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—- Kéziratok nem adatnak vissza. --------

Becsüljük egymást.
Az élet utjain minduntalan talál

kozunk egy panasszal, mely az, hogy 
egyik ember lenézi a másikat.

Örökösen hallhatjuk a kisebb és 
gyengébb keserű siránkozását, hogy a 
nagyobb és erősebb őt megveti.

Minduntalan tapasztalhatjuk, hogy 
egy ragadós betegségként terjed az 
emberek között a jobb érzés kihalása 
és mindinkább szembeötlőbben tűnik 
fel, hogy hiányzik az emberek között 
a kölcsönös megbecsülés.

Talán a ievegő van tele fertőző 
baciliusokkal, de tény, hogy igen sok 
embertársunk esik abba a betegségbe, 
hogy ha, talán az általa sem remélt 
helyre, fokra emelkedhetik, akkor 
elszédül és mindent, mindenkit, ki 
alatta van, nálánál rosszabbnak tart 
és becsülésben nem részesíti.

De nem csak a kisebb részesül 
a nagyok részéről megvetésben, hanem 
korunkban a hasonlók is — mintegy 
szenvedéllyel űzik azt a sportot, hogy 
egymást mások előtt lealacsonyítsák 
és egyik a másik megbecsülését kiseb
bítse, megtörje.

A vakok nem látnak; a süketek 
nem hallanak. Az ilyen emberek 
sajnálatra méltók és gyámolitásra 
szorulnak. Már pedig azok, akik a 
magasabb helyeken elszédülnek, azok 
vakok is, és süketek is.

Az ilyenek nem' látják, hogy ép 
az általuk hangoztatott közérdeknek 
ártanak embertársaik megvetésével. 
Az ilyenek nem hallják, hogy ép ők a 
kerékkötői az általuk hirdetett hala
dásnak. Az ilyenek csak önmagukat 
látják és tetszelegnek önmaguknak. 
Az ilyenek önmagukat hallják csak, 
hamis hangjukkal és kinrimekkel zen
genek önmagukról dicshimnuszokat.

A k ö z  pedig szenved; a k ö z  pedig 
egymás után vesziti' el derék harcosait, 
mert a megvettetés lenézett keservében 
kivonja magát mindent?! és semmi 
közérdekért sem lelkesedik és semmi 
közérdekért sem fárad.

Hány helyen látjuk azt, hogy a 
fejlődés és haladás lehetetlen, mert 
nincs összetartás. Hány helyen halljuk 
azt, hogy lehetetlen javítani a rossz 
közállapotokat, mert hiányzik a lelke
sedés, mert hiányzik a munkakedv és 
buzgóság; de csak azért, mert nincs

XgJET *meg az összet^irmti,
Az pedig í> legtöbb

helyen azért hiányzik, mert a m á sik  
munkája és annak értéke elismerve 
nem lesz; mert a m á sikn a k  csak tenn i 
kell, de szavát meg nem hallják, mert 
a m á sik  lenézésben, megvetésben ré- 
szestH és csak eszköz számba vételik.

Nem akarom mondani, hogy váró 
sunk és járásunk levegője is telve van 
fertőző baciliusokkal, melyek már 
szedik áldozataikat; de tény, hogy a 
kölcsönös m egbecsülés nem  fö tu la jd o n -  
sá g a  az embereknek itt sem És vájjon 
ki tagadná, hogy a közállapotok és 
közérdekek itt is meglehetősen szánal
mas képet tüntetnek fel? Vájjon tagad
hatjuk-e, hogy nálunk nincs meg az 
összetartás; és vájjon tagadhatjuk-e, 
hogy ép ezért hallunk városunkban 
is, és a járásunkban is mindenütt jogos 
panaszt?

Mindnyájan érezzük az összetartás 
hiányát és annak káros hatásait; hát 
szüntessük meg az okot, mely ha nem 
is egyedül, de szintén lehetetlenné 
teszi az összetartást.

Becsüljük meg egymást és ne ves
sük meg a nálunknál kisebet. Becsül-

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

történelmi miiből:
H a á m tt y u E a.

(5 folytatás.)
A fülkelés zajának elmúltával a vármegye 

figyelme ismét a törökök elleni védelemre 
szorítkozott. Az 1622-iki törvények ismételi 
elrendelik az egyes váraknak közmunkák 
utján való megerősítését.

1643. augusztus 5-én a törökök várat
lanul betörtek vasmegyébe, muraszombalvi- 
délti falukat elpusztították és fölgyujtották, 
miért is a Batthyány grófok a III. Fedinánd 
részére felajánlott katonákat saját birtokaik 
védelmére visszavonták

A törökök folytonos beütéseinek mega
kadályozására 1648 augusztus 26-ikára Szom
bathelyre nemesi felkelést rendelt a király; 
az egybegyült nemesség felét Sárvár őrize
tére küldték ki. Az 1649. évi III. t. c. értel
mében a Dunántúl hét vármegyéjére ezer 
gyalogos és lovaskatona vettetett ki.

A hadjutalék arányos kivetése céljából 
a vármegye junius 21-én tartott közgyűlésében 
Nádasdy Boldizsár és Meszlényi Benedek 
alispánok, Horváth János, Kisfaludy István, 
Palásty János, Kupriszor Márkus, Angyal 
György és Horváth Ferenc főjegyzőből álló 
bizottságot küldte ki, mely julius 1-én Csep- 
regen a többi vármegye küldötteivel mege
gyezésre jutván, 685 főnyi lovas közül 
Batthyány Ádám 99-el, Nádasdy Ferenc 
főispán 80-at volt köteles kiállítani, mig a 
gyalogosból Vasvármegyére 50, Kőszeg vá
msára 30 esett.

A közelgő török háború előjeleire ismét 
a várak megerősítése rendeltetett e l ; Kör
mendet, mivel a megelőző évben kétszer 
leégett, Batthyány Kristóf és Pál grófok 
újból felépittelték. (1662.)

Ezek a készülődések mutatják, hogy a 
helyzet komoly volt. Vasmegye, tekintve, 
hogy a Bécs felé vezelö útvonalban fekszik 
és a szomszédos Zalamcgye a kanizsai szand
zsákhoz tartozott, igy délről az első támadás 
veszélyének volt kitéve, méltán nézett aggo
dalommal a jövő elé.

1664 tavaszán Küprili Amhál török 
nagyvezér Ismét betört Magyarországba.

