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Hull a fákról a megsárgult levél 
és az egész táj a pusztulás képét 
tárja elénk. Eltűnik a mezők és rétek
nek a szem előtt kellemes, élénk j 
zöld szine és itt-ott már csupasz, 
levelüket egészen elvesztett fák tnere- 
deznek az ég felé.

Itt az ősz és a természet már 
elkészült a téli alvásra, a pihenőre,' 
hogy majd a tavaszi szellő első 
léhelletére uj erővel láthassson a 
munkához; kipihenve magát újból 
folytathassa a részére kiszabott köte
lesség teljesítését.

A természet átalakulása, a külső
világ változása igen nagy hatással 
van az emberre. A szembetűnő külső 
jelenségek az ember kedélyére, az 
ember egész egyéniségére felette érez
hető hatást gyakorolnak és képesek 
az embert teljesen befolyásuk alá 
venni.

Az ősz eleinte, a pusztulás lát
szatát keltve, nyomottabb kedélyhan
gulatba hozza az embert. A természet

látszólagos alvása bizonyos mértékben 
a pihenés utáni vágyat ébreszti fel a 
szemlélőben is. De ez nem sokáig 
tart. Az ember tudatiban van annak, 
hogy a természet is erő gyűjtésre 
használja fel a telet, hogy majd a 
tavaszi ébredéskor folytathassa az abba
hagyott munkát. ,

így tesz az ember is. Nem a teljes 
pihenés, nem a tétlenség a téli napok 
és téli évszak jellemző tulajdonsága, 
hanem az erőgyűjtés a tavasszal kez
dődő munkára. Nem a nemtörődöm
ség es dologtalanság az, amiből a 
hosszú tél alatt az ember kiveszi ré
szét, hanem a jó gazda, a szorgalmas 
ember, a gondos apa és a közügyek 
önzetlen munkása folyton azt kutatja, 
azt vizsgálja, hogy vájjon mi az, amit 
majd a tavasszal megkell munkálni; 
mi azr amlt át keli ÍÜakitaui és mi az, 
amit megkell javítani. Készül a télen 
a tavaszi munkára és elkészíti a munka 
tervét, sorrendjét.

Van-e ház, ahol nem várna valami 
a tavaszi átalakításra? Van-e község, 
hol nincs szükség valaminek javítására?

Ne menjünk messze a kutatással. 
Maradjunk itt Németújvárott és tekint
sünk körül majd a téli idő alatt, 
vájjon nem találunk-e javítani, átala
kítani valót?

Sok, nagyon sok teendő van itt. 
Lesz időnk a hoszu tél alatt megte
kinteni a javításra szoruló dólgokat 
és megbeszélni a javítás mikéntjét és 
a munka sorrendjét is.

Használjuk fel a téli időt majd 
arra, hogy elkészítsük városunk biztos 
fejlődésének, haladásának és szépíté
sének ügyét. Fogjunk mindnyájan az 
előkészítés munkájához. Vegyük jóné
ven és szívesen mindenkinek jóakaratu 
szavát, indítványát és figyelmeztetését.

Mindnyájan erős elhatározással le
gyünk azon, hogy városunk jó és cél
szerű tervek jövő évi kivitele által a 
jövő ősszel már szebb legyen és ke- 
veseb, jogosan kifogásolható, tulajdon
sággal bírjon.

A fejlődés, a szépítés és előreha
ladás minden feltétele megvan váro
sunkban, csak akarat és jószándék 
kell annak megvalósítására.

A „Németújvári vár“ története.
Összeállította a,.Magyarország Monográfiája" és több 

történelmi műből:
H a á m  G y u l a .

(10 folytatás.)

Eszterházy seregével előbb Sümegre, 
majd innen Nemesdömölkre távozott, hogy 
megjelenése által a csüggedő Kemenesaljába 
uj erőt öntsön. Balogh Ádám Telekesi Tö
rökkel és Somogyival együtt Sopronmegyébe 
tört be, onnan előbb a kőszegi mezőn inté
zett bravúros támadást (julius 24-én), majd 
innen Szombathelyre ütött s a várai fel
gyújtotta.

E közben Heister árulás utján Sümeg 
birtokába jutott és ezzel a felkelők minden 
reményüket elvesztették. Eszterházy seregével 
szerencsésen átjutott a Dunán; Balogh Adám 
ugyan egy ideig feltartotta még magát a 
Bakony rengetegjeiben, de serege folyton 
fogyott és igy csakhamar kénytelen volt ő 
is Eszterházy! követni.

1709 őszén már rendes kuruc had nem 
volt Vasmegyében.

A következő év lavaszán a még mindig 
lappangó pestisjárvány Szombathely, Rohonc 
és Kőszegen még egyre szedte áldozatait, 
miért is Heister seregének nagy részét Vas
megyéből kivonta.

A kurucok a fennmaradt csapatokból 
1500 lovast összeszedve, Palocsay báró 
vezérletté alatt, julius közepén a Dunán 
szerencsésen átküldöttek, hogy a Bakony 
védelme alatt előnyomulva, alkalmas pilla
natban Alsó-Ausztria határára törjenek.

Palocsay megbetegedvén, a vezérlet 
béri Balogh Ádámra szállt. Időközben 3000-re 
felszaporodott dandárával, köztük a kuruc- 
világ daliái, sikerült is neki egész Sopronig 
előnyomulni, de a császáriak, nehogy Bécs- 
felé törjön, seregét félkörben körülvették; 
előbb a Pápa-felől elflnyomuló Schilling, 
majd Salamonfánál (szeptember 26-án) 
Nádasdy Ferenc császári tábornok szalasz
totta meg, mire Balogh Ádám Ikervárnál a 
még fennmaradt seregét összeszedve, Kő
szegre vonult. A város nem szívesen látta 
a kuruc menekültekei, bár Balogh Ádám 
biztositotla a polgárokat békés szándékáról, 
mindazállal kifáradt hadának megszállását

sem engedték meg, sőt egy többnyire mes
terlegényekből álló csapat a kurucokat a 
rohonci ul végén megtámadta s egy zászlót 
vett el tőlük, majd az elvonuló hadra a 
házakból lövöldöztek, mire a boszus kuhtc 
vezér a várost több helyen felgyújtotta. 
Az nap nagy szél lévén, csak növelte a 
tüzet, mely a város végén levő szénával 
lelt raktáraktól csakhamar az egész városra 
kiterjedt és pár ház kivételével, egész 
Kőszeg városát elhamvasztotta. A Falken- 
heyn gróf parancsnoksága allatt álló vár 
azonban sértelen maradt.

