
I. évfolyam. Németújvár, 1913. október. 19. 12. szám.

T Á R S A D A L M I ,  S Z É P I R O D A L M I  ÉS K Ö Z Ó A Z D A S Á d l  H E T I L A P .
——- E l ő f i z e t é s i  á r a k :  —1----
Negyedévre 2 korona. — Félévre 4 korona. 
Egész évre 8 kor. — Egyes szám ára  20 fIII. 
H irdetések és Nyiitterek díjszabás szerint.

F ele lő s  sz e r k e sz tő :  
l>r. J. CSAPLOV1CS ELEMÉH.

Szerkesztőség és k iadóh iva tal: Németújvár, 
43. sz. — lap tu la jdonos: Bartunek Béla, hova 
az előfizetési és hirdetési dijak küldendők 
--------  Kéziratok nem adatnak vissza. —------

a magyar szó (erjesztéséért, a magyar 
hazaszeretet ápolásáért.

Most az első negyedév végén nem 
lankad bennünk a remény és hisszük, 
hogy mindazok, kik eddig bármi okból 
is nem sorakoztak táborunkba, kik 
eddig nem csatlakoztak előfizetőinkhez, 
hogy ezek most már szintén vélünk 
lesznek és nem fogják érzéketlenül 
magára hagyni a magyar nemzeti esz
mékért küzdő és sok nehézséggel ta
lálkozott lapunkat

Mi maradunk az eddigiek. — A 
„Németújvár és Vidéke''' fehér zászló
ján folt nincsen és nem is lesz, mert 
az igazságért és első számunkban hir
detett céljainkért mindig a tisztesség 
utján küzdünk. Erről az útról le nem 
térünk és munkánkban csak erősít és 
buzdít, ha kedves olvasóközönségünk 
fokozódó mértékben támogat.

Reméljük, hogy a második negyed 
év csak haladás lesz a célok megvalósí
tása terén. Hisszük, hogy kezet fog velünk 
minden hű magyar érzelmű lakója já- 

| fásunknak és velünk együttelőfizetőink- 
j nek nagy tábora fog megelégedéssel 
' visszatekinteni majd az első fé lév re  is.

Egy negyedév.
Egyezerkilencszáztizenhárom au

gusztus harinadikán lapunk, a „Német
újvár és Vidéke" első számával kilé
pett a nyilvánosság elé és zászlaját 
fennen lobogtatva bátran és nyíltan 
hirdette azokat az irányokat, melyeket 
követni óhajt.

Még egy pár nap és a „Német
újvár és Vidéke" megérte az első 
negyedévet, mely a lap megindításától 
elmúlott. Ezen negyed év alatt alkalma 
volt a mi kedves olvasóközönségünknek 
látni, meggyőződni és tudomást sze
rezni arról, hogy a „Németújvár és 
Vidéke" nem önmagáért, hanem ige
nis a járásért, városunkért és a járás 
minden lakójáért van. Az elmúlott 
negyed év alatt megtudhatta minden 
olvasó és érdeklődő, hogy lapunk le 
nem tér az igazság és tisztesség 
útjáról; hogy a hazafias és közérdekű 
céloknak önzetlen és bátor harcosa, 
hogy bátran és örömmel küzd minden 
nemes és járásunkat érdeklő eszméért.

Mi bátran és örömmel tekintünk 
vissza a negyed év utolsó napjaiban

a inár letűnt időre és nyugodtan 
állunk kedves olvasóközönségünk Ítélő 
széke elé. Lehet, hogy van kifogásolni 
való, lehet, hogy van javítani való: 
de mi báiran mondhatjuk, hogy mindig 
a legtisztább és legnemesebb szándék
kal vittük e lapba szavunkat és 
erőnkhöz képest a kedves olvasó- 
közönségünk igényeinek kielégítésére 
törekedtünk.

Nem panaszkodunk mi. Sőt a 
iegőszintébben köszönjük az eddigi 
szives felkarolását a lapnak.

De nyíltan megmondjuk, hogy a 
lap fennállásához ami jóakaraíu szor
galmas munkálkodásunkon kívül a 
járás közönségének még fokozottabb 
támogatása és pártfogása is szükséges. 
Előfizetőinknek száma szép eredményt 
mutat; de még mindég vaunak sokan, 
kik e járásban egy járás érdekeit 
szolgáló lapot támogathatnának.

Bátorság volt tőlünk itt e német
ajkú járásban egy magyar nyelvű 
lapot indítani, de erősen élt bennünk 
a hit és remény, hogy a magyar haza
fias érzésű lakosság sorakozik hozzánk 
és mi egy szép, nagy táborral küzdünk

e m l é k e z é s .
Németújvár, 1013. X. 6.

Most oly távol tőled, édes, kicsi szép Angyalom, 
Mikor úgy rám borul az esti, ködöö homály:
Sirva, zokogva imádkozom.

Sziveni-lelkemböl feltörő keserű könnyekkel 
Magamra hagyatva, hogy visszaemlékezem: 
Könyörgöm összetett kezekkel.

Szeress! Úgy, de ép úgy, mint mikor melletted ülve, 
Kezed a kezembe, hallva szivünk verésit, 
ügy lángolt a szemünk szent tüzbe.

És mikor az ajkam, kicsi, édes ajkad érte,
Mily örömmel fontad át két karoddal nyakam V 
Szép szemed ölelésem kérte.

Két kezembe vettem aztán azt a szép kis fejed. 
Mélyen néztem a szemedbe, láttam a lelked 
Súgtad, mint szeretsz engemet.

Azt hittem a menny rám szakad minden gyönyörével, 
Hogy boldogsággal még itt üdvözülök a földön. 
Halni kívántam e kéjjel.

Ugye édes tudod, akjcor mily boldogok valánk? 
Mámor-csóközönbe fulva, hogy imádtuk egymást. 
Jövőnk terveit álmodánk!

És most, egymástól távol, keservvel teli szivvcl, 
Engem a rideg, sötét kétségbeesés övez.
Élek, szép emlékeimmel.

De reményt nyújt szivemben a visszaemlékezés. 
Szerelemmel, könyörgéssel nyújtom kezem feléd: 
Nem lehet álom a feledés?

J. Csaplovlcs Elek.

A „Németújvári vár“ története.
Összeállította a „Magyarország Monográfiája11 cs több 

történelmi műből:
II a á ni <í y n 1 ti.

( 1 1 folytatás.)

János főherceg, nem tudván megakadá
lyozni az Olaszországitól jövő Eugen és 
Napóleon egyesülését, Sliriából vert hadával 
a Rába völgyén át egész Körmendig vonult 
vissza, mialatt Eugen Murabrukk és Bécsúj
helyen át Sopronig nyomult előre, onnan 
pedig Kőszegre érkezett.