E hitre Sárvárt és Körmendet a vár-

megye gyorsan megerősítene. A törökök 
előnyomulásának hírére, annak a Rábán 
való álkelését megakadályozandó, Monte- 
cuccoli, a czászári hadak parancsnoka 
Nádasdy Ferencet csekély számú magyar és 
liorvát csapataival Körmend felé indította 
útnak.

Mire Nádasdy Ferenc elérte Csákányt, 
már Batthyány Ferenc, Németújvár ura és 
Eszlerházy Pál gróf ott táboroztak hajdúik
kal. Nádasdy azonban őket otthagyva, másnap 
Körmendre sietett, mig Batthyány és Eszter- 
Itázy Csákányban maradtak, hogy az érkező 
császáriaknak a Rábán való átkelésnél se
gédkezet nyújtsanak. Julius 24-én a császári 
ezredek elérték a Csörötneknél helyreállított 
hidat és megkezdettek az átvonulást.

Ezalatt Nádasdy Batthyányval, a Scltalk 
féle dragonyosokkal és a horvát gyalogezred
del Körmend alatt egy órányira egyesült, 
a horvát ezredet a Rába átjáróinak őrizetére 
hátrahagyva, gyors menetben Körmendre 
vonult.

Amint másnap hajnalban (julius 26.) a 
franciák és birodalmi hadak is Körmendre 
érkeztek, már messziről füstölgő falvak 
hirdették a török sereg zömének közeledtét. 
Reggel felé már kibontakoztak az egyes
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jük meg embertársainkat és becsüljük 
meg mindenkinek munkáját,J tevékeny
ségét. Tartsunk össze mindnyájan, kik 
e járás és város lakói vagyunk és 
vállvetve, egymás munkáját megbe
csülve, egymást tisztelve fáradjunk, 
munkálkodjunk járásunk és városunk 
érdekeiért.

Az eredmény el nem maradhat.

Elfogulatlan szemszög alatt.
(Folytatás.)

Az anyagelvti 'iég szerint az anyag
ból kellett mindennek kifejlődnie. Ter
mészettudományi igazság azonban, 
hogy fejlődés mozgás nélkül lehetetlen. 
Kérdés: honnan a m o zg á s ? Hogy 
nem az anyagból, szinte kézzelfogható: 
mert ha lényegéhez tartoznék, szükség
képen mozogna, mozgását soha el 
nem veszítené: már pedig úgy a rnoz 
gás, valamint a nyugalom iránt ter
mészeténél fogva teljesen közömbös.

Ha meg is engednénk az anyag 
örök voltát, a talányok mindamellett 
egyre szaporodnak. Mert, ha öröktől 
fogva nyugalmi állapotban volt, úgy 
ma sincs semminemű mozgás, ameny- 
nyiben önmagától sohasem mozdult 
volna meg. Ezt a mechanika állítja, 
melynek alap elve ez : nyugvó tes 
önmagától meg nem mozdul ; mozgó 
test mozgási állapotát magamagától 
meg nem változtatja.

Ha pedig — a tapasztalat elle
nére! — lényegébe vág a mozgás, 
következéskép öröktől fogva mozgott: 
miként eshetett meg, hogy a z  erők  
m eg m in d ig  nem  helyezded tek  eg yen 
sú lyb a : m ég  egyre ta rt a fe jlő d és  f o  
ly a m a ta ?  Tudjuk hiszen, hogy a moz

gás nem egyébb, mint egyik állapotból 
a másikba való átmenet. Továbbá, 
hogy az örökkévalóságban már bent 
a „m inden idő." Miből következőleg, 
ha ezen átmeneteknek, akármennyi 
volt is, illetőleg magának a mozgató 
őserőnek a „minden id ő “ állott ren
delkezésére, úgy ebben a „m inden idő
ben“ nemcsak á mai napig lefolyt, 
hanem a még ezután bekövetkező s 
elképzelhető minden mozgási folyamat, 
alakulás már öröktől fogva megtörtént 
volna. Mert bárhol állapodom is meg 
a múltban, a mögött máris egy örök
kévalóság leledzik.

Még világosabban! — Az ismert 
fizika törvények értelmében a világ- 
egyetem minden egyes folyamatában 
történik energiaeiváltozás, a mi hő
ként jelentkezik^ Ennek a hőnek jó 
része pedig szüntelen a világűrbe su
gárzik ki, miáltal hasznavehetetlenné 
válik, mivelhogy a világűrnek elkép
zelhetetlen nagyf hidegében oly ala
csony fokra siilyed, hogy mukaener- 
giává többé át pem változtatható. Már 
most, ha öröktől fogva mozgott volna 
az anyag, az összes benne rejlő m un
kaenergiának á t kellett volna vá lto z
nia hővé, a hőnek m eg  k isugároznia , 
kiegyenlődnie, m inden erőnek eg yen 
súlyba h e lye zked n ie : akkor földi boly
gónkon ma már nincs életmosoly, 
csak dermesztő hideg és halál. Azért 
köszöntött ránk a mai nap, mert nincs 
mögöttünk örökkévalóság, vagyis vég
telen számú nap, oly örökkévalóságot, 
mely minden istenáldott nappal nö
vekszik — nem ismer a tudomány.

S ha már az anyagból fejlődött 
volna ki minden, kérdem : mi módom ? 
Felelet: a m echanikus erők  folytán.

Tehát az anyagban székelő puszta 
mechanikus erők okozták volna a fej
lődés jelen eredményeit.

Csakhogy mit tapasztalunk? Azon 
igen-igen fontos tényt, hogy az elemek 
olyképen egyesültek, hogy nigjd csak 
belső, majd meg belső és külső alak
kal ellátott, teljesen meghatározott, 
körülvonalazott szervetlen és szerves 
testek töméntelen számát eredményez
ték, amit pusztán mechanikus erőkből 
kiokoskodnunk sehogysem lehet!

Hiszen az anyag számtalan módon 
kombinálódhatott: miért vannak éppen 
a mostani lények és nem másfélék? 
Honnan az ásvány —, növény —, s 
állatországban az alakok h a tá ro zo tt 
kü lö n b ség e?  Miért igyekszik a szerves 
világ minden egyede a légnek, víznek, 
földnek, növénynek és állatnak csupán 
azon elemeit megválogatni, a melyek 
saját faja megújításához szükségesek 
és nem másféléket?. . .