Balogh Adám sietve elvonult a füs
tölgő városból, innen előbb a Bakonyban 
keresett menedéket, majd a Tolnamegyében 
Vörösmartnál tervezett átkelés alkalmával 
október 29-én elfogatott és később lefejez
tetett.

Ez volt a kuruc hadjárat végepizódja 
Vasvármegyében.

1744-ben fegyverbe szólittatván a ne
messég, a vármegye a szeptemberi lusztrum 
szerint, ezúttal 869 embert állított ki. Az ez 
évi hadjáratban kiváló helyet foglal el Batt
hyány Károly gróf, a későbbi herceg, aki
12,000 főnyi, nagyrészt vasmegyeiekből álló 
hadával 6 hétig magára hagyatva, védte
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KÖNYVNYOMDA ÁTHELYEZÉS! ::: 1914. évi január 1-étől könyvnyom- 
1A dámat teljesen átalakítva a gróf Draskovich-féle uj, modern bérpalotába 
íelyezem át. További szives pártfogást kér tisztelettel BARTUNEK BÉLA.
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L eg yü n k  azon, hogy N ^m eiú jvá r  
eg y  „fe j lő d ő “ város hírében állhasson  
és a m a i korban is régi jó  és nagy  
nevéhez m éltó  helyei fo g la lh a sso n  el 
édes h a zá n k  városainak sorában.

Elfogulatlan szemszög alatt,
(Folytatás.)

Az élő anyag külömbözőleg a szer
vetlentől, vagyis a holt anyagtól, úgy 
a növény, valamint az állat sejtjeiben 
szüntelen vegyi energia, vagyis moz
gás, meleg termelésre törekszik. Állan
dóan azon helyzetre igyekszik szert 
tenni, amelyben nagyobb, bonyolultabb 
aíomcsoportozat összeverődése révén 
még több helyzeti energia birtokába 
juthat.

A holt anyagban az élenyt a ro
konság legerősebb köteléke fűzi a 
szénenyhez és könenyhez; a növény
ben azonban a szénsavból és vízből 
eltávolitódik. A vegyész ezen eltávolí
tást csak óriási hőfok, vagy szinitőszer 
által eszközölheti. Például a szénsav 
élenyét elvonhatja nátriummal, de az- 
esetre az éleny a nátriumhoz még 
szorosabban kötődik, mint előbb a 
szénenyhez. A növényben ellenben 
minden segédeszköz nélkül — já tszva , 
p illa n a t a la tt megy végbe a kikülöni- 
tés folyamata és szabadon  szolgálta- 
tódik át a levegőnek.

Az élő testben a szakadatlan anyag
bontás és anyag építés munkája folyik. 
Az élet alapvető sajátsága azonban 
nem annyira az anyagcsere, mint in 
kább az építő m unka. A gyertya 
égésében is fejlődik anyagcsere, de az 
élet fölényes része, a z  építő m unka, 
hiányzik. Mig az égő gyertya stearinja

a benne rejlő energiának tüzzé, fénnyé, 
meleggé való átalakítása folytán egyre 
fogy, addig a szerves éppen az anyag
cserében termelődő vegyi energiával 

' végzi az építő munkát; és csakis ad
dig tart az élet, mig a jelzett kettős 
munka folyamatban van.

Ezen lankadatlan munkavégzésből 
kifolyólag egyetlen szerves sem tün
teti föl a kristály mertv geometriai 
alakját.

A lényeges tehát a szervezetben: az  
anyagnak a z anyagcseréből b ekövet
kező  szünteleni m egújulása.

Okvetlenül fel kell azért léptetnünk 
a szervesben egy kü lönös erőt, mely 
a holt anyag fiziko —khemiai energi
ájának őseredeti benső törekvéseinek 
elleneszegül.

A holt anyagnak önmagától sem
milyen határozott alakja és mozgása 
sincsen; tetszéses számú tömecsből 
állhat, tetszésszerinti részekre osztható 
és az osztás után mindenegyes rész 
lényegesen ugyanaz marad.

A szervesek ellenben, habár mind 
jegecekből tevődnek is össze, oly tör
vényeket és jellegeket tüntetnek föl, 
amelyek leghalaványabb nyoma is hi 
ányzik a szervetlenben.

Hullott ez utóbbi változásai befoly
nak a szerves alakulásába, sajátos tör
vényeit, típusát azonban sohasem vál
toztathatják meg. Létezik ugyanis benne 
egy elv, mely teljes egyediségbe, épül 
ki benne. Ez a belső erő okozza, 
hogy a szervezetben, mint határozott 
egészben, minden részecske célszerű
en, az egészet szolgálva működik. 
Ezen erő felléptetése nélkül teljes kép
telenség volna megértenünk, hogy a

fiziko—khéniiai energiák a szervezet 
útvesztőjében nem céltalanul robotol
nak, hanem a legbámulatosabb mó
don a szervezet benső kiépítésén dol
goznak! Ha például bujtványok által 
szaporítunk virágnövényeket, megfigyel
hetjük : az elültetett ág az első hetekben 
nem hajt uj leveleket, hanem a szük
séges gyökérképzésen dolgozik, hogy 
újólag teljes egésszé váljék.. .

Tény, hogy a belek csak mehani- 
kus módon veszik ki a táplálékpépből 
a szükséges anyagot: de miként tud
ják, mennyit is igényelnek a csontok, 
az agyvelő. . . a foszforsav, zsir és 
mészből? Mi nyújt magyarázatot a 
belet bélelő hámsejtek bizonyos fokú 
kiválogató képességének, ami a szerve
zet előnyére szolgál, mikor a fizikai 
törvények önmagukban véve semmiféle 
kivételt és válogatást meg nem enged
nek? Vagy, hogy a szándékosan víz
szintes helyzetbe fektetett csiranövény 
gyökere poziliv geotropizmust mutat, 
vagyis a táplálék megszerzése végett 
a nehézségerő irányában lefelé nő? 
Miként is kombinálódnak a külömböző 
molekulák, mig például a lepkeszár
nyon azokat az egységes, egyöntetű 
remekbe foglalt rajzolatokat előteremtik? 
Föltehetjük róluk, hogy az egész épi- 
tőterv felértésével az egymásnak kije
lölt munkálatokról már eleve tudomá
suk volna? . . . Hogyis dolgozhatnának 
az egyes részek oly célirányosan az 
egész javára, ha nem az egészet kor
mányzó, éltető belső hatalomtól vezé- 
nyeltetnének? . . .

