l^ban mcruml.k Na há l,«  pima« k o m iig  Na hal a : Vírijtáwiil azonban »¡gyámunk és 
s vevőt kártérítésre kötelezheti Az „egyelő- kumisz pimaszság. Mi mindent adunk, de DA.. ..... . . .  . . 
re“ homályos kifejezés tehát magyarázatot túllicitálni nem hagyjuk magunkat azért. A Ketny*fe,et Kcrjunk, mivel sok Haszontalan 
igényel, mert annyit már ép e kifejezésből pofátok rézangyaJát! Ötszöri golyóváltás se utánzata van.
meg lehet állapítani, hogy a törvényhozás- elég? Hát még mi kellene? Gummt nem . xra «un
nak nem állott szándékában a megőrzésnek kellene az orrotokra? uoooz ara ou lllicr.
végtelen időkig való kitolása. A magyaráza- Dr. Szamár (dühösen): Nem! A bt-' r sab Tiéthu-félét faatid iunh e l* !
tót a kir. Kúriának egy peres eset alkalma- csulet az becsület: (úti ai asztalt) e» meg __________ _________ •... J
ból 478)1910. 5z a. keft dotvénye adja meg, egyszer becsület, und hochemől és akinek" -  ..... .......... X -—  ....
melynek lényege a következő: A rendelke- nem tetszik, bújjon a sárga fenébe. Nyavalya- 
zésre bocsátás jogossága esetén az árunak a piszok!
rendes kereskedői gtfndns&ága mpliptt e ike - ! ......P u fa p á l: Vagy mosogatta ftmgy a t
rülhető romlásáért a Wgórz&í kötelességé- ember. . „ __ _____________ ______ *—I
bál folyó felelősség csak aUUlgrUrT míg" Kraki: Ni, még ez a gór barom is be- 
azok felett az eladó fél nem rendelkezhetett, szél?
E szerint, ha vevő az árut eladó rendelke- Pofapái (ordít): Igenis beszélek! Én

Szőlősgazdák!

zésére bocsátotta, az áru megőrzésének kö- nem vagyok g rbarom ! És maga a górba- 
telezetlsége csak ^ddig tart mig az eladó a,z rom! Hordár f j
áru felett rendelkezett. fennforgó

Pi szőkém bér!
vagy a fennforgó Kraki: (ordit): Sikkasztó! BüdösI 

körülmények figyelmébe-vételével rendelkez- Pofajaál (ordit): Nem is igaz! Maga a 
hetett vulga^Ha ezt eladó elmulasztja, kár- büdös! (Rúg.)
térítés igénye elenyészik. Vevőnek ugyan ez: Kraki: Rúgsz? Még rúgsz? (Pofoz.)
esetben is a kereskedelmi tisztesség által Dr. Szamár (kf ' ...............
diktált kötelessége az árut — eladó vészé- megpofozza.) 
lyére és költségére — elhelyezni, de kárté
rítési kötelezettség magánjogi alapon csak 
akkor terhelné, ha az áru megromlását vagy 
elveszését szándékos gondatlansággal ő maga 
idézné elő.

(közbelép, de Kraki őt Is

Homokon át kötött 
földön.

A R E K L Á M
CSARNOK.

• Becsület bíróság.
(Történik az előre megállapított helyen,

Dr. Szamár lakásán. Megjelenik Dr. Szamár 
és Pofa Pál az egyik fél részéről: Kraki N. 
és Dr. Kuss a másik fél részéről.

Df:'Szamár: Uraim, azt hiszem, elkezd
hetjük a tárgyalást Az eset, szerintem, egé
szen világos. Felünk nyugodtan üldögélt a 
kávékáz terra szán. újságot olvasva, amikor 
az önök fele, Perec ur, váratlanul arra jött 
és könyökével meglökte felünket. Felünk 
megfordult és ezt a kifejezést használta:
„Na a!“  Egészen természetesnek találom, 
hogy önök felünkre nézve ezt a hangot sé
relmesnek érzik és a magunk részéről kije
lentjük, hogy hajlandók vagyunk a legmesz- 
szebbmenö elégtételt megadni.

Pofapái . No hát, nem adjuk meg.
Majd mi félünk.

Dr. Szamár (folytatva :> A feltételeket, 
természetesen, önök szabják meg Jelzem, 
hogy el vagyunk készülve a legsúlyosabb 
ajánlatra. Ml Igen jól tudjuk, mi a köteles
ségünk oly társadalmi körök magaslatán, 
ahol a becsület egyetlen kincsünk, melynek 
kény« wovciii tgyeden « 6, durva hang is fakóig- és Arpid-ütczák sarkán a 
bemocskitja r

Pofapái: Na ná. Vagy úriember az em- volt Ferlindis-féle telek szabadkézből 
bér, vagy mosogató roi

Állandó, ésszerű és ügyes reklámo
zás minden gyári-, kereskedelmi . ipari 
vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az 
éltető eleme.
' Hogyan, hol és mikor hirdetbeló a leu- 
sikeresebben legjobban és legoksobbay, 
m»'<)iudhaló

LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat betéti társaság-nál 

BUDAPEST, VII , Erzsébet-körut 41.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki* 
ismeretességgel és páratlan pontossájgal 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti és külföldi lapokban és 
naptárakban.
296 kitflnö naptár kizárólagos bérlete I

A ki borait minden
kor Jó Áron ét hamar 
•karja eladni. Bitesen 
Delaware szólót szántó
földekre la, éslia a hiány
zó tökéit ezzel pótolja, at 
ilyen vegyes bor olyan fi
nom les/, hogy drága és 
hamar elkel.

Ezt bizunyitjuk, luk mar termeltük és bizo
nyítják a nagy .borkereskedők, a kik 60 80 ko- ^ 
rónáért is megveszik hektóját, ka százezer hold 
ilyent teremne is. Permetezés nélkül a múlt é*- 
ben is perenosporátót mentes nagy termést adott 
(holdanként 35 hektó.)
Vesszőről árjegyzék ingyen és bérmentve. 
NAGY GÁBOR szólönagyblrtokoi, 

KÓLY Bihar-m. Pósta távirda 
és távbeszélő állomás.

Levelezés magyar, román, horéát, szerb és né-

Költségvetések és . . Telefon
tervezetek I n g y e n t 12 OS

E L A D Ó  TEL JEK

/agy mosogató rongy.
Kraki (köhög:) Tehát kéfem. A dolog 

természeténél fogtfa és tekintve a>rr izé . . , 
sértés . . . minőségét. . .  ööö feltételeink. ...

Pofapái: Na, csak nyomja ki, kis öreg.
Dr. Kuss (könnyedén): Azt hiszem, 1 

felünk megelégszik kétszeri golyóválffcapÚf 
tiz lépésről, öt lépés avan̂ e. (Könnyedén) : 
Aztán persze kard, lovassági kard ... ne;héz...

eladó. Tudakozódni lehet.
Krammer Sándor

k e r e s k e d ő n é l
S ... Nagyatád. '

m

BRADY-féle gyomor- 
cseppek 

* mAriaczeli szOz mAria
védjegy gyei átlátva, 

melyeket MAriacxeil gyomor- 
cseppeknek nevez a nép, har- 
mincz esztendő óta úgy beváltak, 
bogy nélkülözheteUenek minden 
háztartásban. E  cseppeknek utól-

I le mii Jó hatása van min
ni U gyomorron tál 

morégés, székrekedés,-------.--... --___
sáp-

gyomorgörcsök, hányáa,álmat
lanság, vérszegénység és sáp-
kór ellen.

' n gyógyszertár- 
ive jM ü  fillér, 
10 fillér. Süveg

.Kapható minden 
- -Egy kis l r

3 korona, 3 dupla*ÜvegeM K 30 fillérért fraa" 
ko kaid a kéaziiÿ B EA D J

üveg I K  «0
. »get 4 K 30 fi ______
BRA D Y K. gyógyszertára 

a .M agyar Királyhoz*, W ien, 1. rlelschmarfct 
I, Uppot 241.*

Ügyeljünk a védjegyre, a mely a Máriacselt 
Szilz Máriái ábrázolja, a vörös szinti csomago
lásra, és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.

Égy jó házból való fiú, 
tanoneznak felvétettik. 

Benyák Jánosnál Nagya- 
ii-...— tádon. ....



— ’ NAGYÁTAÖT HÍRLAP

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

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe?

Baromfi-ésnyul-
tenyésztök
figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhető sodronyfonata, mely az összes eddigi sodronyfonatokat 
felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az ¿szakáménkai Egyesült államokban szabadalmazva van a

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

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

ik e r é i-

Mindennemű takaréktüzhelyek, a leg
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. bácskai ekék és fllalrészek. Gaz- | f  ( 

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

alkatrészek. I1 kékkő és raffíaháncs.

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 A D.
RAJZSZER 

K E R E S K E D É S .

B

RAKTÁRON TARTOK: 

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

Rajzpaptrt és kartont egész ívekben 
és felvágva.

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

ELVÁLLALO K:

Gazdasági, ügyvédi és pénzintézet: 
nyomtatványok, művek értesítők, gyász- 

I V  l lopok, eljegyzési és esketési meghivók 
a legízlésesebb kivitelben.

Értesítések, körlevelek, levélpapírok, 
tU D  a legdivatosabb báli meghívók, névjegyek 

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

0
jjOnyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készittetenek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
Nyomáloft Benyák János könyvnyomdájában "Nagyatádon 1Ü10.
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V. évfolyam  __________ 1910. augusztus hó 18. ___________  33-dik sgám.

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

Elő fizetési árak|Kegész évre 8 kor., félévre 4 kor., ne- 
—  gyedévre 2 kor., egyes szám ára 20 fillér, sss^..' 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ

dr. NEUBAUER FERENCZ
Szerkesztőség és Ki adóhivatal: Nagyatád, Szédiényi-tér.
Előfizetést és hirdetéseket elfogad még: Benyák János 

könyvkexeskedése.

Emberi borzalmak. tett végett az életének. A minap 
egy elkeseredett, nyomorgó postás

___A  napok története tele van gyász- kiirtotta öt ártatlan gyermekét. Azu*
szál és könnyel, vérrel és borzalom- tán következett valami kapitánynak 
mai. Ha végignézzük a hírlapot, a és feleségének kettős öngyilkossága, 
mely köteles és hűséges krónikása, Egy intézeti vállalkozás aligazgató- 
közlője éshirhordója az események- ját kiüldözik az állásából, fogja ma- 
nek, alig találunk olyan napot, a gát a boldogtalan és golyót röpit az 
melyen fehér zászlót tűzhetnénk ki, agyába. A minap egy államvasuti 
jeléüt annak, hogy aznap nem folyt fogalmazó ölte meg magát, nem tudni, 
erőszakosan ontott vér s nem rom- miért. Az előtte való éjszakán pedig 
bolt szét életet csalódás, keserűség,..egy ismert uevüurtovas* 
éleiuntság}'élhetetlenség vagy gonosz alakú, leányos arcú huszórj _ 
in d u la t. Az emberek ma rémületes oltotta ki fiatal életét. És ezekben 
tanársággal nuulnakarambolófegy- csak feltűnő eseteket -imt . számba 
verhez, s oly hamar dobják el ma- sem vesszük.
gnktól az életet. mini valami érték—----Nem monjuk azt, hog  ̂^zr em-
telen rongyot. Az élet rendszerint béri élet értéke csökkent, sőt ellen
száz meg száz kötelékkel fűzi ma- kezi.leg, megnőttek az igények, a 
gához teremtményeit; ma pedig úgy melyek az élet értékének taélvezé- 
tetszik, mintha egész sereg embert séhez, az élet örömeihez formálód- 
csak egyetlenegy kötelék fűzne az nak. De fordított arpugban csökkent 
élet javaihoz és fentartó ösztöneihez, az energiánk, a mely szükséges 
ma úgy tetszik, hogy egész sereg volna ahhoz, hogtj ttüzrijiinir az Igé- 
ember egyetlen kártyára tesz fel nyelükért és a küzdelem nehézsé- 
mindent — s ha a kötelék meglazul gcitól és sokszorosx*alódástól visz- 
vagy elszakad, ha a szerencse nem sza ne riadjanak és nogy hamarosan 
kedvez és a k xrkázat balul üt ki: a küzdelmet és az életet, minden 
nosza, akkor elveti magától az egész ürömével és igényeivel együtt fel ne 
mindenséget és a nirvánába, a meg- adjuk. Tőbbé-kevésbé szerénytelenek 
semmisülésbe menekül. vagyunk és igényeinkben az élet

Szörnyű látvány, olukor valósá- reális viszonyait számba sem vesszük 
gos vérfürdő tárul a si&münk elé. és a küzdelemben hamar kifáradunk 
úgyszólván nap-nap után. Nemrég és hamar elkeseredünk. Neureszté- 
egy naggtehetségü maggar festő ve-'niá$ lett az égés* vüátMk-portMól

a huszárhadnagyig s holott minden
kinek meg kellene tudni a kudnla a 
viszonyokkal, a hová sorsa állította, 
az eggik vabankot játszik a bukmé
kereknél és a totalizatórön, a másik 
pedig nem bir meghúzódni a sze
génység szűkös viszonyai között. 
Elvetik maguktól az életet, holott 
ez a legnagyobb érték, a mivel ren
delkeztek s a mely érték küzdelem
mel és kitartással mipdlg hasznosig, 
tratór még akkor is. ha egyébként 
(a becsületen kivüty minden' elve
szett is.

Ezelőtt bankárok — ha a sze
rencse fordult — hordárok lettek. 
mégts~ élték tovább. Viszont hordá
rok is lettek már bankárok, különö
sen az m. sz. (vagyis mint szövet
kezet) népszerű jegyében. Ma a 
bankifju vagy intézeti alkalmazott, 
ha összekülönbözik a főnökével, nem 
más banknál vagy más vállalatnál 
kereskedik, nem néz más hely, más 
alkalmazás után, hanem rövid utón 
a browninghoz folyamodik. Az e n ^  
berek önbizalma betegeskedett el 
valami bacillus belevetette magát az 
emberi energiába is s megfosztja 
acélos rugalmasságától.

Valami határtalan kényesség tett 
úrrá a lelkekben s nem edzik meg 
eléggé az emberi csemetét az élet 
viharai ellen, nem szoktatjuk eléggé 
a reális talajhoz s nem óvjuk meg

Nagyatádi Hírlap tárcája
Ha m égegyszer . . .

