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M últ, jelen, jövő.
Németújvár múltja a nagy névnek 

és dicső tetteknek volt ideje. Irigy
kedve említette nevét sok más város 
iakój# és a történelem is nagy tettek 
emlékét fűzi nevéhez.

A múlt az fényes volt, mert a 
hazafias érzés, a dicső és nemes 
cselekedetek lelkesítették és áthatották 
e város urait és lakóit. Egyesitette 
őket úgy a baj érzete, mint a dicső
ség utáni vágyódás.

A jelen megtagadása a múltnak. 
Ideje az érzéketlenségnek és névtelen
ségnek. A büszke vár omladozó 
romjai maguk alá temetik a régi 
dicsőséget és nagy nevet; nekünk 
a sivár jelen marad, mely majdnem 
hihetetlenné teszt a múltat és remény
telenné a jövőt.

Nincs oly nemes cél, nincs oly 
közös baj vagy öröm, mely egyesíteni, 
mely egybeforrasztani képes volna e 
város lakósságát, de kapva-kap a 
legkisebb alkalmon, mely még erősebbé 
tudja tenni, még jobban tudja fokozni 
a szétvonást és széthúzást.

Felüliig szerk esztő :
Ui ,1 OSAMiOVlCS lOI.HMÉH.

Talán egy szörnyű átok súlya alatt 
bűnhődünk, de valóban megmagya
rázhatatlan az, hogy itt az emberek 
— nap-nap utáni panaszuk dacára — 
már önkéntelenül is örömöt találnak 
az egymás iránti ellenségeskedés 
szitásában és sokszor a mások iránti 
tisztelet ledöntésében.

Ilyen a jelen a szép műit után és 
a város külső képe is egy romladozó 
várnak mását mutatja, hol a haladás
nak jelei fel nem lelhetők, hol a 
lakosság nemtörődömségét tárja elénk 
minden talpalatnyi földterület.

Ha csak a jelen készítené elő a 
jövőt, akkor odaveszne minden 
reménységünk, Ha csak a jelen lenne 
a jövő alapja, akkor a szebb jövő 
reménye bennünket nem kecsegtetne. 
Azonban a jövőre nagy kihatása van 
a múltnak is. A törfénelem a tanú, 
hogy a legelsők — úgy az országok, 
mint az emberek — egy korban 
aláhanyatlauak, de ogy másik korban 
újra felemelkednek.

Ez a tény és valóság önt lelkűnkbe 
reményt. Erőset hisszük, hogy köze
ledik az idő, mikor városunk lakóiban

Szerkesztőség és k iadóh ivatal: Németújvár, 
43. s-z. • l.aptulajdonos: Bnrtunek Béla, hova 
az előfizetési és hirdetési dijak küldendők 
-------- Kéziratok nem adatnak vissza. ■ —

felülkerekedik a lélek a rossz indula
tokon ; a  s z í v  a rossz szokásokon és 
ismét vállvetve küzd minden polgár
társ a jóért, szépért, a városért, a 
közért, mindnyájunkért. Lesz idő, mi
kor újra neve lesz városunknak, mely 
nevet a fejlett kultúra, a rendezett 
viszonyok a város szépsége, tisztasága, 
a jólét és a kellemes társadalmi élet 
hozza meg.

Ez a boldogító reménység él ben
nünk és ennél csak reményünk telje
sedése iránti igaz óhajunk és kíván
ságunk nagyobb.

KÉRELEM-
Tisztelettel kérjük hátralékos 

előfizetőinket az előfizetési dijak 

mielőbbi szives beküldésére, ne

hogy a lap küldésében akadályok 

merüljenek föl.

A kiadóhivatal.

Az ódon vár meséje.
Irta: Könctöl Antid.

Vadregényes tájon, büszke bércek ormán 
ódon várrom hirdeti a zordon enyészet 
pusztító hatalmát. Ott roskadozik az az egy
kori hatalmas vár, mint megtűrt aggastyán. 
Hajdan megbonthatatlan falai most már 
maguktól düledeznek, tán szétporlanának 
egészen, ha nem tartanák össze az omla
dozó köveket a köréjük fonódó borostyán 
százfelé futó szárai.

Az egykor büszke várnak nincsenek em
beri lakói. Ott, ahol egykor harcban ed
zett vitézek vivtak diadalmas csatákat és 
aratták a győzelmi babért, ma ember nem 
jár, még az arra tévedt vándor is kikerüli 
a düledezö fészket, fél tőle, mint ijesztő 
kisértettől.

A vidék népének babonára hajló képze
lete hatalmas miséket szőtt az omladozó 
várról, annak egykori lakóiról. Most a lég
kör minden szárnyasa otthonra talál ott, 
ahol egykor hires-neves úri népnek volt ott

hona ; ahonnan hatalmas várurak paran
csoltak az egész vidéknek, ott most a fel
hők királya, az élesszem!) sas csattogtatja 
szárnyait s várja, mikor csaphat le itt-ott 
mutatkozó félénk áldozataira.

A vár hajdan díszes termei bedőllek, 
nincs ott semmi élet, kihalt, az enyészetnek 
indult minden. A földalatti üregek üresek, a sö
tét börtönökben nem sínylődik rab, meg
szűnt ott minden szenvedés, minden gyöt
relem, ma már csak lomha békák s a föld 
férgei tanyáznak ottan nyugodtan, nem há
borgatja őket senki

Nem igy volt ez mindig. Hát kik voltak 
edüledezö falak egykori lakói? Nevük, hírük 
feledésbe ment, csak a vidék szegény népe 
beszél ma már róluk

*
Kényes vendégsereg mulatott egyszer a 

várat környékező, regényes erdőségben ; va
dásztársaság kereste gyönyörét a zsákmány
ban gazdag, százados fák között. Ott vol
tak a vitéz kékkői Balassák, bátori Nyíriek, 
ott a Iangyal Pctrovszkyak csatában edzett, 
vitéz sarjai, mindnyájan barátai a vendéglátó, 
szives Bérczy családnak.

Bérczy Imre daliás férfiú volt. Aző barna 
arcáról visszatükröződő férfias komolyság

és szőke hitvesének gyengéd szelídsége az 
ellenlétek páratlan összetalálkozása volt, a 
melyeknek legszebb hordozója egy személy
ben a kedves pár gyermeke, az alig három 
éves Kálmán volt, aki atyjának férfias voná
sait, anyjának kedvességét s a szemöldökei 
közt levő lenesealaku anyajegyet örökölte 
nemes szüleitől. A leirt család körében szí
vesen mulatott s a leg.jebau érezte magát az 
egybegyült, előkelő vendégsereg.

A vadászat eredménye méltó volt a szép 
társasághoz, amelynek tiszteletére rövid pi
henő után fényes ebédet adott a vendégsze
rető házaspár.

Sorra kerültek a legizlctesebb magyar 
eledelek, a poharak megteltek a magyar föld 
termetté, legzamalosabb szőlők édes nedű
jével. A legjobb hangulatban folyt a lakoma, 
sokszor csengett a pohár s újra telt, meg- 
meg kiürült tartalma n hazáért, a jobblétért, 
amikor egyszerre, hirtelen vége szakadt a 
jókedvnek.

Az ebéd végén vették csak észre, hogy 
nincs meg a kis Kálmán, eltűnt dajkájával, 
nem találták őkel sehol sem.

Namcsak a cselédség, a vendégek is 
hozzáláttak a kereséshez, de minden nyom, 
bármi kis eredmény nélkül. Rettenetes volt
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Elfogulatlan szemszög alatt.
(Folytatás.)

Az ember előre megszelda fontolni 
cselekedeteit, egymással egybeveti 
őket, felfedezi rajtuk a hiányosságot, 
tázonyos célokat tűz ki maga elé; 
kutatja, megválogatja a hozzájuk 
vezető eszközöket. Ezek megválasztá
sában tévedhet, mert a véges ész 
tévedéseknek alávetett és akárhányszor 
kell hosszan kutatnia, sok-sok csaló
dáson átesnie, míg az alkalmasokra 
rátalálhat: de ép ez i gazol j a  a 
cé l  és e s z köz ,  az ok és okoza t  
közt i  k a p c s o l a t  i s me r e t é t .