Itt a mechanikus erőkhöz mig 
szükségképpen belső cél —, irány és 
alaki elveket kell csatolnunk, mert 
különb .'ii teljesen érthetetlen volna, 
hogy például a rozs és a buzamag, 
ha egymás mellé ugyanabba földbe 
helyeződnek, ugyanolyan viszonyok és 
feltételek közt más és másjellegü 
kalászt hoznak: az egyik rozs, a másik 
meg buzakalászt. Ez csak azért történik, 
mert a rozsszemben levő sajátságos 
életerő, belső elv a neki megfelelő 
rozskalásszt hozza létre; mig egy 
másfajta életerő, mely a buzaszemben 
van, ugyanabból a földből és környező 
légből más elemeket szív fel; azokat 
t. i., melyeket saját faja megújításához 
igényel.

(Folyt, köv.)
Páter Agnell.

csapatok, közbe-közbe heves puskaropogás
sal közeledve a Rába felé.

A német birodalmi sereg vezére Hohen- 
lohe, a törökök közeledésére a Rába átjá
róit mindenütt katonákkal szállotta meg, mig 
Batthyány, a terepviszonyok alapos ismerője, 
szolgált útbaigazítással.

A török látván, hogy Körmendnél min
den átjáró el van foglalva, hátrálni kezdett, 
de még mielőtt visszavonultak volna, a nagy
vezér egy ulólsó támadási kísérelt meg. A 
város felsőrészén elhelyezett bádeni ezredhez 
küldött két csapat török lovast, de alig értek 
ezek a Rábához, az örgrófsági ezred puska- 
tüzétől megtizedelve, hátrálni voltak kényte
lenek.

Minthogy ott a Rábán az átkelés meg
hiúsult, a törökök mánap julius 28-án Csá
kány felé vonultak. Erre Montecuccoli a 
báró Sporck féle lovas ezredet a horvátokkal 
és a Qörz féle dragonyosokkal szintén útnak 
indította: ezek a folyó innenső részén gyors 
menetben Csákányhoz érlek s a falutól egy 
kilométernyi távolságra tábort ütötte1'. Amint 
ezt a törökök észrevették, szemközt szintén 
tábort ütöttek, közbe-közbe hevesen tüzelve 
a császáriakra. Csakhamar az egész császári 
lovasság is oda érkezett, mig a sereg többi

részét másnapra várták.
A török azonban ezt nem várta be, meri

29- én reggel csakhamar felkerekedett, újabb 
harcmodorával részint az ellenfelet szándé
kozott kifárasztani, részint oly átjárót kere
sett, melyen észrevétlenül átkelhetett volna.

Ei re azonban s császáriak is felszedvén 
táborukat, a Rába' balpartján követték a 
törököket, a badeni őrgróf serege pedig, alig 
érkezett meg Csákányba, azonnal tovább 
ment a Rába parton, a Szenlgotthárd és 
Csörütnek közti részen, mig a birodalmi 
sereg a Lapincs folyó mellett foglalt állást.

Csörütnek táján a törökök egy ismételt 
átkelési kísérlete szenvedett hajótörést.

A beköszöntött éjjelt a török újabb 
készülődésre használta fel. Az éj leple alatt 
egész a Rába partjáig vont 16 ágyúból
30- án déltájban elkezdtek lövöldözni és 
főleg a francia ezredekben tellek kárt.

Másnap reggel a török táborát és 
ágyuil a szentgotthárdi kolostort környező 3 
dombra vitetle fel, de minthogy a megelőző 
napon esett, e munkájában a járatlan utak 
miatt eléggé akadályozva volt. Déltáji azon
ban huszonkét zászlós csapat és 12 lovas 
csapatból álló hátvéd érkezeit meg és ezek 
is állást foglallak a hegyeken.

Montecuccoli erre egész seregét össze
vonta, a szentgotthárdi kolostort már mege
lőzőleg kiUritlelle. A császári sereg előnyo
mulván, elérte a Lapincs folyót, az örgrófsági 
ezredek peidg a Rába és a Lapincs össze
folyásánál helyeztettek el, inig a lovasság 
Nagyfalvánál foglalt állást. A falu alatt egy 
puskalövésnyire levő átjárónál a birodalmi 
had táborozott, a szen'gotthárdi malomnál 
álló franciákhoz még a piemonti gyalogez
red és egy század lovas rendeltetett.

A török hasonlóan egész Alsószölnökig 
húzódott félkör alakjában, Nagyfalvánál pe
dig, szemben a Rába kanyarulatánál, sán
cokat ásatott.

A jobb szárnyon az összes császári 
ezredek, középen a birodalmi had, a bal- 
szárnyon a franciák, burgundiak és a ma
gyar dandárok állottak.

A nagyvezér, híven a török taktikához, 
egy előcsapatot Stájerország felé küldött 
melynek rendeltetése lett volna, hogy Gya- 
nafalván átúszva a Rábán, oldalt támadjon, 
Montecuccoli azonban erről idején értesülvén, 
báró Sporck altábornagyot a horvát ezreddel 
és a dragonyosokkal Radafalva és Raks 
felé indította, sőt, nehogy esetleg az ellen
kező oldalról is hasonló támadásnak legyen
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Város és vidék.
A városi, de különösen a fővárosi 

embernek nincsen hálásabb témája, 
mint a jó vidék felett élcelődni. A 
városba ellátogató vidéki ember naiv 
kiszólásai felett élcelődni, annak hát- 
ramaradottságát jellemezni valóságos 
élvezetet nyújt a városi embernek. 
Dacára annak, hogy a vasút nyújtotta 
jobb közlekedés következtében mind
inkább kisebbedik a különbség kétség
telen. hogy a városi és vidáki ember 
gondolkodás módja, viselkedése annyi 
eltérő vonást mutat fel még ma is, 
hogy a némileg gondos szemlélő is 
első pillanatban észreveszi a külömb- j 
séget. Sőt, ha városi ember vidékre 
kerül nem telik bele 1 — 2 év és tel
jesen assimilálódott a vidéki élethez. 
Ennek fordítottja nem áll. Mert ha 
vidéki embert arra kényszeritti a sors, 
hogy városban éljen, sokszor élete 
végéig nem mond le azokról a szo
kásokról melyeket előbbi lakhelyén 
nélkülözhetetlennek tanult felismerni.

A városi ember azonban első sor
ban kénytelen kelletlen lemond azon 
kulturigényekről, melyek nélkül mege
lőzőleg élni nem tudott. Ismertem egy 
embert, ki mindaddig inig a főváros
ban élt, nap nap után valamely szín
házat, orfeumot vagy más mulatóhelyet 
keresett fel. Midőn vidékre áthelyezték, 
első időben esténkét valósággal tom
bolt dühében, annyira hiányzott neki 
az éjjelenkénti szórakozás. Nem múlt 
el 2 év és a jó ipsze egyszer felláto
gatott a fővárosba. Azt hihette volna 
az ember, hogy éjjelt nappallá téve

kitéve, Nádasdyt, Eszterházy Pált és Batt- 
liiányt seregeikkel a Fiába melleit menve, 
Körmendre küldte.