Ha méyegytxer téged «érethetnélek! 
Eléd varázsolnám az Üdvösséget.
Csupán neked zengne a dalom .
S virrággal hiqteném teli 
Az utat, elötetl, Angyalom.
Ha mégegyszer csókot lophatna ajkam: 
Egy rég! érzés eról venne rajiam . . 
Kar—kari átfonna . átölelne 
S uj érzelem támadna feL 
Orökkétartó boldogságban 
Veizne a rózsás élet el.

- Kőrös.

Adolphe ifjúkora.
Irta: Jean Rlbaud

— Én tehát azt gondoltam . . . Mert 
hiszen Ilyen nagjj lépést nem szabad elha
markodni . . •

— Nem lett volnu szabad semmit sem 
gondolnod, Adolphe, u m!g tanácsaimat ki 
nem kérted. Az öreg kor, tudod ugy-e, a 
higgadtság és megfontolás, sőt bizonayos 
tekintetbe o jövöbe való látás kora. Én te-

! hát, bármit i* gondoltál, mérnöknek szánta
lak. Mérnök leszel Adolphe, mint bátyád.I 
kiváló Gustave

— Én . . •
— Ne vágj a szavamba. Adolphe, 

mérnök leszel, vtflami elöérxef azt súgja 
nekem, hogy a mit te akarsz, az botor 
könnyelműség, különösen a Gustave bátyád 
fényes és ragyogó pályája után Ezt 
akartam tudlodra adui .". A nagy vakációt 
megérdemled fiam, meri dolgoztál, bár mé
lyen elkeserít, hogy algebrából csak jó ered
ményre tudtál, vergődni. Mindeneseire ez 
szomorú csapás, de azért már mindegy. 
Élvezd a vakációt kedved szerint -a. «Csak 
arra kérlek, hogy. naponta nyolc-tji... órát 
mégis szánj rá a középiskolai faritárgyak Is
métlésére . . .

— De . . .
— é s  erre a ritka alkalomra való te

kintettel pénzt is akarok neked, adni. Ezen 
pénzjutalmat a követaezóképen használd 
fel, hogy szórakozásod ak némi erkölcsi 
alapja is legyen. Színházba mégy, második 
emeleti zsöllyébe, ez két korona. Szinlapot 
vállasz, ez. húsz fillér. A darabban, melyet 
neked e czélra kiszemeltem, Ót felvonás 
van és így négy felvoaásköz. Az utolsó

háromban egy-egy narancsot fogsz enni. 
sőt citFomvizet is ihatsz egy pohárral, ez 
is húsz fillér, összesen volna kél korona) 
negyven fillér, de hogy zavarba ne jöhess, 
netalán, nem várt esetben, két korona ölven 
fillért adok . Akarsz valamint mondani, 
fiam ? . .

— Én . . .
~  Én ? Én ? I

Szeretnék ma este menni, a híres 
filozoflus darab megy, az «Előítéletek»

— Nem fiam Száz és egy okom van, 
hogy ettől a lépéstől visszatartsalak. Sem 
a darabot, sem a szerzőiét nem ismerem, 
még nem informálódtam és Így nem lehet
lek ki téged valamely káros befolyásnak. 
Holnap négy és pedigra nagy Corneille 
darabját nézed meg, a kitűnő Cid-et. A 
gyermekei kötelességtudás é^ hazafias bá
torság ezen klassikus költeménye annál Is 
iukább fog téged érdekelni, fiam, mini hogy 
annák idején könyv nélkül is tanultátok. Ha 
Végjeg kikerülsz az életbe még hasznát ve
heted tanításainak. Harminc perezre most 
elmehetsz hazulról, reméllcm, nem , fogod 
elcsavarogni az idót mellékutcák homályá
ban. A Piac-téren kivánom, hogy. sétálj le . 
Á  fel. Mielőtt azonban elmennél, meg tud-
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kellőképpen a kísértés hatalmától: konkrét «e l alkalmából az igazságügyi 
ezek az okai azoknak a b o r z a l m a s ' melg m"ak a vélemengnek 
jelenségeknek a szivtépö tragédi- adott kifejezést, hogg a törvéng csak azon 
áknak annyi jobb sorsra m é lt ó ,  é te t  szőlőtulajdonosoknak engedi meg a vadá- 
romlásának, a minek megdöbfient szaiot, a kinek szőlője be van kerítve és 
trfnuja 3 mi korunk, amelyben élünk, még hozzátette az igázságüggi minisztérium

azt is, hogy 8 kerítésnek olyamuk keit
A-szőlőtulajdonosok vadá-lcnni’ me|s a VD<lal,J "v"“ *« me9ak“-,. • - f i  dályozza.szán JOgarOI. Ezen szakvélemény alapján a közi-

A gyakorlati élet terén, de az iroda-1 gazgatási hatóságok az említett konkrét 
lomban is, a szöliőtulajdonos vadászati joga j esetben helyszíni' szemlét tartottak és meg- 

' sokat vitatott kérdések közé tartozik annak j állapították, hogy bizony a kerítés nem 
folytán, mert a vadászati törvény e részben | akadályozza a vadak átválthatását, mert az 
nem tartalmaz szabatos és világos rendel* J mintegy 1.60 cm. magasságban és 20—20- 
kczésekcL cm. távolságban 8 dróttal körőskörülv vont

A vadászati törvény szavai szerint kerítés dacára a szőllöterületre úgy a re- 
saját földbirtokán a tulajdonos, vagy az, püló állatok átrepülhetnek mint az egyéb 
kinek az jogot vagy engedélyt adott, a kisebb vadak, nyúl stb. átválthatnak, 
vadászatot szabadon gyakorolhatja, ha a I Ha az igazságűgyminisztérium véle- 

. birtok 200 holdnál kisebb ugyan, de kerti-¡ménye megállana akkor minden szöllőtulaj- 
leg miveltetik és kerítéssel vagy árkolattal donosra nézve ki volna zárva a vadászati 
el van zárva belsötelket, szőlőt vagy állandó jog gyakorlása, mert hiszen Magyarorszá- 
szigetet képez. Ezen meghatározás mellett {  gon egyetlen egy olyan szőlő nem létezik, 
kétséges marad, vajon a szőlőre nézve* melynek oly kerítése volna, mely a vadak 
milyen föltételeket kiván meg a törvény j áiváJthatását megakadályozná. Ha pedig 
ahhoz, hogy abban a vadászat gyakorolható mégis akadna szőllőtulajdonos, ki talán va- 

: Homáltios az. vaion a szőlőnek j SÍiűaati jűflfl ju ^ á ^ - 4Z—iflaa*ágúg#<

Közigazgatásunk, dicsérete legyen 
mondva az említett konkrét esetben az 
igazságymihiszterium szakvéleményének mel
lőzésével. akként- döntöttek, hogy a szőlő- 
tulajdonosok vadászati -jogát megállapitot* ~ 
ták annak dacára, hogy szőllője á vadak 
átválthatását megakadályozó kerítéssel ellát
va nem volt. ... y

Még inkább komplikáltabbá válik a 
helyzet akkor, ha a község a határbeli bir
tokosokkal együtt a vadászati területet bér
be adja, amely bérbeadás kötelezettségét 
a vadászati törvény 3-§-a parancsolólag 
megköveteli.

A bérleti szerződés rend szerint meg
köttetik, hogy a vadászati bérlő bekerített 
helyeken pl. gyümölcsösbe, . bekerített és 
művelés alatt álló szöllőben stb. nem vadász
hat. De még ezen különös szerződés beli 
kikötés* nélkül is kétségtelen̂  hogy a vadá
szati bérlő bekerittet helyekre nem mehet. 
Ez a bérlőre nem is méltánytalan, hiszen 
már az árlejtés alkalmával számolt is az
zal a ténnyel, hogy hány hóidat képvisel a 
bérbeveendő terület és illetve hány hold te
rület van az árlejtés idején a bekerítés alatt 
a bérleményből kivonva.
— ..Az~a~ké*dé*H

ff~kfváát <% kerítést — talán 
lennie, hogy ott a szóWJtulaldonos vadász- j kőfalból — emeltetne, mely mellett a va
llasson, illetve elegendő-e í  törvény alap- j da& át nem válthatnának: akkor a vadásza
tán a vadászati jog gyakorlásához pusztán j trjóg reá nézve értéktelen lenne, hiszen 
az a tény, hogy a földterület művelés alatt a meglevő vadállomány kipusztulásával nejn 

~JIRTszÖl6t képez? [i?nnc vadja, melyre vadászon. Más szóval
Véleményünk szerint nem lehet kétség'lenne üres joga tartalom -nélkül, 

a tekintetben, hogy a kerítés és árkolat A vadászati törvény homályos rendel
ések a kertileg miveit földterületre vonat- kezése folytán arról lehet ugyan vitatkozni 
kozik s hogy a szőlőben még akkor is s a törvényt lehet olykép magyarázni, hogy 
lehet vadászni, ha az kerítéssel vagy árko- a szőlőtulajdonosnak a törvény csak akkor 

..lattá1 ptog is elzárva. Ezen véleméuytyad vadászati jogot, — ha szöllóje be van 
támogatja a törvén^Szövegezése, mert ha kerítve, — bár a törvény szövegezési, szel- 
a törvény a szölöhöz Is azt a feltételt leme annak a magyarázatnak ellentmond - 
akarta volna megállapítani, hogy annak ámde a törvény arról sehol sem szól, hogy 
kerítéssel vagy árkolattal kell elzárva len-ía -kerítésnek olyannak kell lennie, a mely 
nie, akkor úgy fejezte volna ki mayát, hogy a vadak átválthatását megakadályozza.
«200 holdnál kisebb ugyan, de kertileg mi- Az igazságűgyminisztérium tehát a 
vettetik és kerítéssel vagy árkolattal elzárt mely külömben sincs hivatva a törvényt 
belső telket, szőlőt, vagy állandó szigetet! magyarázni — oly feltételt kiván, a miről 
képez.» a vadászat» törvény nem tud a mely felté-

Ezen kérdéssel homlokegyenest ellen- tel alkalmas volna arra, hogy a szöllőtulaj- 
kezö módon magyarázta a törvényt egy donosok jogát konfiskálja.

vett területből, ha valaki a bérlet fenállása 
allatt vásárolt pl. szóllőmüvelés céljaira te
rületeket és ezeket bekeríti vagy bekerítés 
nélkül is vadászhat-e az így művelés alatt 
álló eredetileg Szerződés kötésekor a bér
lethez tartozott szőlőkben a bérlő avagy 
a vadászati jog a szőllö uj tulajdonosát il
leti-e a törvény a bérlő jogait, a vagy ked
vezményt nyujt-e az uj tulajdonosnak ?

A vadászati törvény, midőn a föld- 
tulajdonosnak saját birtokán vadászati jo
got engedélyez, nincs tekintettel egyáltalán 
arra, hogy vájjon a szöllő, mint ilyen, már 
a bérleti szerződés előtt volt-e meg, vagy- 
pedig csák tartalma alatt keletkezett-e s 
ehhez képest csak azt az álláspontot tart
hatjuk, hogy a törvény nincs tekintettel a 
bérlő szerzett jogaira. A bérlő tehát nem 
vadászhat az eredetileg bérletéhez tartozott 
területeken és jogszerűen nem tiltakozhat 
az ellen, hogy az ily szőllökben a tulajdo
nos vadászati jogát szabadon gyakorolhas
sa. Ezen véleményünket nem befolyásolja

nád-e mondani, ki hozatta azt a törvényt, 
mely szerint a francia trónról a nők örökre 
ki vannak zárva?

— V. Fülöp . . . édes apátn.
—» ügy van, fim, V. Fülöp . . . No és 

Tessék besétálni. Alázatos szolgája, fötisz- 
telendö ur. Épen a fiammal foglalkozom. 
Köszönj, fiam, a főtisztelendö urnák . . .

, — Kezét csókolom . . .
— Csak hadd fiam, szervusz.
— Most már te is elmehetsz, Adolphe.
— Kezét csókolom, főtisztelendö ur. 

Kezét csókolom, apa.
— Szervusz.
— Derék fia, van, Adolphe ur. Isten i 

megáldotta Önt.
— Nem szabad zúgolódnunk fötlsz- 

telendő ur. Hálás vagyok a mindenhatónak, 
testére nézve csakugyan kiváló fiú az Ad 
olphom. Iskolai előmenetelére sem lehet 
épen kifogásom, de mindenesetre agaszt, 
hogy nincs benne semmi önállóság semmi 
akarat. Es néha hangosan nevet. Semmi 
komolyság.

Az ifjabb Adolphe azt hitte, hogy most 
már végre érti. A dolog ugyan kissé zava
ros, ö pedig nagyon fáradt már végre érti. 
A dolog ugyan kissé zavaros, ő pedig na

gyon fáradt már és álmos, de *TWég Ifjabb Adolphe; TanulI MostI Most, mikor 
egyszer keíésztüUiklik gz egészen és ¡a szoba komoran, fenyegetően, kérőén, jó
nkkor a dolog világos lesz. Verítéke* fá-1 ságosan zengi: 
radsággal motyogta tehát: — Csak- tanulj, édes fiam I . . .

— Vagy alapszerződés, vagy nemzet- A szeme előtt nagy zöldes betűk 
közi szerződés, vagy törvény . . . Alakjára imbolyognak, agyára ráütögetnek a nagy 
nézve törvény, törvényt azonban egyolda- kalapácscsal és fogalma sincs most már 
lulag más nemzet hadi és trónörökiési ügyét róla. hogy az alapszerzódés lehet-e nemzet- 
illetöleg nem hozhatunk, tehát mégis csak közi szerződés, feltéve hogy meg van az 
szerződés, csakhogy a trónöröklés kérdését egyoldalúság mint törvényben . 
illetőleg azonban ml öuáltölag rendelkezhet- De meg fogja mondani. Most tefek- 
ünk, igy tehát mégis csak törvény. Ellenben. "»«* m*r vége Vége mindennek De

Ekkor belip.lt u szobába «  idősebb k° ' iVn , m a j d  az idősebb Adolphe az örökös Tanulj I-rtiloiphc . . 4vfl| akkor megmon<ija Csendesen, sze-
Csak tanulj, édes fiam . . Bn nem llden. 

zavarlak . . Tisztelem, becsülöm a munkát — Édes apám, az egészen más, mint
és mást sem zavarnék, nemhogy téged . . .  a mikor azt mondod a Mihálynak, eredj,
Tanulj fiam, tanulj csak szorgalmasan . . .  hozz vizet . . .  így ez nem megy. A tanu-

Az ifjabb Adolphe úgy érezte, hogy j láshoz kell egy kis ihlet, hogy úgy mond-
egy nagy kalapácscsal ráütöttek a-fejére és iám, egy kis hangulat. És te nagyon tévedsz,
ott a pragmatika sankcío szövetkezik a lo- ha azt hiszed, hogy jól teszed, mikor klzök-
bogó. és a elmer- használatával.