Az állat is cselekszik célszerűen, 
de a cél i s me r e t e  né l kül !  
Ismeretesek például a kakuk nősté
nyének különös szokásai. Rendesen 
két tojást szókéit tojni. Ezek egyikét

valamely rovarral táplálkozó madár 
fészkébe helyezi, amelynek tojásai 
az övével úgy szilire, valamint nagy
ságra nézve is csaknem teljesen egye 
zök; a másikat pedig valamivel 
később egy másikba az előbbinek 
közelében. Megtörténik, hogy néha 
kényszeríti is az illető fészek tulajdo
nosát a letét elfogadására. Itt két 
körülmény ötlik a szemünkbe: a ka
kuk a madarak közül azokat szemeli 
ki, amelyek rendes táplálkozása, 
valamint tojásaik színe és nagysága 
a csalódásig egyezik az övéivel. Hon
nan tudja, hogy melyik madár 
táplálkozása hasonlít az övéhez? melyik 
tojása egyez meg színre és nagyságra 
nézve a sajátjával? Figyelemre méltó 
itt még azon körülmény is, hogy 
azon fészek, amelybe tojásait helyezi, 
akárhányszor koromsötét faoduban 
fekszik; vagy oiyan az alakja, hogy í 
sem bele nem láthat, sem rá nem 
ülhet, amely alkalommal csőrével 
helyezi bele. Azután egy-egy fészekbe 
sohasem. tesz többet egynél. Mi is 
magyarázhatja meg ezen óvatosságát? 
ismeri talán ennek rendkívül fontos 
célját? Józanul lehetetlen erre igen
nel felelnünk! Pegig ilyeténképpen! \ 
eljárása okvetetlenül szükséges, mert i 
a kakuk táplálása a legnagyobb gon- j  
dót rója a teszek tulajdonosaira, j 
Falánksága ugyanis oly nagy rést üt 
az éléskamrában, hogy már kettőt 
képtelenség volna eltartani.

A fenti igazság még abból is I 
kitetszik, hogy a megszokott viszo- j 
nyok közt célszerű ösztöncselekedeteit | 
akkor is gyakorolja, amikor a lég- j 
parányibb értelem is röktön észlelné

azok felesleges, haszontalan, vagy 
káros voltát. így a hörcsök a döglött 
madárnak is elsőben a szárnyát töri 
el, hogy el ne repülhessen. A kalit
kába zárt vándormadarak fajbelieik 
költözésekor olyannyira nyugtalankod
nak, hogy néha véresre is verik 
magukat; pedig sem élelemben nem 
szűkölködnek, sem a bekövetkező 

: hidegtől sincs mit tartaniok. Nagyon 
sok hernyó és bogár a fenyegető 

1 veszedelem elől leveti magár a fáról 
s fűbe menekszik: deákkor is leeresz- 

i kedik, ha viz van például alatta!
Mihelyest rendkívüli körülmények 

közé kerülnek képtelenek, magukon 
segíteni. A legelemibb gondolatra sem 
képesek, mihelyest szokásaikkal nin
csenek kapcsolatban. A majmok pél
dául a vadember gyújtotta tűz köré 
sereglenek s kedvtelve melegszenek: 
de még soha egyetlenegyben sem 
villant meg azon gondolat, hogy a 
tűz élesztésére fát rakjon : pedig a fa 
előttük fekszik s a vadember szemük 
láttára élesztette a tüzet. Különben a 
tilz használata az egész állatvilág előtt 
ismeretlen: azzal csak azon lényt 
ajándékozta meg a Mindenható, amely 
e s z é ve l  szabályozni tudja.

És nemis találtak még soha olyan 
vad néptörzset, mely a tüzet éleszteni, 
vagy kicsiholni ne tudná.

Más. Ha a kutya egyszer azt vette 
észre, hogy az ajtókilincs érintésére 
kinyílik, máskor is él ezen észleletével. 
Ha azonban a kilincs esetlegesen 
valamivel magasabban van, világért 
sem jut arra a gondolatra, hogy 
zsámolyt toljon az ajtó elé; ami pedig 
minden kis gyermeknek nyomban

az aggódó anya, Bérezeyné fájdalma. Kezeit 
tördelve, kétségbeesetten kiabálta egyetlen 
gyermekének nevét:

— Kálmán . . . Kálmán . . .
S a sziklás bércek gúnyolódva verték 

vissza az anya fájdalmas hangját:
, . . mán . . . mán . . . mán.
Hiába volt minden fáradság, nyomra nem 

akadlak.
A siránkozó annya nem talált vigaszia, 

az előbb szelíd arc bájos derültségét feldúlta 
a fájdalom és sötét borongás ült annak 
helyére.

Estefelé fájdalmasan búcsúzlak el a ven
dégek. Letűnt a ragyogó nap, sülét éjszaka 
támadt fel helyette. Kialudt a mécsesek pis
logó világa, álom száll a földre, nyugodj 
immár minden, csak Bérczeyné szemeihez 
nem tudott férkőzni az álom, útját állták 
szivének bánata, patakzó kftnyei. Csak ke
se,rgő hitvestársa virrasztót!, bánkódott mel
lette. Ö is megtört, szinte vénült bele s ha 
nem könnyezett is, meglátszott rajta szivé
nek kétszeres gyötrelme: sajnálta gyermekét, 
aggódott nejéért.

. ' Néhány nap múlva kiderült, hogy a kis 
fiút dajkája elvitte az egyik közeli tanyára, 
ahol annak szülei laktak Innét visszatérőben

( útközben egy kisebb török rablócsapat ke
zébe kerültek. A cselédet felkoncolták, a 
gyermeket pedig magukkal vitték. így hozta 
ezt hírül egy megszökött fogoly.

*

Hosszú idő telt el a borzaztó nap óta. 
Közel harminckéé esztendő.

Az anyasziv fájdalmát bár ennyhitették, 
de nem szüntették meg a rohanó évek. 
A seb talán behegedt, de sajósága nem múlt 
el. A jóságos asszonyt a reményt éltette, 
napról-napra bízott, hogy gyermekét meg
találja.

Reménye hiú volt. Hiába fordult Bérczy 
Imre alázatos könyörgéssel a hatalmas, bu
dai pasához, hiába ígért egész vagyont 
gyermeke előteremtőjének, szeretett fia csak 
nem került elő. Az apa bánatát a csaták heve 
s egyéb gondok eléggé elfeledtették.

Addig hadakozott, addig küzdött a po
gány török ellen, míg végre reá tört az ellen, 
ostrom alá vélték az ő ősi sziklavárát.

Heteken át folyt az ostrom, halálmeg
vetés közt. Az ellenség kicsi volt, de erős 
és elszánt. Vezére a janicsárok ifjú parancs
noka, Ibrahim volt.

A vár ugy.Jn még erősen állolf, de fo
gyott a lőpor, fogyott az elcség nagyobb

arányban, mint az ember. Bérczy érezte, 
mint közeledik ilyképen a veszély, össze
szedte tehát mit sem sejtő várnépét, meg- 
esketíe őket, iiogy kitartanak a halálig, az
után elhatározták, hogy meglepik az ostrom
lókat egy heves rohammal, következzék aztán 
halál vagy diadal.

Végre elérkezett a tervbe vett nap. A vé
dők korán reggel szentmisét halgattak s 
miután a vitézek övéiktől elbúcsúztak, ki
nyílt a nehéz várkapu s erős fegyverzettel 
kirohantak az ősz várur, Bérczy Imre veze
tése alatt.

Meglepetve hátrált először az ellenséges 
sereg, de Ibrahim szava uralkodott fölötte. 
A két sereg összecsapott s mikor fölbom
lott a rend, küzdött ember-ember ellen 
életre-halára. Csattogott a kard, patakzott a 
vér s a fegyverek zajába halálhörgés vegyült.

Egyszerre csak összetalálkoztak a ve
zérek. Rettenetes volt a mérkőzés. Hamaro
san összecsaptak. Elösször Ibrahim támadott 
nagy erővel és ügyességgel s ha Bérczy lova 
félre nem ugrik, gazdija holtan bukott volna 
ie róla. De Bérczy sem enged, vívott ő már 
másokkal is, rettenetes csapásra emeli föl 
kardját; de biztos keze megremegett, karja 
mintegy varázsütésre lehanyatlott, amikor
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eszébe jut.
Csak az embernek vannak m e s 

t e r s é g e s  fegyverei  é s e s z k ö z e i .  
Brehm szerint ugyan a majmok is 
használnak köveket, fadarabokat s 
ezekkel, meg még más tárgyakkal 
védekeznek, de Pedmel-Loesche alapos 
megfigyelései megdöntötték Brehm 
állítását. Ha igaz is, hogy a majom 
követ használ fegyverül, a sierraleonai 
partokon meg kavicsot szór az osztriga 
héjai közé: ez mégsem egyéb, mint 
elülső lábának célszerű használata; 
állati ösztönének olyan megnyilatko
zása, amilyent például az ökör szar
vával, a farkas fogsorával tanúsít. 
Olyan eszközt azonban hasztalan 
keresünk nála, amelyet maga készített, 
s aztán mint saját tulajdonát eltett, 
vagy megtartott volna.