Nagy baj volt, hogy hiányzott a szük
séges élelem. A lovak már 3 napon át nem 
kaptak abrakot. A táborban külümben is 
lehangoltság uralkodott s aggódva várták a 
hajnal pirkadását, nem igen bizva a győ
zelemben.

Augusztus 1-én, miután az éj csendjé
ben a törökök tevebőrből készült tömlőkön 
átusztattak a Rábán, reggel 1) órakor nagy 
kiáltások közepett törtek Nagyfalvára.

Hohenlohe a magaslaton fekvő táborá
ból ezt még idejekorán észrevette, s gróf 
Waldeck vezérlete alatt a badeni őrgróf 
seregéből egy gyalog és egy lovasezredet a 
birodalmi sereghez rendelt. Montecuccoli 
pedig a Schmidt féle lovas, a nassani és 
Kiclmanusegg gyalogezredeket a Rába ka
nyarulatához vezényelte.

A törökök visszavonulást színleltek, 
mire a középen levő két frankezred, Bucher 
vezérőrnagy és í-'leitner ezredes vezérlete 
alatt, meggondolalanul követi őket. Erre a 
már átkelt sereget mozgásba hozva, nagy 
kiáltás közepett tört a török a birodalmi 
seregre.
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majd igyekszik pótolni a nélkülözött 
szórakozást. Minő tévedés! Barátunk 
este egy kicsit csatangolt ugyan az 
utcán, aztán felkeresett egy vidékies
nek mutatkozó korcsmát, ott elboroz- 
gatott egy darabig, majd azt is meg
unva, szépen nyugalomra tért.

Elutazásakor még azt se mondta, 
a mi pedig majd minden vidékinek 
szokása, ha elmegy Pestről „Jaj beh 
szép ez a Pest, istenem beh szép."

N ő m e t ú j v á r  és V i d é k e

h í r e k .
— Vasvár-megye tüz.oltós/.övel- 

sége a legutóbbi gyűlésen választmányi
1 tagjává választotta főszolgabiránkat Dömötör 

Lajost, ki a tűzrendészet terén elismerésre 
méltóan tevékenységet fejtett ki már eddig 
A szövetség választásával méltányolni óhajtja 
ezt a tevékenységet ; a főszolgabiránk meg
választása pedig a szöveitég választmányába 
igaz örömünkre szolgál nekünk is.

— Szabadságon Kautsky Szilveszter, 
kir. járásbirósági tisztviselő szeptember 1 én 
kezdle meg izabadságát.

— ü j  ta n ító n ő k . Szenteleken mull 
héten töltötték be a megüresedett 2 tanító
női állást. Egyhangúlag választották meg 
Kárász Kornéliát, Oanócsról és Hupfeld Má
riát, Vaskomjálról.

— M egalak u lt az u r i-b a n d a . Egy
előbbi számunkban már jeleztük, hogy vá
rosunkban megalakul egy uri-banda. Nos 
ürömmel adjuk a hirt, hogy már meg is 
alakult. E hó 5-én este a Korona vendéglő
ben értekezletre jöttek össze a banda tagjai 
és ki mondották, hogy megkezdik gyakorla
taikat, melyeket hetenkint kétszer tartanak. 
A zenekar egyenlőre 16 tagból áll, csupa 
lelkes, ambiciózus zenészből, kik igaz oda
adással fognak a munkához és arra töreked
nek, hogy a legrövidebb idő alatt egy hang
versenyen bemutatkozhassanak a közön
ségnek.

A török első támadása oly nagy félel
met és rettegést keltett a nagyrészt gyakor
latiatlan zsoldosokból áltó seregben, hogy 
elhányva fegyvereiket, szanaszét szaladtak.

Hasztalan küzd a westfáliai ezred, 
kénytelen ő is a futók közé vegyülni; hasz
talan igyekszik Waldeck gróf és a holsteini 
herceg a szász csapatokat rendbe hozni, még 
a tisztek is fejüket veszítve, hátrálnak.

Ezen zavar közben a török egész a 
táborkarig jut, elesik a sváb ezred parancs
noka, Fugger gróf, Heitner, a frank ezred 
parancsnoka ezredével együtt felkoncoltatatik, 
hason óan az alsó szász ezred is Ende 
ezredessel a csatatéren maradt s Durback 
őrgróf is csak nagynehezen menekülhetett 
meg.

Montecuccoli nem ijedt meg, hanem a 
szétszórt birodalmi sereg védelmére a jobb 
szárnyról segély csapatokat küldött. De a 
Rába kanyarulatánál előre rendelt császáriak 
sem tanúsították nagyob ellenállást. Sultzbach 
pfaltzigróf nem tudta a Schmidt ezredet 
rohamra vinni; 2000 lovasból álló nassani 
sereg megsemisült.

A törökök igy egészen befészkelték ma
gukat a faluba és már csak egy pisztolylövésre 
voltak a birodalmi sereg táborától.

— Lelkéfizavatáa. Evangélikus lel
készavatás volt Körmenden augusztus hó 
31-én. 5 fiatal embert avatlak fel ez alka
lommal Isten szolgájává. A felavatást Oyurátz 
Ferenc püspök teljesítette, ki már 29-én 
érkezett Körmendre a délutáni vonattal. 
A püspök fogadtatására nagy népsokaság 
jelent meg az állomáson, hol üdvözlő be
szédet intézett hozzá Horváth Andor tb. í. 
szolgabiró, majd Kapy Béla lelkész. A püs
pök Kapy Béla lelkésznél szállt meg, hol 
este a körmendi Dalos Egylet szerenádot 
adott tiszteletére. Vasárnap, augusztus 3Dén 
délelőtt volt a lelkészavatás, mely alkalommal 
Oyurátz Ferenc püspök, a tőle megszokott 
remek szónoki beszéddel buzdította a fel
avatottakat a vallástürelemre és vallásbékére 
A felavatás uláu bankett volt.