A legélesebb ellentét azonban az 
élő és holt világ közt a tenyészetben, 
a szaporodásban  mutatkozik. Egyetlen

Csehország határát azon kor ieghiressebb 
hadvezére II. Frigyes ellen.

Az 1751-iki országgyűlés a stíriai 
országhatár kiigazítására egy bizottságot 
küldött ki, Batthyány Ádárn gróf elnöklete 
alatt. Úgy látszik azonban, hogy ennek a 
bizottságnak működését nem koronázta siker, 
mert az 1764—65-iki országgyűlés szintén 
küldött ki hasonló célból egy bizottságot, 
gróf Batthyány Imre elnöklete alatt.

A bajor örökösödési háború újra fegy
verbe szólította a vármegyét. Az országgyű
lés által megszavazott 13,000 újoncból 
Vasmegyére 800, Kőszeg városára 24 esett; 
azonfelül a Batthyány grófok 200 huszárt, 
Batthyány Ádám 25 huszárt ajánlott fel. 
A készülődések közepett Teschenben 1779. 
május 13-án megkötött béke véget vetett a 
háborúnak.

II. József a korona birtokába vétele 
után hozzá fogott nagy terve: az egységes 
osztrák birodalom megvalósításához. Reform
jait először az egyházi ügyekre terjesztette 
ki, a Mária Terézia által 1777-ben alapított 
szombathelyi papnevelőintézetet beszüntette 
és a feloszlatott szerzetesrendek vagyonából 
a plébániák számát szaporította, úgy, hogy 
ez időben a szombathelyi egyházmegyéhez

tar'ozó plébániák száma 150-et tett ki.
A központosító törekvések sikere azon

ban első sorban az egész ország ismeretétől 
fiigött. II József e célból 1784. május elején 
kiadta a rendeletet Magyarország felmérésére 
és a nép összeírására.

Az osztrák tartományok mintájára ké
szített összeirási ivek ellen első sorban 
Vasmegye szólalt fel s különösen a katona
ság részvételét kifogásolták az összeirási 
munkálatokban. Vasmegye október 25-én 
késznek nyilatkozott az összeírás eszközlésére, 
csupán a nemesi jogok biztosítását kérte 
II. József azonban a vármegye felszólásával 
mitsem törődve, kijelentette, hogy szükség 
esetén az összeíráshoz fegyveres erőt 
használ.

1785. évben kiadott németnyelvű ren
deletek még nagyobb forrongásba hozták a 
vármegyéi; Miklós Mátyás felsőőri szolga- 
biró ez ügyben kiadott különben egészen 
jelentéktelen hirdetményét izgatásnak minő
sítette a kancellária s mig a "szolgabiró 
ellen vizsgálat indult meg, addig Batthyány 
Lajos grófot II. József a főispáni állástól 
felmenti és helyébe ez ügy feljelentőjét, 
Batthyány Miksa gróf szalonaki várurat 
nevezte ki.

A megyei rendszer sehogy sem fér 
II. József reformjai keretébe s különben is 
elég akadály gördült központosító törekvései 
elé, ezért 1785-ben eltiltotta a közgyűlések 
tartását, egy sereg főispán letétele után 
az egész országot tiz kerületre osztotta ; Vas
vármegye az első vagyis győrikerfllethez 
osztatott, mely Győri Ferenc gróf vezetése 
alatt állott.

A centralisztikus rendszer azonban alig 
ért fél évtizedet. A sikertelen török háború 
csak fokozta az ez ellen nyilvánult ingerült
séget s a magyar nemesség a porosz követ 
utján alkudozni kezdett a berlini udvarral. 
Az általános zavar közepett 1790. január 
28-án rendeletéit visszavonta a „kalapos 
király*

Több sem kellett a vármegyének. Lázas 
sietséggel döntötték romba II. József intéz
kedését, a házszámokat cltávolitották a fel
mérőket záros határidő alatt kiutasították s 
az eddigi felmérési munkálatokat elégették.

Már március 2-án összegyűlnek ismét 
a vármegye karai és rendei s a régi vármegye 
visszaállításáról értesítik a kancelláriát. Április 
14-én Batthyán József gróf hercegprímás 
főispán elnöklete alatt megtartott közgyűlésen 
elhatározta a vármegye, hogy a visszaállított
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szervetlen sem tud szaporodni. Az élet
telen anyag, hacsak valami külok nem 
idéz rajta változtatást merev egyforma
ságában marad; a szerves ellenben 
támad, nő, s időközben el is enyé
szik. Mig a holt anyag csupán hal 
mazállapotváltozast szenved s minden
egyes vele kapcsolatos folyamat meg
fordítható, addig az élőt azon tragikum 
éri, hogy nincs az a fiziko—kheiniai 
energia, amely az életbomlás folyamatát 
megfordíthatná: az élet órája, ha egy
szer lejárt, többé fel nem húzható!

Minthogy az élő anyagban úgy 
az anyagbontásnál keletkező vegyi, vagy 
másképpen helyzeti energia, valamint 
az azt szolgáltató anyag szakadatlanul 
váltakoznak: az egyetlen állandó, tehát 
lényeges benne csakis a rendező h a 
ta lom  lehet, mely az anyagot és erőit 
egységes célhoz vezeti, Az anyagcse
rénél támadó vegyi energia szolgáltatja 
ugyan az anyagépitéshez megkivántató 
erőt, de abban még nincs meg a célra 
törekvés, mert magában véve határo 
za tla n , nem  sz a b á ly o zo tt!  Tehát keil 
valami különös alapnak léteznie a 
szervezetben, mely az elemeket, erőket, 
mozgásokat mind bizonyos meghatá
rozott cél felé tereli : ez a sajátos 
alap a z  életa lap , a  belső elv.

(Folyt, köv.)
Páter Agnelí.

