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Örvendetes tü n e te k .^
Ha az ember fővárosi vagy nagyobb 

vidéki helyeken megjelenő lapokat vesz 
kezébe, azonnal szembetűnik, hogy 
azok a siralmas gazdasági helyzet fe
letti töprengésekkel vannak tele.

Évtizedek óta fennálló cégek feledt 
megkondul a lélekharang, évszázado
kon át egy család kezében levő bir
tokok dobra kerülnek. A kis hivatal
nok karöltve a magasabb állású hi
vatalnokkal pedig egyenesen elvisel
hetetlennek mondja a helyzetet Fizetés 
javítást sürget minden hivatalnoki ka
tegória, mert különben — úgy mond
ják és nekünk nincs okunk kételkedni 
benne — az éhhalálnak néznek elébe. 
A munkanélküli napszámosok ezrei 
nedig napról-napra gyűlésednek, mun
kát és munkaalkalmat kivannak és 
magatartásuk mind fenyegetőbbé válik.

Az aszfalt, villanyvilágítás és egyéb 
város nyújtotta szórakozás és kénye 
lem nem bírja elhalgatni a korgó 
gyomrot, nem tudja elfelejtetni, hogy 
mindezen másodrendű szükségletek

-háttérbe szorulnak 'ha nincsen meg a 
lehetőség, hogy a’ legszükségesebb 
elsőrendű életszükségletek fedeztes
senek.

Ha mindezen (űrietekkel szemben a 
magunk egyszerű féíusi életét nézzük, 
akkor konstatálhatjuk, hogy többé 
kevésbé a megélhetés mindenki szá
mára biztosítva van. Akármilyen fog
lalkozás keretén belül Jbárki szerezhet 
annyit, hogy a maga és családja szá
mára a mindennapi - falatról gondos
kodva legyen és nagyon sok oly fog
lalkozási ágat tudurt'k, hol megfelelő 
életmód mellett a családfő szépecskén 
félre is rakhat.

Nincs tehát nálunk indokolva azon 
jelenség, amely Németországban a 
80-as években >1 'yan viszonyokat 
öltött, hogy .a „F«, bt vöm Land“-ot 
ott valóságos, tv*', , ;l' csapásnak te
kintették.

Nagyon sokan, kik elhódítva attól, 
hogy rövid ott tartózkodásuk alatt a 
város mennyi szépet tud nyújtani, 
legfőbb életcélukuak tekintik, hogy 
legalább gyermekük számára bizto
sítsák annak lehetőségét, hogy életét

ott tölthesse.
Mi nem tartjuk őket a legjobb 

szülőknek. Hisz valószínű, hogy 
minden második harmadiknak ott is 
sikerül megfelelő pozitiót szerezni, 
de hányán vannak, kik hamis szemé
remérzettel kénytelenek eltitkolni, hogy 
bizony a városban sem találták meg 
azt a gondatlan életet, melyet ott 
kerestek,

Kérelem.
Még mindig nagyon sokan vannak 
tiszteit előfizetőink között, kik sem az 
első, sem a második negyedévre járó 
előfizetési dijakat nem küldték még be. 
Ismételten kérjük, hogy ezt megtenni 
szíveskedjenek ; ezáltal ‘ megfenyítik 
tetemes kiadással járó munkánkat és 
lehetővé teszik, hogy e nemzetiség 
lakla vidéken elénk tornyosuló akadá
lyokkal megküzdhessíink és lapunk 
továbbra is fennállhasson.

A Balkán rém napjaiból.
— Egy haditudósító naplójából. —

Irta: Mujtcr Bála.

Mukhtár bég, mint egy igazhitű mohám - 
medán, Allah végtelen kegyébe vetett hittel 
mondta imáját a kirk-kilisszei dombok sir- 
lialmain. Őszülő, hosszú szakállát meg-meg 
borzogatta a Márvány-tenger felől jövő bal
káni szellő Kék selyem kaftánja lengett öre
gedő testén. Arca halvány volt. Fénytelen 
száraznak tetsző szemeiből könnyek hullot
tak a vértől ázott kavicsos földre Körülötte 
egy végtelen temető terült el. Bent vott a 
nagy Balkán sirkertjében. Lábaival a halál 
rémes földjét taposta. Ezrek feküditek friss 
hantok alatt. Messze Musztafa-Pasáig a pusz
tulás borzalmas képét látta. A bolgár tábor 
őrtüzei pirosra festették az eget. Gránátok 
és srapnelek mennydörgő zaja, mint távol
ról sietve jövő földrengés félelmet keltő 
moraja hallatszott Drinápoly falai alól. Rob
banó és gyújtó lövegek fényes tüzkigyókként 
repültek az égő városra. Óriási lángok csa

pódtak fel a magasba, melyek pokoli fénye ; 
hatalmas fáklyaként világította meg a már 
végső napjait élő Drinápoly éjszakáját. Kar
tácsok tűzesője hullott az erődítmények hő
sies védelmezői közé. A haldoklók hörgése 
elveszett az összeomló házak s a süvítő 
ágyúgolyók fülsiketítő lármájában.

Muktar bég a fényözöntől megvakulva 
borult a földre. Az ágyuk szakadatlanul 
bömbölve oníák érctorkaikból a halálthozó 
gyilkos golyókat. A temérdek lőpor füstje 
sötét fellegekben, mint gyászos lepel borult 
a temetetlenül fekvő halottakra. Mukhtar bég 
a sok, ismeretlen sir között kereste gyerme
kei sírját. Három fia volt. Mindhárman ott 
pihenlek a kirk-kilisszei csatatéren. Ott jött 
értük a halál. Virágjában érte mindhárom 
életét a pusztulás. Meghaltak a haza szent 
védelmében. A halál egyesítene őket a túl
világ!' örök életre . . . Lelkűk a korán sze
rint felszállt a paradicsomba, hol Allah bé
kéje teljes . .

Nem találta meg Mukhtar bég fial sír
ját, Hiába kereste szüntelen nap nap után 
Estéken, mikor a holdvilág előbukkant a 
felhők közül, ott talált a Balkán legnagyobb 
temetőjében egfyturbános törököt, ki szere- ; 
tettei nyugvóhélyeinek fellelhetéseért esen- j

gett az ég legnagyobb urához . . ,
Mukhtar bég most, mint csendes őrült 

éli élete hátralevő napjait Midia városában, 
a Fekete tenger partján. Mikor hajók mennek 
el arrafelé a tengeren, lemegy a partra és 
integet kendőjével . . . Fiait várja haza a 
csatából . . .