Egy pillanat alatt mindent elfelejtett 
és kábultan nézett kürül.

Az idősebb Adolphe már nem volt 
benn, a másik szobában suttogta . . .

— Tanul . . .
—> Tanul, — gondolta keserűen az

kentesz engem a hangulatból, mikor már 
nagy keservesen beledolgoztam magam. Ne 
tedd ezt, nagyon kérlek, édes apám . . . 
Elvégre a tanulásnak meg van a maga 
finom, de nagyon száraz peézlse és ezek a 
te akkordjaid megzavarják az egésznek az 
egésznek az összhangját.



NAGYATÁDI HÍRLAP
az a körülmény sem, hogy a törvény ezen{fására--minősített területeknek mondotta ki, 
magyarázata a bérlőre sokszor méltánytalan J  minthogy a tárgyiratok kapcsán felterjesz- 
követkeeményekkel ĵár, hiszen megeshelikitett és panaszosok áltál megtartott nyilvá- 
veíéV hogy az eredetileg kivett ezer holdja jhöS'-árverés alapján elfogadott árverési 
leapad hosszabb bérleti idők alatt a felére,: módozatok 7. pontja és az 19Ö5. évi szept. 
vagy még kevesebbre is és megeshetik, j19-én 35117 sz. alispán! határozattal jóvá- 
hogy a bérlet tartalma alatt esetleg 15—20; hagyott vadászati haszonbéri szerződés 4. 
oly uj szóló szomszédot kap, akik a bér- pontja szerint a bérlő elkerített helyeken és 
fizetés nélkül vadászati jogukkal konkuren-! mivelés alatt álló szőllókben, ha , mindjárt' 
ciát csinálhatnak neki. elkerítve nincsen is, — vadászatot

A bérlók ily mégis szórványosan elő- gyakorolhat, másrészt pedig a birtoktulaj- 
forduló esetekben a bérbeadó községektől donos által az 1883. XX. t.-c. 2. §-án?k 2, 
a bérösszeg leszállítását kérelmezhetik, de pontja értelmében gyakorolható vadászat 
nem tiltakozhatnak a szöllötulajdonosok ellen törvényszerűen nem tiltakozhat

megjelentek Borbás házában és feltörve a 
szoba\ ajtaját, behatoltak oda. Rettenetes 
látvány tárult szemük elé. A leány ágyában 
nyugodtan feküdt és aludni látszott, ellenben 
Borbás ágyának szélén gunnyasztott, ágya 
szét volt dúlva, csupa vér volt még a padló 
is körülötte, fején tátongó seb. Mellette he
vert a forgópisztoly, melylyel a tettét elkö
vette, maga el volt ájulva.

Rögtön intézkedtek Borbás kezelése 
iránt, azonban a déli órákban meghalt anél
kül, hogy magához tért volna. Az ásztalon 
levelet találtak, melyben azonban csak azt 
közli, hogy leányát ő ölte meg, mert tüdő
beteg lévén úgy is halálos beteg volt. Fel
sorolta azután tartozásait és megjelölte, meny
nyi pénze volt. Ezt az összeget a fiókjában 
meg is találták.

A vizsgálat megállapította, hogy Borbás

oly joga ellen, melyet ezeknek a törvény Sietünk ezen fontos határozatot kóz- 
a szölö keletkezésének idejére való tekin- readni, a mely most már minden kétséget 
tét nélkül is minden korlátozó feltétel nélkül eloszlat s megvagyunk győződve, hogy 
megad. szőlősgazdáink körében általános örömet és

A vadászati törvény értelmezése kö- meggyőződést fog kelteni annáll is inkább, 
rül támadt vitás kérdésekben a napokban mert ezen döntés folytán szőlősgazdáink a leMit n-érTa reggeli órákban követhette el 
döntött a legfőbb közigazgatási hatóságunk,! vadak által okozott nagymérvű károknak a jo|y m(Mon( hogy leányátlötte agyon
a nagyméltóságu m. kir. közigazgatási trf-lvadászat gyakorlásával elejét vehetik. ' a helyzetéből következtetve alvá kapta

a halálos lövést, mely nyomban 
megölte úgy, hogy meg sem mozdult előb
bi helyzetéből. Azután fordította a fegyvert 
Borbás maga ellen »«

TRJ

Dr. Gál Jenő.róság elvi jelentőségűnek tekintendő 
368/1908 sz. határozatában, amely az ai- 
sóbb-foku közigazgatási hatóságok egybe
hangzó határozatait jóvá hagyta.

Ez indoklásból ktemeMk;
«Minthogy az 1883. évi XX. I. cikk 2 

pontja szerint a földtulajdonos, vagy akinek ,1W ^  A * pal előbb végrendeletet csináltatott a kir. kör
K*o. és *  .  P .P ,™  u.

törvénybe meghatározol! ¡ogok között, míg kaposvári lapok (ólé*i irt*- " » M B i U
p^.g a birtok k i t e r j e d t j e  ^  £  alkalmTa ki" ' k “ *  ■ * » ¡ 3 0
szabadon gyakorolhat,,ha az «4161 képez_ J  ^  £ ^ t t o  és nem hogy pő- ™  -
a kőzigazgatasi bíróság « n il  is Inkább relkl,Ite„ ék vulllil csdel, dc még a Ttttodr otit edd* megállapitan, nem
törvényszerűen rendelkezett, midőn a vitis ,___ M  A ^ , rtlk u|>Műjk sikerült. Beszélnek ugyan egy« miit. a
területeket a vadiszatl |og önillő gyakor- * »ián u. ia hdhftnlM i<

Ezt a szomorú czimei I----
a megrenMő^miÉnyneS;'melyei"neköríSTi;. . ... . . .ai- „i, u.ii , „ „ ,1, bas előre készült tettére, mert nehány nap- illB módon regisztrálnunk kell dacára annak. . L  „ „T

arczárói, azt a bőrt a mely bizonyos megil-i a "szenzáczió“ után való hajhászatfel is ka
pott, azonban ez mind csak mendemonda,

H Í R E K
Király születési évfordulója, ó  fel-

letődéssel nézte volna külómben a szomorú,1 
Ezt megmondja, miért ne mondhatná eM>mAni,t mely addig, míg komoly adatok nem iga-

M M t  j - H  nálunk minden kísérlet a viszo- | <l»«™>ánciát kelt az érző
Reggel méq az ágyban elkezdte olvas- nyok ^ ¡ ^ 3. A tisztesség -̂illedelem és ojva^ban.

ni a „Divatkirály“ tárcáját, de aztán eszé- becsületesség "jgyében való minden megszü- -  ̂ r
be jutott, hogy felkel és bevégzi már azt a ^  u  dső alkalomnál kilátszik a -
fejezetet. A feje elég tiszta. Most könnyen ,ába ^  oly modorban, oly kiáltó, sivitó |
fog menni. A szerződés, törvény és nem- hangon tárgyalják hírlapjaink az eseménye- r
rétközt szerződés közt rendet kelt teremteoi hogy minden 4Iluziónk ismét odavan. 1

c T á z  idősebt  ̂Adolphe á„o„az a, . . . J S T S J Í S l Í S  a' Z Z  X S m S S A
tóban és nézett szigorúan, szomorúan. nemesebb érzést bántó módot, melylyel mai folyó hó j£ án d e 10 órakor Szent István

— -Már—már örvendtem. Adolphe, ^¿Jetünk minden U. n. szenzácziÓ** kezel < napján felsőbb rendeletek folytán a helybeli^
hogy ezt a gyönyörű ruqyuU komoly „em tekintve semmi emberi érzésre. ’SzL Ferencz-rcxul pkbáma^JcteUvatalók,
kára szántad . . . Üoudoltwtod. milyen szó Nagyatádon a Petőfi utcában van Bor-: ««tőletek vaiammt a katonaság levélbeli meg-

azt litnl nekem, hogy szórakozot *, N -
ilyen pompia alkalmat szalasztasz el . . . Illk ,  melyet kb. S íve ve» m eg '". Személyi hírek, vlzekl Talliio'Andor

Adolphe. u  ifjabb, sunyin nézett az ^  ujo,  <ol| ¡„« liU  iíkoUi1 Urisi (4«olgablr4 fot)í6 hé J4-él( 4 hol
Id6«ébbre é« érezte ebben • pillanatban a u„ ltótó, Borbi» jobb mödü gazda voll «! izabadalgra Uvozlk. helyeHeaW: \Sttdkr
nagy kalapícjot. hogy suit-»|t a fején. ,  r )„d„lzlr.. h.*y „nyasrent- MlM|y _  Ut ____
tompén, zsibbasztó er4v,l A ki. be- gyermeke.nek, ma-L * £ » 2
izéd helyeit bulin csak ezt mondta : gJ kézpénzén véve egy házat Nagyatidon, ivén hazaérkezett é* jiriiunk több oktaMI

- veszéllyel lenyegetett illategésiségügyének— Épen. hogy a kezembe vettem . 1(k. íjnttOiíéÉ. Kevés helyei fentartott magi- 
De azt mir érezle. hogy a mai tanú- Mk ,  |0bbÉ bírbe e)4t)t, ,  Strauss

lisból nem lesz semmi. ^  ültrt vott hiilban Sem nibob nem volt,
A díszteremben, nyakában aranylánc

cal, szonokolt a rektor és az ifjabb Adolp
he deresedÓ fürtökkel bágyadtan, fáradtan 
hallgatta. Hátul, a sarokban, az öregebb 
Adolphe élénken, fiatalos jókedvei fülelt.

Szónokolt a rektor:
— Önök, hogy úgy mondjam eddig a 

tudomány inasai voltak, most már önök a 
tudománynak, hogy úgy mondjam, küzdő 
katonáivá lettek- Ugyancsak az önök sorai
ból lehetnek éj lesznek valamikor azok is, 
kik o tudománynak koronázatlan fejedelmei.

És 'Itt kissel kidüllesztette hasát a rektor.
— A tudomány koronázatlan fejedel

mei, mondom hu tanulnak, ha szorgalmasan 
tanulnak . . .

— Megölöm I hörögte az ifjabb Adolphe.
-r Ez az — morogta valaki a közön

ség köréből hangosan, vidáman, fürgén . . .

sem földbirtokos és beköltözésével sem vol 
tak távolabbi céljai, hiszen több ilyen beköl
tözött lábodi, háromfai, henészi stb. kisbirto
kos van Nagyatádon. Borbás özvegyember 
volt. Idősebbik leánya urával kezeli a rinya- 
szentkirályi ingatlanokat, fiatalabbik leánya 
pedig kb. 2 évvel ezelőtt férjhez ment Zíeger 
Ferenc ujnépi kisgazdáhoí, azonban ez a 
házasság nem volt szerencsés, mert már 
több mint féléve a leány visszatért apjához, 
azóta vele lakott és férje ellen a válópört is 
megindította. A válóper első tárgyalása f. évi 
augusztus 26-án lett volna. ,

F. hó 11-én reggel hiába várták a ház
beliek, hogy Borbásék kijöjjenek szobájukból, 
végre figyelmessé lettek, jelentették a községi 
rendőrségen, minek folytán Horvát Károly 
községi írnok é». ZavidCkŷ  Sándor rendőr

vezetését átvette
— Az atlétikai versenyeknek azt a szép

erkölcsi és anyagi sikerét melyet elismer
nemcsak városunk, hanem a megyénk úti 
közönsége is, elsősorban köszönhetjük váro
sunk lakoisiga áldozatkészségének és szives 
pártolisinak. MindaiokM, kik a versenyek 
s ünnepség lényét é* sikeréi erkölcsi i  anyagi 
támogatásukkal előmozdítani szívesek voltak, 
különösen a felülllietöknek és azon urteá- 
nyoknak, kik lelke* buzgalommal gyűjtöttek 
adományokat a .Hölgyek d||i/i,- ezúton 
fejezi ki őszinte köszönetét — a rendezőség 
s a tü/oltő parancsnokság Adományokat 
gyűjtöttek: Berger Elza, Böhin nővérek. Csere 
Mariska, Dani Teruska, Forró Marglí, Angi
itok nővérek, Heiner trinke. Uhlmessy Mag
da, Qundy nővérek, Horváth nővérek, Harsinyl 
Ilonka, Knapp nővérek. Kun Juliska, Kraulh 
Nelll, Kertész Lrisikc. Klein Erzilke. Krammer 
Erzsi. Lemberger nővérek, Musza Ilonka. 
ModroviCH nővérek. Molnár üiiella, Parraghy 
nővérek, Siondy nővérek. Sugár Margit, 
Szabó Mariska, Steiner Martsiu, Steiner
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Rózsika, Tallián Margit, Vámos Erzsi, Weisz 
Adél, Zavagyil JufiskaTFelülfizettek: Gyémánt
■»zsef 20 K, Politzer Géza 15 K, dr. Sélley 

vándor, Reich Jenő, dr. Kommen Elek, 
Káldori József (Barcs), Rumi József (Lábod), 
Klein Jenő (Fázekasdencs), Birck Hermán 
(Balhés), gr. Széchényi Aladár (Lábod), Breuer 
Ferencz (Barcs), Nagyatádi uradalom, Tratt- 
ner Mátyás, Musza János, N. N. 10—40 K. 
Markovits Albert 9 K, Lów Lajos (Erzsébet

in üvelési ministérium anagykorpádi 
szövetkezet részére lOÔ  kÖtetbÖÍ álló

hitel-
nép-

könyvtárt adományozott.
— Töz. Lábod községben folyó hó 7-én 

Jákob István istállója takarmány és gazdasá
gi eszközökkel -leégett. A kár 1000 korona 
biztosítva nem volt. A tűz oka ismeretlen.?

— Lopás. Somogyszob községhez tartozó

Rendelésszerüen
készült

átmeneti kabátok 

felöltők, 

utczai öltönyök,
elsőrangú kivi
telben é s  jutá---“-----———7-̂ - ..
nyos árakon

V

¡U KaphatóK ™

Deutsch F Károly
és Társa 

f é r f i szabókná l

V

BC Jb f lP EST ,
IV., Ferencziek-tere 2.

