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H alo ttak estéjén.
Ma este virágos, szinpoinpás, gyer
tyafényes díszt ölt a temető. A beszédes
sírok körül térdeplőket megszállja a
túlvilág hangulata, aminek a hatása
alatt az öntudat alatti én ük őserdejé
ben a legmagasztosabb érzések rü
gyeznek, bimbóznak,
pattogoznak.
Megindult szivük imáiból s az emlé
kezet fakasztotta szemharmatból kifeslik a remény , . . Végtelen távlatok
nyílnak meg lelkűk előtt; mélységesen
érzik, hogy hiszen az a láthatatlan
végtelenség nemis idegen világ. Hogyis
lenne idegen, midőn lelkűk önkénte
lenül is eltalálja oda az utat, ahogy
a már oda szállt szeretettéire gondol.. .
Igen, akik élnek: nemcsak emlé
kükben, de p valóságban is. Mert
különben mire valók a porló hantokon
az üde, friss virágok? A virágok, a
rózsás koszorúk nem illetik az elomló
port. a rothadást! . . .
De talán csak nem agyrém ez a
földöntúli irányzat?! A természet min
denegyes lényt rendeltetésének meg

Török népélet Boszniában.
Í r l a : M u jn er B éla.

Bosznia, vagyis délvidéki nyelven:
„sziklaország", ugyancsak híres nemzetiségé
ről. A lakósság túlnyomó része török és
bosnyák, de jelentős számmal vannak még
a szerbek is; utóbbiak főként a délvidéken.
Albánok, magyarok és németek kevesen
élődnek Boszniában. Hogy a Monarchia e
féltve őrzött balkáni kincse rég időktől
fogva látogatottságnak örvend és meglehetős
idegenforgalommal bir, nagyrészt keleties
jellegének köszönheti.
A völgykatlanokban épült városok és
falvak kupolás mecsetjeinek kimagasló, su
dár minaretjei, a régi századokban kiterjedt
török uralom visszamaradt emlékei. Kémény
nélküli, alacsony külsejű házak kandikálnak
elő a ritkuló lombu fák közül. Messziről
vízimalmok egyhangú kelepelése és sebesen
futó hegyi patakok vizének locsogó, halk,
misztikus melódiája szövődik bele a nyugvó
nap sugaraival enyelgő táj selymes légkörébe.
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felelő erőkkel, képességekkel lát e l;
úgy, hogy azok elemzéséből bizton
következtethetünk élethivatására. Már
pedig az ember képességeiből az tűnik
ki, hogy rendeltetés^ az igazság és
szerelet felé való törtetés. De úgy a
szeretet, valamint az igazság örök,
mert ez az Isten. Következéskép mi
ként képzelhető el, hogy a lélek,
melynek rendeltetése a halhatatlan
dolgok utáni törtet -s, valaha meg
semmisüljön ?
Hogy pedig a lé ek az igazságot
és szeretetet minden éle alakban ke
resi, mivel csak ezek tehetik boldoggá,
tapasztalati fény.
Az ember meg í;karja érteni, is
merni a nagy mindaiséget, — p u s z 
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sincs kapcsolatban. Behatolunk ugyatá&i^ ^
a lények természetébe, lényegébe; fiíK^ 05•'
késszük a lét értelmét, a m in d e n s é g '^ .
létének a kezdetét, a létezés első
elveit . . . p u s z tá n c sa k a zért, h o g y
tu d ju k és nem holmi anyagi haszonért.
Ha eszes természetünknek nem
volna egyéb célja, mint hogy anyagi
jólétünket általa elérjük és biztosítsuk,
az esetre az állatoknál tapasztalható
vak természeti ösztönnel, amely az
állatot sohsem téveszti meg, bizonyára
többet nyernénk.
Micrtis eszes természetünk és is
meretszomjunk csak mellesleg szol
gálják az anyagi jólétet: mind a kettő
voltaképpeni célja — a z ig a z s á g m e g 
ism erése.