Egyes állatfajok kivételes viszonyok 
közt is bámulatos módon alkalmaz
kodnak a körülményekhez, azért külö
nös figyelmet érdemelnek.

\ z  erdei hangya fészke például 
száraz és forró nyáron alacsonyabb 
ás laposabb, mint nedves, hideg idő
járáskor. Sőt előbbi esetben a nyílá
sok száma is sokkal kisebb. Nagyon 
célszerűen. Nedves időjáráskor tudni
illik a nagyobbitott párolgási felület 
a nagyobb számú nyilassal igen 
megfelelő. Száraz időben ellenben 
amennyire csak lehet, meg kell aka
dályozni a párolgást.

A tropikus Amerikában gomba
termelést űző kertészhangyák, ha 
lakásukba idegen vendég tolakodik be 
s nem tudnak tőle máskép megsza
badulni, rövidesen befalazzák. A méhek 
a koptárukba dobott döglött egeret, 
amikor már sehogysem tudják kivon- 1

szólni, bőrét annyira bevonják viasszal, 
hogy a kigőzölgés teljesen lehetetlenné 
válik. Azon helyeken, ahol kígyóktól 
és majmoktól kell a madaraknak 
tartaniok, tövissel vonják be fészküket, 
vagy a viz felé hajló vékonyka ágacs- 

| kák végére telepszenek; sőt némelyek 
( még fonalat is fonnak rajtuk s arra 
I kötik fészküket.
j Az a kérdés tehát, vájjon ezen s 
j egyéb munkálatoknál nem kell-e 

intelligenciára gondolni?
(Folyt, köv.)

Páter Agtiell.

Ismeretterjesztő előadás.
Lapunk egyik számában szóvá 

tettük, hogy vármegyénk minden járási 
székhelyén (mint a többi megyékben 
is) meghonosodtak az úgynevezett 
„Ismeretterjesztő előadások11. De 
megyénkben nem csak a többi járási 
székhelyeken folynak már javában 
ezek az előadások, hanem már a 
nagyobb községekben is. Itt van 
mindjárt, a mi járásunkban Szentelek. 
Itt immár a második előadást tartják 
ez évben nagy számú hallgatóság 
jelenlétében és nálunk, ami városunk 
bán, mely székhelye a járásnak nem 
csak nem volt még ilyen előadás, de 
cikkünk nem is igén talált visszhangra.

Abból, hogy „Ismeretterjesztő 
előadások" megtartása iránt még eddig 
lépések és semmiféle intézkedések 
sem tétettek városunkban, nem akar
juk azt következtetni, hogy azok 
szükségességét mindenki el ne ismerné; 
nem akarjuk azt következtetni, hogy j 
az előadások iránti érdeklődés teljesen ! 
hiányozna.

N é  m ê t ú j v á r  é s  V i d é k

éles tekintete ifjú ellenfelének szemöldökére ]' 
esett. A két szemöldök között lencsenagy- 
ságu anyajegy volt.

Eldobta kardját s ölelésre tárt karokkal 
kiáltott föl:

— Kálmán, édes fiam, Kálmán I
Ibrahim megilletődve nézte íz ősz ma

gyart. Mintha hangját ismerné, mintha sza
vait már hallotta volna.

— Kálmán , . . Kálmán — mondogatta 
magában.

Mint a tél szürke ködébe burkolt fény 
a szemre, olyanforma hatással volt Bérczy 
szava s Kálmán név az ifjú vitéz elméjére. 
Ismerte a hangot, emlékezett a névre, de, 
hogy hogyan, miként, az nem ment a 
fejébe

Belső sugallatot érzeti s ezt követte 
Bérczy karjaiba borult.

így talált rá vénségére Bérczy Imre el
vesztett fiára.

*

Hatalmas vendégsereg gyülekezett össtc 
néhány hónap múlva a Bérezlek ősi várába. 
Ürám hozta őket össze, kiket, reges-régen 
a fájdalom elválasztod.

Visszatért a jókedv Béiczyeiék szivébe

Egy nap kárpótolta őket azért, kit harminc 
évig gyászoltak. Míglőn gyermekük, agyet- 
len fiuk, Kálmán, kit oly solráig elveszettnek 
hitlek, sirattak.

A nap hőse Kálmán volt. Öt nézte, őt 
hallgatta minden vendég. Kiváncsiak voltak 
szomorú élményeire. Borzadva figyeltek az 
ifjú szavaira, mikor elmondotta, hogy a 
török hadak legbátrabb vitézei, a félelmes 
janicsárok, miként ő is, nagyrészt rabolt, 
magyar kisdedekből állanak. Ezek, kik hazát, 
apát, anyát és testvért nem ismernek, el
szántan vívják a legkeményebb tusákat még 
ott is. ahol a többiek meghátrálnak. Fáj
dalmasan fejezte be mondókáját:

— Hány magyar küzd tudatlanul saját 
hazája, talán szülői ellen, mint tettem én 
is, oh én szerencséden I

— Csakhogy megkerültél, öcsém! Igyunk 
a jobblétért kiáltotta az egyik Nyíri s a 
poharak összekoccantak tán a nélkül, hogy 
valaki észrevette volna Kálmán szemeiben 
a csillogó könyeket.

Sokáig tarlóit a vidám lakoma, melyet 
Bérczyék megtalált fiuk tiszteletére ren
deztek

Ep ezért lapunk megkíséreli, ilyen 
előadások rendezését és ez utón hozza 
a nagyérdemű közönség szives tudo
mására, hogy az első előadás, jövő 
vasárnap, e hó 21-én, délután 5 óra
kor lesz megtartva a helybeli rom. 
kath, népiskolában. Az első előadást 
szerkesztőnk felkérésére, lapunk mun
katársa, Páter Agnell tartja. Az első 
előadás címe lesz; „A legérdekesebb 
lényről!"

Ezennel felkérjük a nagyérdemű 
közönséget, hogy minél számosabban 
szíveskedjenek megjelenni, mert semmi 
esetre sem fog városunk dicsőségére 
válni, ha részvétlenség miatt és ér
deklődés hiányában mindjárt az első 
előadással be kellene szüntetni a to
vábbi előadásokat.

Ha a nagyérdemű közönség ré
széről az érdeklődés megfog nyilat
kozni előadásaink iránt, akkor lapunk 
mindent meg fog tenni, hogy több 
élvezetes és hasznos, tanulságos elő
adásban legyen része városunk lakos
ságának.

h í r e k .
— A „Némeíujvár és Vidékéinek 

legközelebbi száma e bó 2 5 -én, kará
csony napjan fog megjelenni a rákö
vetkező szám pedig újév napján. Tehát 
sem 21-én, sem 2 8  án, e két vasárnapon 
nem jelenik meg lapunk. Úgy a kará
csonyi, mint az újévi szám terjedelme
sebb lesz a megszokottnál és mindent 
megteszünk, hogy e két ünnepi szám a 
kedves olvasóközönség megelégedését 
elnyerje.

Gyors egymásutánban kergették egymást 
a síelő évek s az idők múltával alaposan 
megváltozott a helyzet. A vár lakói kicsi- 
nyenkint nyugalomra tértek, elköltöztek egy
másután a másvilágra. Csak egy öreg remete 
lakta már utóvégre a hatalmas épületet. 
Sokáig kijárt a vidékre: oktatta a népet, 
különösen a gyermekeket, buzditotla, taní
totta őket imára a hazáért s elleneink meg
téréséért.

Egyszer csak elmaradt ő is. Nem látták 
többet, senki sem tudta, hol késik a jósá
gos öreg. A vár egyik sarkán éjjelenkint 
világitó mécses is kialudt végképen.

Amióta a remete eltűnt nincs a várnak 
emberi lakója. Omlanak, düledeznek a ha
talmas kövek s hirdetik az enyészet pusz- 
tiló hatalmát A hatalmas romok, mint beteg 
szörnyeteg kuporognak a büszke bérc ormán 
s porladoznak, mig végkép elmerülnek a 
semmiségbe.

Ott, ahol egykor harcban edzett vitézek 
vivlak diadalmas csatákat és aratták a győ
zelmi babért, ma ott ember nem jár, még 
az arra tévedt vándor is kikerüli a düledező 
fészket, fél tőle, mint ijesztő kísérlettől

Csak a nép képzelete sző róla hatalmas 
meséket.

f f

,p . .. 3 -
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— K arácso n y i ünnepség. A rém. 
kát. elemi iskolában e hó 24-én délután 2 
órakor lesz a szokásos karácsonyi ünnepély. 
Ezen alkalommal lesznek kiosztva a szegény 
sorsú tanulók között az ajándékok. Az ün
nepélyen mindenki szívesen lesz fogadva.

