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A város határán tul terjed a híre, 
ha valahol-valamikor néhányat! össze
jönnek kedélyés beszélgetésre.

Hiába jön ide pesti zenekar 
hangversenyezni; hiába látogat el 
hozzánk hegedűművész előadást tar
tani ; hiába fárad valak' egy-egy estély 
rendezésén; itt nálunk; ugy látszik, a 
levegőben van valami, ami az embe
reket visszatartja minden összejövetel
től. Beteg itt a társadalmi élet.

Csak egy a jó jelenség! A beteg 
ember óhajtja az egészséget és arra 
vágyik. Jó jelenség az, hogy nálunk 
is többen és többen óhajtják már az 
egészséges társadalmi életet és annak 
megteremtését kívánják

Nem elég azonban az óhaj és 
kívánság. A betegségen erőt kell 
venni a betegnek; nekünk pedig 
együtt kell fáradózwm.k; hogy mindent 
eltüntessünk, mindent eitávolitsunk az 
útból, ami akadálya a helyes, a 
kellemes társadalmi élet kialaku
lásának.

Fogjunk össze mindnyájan ne 
sajnáljuk a fáradságot, mert ha 
sikerül itt megteremteni a szép és

kellemes társadalmi életet, akkor 
munkánk, fáradságunk édes gyümöl
csöt termett.

Ne legyünk kishitüek; ne higyjiik, 
hogy kihalt nálunk a kedélyesség, a 
jó kedv és az összetartás szükséges
ségének érzése; az csak szunnyad és 
annak lángra iobbanását sokan-sokan 
várják.

Elfogulatían szemszög alatt.
(Folytatás.)

A vérkémlelés ujabbkori eredmé
nyeiből sokan az einber és majom 
közti biztos vérrokonságra következ- 

j tettek. Friedenthal nem átallotta ki- 
i jelenteni: fölösleges az embert a

majomtól eredeztetnünk, mert hisz ő 
maga is csak közönséges majom.

Merész állítását a következő 
tapasztalati tényből szűrte le.

— Az eddigi kísérletezések kétség
telen tanúbizonysága szerint: valaniély 
gerinces vérének másfaju egyedbe 
való befecskendezése, beoltása követ
keztében az idegen vér savója a 
beoltott állat vörös vérsejtjeit feloldja,

Társadalm i életünk.
Arról Írok most, ami nincs. Azt a 

témát feszegetem, amely körül nap
nap után folynak a viták, mert bizony 
többet beszél az ember arról, ami 
nincs, mint ami van.

Tássadaimi élet Németujvárott?
Ez talán a múlt édes emléke lehet 

és a jövő reménye, de a jelen csak 
hirből ismeri és fájdalommal nél
külözi.

Mint egy embernek, olyannak 
kellene lenni egy ilyen kis városkának, 
mint Németújvár; vig pezsgő életnek ; 
összetartásnak és kölcsönös tisztelet
nek kellene itt uralkodnia; együtt 
kellene Ut örülni mindenkinek, ha 
erre van ok és együtt búsulni, ha 
bánatot küldött volna valakire a sors. 
jönnek a hosszú, téli esték és itt is 
ugy kellene lenni, mint sok kis vá
rosban, hogy az együttes, teilemes 
szórakozásról vállvetve kellene minden
kinek gondoskodnia.

De mit talái itt a széni lélő?
Mint fehér hollót, ugy emlegetik, 

ha 2, pláne ha 3 család összetart.

Derűre ború.
I r t a : Könczöl A ntal.

Van nekünk egy jámbor vincellérünk 
az öreg József, ö  is azok közül való, akik 
nem nagy barátjai a madern kor vívmányai
nak. ö  még gőzösön nem üli, villanyoson 
még kevésbbé, pádig alkalma l«tt volna rá 
elégszer. Ha az ember megkérdezi, hogyan 
tud ennyite idegenkedni az újításoktól, ha
mar kész a feleletre.

Ha az apáim megvoltak ezek nélkül én 
is meglehetek. Nem akarok én más ember 
lenni, mint a régi öregek.

Akkoriban történt, mikor a viha< í >yukat 
először alkalmazták vidékünkön, hogy Józse
fünket megmterpelláitam, hogy van-e tudo
mása a viharágyukról s ha igen, mikén 
vélekedik róluk.

— Mit gondol, József, van-e akkora 
haszna a viharigyunak, mint állítják?

— Már hegyan volna, hogyan is lehetne 
Itten áldása olyan szerszámon, a melyikkel 
z egekét lövöldözik?

— De hiszen nem az Istent lövöldözik 
azzal, hanem a veszedelmes felhőket

— Mégis csak az ég felé megy az az 
álkozolt lövés.

Mikor láttam, hogy nem tudom meg
győzni, uj kérdést intéztem hozzá

— Persze maga nem is merné a vihar- 
ágyukat elsülni ?

— Sütödém én különb ágyul is el 
1866-ban, de ilyen istentelen jószágot csak 
nem sülnék el, hiszen attól kellene félnem, 
hogy a inenkü egyszrerre agyonvág, ha az 
égre lőnék.

— Nono, eljön még az ideje, a mikor 
majd maga is viharágyuz, csak ugy durrog.

— Én hát nem I
— Majd elválik.
Nem csalódtam. Lassankinl elérkezett az 

irf6 , amikor kezdett az én jóslatom meg va
lósodul József komolyan kezdett érdek
lődni a viltarigyuk iránt. Titokban gyakran 
ellátogatott a szomszéd határába Vizes Ferkó 
barátjához, aki gazdája jóvoltából hamar 
jában megismerkedett a viharágyuzás mes
terségével.

Mikor ezt megtudtam, kiváncsi voltam, 
szint vall-e Józsefünk megváltozód nézetére

vonatkozólag Kínálkozó alkalommal meg
próbáltam.

-- No József, még most sem barálkozott 
meg a viharágyukkal ?

Ha egyszer haragudni nem szabad, 
hát nem haragszom rájok.