Míg a győri táborból küldött inzurgens 
zászlóaljak János főherceg elcsigázott sere
gének átvonulását fedezték, ennek megaka
dályozására Beauharnais Eugen a Colbeit 
és Montbrumi féle lovas ezredeket három

ezer gyalogossal a Rába felé indította, maga 
pedig főseregével Kőszegen át, hol lázitó 
kiáltványokat oszlott szét, június 8 -án Szom
bathelyre és innen a Rába felé lartolt. Ezalatt 
Macdonald seregével mindenütt József fő
herceg sarkában vonult a Rába völgyén 
felfelé mig végül június 9-én Körmendnél 
foglalt állást, János főherceg seregét, bár 
előnyös helyzetben volt, a Rábán át engedte 
kelni, maga pedig 8000 főnyi hadával to
ronyiránt Pápa felé lartolt, hogy János fő
hercegnek clebe vágjon.

Eugen alkirály eközben Szombathelyről 
Sárvárra, majd Karakó felé tarlóit. Junius 
1 0 -ikéii a karakói sáncok mögött felbukkant 
inzurgensek útját állották seregének, mire 
másnap a franciák heves ágyúzás után ki
erőszakollak az álkelést a Marcal csatornán. 
Ezalatt János főherceg, ahelyett, hogy Kara
kónál az inzurrckció segélyére sietett volna, 
szerencsésen kérésziül jutott a francia had
vonalon és 1 2 -én Győr alá érkezeit, ahol 
másnap este már Eugen előőrsei is felbuk
kanlak.

A kedvezőtlen kimenetelű győri csata 
után valóságos francia népvándorlás indult 
meg a vármegyében; a franciák az osztrák 

„oglyokat és saját sebesültjeiket Sárvárra,
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Elfogulatlan szemszög alatt.
(Folytatás.)

Fizikai bizonyossággal mondhatjuk: 
az anyag nem örök; a szervetlen vi
lág nem ősoka a szervesnek. Kell tehát 
léteznie a mindenségtől lényegében 
külömböző ősoknak, mely az anyagot 
megteremtette s abból a szervezeteket 
kiszenditette. És mivel az úgy a szer
vetlen, valamint a szerves országban 
tapasztalható rendet, célszerűséget s 
törvényeket csakis értelmes lény fog
hatja föl, azokat értelmes, tehát sze
mélyes ősoknak kellett a létbe ál
lítania.

A monizmusnak ezzel szemben 
természetesen azt kell hangoztatnia: 
mindez pusztán az anyag ősrégi kha- 
osztikus zűrzavaros állapotából támadt. 
Tehát a minden képzeletet meghaladó 
zűrzavarból a legbámulatosabb rend, 
határozatlanul működő mehanikus erők
ből valóságos hatóokok, benső cél
irány-és alakelvek; a vak-, élettelen-, 
szellemnélküliből szellem, öntudatos 
élet, szabadság. . . —■ csupa véletlen- 
ségből? Ki érti meg ezt? Kit nyug
tathat meg ez a mit sem bizonyító, 
csupa talányokkal küzködő világlátás?

Kérdés már most; kell-e a szer
vezetek keletkezését közvetlen isteni 
teremtésre visszavinnünk, vagy sem?

Az őslénytan bizonysága szerint a 
szervezett lények csak a föld kellő 
lehűlése után támadtak. Az Isten böl- 
cseségéről és hatalmáról alkotott fo
galmainknak sokszorta megfelelőbb 
azon elmélet, hogy bolygónk bizonyos 
fokú lehűlése után nem nyúlt bele 
újból közvetlenül a világ gépezetébe, 
mert az egész teremtést örök akaratá

2._________________ ,,

nak egyetlen fényeként foghatjuk föl.
Akkép teremtette ugyanis a vilá

got, hogy önállóan, önműködően foly
tonosan tovafejlődjék. Képezzen élenyt, 
légenyt, könenyt. . . szóval elemeket; 
ezek meg bizonyos hőfok mellett vizet, 
levegőt... létesítsenek s végre bizonyos 
föltételek létrejöttével az anyagba  il
le szte tt fe lső b b  elvek a  szervetlen  tes
teke t szervesekké, illető leg  szerveze t
tekké  a lakítsák . Következéskép a szer
vezetek képzésénél nem mint okot 
szerepeltetem az anyagi világot, ha
nem csak mint föltételt. Amely arányban 
fejlett azért a világ mint életfőltétel, 
azon mérvben bontakozott ki, pirkadt 
az élet is: innen az a bolygónk geo
lógiai és biológiai fejlődése, a világ 
és élet közt tapasztalható párhuzam.

Vájjon aztán kezdetben több ős- 
tipus támadt-e, avagy csak egy, telje
sen egyre megy. Az egységesítés, egy
szerűsítés felé hajló elménk inkább 
egy őstipusra szeretne mindent visz- 
szavezetni, amelyben tehe tség i létben  
már meg lett volna az egész növény 
és állatvilág. Következőleg fejlődése 
oly irányt vett volna, hogy a benne 
szunnyadó kétféle világ kifejlődhetett.

E nézet a modern származástanon 
alapszik, mely a Kopernik—Keppler- 
féle tanhoz hasonlóan nem nyugszik 
közvetlen észleleteken, hanem az ősz- 
szehasonlitó morfológia és paiaeon- 
tologia fényeinek, állat—és növény
földrajz jelenségeinek a megfigyelésé
ből lehozott azon zárókövetkeztetésen: 
a szervezett világ keletkeztének a le
származás elmélete nyújt megközelitő 
magyarázatot.

A morfológia ugyanis a szerves 
testek közt észlelhető alak — és fej

lődésbeli megegyezőséget: a bennük 
lévő közös alapelvet, egységes tervet 
egyetlen őstipusra vezeti vissza.

A palaeontologiai kutatások pedig, 
amelyek csak napjainkban kezdenek a 
múltba fényt deríteni, amellett tanús
kodnak, hogy a fajok egymásután tűn
nek fel. S mert sekélyszerü gondolat 
az Isten teremtő hatalmát mindannyi
szor felléptetnünk, valahányszor uj vi
lágok, uj fajok léptek a létbe, arra 
következtethetünk: valószínűleg egy
másból fejlődtek ki.