Hogy „mik vagyunk^ honnan vettük
■eredetünket i’ 'ml á TetelTrmíiiek éíurilíT
mi lesz velünk ? . . .“ kérdések szinte
hangosan sürgetnek bennünk feleletet.
És ezen ismeretszomjunk nem csupán
a gyakorlati élet szempontjából oltódott
belénk: hisz azon dolgokra is kiter
jeszkedik, a melyeknek a megértése,
ismerete semmiféle anyagi haszonnal

S ez életben talán elérik ezen
tárgyukat? — Minél többet tanulunk,
minél szélesebb a látókörünk, annál
jobban érezzük, hogy lelkünk a vég
telen igazságnak csak egy-egy parányát
tudja felfogni.
Az újkor legnagyobb lángelméje,
Newton is igy szólt: „Mit mond majd
1 a világ munkáimról, nem tudom. De
1 azt már jól tudom, hogy, midőn az

Magasba nyúló hegyek övezik a láthatárt,
melyek tetejéről apró tengerszemnek látszik
az alant elterülő helyiség.
Banjaluka város, Bosznia legrégibb
városa Nevét a rómaik idejében épitelt für
dőtől nyerle, mely némi változással még ma
is épségben áll a Vrbas folyó partján üornjiseher mellett. A nagyterjedelmü várost
gyűrűként fogják körül a Starcevic hegység
felhőkbe vesző ormai. Harminchárom kisebbnagyobb mecset tornya emelkedik ki a
a házak közül. Legnagyobb mecsetjét
Felire! pasa neje építtette, ki magyar leány
volt. Most mindketten a mecsetbe épitetl
türbében alusszák örök álmaikat.
Naponta négyszer, a világ négy tája
felé fordulva kiáltja a muezzin a mecset
tornyából: E Allahu ekberI Allahu ekberl
Schedu enla ilalie il lellali. Magyarul: Nagy
az Isten I Nagy az Isten! Én hiszem és
bizonyítom, hogy csak egy Isten van és
kívüle nincs több Isten I Mikor a töröknek
imaórája elkövetkezik, munkáját félbehagyja
és elmegy a mecset elé, hol a kutnál meg
mosakodik. Mosdás után papucsába lép és
mielőtt imájába kezd, mindkét kezét füléhez
tartja, ami annyit jelent, hogy nem hall,
nem lát semmit, ő azután csak Általit imádja.

Papjaikat hodzsának (szentnek) nevezik.
Hodzsa csak az lehet, aki járt a inohammedánok szent földjén, Mekkában, Medinában
és imádkozott Mohammed próféta sírjánál.
A hodzsa az izlam többi hívőitől megkülön
böztethető ruhában jár és fején színes tur
bánt, avagy fezt, turbánnal körülcsavarva
visel. Neki, mint a nagy próféta után Allah
legszentebb emberének, mindenki illedelmes
séggel tartozik; legyen az gazdag, vagy sze
gény egyaránt.
Köszö-nlés alkalmával kezükkel mellüket
és homlokukat érintve, alig észrevehetően
meghajolnak ; úgyszintén kézcsókolás után a
köszöntött egyén kezét homlokukkal érintik,
hogy ezáltal a szájból a kézre jutott csekély
nedvességet felszáritsák. A korán szerint a
gazdagnak kell köszönteni a szegényt. Ha
előbbi erről megfeledkezik, a szegény szó
nélkül tartozik elhaladni mellette.
Vizit esetén férfiak csak férfiakkal
beszélhetnek; a nők ezidő alatt szobájukba
zárkóznak. Ha idegen személyiség jön a
házhoz — dacára a korán szigorának —
oly kíváncsiság lepi meg a török asszonyt
vagy leányt, hogy titkon leselkedik az
idegenre. A ház ura ezzel különben nem
sokat törődik; inkább mosolyog az eseten,