— Már hogyan volna, hisz a madár is 
égnek röpül, még sem veszi ezt senki sem 
rossz néven.

— Ugy-e megmondtam, hogy még maga 
is viharágyukat sütöget idővel.

— Azt ugyan nem I — felele, mikor 
láda, hogy mindenáron sarokba akarom 
szorítani.

— Hát ha itt, a mi begyünkben volna 
viharágyu, nem sülné el ?

— Épenséggel meglehetném, de . . .
— Mit de? Hát talán nem tetszik magá

nak, ha itt is állíttatunk fel egyet?
— De azt tartóin mégis jó lenne . . 

majd valahogyan csak elgoudozom.
József kívánsága, melyet annyira palás

tod, beteljesedett. Ott állott két hete a mi 
hegyünkben is a viharágyu öblös szájával 
az ég felé irányítva. József mindig azt kerül
gette s folyton az eget nézte, de az bizony 
oly derűs volt, hogy még nagyitóval sem 
lehetett volna rajta felhőt találni: József, ha

‘ -ri.Á. i .
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mig a rokonegyedek vérével történő i 
elegyedésnél ennek semmi nyoma. | 
Friedenthalnak pedig szemmellátható- j 
lag sikerült bebizonyítania, hogy az 
embervér nem oldja föl az ember
szabású majmokét; igy például az 
orangután vérében az ember vérsejtjei 
zavartalanul tovább élhetnek.

Friedenthal világrengető szenzá
ciójának a zománca azonban csak
hamar lepergett. Kitűnt ugyanis, hogy 
a vázoltam jelenség a kü lönböző  fa jú  
állatoknál is fellép. A férgek országába 
tartozó tengeri gilisztának (Arenicola 
piscatorum) vére például szintén 
hatástalanul elegyedhetik az ezüstsirály 
(Larus argentatus) vérével, vagyis nem J 
oldja föl az utóbbi vörös vérsejtjeit. 
Úgyszintén az ízeltlábúakhoz tartozó 
Cancer pagurus nevű rák sem bom
lasztja föl a rágcsáló emlősökhöz 
kapcsolódó patkányéit.

Már most ezen eredményekből a . 
vérrokonságra való következtetés j 
„logikai szabályai" szerint Ítélve, j 
azon álláspontra kellene helyezked
nünk, hogy az ezüstsirály a gilisztá- , 
ból, a patkány a rákból vette 
származását, amire természetesen 
nevetséges volna következtetnünk.

Valamint tehát az ezüstsirály nincs 
egyenes származási törzsrokonságban 
a gilisztával, a patkány a rákkal, 
szakasztott úgy nem lehet az ember 
például az orangutánnal.

Továbbá az újabb ultramikros- 
kópium vérvizsgálatokkal főleg Raehl- 
mannak az embervérben oly sajátsá
gokat sikerült fölfedeznie, a melyek

3.___________ __

sokat faggatjuk, talán azt is bevallotta volna, 
hog nehezen várja az első felhőt, amelyen 
kipróbálhatja a viharágyu hasznosságát.

A tartós szép idő Józsefet már bosszan
totta, végre kifogyott a türelemből. Meg
tette a viharágyuval kísérletedéit olyankor, a 
mikor lódözni a felhőkre épenséggel fölös
leges volt. jöttek felhők, de legkevésbbé 
veszedelmesek. József nekiállott, azokat vette 
célba s oly jó kedvvel működött, hogy egy 
délután mind a harminchat töltényt légbe- 
röpitette.

Estefelé kimentem a hegybe József de
rült képpel s pipaszóval fogadott. Eldicse
kedett, milyen fenyegető veszélynek vette ő 
illetőleg a viharágyu, elejét.

— De József hogyan leheteti olyan os
toba, hiszen nem jártak ma erre veszedel
mes felhők? — volt az én elégedetenkedő 
feleletem.

— Az igaz, hogy még nem voltak azok, 
de lehettek volna s ezt én akadályoztam 
meg.

— No az egyszer egészen hiába való 
volt a maga munkája.

Ezzel ott hagytam. Nem tudtam mérge
lődjem-e vagy nevessek e. Annyi bizonyos, 
hogy ekkora korlátoltságot nem tételeztem 
fel Józsefről, bár mindig meg voltam győ
ződve, hogy nem a napkeleti bölcsek ivadéka.

az állatok vörös vérsejtjeiben teljesen  
hiányzanak.

Brumpt meg fényes kísérleti 
eredménnyekkel igazolta, hogy a 
Trypanosoma vérparaziták okozta 
álomkór az álomkóros ember vérének 
befecskendezése beoltása folytán min
den emlős állatra átszármaztatható, 
kivéve néhány majmot, meg a sertést.

Ezen eredményekből tehát arra 
kellene következtetnünk, hogy az em- j 
bér néhány majommal és a sertéssel 
kevésbé rokon, mint a többi emlősök
kel, például a vízilóval . . .

A tulajdonképpeni palotaforradal
mat azonban a vérátömlesztéssel és az 
élő szervek álplántálásával foglalkozó 
Carrel idézte elő ősapánk tróntermé
ben. A modern tudomány forradal
márja, a Nobel-dij nyertese ugyanis 
letaszitotta a trónon terpeszkedő négy
kezű bitorlót s beleültette a négylábú 
nyolckörmöst — a sertést.

„A rokonság kérdését tudni illik 
a vérrokonság oldja meg. Már pedig i 
a szövetek, nevezetesen a bőr átülte- j 
tése majomról emberre sohasem sikerül, t 
Sertésről emberre mindig." A vérro- j 
konság és származás problémája nap- ! 
nál világosabb: a majomelmélet csil- ; 
laga nyugvóra szállott s diadalmasan ' 
ragyogott föl a disznó—elmélet . . .  j

Most, hogy aiig egy éve komikus j 
ősapánknak kacagáskorbácsok zenéje j 
mellett kellett leszállnia trónjáról, sok- j 
kai kedvezőbb a helyzet az ősök kö- J 
rül. Választhatunk ; ki a majmot, ki a 
sertést. Beállhatunk a konzervatív ma-

N é m e t ú j v á r  és V i  d é k e

Az éjszaka folyamán megváltozott az idő. 
Tizenegy órakor kezdődött. Szüntelenül dör- 
gött-villogott. De azért én mégis elaludtam. 
Mikor reggel fölkeltem, akkor újságolták, 
hogy micsoda jégeső pusztított hajnalban- 
Midőn kimentem, az udvaron Józseffel is ta
lálkoztam. Feltűnt, hogy került mint a vert 
kutya gazdáját. Szóba álltam vele.