Hogy aztán fokozatos, vagy ugrás
szerű volt-e a kifejlődés folyamata, s 
miként is ment az tulajdonképpen 
végbe, az már nem a származástan, 
hanem az élettan körébe vág. Miértis 
a modern származástant a darviniz- 
mustól, mint a fajok átalakulásának 
a z  o k a it is fürkésző, az átváltozások 
m ikén tjé t is magyarázó elmélettől, 
alaposan meg kell különböztetnünk. 
Mig kiváltképpen a művelt nyugat 
elsőrangú biológusai, botanikusai és 
zoológusai tudományos meggyőződé
seik révén egyre élesebben helyezked
nek szembe az ősi darvinizmus elveivel, 
azokat ma már csak a múlt szem
pontjából mérlegelik, addig a szárma
zástan zászlaja alá folyton többen és 
többen sorakoznak.

Ha a fajok egyszerre támadtak 
volna mind, bizarr álomnak tűnhetnék 
föl a leszármazási elmélet; de, mert 
egymásután létesültek, észszerűen épí
tünk reá.

Azonkívül, hogy az egész növény 
és állatvilág jegecekből áll; az élő 
protoplazmacsepp szintén minden ál
latban egy olyan, a kísérleti biológia 
legujabbkori fényes eredményei az

majd onnan Kőszegre szillitotíák.
Ezen átvonulás alatt Chasteler császári 

tábornok Oranika felkelő ezredest 600 főből 
álló felkelő nemessel Kőszegre kémszemlére 
küldte, mig Veigel őrnagy a Hohenlolie lo
vasezred egy osztályával julius 12-én Szom
bathelyen vett állást, hogy az élelem szál
lítását a francia hadsereg számára megaka
dályozza, julius 14-én pedig Kőszegen termett, 
itt azonban egy francia csapat megtámadta, 
onnan kiverte és Kőszeg várost megsarcolta.

A julius 12-én Znaimban kötött fegyver
szünet 2-ik ponlja értelmében Vasmegyének 
a Rába folyóig terjedő része francia uralom 
alá került.

Mig a vármegye közönsége julius 24-én 
Narbonne tábornokhoz Győrbe küldöttséget 
menesztelt, addig Kicce dandártábornok Po
zsonyból a vármegyére kivetett 1,807,058 
frank és 82 tizennyolc ötvenegyed centimé 
hadisarc lerovásának módozatát közölte, Ezen
felül különféle felszerelési tárgyakat, vásznat, 
posztót és jelentékeny mennyiségű terményt 
követelt.

A wagrami ütközet után de Pully tábor
nok 1710 emberrel szállotta meg Vasmegyét, 
hadosztályából a 28. számú ezred Szombat
helyen a 29. számú ezred Kőszegen, a 23.

számú ezred Körmenden szállásoltatott el.
Mig a vármegye Rábán innen eső része 

az óriási sarc behajtásával volt elfoglalva, 
addig augusztus 28-ikára ('Szombathely a 
franciák által volt megszállva) Kiscellben 
megtartott megyegyülés helyzete sem volt 
irigyelendő, mert újabban 1 2 0 0  újonc köve- 
teltetett, azonfelül a hadsereg felszerelése 
és a hadi segély megfizetésének kérdése is 
elcg gondot adott az egybegyűlteknek.

A visszás állapotnak az október 14-én 
megkötött béke vetett véget A franciák 
november 2 0 -ig kivonultak a megszállott 
területekről, magukkal vivén a kőszegi 
kórházban ápolt 2 0 0 0  sebesültet is.

November 20-án János főherceg Kör
mendre tette át főhadiszállását.

A francia sarc alapra egybegyült és a 
békekötés folytán feleslegessé váll összeg 
pedig később mint nemesi pénztár kezeltetett.

I. Ferenc király november 24-én kiadott 
rendeletével a felkelt nemességet hazabo- 
csájtván, ez december közepén érkeaett 
vissza Szombathelyre s a következő év (1810) 
január 8 -án megtartott vármegyei közgyűlés 
után szétoszlott.

Az 1811-iki eredménytelen országgyűlés 
szétoszlása után e várníegye egyideig tétlen

ségre volt kárhoztatva. A kormány önkénye
sen vetett ki újabban 35,00 újoncot, majd 
a hadi adóknak ezüst pénzben leendő 
megfizetését rendelte el.

LEVÉL.
Gyönyörű szép szőke tündér!
Mikor látlak téged ismét ?
Alakodnak körvonalát. .  .
Szemeidnek igézetét . . .
Én Istenem nem tudom elfeledni!

Gyönyörű szép szőke tündér I 
Hogy férkőzzek a szivedbe ? 
Beszédednek szép varázsát. . .
Halvány orcád mosolygását. . .
Én Istenem nem tudom elfeledni I

Gyönyörű szép szőke tündér 1 
Gyógyítsd meg szivem keservét. . . 
Alakodnak körvonalát . .  .
Szemeidnek igézetét . . .
Én Istenem nem tudom elfeledni I

Gyönyörű szép szőke tündér 1 
Szeress engemet egy kissé! 
Beszédednek szép varázsát . . .
! lalvány orcád mosolygását . . .
Nem tudom elfeledni I

Halm os Ferenc.
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elváltozások egész sorozatát szem- 1  

léltetik.
Standfuss, zürichi zoológus, több ( 

ezerre menő pillangóval történt kísér
letezése alkalmával alkalmas hőmeny- 
nyiség igenybevételével számos eleddig 
elő nem fordult színezést hozott létre, j 
De Vries meg kimutatta, hogy az 
Oenothera Samarchiana nevű növény 
magvaiból ez ideig teljesen ismeretlen 
alakok támadtak, amelyek aztán valódi 
elemi fajokként folytatták életüket.

A rendszertani vizsgálatok számos 
faj helyi változatairól tanúskodnak. 
Az oroszlánnak például öt változatát 
ismerjük: a berbert az Atlasz melléki 
országokban, a szenegálit Szenegám- 
biában, a fokföldit a Fokföldön, a 
perzsa válfajt Perzsiában, Afganisztán
ban és Eufrát mellekén, végül a 
gundzsrétit Elő-Indiában, a gundzsréti 
félszigeten és Arábia partvidékén.