— Ar. ig a z o ló -v á la sz t Hiány ü lése . 
A vármegye igazoló választmánya december 
hó 2 2 -én tart ülést, a melyen a törvényha
tósági bizottsági tagválasztások ellen beér
kező feiebbezéseket fogja elbírálni.

— N yilvános elszám olás. A múlt 
hó 23-án msgtarlofi kabaréelöadással egy
bekötött jótékonycélu mulatság tiszta jöve
delme 93 korona 10 fillér volt. Ezen össze
get a rendezőség a helybeli róm. kalh. elemi 
iskola szegénysorsu tanulóinak karácsonyi 
felruházására óhajija fordítani, miért ezen 
összeget már az iskolaszékhez juttatta a 
megjelölt célra leendő felhasználás végett.

— E lfogott szarvasok . Gróf Dras- 
kovicsh Pál pónici vadászterületén e hó 
11-én 4 drb. hatalmas szarvast fogtak el 
élve. Mindegyik szép nagy szarvas volt, 
melyeket csellel vezettek egy nagy ketrecbe, 
ahol azután egyenként ártalmatlanná lehe
tett őket tenni. A szép példányokat élve 
szállították el tenyésztési célra.

— Id ő já rá s . Pár napunk a hét elején 
gyönyörű téli nap volt. Kis hó esett, mely 
fénylő fehér szilinél vonla be a földet; majd 
kis fagy következeit, mely a havat tartóssá, 
az utakat pedig járhatókká tette. Nem soká 
volt azonban részünk e szép időben, csü
törtökön este a meleg szél esőfelhőket ho
zott, az eső és a hö olvadása ismét tönkre 
tette utainkat. Térdig sárban jártunk már 
péntek este. Hisszük, hogy most már egyszer 
csak állandó hideg köszönt ránk és újra él
vezetes sétákat lehetünk megfagyott ut
cáinkon.

—- líagályos betegség. Baksafalva 
községben az iskolás gyermekek között a 
roncsoló toroklob lépett fel járványszerüleg.
A járvány megszüntetése érdekében Dömötör 
Lajos főszolgabíró megtette a szükséges 
óvintézkedéseket.

— Tüzeset. E hó 9-én még eddig 
ki nem derített okból kigyulladt Síréin köz
ségben Szép János gazda lakóháza és tel
jesen leégelt. A kár körülbelül 2400 korona 
amely részben megtérül.

— E lb o csá to tt honpolgár. A m' 
kir. belügyminiszter Kopeczky Mihály vol1 

újtelepi, jelenleg wieni lakóst saját kérel
mére a magyar állampolgárság kötelékéből 
elbocsátotta.

— N évjegyet, levélpapírt, borítékot 
Ízléses kivitelben jutányos áron készít 
Bartunek Béla könyvnyomdája.

— Eljegyzés. Kaszirer Henrik elje
gyezte Mendelson Sárikát Körmendről.

— A szép karácsonyfa . Városunk- ' 
ból többen lerándnltak a hét folyamán a 
közeli Körmend városkába s csudálkozva 1 
beszélik el azt az élénk karácsonyi kiállítás : 
előkészületet, amin olt az egyés kereskedők 
fáradoznak, kiki a maga kirakatil óhajtja j 
a legszebb és legelegánsabban elkészíteni.
A sok bnzgó kereskedő fáracozását felül
múlja a körmendi Singer Co varrógép r. t. 1 
üzleti, ahol oly pompás és igazán kedves- 1 

nek mondható kiállítást találunk és mint ! 
ottani tudósilónk írja, hogy a legelőkelőbb ' 
városban sem kívánható szebb látványosság, 1 
mint fenti cég kirakatában; olt a gépekhez 
értő és varrni szerető hölgyközönségünk csu

dálkozva gyönyörködtetheti szemét a sok és 
jó varrógépeken kívül az azokon készült 
ajour, hardanger, madeira, richelieu, csipke- 
öltés, szines hímzés, recehiinzés monogramm 
és tömés munkákon. Még élénken emlék
szünk vissza az elmúlt nyárra, amikor ezen 
világhírű cég nálunk egy teljesen ingyenes 
varrási és himzési tanfolyamot rendezett; 
hölgyeink még büszkén emlékeznek vissza 
arra, hogy a technika e nagy vizmányát 
szerencsések voltak elsajátítani. Megérdemli 
tehát a Singer Co. cég, hogy aki egy hasz
nos karácsonyi ajándékban akarja családját 
részesíteni, az vegyen egy eredeti Singer 
varrógépet (Körmend, Vida József-utca. Itt 
említjük meg. hogy a cég körmendi fiókjá
nak Kardos nevű élelmes és kedves üzlet
vezetője az elmúlt héten ismét városunkban 
időzött és a közeli tavaszkor egy ujabbi 
varrási és himzési tanfolyam előkészítésén 
fáradozott. Sok szerencsét kivárniuk e nemes 
él hasznos munkájában.

— M egszökött hadfiak  „Gyöngy 
élet, szép élet- mondja a nóta a katona
életről, azonban nem mindenki oszlozza 
ezt a nézetet. így egészen más véleményen 
vannak Trinkl Ferenc hárspaiaki, Bittemann 
Nándor burgóhegyi és Pültl Károly német- 
újvári illetőségű legények. Nevezetteknek, 
mint tartalékosoknak fegyvergyakorlatra 
kellett volna bevonulniok, ők azonban 
nyakukba vették a világot és megszöktek. 
Most a katonai hatóságok országosan

j  köröztetik a vitéz hadfiakat.
I — H étfőtő l kezdve lapunk kiadú- 
: hivatala és nyom dája a g r ó f  Dras- 

kovich-fé le  uj bérpalotában van.
— Kőfaragászati és szobrászati mun

kák beszerzése előli tekintse meg Kiss Károly
; körmendi szobrász- és kőfaragó telepét.

— E sk ü v ő re , eljegyzésre és bálákra 
■ meghívókat jutányos árakon csinos kivitel- 
' ben készít Bartunek Béla könyvnyomdája 
| Némelújvárott.

— A já té k b a z á r  hirdetésére felhív
juk olvasóink szives figyelmét,

—• Tauonc felvételik Lutterschmiedt 
( Ferenc kereskedőnél, Németújvár.

SAJTÓ alatt és a legközelebb megjelenik 
a „Magyarország Monográfiája* s több 
történelmi mű felhasználásával összeálli- 

; főtt történelmi munka, mely a németúj
vári vár történetét ismerteti a legrégibb időtől 
napjainkig. — A könyv címe:

a „Németujvári vár története"
Összeállította: Haám Gyula.

E tSyR Ő L -M Á SR Ó L,

— Menyasszonyi m uíf — virágból.
A legújabb divat kreációja a virág-muff, 
amely azonban a változatosság okáért ezút
tal nem a francia metropolizból, Páriából, 
hanem a themzeparti fővárosból, Londonból 
indult ki hóditó útjára. Az uj és a fasliio- 
nable divat állal felkarolt virág-muff anyira 
annyira szép, bájos és poetikus ruhadarab, 
hogy győzelmes elterjedése a kontinensen 
is teljesen biztosra vehető A muff tudvale
vőleg téli viselet s így uj alakja is a léli 
dtvat rovatába sorolható. Az élővirigból ké
szülő menyasszonyi muffnak pedig az a 
hivatása és rendeltetése, hogy az esküvőre

menő és elég könnyen öltözött menyasszo
nyok kezét megóvja a hidegtől és a prakti
kus cél mellett egyidejűleg ékességül és diszül 
is szolgál, amire formájánál és anyagánál 
fogva is kiválóan alkalmas. A menyasszonyi 
muffot, mely néhány előkelő eőküvőn már 
bemutatkozott és fényesen állta ki a tüz- 
próbát, fél méternél hoszzabb s főleg krizant- 
hémumbél és orchydeákból állítják elő. Elő- 
részét, vagyis a homlokzatát, csokorszerilleg 
összekötött virágokból képezik ki, míg el
lenben a hátsó tésze stylszerüen tisztán zöld 
lombokból készül s belseje teher atlasz se
lyemmel van kibélelve. Olcsónak persze ez 
a ruhadarab a legjobb akarattal sem mond
ható, mert hisz egy legegyszerűbb Orchidei- 
muff is legalább 60 koronába kerül, ami 
pedig — tekintve azt is, hogy csak egy 
napon át viselhető — a inai nehéz időkben 
kissé drága.