— No József, úgy látszik, a viharágyu 
nem ér semmit. Hányat lőtt az éjjel ?

— Látlam azt a csúnya jégfelhőt . . . 
lőttem volna is . . . de nem lehetett..  . nem 
volt töltényem . . .

— Hát mind a harminchat darabot el
pazarolta tegnap délután ?

— Igenis de ezután . . . látom . . .  ho
gyan kell, takarékosabb leszek . . Ne tessék 
neheztelni. . . most már úgy is mindegy, ha 
esett ha nem esett volna . . .

— Mit mindegy? A manót mintegy 
Majd ha eljön a szüret ideje talán maga 
sem mondja, hogy mindegy.

Üres menlegetődzése C6ak fokozta mér
gemet, haragosan ott hagytam.

Ez volt első tanulságos esetünk a vihar
ágyu felálllása után. Minthogy szüretre nem 
is gondolhattunk, könnyen ráértem a szüreti 
időben ezeket följegyezni. Aki tanulhat, ta
nuljon belőle.

jompártba, vagy a felvilágosult disznó
pártba . . •

A palaeontologia eddigelé sem
miféle pozitiv adatot nem szolgáltatott 
arra nézve, hogy a majom teste az 
emberéhez kapcsolódnék. Olyan fosszil 
majomkoponya, vagy majomember — 
koponya még nem került elő, amely
ről határozottan állíthatnánk, hogy 
emberré fejlődhetett volna.

Helyesen mondotta Branco V. ta
nár a berlini ötödik nemzetközi zoó- 
logus kongresszuson „A fosszil ember" 
c. befejező előadásában: „Az em ber  
a fö ld  történetében m in t ig a z i hono n o -  
vus lép elénk, nem  p ed ig  m in t előbbi 
fa jo k n a k  leszárm azottja . M ig  a m o st 
élő legtöbb em lősnek so k  a fo s s z i l  
őse, a z  em ber hirtelen és kö zve tlen ü l 
je len ik  m eg  a d iluvia lkorszakban a nél
kül, hogy harm adkori elődjeiről tu d 
nánk. “

Azt is tudjuk, hogy mióta az em
ber Európát lakja, csonttani szem
pontból semmitsem változott. De má
sutt sem bukkantunk még sem törzsre, 
sem cgyedre, mely zoólogiktts szem 
pontból az ember és majom közt át
meneti alakot képezne: m iss in g  link  
m ég  nem  m u ta tko z ik  a látóhatáron.

Miértis ma még a leszármazást 
dogmatizálnunk egyenlő volna az el
fogultsággal, vagy szűklátókörüséggel.

(Folyt, kőv.)
P á te r  A g n c ll.

Téli íelolvasóestélyek 
Szenteleken.

A szenteleki Róni. Kath. Olvasó
kör felismerve azon fontos jelentőséget, 
mellyel a téli felolvasóestélyek külö
nösen, a mi exponált nemzetiségi 
vidékünkön bírnak, részint azért, hogy 
a népet hazafias előadások tartásával 
hazafiságra neveljük, — vallásos tárgyú 
előadások által pedig megtartsuk jó 
erkölcseiben, — melyeket a mai 
erkölcstelen atheista korszakban oly 
sok oldalról veszély fenyeget; részint 
meg hasznos ismeretek közlése által 
jobb gazdálkodásra és a honi föld 
megszerelésére neveljük és ismeret
körét tágítsuk, — még ez év tavaszán 
elhatározta, hogy a tél folyamán 
rendszeres felolvasó estélyeket rendez.

Az első előadást e hó 9-én ifj. 
Kaiser Károly m. kir. postamester 
tartotta a m adárvédelem ről, mely oly 
fényesen sikerült, hogy az olvasókört 
eziránytt törekvései a legszebb remé
nyekre jogosítják.

Több mint 300 hallgató előtt 
tartotta meg Kaiser Károly előadását,
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A kitűnő előadó felülmúlta önmagát;! 
mert ezen önmagába véve szerénynek i 
látszó thémát oly kedvesen és vonzóan j 
adta elő; a szegény madarak iránt ! 
akkora rokonszenvet ébresztett a 
hallgatóságban, hogy sokak szemében 1 
már könny csillogott.

Az előadás eszmemenete röviden 
következő volt:

Előadó mindenekelőtt ismerteti a 
madárvédelem fejlődésének történetét, 
különösen kiemelve, hogy Magyar 
ország a madárvédelem előmozdítása 
terén mindenkor vezérszerepet vitt. 
Azután leírja a hasznos madaraknak 
a mezőgazdaság-, gyümölcs- és erdő
gazdaságban kifejtett — semmiféle 
emberi erővel nem pótolható — óriási 
munkáját, illusztrálva szebbnél-szebb 
példákkal Majd felsorolja a hasznos 
madarakat. Megismerteti a madarak 
sokféle ellenségét, melyek legna 
gyobbika a modern mező- és erdő- 
gazdasági rendszer, mely a madarak
nak elpusztítja természetes fészkelő 
helyeiket. Ezeket tehát mesterséges 
fészkelő helyekkel keli pótolni. Be
mutat néhány mesterséges tészkelő- 
odut, megismerteti azok kifüggesztését. 
Röviden leírja a mesterséges madár
etetőket, ilyenek felállítására megkapó 
lendülettel buzdítja a hallgatókat. 
Továbbiakban előadja a madárvéde
lemre vonatkozó honi törvényeinket 
és rendeleteket. Miután pedig a 
madárvédelem gyümölcstermő vidé
künkön kétszeres fontossággal bir, a 
jelenlevő tanítókhoz fordulva, kérte 
őket, hogy a madárvédelem nemes 
eszméjét mar a gyermekek zsenge 
leikébe plántálják bele, különösen 
azáltal, hogy a minden évben meg
tartandó „madarak és fák napját" a 
gyermekeknek minél emlékezetesebbé 
tegyék.