(Folyt, köv.)
Páter Agnell.

rom.
köre
gyü-

Tanitógyülés.
A szombathelyi egyházmegyei 

kath. tanítóegyesület németújvári 
e hó 15-én, szerdán rendes őszi 
lését tartotta Tobajon. Városunk zajos 
volt már a kora reggeli órákban a 
gyélésre siető és városunkon átvonuló 
tanítók és tanítónők kocsijainak zajától 
és már ez a körülmény is sejtette, 
hogy valami különös, valami kivételes 
és feltűnő dolog történik a közeli 
helyiségben. Igazán dicséretére válik 
a kör tanítóinak, hogy bennük még 
él az összetartozandóság érzete és a 
közös érdekek iránti lelkesedés oly 
mértékben, hogy mindnyájan,} kevés 
kivétellel siettek a gyűlés színhelyére. 
Szép számmal jelentek meg a kör ta 
nitói és tanítónői a gyűlésen, mely a 
résztvevőkhöz illő rend és érdeklődés 
mellett folyt le. A gyűlésen id. Prenner 
Imre újtelepi tanító elnökölt, ki szép 
megnyitójában melyen üdvözölte a meg
jelent kartársakat. A gyűlés folyamán, 
melyet szentmise előzött meg, szak- 
szakelőadást tartottak általános tetszés 
és nagy érdeklődés mellett Hoffmann 
Sándor és Krammer József tanítók, 
kiket előadások után megérdemelt gra
tulációval halmoztak el társaik. A gyűlés 
több fontosabb tárgyat intézett el, me
lyek a tanítóság belügyeit képezik.

Gyűlés után közösebéd volt Rich- 
ter Ferenc vedéglőjében, hol az ebéd 
alatt többen felszóltak és ezek a szó
noklatok a hallgatót örömmel és lel
kesedéssel tölthették csak el, mert az 
elhangzott szavak a mi járásunk lel
készei és tanítóinak igazán nemes, 
gazán dicséretre méltó felfogását és

gondolkodását tükröztették vissza. Ezen 
beszédek erős bizonyítékok amellett, 
hogy a mi járásunk gyermekeinek 
nevelése jó biztos kezekben van letéve ; 
hogy a mi járásunk tanítói hivatásuk 
igaz magaslatán állanak és itt a ha
társzélen a mi derék tanítóink hii és 
kitartó harcosai a magyarság ügyének.

Mi utólag kiáltunk szívből fakadó 
„Isten éltessen!“-t a gyűlés résztvevői
nek és szívből kívánjuk, hogy nemes 
törekvésük, melyeket kifejtettek és ne
mes céljaik minél előbb megvalósulás
hoz jussanak.

A közös ebéd után zene mellett az 
élénk fiatalság táncra perdült és a sok 
szép tanítónő vígan járta vig kartár
saival a táncot.

Meg kell emlékeznünk Benda Stefi 
tanítónőről, ki mint tobaji tanítónő 
igazán nagy körültekintéssel és ügyes- 

! seggel vitte a rendező szerepét. Azt 
hisszük a megjelentek mindnyájan igaz 

; megelégedéssel, de nehezen mentek el 
i Tobajról, hisz egy kellemes nap volt 
; a Tobajon töltött nap.
! A legközelebbi, vagyis a tavaszi 
' rendes gyűlés vagy Újtelepen, vagy 

Jakabházán lesz.
Még nem döntött ebben a gyűlés, 

de a „legközelebbi viszontlátás1' emlí
tésével váltak el a gyűlésen részlvettek.

h í r e k .

November elsejével lapunk a második ne
gyedbe lép. Ekkor előfizetőink, illetőleg az 
előfizetők részére ltj előfizetési negyedet nyilunk 
és amikor ezt tesszük, kötelességünknek 
tartjuk kinyilatkoztatni, hogy lapunk fenn
állása az előfizetők számától függ. S a  
mindazok, kik átérezik velünk a kitűzöl: és 
eddig is szolgált céljaink fontosságát ; ha mind
azok; akik egy magyarnyelvű lap rendkívüli 
jelentőségét e határszéli járásban felfogják, lm 
mindazok, kik szeretett magyar nyelvünk ter
jesztését kötelességnek tartják és így méltá
nyosnak és egy e célt szolgáló lapnak támoga
tását — előfizetőink sorába lépnek, akkor e 
lap megfelelhet céljának és fennálása biztosítva 
leend örökre.

Az uj előfizetési negyed küszöbén felhív
juk azokat az érdeklődőket, kiknek lapunk a 
mai napig járt és azt el is fogadták, hogy az 
elmúlt negyedre még hátralékos előfizetési 
dijakat megküldeni szíveskedjenek, mert hisz a 
lap elfogadása által — közhit szerint is a 
díj fizetésére erkölcsi kötelességet vállaltak, kis 
mi tudjuk és hisszük, hogy a dijakat be is 
küldik és kérjük is, mert. lapunk kizárólag 
csak az előfizetők nagybecsű támogatására van 
utalva és onnan várja a fenntartásához szük
séges anyagi támogatást.

Előfizetési á ra k :
Negyedévre . . . 2 K.
Félévre....................... 4 K.
Egész évre . . . .  8  K.

— Taiioiio felvételik Luttersclimiedt 
Ferenc kereskedőnél, Németújvár.

— Szem élyi h íre k . Gulden Kálmán 
a tatai kir. járásbíróság vezetője táblabírává 
lett kinevezve. Ez a hir örömöt keltett 
városunkban is, mert Qulden Kálmán éveken 
át volt vezetője a helybeli járásbíróságnak 
is és itt igaz közszeretetnek, köztiszteletnek 
örvendett, melyet kedves és előzékeny mo
dorával, kedves egyéniségével szerzett meg. 
Kitűnő biró és administrátor hírében állott, 
és ép azért vitték el innen 1907 végén 
nagyobb bii ósághoz. Táblabiróvá történt 
kineveztetése alkalmával városunkból többen 
keresték fel üdvözlő sorokkal. — Dr. Poiczer 
Dezső tb. főszolgabíró szüreti vakációjáról 
e hó 20-án tér haza. — Baldauf Gusztáv 
ev. püspöki titkár testvére Baldauf Károly 
látogatására néhány napra városunkba érke
zett és e hó 16-án utazott vissza Pápára. — 
Szabó Béla adótárnok, ki néhány heti sza
badságot vett ki, e hó 13-án elfoglalta 
ismét hivatalát.

— Ju b ile u m . Páter Fausztin mull
vasárnap ünnepelte szerzetesi fogadalma 
letételének 50 év«s évfordulóját. Ez alka
lommal a helybeli templomban — mint 
már a múlt számunkban jeleztük — délelőtt 
fél 10-kor ünnepi istentisztelet volt. Ezen 
istentisztelet alatt Luka Ferenc nagyszerű 
orgona- és Krammer József szép hegedű 
kísérete mellett a hallgató közönségre igen 
nagy hatást gyakorlöan, szépen és felette 
élvezetesen énekelt egy egyházi dalt Szekeres 

| Margit helybeli tanítónő. Délben ebéd volt 
| a helybeli zárdában, melyre hivatalos volt 
I az ünnepeltnek sok ismerőse és barátja, 
j akik melegen ünnepelték a jubilánst.