A csataldsai harcvonalban elesettek kö
zös sírokban pihennek. Bolgárok, törökök, 
szerbek és montenegróiak alusszák álmaikat 
a Boszporusz szomszédságában. Siralmak 
színhelye Csataldsa és Csorlu környéke. A 
hegyek bokrain még lengeti a szél a had - 
viselő felek zászlóinak puskagolyóktól szét
lépett rongyait. Összetört társzekerek, hasz
navehetetlenné lett ágyuk, puskák, szétrob
bant lövegek és töltények födik mindenfelé 
a harcteret. A sáncárkokban visszamaradt, 
vagy az ellenségtől elveti hadiszerek vannak 
halmazokba összerakva. Nem gondol senki 
a halál e kegyetlen mezejére, hol nyomtala
nul elföldelve feküsznek a szabadságért ele
settek . . . Emlékük élni fog a szivekben. 
Ha otthon a szerető édesanya hiába várja 
haza fiát, kebléből fájdalmas sóhaj tör elő 
és a szabad hazában többé nyugalmat nem 
talál. Néplelenek lettek a falvak, hova ncln 
térnek vissza a dolgos kezek. A háború

............ . . .i i '
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Elfogulatlan szemszög alatt.
(Folytatás.)

Szembeötlő logikai fogyatékosság 
két dolog összehasonlításánál az 
egyik mindenegyes tulajdonságának, 
mig ellenben a másik csupán bizonyos 
hányadának a számbavétele. így ha 
például abból, hogy a teknősbéka, az 
afrikai krokodil, meg a csalogány is } 
rak tojásokat, arra következtetnek: 
tehát a teknősbéka, valamint a kro
kodil is, a madarakhoz kapcsolódik, j 
Miértis azon eljárás, midőn némelyek J 
az embernek az állattal, nevezetesen ' 
az emberszabású majommal való ; 
egybevetésnél amannak l é n y e g e s ,  
tulajdonságait, lelke szellemi voltát, s 1 
eszes természete folyományait: beszélő

képességét, vallását. . . egyszerűen 
elmellőzik és csak az állattal közös 
sajátságokra vetnek minden súlyt, erős 
logikai megcsuszamlás.

Ha pusztán az ember testét vesszük 
szemtigyre, semmivel sem találjuk 
különb lénynek az állaténál; csupán 
tökéletesebben szervezett, de az állat
éhoz teljesen hasonló anyagból. 
Ugyanazok a szükségletei, hasonló 
módon születix és oszlik fel újból 
parányaira.

Igen, testre'nézve az ember is az 
állatok rendjéhez tartozik: az ő és az 
emberszabású majom szervezete között 
zoológiái szempontból korántsincs 
nagyobb ür, mint az utóbbi és pél
dául a vérengző tigrisé közt, De, ha 
tökéletesen azonos testük volna is, 

i az ember mégis csak embernek ma- 
radna, mivel a l é n y e g e s  különbséget 
a l él ek szabja meg. 

j Az állatban is kell ugyan feltéte
leznünk egy belső elvet, de ez vég- 

i telenszerte alsóbbrendű az emberben 
uralkodó szellemtől, a valódi szabad
akarat alanyától. Emennek csodás 
megnyilatkozásai jogosítanak fel azon 
állításra, hogy az ember — lelkét 
illetőleg — selijOgysem származtatható 
az állatból, Mei', ha állat lett volna ; 
valamikor, úgy mai tehetségei nem 
tüntethetitek / vj l ényeges .  hanem j 
csak fokozati különbséget az állatéi-  ̂
tói. Lehetetlen, hogy legalább hala- 
vány nyomai ne volnának meg az 
állatban az emberi tehetségeknek.

Ha tehát magunkban oly képes
ségekre akadunk, amelyekből a b s o -

lute semmi sincs az állatban, úgy 
| nemis eredeztethetők, illetőleg fejleszt

hetők ki belőle: mert csak az fejleszt
hető ki, a mi van:  a mi nincs, az 
tudtommal ki nem fejleszthető! De 
ide vágnak eszes természetünk összes 
folyományai; tehát. . .

Sok ugyan a közös vonás a két 
[ lény között: a tenyészeti élet, a belső 

szervezet, a reflex mozgások, az érzéki 
szervek fejlődésének paralellizmusa, 
é r zéki  megismerő-, emlékező- és 
vágyótehetség mind a kettőben azo
nosak. De legott két tény tűnik szembe: 
az állat összes tevékenysége kizárólag 
a faj- és önfenntartásra irányul; ezen
felül minden fajilag jellemző cseleke
dete a legcsodásabb célszerűséget 
tanúsítja. Kell azért benne oly vele
született, belső kényszerítő elvet fel
tételeznünk, a melynél fogva a cél 
ismerete nélkül is mindig célszerűen 
működhetik; ezen tehetségét, benső 

i elvét — ösztönnek nevezzük.
Hogy pedig ösztöncselekedetei nem 

az értelem kifolyásai, bizonyítják: az 
ugyanazon fajhoz tartozó állatok 
cselekedeteiben észlelhető egyforma
ság; az eszközök megválasztásában 
való csalatkozhatatlanság.

Igaz ugyan, az érzéki megismerő-, 
Ítélő- és vágyótehetségüknél fogva 
nem egyazon módon elégítik ki min
denegyes esetben szükségleteiket, ha
nem bizonyos önkénytes, nem a 
tulajdonképen vett szabad mozgással, 
így a madarak rendesen sárból, gá
lyákból, levelekből, toliakból és szőr
ből építik fel fészkeiket; amelyek

nyomai évtizedekig élni fognak az életben 
maradottak emlékezetében s mint egy eitö- 
rölhetetlen jel, örökös nyomot hagy az utó
dok lelkében a hazaszeretet iránti magasztos 
érzés legszentebb jegyében . . .