F e l h í v á s  e l ő f i z e t é s r e ,
Október hó 1-ével uj negyedet 

nyitunk lapunk előfizetésére és fel ké
rünk mindenkit, kik lapunkra előfizetni 
szándékoznak, hogy az előfizetési dija 
kát minél előbb küldjék be a kiadó- 
hivatalhoz.

korona őrzésére bandériumot küld.
Május 17-én a megyeház termeiben 

találjuk ismét a vármegye rendéit. A herceg 
Batthyány Lajos örökös főispán elnöklete 
alatt megtartott ülésen a haza iránt való 
hűségre megeskettették az összes jelenvolta
kat, a távollevőket annnak záros határidő 
alatt leendő letételére felhívták s az egybe
hívott országgyűlésre Boross Ferenc alispánt 
é« Ebergényi Istvánt küldték ki követekül.

1797-ben újból kitört a háború s Na
póleon a Lombardiában kivívott diadalok 
után már-már Bécset fenyegette. Hogy az 
események készületlenül ne találják az or
szágot, I. Ferenc király általános nemesi 
felkelést rendelt el, miért is április 19-ikén 
a szabad ég alatt megtartott közgyűlésben 
a vármegye rendei a felkelés szervezéséhez 
ogtak.

f A vármagye 6  század lovast állított fel. 
A tisztikar válás dás utján alakult meg, ezredes 
Batthyány Lajos herceg lett.

A felkelő nemességen kívül a várme
gye belvédelme céljából a népköréből 2 0 0 0  

gyalogost állított ki. Kőszegen tábori kór
ház állíttatott fel. A dunánintieni és dunán
túli nemesi inzurgensek előbb Vasváron 
majd junius 18-án Körmenden jöttek össze,

N ém etú jvár— Szentelek.
Azért választottuk a „Németújvár 

éri Vidéke" szept. 28-iki számában e 
tárgyban fenti cira alatt megjelent cikk 
feliratát mi is, hogy ezzel is dokumen
táljuk azt, miszerint a németújvár— 
szentelek! vasút terv oly fontos, a já
rásunk lakosságának annyira életbe
vágó érdeké, hogy szinte szükség volna 
reá, hogy járásunk lapja neki állandó 
rovatot nyisson.

Épp azért rendkívül megürültünk, 
mikor e tárgyban a fenntemliiett első 
cikk megjelent, mert bizonyságot tesz 
arról, hogy már kezdik a németújvár— 
szenteleki vasul tervét kellően ériékelni 
ott is. hol évekkel ezelőtt először e l
lenséges érzelmekkel fogadták ; — ké
sőbb már csak csendes rcsignatióval, 
karba tett kezekkel nézték, s már nem 
bánták volna, ha a vasút éppen ki is 
épült volna, de természetesen — nél
külük!! Ma pedig — hála Istennek — 
kezdik belátni, hogy bizony e vasút 
nekik úgy életérdekük, mint akárcsak 
Szenteleknek; tova fejlődésük épp úgy 
függ e vasúttól, mint a járás bármely 
érdekelt községének. Ez maga — N é 
m etit j  vár.

Örülünk ennek különösen azért, 
mert maga az a -körülmény, hogy 
Németújvárott a vasútra vonatkozó köz
vélemény kedvezőbbre fordult, már 
nagy lépés előre. Hisz eddig minden 
kísérlet azon tört meg, hogy Németúj
vár és közvetlen környékének érdekelt
sége mereven elzárkózott mindenféle 
áldozat elől s jóformán csak Szentelek 
és Pusztaszentmihály maradtak egyedül.

Most azonban, ha Németújvár nem
csak óhajtja a vasutat, de hajlandó

' is oly mértékben áldozatokat hozni, 
mind ez érdekeltségének és tehetsé- 

j gének megfelel, s magához ragadta 
• egyúttal a kezdeményezést, mire, mint 
: a járás székhelye, vezető pozitiójánái 
| fogva hivatva is van: van remény 
' arra, hogy a már vagy 15 éve vajúdó 
, lerv végre valóra is váljék.

Németújvárnak igazán nagy okai vol
nának arra, hogy ezt megtegye. A város 
vezetősége már régóta dicséretes buzga
lommal dolgozik azon, hogy a várost min 
den irányában fejlessze, hogy az necsak 
hivatalánál fogva legyen a járás köz
pontja, hanem gazdasági fejlettségénél 
fogva egyúttal forgalmi gócpontja is 
legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, 
ha a járás északi legnépesebb részét 
vasúttal Németújvárral összekötjük, 

j Csak ez volna képes Németújvár for- 
i galmát egy eddig nem is remélt mér- 
: tékben fellendíteni, mert ez a vasút 
| Németújvárt újabb 30000-nyi nép 
I gazdasági gócpontjává emelné. A já- 
; rás déli részétől Németújvár már nem 
' várhat sokat; mert részint sokkal 
| gyérebb népességű, részint pedig ki

tűnő összeköttetéseinél fogva a sokkal 
fejlettebb Körmend felé gravitál.

Fogjunk tehát össze mindnyájan. 
Nincs köztünk e kérdésben érdek- 
ellentét. Legyünk egyszer erősek. Ne 
riadjunk vissza áldozatoktól sem; — 
s akkor végre is diadalra visszük a 
szent ügyet. Meg fog valósulni járá
sunk vasútja. Nyomában pedig nem
csak ezrek hálája, fog járni hanem 
pezsgő, diadalmas gazdasági tevékeny
ség fogja hirdetni az egyetértés célját 
és a magyar haza dicsőségét.

Egy szentelek i.

.. ... _ . 3 -

ahol felettük szemlét tartottak. Innen azon
ban csakhamar Szombathelyre vonultak s a 
közben érkező visszamaradt liszamenti fel
kelőkkel együtt augusztus hóban 27 vár
megye inzurrekciója táborozott a Szombat
hely melletti szanati mezőn.

Augusztus 16-án maga I. Ferenc király 
nejével Szombathelyre érkezvén, az inzu- 
rekció felett szemlét tartott. József nádor 
vezérlete alatt öszeseu 98 század lovas és 
három zászlóalj gyalogos vonult el a királyi 
vendégek előtt.

Még mielőtt a harctérre mentek volna, 
létrejött a campoformiai béke, minek követ
keztében az inszurrekciót a december 16-án 
keit királyt leirat feloszlatta s a felkelő ne
messég igy félesztendői táborozás után visz- 
szatért házi tűzhelyeihez.