— S zep tem ber 1. Fontos és neve
zetes ez a dátum Némelújvár községben 
Ugyanis ezen a napon hosszas pihenés után 
ismét kigyulladnak a petróleum lámpák az 
utcákon és világítanak az éj Idején haza 
járkálőknak. „Végre-vatahára- kiáltott fel 
mindenki örömmel szeptember elsejének 
estéjén. Mert az világos, hogy mindenki 
nehezen várta az esti világítás idejének el
jövetelét, mert az ugyancsak egyenetlen és 
túlságosan gondozottnak nem mondható 
utakon veszedelmes volt a járás sötét estéken. 
Azt azonban meg kell hagyni és elismerni, 
hogy a lámpák elég sűrűén vannak elhelyezve 
és jól megvilágítják az utat.

— Szentségi máriás. Szép és megható 
ünnepe volt, Pusztaszentmihály községének 
augusztus 30-án. Szentségimádás volt a 
községben, mely alkalommal a szépen fel
díszített templomot az ájtatos hívők nagy 
sokasága kereste fel, hogy erősödjön a hit
ben és Istenhez való ragaszkodásban.

— K özgyűlés. A némelújvári kórházi 
bizottság Sövegjárló Kristóf elnöklete alatt 
e hó 6-án délelőtt a városháza tanácstermé
ben közgyűlést tartott, melyen a vármegyei 
számvevőség részéről Hidegkövy Lajos szám- 
vizsgáló jeleni meg. A bizottság tárgyalta 
az 1914. évi költségvetést; elhatározta, hogy 
az igazgató-főorvos és osztályorvos eddigi 
600 korona fizetését 1200 koronára emeli fel
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Montecuccoli, hogy a török egész ere
jével a helységre tört, Macliam marquist 
küldte Coiignihez segítségül Hohenlohe 
parancsára Vonderleiden báró és Waldeck 
gróf összeszedik nagy nehezen a szétszórt 
birodalmi sereget és ezekkel a faluba be
fészkelt törököket akarják kiszorítani, de ezek 
inkább bennégtek a házakban, semhogy 
megadták magukat; majd a török ismét 
minden erejével Waldeck gróf dandára ellen 
tör, ahol a lunenhurgi gyalog és a Pessi 
féle őrgrófsági ezredben lett nagy kárt. 
Francia zászlóaljak végre a falu melelti 
futóárokból előtörve, nagy veszteség után 
visszaüzjk a törököket

A jobb szárnyon, a Rába kanyarulatá
nál levő zegzugos területen, a császári 
ezredek küzdöttek változó szerencsével, mig 
a császári tüzérségnek a magaslatokra vont 
két ágyúja inkább a birodalmi seregre bo
csátotta lövegeit.

A délután egy óráig tartó küzdelemnek 
hirtelen keletkezeit zivalar vetett véget, mire 
mind két fél megmaradva hadállásában, 
kénytelen volt a további küzdelemmel fel
hagyni.

(Folyt, köv.)
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és. ezen módosítással a költségvetést egy
hangúlag elfogadta. A bizottsági gyűlésen 
jelen voltak a fentebb már említetteken kívül: 
Dömötör ..Lajos főszolgabiró, Dr. Engel Sán
dor orvos, Haám Gyula, Kroyherr Sándor, 
Schalck Samu bizottsági tagok és Wagner 
István kórházi gondnok.

— Kis g y e rm ek  ha lá la . Reiger 
József strémi körjegyzőnek múlt héten fiú
gyermeke született, de a kis gyermek néhány 
napi élet után meghalt. Lelke felszállt a 
Mennyekbe, hova őt Atyja szólította; az 
örök boldogság hazájába.

— U.j takarékpénztári gyakornok.
A szentelek! takarékpénztár részvénytársaság 
igazgatósága augusztus 30-án tartott ülésében 
Windpassinger Alfréd, pinkafői lakost meg
választotta az újonnan szervezett gyakornoki 
állásra.

— K ivándorlás. Szentelek és kör- . 
nyékén szinte ijesztő mérveket kezd ölteni
a kivándorlás. — Útlevél nélkül tömegesen ! 
hagyják el polgártársaink szép hazánkat és' j 
sietnek Amerikába boldogulást keresni* — I 
Persze ezekről a kivándorlókról nem tud 
sefnmit a hivatalos statisztika, mert útlevelet 
nem kérnek az Amerikába szebb életet ke- [ 
resők legtöbbjei. Szentelek vidékén jóformán 
már csak munkaképtelen öregeket és gyér- i 
mekeket lehet látni a falvakban, mert az I 
egészséges munkabíró elem messze idegen- j 
ben verejtékezik a munkától. Nem egész- t 
séges állapot ez és nagy veszedelmet rejt , 
magában. I

— Kánikula 4 napig. Az elmúlt 
héten 2 hónapig tartó eső után forró napok ! 
köszöntöttek reánk. Az idei nyár legszebb 
és legmelegebb napjait élveztük folyó hó ; 
2-ától 5-éig, ha ugyan élvezet az, ha az | 
ember a legkisebb mozgásra is azonnal ki- 1 
izzad és szinte fél az utcára lépéstől ; csak , 
a hűvös szobát keresi. De nem tartott sokáig ] 
a foiróság. Péntek délután sürü fellegek ta- ! 
karták el előlünk a fényes menyboltozatot : 
és megnyílván az ég kapui, újra ömlött a 
viz a magasból.

—- A  k o le ra . Ijesztő mérvben kezd 
terjedni a kolera, ez a borzalmas betegség. 
Már hazánkban is szedi áldozatait és jófor
mán mindenütt (nálunk is?) megteszik az 
intézkedéseket, hogy a betegség behurcolá- 
sát megakadályozzák, vagy a beteget kellően 
gondozhassák és gyógyíthassák. Szerencsés 
ember, ki még nem is tudja, mi az a kolera. 
Az nem fél tőle semmit se. Ilyen ember le
het Némelcsencs község egyik éjjeli őre is. 
Legalább erre lehet következtetni az alábbi 
megtörtént esetből. Víg társaság kocsizott 
keresztül a falun csülörtök éjjelén, az éjnek 
még csütörtöki részében. Hogy-hogy nem, 
a kocsi megállolt, de ott termett ám rögvest 
a derék éjjeli őr is. A társaság egyik jókedvű 
tagja tréfából megkérdezte az őrt anyanyel
vén : „Vatter, habén Sie den Kolera nicht 
gesehen ?“ Mire derék emberünk hivatalos 
komolysággal — kisebb gondolkodás után — 
feleié: „Bis hietz is e no net da vobei gan
gén. Aba wenn i mit iem zam Itimm, wer i 
scho ságn, dass Sie gsucht ham.1' És ezzel 
eltávozott az öreg.