A kumanovói ütközetben az ellenséges 
hadosztályból heves ágyutüz fogadta az elő
nyomuló szerb sereget. Véresen buktak ki a 
sorokból az elszánt és vakmerő katonák. 
Élettelen tömegekké ölték a török ágyúgo
lyók a körülzárni igyekvő szerb tábort. Mind 
halkabban dörögtek a törökök ágyúi Éktelen 
trombitahang jelezte az érkező segélycsapa
tokat. Golyózápor szaggatta szét a félhol
das zászlókat. Gépfegyverek és modern 
franczia gyorstüzelő ágyuk egetverő dörgé
sétől remegett a lőporfüstös lég. A szétrob
banó gránátok szanaszét szórták töltelékei
ket. Hosszú és fáradságos küzdelem után 
át lett vágva a török sereg. A sebesültek 
és haldoklók jajkiáltásai elveszlek a még 
egyre iarló puskaropogás hangkaoszában. A 
hadvezérek tábori misére gyűllek. Üszküb 
felöl szerb kémek érkeztek rőpülőgépen Az 
előőrsök éberen figyelték látcsöveikkel az 
ellenség hadműveleteit a kumanovói magas
latokról. Lassan vonultak azezredek Üszküb 
felé.

Két testvér a tüzérségnél szolgált egyik 
szerb ezredben, önként ajánlották fel szol
gálataikat a szerb kormánynak, amint lát
ták, hogy a haza szabadsága veszélybe n

forog. Üszkiib ostrománál együtt volt a két 
testvér. Ágyúik szünet nélkül lövöldözték az 
omladozó várfalakat Egy ellenséges gránát 
közelükben robbant fel s Vladimírnak, a 
fiatalabbik testvérnek bal karját darabokra 
tépte. Ájultan rogyott le a földre Vladimír 
halálos sebével. Vére bugyogva ömlött a 
földre s mielőtt még segítség érkezett volna, 
testvére szeineláttára kiszenvedett. Tesle gör
csösen rángatódzott. Szemei nyitva maradva 
meredlek a lángtengerbe borult ÜszkUD 
felé . . .

Nikola, az életben maradt testvér leta
karta ruhájával Vladimír kihűlő tetemét Ke
serves érzéssel tölté ujból Nicola az ágyukat 
Gyors egymásutánban ismétlődő dörgések 
reszkedteték meg a felhős égalj stlrU, ködös 
léghullámait s amint az est aláereszkedő ho
málya kibontá titokzatos fekete szárnyait, a 
mogorva hegyek hátáról eget-földet rázó ro
bajjal bömböltek az öldöklő ércszörnyetegek. 
Messziről öblös durva hangú mörzerek fe
leltek vissza, Néha mint égből hulló mete
orok világitolták meg a szerb hadiállásokal 
a sisíergő tüzes ágyúgolyók . . . Rakéták 
módjára explodáltak az ellenséges ágyuk 
jól irányzóit lövedékei. Vérvörös szilánkok 
szóródtak szanaszét. A célt tévesztett ágyú
golyók felhasitotlák a ftvd kérgét és mély 
gödröket vájtak a sziklás hegygerincekbe . .

Nicola az ulólsó rohamban több go
lyóiéi találva összeroskadt. Vérző tagokkal

egy összedüll ház romjainál kereseti mene 
déket. Ott várla a hidegkezü halált mig el
jön élte. A fiatal évekből visszatükröződő 
bohó ábrándképek kínozták. Feltárult előtte 
egy gondterhes nehéz élet, mely oly hamar 
befutotta pályáját. Szereleit volna sírni, de 
erős férfias érzései ettől visszatartották. Visz- 
szagondolt menyasszonyára, kivel régóla 
jegyben járt. Ajkához emelle fehéredő kezét 
s néhányszor megcsókolta vérfoltos jegy
gyűrűjét. A tornácos szülői ház, szerető, agg 
szülők, mint a régi idők elmúló boldogsá
gai, mégegyszer felujultak képzeletében s 
aztán érintetlenül hagyták a léthez való 
ragaszkodás kísértő gyötrelmei.

Menekülő török katonák rohantak ke
resztül rajta és ő fájdalmában felorditolt. A 
következő pillanatban a katonák egyike visz- 
szafordult és fénylő, hegyes tőrrel támadt 
rá. Kegyelem I — kiáltott fel a haldokló — 
minden erejét összeszedve. Allah meg fog 
verni, ha gyilkosságra vetemedel. Én már 
nem vagyok ellenség . . . Nyugodtan akarok 
meghalni hazámért.. ,  Könnyitsd meg utólsó 
perceimet . . .

Kiesett a tőr a nemeslelkü ellenség ke
zéből. Intett a sebesüllhordóknak, kik fel
szedték az összcdült épület törmelékeiről a 
haldokló szerb katonát.

Mire este lelt, Üszküb elesett és Nicola 
meg volt halva . . .
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azonban az ember közelébe férkőzhet
nek, az általa készített eszközök 
hulladékait, például cérnát, pamutot... 
is felhasználják. A forró égöv alatt a 
struc csak éjjelente ül a tojásain, mig 
a kisebb hőmérsékletű Jó-reményésg 
fokánál éjjel-nappal ül rajtuk. A 
cukorgyárak közelében tartózkodó méh, 
amennyiben mindik kész cukorra 
talál, nem gyűjt mézet. Ezen tények 
azonban csak amellett tanúskodnak, 
hogy az állat korántsem merő gép! 
Már csak abból a szempontból sem 
az, mert mondhatatlan sok esetben, 
miként az állatnál tapasztalható, a 
legeslegbonyolultabb szerkezetű gép 
sem alkalmazkodhatik. Bármily nagy 
is azonban az állat alkalmazkodó 
képessége, azért a fajilag jellegzetes 
célszerűség határait még sohasem 
lépte át.

Hogyha cselekvése az értelemből 
származnék, azesetre a különböző 
egyedek ugyanazon dolgot nem végez
nék egyazon módon. Gyakran haboz- 
niok, ingadozniok, tévedniük is kellene; 
vagy pedig a legalsóbbrendü állatok
ról is kénytelenek volnánk azt állítani, 
hogy az ügyességben és okosságban 
az embert magasan túlszárnyalják.

A koromsötétben dolgozó méhek- 
nek például a hatszögletű sejtek 
építésénél a felső mennyiségtan egyik 
legbonyolultabb feladványát kell meg- 
oldaniok.