— Plntinabánya Ném etországban.
Mint egy német aranyműves újság Írja, Né
metországban Olpe közelében nagy terje
delmű s gazdag platinabányát fedeztek fel. 
Mintegy 100 analysis ilyen kedvező ered
ményt mutál fel: ezek szerint sokkal dusabb 
a német plalinaérc az urálinál. Mig Orosz
országban a plalinaérc köbméterenkint 30 -40  
gr. sziiiplatinát tartalmaz, addig az olpei 
36—70 gr. szintemet ad. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a világ platina termelése csak- 

j nem teljesen Oroszországból eredi, s hogy 
| az orosz platinabányák is kezdenek kimerülni, 
I óriási hordereje van az uj banyavidék- 
j nek. A platina kereslet *z ékszeriparban 
j való térfoglalása, valamint az izzólámpa- 
i gyártás fejlődése fejlődése miatt egyre nö- 
í vekedik, mig a termelés slagnál vagy ha- 
! nyatlik. Csak három-négy év előtt 3800 már- 
1 kát fizettek Németországban egy kg. plati- 
1 náért, ma pedig 4Ö00 márka az ára. Az uj 
j piatinabányák mérhetetlen kincset rejlenek 
I magukban s a német ipar rövidesen ki is 
j fogja használni óriási előnyeit.

CSAR NO K.
Házasság egy festmény révén.

— Humoreszk —
Németből átdolgozta : Halmos Fertnc  

(Folytatás.)

— Ej hagyjuk ezt a témát s beszéljünk 
más dologról I — Eljön-e a mükiállitásra 
százados ur ?

— Nagyon természetes s ön is ugy-t 
Buliih ur?

— É11 nem, s önnek is azt ajánlanám. 
Ahogy hallottam nem lasz valami érdekes.

j- Mind uj festmény fiatal művészektől. . .
1 — Brrr Isten őrizzen a fiatal művészektől.

Na egészen az én véleményemen 
van százados ur. Dicsőilsük a régi művé
szeket. Erről jut eszembe; szabad lesi leg
közelebb gyűjteményéi megtekintenem?

— Oh kérem mindeneiéire már meg
akartam mutatni a két legújabban vásárolt 
műremekeket régi művészektől . .,

— Igazán, nagyon kiváncsivá tesz. De 
apropos volt önnek Juleis aquarell a kezé
ben ? -  Hogy az ára ? — Vagy talán már 
van is egy példányban ?

Juleis festmény . . . Juleis aquarell, 
hm, hm, hm . . .
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— Mi? Nem ismeri ön talán e kitűnő 
műveket ?

— Én? — Értem önt! Csak ismerem I 
Jules müveit . . .

— Azt gondoltam . . vagy talán van i 
is egy a birtokában ?

— Fájdalom nincs. De vadászok rá í 
s célba is vettem már egyet . .

— Igazán ? — Akkor a vételre kívánok 
szerencsét .. . Bocsánat azonban távoznom 
kell m ár. . .

— Már távozni akar ? Maradjon még, 1 

akarjunk egy kicsit még társologni s pár 
kortyot inni I Maradjon, rögtön hozok egy 
üveg bort még, millió mennydörgés és 
kartács . . .

— Köszönöm, kérem maradjon csak 
ülve kedves barátom! Igazán nem kérek . .. 
de megbocsát dolgom van. Adieu . . .

— Adieu . . . kezet fogtak s Bulrich 
ur eltávozott.

— Alighogy az ajtó betevődött Biílrich 
ur után a százados fürgén felugrott s meg
fenyegette a távozót. — Vén róka — engem 
nem fogsz becsapni, ott leszek én a mtiki- 
állitáson s leteszem a fejem, hogy ő is ott 
lesz, valamint a kitűnő Juleis aguarell is. 
Julies, Julies, mily különös egy név. Bizo
nyára külföldi, de az nekem mindegy, ezen 
aquarellnek birtokomban kell lenui, ha nagy 
összegbe kerül is. Na, millió mennydörgés 
és kartács . . . hogy fog Bulrich ur nézni, 
ha engem is ott fog látni . . . Tudom, hogy 
bánja már, miért a kiállítást előhozta. Várj 
csak vén róka . . . Igen, fiatal műzészek, 
bizonyára Juleis is fiatal. Millió mennydör
gés és kartács . . .  a vén százados sem bo
lond ám .. . Juleis, Juleis . . . Furcsa egy 
név, de olvastam felőle, az bizonyos ..  .

Azalatt, hogy az öreg ur ily élénk be
szélgetésben fel és alá sétált a szobában s 
terveket szöt, hogy barátja! kijátsza, Bulrich 
ur halk lassú lépesben a lépcsőn lejött s az 
előcsarnokban magállott, mormogá magában, 
csak lássátok az öreg önfejűt . . Alt a fia
tal pár a szerelemtől s az ő bogarai miatt 
kínlódhat. Gyula ur hosszasan várhatna még 
Mariska után, ha én nem volnék, de a vén 
bűnöst most az egyszer meglágyítom. Juleis 
aquarell, hatalmas és pompás gondolat . .. 
s mosolygott magában, mint a rókák szoktak 
nevetni, ha tervüket simán s ravaszon akar
ják végezni s a sikerük biztos.

Az olvasóközönség téved, ha barátunkat 
rókának gondolná, talán egy kis gyönge s 
hosszúkás arcot, villogó szemeket s vörös 
hajat képzel. Ellenkezőleg a kedves olvasó
nak s Bulrich urnák is tetszene ez a hason
latosság . . .  A magas, erős ember, a barna 
körszakái, dús hajfürtjei nem mutatják a 
róka alakját, hanem a szem, mely a szemüveg 
alól okos pillantással a világba néz. Ezen 
szemből a ravaszság mellett a jóság, hűség, 
s a jószívűség tündöklik elő.

— Ah, vén barátom, *' választottad a 
háborút, hát legyen I Most pedig nézzünk a 
szerelmesek után, — s az előbb leirl róka
természet előtört. A kertbe igyekezett meg
szokott halk lépéseivel s csakugyan ott ta
lálta őket. Kéz-kézben voltak a szerelmesek. 
Minden pillantásuk egymásé volt s csak 
néha-néha néztek a gyalogösvényre, mely 
oldalról minden percben igyekeztek ellenfélt 
lelni. Csendben, fájdalmas gondolataikat 
tárták fel egymásnak, mert Mariska szemei 
homályosak voltak, állapította meg a tény
állást a borok közt levő Bulrich ur.

Nem vették őt észre csak midőn a követ
kező elterjedt éneket kezdé dalolni:

ügy szeretlek, mint a galamb a búzát,
Koporsómig is htt leszek tehuzzád.
Még akkor is, ha a sírba letesznek,
Porladozó szivemmel is szeretlek.

— No, kedveseim, ne ijedjetek meg — 
lépett elő Bulrich ur — s nem kell kétségbe 
esni, ez az én jelszavam. Felajánlom segít
ségemet, ha akarjátok, elfogadjátok.

— Alt, ha tudná Bulrich ur I — zoko
gott keservében Mariska . . .

— Tudok mindent, majd a vén med
vével én végzek, de nektek éngetn vakon 
kell követni. Akarjátok? t

— Oh, igen!
Folyt köv.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. I
— K isleány. 1 ) Bizony ilyen dolog

ban a „mama a legnagyobb és legfelsőbb
' hatalom. Inkább szép szóval bírja rá az 
| engedékenységre; daccal nem fog elérni 

stmmii. 2.) A magunk részéről nem tartjuk j 
illőnek 3.) Talán csak próbára akarta tenni, j 
Legyen türelemmel, ha úgy áll a dolog, 
mint irta, akkor visszatér. Biztosan visszatér, 

i 4.) A fő a konyha Inkább tudjon jól főzni, 
mint klasszikus darabokat játszani.

— F. J .  S/.enkelek. A küldöttekért 
köszönet. Felfogom használni. Későn érkez
tek; mostani számunk már készen volt. 
Legközelebb.

— M. 11. Szom bathely. Köszönet az 
j érkezettért. Legközelebb meg fog jelenni.
I Most már későn ért ide. Lap minden száma 
| lesz küldve és a kívánt példányból 3. Ha 
1 eddig elmaradt — bocsánat, de nemcsak

bennünket terhelhet a hiba.

N é m e t d j v á r é s  V i d é k e

• 1913. V. 257-4

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a németújvári kir. járás- j 
bíróságnak 1913 évi V. 257—4. számú vég
zése következtében Mild és Hallamayer eég 
és Hemtschl cég javára 600 K. 300 K. és 
274 K. 64 f. s jár. erejéig 1913 évi nevein- 1 
bér hó 2 2 -én foganatosított kielégítési vég- : 
rehajtás utján le- és felülfoglalt es 1130 koro- j 

1 nára becsült következő ingöságek u. m. 1 ló, ' 
. 1 tehén, 3 sertés, I ceéplőjárgány nyilvános 

árverésen eladatnak. |
Mely árverésnek a németújvári kir. járás- 

1 bíróság 1913 évi V. 257—4. számú végzése ! 
I folytán 600 kor, 300 kor. és 274 korona j 
! 64 fillér tőkekövetelés ennek 6  százalék ! 

kamatai, és eddig összesen 95 kor. 80 fillér- I 
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Szentelek községben leendő meg- ! 