— Jó ték o n y ság . Igazán kéllemes 
! meglepetésben volt része szerkesztőségünk- 
j  "ek e hét egyik napján. Egy kellemes meg- 
i jelenést! és modorú úri ember lépett 
I szerkesztőnk elé és szívből átérzett szavak 
j kíséretében 1 0 0  koronát nyújtott át szerkesz- 
I tönknek jótékonycélra „Uram — igy szőtt —

rövid ideig éltem önök között, de szivem- 
lelkem együtt érzett már az önök szive- 
lekével. Magyar vagyok és úgy örvend egész 
valóm, ha itt e német nyelvű vidéken egy- 
egy gyermek magyar szavát hallom, de fáj 
a lelkem, ha öreg, elhagyott, szegény 
embert látok. Amit tehetek, megteszek és 
igazán örvendek, ha tettem jó célt ér. E 
száz koronát kérem juttassa el felosztva a 
helybeli elemi iskolai vezetőségéhez és a 
helybeli izr. hitközség elnökségéhez. Az 
előbbi fordítsa az 50 koronát és pedig 5 drb. 
10 koronás aranyat 5 tanuló jutalmazására, 
kik a m agyar nyelv elsajátitábában kiváló 
és legszebb eredményt értek e l; a második 
pedig szegényeinek segítésére. Nevem 
lapukba ne tegyék, de szeretném, ha többen 
Hálámnál tehetősebbek is áldoznának ily. 
célokra". Meglepetve néztünk ez emberie, 
kit boldog érzelmek töltöttek el, mert érezte, 
hogy jót tett és jótékonyságot gyakorolt, 
Melegen szorítottunk kezet és őszinte kö
szönetét rebegtek ajkaink. Hosszas rábeszé
lésre beleegyezett, hogy nevét közölhessük. 
Rosenthal Ignác kőszénbányai tisztviselő az, 
ki e nemes tettet cselekedte és pedig azon 
alkalomból hogy eltávozik körünkből. El
megy Horvátországba Viroviticára, hol a 
Socicte des Bois de Hongrie ét Slavonls 
Entrepels Gairard Fiume cég technikai ősz-
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tályának vezetője lesz. Őszintén sajnáljuk 
távozását, mert ilyen ember kellene nekünk 
több, nem pádig az, hogy még ezt az egyet 
is elveszítsük, bár a magyarság ott is igaz 
pártfogókra és lelkes harcosokra szorul, 
hova ő távozik.

— Az első  szalonka. A vadászok 
minden esztendőben nehezen várják a sza
lonkák vándorlásának idejét és valóságos 
versenyre kelnek egymással az első szalonka 
lelövésének dicsőségéért. Járásunkban ez 
esztendőben Polgár István járásbiró a hely
beli járásbíróság vezetője lőtte az első sza
lonkát e hó 17-én, a lobaji vadászterületen.

— K ab aré . A németújvári fiatalság 
állal rendezendő kabaré meghívói a legköze
lebb kilesznek bocsátva. A kabaré minden 
száma megvan már állapítva és a szereplők 
már szorgalmasan tartják nap-nap után a 
próbákat. Gondoskodva lészen arról, hogy 
a közönség — mint az előbbi kabarén — 
most is igazán jól mulathasson és vígan, 
jól érezhesse magát.

— L e lk ész ik ta tá s . A némelhidegkuti 
ev. gyülekezett uj lelkészét, Sparas Elek 
volt györkönyi káplánt e hó 5-én iktatta be 
szép hivatalába Bayer Teofil a vasi felső 
ev. egyházmegye alesperese, A beiktatásnál 
az oltári szolgálatot Reiler János kukméri 
lelkész végezte, majd egy közbeeső ének 
után a beiktatást végző esperes Bayer Teofil, 
Czipott Géza szentgotthárdi és Reiter János 
kukméri lelkészekkel az oltár elé vonult, a 
beiktatandó lelkész jobbján az oltár előtt 
foglalt helyet. Bayer Teofil szép beszédbe 
kérte Isten áldását az uj lelkész munkájára; 
majd megható beszédet mondott az uj lelkész 
Sparas Elek. Délben közebéd volt, melyen 
sokan vettek részt.

— S zü re t. Az egész országban folyik 
a szüret, de bizony nem hallunk jó ered
ményről. Az idei időjárás sokat ártott a 
szőlőnek és az idei borok nem lesznek sok
kal jobbak, mint a tavalyiak. Sem mennyi
ségileg, sem tartalmilag nem üti meg az 
idei szüret még a közepes termést sem.

— E lb o c sá to tt m agyarok . Saját 
kérelmükre elbocsátotta a belügyminiszter 
a magyar állampolgárság kötelékéből Szaka- 
csics János és neje volt vasmegyei lakó
sokat.

— T ám adás a v é g re h a jtó  ellen. 
Nem valami túlságosan kellemes dolog az, 
hogy a végrehajtó tesz hivatalos „körülte
kintés"-! az embernél. Mégis manapság már 
igazán ritkán fordul elő, hogy egy ilyen 
látogatás annyira dühbe hozza a „vendég- 
látó“-t, hogy a végrehajtónak neki támadjon. 
Ez történt meg szeptember hó végén 
Burgóhegyen. Ferst János burgóhegyi lakós- 
hoz ment Marczinka Dezső németújvári 
végrehajtó, hogy foglaljon, de bezzeg Ferstj 
barátunk nem a legszebben fogadta. Vasvilla 
dorong, kő minden használható eszközzel 
el volt látva és neki is támadt a végrehaj
tónak. Persze a foglalás mégis megtörtént 
később, a kedélyek és szenvedélyek le- 
csillapultával, de Ferstl János ellen az 
ügyészség megindította a bűnvádi eljárást, 
mely folyamatban van még.

— Segéd,jegyző választás. Kiss 
István volt németszenlgróti segédjegyzőt 
Egeivárott választották meg ségédjegyzővé, 
Simon János volt szenteleki segédjegyzőt

pedig Ballavárott.

— Köszönet a  Mávnalc. Lapunk 
' egyik utolsó számában szóvátetttik, hogy a 
, körmend—németújvári vonalon csak nagy

ritkán jár folyosós II osztályú kocsi. Rámu
tattunk akkor arra, hogy ez a körülmény 
teljes negligálása a közönségnek és felette 
súlyos kihatással is járhat. Örömmel közöl
hetjük, hogy a közönség óhaját meghallgatta 
a Máv intézősége és belátta, hogy igazán 
fontos egészségügyi érdek is fűződik egy 
II. osztályú folyosós kupé állandó alkalma
zásához. Most már állandóan fog a mi 
vonatunk egy ilyen kocsit magával vinni és 
mi a legnagyobb köszönettel viseltetünk a 
Máv. üzletvezetőségével szemben, mert 

| mindenesetre nagy része van ő neki a 
kedvező változtatásban.