Midőn Maraldi, francia csillagász, 
a sejtalap dülénylapjainak (rhombus) 
szögeit megmérte, úgy találta, hogy 
a nagyobbik és tompább szög 
úgy viszonylik a kisebbikhez, mint 
109° 28 : 70° 32-hez. Hogy ennek a 
célját kipuhatolja, König, a világhírnek 
örvendő mennyiségtaníudóshoz fordult 
a következő kérdés megfejtéséért; 
milyen szögeket igényel egy hatszögü 
edény konkav alapját képező három 
egyenlő dülénylap, hogy felettük a 
lehető legkisebb mennnyiségü anyag
ból lehetőleg nagy, kényelmes kamra 
létesülhesen ? König infinitezimalis 
számítása szerint a szögek 109° 26 és 
70° 34. A skót Madaurin újbóli ki
számításánál azonban kiderült, hogy 
nem a méhek hibáztak, hanem König 
tévedett, mivel logarithinuskönyve 
hibás volt.

I

I
(Folyt, köv.)

Páter Agnell. j

N é m a t ú j v á r é s  V i d é k e

h í r e k .
u u c i s u z r t .

Midőn a nénielújvári járásból távozom, 
utóljára meg egyszer (látás szívvel köszöntöm 
összes barátaimat és ismerőseimet, kiktől 
személyesen el nem búcsúzhattam.

Kukmér, 1913. nov. 20.
Könczöl Antal.

— A várm egye évnegyedet* köz
gyűlése. Vasvármegye törvényhatósága no
vember 24-ikén, hétfőn déleiért tartja évne- 
gyedes rendes közgyűlését Békássy István 
dr. elnöklésével.

—  11 ira ta i  v izsgálatok  a  já r á s b a n  
Dömötör Lajos főszolgabíró az elmúlt héten 
kezdte meg a járási jegyzői hivatalok évi 
rendes vizsgálatát. Ezideig a strémi, német- 
szentgróti és kukméri hivatalokat vizsgálta 
meg, ahol mindent példás rendben talált és 
elismerését fejezte ki a fiatal körjegyzők 
előtt, buzdítván őket arra, hogy jövőben is 
az eddigi ambícióval 'cs szorgalommal telje
sítsék hivatali kötelességüket. A főszolgabírót 
ezen utjain mindenkor elkíséri Kreulz Ede, 
j. számvevő, aki viszont a községek háztar
tását és pénzügyi adminisztrációját ellenőrzi 
a leglelkiisuieretesebb részletességgel.

— N éino tú jváe  község képviselő
testülete e hó 19-én rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen néhány illetőségi ügyön ki
vit! napirenden volt Qáfsztony József telek vé
teli Ugye. A képviselőtestület egyhangúlag 
kimondotta, hogy az 'állatvásártér sarkában 
egy házhelyet elad Gasztonynak, ezáltal óhajt 
váll előmozdítani a város fejlődését; ezen 
véghalározat 15 napi közszemlére tétel után 
felsőbb jóváhagyás alá kerül. Demartin 
Alajos és társn^ kérelmére elhatározta a 
képviselőtestület, hogy az uj vágóhídi, hus- 
vágási szabályrendeletet 1914 évi január 
hó 1-én lépteti éleibe, s ezen időponttól 
kezdve hajlandó a dijakra nézve az érde
keltekkel elfogadható átalányösszegben ki
egyezni. Megállapilíatott még ezekután az 
óvónő lakbére 240 koronában és kijelöltetett 
az építendő ovodaliáz céljaira három 
rendelkezésére álló községi terület.

— K ab a ré . Elérkezett a nagy nap 111a 
este tartja városunk aranyifjusága kabaré 
előadását. A meghívók ezen a héten mentek 
csak széjjel, mert óriási nehézségek lornjo- 
sultak az előadás megtartása elé, de ezeket 
a derék szereplők leküzdötték és ma már — 
lelkesedéssel várják az estet, hogy a megje
lenő vendégeknek szórakozást nyújtsanak. 
A magunk részéről előre mást nem írhatunk, 
mint azt, hogy azok a szereplők, kik le
mondva mindennapi kis szabad idejükről és 
nap-nap után ily szorgalmasan tarlották pró
báikat, azok igazán megérdemlik, hogy vá
rosunk és vidékünk közönsége tömeges meg
jelenésével honorálja a fáradságát. A kabaré 
előadás este 8 órakor kezdődik. Szerepelnek : 
Csuray Mariska, Bischoff Annuska, Scliwarz

Ilonka és Szekeress Margit; Berger Arthur, 
Holló Emil, Luka Ferenc és dr. Csaplovics 
Elemér. A kabaré számokat dr. Csaplovics 
Elemér — mint konferáló —. jelenti be. 
Lesz : színdarab ; melódráma, monológ, dia
lóg, ének, tánc, bóhózat, zene stb. A mulat
ság lisztajövedelme a helybeli szegény ta
nulók karácsonyi felruházására lesz fordítva, 
épp ezért a felülfizelések köszönettel fogad
tatnak és hirlnpilag nyugtáztatnak, Belépődíj 
személyjegy : 2 korona, családjegy 5 korona.

Á rv ízvédelm i in tézk ed ések  a 
„M ülilvviiikli é rd ek éb en . Emlékezetes 
mindenki előtt az a puszliló árvíz, amely a 
folyó év nyarán a jelzell városrészben lakók 

l belsőségét úgyszólván tönkretette. Németújvár 
1 község elöljárósága annak idején terjedelmes 

beadványban arra kérte a törvényhatóságot, 
hogy legyen segilségére a károsultaknak és 
küldjön ki a helyszínére szakértő mérnökö
ket, akik aztán vélemény! és tanácsot lesz
nek hivatva adni arra nézve, hogy mikép 
kellene elejéi venni újabb veszedelmeknek 
E hő 22-én Weszely Béla és Károlyi Sándor 
kultúrmérnökök kijöttek Németújvárra s a 
község elöljáróságával és néhány érdekelt 
polgárral együtt bejáriák a Pónic felé elte
rülő földeket. Megáiiapilották főbbek közölt, 
hogy az urodalmi földeken a viznek nem a 
„Mühlvinklin" keresztül volna rendes lefo
lyása és csak az utólsó években az ezirány- 
ban készült árkokban gyűlt a viz annyira 
öseze és ez okozta a legulólsó nagy árvi
zei A mérnökök a tapasztaltak alapján vé- 
leményes jelentésüket beterjeszlik az alis
pán! hivatalhoz, s remélhetőleg már a leg
közelebbi jövőben intézkedés történik előfor
duló veszedelmek elhárítása érdekében. Ezzel 
egyidejűleg az izr. temető melletti hid meg
erősítése és a vízesésnek csökkentésére 
szükséges intézkedések is megtörténnek.