1808-ban Spanyolország lealázása után 
Napóleon mindinkább fenyegetőig lépett 
fel az ország ellen. Az országgyűlés ezúttal 
a nemesi felkelést határozta el. Csakhamar 
erélyesen megindult az inszitrekcio az egész 
országban,

A december 19-én Szécscnyi Ferenc 
adminisztrátor elnöklete alatt megtartott köz
gyűlésben a vármegye közönsége a nemesek 
összeírását és a szemlén való megjelenését

határozta el.
1809 év február 19-én I. Ferenc ki

rály ama kijelentésére, hogy a béke tovább 
fenn nem tartható, Vajda Antal és Sigray 
József követek egész hévvel karolták fel a 
felkelés ügyét. A kiküldött avató bizottság 
ernyedetlenül működött úgy, hogy a már
cius 3-án érkező József nádort Németgencs- 
nél Batthyány gróf vezérlete alatt már egy 
felfegyverzett nemes felkelőcsapat fogadta, 
ugyancsak gróf Széchenyi adminisztrátor je
lentette. hogy 275 lovas és 2403 gyalogos 
felkelő nemes áll rendelkezésére. A nemesi 
felkelés pénztára 118,447 forint és 18 kraj
cárral rendelkezett

A május 1 -éré összehívott közgyűlés 
már az egész nemesi inzzurrekciót Szombat
helyen találta s május 6 -án a sereg Andrásy 
János tábornok rendelkezésére bízatott.

Napóleon ezalatt mindinkább közeledett 
Bécs felé és azt május 13-án el is foglalta. 
E Iliire a vármegye különböző községeiben 
elhelyezett iiuurrekció parancsot kapott az 
elindulásra. Május 12-én indult Hosszupe- 
resztegről a lovasság, 16-án pedig a gya
logság Erdődy gróf ezredes parancsnoksága 
alatt.

(Folyt, köv.)
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— Szem élyi h ír. Simonyi Semadám 

Sándor országgyűlési képviselő e hó 4-én 
este városunkba érkezett és Dr. Sik Lajos 
ügyvédnek volt rövid pár óráig vendége. 
A képviselő még aznap este átment Pusz- 
taszentmilrályra Thomas Ferenc espereshez, 
hogy a másnapi búcsún résztvehessen. 
Pusztaszentmihályról 5-én este utazott el 
képviselőnk. — Dr. Polczer Dezső tb. 
főszolgabíró néhány napi szabadságra a 
Sághsgyre ment szüretelni. — Lendler Kál
mán állatorvos pár napi szüreti vakációra 
Celldömölkre távozott.

— Ju b ile u m . Ünnepet ül ma a hely
beli zárda. Paler Fausztin ünnepeli szerzetesi 
fogadalma letételének 50 éves jubileumát. 
Ez alkalommal ma délelőtt féltizkor ünne
pélyes istentisztelet lesz, mely alatt Páter 
Leser Grácián, mint a Provinciális helyettese 
átnyújtja a jubilánsnak a bakulum senectutist. 
Prédikálni e nap Páter Gottfried fog. A 
szentmise alatt a helybeli elemi iskola növen
dékei énekelnek.

— Kitűnt,etós. A király Dr. Varga 
Gábor, orsz. képviselő, szentgotthárdi ügy
védnek a közélet terén kifejtett eredményes 
munkásságának elismeréséül a királyi udvari 
tanácsosi címet díjmentesen adományozta.

— F tisp ö k já rá s  K örm enden . Nem
régiben volt Körmenden Gyurálz Ferenc ev. 
püspök és e hó 5-én pedig gróf Mikes 
János megyéspüspököt látta falai között 
Körmend városa. A körmendi kath. legény- 
egylet újonnan épült házának felavatására 
érkezett a püspök e városba és ő végezte 
a felavatást is. A körmendiek melegen és 
szívesen fogadták és ünnepelték a köztisz
teletnek örvendő püspököt, ki az ünnepség 
és Perényi Antal prépost plébános által adott 
ebéd után visszautazott Szombathelyre.

— T anitógy tilos. A Szombathely 
Egyházmegyei Róm. Kath. Tanítóegyesület 
németújvári köre e hó 15-én d. e. fél tiz 
órakor Tobajon gyűlést tart, melyre a követ
kező meghívó lett kibocsátva: M eghívás. A 
Szombathely Egyházmegyei Róm. Kath. 
Tanítóegyesület németújvári köre folyó évi 
október hó 15. napján délelőtt fél tiz óra
kor Tobajon tartja rendes őszi gyűlését, 
melyre a kör t. c. tagjait, valamint az ok
tatás-nevelésügy barátait tisztelettel meg
hívom. A gyűlést 9 órakor szentmise előzi 
meg. Kelt Újtelepen, 1913. október 5-én. id 
Prenner Imre. Tárgysorozat. 1.) Elnöki 
megnyitó. 2.) A tavaszi gyűlés jegyzőköny
vének felolvasása. 3.) Elnöki jelentés. 4.) 
Gyakorlati előadás a kézimunka-tanításból 
„Levélforma és levélmintázás". Tartja Hoff- 
mann Sándor felsőujlaki kartárs. 5.) Elmé-
eti értekezés: „A rajztanitás uj iránya". 
Előadó Krammer József némelújvári kartárs, 
6 .) Az előadások megbirálása. 7.) A tagdijak 
és a hátralékok beszedése. 8 .) Adakozás a 
kath tanítók árvaházára. 9.) Indítványok 
10.) A jövő gyűlés helyének meghatározása 
és az előadók jelölése.

— Szentelek  nem  lesz nagyköz
ség. Vasvármegye törvényhatósága szeptem
ber hó 15-én tartott közgyűlésén elutasította 
Szentelek községének azon kérelmét, hogy 
nagyközséggé alakulhasson át.

— V issza a  szabadságró l. Kovács 
József állomás főnök 6  héti vakációjáról e 
héten tért haza és hétfőn 13-án, átveszi 
hivatalát.

— H osszuuap. F. évi október hó 11-én 
köszönt be a zsidóság engesztelési ünnepe, 
a „Jóm kippur" (izr. időszámítás szerint 
Tisri hónap 10-ike.) A mindennapi életben 
„hosszú napnak" mondják. A bűn tudatában 
élő lelkeket megtöri és lesújtja a vétek és 
alázattal fogadja az engesztelés napját. Tudja 
és nem felejti a zsidóság, hogy eljövend 
az Ítéletnapja, amelyen érdem szerint Ítél az 
igazság ura,

— H ad asty án o k  m u la tság a . A 
rábakereszturi katonai hadastyán egyesület 
németújvári osztaga e hó 1 2 -én, ma vasárnap, 
a Demartin-féle vendéglőben táncmulatságot 
rendez. A tánc este 8  órakor kezdődik és 
hozzá a zenét körmendi Horváth Jóska zene
kara szolgáltatja. Belépődíj személyenkint 
1 korona. Egyenruhás hadastyánok belépő
díjat nem fizetnek. Felülfizetések hirlapilag 
nyugtáztatnak és köszönettel fogadtatnak. A 
hadastyánok mulatsága minden esztendőben 
fényesen sikerült eddig és megvagyunk róla 
győződve, hogy jöyő számunkban is arról 
számolhatunk be, hogy az idei mulatság is 
szépen, jól sikerült mulatság volt.