— P usztus/.cn lm ihály  község nevé
ben Illés József körjegyző a földmivelésügyi 
miniszterhez kérvényt nyújtott be junius 
hónapban, hogy borsajtoló gépeket bocsás
son a község rendelkezésére. E héten érkezett 
neg a magas felelet. A község kérelmét

teljesiti a miniszter és 3 borsajtoló gépet , 
rendelkezésére bocsát. Nemsokára meg is 
érkeznek ezek a gépek, melyek kezelését a 
pápai állami faiskola vezetője Szendi Jenő 
fogja megmutatni Pusztaszentmihályott.

— líucsu . Ma, szeptember 7-én búcsú 
van Szenteteken.

— K im en tek  sí d iák o k . Elmúlott 
július és utána rohant az augusztus. Gyorsan I 
repült el a vakáció ideje és diákjaink, kik 
mégis kissé felélénkítették a most ismét 
csendes utcákat, újra eltávoztak, hogy tudo- 
ináiiyszomjukat csillapíthassák a nagyobb 
városok iskoláiban.

— Telefon. Augusztus hó 31-én sür- i
gönyileg kereste meg a soproni postaigaz
gatóság föszolgabiránkat, hogy sürgősen te
gyen jelentési, vájjon Pusztaszentmihály és 
Szentelek községek egy a Németújvárral 
összekötő telefon kiépítéséhez hozzájárulnak- e 
illetőleg már egy izbcu tett nyilatkozatukban j 
foglalt kötelezettségeket fenntartják-e. Mind
nyájan ürvendtilnk a Iliinek, mert kizártnak 
tartottuk, hogy bármi is előadhassa magát, ' 
mi megakadályozhatná a telefon megépítését, j 
Sajnálattal értesültünk azonban később, hogy I 
az érdekelt uradalmak megtagadták eddig I 
kilátásba helyezett hozzájárulásukat. Így 1 
hát nem lesz telefon Pusztaszentmihály és | 
Szentelekefelé Sajnos, de tény. Reméljük j 
azonban, hogy csak egy rövid ideig fogjuk > 
nélkülözni a telefonösszeköttetést ezen köz- j 
ségekkel j

— N iigyvásni’.j Kedden, szeptember j 
9-én Szenteteken nagy.vásár lesz.

— Községi ügyek Szén te lek en , j 
Szentelek község képviselőtestülete augusztus 
hó 31-én igen látogatott közgyűlést tartott.
A közgyűlései, több tárgy szerepelt. Élénk 
vita ulán elhatározta a képviselőlestület, 
hogy az újonnan szervezett körállatorvosi j 
állás lakbér és fuvarátalányához hajlandó a j 
község adójának arányában hozzájárulni — I 
Minthogy az állategészségügyi hatóság a j 
marhavásárteret, tekintettel arra, hojry az a 
község belterületén feleszik, eddigi helyén 
tovább nem engedélyezi, a képviselőtestület 
elhatározta, hogy a nyári fürdő mögötti köz
ségi területet fogja állatvásártérnek átalakítani. 
Kimondotta továbbá a közgyűlés, hogy a 
régi tüzoltószerházből két kórszobát és egy 
községi börtönt épit a község. Majd felha
talmazta a képviselőtestület a városbirót, 
hogy a robotmunkák megváltásából fenn
maradó felesleget a főtér rendezésére fordít
hassa. Ezeken kivtil még több illetőségi 
ügyet tárgyalt le a közgyűlés.

— iparengedé ly . Cipészipar folyta
tására iparengedélyt kért és kapott helyben 
Hilttér Antal

— Szerencsétlenség . E hó 5-én a 
81 éves Grill József szénás szekerén hajtatott 
haza földjéről Újhegyre. Útközben ismeretlen 
okból leesett jól megrakott szekérrel az aggas
tyán és holtan terült el a földön.

— Fegyelm i Ruck Mihály egyházas- 
filzesi r. kath tanító ellen a püspök elren
delte a fegyelmi vizsgálatot.

— K iö n tö tt d S t  lé  ni. Alig két hete 
annak, hogy felhőszakadás pusztított váro
sunk i atárában és a szomszédos községek
ben már ismét viz boritja a földeket. A teg
napi erős esőzés következtében a Slrém 
patak kilépett medréből és elöntötte a Tobaj. 
Némelcsencs felé eső földeket. Az eső pedig 
csak hüllőit tovább a sürtl felhőkből szom

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

baton egész nap. Az utóbbi meleg napok 
reményt keltettek a gazdákban, hogy talán 
helyre hozza a nyárutó, mit ejődje mulasz
tott, de az eső újra beköszöntött.

— E lm ebeteg . Krobotli Ferenc né- 
metújvári illetőségű elmebeteget a napokban 
szállították fel a lipótmezei elmegyógyinté
zetbe.

— Visszautasított k ivándorló  Az
éber liatárrendőrég egymás után toloncolja 
haza az útlevél nélkül kivándorolni szándé
kozókat. Napokban Kapitár András, pinkóci 
lakost fogta el a soproni határendőrség és 
hazaszállította il’elékességi helyére.

Hirdetések felvétetnek!

KÖZaZDASÁÓ.
— Gabonát, terményt venni, vagy 

eladni akar; állást, vagy alkalmazottat ke
res ; lakást akar kiadni, vagy fölvenni, hir
dessen lapunkban. Az apróhirdetés dija: 
minden szó 4 fillér, vastagabb betűk
k el 8 f illé r. Hirdetése biztos sikerre 
vezel!

(SABüNA-ÁRAK.
Némeltíjvár, 1913. évi szeptember hó 5.

Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők
Búza - — — — 20'--------20’—
Rozs — — — — 16---------16'—
Árpa — -  — — 16-50-------- —
Zab — — _  is - -----------•_
Tengeri — -  — 20’----- 20.—

CSARNOK.
Lemondás.

Nem temetek már én senkit 
Eltemettem majd mindenkit.
A szivemnek a keservét 
A lelkemnek meg gyötrelmét. ..

II
Ne szóljatok már harangok 
Ti sem szomorú sirhantok.
Nem fogok többé temetni 
Mert nem fogok majd szeretni. . .

Ili
Szólhattok már ti harangok 
Nekem nem fogtok temetni 
Temessétek más keservét. . .
Más gyötrelmét, másnak lelkét. . .

IV
Majd szóljatok vígan akkor 
Mikor engem temettek 
Mert nem hangzik más keserve 
Sem gyötrelme sem a lelke. . . 