— A m erikai k ivándo rlók . Szomba
ton délelőtt már szinte megszokottá vált 
menet hívta fel a város lakóinak figyelmét. 
Elől öt-hat román ember, hátul pedig a 
szuronyos csendőr. Szűk lett nekik Magyar- 
ország, hát kivándorolni akartak. Igyekeze
tük azonban nem sikerült. Visszaloloncolják 
őket illetőségük helyére és igy szegények 
bizonyára nem a legkellemcssebben gon
dolnak vissza városunkra.

— A jó k ed v ű  Szodl. Jó kedve volt a 
minap Szodl Ferenc baksafalvi lakósnak. 
Jókedvében nem ép a legliizelgőbb kifeje
zésekkel illeile régi haragosát Potzmann 
Ferencet. A nénielújvári járásbíróság azon
ban a jókedvéi nem akarta mentőkörülmény- 
nek elfogadni is elitébe Szodl Ferencet, ki 
nagy bujában kijelentette, hogy többé ez 
életben jókedvű nem lesz.

— E sk ü v ő re , eljegyzésre és bálákra 
meghívókat jutányos árakon csinos kivitel
ben készít Bárkinek Béla könyvnyomdája 
Némelújváiott.

— Körözés. Szmolarik György bajai 
illetőségű mázolósegéd még augusztus 
havában azzal a szándékkal ment el hazul
ról, hogy a Dunántúlra utazik munka kere-

IV'ÖNYVNYOMDA ÁTHELYEZÉS! ::: 1914. évi január 1-étől könyvnyom-
<&) U  dámat teljesen c á t a l a k i t v a  a gróf Draskovich-féle uj, modern bérpalotába @

helyezem át. További szives pártfogást kér tisztelettel BARTUNEK BÉLA. @
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s íi. célfából. Minthogy mindez ideig élet jelt 
nem adóit magától, hozzá tartozói kérelmére, 
a bajai' rendőrfőkapitány elrendelte országos 
körözéséi

— E lbocsátott m agyar Állam
polgár. A m. kfr. belügyminiszter Stróbl 
Hubert, volt kukméri, jelenleg grázi lakóst, 
saját kérelmére a magyar állam kötelékéből 
elbocsátotta

— V isszautasított k ivándorló. 
Szedi Oyula németújvári lakós útlevél 
nélkül akart Amerikába vándorolni. A sop
roni határrendőrség azonban tetertóztatta s 
visszatoloncolta_ illetőségi helyért Német
újvárra.

— Jóváhagyott bérszerződés. 
Vasvármegye Törvényhatósága a pinkóci 
vadászterület bérbeadására vonatkozó szer
ződést Jóváhagyta.

— Á rlejtést hirdetmény* A ni. kir. 
nagykanizsai honv. méntelep osztály parancs
noksága** mén államányok részére 1914. évi 
zab*'szükséglet szállítására árlejtési hirdet
ményt bocsájtatt ki. Az árlejtési hirdetmény 
a jegyzői hivatalban betekinthető.

— Katonaszökevények. Eberhardf 
Adolf’ ráborti és Zsifkovics Gergely pásztor
házi illetőségű újoncoknak tényleges katonai 
szolgálatra kellett' volna bevonulniok az 
agrámi 13. ágyuezredhez. Nevezettek azon 
bán'a katonaság elől valószínű Amerikába 
szöktek ki: A katonai hatóság elrendelte a 
szökevények országos körözését.

— A sóskutfalui P aula savanyu- 
v lzforrás kutkezelóségének figyel
m ébe ajánljuk a közönség köréből újabban 
gyakran felhangzó azon panaszt, hogy a 
Paula-viz az utóbbi időben a közönséghez 
részben oly dohosán szállittatik, hogy élvez- 
hetlensége miatt egész üvegeket csak kiön
teni kell. Nagyon sajnálnánk, ha ezen izes- 
sége folytán eddig közkedveltségnek örvendő 
savanyuviznek forrása romlott volna meg, 
úgy véljük' azonban; hogy csak a kezelés 
körül lehet valami hiba, minek orvoslása 
nem csak a közönségnek, hanem a kút 
tulajdonosának is érdekében állana.

— M flvészestély. Egy átváltozó mű
vész látogatott el hozánk Németújvárra Tom- 
csáayi Antal ez a nő-férfi, vagy férfi-nő, ki 
e hó 2 1 -én este, az estély értékét tekintve 
„nagy“-nak is mondható közönség előtt tar
tott előadást. A csalódásig hűen formázta 
Ktlfy Klárát, Blaha Lujzát és Fedák Sárit, 
Az ember tényleg nem tudta vájjon igazán 
nő e az, aki előtte áll. A fő természetesen 
az alakítás, az öltözék és arckifejezés volt, 
mert az ének, a hang — az . , .  nem min
denkit elégített ki.

— Tűz. Kisszentgróton nagy tűz pusz
tított.. Két nagyobbszerü lakóház égeti le* 
miáltal négy család vált hajléktalanná. A 
tűz úgy keletkezett, hogy az egyik házhoz 
tartozó pajtában a gyerekek cigarettáztak. Vi
gyázatlanságból tüzet fogott a takarmány s 
rövid idő múlva két ház esett martalékául a 
lángoknak.