— S ik e rü lt m u la tság . Szépen sike
rült mulatságot rendezett e hó 1 2 -én a

! Demartin féle vendéglőben a helybeli ha- 
, dastyán egylet. A vendégek, a mulatozók 
j nagy számban jelentek meg és nem csoda,
I ha jó zene, jó, kitűnő ételek és italok mel

lett, melyeket Demartin felszolgált — sokáig,
! regeiig is együtt maradtak a vig mulatozók.
1 A mulatságon többek felülfizettek, mely fel- 
j lülfizetések nyugtázására a hadastyán egy et 
I elnöksége a következő sorok közlésére kért 

fel bennünket: A németújvári aggharcos 
I egylet e hó 1 2 -én tartott táncmulatságán a 
j következő vendégek voltak szívesek felülfi- 
, zetéssel az egylet pénztárát gyarapítani. 
j Tarnóczy Antónia 20 kor. Dr. Adler Béla 5 
1 kor. Rozenberg Emil. Szitányi Ferenc (Kör- 
i möcbánya) Wolf Gyula 4 kor. Schuch János 

(Rábakeresztur) 3 kor. Rusitska József, Schvarc 
Ede, Dörr Lipót, Dr. Deutsch Dezső, Mayer 

j Rezső, Cavalin József, Hütter Antal és 
i Hartman Lajos mozdonyvezető 2—2 korona, 
i Kroyherr Sándor, Fischl Gyula, Nikiseher 
j Imre, Freund Jónás, Latzer Lipót, Janisch 
' József, Szammer Mici, Heuberger Samu, 

Schalk Samu, Salvachrist Gábor, Mandl Jó
zsef, Haas József, Varga Miklós, Sorger Ric- 

, hard, Hochsopf Ferenc, Haller Gyula, Eber- 
hardt János, Halmos Tamás, Horváth István, 

i Baumann Rezső, Ernst Albert, Czvitkovics 
István, Holper Ferenc, Stadt József, Weisz 
Béla, P. tér János, Lutterschmidt Ferenc,

| Bartunek nyomdász, Dieber Ferenc 1 — 1 

j kor. Halmos Lajos, Baldauf Károly 60—60 
I fill. Gross Lajos, Blassa János 50—50 fill. 

Kohn Lipót, Boburka János, Pleyer Gusztáv, 
Mikinysatz József 40—40 fill. Kardos József 
20 fillért. Fogadják az elősorolt jólelkü ada
kozókat az egyesület leghálásabb köszönetét 
Németújvár nagyközség igen tisztelt polgár
ságával egyetemben, amiért az egylet hu
mánus érdekeit a mulatságon való megjele
nésükkel előmozdítani szívesek voltak.

— Id ő já rá s . Szép napok, melegebb 
déli órák, de hűvös éjjelek jellemezték az 
elmúlt hét időjárását. Délelőtt 10-től délután 
5-ig szép, napos volt az idő, tiszta a táj, 
de 5-től reggelig köd lepte be a Strem 
patak táját és éjjelenkint hideg, dér, volt 
Az időjósok szerint ez az idő eltart még 
10—14 napig. Bár csak úgy lenna, mert az 
őszi mezei munka meg ennyi szép napot 
megkíván.

— E lm ebeteg . Linzer Mária újhegyi 
lakóst a lipótmezei elmegyógyintézetbe 
szállították.

— M egk ínzo tt m agyar. Zsifkovits 
Sebestyén pásztorházai lakos hosszabb időt 
töltött Horvátországban. Ezen idő alalt a 1

l e  g liun íl b és elképzelhetetlen bánásmódban

részesült a horvátországi lakosoktól. Egy 
alkalommal betegségbe esett és ekkor az 
ápolók agyba-főbe verték, majd más alka
lommal a legcsekélyebb kihágási ügy miatt 
bezárták nevezettet és e szavakkal dobták 
a többi foglyok közé: „Itt van ez a magyar 
betyár, üssétek, verjétek." Öten-hatan estek 
neki szegény embernek és a hol csak érték 
ütötték. Hazajüvet Ssentpéteri Kálmán, 
szenteleki körorvos megvizsgálta Zsifkovics 
Sebestyént és testén csupa sebet, fájdalmat, 
kínokat okozó sérüléseket talált. A szegény 
ember egész lelkülete megváltozott és a sok 
szenvedés felette káros hatással lehetet volna 
reá, ha most kellő időben haza nem jön és 
nem részesül kellő gondozásban és gyó
gyításban.

— P á ly áza t. A megüresedett német- 
szentgróti és szenteleki segédjegyzői állá
sokra pályázat hirdettetik.

— V isszahozott k iv án d o rló . Útlevél 
nélkül akart Amerikába vitorlázni Derkits 
Sándor nemetujvári lakos; azonban a sop
roni határrendőrség kellő pillanatban lefogta 
és visszatoloncoltatta, sőt meg is büntette.

— A k o le ra . Nagykanizsán több ko
lera eset fordult elő, minek következtében 
minek követkéztében e váráosból vagy a 
város vidékéről érkező utasok szigorú orvosi 
vizsgálatnak vettetnek alá.

— Szerencsétlenség . Szovinecz 
György famunkás a magyar általános kőszén
bányánál van alkalmazva. A hét egyik nap
ján szorgalmasau dolgozott, de egy vigyá
zatlan pillanatban fejszéje célt tévesztett és 
a lábába vágódott. A sérülése nagy, de nem 
életveszélyes. Azonnali orvosi segélyben ré
szesült és rövid idő múlva meggyógyul tel
jesen és folytathatja munkáját ismét.

EGYRŐL-MÁSRÓL.
— H alá lo s íté le t. Lapunk fennállása 

óta az első halálos Ítélet a gyulafehérvári 
esküdtszék mondotta ki e hó 13-án Rozsos 
Györgyöt, aki atyját és testvérbátyjit megölte, 
hogy ez által hamarább jnthason az örökség
hez, kötéláltali halálra Ítélték.