Szentkereszt pusztán folyó hó 10-én Gyökér 
József lakásából 5 kor. készpénz eltűnt, mint 
utóbb kiderült a szerény tolvaj, aki zárt 

Frigyes (Tamócza)r Örell Henrik helyről emelte el a pénzt, Szabó (Hagyma) 
özv.- Szetsey Istvánné, dr. Szetsev Vendel somogyszobi lakós volt akit a büntető

puszta) 8 K, Krausz Bódog (Bpest), gr. 
Széchényi Frigyes (Tarnócza), Oréll Henrik 
(Lábod), özv.- Szetsey istvánné, dr. Szetsey 
Istvánné, Rotter Beraát, N. N.- 5—5 K,
Frank Zoltán (Boglár), 
lies Béla (Sallér). Mai

Rotter Sándor, Skub- 
Maurer János, dr. Weiss

bírósághoz feljelentették. 
— Petrm ..................

Jakab, dr. Neubauer Ferenc, Rátkay József 
(Lábod), Horváth Jenő, N. N. 4-4 K. Nőt- 
híg János, Tallián Andor 3—3 K. Steiner 

i Miksa, Peltzmann József (Lábod), Kun János 
240—2.40 K. Kovács Gusztáv (Kaposvár), 

; Reich Aladár (Budapest), Schóbel Frigyes 
| (Vadas), Fekete Ernő (Gige), Pauchly 
! Landler Aladár, Karbuczky József, Rotter 
Andor, Gíessendorf Antal (Mike), Számvevő 
tisztek (Lábod), N. N. 2—2 K. Sznopek N.

! 1.40 K. Krammer Sándor, Fleiner Ignácz, 
rák János, N. N. dr. Rozenberg Zoltán,

__Sándor, Müller Ferencz, Feründis
János, Forró János, Reményi Béla (Csurgó), 
Stauber Béla (Visopta), Mayer István N. N. 
1—1 K. Herbay jános 90 nlL, Kirsch Antal,

uska Juliska k. a. angol és né
met órákat ad előnyös feltételek mellett. 
Található Nagyatádon Kossuth Lajos ut
ca 179 8Z. alatt egész nap. Házakhoz is 
*&*egr.~

— Még egy öngyilkosság. E hó 16-óról 
17-ére éjjel Gasparics János stefán helybe-

fii kisbirtokos felakasztotta magát a saját 
pajtájában a létrára, s mire reggel megta- 

j látták,, halva volt. Tettének oka elkeseredés 
a fölött, hogy összes fiai elhagyták és zül
lött életet élnek.

— Jubilált .AZ EST.“ A teljes sikert 
és népszerűség jegyében született mag AZ 
EST. Me már Bincs Magyarországon város 
és nincs újságolvasó ember a ki ne tudná, 
hogy mit Jelent AZ EST. Törhetetlen ígaz- 
ságszeretetet, radikalizmust, a népjogok teljes 
  minden hatadás és előretörés har-

igel Ferencz, Turopoli György, j 
YPofiízer Adolf, N. N. 40-40 fül., Csór Já-,

wmJD JA  .  ____ 1
jlrivó. Erdőcsokonya és vidékének 

;a 1910 aug 20-án, a Pittner-féle nagy- j 
jjlő udvarhelyiségében (utoljára a szó- I 

boralap javára) műkedvelői előadást s ezt I 
követóleg a Casino nagytermében zártkörű | 
tánczestélyt rendez Kezdete este 8 órakor.! 
Belépti-dijak:  I. hely 1 kor. 60 fill., II. hely j 
1 kor. 20 fill, állóhely 80 fill Jegyek előre
válthatók: Lórim:z János szoborbizottságí; 

moknál és Bartonicsek Ferencznél.j 
is lesz- felényire leszállított be-j 

jléptidijak mellett aug 21-én este 8 órakor, j 
’Színre kerül. Kazaliczky Antal „A harang“ ;
! czimú 3 felvonásos színműve. Személyek: :
! Hernády Fülöp, gépgyáros Bajusz Gyula,
! Zsiga, fia Madarász József, Mariska leánya!
J Bajusz Erzsiké, Ilka nevelt leánya Szalóky 
Ilonka, Berényi Andor gyári mérnök Tatár I 

[Bálint, Berényi József főhadnagy Zákányi 
I József, Retek Pongrácz, fővárosi iparos Csapó 
István, lani, fia Bakocs István, Ludmilla, 

¡leánya Lőwy Rózsika, Bódi, gyári munkás 
, Barionícsek Ferencz, Czeczilia (Czicza néni) 
[neje Szécsenyi Mariska, dr Slmonfi Ákos 
orvos Madarász Endre, dr. Csizmadia József 

[Ügyvéd Andik István. Szobaleány Szalóky 
4 Aranka.

Nagyatádi atléták részvétele Dunán-
i. A „Kaposvári Atlétikai

ilyet
lényeges, 
árosban /I

bátor, független és előkelő hangú újságot. 
AZ EST Jnindenütl ott van, régi megszokott, 
kipróbált és hűséges barátnak tűnik fel s 
szinte meglepetés, hogy csak must árt el a
század i k s z  ám jubileumához. A közön
ség tetjesen tisztába van értékével, mert 
Magyarországon lap még igy nem indult s 
ilyen gyorsan nem lett népszerű. Nem az a 

hogy este már minden 
két krajcárért egy teljes ujs 

kap az olvasó, hanem az, hogy ez az újság 
egészen eredeti, egészen uj, minden értesü
lésében pontos, becsületes és hangjában fel
tétlenül tisztességes. AZ EST kiadóhivatala 
és szerkesztősége Budapest, Miksa-utca 8., 
— ahol minden érdeklődő a lapra vonatkozó 
minden felvilágosítást megkaphat s a honnan 
kívánatra mindenkinek küld mutatványszámot 
a kiadóhivatal.

— Megunta az életét. Zsigmond István 
volt görgetegi lakós régebben jó módú mol
nár és gazdálkodó, feleségétől elváltán gaz
daasszonyával éldegélt több idő óta, gazda- 
asszonya azonban a családi viszálykodás 
folytán keletkezett peres kiadások után fen- 
maradt pénzecskéjét segítette elgazdálkodni 
igy aztán Zsigmorwl öregsége idejére, 
vagyon nélkül maradt, gazdaasszonya, pedig 
otthagyta teljes elhagyalottságában folyó hó 
I2-én mérget vett be s halála a görgetegi
vasúti áUaínáson következett be Az öngyí?- 

avaiban

ÍClub“ f. hó 2$-án rendezi a’ Magyar'Atléti-i. 
kai Szövetség megbízásából Dunámul atlé- 

jtikai bajnokságait, melyen a .Nagyatádi, 
Atlétikai Chib* la részt vesz versenyzőivel. 1 

I Mindenesetre nagyon helyesnek tartjuk, ha 
{fiatalságunknak minél többször nyílik alkalma 
erejét össze mérni más város versenyzőivel. 
Az atádiak a következő nevezéseket adták le 
a versenyre: 220 yardos síkfutásra: Kertész 

1, Gábriel * —  * ■ -

kossággal már előbb foglalkoz 
de ismerőseinek irt leveleiben

szerint n 
van zárva.

szavai bi 
is. A hatósági
minden más

Jenő, Oábriel Antal, Fazekas Jenő, 7. angol 
mérföldes síkfutásra: Gábriel Antal. Kertész 
lenő, Bürger Ernő. Magasugrásra: Mészáros 
Károly, Bürger Ernő. Sulydobásra: Schmidt 
Antal. A 4-szer 100 méteres stafétára a N 
A. C. a következő csapatot állítja ki: Gáb
riel Antal, Pló Imre, Mészárol Károly, Fa
zekas lenő. Tartalékok: Bürger Ernő, Kertész 
Jenő, Rotter Béla. A versenyzők szombaton 
a reggeli vonattal utaznak Kaposvárra, ahova 
számos érdeklődő sportbarát kíséri őket. 
Reméljük, hogy atlétáink is méltó ellenfelei 
lesznek a mindenünnen összeseregló verseny
zőknek. mert már az is elismerést érdemel, 
ha fiatalságunk oly városokkal szemben, mint 
Budapest, Pécs, Szombathely, Veszprém, 
Magyaróvár, Győr és Komárom, méltóan 
állja meg helyét.

— Népkönyvtár adományozás. A föld

vizsgálat eredménye 
egyébb gyanús eset kivan

-  Cigány halát. E hó 13-én C so k rá 
ban összevesztek az ott erdei munkát vég
ső czigányok s egyet maguk közül agyon
ütöttek. A nyom ozat nem tudott nyomukra 
jutni, azonban a derék dgánylegányek ön
ként jelentkeztek a csókonyaí körjegyzősé
gen.

~ Az állam ménlovakat vásárol. A
földmivelésügui miniszter fölhív)« mindazon 
tenyésztőket, kiknek birtokában három és 
fél évet betöltött, de a nyolcadik évet meg 
nem haladt korú ménló van, s azt eladni 
óhajtják, hogy ebbeli szándékukat annak 
kitüntetésével, hogy a ménló mély várme
gyében, mely városban, községben, vagy 
pusztán áll, továbbá az eladási árt Is leg
később az évi augusztus 20-lg a m. kir. 
földmlvelésflgyi minisztériumnak jelentsék be.

— Mennyi adó folyt be? Jullus hó fo
lyamán Somogy vármegye területén az egyes 
adóhivataloknál egyenes állami adó fejében 
a következő befizetések történtek: a kapos
vári adóhivatalnál 13970 28 kor., a szigevárl- 
nál 28536-33 kor. az igalinál 7374 36 kor., 
a csurgóinál 1610848 kor., a lengyeltótiinál - 
6274 54 kor., • marczaliinál 12840' 11 kor.,
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n a g y á t Ad i h ír l a p :
•a nagyatádináT6228‘67 kor., a tahinál 5613*85' 
kor. összesen 96936*61 kór. Egybehasonlitva 
ezérT eredményt á múlt év ezen havának 
eredményével, juliusban 9948 koronával több 
adó fizettetett be.

— Kivándorlás Ausztria Magyarország
ból. Épp most megjelent hivatalos kimuta
tás szerint a múlt évben Austfria^agyaror- 
szá&ból 170.191-en vándoroltak ki Ameriká
ba. Ezek között. 27.941 magyar és 21.096 
német volt. A többiek más nemzetiségűek. 
Ugyanez időszakban Ausztria-Magyarország- 
ba'11.026 magyar és 4278 német vándorolt 
vissza Amerikából. /

— A „Vasárnapi Újság“ augusztus 14- 
iki száma szebbnélzszebb, érdekes képso
rozatokat közöl az irgalmasak uj egri kór

házáról, a budapesti világkiállításról, a finn- j Vasárnapi Újság kiadóhivatalában Budapest, 
nyárról, az augusztusi hurczolko-! V. kerület, pgyetem-utcza 4. szám. Ugyan-

‘ :mető “fővárosban, egy belgiumi torony tt etö a Képes-Néplap a legol-
eltolásáról, melyet magyar mérnök végzett, csóbb újság a magyar nép számára, féíév- 
a londoni suffragettek tüntetéséről anéffléflnf két koron« 40 fillér, 
császárról, a beocsini czementgyárról, a 
haraszti! villamos vasútról stb. Szépirodal
mi olvasmányok: Telekes Béla és Oláh Gá
bor versei, Krúdy Gyula elbeszélése, Zsol
dos László és Anthony Hope regénye. 
Egyéb közlemények. Ós Lajos repülőgépe 
i  tanítók szlöjdtanfolyama Nyíregyházán. 
Tárcadkka hétről s a rendes hetirovatok. Iro- 
daloinés művészet, sakkjáték stb. A Vasár
napi Újság előfizetési ára negyed év
re négy korona a Világkróniká-val egufltt 
négy korona 80 fillér. Megrendelhető a

_ Olajprés
igen erős, fekvő, két poyfícsaszo- 
ritóval és kettős piritóval. minden 
hozzávalóval családhiány miatt 
= = = = =  eladó •
Nagyatádon 265 házszám alatt.

a j á n l h a t ó  b e s z e r z é s i  f o r r á s o k .
E  rovatban közölt hirdetés 
csakis egész évre adható r

A hirdetések szövege időközönként tetszés szerint megváloztathatö.

■

V á g ó  Öd ö n
borbély és fodrász

üzlete Nagyatádon, a Széché
nyi Jéren. a régi takarékpénztár 

mellett
Alapittatott 1870 ben.

s a s a  s e  s e  s a s a  s a s a  s a s é  s a s a  s a s a  s a s a

SZUffíÁRTÓ n  NYERGES
munkákat kitűnő kivitelben és 

K iü d ó  !  megrendelés szerint készit
Sárdinecz József

Nagyatádon. Kossuth Lajos utca.

E  rovatban kflz0lt hirdetés 
minden egyes megjelenés«
= *■= —■: 20 fillér. r

Kiadó 1

Kiadó!

Fé r f i r uh áka t
modern kivitelben is jutányos 

■ _ áron kénH: —  —r
Császár Lajos

szabómester. $  
Nagyatádon. Kossuth Lajos utca.

Kiadót

Forró Ferenc vendéglője

a „Szarvashoz“
Nagyatádon, Kossuth kajf*s
____ utca 254 szám. _i—
Gyönyörű, modern, tágas

é t t e r e m
Kitűnő, házias étkezés, első
rendű, közvetlen a termelőktől 

beszerzett Italok 
Vasér- és ünnepnapokon
ze n e e s té ly :

Kiad&!

CsoMés koszorúk
készítőét előliről

rbb ktvitcl-szallag és felirattal legszebb ES. . - - 4̂ rt civéuija.

kertész
NAGYATÁD, Petófi utcza. »54 sz.

Kiadó!

Kiadó!

fiigyeim! Síjriiita. i
Széchényi-téren a ..Korona- 

s/oms/éiiságábauH
Wzelett ie«iyilii 

Nagyatád látványossága
Kraner Saodor Jjia tiu lclcl

Kiadó!

Kiadót

fali-, zseb-, inga-, és disz- 
ó r á k b ó l ,  valamint, arany és 
ezüst d í s z t á r g y a k ,  a leg
szebb kivitelű - ÉK SZER EK .

Somogyi Elek
órás és ékszerésznél 

Nagyatádon, Kossuth Lajos utca. 
Órák javítását gyorsan és Jutá

nyosán jótállással eszközli.
Tirt ínir es autót kötni a  mm.