— Uj á lla tb iz to s ító  szövetkezet. 
Elismerésre méltó tevékenységet fejt ki 
járásunk gazdái érdekében Lendler Kálmán 
állatorvos. Megalakítja sorban a felette fon
tos kihatású és 'üdvös célú állatbiztosító 
szövetkezeteket. Legújabban a kukméri és 
németszentgróti körjegyzőségben alakított 
ilyen szövetkezetei, melyek e hónapban meg 
is kezdik már működésüket.

— Jó v á h a g y o tt ha tá ro za t. Német- 
szentgrót községnek azon határozata, mellyel 
Kirnbauer Rezső körjegyző lakbérilletményét 
600 koronában állapította meg jóvá lett 
hagyva.

— F e lm e n te tt anyakönyvvezető  
helyettes . A főispán Szendi Kálmán volt 
tobaji anyakönyvvezető helyettest, lemondása 
folytán, állásától felmentettve.

— R ep iilőverseuy . Nagy repülő- 
verseny volt Szombathelyen e hó 5-én, 
múlt vasárnap. Tőlünk is sokan mentek le 
ez alkalommal a megye székhelyére. A ver
seny általánosságban kielégítette a közön
séget. Ugyanis annyira sikerült, hogy, akik 
megjelentek a versenyen meg voltak elé
gedve, mert mégis láttak valamit; akik 
pedig otthon maradtak, azok is megvannak 
elégedve, mert úgysem láttak volna semmit 
a versenyen. A hirdetett pilóták fele sem 
szállott fel ; a felszállók közül pedig csak 
Dobos mutatott valami látványosabb repülést. 
Persze volt leesés is; Wittmann bukott fel 
gépével. Még egy pár ilyen sikeres látvá
nyosság és Szombathely Németújvár példá
ját fogja követni; t. i, semmit sem fog 
rendezni.

— K abaré S zcu te lckcn . A szent- 
eleki ifjúság nov. hó 2 0 -án kabaré előadás
sal egybekötött táncmulatságot rendez. A 
meghívók rövidesen ki lesznek bocsátva. 
Előre is tudjuk, hogy sikerülni fog a szent- 
elekiek mulatsága, mint eddig is mindég 
sikerült. Városunkból is többen mennek 
majd fel, különösen, ha mi is vendégül 
láthatjuk a szentelekieket a németújvári 
kabarén.
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— Uj bába . Kisvaikulon a napokban 
választották meg bábává Szvetics Józsefné 
old. bábaasszonyt.

— B efe je ző d tek  a fogyasztási adó
tárgyalások. Ez évben nincs szükség reáuta- 
és idegen kezekbe való bérbeadása, mert a 
fogyasztási adók kezelését a községek vet
ték át.

— E lb o csá to tt h o n p o lg á r . Sinko- 
vics József, volt sóskúti, jelenleg fürstenfeldi 
lakos a magyar állampolgárság kötelékéből 
elbocsátatott, saját kérelmére.

— L opás. Több helyen loptak el 
Szenteleken apróbb tárgyakat és ruhákat az 
elmnlt héten. Eleinte még gyanúsítani sem 
tudtak senkit, a károsultak később azonban 
rajtacsipték a tetteseket is. Huszák Ferenc 
és társai cigánylegények személyében.

— E lm eb eteg . Linzer Szidónia új
hegyi lakost, gyógyíthatatlan elmebetegsége 
miatt a napokban fogják a lipótmezei 
tébolydába szállítani.

— S ertés  vész. Sóskút községben ser
tésvész lépett fel. A szükséges intézkedések 
megtétettek.

— T ű zo ltó m u la tság . A „Felsöujlakj 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület" október hó 
26-áu (vasárnap) Vollmann József vendég
lőjében saját pénztára javára táncmulatságot 
rendez. A tánc 7 órakor kezdődik. Belépő 
d ij: személyenkint 60 fillér. Egyenruhás 
tűzoltók belépődíjat nem fizetnek. A zenét 
Baranyai János szolgáltatja.

— B ev o n u ltak  a  k a to n á k . Az 
önkénteseket, kik már e hó 1 -én vonultak 
be, 9-én követték a 2 és 3 évesek. Csütör
tökön délelőtt a 1 0  órai vonathoz vig zeneszó 
mellett vonultak fel a vidéki regruták 
városunkon keresztül. Volt ének, zene vig- 
ság. Ám az állomáson megváltozott a kép 
A bucsuzás pillanata megváltoztatta a kedély- 
hangulatot és szülő, gyermek; regruta és 
szerelmese sírva borultak egymás vállaira 
mert hát mégis csak rossz dolog messze 
menni az embernek szeretteitől.

— Id ő já rá s . Szép meleg napok kö
szöntöttek benünket az elmúlt hét elején, de 
hidegre fordu|t az idő a hét vége felé. Pén
tek és szombat estefelé már a tél közeledését 
jelentő hűvös volt. A hét folyamán csütör
tökön délelőtt szép esőnk is volt, mely újra 
a partjáig dagasztotta meg a Strém patakot. 
Szombat délután újra szép, száraz időt jósolt 
a barométer.

A  hót hum ora.
E cim alatt ezentúl hetenkint fogunk 

1 — 2  humoros beszélgetést élcet stb. közölni. 
Helyszűke miatt ma csak a következő találós 
diskurust adjuk.

V ári Pista : Hej 1 de nehéz a Balkánon 
békét teremteni.

E le in  Jóska: Na, van ennél még nehe
zebb is.

P is ta :  Hát én nem tudnék hirtelen mon
dani.

Jó ska : Gondolkozzál csak!
P is ta : ...................
Jó ska :  Hát nem nehezebb a balkáni 

béke megteremtésénél is Németújvárott a jó 
és szép társadalmi élet megteremtése?