Orbánfalu.
Halm os Ferenc.
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Az erdő.
Nagy társaság volt együtt Zolkay Ernő 

ügyvéd lakásán. A társaság nő tagjai az 
ügyvéd ifjú feleségének a barátnői voltak. 
Hangos volt a ház, udvar, kert, a barátok 
jól érzék magokat. Több barátja Zolkaynak, 
kik úgy szólva testvérei voltak, kérték, hogy 
mondja el, miért szeret az erdőben oly 
gyakran sétálni.

Zolkay ugyanis sétáit mindig a közeli 
erdőben végié. Mióta Zolkayt ismerik máshol 
sétálni nem is igen látták. A mai nap emlékére, 
kérték barátai.

Zolkay: .Kérjétek meg előbb felesége
met 1“ Zolkayné mosolyogva a boldogságtól: 
„Amint az én Elemérem akarja!" — Zolkay 
kettős nevet használt s Elemér a dédelgetett 
név volt. Felhörpintett egy pohár bort s 
elkezdé történetét

Az erdőben élvezettel sétálok. Ha sza
bad időm engedi mindig künn tartózkodom. 
Ma is úgy, mint régen szokott sétáimat 
végzem. Egyetlen barátommal akkoriban, 
Hutkaival, ismertétek-e ugy-e? — Hogyne. 
Szegény, tudja jó Ég, hol van. Hát mint 
mondám egy délután ő vele mentem ki. 
A sűrít fák közt bujkálva egy tisztáshoz 
értünk. De nini itt egyszercsak mi tűnt a 
szemembe? — Elhagyott, hűtlen, valamikor 
egyetlenem. . . régi imádottam volt ott, több 
leány kíséretében Valamit kereshettek, mert 
ide-oda néztek, sőt egyesek direkte lehajolva 
mentek.

Hogy kerüljük most ki ebeket? Ezen 
egy gondolat ringatta agyamat „Ő“ észre
vett, láttam, hogy elpirulva fordult tőlem el. 
Az „Ö“ gondolatját sem nehéz eltalálni. . . 
Ily tépelödések közepette Hutkai az ismerős 
leányokhoz ment. Hisz tudjátok, hogy szerette 
a gyöngéd nemet. . Egyedül maradiam s 
néztem a költő szerint a semmiségbe vagy 
pedig: „Egydül hallgatom tenger". . . . ille
tőleg szivem mormolását. . . .  (A hallgatóság 
közül egyik: „Zolkay! Tudtommal a szív 
nem mormul ?“ — Zolkay: Hagyjad csak 
az enyém nem mormult, hanem morgott, 
viharzott, dühöngött).. . Miért jönnek ezek 
ide, megszokott sétámat rontani, ezen gon
dolat forgott agyamban s más mindent kizárt 
onnan. Elhatározom, hogy többet ide nem 
fogok jönni.

Egyedül álltam, barátom mint mondám 
elhagyott. Visszafordultam s elindultam a 
város felé. De hallga. . . ? Mi az ? — Hív
nak?. . .  . Csakugyan. Visszafordulok akkor 
láttam, hogy leányok közt ismerősök voltak 
s azok hívtak: „Zolkay I jöjjön segítsen meg
keresni Böske óráját I • — Szép, ezek sem 
tudják, hogy, hogy állok Böskéjükkel ? 
mondám magamban. Odamenjek?. . . illik 
Tehát kínszenvedés jövel I

Közeledek feléjük. . . szivem mázsányi 
súlyával. Ismerősöket üdvözlöm, az ismeret
leneknek bemutatkoztam. „Ő" távolabb áll, 
én nem közeledem és ő sem, de belsejünk 
dúlt. . . Lesz itt botrány gondolám. . . ráné
zek. . . elfordult. Úgy látszik játszani akar. . . 
gondolám abból azonban Édesem, semmi 
sem lesz. A zavarban egyik ismerős lányt 
megszólitám: „Mondja csak Ilon Nagysád 
mi veszett el ?“ Ilon : „Böske órája egy 
helyes pici aranyóra. Böske kétségbe van 
esve. A láncról esett le ön nem ismeri ? — 
Zolkay: „Mit? Az órát? — nem. Ilon, 
nevetve: „Dehogy Böskét ismeri-e ? Gépie

sen feleiéin: „Nem,, — Ez szép, jöjjön 
benfutatom. Dühömben mást nem mondhat
tam : „Nem vágyódom rá!" — Ilon: „No 
hallja, maga műveletlen, tudja meg, hogy 
Böske barátnője vagyok s ezzel engem is 
megsértett Zolkay: „Bocsánat, nem 
akartam. . . Feledjük el. De önök ugyebár 
keresni hívtak ? Ilon: „Zolkay mi van ma 
magával, nem lehet ráismerni önre. A más
kor udvarias ember ma szüntelen durván 
sérteget bennünk? Elfordultam s sóhajtot
tam: „Még csak ez kellett nekem." Ilon: 
„Na jöjjön keresni, ha mást már nem tud!" 
Elkezdünk keresni. Ugyebár peches alak 
voltam ma? De nézzétek mi történt velem 
még ? . . . Megtaláltam az órát. . . Lássátok 
az ördög nem hagy senkit békén. . . Pici 
arany óra votl, olt feküdt az, egy fa tövén. 
Jöjjön ide Ilon Nagysád! nézze meg mi 
van ott? — Ilon odajött s felkiáltott: 
„Jésszus az óra I Leányok I — meg van az 
óra I Jertek ide! A leáriyok mint verseny
futók érkeztek hozzánk. Ilon a tér közepére 
áll s kérdi: „Mit is Ígértünk a megtalálónak ? 
A többiek: „Böske megcsókolja azt!" — 
Engem a rémület fogott el. Mi lesz itt ? 
Elhatároztam, hogy nem megyek bele, ha a 
nyakam szegem is. Böske most sietett ide. 
Ö távolabb ment, hogy ne kelljen velem 
találkoznia. Elhalaványodolt, mikor az órát 
a kezembe látta. Közelebb mentem hozzá s 
egész kalmár hangon kínáltam az órát néki, 
de a leányok ily megoldásba nem egyeztek 
bele. Mulatságnak találák a csókolást. Mi 
lesz itt? Felnéztem Böskére, ö is reám né
zett igen kérő és bocsánatot kifejező 
szemmel