— A- kivándorló ős barátja. Ame
rikába akart vándorolni Torday Vince. Ra
vasz ember létére nem akart ajtóstul rohanni 
ki a határon, hanem úgy gondolta, hogy 
fokozatosan csinálja a dolgát. Majd mindig 
tovább és tovább megy a határ felé, aztán 
i gy valahogy kijálsza a hatóságot, összeba-
rátkozott Verbász Péterrel. Együtt mulatott

vele s a nagy összebarálkozásban elmon
dotta neki, hogy Pesten, a Szondy-ulcai 
Szukils-féle korcsmában van 700 koronája, 
amit akkor küldenek utána, ha táviratoz érte. 
Verbász erre feladott egy táviratot, poste 
restanle kérve a pénzt s azt fel is vette. A 
postán Tórday ellopod munkakönyvével iga
zolta magát. Hetek múltán Tordaynak még 
mindig nem sikerült kivándorolnia, de a 
pénzből kifogyott, ilymópon azután kényte
len volt Szukitshoz fordulni Pestre, jiogy 
küldjön neki kétszáz koronát a pénzéből 
Legnagyobb csodálkozására Szűkíts azt vá
laszolta, hogy nincs semmi követelni valója 
Verbász azóta kiszökött Amerikába, elfoglalta 
azt az állást, amelyet Tordaynak kellett volna 
betölteni, de nem volt maradása, mert ott 
is lopott, amiért csakhamar kitellek a szűrét. 
Azóta Verbásznak nyoma veszett s Torday 
aligha lát egy garast is a pénzből.

— Névjegyet, levélpapírt; borítékot 
Ízléses kivitelben jutányos áron készít 
Bartunek Béla könyvnyomdája, Németújvár.

— Tanonc felvétetik Lutterschmiedt 
Ferenc kereskedőnél, Németújvár.

EéSyRŐL-MÁSRÓL.
Egy különös végrendelet. A lon

doni Daily Mail egy amerikai különc nábob 
különös végrendeleteiről, tesz említést, amely 
bizonyos tekintetben oly romantikus felléte- 
lekhöz köti az örökösnek az örökbe való 
beléphetését a tulajdonába vételét, amik 
kétségessé teszik Magát az egész örökséget. 
A furcsa örökséghez jutott reménybeli örökös 
különben egy télivér yankqe, Kelley Roland, 
aki mint bostoni diák jutott a romantikus 
végrendelethez, ami most sok fejtörést okozva 
neki, őt tanulmányai abbahagyására kény
szeríti. A különös végrendelkező a diák 
nagyatyja volt s végrendeletében unokáját 
tette meg krőzusi vagyona egyedüli örökös
évé. Ez persze rendben volna, de nagy baj 
van az örökség körül, amiatt, mert a vég
rendelet egy kikötése értelmében a fiú csak 
abban az esetben kaphatja meg a dús 
örökséget, ha a végrehdeikező által sok 
évek előtt elrejtett két kincs keresésére 
válalkozik, amik a Csendes óceán két tel
jesen ismeretlen s még a legpontosabb 
tengerészeti térképen is hiányzó és fel nem 
rajzolt szigeten vannak elrejtva. Az örök
hagyó által elrejtet egyik kincs egy nagy 
tömeg arany, amit a végrendelkező még 
matróz korában, ötven év előtt fedezett föl, 
a másik pedig, mely egy másik szigeten 
fekszik, egy óriás gyöngykagyló-pad, amit 
az öreg Kelley egy másik utazása alkalmá
val talált. Az elhalt Kelley ugyanis a 
matrózságot abba Hagyta, szerzett vagyoná
val kereskedéshez fogott s mint kereskedő
nek sohasem, jutott ideje arra, hogy a 
titokzatos szigeteket és az ott levő kincseket 
fölkeresse. Ezért — nehogy valamikor más 
tehesse rá a kezét — unokáját bízza meg 
a vállalkozás keresztülvitelével, az egész 
örökség elvesztésének terhe alatt, mert ha 
az örökös nem fog bele a kalandos vállal
kozásba, akkor az egész örökség a végren
delet szerint az egyik bostoni kórházra száll.
A fiatal- Kelley azonban nem mond le az 
örökségról, sót az iskolát odahagyva, (nár 
készül a nagy fölfedező utazásra, amint ez 
egy igazi yankeehez illik.

C S B R N 0  K.
Az asztaltársaság.

I r t a : Könczöl A n ta l.

Vacsora után még jó ideig együtt marad 
a vidám asztaltársaság. A főhős, a társaság 
középpontja, mint mindig, most is Józsi, 
bátyánk volt, a ki a fiatalabb társak, között 
egész más időket, a rég múltat képviselte. 
Életeivel, nézetei mindig éllentétben állottak 
fiatalabb társakéival; ő, mint a féle öreg 
ember, csak a múltról beszélt szívesen, ha 
csak tehette, mindig azt dicsérte. Bármily 
komolyan vette ő a dolgot, társai a nélkül,, 
hogy feltűnt volna neki, mindig a tréfás 
oldaláról tekintették azt. Mikor legnagyobb 
hévvel beszélt, szavaiba belekötöttek a tudós, 
professzor, a gömbölyű szerkesztő s a ter
metes kalekéta egyaránt. A professzor ur, 
a ki különben szemüvegen át nézi a világot, 
a ki tanítványai előtt sokszor hangoztatta, 
hogy vele nem lehet tréfálni, a legnagyobb 
kedvvel pajzánkodolt, a mi öreg Józsi 
bátyánkkal. Az ő Iréfáit aztán a gömbölyű 
szerkesztő, ki gondjainak közepetie közel 
jár az elhízáshoz, szellemes megjegyzéseivel 
füszerezle, a min azután Józsi bátyánk 
nagyokat méltatlankodott, a termetes kalekéta 
pedig (egy férfiú, kiről, mikor komoly, azt 
hinné az ember, hogy életében soha sem 
nevetett; mikor pedig nevetni látjuk, azt'

I hilietnők, hogy születésétől fogva mást sem 
tett, mint kacagott) jókat nevetelt.

Épen nagyot hahotázott az élénk társa
ság Józsi bátyánk valami régi, de a hallga
tók előtt épen nem ismeretlen históriáján. 
Aztán csönd lett, de nem tartott soká, mert 

. a tudós professzor újra megtörte azt.
— Józsi bátyánk I — kiáltotta kissé 

. nagyobb hangon, mert mellesleg mondva,
Józsi bátyánk füleinek a közönséges beszél- 

] getés csak suttogásszámba ment — Józsi 
I bátyánk!
I — Tessék I — felelte egykedvűen az 
. öreg ur nagyokat pislanlva a tudós profesz- 

szor felé.
A professzor urat megakasztotta felele

tében a termetes kalekéta, midőn odakiáltott 
az öreghez:

— Meséljen még valamit.
— Hogyne mesélne, ha egyszer nem 

tud többet — vágót közbe a gömbölyű 
szerkesztő.

— Már hogyne tudna: — védte öre
günket a professzor.