¥ ® j j s § t  fc g p is s tg ls ,
ki bérgazdaságomban termelt te
jet kaució mellett átvenné. Fize
tési feltételék és átvétel módja 
megegyezés szerint. Vállalkozók 
:: :: :: forduljanak :: :: ::

S z ü ts  János bérlőhöz,
:: N én ie tú jv á r, ::
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— Búcsú. E hó 5-én búcsú volt 
Pusztaszentmihályon, mely alkalommal va- ' 
lóságos országos vásár képét mutatta a 
község. A hosszú utcáin végig minden helyet 
sátrak foglaltak el és az embereknek nagy 
sokasága tolongott az úttesten. Messze 
vidékről, igy Vasvárról, Felsőőrből és Pinka
főről is jöttek e napra kereskedők áruikkal 
melyekből ugyan soicat vásárolt össze a vi
dék lakossága. Délután 3 óra felé már lassan 
elcsendesedett és elnéptelenedett az utca, de 
bezzeg tömve volt minden vendéglő és 
vig zeneszó mellett jól mulattak a puszta- 
szentmiháiyiak és az odasereglelt vidékiek.

— S ik e rü l t  o p e rác ió . Sasek Ferenc, 
szentgotthárdi főgim. tanuló Sasek József 
helybeli uradalmi főkertész fia súlyosabb 
természetű vakbélgyulladásba esett még a 
múlt hónapban. Aggódó szülei elvitték a 
beteget Grázba az irgalmasok kórházába, 
ahol Luse tanár, Dr. Lienhard és Dr. Gre- 
gor segédkezése mellett megoperálta. Az 
operáció szerencsésen sikerült és a beteg 
immár a biztos gyógyulás utján van szülei
nek örömére.

I

— E lu ta s íto tt  k é re le m . Legutolsó j
vármegyei közgyűlésen el lett utasítva | 
Baksafalva, Nád és Szénásgödör községek- j 
nek azon közös kérelme, hogy részükre 1 

Baksafalva székhellyel egy uj körjegyzőség . 
állíttassák fel. 1

— L ak ás t akar kiadni, vagy bérbe ' 
venni, hirdessen lapunkban. Egy hirdetés | 
8 0  fillér. Hirdetése biztos sikerre vezet I |

— Tűz. E hó 7-én este erős vörös ( 
fény jelent meg Németszentgrót irányában a 
messze távolban. Látszott, hogy meglehetősen 
nagy tűz pusztít valahol. Másnap már 
megtudták a valót. Németszentgróton tel
jesen leégett Hafner György gazdálkodó
nak lakóháza az összes melléképületekkel 
és a ház mellett felhalmozott gabonával 
együtt. A tűz gyújtogatásból származott, 
azt meglehetett állapítani; de, hogy ki a 
tettes, az még csak a gyanú tárgya. Állító
lag bosszú müve a gyújtogatás. Azt is 
hirtll hozta a fáma, hogy a lakás ajtaját . 
lánccal kötötte be a gyújtogató, mielőtt a 
házat felgyújtotta, úgy, hogy a lakók csak 
nehezen és csak az utolsó pillanatban tud
tak kimenekülni az összeomló égő házból.
A csendőrségi nyomozás majd tisztázza a 
dolgot.

— Lopás. Ismeretlen tettes e hó 7-én 
este 7—8 óra között a Kneffel-féle vendég
lőben ellopta Kncffel József vendéglős egy 
öltözet ruháját. Érdekes, hogy a ruha a 
konyha mellett lógott és a tolvajnak sikerült 
észrevétlenül leemelni a ruhát, bár ily idő
tájban már a honyhában többen szorgal
matoskodnak.

— T anonc felvétetik Lutterschmiedt 
Ferenc kereskedőnél, Németújvár.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Szentelek! tudósító. Mindenkor örömmel vesz- 

szük a szenteleki híreket. A vasút ügyét nem fogjuk 
levenni a napirendről, már csak azért sem, mert 
kiváncsiak vagyunk, vájjon van-e lelkesedés a járás 
lakói között ilyen felette fontos közügy iránt, van-e 
összetartás és akarat. Mert, ha ezek megvannak, 
akkor biztos a siker. Ha azonban tényleg a közöm
bösség ütött tanyát e vidéken és egy ily közösérdek 
sem tudja kitartó tevékenységre összehozni az em
bereket, akkor necsodálkozzunk, ha mindenben előt
tünk járnak majd más járások és csak mi maradunk 
el. De nem is érdemelünk akkor mást. Reméljük 
azonban a legjobbat.

CSARNOK.

Németújvár, 913. okt. 7.
Eljöttem és nem bántam meg,
Hát a Luciferre mondom. 
Kolosszális emlékekkel 
Terheltem meg köztetek a 
Gyomrom.

A szellemes elevenség,
Mi a lelketeket járja,
Pokolbeli ttizlegények 
Vinkóval kent, mesebeli 
Bája.

Összecsapott, elragadott 
Az a sok szellemi szikra,
Mi esténként ott cikázott 
S mint mondjátok, minden este 
Járja.

A sok jó vicc, jó adoma!
De hát ki a szülő anyja?
Terem itten, hol a fejbe,
Hol noteszbe, mint erdőbe 
Gomba.

A szép kánkán, gyönyörű dzsikk. 
Észt vesztő fizó-mimika.
Tik-Tak, mi a hájt lehúzza.
Nem feledi aki egyszer 
Látta.

Hány éjszakám tették tönkre. 
Csiklandós adomáitok?
Éjjel nappal a kacagás 
Rám nehezül, mint valami 
Átok.

Üldözni fog, merre járok. 
Könnyeimtől alig látok.
Nevető görcs közepette 
Gondolok majd jó cimborák, 
Rátok. J .  C s a p lo v ic s  E lek .

A m it nem jó elárulni.
Irta: Halmos Ferenc-

Ének hallatszik az erdő magányából.. , 
Égy nő lágy csengő hangja kihallik, ámit 
férfi szép baritonja kisér ..

„Azt beszélik a faluban, hogy te bús 
vagy hallgatag 1“

Az ének a szép erdői környezetben oly 
szépen és gyönyörűen, mintegy harmóniába 
igyekezett lépni, hogy beszélgetésünket 
barátommal abba hagytuk s csodáltuk a 
szép éneket, Könnyű volt kitalálnunk, hogy 
kicsodák is voltak énekeseink. . . Én istenem, 
boldog szerelmes pár. . .