Kiadó I

Bflky József
n. a Br. indlu csntat a M ű i
Raktáron tart mindenem!! fedóanya 
got. Elvállal e »¿akutéba vágó mln-

—  Nagyatád. Kowuth utca. mmm

A R E K L Á M
Állandó, ésszerű és Ogyes reklámo

zás minden gyári-, kereskedelmi-. Ipari 
vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az 
éltető eleme.

Hogyan, hol és mikor hirdethető a leg
sikeresebben legjobban és' legolcsóbban, 
megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat betéti tárgaság-nál 

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 41.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki
ismeretességgel és páratlan pontossággul 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti és külföldi lapokban és 
naptárukban.
256 kitDnö naptár kizárólagos bérlete 1

BRÁDY-féle gyomor- 
cseppek

»  m Ar i a c z e l i  s z Oz  M á r ia
»éd |.(yg ]r« l .Hálva,

melyeket M áriaczell gyomor- 
cseppeknek nevez • nép, har
minc/ esztendő óta úgy beváltak 
hogy nélkülözhetetlenek
háztartásban, ti cscftpeknek utóí- 

|ó halma vi

Költségvetések és . . Telefon
tervezetek I n g y e n t 12-06

Ifit’ 6  Q

Köhögés, rekedtség és hurut ellon nincs jobb a
Réthy-féle

PEMETEFŰ CZUKORKÁNÁL.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és hatáiottau 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
1 doboz ára 60 fillér.

Csak tiéthy-félét fogadjunk e l!!

érhetctlenül .
deimemü gyomorrontás, »yo- 
morígés. székrekedés. tm j-é ,
Wianjorgörciök, hányás, álmat
lanság, vérszegénység.és sáp-
kór elleíi.

.Kapható minden gyógysícrtár- 
bán“ . .E g y  kis Uvejf 00 fniér. 
nagy üveg 1 K 40 fillér, 8 öv*« 

3 korona. 3 dapla&veget 4 K 90 fillérért traa- 
ko küld a készítő BRADY K. gyógyszertára 
a .M agyar Királyhoz*. W ien , I. KtaischMarkt 
I , Depot 241.«

ÜgyeljUnk a védjegyre, a mely a Máriaczell 
¡Szűz Máriát ábrázolja, a vOrös szinü csőn 
lásra,'és az aláírásra, mely az oldalt levő kép 
másolata.j
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Bámulatosan olcsó kerítések^
Hazai gyártmány! — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártmánynyal!

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul-
tenyésztök

figyelmébe!

A ami kor legolcsóbb, legjobb és legkönnyebben kezelhet« sodronyfonata, mely az összes eddigi sodronyíonatokat 
felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az fezakamerikai Egyesült államokban szabadalmazva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÁT NAGYATÁD I■ skeres- 

d 0 c é g.

ípi és
A világhírű john-féle szab. mosógépek kizá
rólagos hetgr Taktár«r«|

Mindennemű takaréktüzhelyek, a 
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

lég-

Épületvasalások, vasgerendák.
Szab. 

daságf vetőmagok.
üaz-•— p íT  „Cornélía" és „Sophlana4' permetezők

I | alkatrészek. Ia kékkő és raffiaháncs.

Szénkénegzők.
É P IT K E Z É S T A N Y A G  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 .

KÖNYV,- PAPÍR,- 1RÚ 
ÉS RAfZSZER

K E R E S K E D É S .

H

RAKTÁRON TARTOK: 

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

EL  VÁLLALOK:

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

veket író. fogalmi, Itatós és Ivlevélpapirt. q q  lapok, eljegyzésl és esketésl meghívók 
Rajzpaplrt és kartont egész ivekben a leglzlésesebb kivitelben, 

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

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

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

— -------

H

Könyvkötészeti munkák kifogástalanul a legolcsóbb áron készíttetőnek.

Hirdetések jutányosán felvétetnek a kiadóhivatalban.
¿Nyomatott öenyák János könyvnyomdájában Nagyatádon Í91ü.
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könyvkereskedése.

Tandíj' nélkül.
Szeptember elsejétől fogva in

gyen mérik a tudásnak azt a mér
tékét, amelyért az állam a törvény 
ostorával hajtotta be vagy lega
lább igyekezett behajtani -az iskola 
karámjába minden fiát, de amelyet 
aztán a karámban nem akart adni 
csak pénzért.

Nem mondja senki, hogy naivi
tás örüíni azon, hogy nem kell azt 
a pár forint tandijat esztendőnkint 
loMTfrir~-------------

Azzal ne jöjjön senki, hogy az 
analfabéták nagy számának nem a 
tandij volt az oka, hanemegyéb dij. 
Az a bér, melyet a jog és törvény 
szerint iskolás gyerek csak úgy ad • 
hatott át a szülejének, csak úgy ke
reshetett meg, ha —. nem járt isko
lába. Mindenből igaz valami s ez a 
csöpp igazság fog ezentúl is még 
valamelyes percentszámot jelenteni 
az analfabéták statisztikájában, de 
ez a pereentszám a maga alacsony- 
ságában jelezni fogja, hogy immár 
csak maradéka a naivak, a nagynak, 
az elrettentőnek, kulturátlanságunk 
ijesztő bizonyságának.

Illik egyszer már „megállapítani, 
hogu az iskola nem csupán a tudás 
hajléka s még csak nem is elsősor
ban ez. Dehogy akarjuk, mi a tudást

egy cseppet is lebecsülni azzal, hogy tünk egy iluen ellenséges hatalmat 
kijelentjük, hogy nyújt nekünk az Ott terpeszkedett a felekezetiség,hír- 
iskola még a tudásnál is jóval be- detvén, hogy nagy és elsőrangú ér- 
csesebbet, Nagy dolog is ez, hogy a dek az embernek széjjelválasztása, 
gyermek megtanulja azt ami a betű- sót egymással szembe állítása. Ho- 
vetésen és a betűk összerakásán gyan lehetett itt szó a nemzeti esz- 
kezdödik, de az állam nem azért me egyesítő erejéről és hogyan ar- 
alapit iskolákat, a szőlők nem a*ért ról, hogy az együvé tartozandóság 
küldik beléjük gyermekeiket. A be- érzete nevelődött, holott szabadon 
tüvetést is azt is ami ennek folyta- hirdethette bo ító tanait még a gyü-
tása, megtanulná a gyermek tánott-,,lflW4n i*3- 
TTöh is s könnyebb is volna tán úgy1 Most nincs tandíj, tehát össze- 
s az eddiginél nem is drágább. Csak- omlanak a felekezeti iskolák. Nem
hogy ennél a puszta tudásnál többet mind-de jó egynéhány éŝ  nyomuk- 
az otthon való tflllltdi nem nyurgái-bán ott emelkedik majd az áttanít
neki. Azt a tudatot, vagy annak a iskola, a nemzeti iskola. Kivonul a
homályos ' rzését bizonyosan nem, bontó, bomlasztó felekezetiség és he- 
hogy vannak itt bizonyos feladatok, lyébe jön az egyesitő nemzeti esz- 
melyeknek megoldására egybe kell;me. És mivel egy uj generációt, 
fognunk, egybe mindazoknak, akik,1 melynek egyes tagjai keresik és 
bizonyos területen belül élünk nyüzs- megtalálják egymásban a küzdőtár- 
günk. S hogy ezeket aztán az akö- sat, az érdektársat, a honfitársat a 
zös kötelesség, a közős múlt és a polgártársat. S ez a generáció lelke- 
fokozottan közös jövő egy nagy ér- sülni fo{f és dolgozni értük. S  mun- 
dek és lelki közösségbe kapcsol s kája nyomán talán kiéled és te»ebé- 
ez-a kapocs, amijiU^ijfeldlelválaszt.lyes fává lombosodik a rég átútott 
bennünket más ilyen közönségektől, magyar kultúra. Az ingyenes ökta- 
másfelől itt, eg máshoz szorosan fűz tásnak nem közvetlen folyamányként 
talán még~a vérbeli kapocsnál is. A de mégis úgy, hogy eneikül amaz 
nemzeti közösség érzése az iskola- sem sarjadhatott volna ki. 
bán éled, itt táplálkozik és nő nagy- Most lép életbe az ingyenes 
ra és válik oly errőssé, hogy dacol- oktatás s mi látjuk már mint fog 
ni tud aztán minden külső ellensé- szülni: S nagy a mi örömünk.
ges hatalommal. ---

Eddig az iskolában láttunk, túr- ■

Nagyatádi Hírlap tárcája 
Megy a hajó.

A zöld vizen reng-ring a hajó. Füstje, 
mint hosszú, lilára festett, selyempuha árva- 
lányhajbokréta, odaadással simul Szelíd le
gény karjaiba. A kerekek buzgón verdesik 
a vizet, amely haragosan tájtékzik.

A fehér hajótest könnyedén, karcsún 
siklik tovább és hosszú Ivet hasit a parti 
olajfák szfinkszárnyékaiba.

Finom csöppekben lassú eső szitál a 
napfényes égről. Veri az ördög a feleségét. 
A csöppekben megtört fénysugarak tarka 
szivárvány-ivet Írnak a víz fölületére, amely
nek apró hullámai gyűrűző fénysugarak tar
ka szivárvány-ivei Írnak a víz fölületére, 
amelynek apró hullámai gyűrűző fényörvé
nyeket fodroznak. .__i. ‘

A_városnak ezer változatú képe csak 
elmosódó, finpm körvonalakban látszik. A 
végtelenbe vesző spk torony, s fekete ké
mények fölött a százfejü, százlábú mesebe
li sárkány terjeszkedik. Száz hétölös szájá
ból fekete füstöt ereget. Néha el-elbödül, 
hogy megrémítsen élóket-holtakat.

Bömbölése megriasztja a parti fák csön

des qrszágál és e mek lakói rebbenve riad
nak fel fészkükből. Az acélfényü fecske a 
nagy kavarodásban sem mulasztja el a al
kalmat és egy ifjú szúnyog után kap. Sok 
beszédű vén jósasszony: a kakuk dohog 
magában.

A fehér testű hajó ring tovább a fény
örvényeket táncoltató zöld vízen.

Két asszony úl a fedélzeten. Levették 
fejükről tollas, hosszufátyoios kalapjukat. 
Sápadt homlokukat, halovány arezukat ie- 
gyezgeti a hús szellő.

— Milyen jól esik ez a nyugalom, — 
kezdi az egyik szőke. Mintha az anyám fe
hér keze simogatná a szivemet Most olyan 
jónak érzem magam, mint valamikor gyerek
koromban, mikor még édes anyáin igazítot
ta meg fejem alatt esténként könnyű pe
hely vánkosomat. Legjobb szeretnék most az 
éggel szembe feküdni, arcomra fehér se- 
lyemfátyolt borítani és azt gondolni, hogy 
meghaltam. Alattam a SUx fekete vize és 
reng rajta büszke hajóm. Evezősöm, vén 
Káron békén hágy, egy obolusz borravalót 
kapott.

— Pe egyszer mégis csak a kikötőbe 
értél, amint, látod és. csak úgy tódulnak bej 
felé a-partról, akik - szintén

lOduinaK ne/ 
megváltotok

jegyüket az ostoba oboluszért és nincs aunul 
integTtendájuk a jámboroknak, hogy tudnak, 
hogy ők most {a Stix vízén hajókáznak. (ók 
azt hiszik, hógy a békés Duna ölén élve
zik a vasárnapi kirándulást -  feieielte Uon«:

— Mennyi üneptöbe öltözött ember* 
Te Ilonka, nézd milyen kényelmetlenül ér
zik magukat. Szorítja lábukat az uj cipő. A 
fülók eláll a kalap alól. A ruhájokat féltik, 
a keztyü oldalvarrása széles kezük " f*|ére 
húzódik. Az a három szál virág szégyen- 
kezVe konyol le forró markukban. Olgán 
mindegyik* a saját ruhájában ĵnint az igás 

I kocsis az ispán ur vendégszobájában. Az 
[ ember tényleg nagyön ostoba módon sze- 
jri*z magának ünnepi pihenést és élvezetet, 
i Ahelyett, hogy otthouu maradna és kedvé
jre beszélne, innék, aludnék, szóval tenné 
azt, ami jólesik nekî  magára húz egy ru
hát, ami úgy illik rá, mint a tanyasi kon
dorra az úri öleb selyembokrétája és ki
megy a nagy nyilvánosságra, ahol azt sem* 
tudja, hogy melyik lábára álljon és általá
ban olyan benyomást tesz a szemlélőre, 
mintha a feje fordltvalenne beigazitva.

i — És ami a fő, megzavarják a te, 
hangulataidat. Haj, haj asszonyt önzéz. Ki- 
gunyolsz, megvádolsz egy csomó jobb »or-
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tora.
vé kedvezőtlen, mint a kedvező körűimé- tosságait — egy másik igen fontos ténye- 
nyékben. . ■ 1 zőnek van alávetve, amely szerintünk a

így Boileau, Lesage, Descartes, Rád-j legfontosabb szerepet játsza a zseni kelet 
ne. iLafontaine, Boerhave, Goldoni, Themis j kezésében : ez a tényező egy, a serdülés 
súlyos tógájába, illetve a papistólába te-1 pillanatában föllépő erős felhevülés. 
mették a Múzsát Poissont a 'szülői sebész- j Aki a nagy emberek életrajzát elejnzi, 
nek, Lalandeot, Lacordoiret^yvédnek. Va-j tényleg úgy találja, hogy talentuméinak az 
uclint főldmivelönek, Herschellt és Cellinit j elhatározó ok a — legtöbb esetben — ko-

-j;  1  isea iá lis embereli
Irta: dr. Lombrozo Cézár 

Hogyan magyarázhatjuk meg a zseni
ális emberek oly nagy változatosságát, kü- 
lönféleségét ? Honnan van az, hogy mig 
egyik a művészet, közelebbről pedig például

,eré" '■ Michel Angelót klasszikus arc-;raifjusiigukban jelentkezik s ho^y azt vala-
s aí | heológusnak _  «  pedig R o l ó n a k J  ««lg i g e n ^  «  e ^ h a g o k k ., asz- 