— Látom, maga derék ember -  jegyezte 
meg hálásan az öreg ur — meg okos is, 
jnem hiába doktor.

— Hát mondjon el valamit — biztatta 
a megdicsért védő.

— De mit? — kérdezte szolgálatrakészen.
— Azt az estét, mikor a Fekete Verga 

meglátogatta.
1 — Azt, aztl — segített a professzor
urnák a gömbölyű szerkesztő s társa, a 
kalekéta.

j — Az, kérem alássan, tessék elhinni, 
kutya egy ember volt — kezdte az öreg, 
de a szerkesztő közbevágott:

— Mi volt ?
— Halljuk, halljuk — kiabálta nevetve 

a katekéta.
— Hát bizony nemes ember létére nagy 

betyár volt, félt tőle az egész vármegye, 
még a pandúrok is.
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— Józsi bátyánk szintén látta ? — kér
dezte a termetes katekéta.

— Látta hát, mikor fölakasztották — szólt 
közbe a gömbölyű szrekesztő.

— Láttam én azt szemtől-szembe a 
saját házamnál is — szólt az öreg s közbe 
egyet Írott az előtte levő pohárból.

Ezután a társaság látszólagos érdek
lődése mellett elmondta az előttük már 
ismeretes esetet, hogyan került 6 össze az- [ 
zal a hires banditával.

— Egyszer estefelé épen a pipámra 
akartam gyújtani, a mikor belépett hozzám 1 
a Fekete Verga.

— Hát, hogyan tudta, hogy az — kí
váncsiskodott a szerkesztő.

— Mindjárt gondoltam, hogy más nem 
lehet, azért eléje mentem s alázattal meg
kérdeztem, minek köszönhetem a szerencsét, 
hogy a nemes Vergát a házamnál tisztelhe
tem, aztán megkérdeztem, mivel szolgálhatok. 
Azután kimentem a konyhára s megmond
tam Ágnesnek, hogy hamarjában készítsen 
valami ízletes harapni valót. De az Ágnes 
csípőre rakta a kezét s megeresztette a 
nyelvét, hogy ő bizony mindenféle jölt-ment 
járkáló! nem szolgál ki. De elhallgattattam:

— Befogod a szádat; majd megmuta
tom én, ki az ur a házban. Úgy legyen, a 
mint én akarom.

Ágnes egyet mordult aztán akarva, nem 
akarva, hozzálátott a sütéshez-főzéshez. Józsi 
bácsi pedig megnyugodva tért vissza egy 
pint borral veszedelmes vendégéhez, a kivel 
az első két pohár után egészen megbarát
kozott. Közben elkészült az eledel is, a 
melyből Fekete Verga jóízűen evett. Evés 
után fölkelt s mielőtt útnak eredt, megkér
dezte, mivel tartozik, egyúttal zsebéből egy 
marék aranyat dobott az asztalra.

— Józsi bátyánk, talán csak krajczárok 
voltak — vágott' közbe a tudós professzor.

— Arany volt az mind, fényes arany — 
erősité Józsi bácsi.

— De nem mind arany ám, a mi fény
lik — jegyezte meg erre a katekéta.

— Már pedig az arany volt az utolsó 
szemig — bizonykodott az öreg ur.

— Hát aztán mit csinált azzal a 
rengeteg pénzzel? Az Ágnesnek is adott 
belőle? — kérdezte huncutkásan a gömbölyű 
szerkesztő.

— Dehogy is adtam. Nem fogadtam 
el, hanem visszaadtam. De egy et mégis 
kértem tőle, azt, hogy tegyen róla, hogy az 
éh jószágomat kíméljék meg az emberei.

— Mit mondott rája — kérdezte érdek
lődéssel a termetes katekéta.

— Ezt mondta: Jól van. Ha valaki a 
kend jószágát bántja, annak szomorú vége 
lesz, mert ha fölszáll az egekbe, lehúzom, 
Ha alászáll a pokolba, fölhúzom, ha a föld
hátán marad, megfogom és megölöm.

— Hát aztán ez mind igaz? — inger- 
kedett a gömbölyű szerkesztő.

— Mikor hazudtam én — vágott vissza 
az öreg önérzettel.

— Hát az igaz-e, hogy a Fekete Verga 
látogatása után kirabolták ?

— Nem bizony, mert a betyár meg
tartotta szavát.

Erre jó darabig csönd lelt; egyszer 
csak Józsi bácsit elnyomta a buzgóság, el- 
álmosodott. Az asztaltársaság még egyszer 
kocintott s jó éjszakát kívánva szétoszlott.

A szerkesztő s a katekéta egy darabig 
együtt mentek s beszélgettek
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— Barátom, mégsem jó öregnek lenni I 

mondá a szerkesztő.
— Pedig ha Isten éleiben hagy, mi 

sem kerüljük ki — felelte a másik.
— Akkor azután majd rajtunk mulatnak 

a fiatalok.
— Már az valószínű. Hiába, az ember 

úgy van a világgal, mint a fejlődő gyermek 
a ruhájával, előbb-utóbb kinői belőle. A 
gyermek kap uj ruhát, az öreg ember pedig 
a halálban megérik egy uj világ számára, a 
melyből már nem női ki senki.

Ezzel elbúcsúztak s gondolataikat tovább 
fűzve ezek is elváltak egymástól.

Mindenszentek estéjén.
Szomorúan ballagott egy diák a holtak 

csendes hazája — a temető felé. A főkapun 
ment be E kapun át egy csendes, nyugodt 
országba lépett, hol az ország lakóinak 
nyugalmát nem zavarja meg semmi sem. 

: A temető kis kápolnájában megszólalt a 
kis harang . . . Imára szól ? . . . vagy temet- 

! nek valak it? ... E gondolatok cikáztak át 
1 az ifjú diák agyán. Leemelte kalapját s 

széjjel tekintett. Temetési menet közelgett, 
, melynek soraiból felhangzott a szomorú 

ének:

KÖZGAZDASÁG
GABONA-ÁRAK.

Németújvár, 1913. évi november hó 21.
Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők
Búza - — — — 18------18 20
Rozs — —- — — 15------ 16'—
Árpa — — — — 16-------16 —
Zab — — — — 13'------13 50
Tengeri — — — 19'------19.—

•eA!