Adja Isten, hogy ezen igazán szép 
és élvezetes előadásnak minél nagyobb 
gyakorlati eredménye legyen, hogy sze
gény madarainkra, ami legjobb, leg
szorgalmasabb ingyen munkásainkra 
végre szebb napok viradjanak.

Végül még megemlítjük, hogy az 
olvasókör, hogy a következő előadá
sokat minél élvezetesebbé tegye, — 
elhatározta egy vetítő gép beszerzé
sét is.

Grnbner Ferenc.

HÍREK.
— H iva ta l v izsgálatok. Dömötör. 

Lajos főszolgabíró Kreutz Ede járási szám
vevő kíséretében e hó 15-én megvizsgálta a 
strémi körjegyzői hivatalt. A vizsgálat al
kalmával minden a legnagyobb rendben 
találtatott és a fiatal körjegyző, Reiger József 
előtt a főszolgabíró elismerését fejezte ki a 
tapasztallak fölött.

— Jó v áh ag y o tt szám adások. A 
vármegyei közigazgatási bizottság jóváhagyta 
Vörtliegy és Vághegy községek eleni isko
láinak 1912 és 1913 évi tanévre vonatkozó 
számadásait.

— K ire n d e lt he lyettes . Az igaz
ságügyi miniszter Orandpierre Jenő dr.-t a 
németújvári kir járásbírósághoz áthelyezett 
jegyzőt a nérnetújvári kir. járásbíróság mel
lett alkalmazott ügyészségi megbízott állandó 
helyettesévé rendelte ki.

— H ull a  vad. Polgár István német
újvári kir. járásbiró folyó hó 13-án a tobaji 
vadászterületen egy gyönyörű özbakot lőtt.

— Jegyző,jelö ltek  seg ítő -egylete . 
A szombathelyi közigazgatási internátus nö
vendékei megalakították a jegyzőjelöitek ön- 
képzö és segitöeyyestiletét. Az egyesület 
célja a szegénysorsu jegyzőjelöltek anyagi 
támogatása. A humánus intézménynek máris 
sok lelkes támogatója van Az egyesületnek 
alapitó tagjai is vannak, Negyven korona az 
évi tagsági díj és ez 1 0  éves részletekben 
is fizethető. Az alapitó tagokon kívül az 
egyesület disztagokat is választ.

— Kal»ai'é-elöaz,b\s. A németújvári 
ifjúság (pardon aranyifjuság) kabaré-előadása 
mégis ineg lesz tartva. Nem akarunk elébe 
vágni a dolgoknak, de annyit megtudtunk, 
hogy a szereplők nemcsak teljes képességü
ket viszik az előadásokba, hanem kedvvel 
és hévvel is szerepelnek ; ez pedig máris 
sikert biztosit, A tartandó kabaré-esiély 
szereplői a következők: Csuray Mariska, 
Pischoíf Annuska, Schwarz Ilonka, Szekeres 
Margit; Berger Artluir, Holló Emil, Luka 
Ferenc, Pásztory József és dr. Csaplovics 
Elemér. Az egyes számokat dr. Csaplovics 
Elemér, konferáló jelenti be. A belépő-dij: 
szsmélyenkint 2  korona; családjegy pedig 
5 korona. Felnifizetések, tekintettel a jóté
konycélra köszönettel fogadtatnak és hírla
pikig nyugtáztatnak. Ugyanis a tiszlajövede- 
lem a szegény sorsú elemi iskolai tanulók 
karácsonyi felruházására fordittatik. Zenét a 
körmendi Horváth Jóska zenekara szolgál
tatja.

— M egüresede t t ;  segódjegyzői 
á llá so k . Megüresedett a némelújvárvidéki 
és a németszentgróti jegyzőségnél egy-egy 
segédjegyzői állás. A pályázat már hirdetve 
van mindkét állásra A pályázati határidő 
folyó évi december hó 3-án telik ie.

— E sküvő. Brünncr Jenő zalalövői 
kereskedő, november hó 25-én tartja eskü

.V,
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TELBEN JUTÁNYOSÁN KÉSZÜLNEK 

:: LAPUNK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ::

vőjét Wcisz Ilonkával, a zalaegerszegi izraelita 
templomba.

_  Ö ngyilkosság Szerelmes volt a 
szegény Pallisch Lukács, volt óbéri gazda
legény. A falu egyik legszebb leányát sze
rette a fiatal 2 1  éves legény, de szerelmé
ben nem volt szerencséje. Az imádott leány 
nem viszonozta a szerelmét. Bánatában főbe 
lőtte magái a legény, a golyó talált és egy

fiatal, erős ember a halál fia lett. Az orvos
rendőri vizsgálatot dr. Polczer Dezső tb. fő
szolgabíró és dr. Engel Sándor járásorvo* 
tartották meg e hó 10-én. A fiatal legényt 
pedig vasárnap nagy részvét mellett temet
ték cl.