öröklődés egymagában nem képéi azt meg-1 akarták nevelni, 
oldani. Ha a különböző zseniknél, Darwin

akarták nevelni. 1 hangban ievó fölindulás idézte elő.
Berlioz egy zseniális orvosnak a fia így például Segantini a meisi falakon

nál Musset-nél Rafael-nál, Salnt-HUaire-nél | volt, aki kitűnő munkát irt a tűpontozásról, adta jelét festői zsenijének, ahol zátonyra 
Bemouillénéi ei a tény hogy festészeti, s aki abban a reményben, hogy utódja lesz, | jutott, elöljárói -  a maguk bölcsességében 
csillagászati, naturalista stb. családi jéWö- M t is a maga pályájára nevelte; fia, hp^y1 erőszakkal “foljozó vargát akartak belő- 
ben születtek, megmagyarázza is az ő pá- utódja lesz, fiát is a maga pályájára nevel- le csinálni. ~De .6 elmenekült szerencsét- 
lyájukat, mert a saját törekvéseiket befő- te; fia, hogy apjának kedvében járjon, túl- lerr protektoraitól. visszament szülőföldjére, 
lyásoló öröklött hajlamaikhoz hozzájárult a tette magát a boncolóterem iránt érzett un- ahol a nyájait őrizte s ott, öntudatlanul s 
miliő akciója, is, amelyben első éveiktől dórán. Mindön azonban tizenhét éves ko- anélkül, hogy nagy fontosságot tulajdonított 
kezdve, határozott inspiráció szellemét ma-, rában hallotta Salientöl a Danaidákat, abba- volga neki, elkezdett birkákat és szalma- 
gukba szívták, de ez mégsem áll mindé- hagyott mindent s komponista lett Ugyan- kunyhókat festegetni. Tizenkét éves korá- 
gyikre. A tudomány«« zseninél az öröklődés ilyen a Falubert esete is, akinek viszont bán tanúja volt egy kis leány halálának; 
Inkább kivétel, mint szabály. ügyvédnek fellett volna lenie. hogy az anya mily kétségbeesett volt, aml-

Ugyanezt mondhatjuk akörülvevő mi-- Galilei nek igen sok főimenő elődje ért nem volt neki arcképi' a leánytól, akis 
Hőnek nevezett gazdasági és társadalmi vj- volt kiváló bölcsész és gondolkodó, akiknak pásztor fogta magát, elkészitette az arcké- 
szonyokra nézve is, amelyeknek gyakran sgrát 1539-ig lehet visszavinni. Atyja, Vln- pet s kész volt a nagy Segantini. Egy ele- 
tulajdonitanunk kell a zseni által választott cenzio, azonkívül, hogy igen eredeti muzsi- ven erkölcsi benyomásnak a Serdülőkor
utal-HmMotta»--- mtit» ¡őrökké hadiiá-; kas volt, nagy kedvvel művelte * yeomet-. ködeiével való összetaláikozása határozta
bon állott-sok lángeszü katona volt; 01a- riát és üzle a kereskedést meg, egy rendkivfll hatalmas látási intelli-
szország egyes vidékein, ahől sok bűntett JSoébui n zseni köTŐnós hajlandósá- genclában, a festészet zsenijének a szár- 
és bűnper, nagy a büntetőjogászok, számárának a meghatározására nem elegendő a nyalását.
Is. így magyarázhatjuk meg azt la. hogy Q a tló  és látó központok ilyen uralkodásának_____ Proudhon egy favágó Ba volt, a plé-
takéwl foglqlVnyiS zsidóság, és a képzelet olyan élénkségének a kieme- bános megtanította egy kis latinra s a du-
körében hogyan születnek kiváló nemzet- lése. amelyet mi grafikailag és könnyedség- ny-i bencések rajzolás elemeire. Tizennégy 
gazdászok. Erre nézve elég, ha Marxot, RÍ- gél Ulosztrálhatnuk a stílusban- Mindezen éves korában a kolostor rósz képeinek roá- 
cardot, Lőrét, Luzzatit említjük. Ricardót körülményeknek óriási befolyásuk van a solásával foglalkozott; ő maga készítette a 
bizonyára nem az atyja inspirálta s nem zseninek az eredetére, de gyenge a hatá- festéket növénynedvből s az ecsetet ösz- 
mondhatjuk, hogy a zseni öröklődésében suk a zseni változatosságaira- Egy jószemű vérszőrrel tökéletesítette- Egy alkalommal 
lett volna része; kétségtelen azonban, hogy ember lehet költő, szobrász, histológus, vagy az^egyik szerzetes azt a megjegyzést tette 
részt vett atyjának a kereskedelmi speku- bámulatos számoio, ép úgy egy jó hallású előtte, hogy olyan furcsa eszközökkel nem 
ládóban, csakhogy az ügyek egyszerű gya- ember lehet zenész, szónok, költő, kritikus, fog sikerülni a festés, mert az eredeti ké- 
korlatl viteléből felemelkedett a gazdasági vagy regényíró. Egy ilyen predominatió te- pék olajjal vannak festve. Ez a megjegyzés 
alkalmazásig s az elméleti nemzetgaszdá- hát csupán önmagában nem elegendő arra, elég volt Prohudonnak, hogy újra föltalál- 
szók — az ő elődeinek — sok tévedésénekJiogy a zseni változatosságait nekünk meg- ja az olajfestést
az okaira Jött rá Minden munkáján érezni magyarázza. Ez a változatosság szerintünk Stuart Mille-re, tizenkétéves korában 
lehet gyakorlati inspirációt. A zseniális — anélkül, hogy elhanyagolják az üröklő-! oly nagy hatással voltak India történelme- 
emberek története gazdagabb a rájok néz- dés, a környezet és az egyéni hajlam fon- nek egyes epizódjai amelyeket atyja irt

ra érdemes halandót, csak azért, mert nem 
akarsz alkalmazkodni, hanem azt szeretnéd, 
hogy körülötted keringjen az egész világ 
sót a Stixen büszkén rengjen hajód és a 
vén Káron kecses piruettet, mosolyogva fo
gadjon.

— Dehogy. Csak fáradt vagyok. Nem 
akarok mást, csak nyugalmat. Én megbo 
csájtok a világnak mindent, csak hagyjon 
engem békében.

— Hah . . A»nyúl oldalba rúgja a 
bokrot, amelyik megvédte a róka elöl. Hogy 
Itt álsz az életben, amelybe mintha aszkéta 
•z édenbe, vágyva-vágytál. hogy itt vagy 
a révben, amelybe vlharzó tengereken át 
Jutottál, most vádolsz és panaszkodol. Mit 
akarsz hát? Nézd azt az asszonykát ott, a 
szemben lévö-padon Kis paplrdarabkával, 
amit úgy szedett Itt föl, tisztogatja a kis 
fiának fehér cipőjéről a sarat. Hallod, a kis 
lány azt kérdi: «Anyus szabad Itt szeme
telni?» Mit gondolsz hányszor mondta el 
az ellenkezőjét, míg ennyire beleszorult 
abba a buksiba? Most a kirándulás előtt 
volt othon nagy fürösztés, kis sírás, lázas 
Izgatott öltöztetés; végre készen a família 
ünneplőben apraja nagyja és a karaván 
elindul. A gyerek útközben félre lépett. No
sza most le kell huzni a selyemkesztyűt és 
dpöt takarítani. A másik fölmászott a pád
ra, azt kell visszarángatni.. Mjg az anyja 
ennek beszél a lelkére, amaz meg már el

eikószál. Most az ura kérdez tőle valamit. 
Ez az úgynevezett kéj kirándulás. Ez a 
szórakozás. A családi örömök. Csík az a 
csudálatos, hogy mi, akik mindezekben — 
ahogy mondani szoktuk — fötülemeiked- 
tünk, ml vagyunk a hisztérikusok, az idegé-

1 sek. a sápadtak, a soványak és vérszegé
nyek és ez a jó asszonyka pedig rózsásra 
gömbölyödött. A fölvilágosodottság maga
sabb szférák Igazán nagyon légiesekké 
tesznek bennünket, hogy úgy mondjam, túl
ságosan légiesekké

— Igazán nemértelek Ilona.
— Ezt nem csudálom. Az egyszeri 

ember sem látta a fától az erdőt.
Elhallgatott Odatámoszkodott a kor

láthoz és nézte a viz hullámkarikáit. Gyön
gyös kis táskája furcsa foltokat vetett a 
vízre.

— Látod. -  kezdte hirtelen Ilona — 
alapjában véve minden nagy dolog sem
miségre vezethető vissza. Most itt van u|- 
jalrn közt ez a kis táska. Lóbbálom Ide 
pda. Csak ép a mutató, újamat kell a hü
velyektől elmozdítani, vagy valaki véletle
nül megtaszitja a karom és beiehul a viz- 
be. Egy pár hullámgyürű. ami gyorsan el-

! 8*,nul &  vége. £n pedig itt maradnék a 
legnagyobb zavarban. Számításaimat egy 
egész hónapra megzavarná, felforgatná egy 
szempillantás, egy ostoba véletlen. Az em
ber egész élete csupa ilyen véletlen. Vé

letlen találkozások, elröppent párbeszédek- 
apró jelenetek, szavak, melyek közt Ide, 
oda himbálódzunk lehetetlenül, mint ez a 
kis csillogó Jószág a kezemben. kícsit már 
ütött kopottan és így fut 1« apró darabkák- 
TÍTagosódva az életünk És mi ahelyett, 
hogy igyekeznénk, mentül nagyobb harmó
niába hozni ezeket az életrészeket, még 
problémát csinálunk az életünkből. Látod, 
ennek az asszonykának van életcélja, az 
legalább tudja, miért él. Ott van mellette 
az a két apróság. De Ml ? Miért vagyunk 
ml? Félig asszonyok volnánk, félig robot
ba szegődtünk. De mindent csak félig. Mi
kor az uram megakar ölelni, akkor ókulá- 
rés és szekundagép vagyok, mikor meg a 
knthedrán ülök, akkor akkor az jár a fe
jemben. hogy az a fizetett ellenség mit főz 
mit pusztít othon amíg Itt ülök.

A hajókötél nagy ívben repült a part
ra, és akaralosan hánykolódott rajta a hajó 
míg végre engedelmesen megállt. 
t " “  Nézd szólt a barna — ott vár az 
urad.

—* Látom. Most majd megyünk sé
tálni a szép virágos természetbe. Úgy ve
szem észre, neki ragyognak a szemel és
én . . . eh , . .

Irta: Harusxfhynó Snederkényi Jinikó.
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politika szótárából, akkor az alkal
mat kell'velőbb eltüntetni.

Elsősorban nem az embereket 
kell támadni, hanem a rendszert, a 
mely a visszaéléseket lehetővé teszi. 

A jnig az ország vezetése csak

meg — hogy attól a perctói fogva a tör- -
ténejmi és gazdasági tudománynakszentél- i  3T1HIT1«|K.

Valóban-az emberek kezde'nek "te « n i« !  s a assz, s ~ep,rodal„mmal csodálatosakká v'áMnj. Felfedeznek
°?1 T \ L Z , T Z 9 °'aan dolgokat, a melyek már régen 

’  J T "  köztudomásúak. Cook és Peary küz- f  r ,  » - -  
egy mérnökkari elbesíé le neki. hogy detae az éjszahj sark felfedezésének ' 9 !jes kiváltságos oztályok hezében
miig ggors terriert köszönhet annak, hogy elsőbbségéért juttatják eszünkbe azok, lcs2’ mindl9 fognak találkozni olyan
" " z, V  lud° '  a csatakiáltások, melyek mostanság Politikai egyedárusitók, a kik közé-
mányokat tanulta. Elhagyta tehát Corneil- a napisajtó hasábjain minduntalan 'etl szereplésükben nem a közjót,

•ű í  , T  í 5 l  n  felénk harsognak. Csak most ke/dik *lancm c9Bín i hasznukat é j érvé-
matikának szemelte magát s tizenhat éves észreVe„n, a politika berkeiben a »««ülésüket fogáják szem előtt Ur-
k « 4 ^  ",ár v a r a  mén, a poiytechnita panamák mérges gombíit. Hát hiszen ¡ »ni- H» m»i<i egyszer az ország»kólában Young Tamás. aki mir M i t ™  ha c2 valamj ujdonság v0|n,  lakosságának minden rétege részt 
koráb« ludot olvasni s ötévé, korában mj sen) vonn(jk g f , h, nJ  fog venni az országvezetésében, a 
már sok angol és l.tm v.^et tudott, ku«»c megbotránkozók váratlanul meg- különböző érdekellentétek nagyobb, 
éves korában egy totdméróvei találkozott, navekcdett csapatjából. De enqed- ngilvánosabb ellenőrzést fognak ma
akt -megmutatta neki a hivatásihoz szűksé- teSsék meg nekünk, hogy mi ne azon 9uk utín vonni, a ml természetesen 
ges távotságméró eszközeit. Young azonnal csodálkoMunk hoga n| funk a k a mai értelemben vett panamákat 
megkereste egy ludomanyo, szótárban .  má atl rendszer talpkövea panama mindenkorra lehetetlenné fogj« tenni, 
latot eszközök szerkeze ének a magyar.- ^  h „ inil A kko ra  -  ‘  ~  
«^nemsokára kész,lel egy mlkroUopol, „ „ „  naiv emberík  száma, kik «<1- H I R F K  

„* T ,  , tanulmínKozhasí., ,,1 az dlenkezőjét hitték. Isten ments, 
megtanulta a diferenaáhs számítást „ c merfc Senkisem feltételezni rólunk, -  A német crtwár Somogy bán. VII- 

Ezen esetekben nem a fölindulás pro- hogy mi gunyolodunk, sem szatirikus mos némct császár, szeptember hó 15-én 
vök üt« ■ zsenit, hanem azt az alkalom kedvünkben nem vagyunk. uta2ik Frigy«» fónerctg bettyei ttn~

hiároírti-irt eau. «e3rv«eHI*g p-edUzpo- ;fE| a ^ ^ y ” *z'emberek ‘S k h ^ i ^ ö t ^ S n ?  r í T í ? ,  ^
nátt egyént arra, hogy törekedjék bizonyos semmit sem tudtak a közerkölcsök vonata Bécsböl Nagykanizsán Gyékényesen, 
cél felé. a melytől őt a körűi-ények, mint romlottságáról. Mtnd a mai napiq Barcs°n. Szigetváron át teszi meg az utat 
a nevelés stb. eltávolították senki sem tudta azt, hogg a legtöbb ,f * hV °ntAi ^