— Egy k is  á l la t- s ta t is z tik a . A 
kutyatenyésztésben az összes nemzetek közt 
első helyen Nagy-Britannia áll, ahol több, 
mint 4 millió kutya van és pedig leginkább 
sportcélokra, mig ellenben Németországban 
a túlnyomó részben háziállatnak szánt kutyák 
számát csak egy millió százezerre becsülik. 
A nagyvárosokban, a jelentékeny adó dacára 
is nagyon el vannak terjedve az emberiség 
négylábú, hűséges barátai. így például Bo
roszlóban minden 70 lakósra, Brémában 50 
lakósra, Berlinben 45, Lipcsében minden 4 3 , 
Hamburgban 41, Stultgartban 34, és Müchen- 
ben 30 lakósra esik egy-egy kutya. A macs
kák számát Nagybritanniában 7,850.000-re 
becsülik, azután következik Franciaország 
kerek négy millió és Németország 450.000 
macskával. A szamarak száma a déli orszá
gokban nagyobb, mint az északibb vidéken. 
A kecskék számában Németország vezet 3 
millió 533 970 kecskével, Nagybritanniában 
a birkák száma 31 millió, Németország 7 
millió 703.710 birkájával szemben. A lovak 
számában ismét Németország vezet 5  és 
félmillió lóval; Franciaországnak valamivel 
több, mint 4 millió, Angliának pedig csak 
3 millió lova van.
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A m it nem jó  elárulni.
Irta : Halm os Ferenc.

A boszu.
Feri barátommal rég’ nem találkoztam, > 

Úgy látszik még mindig a megboszuláson 
töri a fejét. Ki tudja, hova fogja vinni őt ' 
ezen szörnyű gondolat. Barátomat sajnáltam 
s nem is kívánhattam volna a kárát. . Miért 
is ? . . .  Várom a következményeket. . .  Gon
dolom, beárulja őket . . .  ezt azonban nem 
kívánom a szegény, szerencsétlen szerelmes
párnak, kik igen inponáltak nekem, mint j 
minden szerelmes pár. Mert Istenem ily ; 
agglegény, mint én ilyen örömökben részes 
soh’se voltam, az igazat megvallva csak ' 
mindig akart lenni részem, de hagyjuk ezt. i 
Térjünk Feri barátom ügyére.

Ily tépelődések közepette egy pár hét 
múlva az előbbi eset megtörténte után újra 
az erdő felé vettem utam. Ezen gondolat 
körből, mely mindig intenzív volt az agyam
ban egy ismerős hang zavart meg. , Szervus ! 
Hova tartasz ? Jer velünk I*

Hátra fordulok, s barátomat pillantottam 
meg egy éltes ur társaságában Feri barátom 
bemutat. „Sárogi Jenő, barátom. Szilaszi 
Antal jószágkormányzó". Elhült a vér még 
az ereimben is, egy szörnyű gondolatra; 
Feri kihozta, hogy leányának találkáján jelen 
legyen.

Kényszerülve mentem velük s oly ke
serves volt az ut előttem, hogy minden 
pillanatban visszaakartam fordulni. Nem 
beszéltem s ők is hallgatva mentek, mintha 
temetés lenne Az igaz, hogy azt akartak 
rendezni, ha nem is testi temetést, de lelkit. 
Erkölcsi halottá akartak bélyegezni egy ár
tatlan szende nőt. Az öreg ur oly haragosan 
törtetett előre, hogy megijedtem. Mi lesz itt ? 
Pár pillanat múlva látjuk őket.

Ki sem mondám magamban a szavakat, 
már is láttam őket elmerengve jönni. Éppen 
úgy voltak, mint először láttam őket . .  . 
most azonban nem énekeltek.

A nő, amint atyját meglátta hangosan 
felsikoltott s elébe futva a földre veté ma
gát s keserves zokogással mondá:

— Atyám bocsáss meg, igen szeretem 
Gábort, nélküle nem tudok élni. — Majd hal
kan, mint a párját sirató gerle, folytatá: „Ti 
nem engedtétek meg, hogy találkozzunk s 
igy cselekedtünk . . .  Bócsáss meg I “

Az apa tétován néz körül, szóhoz azon
ban nem jut, mert a fiatalember is közel 
jön s határozott hangon mondja:

— Szilaszi ur 1 Én szeretem a kegyed 
bájos leányát és ő is szeret engem, mint az 
előbb mondá is Önnek. De én tovább me
gyek, engedje meg, hogy a feleségem legyen 
Etel I ö  már eddig — fájdalom, meg kell 
mondanom, szökni akart s csak én nem en
gedtem a dolgot elhamarkodni.

Szilaszi ezek hallása után megtörve, 
kissé szégyenülten s meghatva kérdé:

— Etelke igaz ez ?
— Igen atyám. Fájt volna téged itt

hagynom, de szerelmem s a lelkem ezt su
gallta.

Szilaszi megtörve állt ezen vallomás 
súlya alatt. Etelka ezt látva közel ment aty
jához s megfogta kezét. .  . Szilaszi hagyta, 
mert egyetlen leányát különben nagyon ked
velte.

— Atyám megbocsátasz? — kérdé zo
kogva Etelka, majd folytatta:

— Szófogadó gyermekeid leszünk
Az atya meghatva rebegé:
— Legyen úgy hogy ti akarjátok s ma

gához ölelte Etelkát, mire Gábor is karjai 
közé sietett.

így maradtak néhány percig, majd hoz
zánk fordult Szilaszi. Elérzékenyültem én is, 
majd hogy nem sirlam ezen jelenet hatása 
alatt. Nekem is volt menyasszonyom, de 
elhagyott..  . Hagyjuk ezt azonban feledés
ben . . .

Igen, hozzánk fordult Szilazzi s mondá 
Ferinek: i

— Köszönöm, hogy felvilágositolt, mert )
ha nem tette volna, leányom boldogtálan j 
marad s talán szégyen is ér . . . Köszönöm j 
nagyon barátom. j

Feri nem ily fordulatot várt s ált a j 
dolgok folyása alatt, mint egy kérdőjel a | 
felkiáltó jel mellett.

Nekem egy szót sem szólt, de hozzám 
jött Etel s halkan kérdé:

I — Ugy-e ön nem tartott azon ember
rel ? — s Ferire mutatott.

— Nagysád rosszat gondol felőlem, — 
én a szerelmespárokot mindig szerettem, sőt 
örültem, hogyha ügyüket előbbre segít
hettem.

— Mindjárt gondoltam, talán Önnek is 
van imádotfja:

: Halkan felelém: Volt valamikor . . .
I Észre sem vettem, hogy megindultunk 
, s otthagytuk Ferit, ki úgy állt egy helyben,
, hogy megsajnáltam. De nem tehetek róla, 

ha a szerelmeseket úgy kedvelem.
Talán igazam van . . .

A borbélyné.
Volt nekem egy kedves fiatal barátom, 

j Kék szem, korom fekete fürtök, piros arc, 
selymes kis bajusz; majd kicsattant az erőtől 
és egészségtől.