— Világosság;. Elérkeztek a rövid 
napok, a hosszú esték és éjjelek. Délután 
fél 5—5 óra felé már teljesen sötét van,
de azért hiúba várjuk, hogy au utcai lámpák 
kigyulladjanak Az utolsó két nap eső esett, 
mely sárossá tette az utcákat és biznytalanná 
még nappal is a járást, mégis kénytelenek 
vagyunk este is a sötétbe botorkálni, mert 
a lámpákét meg nem gyújtják rendes időben. 
Félhatkor jön  a vonat K örm end felöl és még 
unnak érkeztéig sem gyújto tták meg az utcai 
lum p,ká t, úgy hogy az utasok sáros utakon, 
horomsötétsegben botorkáltak. Igazán  érthetet
len előttünk, hogy miért nem lesz városunkban  
nagyobb gond fordítva az utcák Világítására 
Legalább égjenek azok a lámpák, amelyek 
már el vannak helyezve, de hogy azokat is 
miért nem gyújtják meg a sötétség beáltával, 
azt nem tudjuk. Mikor a világításról irtunk 
először, azt mondták sokan, hogy éjjel ne 
járjanak az utcán, maradjon mindenki ott
hon. De m it szólnak must ahhoz, hogy 5-kor 
(és mikor c sorokat Írom, szombaton ti órakor) 
is ablakomból a sötétségbe mered a szemem, 
ha kitekintek, mert egyetlenegy lámpa sem ég, 
pedig hallom az emberek jöcését-menését. É p  
ilyenkor van a legnagyobb forgalom. I t t  már 
nem lehel kifogást találni, it t  világ ítan i kell. 
E z t  kérjük és ezt követeljük a nagyközönség 
és maga a város érdekében is.

— Egészségügy. A földmivelésügyi 
miniszter leiratot intézett a vármegyéhez 
melyben tudatja, hogy az állati betegségek 
a hús élvezése állal a tudomány mai állása 
szerint az emberi szervezetre is veszélyesek, 
miért is beteg állatok levágását tiltja.

— T elepengedély t n y e rt. Antal Jó
zsef pusztaszentmihályi iakös, bognár benzin 
motorra telependegélyt nyert.

— K iv án d o rló k . A magyar általános 
kőszénbányánál dolgozott Futyké Iván és 
1 2  társa. Úgy látszik vágytak vagyon a ten
gerentúlra és nekiindultak útlevél nélkül a 
nagy útnak. Azonban lefogta őket a puszta
szentmihályi csendörség és átadta mindnyá
jukat a szentgotthárdi határrendőrségnek.

S zeren csé tlen ség . A Magyar Ál
talános Kőszénbánya részvény társaság hely
beli fatalepén dolgozott Pany István mun
kás és farönkök lerakásával volt elfoglalva. 
Munkaközbeti megcsúszott az egyik farönk 
és, Pany István jobb lábára esett, melyen 
erősebb sérülést okozott A szerencsétlenül 
jáit munkást lakására vitték és olt is ápolják.

— lfucsu lako ina . E hó 18-án dél
ben kukmérett a távozó kukméri plébáuos 
tisztelői és barátai bucsulakomát tartanak. 
Jelenkezéseket elfogad Öllős Antal kukméri 
körjegyző cs Harmuth Adolf hárspataki 
tanító.

— A ra tás  n o v em b erb en . Tengőd
ről Írják. Tolnavármegyében a verőfényes 
ősz második tavaszt hozott. Az erdő kéklik 
az ibo yatól s a gazdák szamócát szednek 
a hegyek alján. De nem csak az efajta gyü
mölcsöt csalta ki a földből a meleg, hanem 
a nemes termést is Nagy János cserkuti 
gazda az idén másodszor aratott árpát a 
földjén. Először júniusban, amikor 10 mé-
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termázsát adott a föld, b:ir egy hatalmas ; 
jégverés sepert rajta kereszti’. Nagy J’Bios 
aratás után nyomban fölszántotta a f ddei, 
melyből a jég áHal kiveri szemek kikeltei:, 
kalászba borultak, sőt meg is értő; és most i 
újra 7 mélerinázsával ajándékozta meg p. 

gazdát.
— Búcsú. Ma, vasárnap búcsú van 

Németszí ntgróton. E napon minden német- 
szentgróti házban leölnek egy libát az ünnep 

i eléül
— Az ap já t a k a r ta  m egvern i 

összetalálkozott valamin Csár János szcnl- 
eleki lakós atyjával Csár Józseffel. A fin apja 
szavára annyira feldühödött, hogy neki esett 
apjának, ki előle egy szobába menekült és 
magára zárta az ajtót. Erre Csár János fej
széi fogott és azzal verle, törte be az ajtót 
és csak az összescreglctt szomszédok tudták 
apját megmenteni a veréstől, vagy talán még 
nagyobb bajtól is. A magáról megfeledke
zett fiút feljelentették.

— M ég egy kivándorló . Kularics 
Miklós újhegyi lakós is Amerikába igyeke
zett, de elfelejtett útlevelet váltani és Így a 
pozsonyi hatarrendőrség elfogta és illetőségi 
helyére loloncolla.

— V igyázatlanság. Gyerek kezébe 
nem való a fegyver, mert a legtöbb esetben 
bajt okoz. így járt Szimandl János 15-éves 
hárspátaki lakós is. Egy vadászfegyverrel 
Játszott a fiú, mellette állott Salber János 
és nézte a fiú mesterkedéséi. Egyszerre csak 
elsüli a puska és Salber János a mellén 
megsebesülve esett a földre. Életveszélyes 
sérüléssel hozták be a németújvári kórházba, 
ahol most még bizonytalan az állapota. A 
gondatlan gyermeket feljelentette a csendőr
ség az ügyészségnél.

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

— k ak ast akar kiadni, vagy bérbe 
venni,, hirdessen lapunkban. Egy hirdetés 
8 0  fillér. Hirdetése bizios sikerre vezeti

— T anonc felvételik Lutterschmiedt 
Ferénc kéfeskedőnél, Némelújvár.

EÖYRŐL-MÁSRÓL,
— Vauéi a  a fo rizm ák  a  n ő k rő l 

Az egyik előkelő francia folyóirat a követ
kező /pikánsan elmés aforizmákat jegyzi föl 
a nőkről, természetesen a hazájabeii nőkre 
gondolva :

— Sok asszony van olyan, akinek az 
a kívánsága, hogy a szerelem könyvét leg
alább diszkiadásban nyújtsa át neki az élei.

— Némely nő elveszettnek tekinti azt a 
napót, amelyről legalább egy hódítást nem 
jegyezhet föl a naplójában.