Így Darwin-nek atavikus öröklődése lap a mindenkori kormány által pa- tTft&aftrSli Mint érle-
voit a természeti tudományok nagy prob- usálézva van. Kérdjük, mit csinál- sülünk, a főispán Weisenbach’ Iván báró 
lémájra nézve, mert elődei között számos na különben a mindenkori kormány, szigetvári szolgabirót Marcaliba és Nagy 
természettudós volt. Azonban — mint ó ha egy bizonyos Isp a busás pausá- Árpád szolgabirót pedig Szigetvárra áthe- 
maga mondja -  neveltetése nem volt be- lét nem úgy szolgálná le, hogy már la“ % m|ékkere. zt - a
folyással tanulmányainak az irányítására, sze- eleve gaz rágalomnak minősit min- klrá|y uralkodásának hatvanadig évfordulója 
mélyi munkásságának igazi kiinduló pontja Be- den Olyan nyilvános felszólamlást, ajkalmával «mlékkeresztet alapított a kő*- 
arle utazása volt. akinekköny vét olvastas aki- mely a közerkölCSŐk puritánságát tisztviselők számára. Az emlékkeresztet az 
nek az útját ő is nagyon szerette volna. célozza. Az is igaz ugyan, hogy a '9ényÍ<>flosultak között ez évben fogják ki- 
megtenni Borhave papnak készült s föl is házőrző k u v a s z á é r t  tartja a gaz- ¡*Unlk.fzn‘ *JhJ t “ eP‘«n,b«r
vette a kisebb rendeket, az az eszméje tá- dája, hogy megugason mindenkit, a _  *  Magudák orazágoa szövetsége, 
madt. hogycsak ő tudja elmulasztani azt a ki bár jó szándékkal, de kíváncsian F. hó 21-én Budapesten tartotta meg évi 
fekélyt, amely a kezén volt s amefy kilenc közeledik a ház tájéka felé. rendes közgyűlését, melyen Szabó István
év óta kínozta; elhagyta pályáját s orvos Továbbá azt sem tudta senki Sándor orsz. képviselők megbi-
lett. Lalande, Lagrange, Young mértéktelen közülünk, hogy vannak emberek, t 
kedvet tanúsítottak a klaszszikus tanulmálkik előbbi minőségüket ügyvédi gya- 
nyok iránt, addig a pillanatrej. amig a vé- korlátúkban nagyon előnyösen tud- 
letlen geometria demonstrációkat kezükbe ják kihasználni: hogy vannak em- 
nem adta, Ölanni, aki női vállfüzók készi- berek, a kik ma még koldusok, is* 
tésévei foglalkozott, Ariosto olvasása után meretlenek. semmik holnap pedig 
lett költővé. : már hosszában-széltében ismeretesek,

Sok egyénnel a zseniáiiiás első im- ■ nevesek és naay vagyonnal rendel- 
pulzusát a szépségnek vagy a szerelemnek j kezők. Régi nóta ezmár, a mely min- 
kell tulajdonítanunk. Petrarca a Laura első dennap más és más Változatban és 
látásakor -  1327 április 6-án lett költővé, ugyanazon tartalommal jár szájról 
ekkor tizennégy éves volt. — Nem titko-1 szájra. Miért tehát ez a nagy hűhó, 
lom — úgymond — hogy kicsi vagyok ah- ez a nagy müfelháborodásl 
hoz. hogy feleségem legyen, ha van részem Minden embernek maga felé 
tiszteletben, ha eljutok a dicsőség útjához, hajlik a keze s ml sem természete- 
ugy azt annak a kis erénymagnak kell ugyan sebb, hogy az éhes ember nem nézi, 
tulajdonítanom, amelyet a természet vetett hogy mit mond a morál, hanem 
el a lelkemben, de amelyet a szerelmem mindenekelőtt |ÓI akar lakni. Aztán 
tudott miveini meg az ember természetrajzához tar-

Neucloni említi, hogy első verselt. | tozik hoay evés közben jő meg az 
húsz éves korában, egy szép fiatal leány-; étvágy. A jólakott ember már hói
nak a látása Inspirálta. De Amids beszéli napra, sőt holnaputánra is gondol, 
hogy huszonkét éves kora előtt egy sort Az igények megnőnek és az ember-1 — Tüzek. Óriási tűz pusztított foluó hó

inek azt Is fontolóra kell vettnie, hogy ,7 én balnalban Görgetegen Gerét József

Ü T  . ü u í f f  l X V _ l l l09l u T V t" :zék mellett lebzse ni, eljöhet még „ sẑ tfolyt petróleum megayuladt és a liszt 
az HZ idő is. a mikor mások elfog- felhordó deszka oldala ettől pedig a padlás 
ják onnan kergetni. íme, igy vezet- deszka meggyuladt és pár perc* alatt a. 
hetó h panamázás lélektani okokra malom lángtengerben volt. menteni már nem 
is vissza Szóval ..tanulság minden- ' |Ö% " . ° S«’‘'krtr"'  
böl az. hogy az emberek mindaddig * l2lolltv,  vo|| föB5 koronára; 
panamáziii fognak, a meddig erre _  Eltűnt egyének. Melles Antal harcai 
alkalmuk nyílik. Ha azt akarjuk le- borbély tanon«gazdájától megszáköttaaiót* 
hál, hogy a panama kitöröltessék a 'nyoma veszett Vince Lajos hedrahelyl laköl

alapszabályoknak a somogyme- 
«WerT-* -

Mattak az
gyei kisgazdák enyesüíetének mintája sííérint 
való kidolgozásával, a minek megtörténte 
után a • kisgazdák országos szövetsé
ge Kaposváron, szeptember havában orszá
gos nagygyűlést fog tartani Ugyanakkor 
fogja gyűlését tartani Kaposvárott a somogu- 
megyei kisgazdák egyesülete is. A gyŰjés 
napja és tárgysorozaIának megállapításâ  
végett-a somogjjmegyel kisgazdák eguesü/ 
létének vezető 1910 évi augi 
Belegben értekezletet tartanak.

— Meghívó. Ötvös-Kónyl k 
polgársága Szabó Istvánom 
viselő ur arczképének leleplezésF ünnepé
lyét f. évi augusztus hó 28-án délután 3 
órakor tartja. Sorrend: I. ünnepi megnyitó 
11. ünnepi beszéd III. alkalmi bészédek IV. 
zárszó Zárszó után társas vacsora. Ünnepély 
után a Bauer József vendéglőjében a Pol
gári olvasókör saját könyvtára javára zené
vel egybekötött tánczvlgalroat rendez. Be
lépt! dij azi;mélyenklnt 40 fül családjegy I 
korona. FelOlfizetések köszönettel fogad
tatnak. Kezdete délután 6 órakor. Jó ételek
ről Italokról valamint Jó «énéről gondos
kodva van. A Rendezőség, j

augusztus 28-án

onyi község hazafias 
n országgyűlési kép-

sem irt. Egy alkalommal a véletlen úgy 
akarta, hog;j egy olyan szép és bá|os hölgy
gyei találkozzék, mint a milyen után már 
régóta vágyakozott: midőn egy alagutba 
érlek, hirtelen a sötétben kezét csókolt a 
hölgynek, jelezve ezzel szerelmét, amelyet 
a hölgy Is osztott.

/■'ordította: Tóth ídsx/ő dr.
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neje elléiii válóperében fí^holőán'tárgya- jellegű és részint a pécsi jogakadémiához 
lásra ment'Kaposvárra, a törvényszék elé ĵkötött és csak ennek hallgatói által élvez- 
szüleitöl azzal búcsúzott el, hogy a tárgya-i hetö ős'ztejndijakbáh részesülnek. VI; Az 
lás után pár napig kaposvári ̂ -rokonánál önnálló tudományos búvárkodás “élömozdi- 
marad, — azonban másnap—szülei levelet tására_a tanári kar évenkint Írásbeli tételek 
kaptak tőle melyben elbúcsúzott tőlük azzal, kidolgozására dijakkal egybekötött pályáza- 
hogy Őt felejtsék el, inért többé nem látják, tokát hirdet.-VII.- A-pécsi jogakadémia-ren- 
Szülei most kétségbessetten kutatják, a des és rendkívüli hallgatói á pécsi akadé- 
hatóságok nyomozzák, öngyilkosságtól tarr iniai diákasztalon ̂ mensa adademíca) ebéd 
tanak, de eddig még semmi nyoma sincs, és vacsorából álló élelmezést nyerhetnek 
valószínű, hogy külföldre szökött ki. havi 20 koronáért olyképen, hogy a tanév

— Petruska Juliska k. a. angol és né- l. felében a szeptember hó 10-től december 
mát órátal ad előnyös feltételek mellett, hó 25-ig terjedő 3 és fél hónapra 70 ko- 
T a lá lh a tó  N a g ya tá d o n  K o ssu th  L a jo s  at-  r0„ „  é J ,  , í v  ,, Je lében. ,  január hó 
ea 179 sz. alatt egész nap. Házakhoz ío 
elmegy.

—  Ahol nemszabad férjhez menni. A 
csanálósi róm. kath. elemi iskolánál e fá  részvételre előjegyzéseket az akadémiai 
tanítónői állás szervezését határozta el az igazgatóság már 1910. évi junius hó 1-étől 
iskolaszék, feltételül azonban kikötötte, hogy elfogad, VUI- Egészséges és jutányos búto-

ia megválasztandó tanítónőnek férjhez menie.^^jj szobák esetleg teljes ellátással jeguzé-

IX Abizottság s a feltétel törléséi hozta javas- P í« ' |oghallgatf>k különböző érdekeinek es 
latba a miniszternek. igényeinek kielégítésére a jogakadémia keb-

— Az önkéntesek tiszti vizsgája. Az lében fennálló hét ifjúsági egylet szolgál: 
uj védtöevény-javaslat, mely ebben a cziklus- t pít5i jogakadémia Olvasókör. Tágas és 
han kér« a Ház elé. lényege» változásokai bútorozott helyiségekkel ajogaka- 
Jog a tisztiyvizsgalat tekintetében előidézni, i . !* 9 ' . 
Minthogy íddig minden önkéntes kénytelen <*«“ '“ P»l°Ul‘ ban. a hol szépirodalmi es
................. a tartr-iiAkf>s titî i. | íopi szakkönyvtár. foluóiratok és lapöK* szó -

gosan etaaporodtak. az uj véderóiavaslat: rahoktató játékszerek billiád, sakk stb álla- 
! kimondja, hogy ezután a vizsgálat letétele • nak a rendelkezésére. 2 Pécsi Jogász
ne*n lesz kötelező és csak átok tehetik le, Fgiiipi lelentékeim lűkevaatiounal

faifln» vtz8g«ő-blzöntí^ véleménye szerint. J  J  uu ' u y M

15-töl junius hó 15-ig terjedő 5 hónapra 
100 korona fizetendő. A 'diákasztalön való

és jövedelmekké!. Szegénysorsu joghallgató
kat készpénzsegélyltfel és tankönyvekkel 
lát el, továbbá joghallgatók részére mellék- 
foglalkozások iroda,-korrepetitor stb. E llá 
tását díjtalanul közvetíti. 3, A Dunántuli 
Széchenyi-Szövetség felolvasó- és vitaülé
sein a társadalmi tudományokat miveli. Fe
lolvasó asztalán idönkinf országos nevű elö-

— L A Pécsi Püspöki Jogakadémiában 
| a Dunántúl és Délmagyarország ezen egy- 
| etlen jogi főiskolájában az 1910-11. tanév*
¡1 felére szóló beiratások 19Ift évi szep
tember hó hó l-tól szeptember hó 15-ig 

' bezárólag, naponkint délelőtt 10 órától 12
1 óráig, az intézet igazgatói helyiségeiben **§■—  ... „ . . ,, .u. . nn &— - t-y.vadok működnek. 4, A kalboiikus hallgatoki(Pécs, Kiraty-utcza 42. szám alatt) jí*zkO- „ . . . .  , . , , •' a - ¡vallási életének belterjesebbé tetele érdeké-4 zöltelnek. A, késedelem igazolás» -osaián
[szeptember hó 16-tól októberh<L t9-kj’b<F-

Az
.ben u ji/gakadémiai Mária-Gyülekezet bűz-

51 KaphatóK

Deutsch F Károly

1 golkodik. 5. Az éneket kedvelő hallgatok 
í zárolag utólagos felvétetne« vari helye Az . , . . , ~  . . . .  , , , , 1 1A.. . . . . l. . . xe. a Pétsl jogász Dalardában fejtenek ki, gyak-eloadasok 1910. évi szeptember ho 16 -án 3 . . .  -■ír, . . .  . ,, . . . .  .... . . ran a nagy nyilvánosság előtt, számot tevő kezdődnek. It. Rendes hallgatóknak azok . ó ^. v , . ... - . .v . , működést 6. A Pécsi Jogasát-Banda a ze- | véttetnek fel, a kik vagy tel es főgymnási- . v . „  . .. . . .  x, * «• r,- . ■ neertö joghallgatókból alakul; ezen _ egyeli urai érettségi vizsgálat vagy fóreáliskolai , 1 " . ■ . . . , .. . "' . ií i L  .. . , , suletet művészi és buzgó tevékenysége Pécs: lelles éremégi és ezen (elül fóggm.iaslu.ri, ...
! latin nyelvi és irodalmi pótlóérettségi vizs
gálatok sikeres letételéről blzongttványokat ; - , . .j-—. , . . .  .......... ..... .. . ... vonatkozo ügyben bővebb felvilágosítást aztudnak telmutata Mg b«0ni)«vÉni)0k fiú»- .___

szab, kir város közönségének kedvenczévé 
tették. X. Minden a pécsi jogakadémiára

és Társa 

f é r fUzabókná l

■ igazgatóság nyújt. Kelt a pétsi püspöki fő
iskola jog- és államtudományi karának. Pé
csett, 1910. évi május hó 20-án tartott ren
des havi üléségői. Az igazgatóság.

nyábaii csak rendkívüli hallgatóként való 
felvételnek lehet helye, a kinek azonban, ha 
utóbbi az érettségi képesítést megszerzi és 
jogi tanulmányait különös szorgalommal 
*, |6 é l ő m ü l  lotytat|a, a f,n„.U6 9,a-
koela. szériát a m. klr va ll^  é, közok- I t T k . t f y T m .^ V  S  ez 
taUsúgyi mlalszUr engedélyével a rendki- mil „  ember. A pénzügyin,ni,zteriun