(Feleségem elpirulva kért: Ne mondjad 
tovább? De a társaság kiváncsi volt a kö
vetkezményekre és nem enged a jusból: 
Meg ígérted, hogy elmondod, hát halljuk I 
Sőt a fiatalság majd kitörve: Hisz most jön 
a java: Romontika nélkül nem ér semmit 1) 
Folytatnom kell tehát: „Mondtam, én is visz- 
szanéztem" Szemeimben tűz, lobogott s 
elhatározva magam kérdém : Akarja nagy
sád ? — Ö lesütve szemét halkan rebegé : 
„Ök akarják a leányok,hogy megtörténjél 1“ — 
A többiek kik eddig csak halgatak felelék : 
„Igen mi akarjuk, hisz beleegyeztél. Böske 
közel jön liozám s halkan kérdém : Ugy-e 
meg tud bocsátani ? „Igen Elemér I" felelt 
Böske. Minden egy pillanat alatt történt s 
nevem hallása minden előbbi érzést kiűzött 
lelkemből. A pillanat haíása alatt átöleltem 
s forró csókot váltottunk. Böske elpirulva, 
remegve bontakozott ki s elakart futni de 
visszatartóm s nyakába akasztóm óráját a 
óráját a láncra, mialatt halkan kérdém: 
„Böske igazán meg tun bocsátani ? álom
nak tűnik fel. Igaz ez? Böske? „Igaz Zol
kay inegbocsálo.tam de feledjük a múltat." 
Lelkesülve mondám : Igen Böske feledjük a 
múltat s uj életre ébredjünk. — Elindultunk 
haza felé. Kézkézben haladtunk s a töbiek- 
kel nem törődve, kiket Huszkai szórakozta
tott s rövidesen el is maradtak tőlünk, szem 
elől tévedlek. Egyedül maradtunk kelten s 
érzelmeinket felújítva sőt megerősítve értünk 
haza. Egy holnap múlva eljegyzés lett tartva 
s azóta boldogan élünk, ugy-e Böském?

Böske az ügyvéd kedves szeretetreméltó 
neje elérzékenyülvc feleié: Te nélküled
élni sem bírnék 1“ s ráborult férje vállára. 
Zolkay mondó a társaságnak amint neje kar
jait lefejté : „Most belátjátok miért szeretek 
az erdőben oly szívesen sétálni ?“ A barátok

meghatva: „Igen kedves barátom megértjük. 
A kedves olvasó is igazat ad az ügyvéd ur 
barátainak.

Orbánfalu.
H alm os F e ren c .
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Árverési hirdetm ény.
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a németújvári 
kir. járásbiró^ágnak 1913. évi V. 123-t. 
sz. végzése következtében Dr. Deutsch 
Dezső ügyvéd által képviselt Trieszti 
általános biztosiló társaság javára 530 
korona 50 fillér és jár. erejéig 1913. 
évi junius hó 3-án fog.matositoM kie
légítési végrehajtás utján le és felül
foglalt és 620 koronára becsült követ
kező ingóságok u. m . 1 duplacsövű 
vadászfegyver, 1 Singer-féle varrógép, 
l fekete fali óra, 1 barna bőrdiván, 
1 fegyvertáska, 3 barna szekrény, 
1 barna keinényfaasztal, 2 tonet féle 
szék, 1 keményfa ebédlő asztal, 1 kis 
keményfa ebédlőszekrény, 2 barna 
bőrfotel, 1 keményfa ebédlő asztal, 
4 támlásszék, 1 Petőfi kép nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésin k a németújvári kir. 
járásbíróságnak 1913. V. 123-1. számú 
végzése folytán 5 3 o l< 5ofil l .  tőkekö
vetelés, ennek 1913. évi március 27-ik
napjától járó 5°|0 kamatai, '|30|0 váltódij
és eddig összesen 128 K 99 fillérben 
blróilag már megál!ap;tott költségek 
erejéig Pinkóc községhez tartozó ma
jorban leendő megtartására 1913 évi
szeptember hó 16-ik napjának dél
utáni '/22 Órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t. c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le- és feiülfog- 
ialtatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Némétújvár, 1913. aug. 30.
M arczinka  Dezső, 

kir. bir. kiküldött.

Eladó házak!!
A 44-es és 45-ös számú 

németújvári házak szántó
földdel, kerttel és házjoggal 
szabad kézből eladók. Komoly 
vevők jelentkezzenek:

Kovács Gyula
kereskedőnél, ki bővebb fel- 
világositással szolgál.
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SAJTÓ alatt és a legközelebb megjelenik 
a „Magyarország Monográfiája" s több 
történelmi mö felhasználásával Összeállí
tott történelmi munka, mely a németúj

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

a „Németujvári vár története"
összeállította: Haám Gyula.

Ü K
w

3 í[« ]

Kiss Károly
kőfaragó és szobrász 

Körmend, Rákóczy-utca 23.
t=l E l B  1=1 El t=l E l £3 E l B  S  (=1 t=t

Készít és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

síremlékeket
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 ! !

SEP-'" » = * + =
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C R Q S S  L A J O S  N É M E T U J V Á R
Szives tudomására hozom a nagyérdemű közön- An ségnek, hogy Németújváron, a főtéren lévő órás és 

ékszerész-üzletemet a mai kor igényeinek megfelelő

látszerészeti cikkekkel
bővítettem ki. Raktáron Iáitok olcsóbb és jobb minő
ségű orrcsiptetőliet (zwicker) és mindennemű szem
üvegeket. Szemüvegek javítását a legjutányosabhan 
és gyorsan eszközlöm. — Nagy óra és ékszír raktár.

ÓRÁS ÉKSZERÉSZ ÉS LÁTSZERÉSZ

A
s^lül

ír B íE E ::T1

Barabics Ferenc konyhakertészete, Körmend.
Szives tudomására adjuk Mémetújvár és vidéke közönségének, hogy körmendi 

konyhakertészeti telepünkről a németujvári piacra minden héten kétszer

S Z E R D Á N  ES V A S A R N A P
W a Főtéren (a pék-bódék mellett) lévő árusító helyen nagymennyiségű és a legjobb w  

minőségű, mindenkor frissen szedett és kellően megtisztított

zöldség- és főzelékféléket

ü =

hozunk, hol mindennemű zöldségfélék, karfiol, káposzta, paradicsom, paprika, 
zöldborsó, kitűnő minőségű té li e lte v e s re  a lk a lm a s  u b o rk a  stb. jutányos 
árban szerezhető be. Tisztelettel B arab ics F erenc .

——    — --------- ; :■ —  ►►►►-» =ü

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

— — — — — c “ — — -

Mindennem 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 jutányos árakon.

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

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

V*.-

Nyomatott Bartunck Béla könyvnyomdájában, Németújváron.