De hallga . . . közeledik az ének felénk. 
Mint gondoltuk, igazunk volt. A fák közül 
kibújva a tisztáson, egy pár tűnt elénk.

Gyönyörű barna nőnek a feje, a dús 
hajfürtüs fő, a férfi vállán pihent, mig a 
férfi gyenge ölelésben tartá szive király
nőjét.

Megjelenésünk, úgy látszik megzavarta 
őket, mert kibontakozva menekültek el I

szemeink elől. Hát kérem, kissé kellemetlen 
érzés a szerelmes párnak amidőn a magányt 
kedvelik s emberekkel, hozzá még kiváncsi 
emberekkel találkoznak. Elhagytak bennün- 

! két s csak most ismertem meg őket. 
Szilaszy Etelka, a jószágkormányzó leánya 
s Gábor IstAÍn fogalmazó voltak az idilikus 

1 jelenet közei.
Miután megismertük őket bámulat fo

gott el bennünket, hogy itt látjuk őket mit 
a másik percben rőktön meg is magyaráztunk 
magunknak. Egy párbeszéd jutóit eszembe 
mit a múlt héten önkénytelenül hallottam 
a parkban két ismerős hölgytől. Beszélgeté
sük tárgya Szilaszy Etelka volt s igy tud
tam meg, hogy a leány szülői ellenzik az 
ifjak együtllétét.

Feri barátommal egyet gondoltunk; úgy 
látszik, hogy hőseink hazulról szöktek ide 
találkára.

Tovább menve kérdem társamtól: 
„Mit gondolsz, kellemetlen lehetett nekik, 
hogy felismertük őket ?“

„Úgy hiszem, mert Gábor jó ismerősöm 
s mint meglátott röktön elfordult.*

Behatoltunk jobban az erdőbe, de az 
előbbi találkozás nem ment ki eszemből, 
végre mintegy felrezzenve a monologizálá- 
somból újra hallatszott az ének. „A virág 
is egyszer nyílik és elhervad azután. . .

Megálltunk s hallgattuk. Énekeltek oly 
szivhez szóló hangon, milpha az előbbi 
kellemetlen dolog nem is történt volna.

- De miért? — kérdém — nem veszed 
I és2re> a hangok mindig jobban közelednek ?“

Feri: „Én is úgy veszem észre ! jobb 
, lesz lla leülünk*. — Leültünk s Feri előveite 
t  vá2lat könyvét s mint szenvedélyes rajzoló 

rajzolni kezdte a tájat. Én azonban nyug
talankodtam mert az ének mindjobban 
közeledett s a másodszori találkozás érzése 
fogott el.

„Távozzunk innen* — mondám. „Már 
késő — mondta gúnyosan Feri — nézz 
oda. A mutatott irányban néztem s az előbbi 
párt láttam a sűrűből eiőre jönni. Ezek úgy 
latszik eltévedtek s egy kerülővel a hátunk 
mögé jutottak, gondolám boszuságomban 
mert igen feszélyezve érzém magam midőn 
a nő meglátva bennünk felsikoltott: „Ah 
hát ezek megint itt vannak*. A férfi is 
boszus lehetett a másodszori találkozás 
folytán, mert idegességében a nőt hirtelen 
az ellenkező irányba rántá, sárrá el is tá
voztak.

Hazafelé indultunk őket elkerülve.
Feri igen gondolkozva ment, mi igen 

meg ijesztett s hirtelen mint a villám mely 
lesújt, ötlött az eszemben, hogy Feri is 
ndvarolt valamikor e nőnek s „Ő“ azonban 
gúnyosan kikosarazta, amint megakarta 
kérni és ez most azért boszut forral.

Hozzábi fordult: „Mit gondolsz, miről 
ábrándoztam ?“ Tudtam jól, de nem is 
mertem szólni még kérdésére sem.

Feri azonban hangosan s oly hangon 
melynek hallása megrezegtette valómat 
rnondá:

A boszuról, igen — megboszulom őtl 
Hallod megboszulom, hogy engem oly gú
nyosan kikosarazott, nem illik elmondanom 
ezt, de neked mégis elmondom. „Addig 
tény, hogy nem nyugszom 1*

Csitítottám, de nem bírtam vele. Ily 
állapotok között értünk haza.

(Folyt, köv.)
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Két szoba
konyha, kamra stb. hozzá
tartozó mellékhelyiségből álló 
utcai lakás 1914. január 1-re 
kiadó. :: Esetleg azonnal is. 
Cim e lap kiadóhivatalában.

H FRANCIA „LANyS“-CUKORKA
CÍ' köhögés e llen  biztos hatású; y j  
3.Í rek ed tség  e llen  gyors hatású;
£t(j h urut e llen  kitűnő hatású;
’f í  (PASTILLES LANYS)
^  Kapható a németújvári egyedárusnál: 

Lutterschmiedt Ferenc urnái.

Fodrász-segéd
állandó alkalmazást nyer: Schreiner 
Gyula fodrásznál, Németujvárott. — 
Ugyanott egy tanonc is felvétetik.

Hirdetések felvétetnek

Kiadó lakás!
Két szoba, egy előszoba, 

egy konyha és konyhakert
ből álló lakás kiadó. Hol? 
Megtudható lapunk kiadó- 
hivatalában.

NÉVJEGYEKET
azonnal elkészít:

Bartunek Béla könyvnyom
dája Németujvárott. 43. sz.

i i a - i i i ;
„ Iíe il- I ja k k “ -nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem!
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle;
Kevés munka, semmi kin,
Barna, vagy porsztlrke szin,
Figyelmet csak arra tegyen,
Hogy az mindig „ lie il - I .a k k “ legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány,

Mindenkor

Ha „ fe h é r  K e il- l,a k k “ -ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e il-L ak k “ azúrkék, 
Kertibutort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„K e il-L a k k “-ból van minden 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „K eil-Ijak k “ 1

szín,

kaphatók:

LUTTERSCHMIEDT FERENC CÉ6NÉL, NÉMETÚJVÁR
Körmend: Heiszig Lajos Szombathely: Kaiser Lajos.

BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Németújvár, 43. sz., Kovács Gyula-fé le ház. 
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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 leg

előnyösebb díjszabás szerint elfogad. Á llandó  h irdetőknek nagy 
engedményt ad. Kérjen m utatványszámot!

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában, Németújváron.