1 tartására 1913. évi d ecem b er hó 
, 33 -ik  n ap ján a k  d é lu tá n  3 ó rá ja  
1 határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán

dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.

’ évi LX. t-c  107. és 108 §-ai értelmében 
' készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
■ szükség esetén becsáron alul is elfognak 
j adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltalták és 

1 árverés kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Némelújvár. 1913. évi december 
hó 13-án.

M arcz iu k a  Dezső, 
kir. bir végrehajtó.

KÖZGAZDASÁG.
GABONA-ÁRAK.

Németújvár, 1913. évi december hó 14.
Latzer Mózes Fia cég jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők
Búza ■ — — — 18-------18 20
Rozs — — — — 16------- 16 —
Árpa — — — — 18-------- 18 —
Zab — — — — 13-------- 1350
Tengeri (idei) — — 14’----- 14.—

- í #  NIE6NIVÓK éár
TÁNCMULATSÁGOKRA CSINOS KIVI
TELBEN JUTÁNYOSÁN KÉSZÜLNEK 
:: LAPUNK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ::

— L akást akar kiadni, vagy bérbe 
venni, hirdessen lapunkban. Egy hirdetés 
tát) fillér. Hirdetése biztos sikerre vezet.

Kiss Károly
kőfaragó és szobrász 

' Körmend, Rákóczy-utca 23.
í B B a B B E I B B E I S a B B

i
| Készít és nagy választékban 

,, raktáron tart mindenféle

1 sírem lékeket
1 I! szobrászati müveket a leg-1

egyszerűbbtől a legfinomabb 
5 A és legmodernebb kivitelig.

Olcsó árak! — Olcsó árak!
P o n t o s  k i s z o l g á l á s ! !

6  ü t

UJ JÁTÉK BAZÁR

V an szerencsém a nagyérdemű kö
zönség szives tudomására hozni, 
hogy Némelújváron, az iskola- 

épületben (a szolgabirósággal szemben) 
egy teljesen uj és modern árukkal dú
san felszerelt

JÁTÉKBAZÁRT
rendeztem be, hol a közelgő karácsonyi 
ünnepekre mindennemű gyermekjátékok 
a legjutányosabb árban szerezhetők be.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve maradiam kiváló tisz
telettel

özv. SCNLEDER ISTVÁNNÉ,
játékáru-bazár tulajdonos.
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— K arácso n y i ftimopHég. A rém. 
kát. elemi iskolában e hó 24-én délután 2 
órakor lesz a szokásos karácsonyi ünnepély. 
Ezen alkalommal lesznek kiosztva a szegény 
sorsú tanulók között az ajándékok. Az ün
nepélyen mindenki szívesen lesz fogadva.

— Ar. igazoló-választm ány ülésre. 
A vármegye igazoló választmánya december 
hó 2 2 -én tart ülést, a melyen a törvényha
tósági bizottsági tagválasztások ellen beér
kező felebbezéseket fogja elbírálni.

— N yilvános elszám olás. A múlt 
hó 23-án megtartott kabaréelöadással egy
bekötött jótékonycélu mulatság tiszta jöve
delme 93 korona 10 fillér volt. Ezen össze
get a rendezőség a helybeli róm. kath. elemi 
iskola szegénysorsu tanulóinak karácsonyi 
felruházására óhajija fordítani, miért ezen 
összeget már az iskolaszékhez juttatta a 
megjelölt célra leendő felhasználás végeit.

— E lfogott szarvasok . Gróf Dras- 
kovicsh Pál pónici vadászterületén e hó 
11-én 4 drb. hatalmas szarvast fogtak el 
élve. Mindegyik szép nagy szarvas volt, 
melyeket csellel vezettek egy nagy ketrecbe, 
ahol azután egyenként ártalmatlanná lehe
tett őket tenni. A szép példányokat élve 
szállították <1 tenyésztési célra.

— Id ő já rá s . Pár napunk a hét elején 
gyönyörű téli nap volt. Kis hó esett, mely 
fényló fehér színnel vonla be a földet; majd 
kis fagy következeit, mely a havat tartóssá, 
az utakat pedig járhatókká tette. Nem soká 
volt azonban részünk e szép időben, csü
törtökön este a meleg szél esőfelhőket ho
zott, az eső és a hó olvadása ismét tönkre 
tette irtainkat. Térdig sárban jártunk már, 
péntek este. Hisszük, hogy most már egyszer 
csak állandó hideg köszönt ránk és újra él
vezetes sétákat lehelünk megfagyott ut
cáinkon.

— R agályos betegség. Baksafalva 
községben az iskolás gyermekek között a 
roncsoló toroklob lépett fel járványszerüleg.
A járvány megszüntetése érdekében Dömötör 
Lajos főszolgabíró megtelte a szükséges 
óvintézkedéseket.

— Tüzeset. E hó 9-én még eddig 
ki riein derített okból kigyulladt Strém köz
ségben Szép János gazda lakóháza és tel
jesen leégelt. A kár körülbelül 2400 korona 
amely részben megtérül.

— E lb o csá to tt honpolgár. A m' 
kir. belügyminiszter Kopeczky Mihály vol1 

újtelepi, jelenleg wieni lakost saját kérel
mére a magyar állampolgárság kötelékéből 
elbocsátotta.

— Névjegyei, levélpapírt, borítékot 
Ízléses kivitelben jutányos áron készít 
Bartunek Béla könyvnyomdája.

— Eljegyzés. Kaszirer Henrik elje- ! 
gyezte Mendelson Sárikát Körmendről.

— A szép karácsonyfa. Városunk- ' 
ból többen lerándnltak a hét folyamán a : 
közeli Körmend városkába s csudálkozva 
beszélik el azt az élénk karácsonyi kiállítás : 
előkészületet, amin ott az egyé3 kereskedők 
fáradoznak, kiki a maga kirakalil óhajija ! 
a legszebb és legelegánsabban elkészíteni.
A sok buzgó kereskedő fáracozását felül
múlja a körmendi Singer Co varrógép r. f. 1 

üzlet#, ahol oly pompás és igazán kedves- 1 
nek mondható kiállítást találunk és mint I 
oltani tudósítónk Írja, hogy a legelőkelőbb 1 

városban sem kívánható szebb látványosság, 1 
mint fenti cég kirakatában; ott a gépekhez 
érlő és varrni szerelő hölgyközünségUnk csu-

dálkozva gyönyörködtetheti szeméi a sok és 
jó varrógépeken kívül az azokon készült 
ajour, hardanger, madeira, riclielieu, csipke- 
öltés, színes hímzés, recehimzés monogramm 
és tömés munkákon. Még élénken emlék
szünk vissza az elmúlt nyárra, amikor ezen 
világhírű cég nálunk egy teljesen ingyenes 
varrási és hiinzési tanfolyamot rendezett; 
hölgyeink még büszkén emlékeznek vissza 
arra, hogy a technika e nagy vizmányát 
szerencsések voltak elsajátitani. Megérdemli 
tehát a Singer Co. cég, hogy aki egy hasz
nos karácsonyi ajándékban akarja családját 
részesíteni, az vegyen egy ereded Singer 
varrógépet (Körmend, Vida József-utca. Itt 
említjük meg. hogy a cég körmendi fiókjá
nak Kardos nevű élelmes és kedves üzlet
vezetője az elmúlt héten ismét városunkban 
időzött és a közeli tavaszkor egy ujabbi 
varrási és himzési tanfolyam előkészítésén 
fáradozott. Sok szerencsét kívánunk e nemes 
és hasznos munkájában.

— M egszökött hadfiak- .Gyöngy 
élet, szép élet- mondja a nóta a katona
életről, azonban nem mindenki osztozza 
ezt a nézetet. így egészen más véleményen 
vannak Trinkl Ferenc hárspataki, Bitteinann 
Nándor burgóhegyi és Pölll Károly német- 
újvári illetőségű legények. Nevezetteknek, 
mint tartalékosoknak fegyvergyakorlatra 
kellett volna bevonulniok, ők azonban 
nyakukba vették a világot és megszöktek. 
Most a katonai hatóságok országosan

[ köröztetik a vitéz hadfiakat, 
j  — H étfő tő l kezdve lapunk kiadú- 
! hivatala és nyom dája a g ró f  Dras- 

kovich -fé le  uj bérpalotában van.
— Kőfaragászati és szobrászati mun

kák beszerzése előtt tekintse meg Kiss Károly
; körmendi szobrász- és kőfaragó telepét.