— A szerelem — igaz — vak. De 
bezzeg kinyílik az ember szeme altkor, 
amikör megnősül.

— Mikor a nő azt mondja, hogy nem 
ismeri a szerelmet, akkor tulajdonképen 
már'keresi és kutatja lázasan azt a bizonyos 
valakit, aki a szerelem titkaiba bevezesse.

— A férj csak altkor kezdi felesége jó 
tul.ijuns.ígaií fölismerni és kellőleg értékelni, 
amikor az asszony hibái mar nem vonzák
eléggé.

— A/, élet komédiáinak örökös sziu-

— Ha még nem késő, akkor nem.
A lakodalmi vendégség nem India mire 

vélni a dolgot, de a menyasszony megkérte 
az apját, hogy vigye öt azonnal haza s az 
apa készséggel teljesítette is leánya kívánságát.

i

padján a zugolyukban rendszerint nő foglal r 
helyet. |

— A félj gondoskodni köteles a fele- j 
sége kalapjáról és toilcttejéről, — ezzel j 
szemben pedig a feleség gondoskodik a 
férje számára a — papucsról.

— A nő a szépségéről szóló es neki 
szemébe mondod leghülyébb bókot is 
mu'allalónak és igaznak találja.

— Ha a szép nő a tükörbe néz, ter
mészetesen csak azt látja, hogy ő valóban 
szép. De ugyancsak szépnek találja magát 
a tükörbe nézve a — csnnya nő is

-  A nő kíváncsiságból, unalomból,
hiúságból, idegességből, nemtörődömségből, i 
szóval minden elképzelhető okból szerelemre , 
gerjed, sőt néha szerelmes lesz. — szeie- ' 
lemből is. j

— KeniteiiH nionynsa/.oiiyok. Nem- 
régiben egy New-yorki templomban igen j 
szokatlan eset izgatta föl a kedélyeket. Egy 
fiatal menyasszony, Miss May a Conlance ; 
az oltár előtt, miután a lelkész megkérdezte, 
hogy férjéül fogadja-e vőlegényét, hangos 
„iiein“-et mondott.

Mialatt az összes jelenlevők m ■glopetve 
állottak li 'lyükön, még egy megvető pillan- ‘ 
Üst vetett a vőlegényére, megfordult és 
büszkén távozott cl a templomból. A vőle
gény bánatában kezeit tördelte e drámai 
befejezés miatt, de a dolgot magának lu- 
lajdonitotta. A menyasszonynak ugyanis el- I 
mondóba az egyik k'bszorus leány, hogy 
miközben a fiatal ember jegyben járt Miss 
Constanta-szál, azalatt neki házassági aján
latot tett, amit azonban visszautasított. A 
menyasszony elhatározta, hogy az ől ily 
érzékenyen sújtó boszuságért megboszulja 
magát; ezt az elhatározását tényleg kérész
ül is vitte.

Valamivel később Pennsylvani államban, 
a moskai Szent Katalin templomában is tör
tént hasonló eset. Mikor a vőlegény már 
megfelelt minden kérdésre, a menyasszony 
a pap felé hajolt s megkérdezte :

— Ugy e, még nem vagyunk meges-

Fslkivás,
November elsejével lapuul' a második ne

gyedbe lépett K ik o r  d i  fizetőink, illatúiéi/ a.: 
előfizetők részére uj előfizetési negyedet nyitunk  
és amikor ezt less TV, kötelességünknek 
tartjuk h>nyilaiké:latul., hogy lapunk fenn
állása a/, előfizetők számától függ. 11a 
mindazok, k ik  átérrzik velünk a kitűzőt és 
eddig is szolgáit céljaink fontos (igát; ha m ind
átok; akik egy m agyar nyélén lap rvndkivüli 
jelentőségét v, határszéli járásban felfogják, ha 
mindazok, k ik  szeretett m agyar ny Ivünk te l
jesítését kötelessé iiek tartják és Így m éltá
nyosnak és egy e célt szolgáló lapnak támoga
tását — döfi-c tö ink sorába lépned', akkor e 
lap megfelelhet céljának és fennállása biztosítva 
leend örökre.

A z  u j előfizetési negyed küszöbén felh ív
ju k  azokat az érdeklődőket, kiknek lapunk a 
m ai napig já r t  és a d  el is fogadták, hogy az 
elmúlt negyedre még hátralékos előfizetési 
dijakat megküldeni szíveskedjenek, mert h isz a 
lap elfogadása által - közhit szerint is a 
d íj fizetésére erkölcsi kötelességet vállaltak, fis  
mi tudjuk és hisszük, hogy a d ijaka t be is 
küld ik és kérjük is, mert lapunk kizárólag  
csak az előfizetők nagybecsű támogatására van  
ni alva és onnan várja a fenntartásához szük
séges anyagi támogatást.

K lőíi/.etési á ra k  :
Negyedévre . . .  2 K.
Félévre........................4 K.
Egész évre . . . .  8 K

KÖZÓAZPASÁÉl.
(ÍABONR-ÁRAK.

Német újvár, 1913. évi november hó 13.
Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak ICO kilogrammonkint értendők
, kelve ?

Midőn a pap nemmel felelt a meny- 
asszony igy szólt:

Akkor nem is'leszünk soha egymásé 
— és elhagyta a templomot.