1 vall hallgató minőségben eltöltött Idő a ugyUtaztk. jól tanúsított ellenszenvét, most 
rendes logtanul.naniji idóbc beseamittatik A.ugy WM v«l«, nitat a beteu emberrel szokís. 
UH hely és idéhöz kötött állandó (oglalki. P,,uU1 adja be Nem követeli egy-
z*s miatt az előadásokat rendasen mm] ¡S S i^ íf to o  kam ti m  Ü
Utogatkatiak. a m. kir. vallás- és kftaokta tMk az I és II negyedévre Ha valakinek 
tásügyi miniszter engedélyével a tanfolyam m á 4 múlt évről hátraléka van, halasztást

csak a k i ....................... ‘ - -- -mm mmm. mmm j hallgatása nélkül tehetnek alapé* állam vizs- csak akkor kaphat, ha azt iáro» határidő alatt

B U D A P E S T ,  ¡ ¡ ^  rr*wm.̂ _'rr  á r t- —* 9 íÍMtaMd, a hány hett órára a hallgató be J  i|k|rt aMptember |(Vij{ loiyam.Hl-
iratkozlk. Szegénysorsu. de szorgalmas #s nak A |„iyam,Hlvány a városi hatóságnál is 
jó elómenetelü hallgatókat a tanári kar tel- benyújtható. S mondja még valaki, hogy

kincstár —
IV., Ferencziek-tere 2.

jes vagy féltandijmentességben részesít. IV kincstár nem humánusan hajtja at adót.
A pécsi jogakadémia hallgatói a jogakad* — Kellemetlen vendég közclcdtéről ol-
miai könyvtárt, nemkülönben a rendkívül vasunk a napi lapokban A cholera asiatika
gazdag tartalmú püspöki könyvtárt di|tóla- az emberiségnek az a réme, Oroszország!>ól
lanul használhatják és különösen az alap- a hol 3 év óta otthonosan érzi magát átlá-

! és államvlzsqálatokhoz szükséges könyveket, togfltni készül hozzánk is. A saját jól felfo-
¡ jágtjzeteket és térképeket ingyenesen köl- gott érdekünk, hogy a mennyire lehetséges
j csönvehetik. V. Szegény, de szorgalmas és bt: ne eresszük a hivatlan- látogatót, akit ha
jó clőmenetelü hallgatók részint u m. kir. bcereszlünk, igazán kiver bennünket a háza-

, kormány által adományozandó országos inkból, ki a szomorú füzes, árnyas dómból-
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dalba. Ám a mai forgalmi és közlekedési 
Viszonyok mellett nagyon könyen tnegeshetik 
minden óv-jendszabály ellenére, hogy be
kopogtat Hozzánk a fekete; hálál réme: a kis 
kotírma-baczilús a cholera .korokozó csirája.

...És ,akkor:szorgosan arra kell közelédnünk,
hogy a hívatlan vendégnek mentöl élőbb aj
tót nyithassunk. Ez pedig csak egy módon 
tehető: a közegészségügyi s köztisztasági 
rendszabályok szigorú betartásával, végre
hajtásával. E sorok Írójának volt alkalma 
látni és tapasztalni, hogy mily sikkesen le
het védekezni, ép a cholera ellen tudván azt, 
hogy a cholera csirája csakis a szájon át 
és pedig étel és ital félékel fertőzi az em
bert, s hogy a cholera bacilus főtáplálója a 
v íz , a nyers gyümölcs^ tej, a melyek va- 
lamiképen cholerás beteg ürülékéivé! fertőz
hetnek.. A belvizek levezetése, árkok tisztítá
sa, a kutaknak trágyélé-fertőzéstől való meg
óvása, az élelmi "szerek s azok tartására 
szolgáló edények tisztán tartása stb.-stb.

.—mind oly rendszabályok, melyeknek rigoró
zus betartásával bátran nézhetünk a cholera 
veszedelemmel szembe. Hála közigazgatásunk

előre látásának, járásunk is kellőleg. készül 
fogadni az esetleg fellépni készülő r̂agályt, 

j  vármegyénk alispánja legutóbb s azt mege
lőzőleg már járásunk főszolgabirája erélyes

■ rendelkezésekkel hívták fel a közigaj 
végrehajtó szerveit a kellő óvrendszabályok 

j  megtételére s most már csak a községi elöl
járóságokon mullik, hogy a bölcs előrelátó és 
hasznos intézkedések végrehajtassnak, s a köz- 
tisztaság követelményeinek úgy a magán la
kások, mint a közhelyek, utcák, terek 'stb. a ! 
legszigorúbban megfeleljenek. Joggal elvárhat- j 
juk a közönségtől, már csak azért is, mert hi- j 
szén első sorban az ő, úgy mondjuk, bőréről! 
van szó, hogy közigazgatásukat s járásunk 
körül tekintő vezetőjét a cholera elleni védeke
zésben támogatja, úgy szinte az elöljáróságunk
tól is, hogy az elsőfokú közigazgatási hatóság 
oly annyira szükségesedre látó rendelkezésnek 
mindenben de különösen a közhelyek: ven
déglők, terek, utcák, árkok stb. tisztántartásá-

— Jogászok figyelmébe. Ügyvédi és
bírói vizsgára, az összes jogi szigorlatokra, 
Budapestre, Kolozsyárra, áUamszámvitelta- 
ni, államvizsga és alapvizsgára sikerrel, 

készít elő dr. Erős Vilmos jogi
szemináriuma,- Budapest, VII. Wessellényi-ű.

Ivllágo-13. Jegyzetek kikölcsönöztetnek. Felvl
sitás díjtalan.

— Modern hirdetési írod«. Úgy a bel
földön, mint a külföldön előnyösen ismerik 
Leopold Gyula hirdető vállalatát (betéti tár
saság) Budapesten Erzsébet-körut 41. A 
legnagyobb hirdető ezégek e megbízható 
iroda utján eszközölhetik az összes hirde
téseiket, mert kiváló szakértelemmel. oda~ 
adó lelkiismeretességgel és felülmulhatlan 
pontossággal teljesíti az összes megbizáso-

legfelel. Hjrigy lesz, s reméljük 
leszen, bátran nézhetünk arosz vendég lü 
tása elé, bizton megtudjuk védeni házui 
pét a fekete halálalattomöS’Smadásával szem 
ben.

*«y
g*-nkné-

Olajprés
igen erős, fekvő, két pogácsaszo- 
ritóval és kettős piritóval, minden 
hozzávalóval családhiány miqtt 
=========== eladó ==========
Nagyatádon 265 házszám alatt.

5 Nyomdai, ■ 

!  könyvkötői !S «1
■ munkák •

■ jutányos S 

J  á r a k é r t .  S

F3enyák János, fvlagyatád.
K önyvnyom da , könyvkö tésze t, könyv-, papír-, Író- és ra jzsze r  kereskedés. 

Országos nyomtatványraktár Raktáron nem levő nyomtatványt leggyorsabban szállítok.

~ R A K T Á R O N  TARTOK:
Imakönyveket egyszerű és Unom 
kivitelben. Üzleti, jegyzet és 
zsebkönyveket. író, fogatai, ita
tós és ivievélpaplrt. Rajzpapirt 
és kartont egész ivekben és (el
vágva. Egyszerű és finom doboz- 
levélpapírt fényképalbum em
lékkönyv ül. nagy választékban, 
nemkülönben mindennemű “  
Írókészletek és rajzszereket.

ELVÁLLALOK:
Gazdasági, ügyvédi ésTpénzin- 
tézet; nyomtatványok, müvek 
értesítők, gyászlapok, eljegyzést 
és esketési meghívók a legiz- 
lésesebb kivitelben. Értesítések, 
körlevelek, levélpapírok, a leg
divatosabb báli meghívók, név
jegyek szóval mindennemű alakú 
és kivitelű nyomtatványok pon
tos és ízléses elkészítését ---
• ••• j u t ányos  árban.  . . . .

: uhuit

:  Vidéki ■
: nejrenlsiaíl
• gyorsan *"* 

!  pontosan

: k im m é .

:  Kérem a nagyközönséget arra, hogy nyomdámat felkeresni szíveskedjenek. . ........................ ..............................................................................
M r

A R E K L Á M
Állandó, ésszerű és Ofyea reklámo

zás minden gyári*, kereskedelmi-, ipari 
vállalatnak. Üzletnek a lelke, rugója, az 
éltető eleme.

Hogypn, hol és mikor hirdethető a leg
sikeresebben legjobban és legolcsóbban, 
megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat betéti társasáf-nál 

BUDAPEST, V I I , Erxaébet.körut 41.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelki
ismeretességgel és páratlan pontossággal 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti éa. külföldi lapokban és 
naptárakban.
296 kitűnő naptár kizárólagos bérlete I

Költségvetések éa . . Telefon
tervezőtek i n g y e n ! 12-06

Köhög*«, rekedtség és hurut allén nincs Jobb a 
R é th y- fé le  1

PEMETEFŰ CZUKORKAnAL
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és halflzottan 
Rétliy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan

utánzata van. | .

Csa* . / / / / H I R D E T É S E K É “  ^
• —r-

BRADY-féle gyomor 
cseppek

A M A R IA C Z EU  SZOZ MÁOU  
védjegy gyet ellátva,

melyeket M árlaczell gyomor 
cseppek nek nevez a nép. har- 
mínci esztendő M t úgy beváltak, 
Hogy nélkülözhetetlenek minden 
háztartásban. E  cacppeknefc trttSJ-

*rrr5!.

érhetettenül |<1 h .U y  van 
dennemU gyomorrontás. gyo-1 
morégéa, székrekedés. M -  és
gyomorgörcsök, hány ás, álmai 
lanság, vérszegénység éasáp-
kór ellen.

.Kapható minden gytWmertAr-
____ bán". .Egy  kis Iv e *  *  fillér.

■ ■ i  nacy Üveg I K 40 fillér. • * vág 
3 korosa, S duplaüveget 4 K -50 fillérért trmm- 
ko k tW  a kéazltö BRÁDV K. 
a .M agyar K irá ly h o z * , W loa,
1. Depot 241."

Ogyeljttnk a védjegyre, a mely a MáriacxeH 
Szűz Máriát ábrázolja, a vöröe azinü 
láara, éa az aláírásra, mely az oldali levő kép
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AJANLHATŐ BESZERZÉSI FORRÁSOK.
E rovatban közölt hirdetés A hirdetések szövege időközönként tetszés szerint megváltozttatható. E  rovatban közölt hirdetés

! •------- --------------------- »— —  " mTnden egyes megjelenése
20 fillér.

csakis egész évre adható i 
föl. = shsb s a ss  ease sí>sa sasa  *asa-

V ágó  o d ö N
borbély és fodrász

üzlete Nagyatádon, a Széchényi-téren 
■ a régitakarékpénztár mellett. ■ 

Alapittatott 1870 ben.

Kiadó!

Kiadó!

é r f ir u h á k a t
OKidera kivitelben éj Jutányos 

áron ké&4 t;

szabómester. 
l^ á t td o n ,_  Kiysuth U jo s jjtc »

Kiadó!

ÓrástRaktáron tart min
dennemű szemüvegeket. Arany és 
ékszer forrasztásit. Jegy-gyűrűk ké
szítését névbevéséssel és órák javí
tását jótállás mellett azonnal, pon-

. Ferliiiis János
Forró Ferenc vendéglője

a „Szarvashoz“
Nagyatádon, Kossuth Lajos

- utca 254 szám, ,---
Gyönyörű, modern, Tágas

é t t e r e m
Kitűnő, házias étkezés, első
rendű, közvetlen a termelőktől 

beszerzett Italok 
Vasár- és ünnepnapokon
zenees té ly .

Kiadó!

Ponh’nk koszorukÜOULI U£ ttsznött étiíTlrasliol
s/allag és felirattal legszebb kivitel

ben jutányos árért elváiaJja.

HORVÁTH GYOHSY, M sz
NAQYATAD. Petőfi utcza. 154 sz.

S Z IJG Y Á B T Ó  És N Y E R G E S
munkákat kitűnő kivitelben és 
megrendelés szerint készit

Sárdinecz József
Nagyatádon, Kossuth Lajos utca.

411 Temetlezési Tíllalat. TTJ- 
Uu. Henrezetes mataw -Hu.
díszes újításokkal tóvárosi mintára. EGÉ

SZEN UJ BERENDEZÉS.

M E Z E Y  G É Z A
Nagyatádon, a J á r á s  1 ta larékpénztár 
épületében. — Temetések rendezését a hozzá szükséges ósues kellékekkel együtt vidéken i* a IcgJuUnyoMbMB vállalta.

Kiadó!
ÓRIÁSI m  VÁLASZTÉK
álandóan fali-, zseb-, inga- és disz- 
órákból, valamint, arany és ezüst

¡£ M «iü  ékszerek, 
SOMOGYI ELEK

óráa-és ékszerésznél
Naoratáiioo, Kossutü Uios-otca.
Órák javítását gyorsan é s j u t á -  
■ nyosan jótállással eszközli. ■
Tón i m i  a ezüstöt becserei á  feni!.

Kiadó! 1
■

1  ■ Szccnényi-téren a „Korona-

KiadóiNagyatád látványossága
K r a i s e r  Sándor ’S í J S !

Kiadó!
Biiky József

o . t i  Ur. i n d ia i  t a n n a l  t i  M u i l t r
Raktáron tart mindenemü fedőanya
got. Elvállal e szakmába vágó min
dennemű munkát és javításokat

5 ^

Bámulatosan olcsó kerítések!
Hazai gyártmány 1 — Nem tévesztendő össze a 6 szögletes osztrák gyártm ánynyal!

Mezőgazdák és 
szőlősgazdák 

figyelmébe!

Baromfi-ésnyul- 
tenyésztők  

figyelmébe!

A mai kor legolcsóbb, legjobb és legkónnyebbeu kezelhető Hodrooyfonata, mely az összes eddigi sodrony faliatokat 
felülmúlja és az összes európai államokban, valamint az Északamerikai Egyesült államokban taabadalm azva van a

Hungária sodronyfonat, (Horganyozott sodronyból készül.)
Szállítja: ROTTER BERNÂT NAGYATÁD 35

Gazdasági és varrógépek gyári raktára 
A világhírű john-féle szab. mosógépek kizá. 
róingos helyi raktára.

Mindennemű takaréktűzhelyek, a 
egyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.

ieg-

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

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

alkatrészek. 1* kekkó 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 .

Nyomatott Benják János ItónyvnyomdájábuTNagystádon 1910.