— E sk ü v ő re , eljegyzésre és bálákra 
meghívókat jutányos árakon csinos kivitel-

; lsen készit Bárkinek Béla könyvnyomdája 
| Németújvárott.

— A já ték h azá t' hirdetésére felhív
juk olvasóink szives figyelmét,

— T auonc felvételik Lutterschmiedt 
( Ferenc kereskedőnél, Németújvár.

SAJTÓ alatt és a legközelebb megjelenik 
a „Magyarország Monográfiája* s több 
történelmi mű felhasználásával összeálli- 

; főtt történelmi munka, mely a uémetúj- 
vári vár történetét ismerteti a legrégibb időtől 

' napjainkig, — A könyv cime:

a „Németujvári vár története"
Összeállította: Haátti Gyula.í

N é m e t á j v á r  é s  V i d é k #

EGYRŐL-MÁSRÓL,
— M enyasszonyi n m ir— virágból f

A legujabb dival kreációja a virág-muff, j 
amely azonban a változalosság okáért ezút
tal nőm a francia mefropolizból, Páiisból, 
hanem a themzeparti fővárosból, Londonból 
indult ki hódító útjára. Az uj és a fasliio- 
nable divat állal felkarol! virág-muff anyira 
annyira szép, bájos és poelikus ruliadarab, 
hogy győzelmes eilerjedése a kontinensen 
is teljesen biztosra vehető A muff tudvale
vőleg téli viselet s így uj alakja is a téli 
dtvat rovatába sorolható. Az élővirágból ké
szülő menyasszonyi inuffnak pedig az a 
hivatása és rendeltetése, hogy az esküvőre

menő és elég könnyen öltözött menyasszo
nyok kezét megóvja a hidegtől és a prakti
kus cél melleit egyidejűleg ékességül és díszül 
is szolgál, amire formájánál és anyagánál 
fogva is kiválóan alkalmas. A menyasszonyi 
muffot, mely néhány előkelő eőküvőn már 
bemutatkozott és fényesen állta ki a tüz- 
próbáf, fél miieméi hoszzabb s főleg krizant- 
héraumbél és orchydeákból állítják elő. Elő- 
részét, vagyis a homlokzatát, csokorszerilleg 
összekötött virágokból képezik ki, inig el
lenben a hátsó tésze stylszerüen tisztán zöld 
lombokból készül s belseje teher atlasz se
lyemmel van kibélelve. Olcsónak persze ez 
a ruhadarab a legjobb akarattal sem mond
ható, meri hisz egy legegyszerűbb orchidea- 
muff is legalább 60 koronába kerül, ami 
pedig — tekintve azt is, hogy csak egy 
napon át viselhető — a mai nehéz időkben 
kissé drága.

— Platina bánya Ném etországban.
Mint egy német aranyműves újság Írja, Né
metországban Olpe közelében nagy lorje- 
delmü s gazdag platinabányát fedeztek fel. 
Mintegy 100 analysis ilyen kedvező ered
ményi mutat fel: ezek szerint sokkal dusabb 
a német platinaérc az urálinál. Mig Orosz
országban a platinaérc köbméterenkint30—40 
gr. szinplatinát taitalmaz, addig az olpei 
36—70 gr. szintemet ad. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a világ platina termetese csak- 

I nem teljesen Oroszországból eredt, s hogy 
; az orosz platinabányák is kezdenek kimerülni, 
i óriási hordereje van az uj banyavidék- 
J nek. A platina kereslet az ékszeriparban 
í való térfoglalása, valamint az izzólámpa- 
j  gyártás fejlődése fejlődése miatt egyre nö- 
; vekedik, mig a termelés slagnál vagy ha- 
| nyatlik. Csak bárom-négy év előtt 3800 már- 
I kát fizettek Németországban egy kg. plati- 
j náert, ma pedig 4Ö00 márka az ára. Az uj 
i platinabányák mérhetetlen kincset rejtenek 
I magukban s a német ipar rövidesen ki is 
j fogja használni óriási előnyeit.

CSAR NO K.
Házasság egy festmény révén.

— Hunioreszk —
Németből átdolgozta: Halmos F en n e  

(Folytatás.)

— Ej hagyjuk ezt a témát s beszéljünk 
más dologról I — Eljön-e a mükiállitásra 
százados ur ?

— Nagyon természetes s ön is ugy-t 
Buhih ur?

— Én nem, s önnek is azt ajánlanám. 
Ahogy hallottam nem l#sz valami érdekes. 
Mind uj festmény fiatal művészektől. . .

— Brrr Isten őrizzen a fiatal művészektől.
— Na egészen az én véleményemen 

van százados ur. Dicsőítsük a régi művé
szeket. Erről jul eszembe; szabad lesz leg
közelebb gyűjteményét megtekintenem?

Oh kérem mindeneseire már meg- 
akarlam mutatni a két legújabban vásárolt 
műremekeket régi művészektől

— Igazán, nagyon kiváncsivá lesz. De 
apropos volt önnek Juleis aquarell a kezé
ben ? -  Hogy az ára ? — Vagy talán már 
van is egy példányban ?

— Juleis festmény . . . Juleis aquarell, 
hm, hm, hm . . ,
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— Mi? Nem ismeri ön talán e kitűnő
műveket ?  j

— Én? — Értem önt! Csak ismerem j 
Jutes müveit . . .

— Azt gondoltam . . vagy talán van j 
is egy a birtokában?

— Fájdalom nincs. De vadászok rá ; 
s célba is vettem már egyet . .

— Igazán ? — Akkor a vételre kívánok ] 
szerencsét .. . Bocsánat azonban távoznom 
kell már . . .

— Már távozni akar ? Maradjon még, 1 

akarjunk egy kicsit még társologni s pár 
kortyot inni I Maradjon, rögtön hozok egy 
üveg bort még, millió mennydörgés és 
kartács . . .

— Köszönöm, kérem maradjon csak 
ülve kedves barátom! Igazán nem kérek . . . 
de megbocsát dolgom van. Adieu . . .

— Adieu . . . kezet fogtak s Bulrich 
ur eltávozott.

— Alighogy az ajtó betevödött Biilrich 
ur után a százados fürgén felugrott s meg
fenyegette a távozót. — Vén róka — engem 
nem fogsz becsapni, ott leszek én a mtiki- 
állitáson s leteszem a fejem, hogy ő is ott 
lesz, valamint a kitűnő Juleis aguarell is. 
Julies, Juiies, mily különös egy név. Bizo
nyára külföldi, de az nekem mindegy, ezen 
aquarellnek btrtokomban kell lenui, ha nagy 
összegbe kerül is. Na, millió mennydörgés 
és kartács . . . hogy fog Bulrich ur nézni, 
ha engem is ott fog látni . . . Tudom, hogy 
bánja már, miért a kiállítást előhozta. Várj 
csak vén róka . . . Igen, fiatal műzészek, 
bizonyára Juleis is fiatal. Millió mennydör
gés és kartács . . .  a ven százados sem bo
lond ám .. . Juleis, Juleis . . . Furcsa egy 
név, de olvastam felőle, az bizonyos ..  .

Azalatt, hogy az öreg ur ily élénk be
szélgetésben fel és alá sétált a szobában s 
terveket szőt, hogy barátja! kijátsza, Bulrich 
ur halk lassú lépesben a lépcsőn lejött s az 
előcsarnokban megállót!, mormogá magában, 
csak lássátok az öreg önfejűt . . . Ah a fia
tal pár a szerelemtől s az ő bogarai miatt 
kínlódhat. Qyula ur hosszasan várhatna még 
Mariska után, ha én nem volnék, de a vén 
bűnöst most az egyszer meglágyítom. Juleis 
aquarell, hatalmas és pompás gondolat . .. 
s mosolygott magában, mint a rókák szoktak 
nevetni, ha tervüket simán s ravaszon akar
ják végezni s a sikerük biztos.

Az olvasóközönség téved, ha barátunkat 
rókának gondolná, talán egy kis gyönge s 
hosszúkás arcot, villogó szemeket s vörös 
hajat képzel. Ellenkezőleg a kedves olvasó
nak s Bulrich urnák is tetszene ez a hason- ' 
latosság. . .  A magas, erős ember, a barna | 
körszakái, dús hajfürtjei nem mutatják a ; 
róka alakját, hanem a szem, mely a szemüveg 
alól okos pillantással a világba néz. Ezen 
szemből a ravaszság mellett a jóság, hűség, 
s a jószívűség tündöklik elő.