Egy másik amerikai leánynak a lako
dalma szintén hasonló módon bomlott meg. 
Chicagóba!) Miss Miller Francé a vőlegé
nyét egy nyakkendővel ajándékozta meg, 

j hogy az.l viselje az esküvő alkalmával. A i 
j fiatul embernek nem sikerült kedvére meg- ■ 
j kölni nyakkendőt, végre is elvesztette a Ili- ! 
: relrnét s egy más nyakkendőit vett. A me- j 
I nyasszony csak közvetlen az esküvő előtt 
! értesült a nyakkendő cseréről s ez annyira j 
; felháborította, hogy a papnak arra a kérdésre,
! hogy nődlkiván-e menni vőlegényéhez, ride- 
I gén felelt:

Búza -  -  1 8 - — 18 20
Rozs — — — — 16 — — 16 —
Árpa — — -  — 1 8 - — 18-—
Zab — — -  — 13 — — 13 50
Tengeri — .. _  19 — — 19.—

SAJTÓ alatt és a legközelebb megjelenik 
a „Magyarország Monográfiája" s több 
történelmi mii (elhasználásával összeállí
tott történelmi munka, mely a németúj

vári vár történetét ismerteti a legrégibb időtől 
napjainkig. — A könyv címe:

a „Németujváii vár története"
Összeállította ; Ma ám Gyula.

TZÖNYVNYOMDA ÁTHELYEZÉS! ::: 1914. évi január 1-étől könyvnyom- i ®
(V ) dámát teljesen átalakítva a gróf Draskovich-féie uj, modern bérpalotába @
( y ) helyezem át. További szives pártfogást kér tisztelettel BARTUNEK BÉLA.

w
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C S A R N O K .
A két koldus.

Két koldus közölte egymással tapaszta
latait az országút szélén.

Az egyik mondá: foglalkozásnak igen 
szegényes, bizony az örökös koldulást már 
meguntam.

A másik mondá: én ezt szerencsés 
foglakozásnak tartom, s naponta jobban 
kedvelem. Furcsa I viszonzá az egyik — sok 
visszataszitó van a koldulásban, a fő az, ■ 
hogy gyakran ugyanazon személyhez nem | 
szabad jönni. Az nem az én tapasztalatom, 
mondá a másik: minél gyakrabban jövök 
annál szívesebben leszek fogadva. Jaj, de 
sokáig kell kocognom és várnom mig kis 
alamizsnát kapok, panaszkodék az egyik

Azon sem panaszkodom szólt a másik : 
mert, ha azt sem kapom, a mit kértem, 
biztosan annál jobbat kapok.

Oh te szerencsés ember, mondá az 
egyik: főkép most a nagy drágaságnál, hol 
mindenki saját szükségére utal.

A másik mondá: Így még nem beszél
tek velem engem még nem utasítottak vissza.

Az egyik viszonzá: én megyek úri
emberekhez, hol sok vagyon, gazdaság van 
elég lenne, sőt még több, a mennyi az 
összes kéregetőknek kellene. Ha szomorú 
arcot vágok képmutatónak mondanak, ha 
vig vagyok nem akarják elhinni, hogy 
szegény vagyok.

Én pedig mondá a másik: ha Ínségbe 
vagyok szánalmat találok, sohase vagyok 
terhére, ha azivem örömmel és hálával van 
tele jótevőim iránt dusabban leszek megáldva.

Csodálatos kiáltá az első : élettörténetem 
az- embereket untatja, alig, hogy telét 
hallották.

Mily különös feleié a másik: én
jöhetek akártmily hosszú kéréssel és nem 
jövök elégszer, hogy fájdalmaimról és 
szükégleteimről beszélhessek, az is feltűnő, 
ahol kéregetek minden kérni — és mondani — 
valómat ott jobban tudják, mint én magam. 
I l ii t  hol kéregdsz te, kérdezi csodálkozva az 
egyik ? A másik viszonzá :

. . .  „az égi kapunál" . . .
E osen feld  Mór.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— Mlililwinklicknek. Eddig válasz 

nélkül maradt soraikra most lelelek röviden. 
Az Önök által „félreérthelellen“-nck mondott 
soraimat, vezércikkemet, senki más nem, 
csak épen Önök értették félre. Az a bizo
nyos vezércikk — aktuális lévén — általá
nosságban tárgyalta a közegészségüggyel 
akkor szorosan összekapcsolódott tényeket 
éf körülményeket. Egyáltalán mindég csak 
általánosságban tárgyaljuk a közérdekű 
dolgokat és ha az igy közbevelett esetleges 
szavakat, valaki célzásnak veszi és önön 
magára vonatkoztatja, arról már igazán nem 
mi tehetünk. De arról sem tehetünk, hogy 
él a köztudatban egy közmondás, mely azt 
mondja, hogy „A kinek a háza ég, az 
kiabál* — Mi egyáltalán nem Önökre 
céloztunk, mikor megírtuk, hogy sokan nem 
szívesen teljesitik orvosaink intézkedéseit,
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melyek a közegészséget célozzák és hogy 
többen még neheztel nek is orvosainkra 
reedelkezéseik mialt. Én ezt a tényt hibáz
tattam és tárgyaltam és ha valaki, jelen 
esetben sajnos, Önök magukra vették a tényt 
és igy annak tárgyalását is, akkor azt lát
hatom csak, hogy nem alap nélkül irtain 
vezércikkemet.

Szentelek! tudósitó . Múlt számba 
tévedésbül kerültek be a hibák. Távollétem 
miatt nem tudtam magam átnézni a jelzett 
dolgot, köszönöm az újabb sorokat. Mi van 
a tervezett kabaréval? Úgy jártak mint mi? 
Mi majjsem tudjuk mikor lesz a mienk, 
mert egy szereplőnk, ki színdarabban ját
szana, pár napja betegan fekszik. Szentetekre 
készültünk kimenni a kabaréra. Majd máskor. 
Egy felolvasásra ki megyek talán. Nálunk 
még ez is nehezen megy. De lesz belőle 
valami. Szenteleknek gratulálok, hogy ott 
már folynak is a hasznos előadások. Üdv;

készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kelt Németujvár, 1913. évi november 
- hó 12-én.

M arczinka Dezső,
kir. bír. kiküldött.

X T  Íj darabja: 3 korona. Őz\J \7 t  1 1 kilója 1 kor. 10 fillér. 
JL v y  L4 1 Fácán drbja 1 kor 80 f.
____________ Fogoly drbja 90 'fillér.
Szarvas kilója 50 fill. Vaddisznó k ilója 
70 fillér. Szalonka drbja 1 kor 70 fill. 
Bármily mennyiségben mindenkor vesz : 
H o <1 o s s y G yula, K ö rm en d en ^
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Müköuyvkötészet villamos gépberen 
dezéssel.

KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉS.
Körjegyzői, községi és iskolai nyom

tatványok raktára

! TELJESIROPABERENDEZÉSEK !
Tinták, Írószerek, irodapirok. Különle
gességek takarékkönyvekben, másoló

könyvek. Iratrendezők.

KICSIN- ÉS NAGYBANI ELADÁS.
Tükör, kép és diszmüárukereskedés.

Ruggyanta-bélyegző és üzleti könyvek 
készítése.

FIGYELMES KISZOLGÁLÁS.

1913. V. 219—5

í Árverséi hirdetmény.
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi 

LX. t.-c. 102, §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a némelujvári kir. járásbi-

, róságmk 1913. évi. V. 219—5. számú vég
zése következtében Harkai Ede, Wolf József, 
Vereinigte Wcrnsfádler und Győrer Textil- 
industrie Actieugeselschaft, A Zekal cég ja
vára 268 K 51 f., 389 K 92 f„ 968 K 28 f , 
és 397 K 15 fill. és jár. erejéig 1913. évi 
október hó 16-án foganatosított kielégítési 
végrehajlés utján le és felülfoglalt és 3260 
koronára becsüli következő ingóságok u. m : 
65 vég barchet, 56 vég különféle ruhaszövet, 
40 vég ágynemű vászon nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a néinetűjvári kir. járás- 
bíróság 1913. évi V 219—5 számú végzése 
folytán 268 K 51 f.. 389 K 92 fill., 968 K 
28 fill. és 397 K 15 fill. tőkekövetelés, en
nek 6 százalék kamatai, egyharmadszázalék 
vállódij és eddig összesen 172 korona 68 
fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Szentelek községben leendő 
megtartására 1913. évi no v em b er hó 
3 8 -ik  n ap já n a k  dé lu tán i 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 erűimében

1
" FRANCIA „ L & N y $ “ -CUKORKA

köhögéH e llen  biztos hatású; 
rek ed tség ' e llen  gyors hatású; 
h u r u t  e llen  kitűnő hatású; 

(PASTILLES LANYS)
Kapható a németújvári egyed árusnál: 

Lutterschmiedt Ferenc urnái.

2698—1913. tkvi szám.

: Árverési hirdetményi kivonat.
Dcutsch János szentgotthárdi lakós vég

rehajtatnak isméretlen tartózkodásu Deutsch 
Józsefné Wölfer Anna végrehajtást szenvedő 
e'leni végiehajlási ügyében végrehajtató ké
relme következtében a végrehajtási árverés 
600 korona tőke, ennek 1908. évi szeptem
ber hó 8-tól járó 5 százalék kamata 116 
korona 75 fillér már megállapított eddigi és 
az árverési kérvényért ezennel 33 korona 
35 fillérben megállapított jelenlegi és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végeit 
az 1881 évi 60. t.-c. 144. §-a alapján a 
146. § értelmében a némelujvári kir. járás
bíróság területén levő Felsöujlak község ha- 

. tárában fekvő, a felsőujlaki 108. sz. tjkvi 
; u ni.: +. 596. hrsz. ingatlannak Deutsch 
j Józsefné Wölfer Anna nevén álló felére 25 
: korona, — + 598 hrsz. ingatlan ugyanan

nak nevén állé felére 26 kor. — + 599. hrsz.
1 ingatlan ugyanannak nevén álló felére 15 
j korona, — f  623 hrsz. ingatlan ugyanan- 
I nak nevén álló felére 4 korona, — 1. 597.

hrsz. II. házsz. ingatlan és 4 sorsz. erdő- 
| illetőség ugyanannak nevén álló felére 867 
j korona megállapított kikiáltási árban elren- 
í dél telik.
I Az árverésnek Felsöujlak község házánál 
j leeu ő megtartására határidőül 1913. évi 
i d ecem ber bó 13 -ik  n a p já n a k  d é lu tán  
í ti ó r á ja  tüzelik ki

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
I gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz- 
I ben, vagy az 1881, 60. t.-c. 42. §-ában 

felvett árfolyammal számított, az 1881. évi 
november 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. 
igazságügyminiszleri renddel 8. §-ában meg
elölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. t.-c. 
170 §-a értelmében bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállítóit sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Az ingatlanok a kikiáltási ár két harma
dánál alacsonyabb áron az árverésen el nem 
adhatók.

Németújvár, 1913. szepiember 17-én. 
Polgár István Sk., kir. járásbiró. A kiad
mány hiteléül; Strobel, írnok.
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Kiss Károly
kőfaragó és szobrász 

Körmend, Rákóczy-utca 23.
H 3 E S [3 [H ] l= ]IH K 3 E l[H JI= X 3 l[= ie i

Készít és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

siremlékeket
szobrászati műveket 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 ! !

___________

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

— -------- ::

„K eil-Lakk“-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem !
A padló agy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz beli'ile;
Kevés munka, semmi kin,
Barna, vagy porsziirke szin,
Figyelmet csak arra legyen,
Hogy az mindig „K eil-L ,akk“ legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány,

Ha „feliéi* Kei 1-L ak k “ -ot veszünk 
S vele minden! jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék,
III van „K e il- f ,a k k “ azúrkék, 
Kerlibulort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„K e iI-L ak k “-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen olt „K eil-H akk“ I

Mindenkor kaphatók :

LUTTERSCNMIEDT FERENC CÉdNÉL, NÉfv^ETÚJVÁR .
Körmend : Heiszig Lajos Szombathely: Kaiser Lajos. A

BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Németújvár, 43. sz., Kovács Gyula-fé le 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 nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 
borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s ju tányos árakon.

A „Németújvár és Vidéke1' kiadóhivatala.
A lap részére előfizetések ide küldendők. Hirdetéseket a leg

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

Nyomatott Bárkinek Béla könyvnyomdájában, Németújváron