FRANCIA „ L A N y S “ -CUKORKA
köhögés ellen  biztos hatású; 
reked tség - e llen  gyors hatású; 
h u r u t  e llen  kitűnő hatású; 

(PASTILLES LANYS)
Kapható a németújvári cgyedárusnil: 

Lutterschmiedt Ferenc urnái.

! . . .  Midőn az ég és föld
Megfognak indulni . . .

Félre állt az útból és megvárta míg elvitték 
| előtte a szegényes fakoporsót. Egyszerű fel- 
' iratából csak e pár szól tudta elolvasni: 

„Élt 87 évet". A koporsó után csak néhány | 
öreg asszony lépegetett. Hozzájuk szegődött 

, ő is s némán követte a koporsót, melyben 
! egy embertársa piheni örök álmait |
j A sirhoz értek. Az; utolsó ima után | 

lebocsájtották a koporsót a sirba. A sirásó '
! kapája nyomán zörögve hullottak a rögök ! 
i a koporsóra Elnézte A szomorú gyász j 
. szertartást s akaratiadul ott maradt to- í 
I vábbra is. j

Rátekintett az újonnan hantolt sirra. A > 
sírásó eligazította a széleit és tovább ment. j 
Szeme a kereszten akadt meg. Semmi, még 

, csak egy virágszál sem volt rajt. Mellette 
, egy másik sir, mely tele "virágkoszoruval és 
, lassan pislogó mécsesekkel, gyertyákkal.
, Elkezdte számolni: egy, kettő, három, . . . 
í tiz . .  . húsz . . . harminc. Azon harminc, 

emezen meg egy sem.
Alkonyodott. . .  A sírokon kigyulltak a 

gyertyák s halvány fényt szórtak maguk 
, körül. Minden síron égtek már, csak egyen 

nem. Amelyik előtt az ifjú diák állott.
Ekkor eszmélt föl. Hisz neki is van 

I halottja, akinél nem lehet ott, mert távol 
■ van attól a kedves helytől. Merengése köz- 
| ben maga elé tekintett. Előtte egy puszta 

sir állott E sirra senki sem tesz virágot. 
Senki sem gyújt egy gyertyácskát sem.

( Hisz’ a benne nyugvónak talán nincs rokona, 
talán nincs barátja, aki emlékét megőrizné. 
Talán ő az egyedüli, ki ily hosszú ideig 
tartózkodik sírjánál. Talán soha sem fog e 
siron gyertya égni Talán senki sem fog rá 
egy szál virágot, vagy koszorút helyezni . . .

Lassan sötét este lett. A temető mind- 
I inkább csendesebbé vált. A sírokon kezdtek 

kialudni a gyertyák A diák a zsebébe nyúlt. 
Megcsendült benn az a pár fillér, melynek t 
másnap a könyvkereskedő zsebébe kellett 1 

volna vándorolni.
A főkapunál gyertyát árultak. Oda ment. 

Éppen jókor, mert már az utolsó gyertya
árus is indulóban volt. Vett tőle egy csomó 
gyertyát s visszatért a sivár sirhoz. Rátelte, 
meggyujtotta őket s egy rövid ima után ott 
hagyta a sirt, melyen talán sohasem fog 
égni a világosság eme jelképe.

S mikor a többi siron már csak pislog
tak a gyertyák, e frissen hantolt siron még 
lobogtak, világosságot terjesztvén maguk 
körül, mely világosság mintegy jelképe volt 
annak, hogy itt a temetőben nyugvók az 

' örök világosságra várnak . . ., Sartunek János, tanító növ.

darabja: 3 korona. Öz 
kilója 1 kor. 1 0  fillér 
Fácán drbja I kor. 80 f. 
Fogoly drbja 90 fillér. 

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

— L ak ást akar kiadni, vagy. bérbe 
venni, hirdessen lapunkban. Egy hirdetés 
8 0  fillér. Hirdetése biztos sikerle vezet!

STENLIK FERENC
— —  FELSŐŐR. e— <

Műkönyvkötészet villamos gépberen
dezéssel.

KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉS.
Körjegyzői, községi és iskolai nyom

tatványok raktára

I TELJES IRODABERENPEZÉSEK !
Tinták, Írószerek, irodapirok. Különle
gességek takarékkönyvekben, másoló

könyvek. Iratrendezők.

KICSINY- ÉS NAGYBANI ELADÁS.
Tükör, kép és diszmflárukereskedés.

Ruggyanta-bélyegző és üzleti könyvek 
készítése.

FIGYELMES KISZOLGÁLÁS.

SAJTÓ alatt és a legközelebb megjelenik 
a „Magyarország Monográfiája" s több 
történelmi mű felhasználásával összeállí
tott történelmi munka, mely a németúj- 

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

a „N é m e tu jvá ri vá r tö rténe te"
Összeállította: Haáni Gyula.
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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.

N

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

N é m e t ú j v J  r é s V i d é k_e

l i f i l i í

Hirdetéseket 

felvesz a 

kiadóhivatal.

1913. nov. 23.
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PE ÜT Ilit
*30= Két szoba
konyha, kamra stb. hozzá
tartozó mellékhelyiségből álló 
utcai lakás 1914. január 1-re 
kiadó. :: Esetleg azonnal is. 
Cim e lap kiadóhivatalában
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„K oiI-Lakk“-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem!
A padló úgy fénylik főle 
Nem is kell sok máz belőle;
Kevés munka, semmi kin,
Barna, vagy'porszürke szín,
Figyelmet csak arra tegyen,
Hogy az mindig „K eil-L akk“ legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány,

Mindenkor

Ha „feliéi* K eil-Lakk“ -ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „K oil-Ijiakk“ azúrkék, 
Kerlibutort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„K e il-L ak k “-ból van minden szili, 
Kék, piros, zöld-rözmárin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „K eiU Lakk“ !

kaphatók:

LUTTERSCNMIEDT FERENC CÉ6NÉL, NÉ/VjETÚJVÁR
Körmend: Heiszig Lajos Szombathely: Kaiscr Lajos.

B A R TU N EK  BÉLA KÖNYVNYOM DÁJA
Németújvár, 43. sz., Kovács Gyula-féle ház.

M indennem ű nyomtatványok Ízlésesen, gyorsan és jutányosán 

készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg

hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelmi és 

hivatalos nyomtatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 

borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s jutányos árakon.

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

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

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában, Némefújváron