— Ah, vén barátom, te választottad a 
háborút, hát legyen I Most pedig nézzünk a 
szerelmesek után, — s az előbb leírt róka
természet előtört. A kertbe igyekezett meg
szokott halk lépéseivel s csakugyan ott ta
lálta őket. Kéz-kézben voltak a szerelmesek. 
Minden pillantásuk egymásé volt s csak 
néha-néha néztek a gyalogösvényre, mely 
oldalról minden percben igyekeztek ellenfélt 
lelni. Csendben, fájdalmas gondolataikat 
tárták fel egymásnak, mert Mariska szemei 
homályosak voltak, állapította meg a tény
állást a borok közt levő Bulrich ur.

Nem vették öt észre csak midőn a követ
kező elterjedt éneket kezdé dalolni:

Úgy szeretlek, mint a galamb a buzit,
Koporsómig is hű leszek tehozzád.
Még akkor is, ha a sírba letesznek,
Porladozó szivemmel is szeretlek.

— No, kedveseim, ne ijedjetek meg — 
lépett elő Bulrich ur — s nem kell kétségbe 
esni, ez az én jelszavam. Felajánlom segít
ségemet, ha akarjátok, elfogadjátok.

— Ah, ha tudná Bulrich ur I — zoko
gott keservében Mariska . . .

— Tudok mindent, majd a vén med
vével én végzek, de nektek éngem vakon 
kell követni. Akarjátok?

— Oh, igen!
Folyt köv.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— K isleány. 1 ) Bizony ilyen dolog

ban a „mama a legnagyobb és legfelsőbb 
hatalom. Inkább szép szóval birja rá az 
engedékenységre; daccal nem fog elérni ' 
semmit. 2.) A magunk részéről nem tartjuk ] 
illőnek 3.) Talán csak próbára akarla tenni, j 
Legyen türelemmel, ha úgy áll. a dolog, 
mint irta, akkor visszatér. Biztosan visszatér.

( 4.) A fő a konyha Inkább tudjon jól fűzni, 1 

[ mint klasszikus darabokat játszáni. j
— F. J . Szen te lek . A küldöttekért 

köszönet. Felfogom használni. Későn érkez
tek; mostani számunk már készen volt. j 
Legközelebb.

— M. B. Szom bathely. Köszönet az ; 
érkezettért. Legközelebb meg fog jelenni, j

I Most már későn ért ide. Lap minden száma 1 

| lesz küldve és a kivánt példányból 3. Ha ■ 
1 eddig elmaradt — bocsánat, de nemcsak 
. bennünket terhelhet a hiba. 1

• 1913. V. 257-4

Árverési, hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 1 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz- : 
hírré teszi, hogy a németújvári kir. járás- j 
bíróságnak 1913 évi V- 257—4. számú vég
zése következtében Mild és Hallamayer eég ; 
és Hemtschl cég javára 600 K. 300 K. és 
274 K. 64 f. s jár. erejéig 1913 évi n®vem- I 
bér hó 2 2 -én foganatosított kielégítési vég- j 
rehajtás utján le- és felülfoglalt es 1130 koro- j 
nára becsült következő ingóságek u. m. 1 ló,
1 telién, 3 sertés, I ceéplőjárgány nyilvános 
árverésen eladatnak. :

Mely árverésnek a némettíjvári kir. járás
bíróság 1913. évi V. 257—4 számú végzése 
folytán 600 kor., 300 kor. és 274 korona j 
64 fillér tőkekövetelés ennek 6  százalék I 
kamatai, és eddig összesen 95 kor. 80 fillér- I 
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Szentelek községben leendő meg- I 
tartására 1013. évi d ecem b er hó 
23-lk  n ap ján a k  d é lu tán  3 ó rá ja  
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t-c  107. és 108 §-ai értelmében 

1 készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is elfognak 

j adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá

gokat mások is le- és felutfoglaltalták és 
- árverés kielégítési jogot nyertek volna, ezen 

árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Németújvár. 1913. évi december 
hó 13-án.

M arcz luka  Dezső, 
kir. bír végrehajtó.

KÖZGAZDASÁG.
ÓABONA-ÁRAK.

Németújvár, 1913. évi december hó 14.
Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők 
Búza - • — —
Rozs — — —
Árpa — — —
Zab — — —
Tengeri (idei) —

18 '----- 18 2 0

16-------16 —
18'------18 —
13'------1350
14'----- 14.—

•ÍÉ- ME6HIVÓK -sár
TÁNCMULATSÁGOKRA CSINOS KIVI
TELBEN JUTÁNYOSÁN KÉSZÜLNEK 
:: LAPUNK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ::

— K akast akar kiadni, vagy bérbe 
venni, hirdessen lapunkban. Egy hirdetés 
íK> fillér. Hirdetése biztos sikerre vezet.

Kiss Károly
kőfaragó és szobrász 

Körmend, Rákóczy-utca 23.
H l t=l S Í  1=113131=1 t= )t= l 1=11=11=11=1

Készít és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

sírem lékeket
szobrászati müveket a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb 
és legmodernebb kivitelig.

Olcsó árak! — Olcsó árak! 
P o n t o s  k i s z o l g á l á s ! !  

■ »  ' . = = . < —

UJ JÁTÉK BAZÁR

V an szerencséin a nagyérdemű kö
zönség szives tudomására hozni, 
hogy Némelújváron, az iskola

épületben (a szolgabirósággal szemben) 
egy teljesen uj és modern árukkal dú
san felszerelt

JÁTÉKBAZÁRT
rendeztem be, hol a közelgő karácsonyi 
ünnepekre mindennemű gyermekjátékok 
a legjutányosabb árban szerezhetők be.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve maradtam kiváló tisz
telettel

ÖZV. SQNLEDER ISTVÁNNÉ,
jálékáru-bazár tulajdonos.



N é m e t  ú j  v á r  é s  V i d é k e 1913. dec. 14.6.

Névjegy!!P|  100 drb. 1.40 kor. 
I 1.60, 1.80, 2.— kor.

Nézze meg az asztalfiókban, ha van-e elég 
névjegye, újévi üdvözlő kártyája, névjegy borítékja, 
üzleti számlája, felszólítása; ha nincs, úgy idejében 
szerezze be azokat Bartunek Béla könyvnyomdájá

ban, Németújváron, hol a legjutányosabb.

Névjegy!! I
100 drb. 1.40 kor. |  
1.60, 180, 2.— kor. I

Műkönyvkötészet villamos gépberen
dezéssel.

KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉS.
Körjegyzői, községi és iskolai nyom

tatványok raktára.

! TELJES IROPABERENPEZÉSEK !
Tinták, Írószerek, irodapirok. Különle
gességek takarékkönyvekben, másoló

könyvek. iratrendezők.

KICSINY- ÉS NA6YBANI ELAPÁS.
Tükör, kép és diszmüárukereslcedés.

Ruggyanta-bélyegző és üzleti könyvek 
készítése.

figyelmes kiszolgálás.

Utazó - bundaNyúl darabja: 3 korona. Őz 
kilója 1 kor. 1 0  fillér 
Fácán drbja I kor. X0 f. 
Fogoly drbja 90 fillér. 

Szarvas kilója 50 fül. Vaddisznó kilója 
70 fillér. Szalonka drbja 1 kor 70 fíll. 
Bármily mennyiségben mindenkor vesz: 
H o d o s s y  Ciryiila, K örm enden .

w  ifi Vf? vfx vv 'Jfc \

használt, jutányos árban eladó.

—  (5IBISZER, KUKKER.

FRANCIA „LANyS“-CUKORKA
köhöífés e llen  biztos hatású; Y ,\
re k e d tsé g  e llen  gyors lialásu; M  
h u r u t  e llen  kitűnő hatású;

(PÁSTILLES LANYS) 3
Kapható a németújvári egyednrusnál: 

Lutterschmiedt Ferenc urnái.

UKTEÁS
* UNITED KINGOQM 

TEA CDMPY LONtow 
A  V IL Á G  

LEGJOBB

SH ü liS m m

Hirdetéseket 

felvesz a 

kiadóhivatal.

Főraktár Némclujvár és vidéke részére:
l.uU ersc liin ied t F erencnél, N ém et ú jv á r

BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Németújvár, 43. sz., Kovács G yula-féle ház.

M indennem ű nyom tatványok Ízlésesen, gyorsan és jutányosán 

készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg

hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelmi és 

hivatalos nyomtatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 

borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s jutányos árakon.

A „Németújvár és Vidéke“ kiadóhivatala.
A lap részére előfizetések ide küldendők. Hirdetéseket a lég

előnyösebb díjszabás szerint elfogad. Á llandó hirdetőknek nagy 
engedményt ad. Kérjen mutatványszámot!

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában. Németújváron.