Sokáig mindennap találkoztunk egymás- 
! sál. Egyszerre csak elvesztettem szem elől, 

s egy teljes hónapig nem láttam.
Egy hónap múlva, egy napon kopog- 

j tatnak az ajtómon és egy galambősz férfiú 
lép be a szobámba. Udvariasan felkeltem, 
mert a kort tisztelem és igy szóltam :

Miben lehetek szolgálatára ?
Hát nem ismersz? kiáltott az ősz ur 

| szivet facsaró hangon.
Az a jó barátom volt, aki a fentebb 

emlegetett szép tulajdonságokkal birt, s akit 
egy hónapja nem láttam.

Mi történt veled, az ég szerelmére ?
Szerencsétlen barátom leroskadt égy 

székre s igy kezdte:
Egy elragadó szép kis menyecskével 

ismerkedtem meg egy kávéházban, ahova 
maga szokott járni uzsonnáim. Igen kelle
mesen elbeszélgettünk és én kértem, engedje 
meg, hogy meglátogassam.

Hová gondol? Hiszen férjes asszony 
vagyok.

Nem tesz semmit, asszonyom. Én az 
ilyeneken túl szoktam magamat tenni.

De a férjem nagyon féltékeny ember ám.
Az se baj.
Mindenek előtt ismerkedjék meg vele.
Hogyan ?
Nincs annál könnyebb Férjem borbély. 

Fizessen nála elő borotválkozásra, mert azt 
hiszem, mint müveit ember mindennap 

1 szokott borotválkozni.

(Fölöslegesnek tartottam megjegyezni, 
hogy a körszakálosok közt is vannak művelt 
emberek).

Oh, igen, asszonyom, rebegém és még 
aznap abonáltam a szép asszony férjénél.

Nagyott sóhajtott
És Íme, nézd, hová jutottam . . .  Az a 

gondolat, hogy a féltékeny férj minden nap 
éles borotvával piszkál a torkom körül, 
megőszitett és megvénitett egy hónap alatt... 
Ha valamit megtud, egy rántás és én halva 
vagyok.

Morál: Oh emberek. Borbélynékat ne 
szeressetek.

(Sipulus után közli d— a).

1913. V. 192-3. szám.

Árverési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

188r . évi LX. t.-c. 102. §-a értelmé
ben ezennel közhirré teszi, hogy a 
németújvári kir. járásbíróságnak 1913. 
évi V. 192-3. számú végzése követ
keztében Radványi és Grünwald cég 
és Lichtenstein Jakab és fia cég ja 
vára 443 K 79 fiit. és 65 K 36 fill. 
tőke és jár. erejéig 1913. évi szept hó 
17-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 650 
koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: 1 vörösszinii ló és I vörös- 
frhér szinü üsző nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a németújvári 
kir. járásbíróság 1913-ik évi V. 192- 
3 számú végzése folytán 443 kor. 
79 fill. és 65 K  36 f. tőkekövetelés 

> ennek járó 5 százalék kamatai, és 
| eddig összesen 90 kor. 05 fillérben birói- 
j lag már megállapított költségek ere

jéig, Szentelek községben leendő m eg
tartására 1913 évi október hó 30-ik 
napjának délutáni 3 órája határi
dőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881, évi LX. t.-c. i o 7 . és 
108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX, t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Németújvár 1913 évi október 
hó 14 napján.

Marczlnka Dezső,
kir. bir. kiküldeti.

Hirdetések felvétetnek.

$  FRANCIA „LANY -̂CUKORKA
l V köhögés e llen  biztos hatású;
Mj  re k e d ts é g  e llen  gyors hatású;

h u r u t  e llen  kitűnő hatású; 
l i  (PASTILLES LANYS)
\K, Kapható a németújvári egyedárusnál: 

Lutterschmiedt Ferenc urnái.
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Kiss Károly
kőfaragó és szobrász 

Körmend, Rákóczy-utca 23. 
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Készít és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

síremlékeket
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 ! !

--M-

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

2312-1913, Ikvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Peischl Ferenc felperesnek Peischl Má

tyás nlpeies nádi lakos ellen vagyonközösség 
megszüntetése iránti perében a végrehajtási 
árverés jogerejével biró árverés az 1881 évi 
GO t.-c. 144. §-a alapján a 146. § értelmé
ben a némelújvári kir járásbíróság területén 
levő Nád község határában fakvő 370. sz. 
tjkvbcn I. 8 . Iirsz. 3 népsorszámu ingatlanra 
1958 koróna megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetik.

Dr. Aiiler Béla ügyvéd dija saját felével 
szemben 49 korona megállapiltatik.

Az árverésnek Nád község házánál leendő 
megtartására határidőül 1913. évi novem 
b er hő 5 -ik  n ap ján a k  d é lu tán it ő r  ú ja  
tűzetik ki

Árverezni szándékozók tallóznak az in
gatlanok becsárának 1 0  százalékát készpénz
ben, vagy az 1881. 60. t.-c. 42. §-ában

felvett árfolyammal számított, az 1881. évi 
november 1-én 3333. szám alatt kelt ni. kir. 
igazságügyminiszlari rendele! 8 . §-ában meg
elölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. t-c. 
170. §-a értelmében bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Az ingatlanok a kikiáltási ár két harma
dánál alacsonyabb áron az árvetésen el nem 
adhalók.

Németújvár, 1913. augusztus 14-én. 
Benes Sándor sk., kir. járásbiró. A kiad
mány hiteléül: l le lle r , tkvvezelő.

Két szoba, egy előszoba, 
egy konyha és konyhakert
ből álló lakás kiadó. Hol? 
Megtudható lapunk kiadó- 
hivatalában.

„ K e il-L ak 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 porszürke szin,
Figyelmet csak arra legyen,
Hogy az mindig „!vo il-L akk“ legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány,

Ha „felié i1 Keil-JLakk“ -ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék, 
itl van „ K e ll-L ak k “ azúrkék, 
Kerlibutor! fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„ K e il- I ja k k “-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen olt „K eU -L akk"!

Mindenkor kaphatók:

LUTTERSCNMIEDT FERENC CÉ6NÉL, NÉMETÚJVÁR
Körmend: lleiszig Lajos Szombathely: Kaiser Lajos.

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

M indennem ű nyom tatványok Ízlésesen, gyorsan és jutányosán 

készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg

h ívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelm i és 

hivatalos nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 
borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s ju tányos árakon.

A „Németújvár és Vidéke" kiadóhivatala.
A lap részére előfizetések ide küldendők. H irdetéseket a leg

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

Nyomatott Bartunek Bála könyvnyomdájában, Németójváron.