tá n c sa k azúrt, h o g y
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igazságok hatalmas tengerén búvár
kodtam, sohasem juthattam le a mélybe.
Én csak játszadozó gyermek voltam,
aki a tenger partján néha egy-egy
simáb kavicsot, vagy egy-egy fénye
sebb kagylót találtam!“
Szivünk szintén a végtelen jóba,
az örök életbe vágyódik. Ez a vágy
szüntelen izgatja, állandóan gyötri.
Erre, mint tulajdonképpeni okra, kell
visszavinnünk örömeit, fájdalmait. Ér
zelmei, vágyai mind a végtelenségbe
kapaszkodnak. Ha szenved, végtelen
fájdalmat emleget; ha dicsekszik, hal
hatatlan dicsőséget penget; ha szeret,
örök szeretetre esküszik. Ep azért oly
különös örvény az emberi szív , mely
semmiféle véges dologgal be nem
telik, mert a végtelenségből ered.
Következéskcp az emberiség szivé
vel beszél Seiler, midőn igy kiált fel:
„Életünk szinmü volna a bonyodalom
kifejlete nélkül, ha azt a halhatatlanság
meg nem fejtené."
Avagy talán azért oltódott belénk
a tudásszomj, az igazság és szeretet
utáni törtetésvágy, hogy kielégítést so
hasem találjon?!
Gondolatnak is elviselhetetlen, hogy
természetünk ily ostoba módon akarna
bennünket megtréfálni: tehát halálunk
után okvetlenül el kell érnünk az örök
igazságot és végtelen szeretelet.
Az állat ép ellenkezőleg: néhány
év lepergése alatt minden erejét, ké
pességét kimeríti, vagyis kiéli magát,
élete befejezetté válik. Ismeretlen előtte
a jövő, meg a halál gondolata; mit
sem tud az erkölcsi törvényekről, sem
a lelkiismeret furdalásáról; s végül
ösztöne sohasem csalja meg.
A gubózkodó him szarvasbogár

akként köti be magát álcájába, hogy
kifejlendő szarva részére is elegendő
hely legyen. Ki oktatta arra, hogyha
majd álcájában uj létállapotba megy
át, minő lesz a föltámadása ?
Vagy nézünk más példát. Van egy
almafa, amely csak késő májusban
kezd virágozni. Erre a fára egyetlen
lepke sem rakja le tojásait. Még pe
dig azon okból, mert ösztönével meg
érzi, hogy a tavaszi napsugár előbb
kelti ki tojásait, mint a fa rügyeit.
Magzatai tehát ott nem találnának
táplálékot s elpusztulnának. Ugyan
kicsoda súgja meg neki, hogyha majd
létállapotot cserél, reánk köszön egy
uj tavasz s magzatait csak egy bizo
nyos fára nem szabad leraknia, mert
ott éhen vesznének?
Nemde, az ösztöne, senki más! De
kimondhatja már most, hogy ugyanaz
az ősok, mely a lepkét és az embert
a létbe állította, csak a féreg ösztönébe
oltotta volna a jövő sejtelmét, az em
berébe pedig hazugságot rejtett volna,
mikor örök életet, végtelen boldogságot
remél ? . . .
Döntő érvek, melyekre nincs józan
cáfolat! Érthető tehát, ha a hivő a
győzelmes élet tudatával térdel meg
halt szerettei sirja mellett, szivében
oly szépen zs&pg a siron túli sejtel
mek bűvös zenéje s lelke égboltján
diadalmasan sugárosodik a kelet . . .

ha valamit észrevesz, minthogy ezért meg
neheztelne. Végtelen jóság jellemzi a török
férjet és családapát, ki nejének mindenben
kedvét keresi, munkától kíméli és soha a
legcsekélyebbel meg nem bántja A török
asszonyok boldog egyetértésben élik át
életüket férjeik oldalán. Kézimunkával é3
könnyű házi teendővel foglalkoznak. Nehezebb
munka végzése, mint mindenütt, olt is a
szegényekre marad A szegény török nő
két keze munkája után él. Ritka hely, hol
ilyen nő ne tengetné életét. Boszniában
egynejüségben élnek a mohainmedánok.
A török vendégszeretet/ oly nemes
karakter, aminek igazi megértéséhez mohainmedán szív és a korán alapos ismerete
szükséges. A ház ura vendégéi legszebb
szobájába vezeti s a kereveten heilyel
kínálja meg. Rövid beszélgetés után fekete
kávéval kedveskedik, melyből a barátság
jeléül 3 kis findsára valót fogyaszt el a
vendég Feketekávé után rózsabefőtt és
sütemény következik, amit végezetül finom
török dohány élvezete kisér. Távozáskor a
vendéget kikisérik a ház kapujáig.
A törököknél kevés a nemes ember.
Bég: grófot jelent. Aga; bárónak felel meg;
beglerbég: főkormányzó, míg az effendia:

előkelő hivatalnok. A civil életbeliek e
elmeitől eltérnek a katonai pályán működöké,
mely azonban a boszniai törökök életét
nem érinti, mivel csak Törökországban
használatos.
A leányok serdült koruk elérte után
arcukat eltakarják. Hajukat gyermekéveiktől
kezdve vörös színűre festik. KivételnélkUI
szoknyanadrágban járnak a nők. Ruliázatuk
megválasztásánál vallási fogalmaikkal egyező
metódust követnek. Leggyakoribb viselet a
fekete ruha, a fejet és arcot eltakaró fehér
lepellel. A férfiak ősi, nemzeti viseletét
alkotó széles alakú nadrágot, dús zsiuorzattal diszitett mellényt és a rendesné jóval
hosszabb szabású, kaflánszerü kabátot hor
danak. Némelyek derekukon színes övvel
egészítik ki öltözéküket. A fez viselésétől a
török nem tiltható el sem a katonai, sem
bárminemű más közhivatali pályán, mert a
korán előírja, hogy a homlokot nem szabad
eltakarni és ez egyedül a fezzel érhető el,
anitői Allah hívőit megfosztani senkinek
sincs joga
A mohammedán vallás tanai a koránba
vannak összefoglalva: épp azért a korán
legszentebb könyvük. Főbb tanai.: Egy az
Isten, Allah. Mobammed az ő legnagyobb

!
j
j

Ismeretterjesztő előadások.

Ismereteink gyarapítására meg kell
ragadnunk minden kínálkozó alkalmat.
Látókörünk szélesbitésére törekednünk
kell és még álldozatokat is hezni, ha
máskép el nem érhetjük.
A mai korban mindenütt mindenki
főfeladatának tűzi ki, hogy lehetőleg
ne legyen oly kérdés, oly tárgy, oly
téma, melyhez hozzá ne szólhatna
tárgyilagosan. Mindenki arra törekszik,
hogy foglalkozásán kivül a többi fog
lalkozások és más tudományokat is
; megismerhessen; hogy úgy nevezett
„sokoldalú" lehessen.
Csakhogy ennek elérése sok fá
radságba, nagyon sok anyagi áldozatba
kerülhet és mondhatjuk, hogy a mi
tudományos könyveink drágasága mel
lett, csak igen kevés embernek állana
módjában magát pályája elvégeztével
is művelni és ismereteit gyarapítani.
Hogy mégis minden egyes ember
könnyebben sajátíthasson el egyes
feltétlenül tudni szükséges dolgokat;
hogy a nagy közönség nemes szóra
kozás mellett ismereteit könnyű szerrel
gyarapithassa és a korral lépést tart
hasson — manapság már minden
városkában meghonosodottak az ily
u. n. „Ismeretterjesztő előadások."
Vármegyénkben is minden járási
székhelyen folynak ezek az előadások,
P áter Agnell.
melyeken egy-egy előadó, egy hasznos
és érdekes témát feldolgozva, az
összes erre vonatkozó adatokat és
kutatási eredményeket egybefoglalva
a hallgató közönséggel közöl és is
TÁNCMULATSÁGOKRA CSINOS KIVI
mertet.
TELBEN JUTÁNYOSÁN KÉSZÜLNEK
Nem kell, azt hiszem, ezen elő
:: LAPUNK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. :: adások jelentőségét bővebben fejte-
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prófétája. Tiltja a sertéshús és a szeszes
italok élvezetét, továbbá minden oly cselek
ményt, mely roszra és mások kárára vezet
het. A többnejüséget megengedi Halál után
csak a jók juthatnak be a tulvilági paradi
csomba s nehogy bárki is kizárassék az
örök életből, a földi lét alatt buzgó vallá
soságban élnek.
Bosznia utolsó királya Stephan Tomasevics volt. Midőn a törökök országát el
foglalták, lefejezték. Halála helyét kápolna
jelöli. Porladozó földi maradványai a Ferenc
rendűek templomában pihennek Jajceban.
Történelmi nevezetesség szempontjából
Jajce áll első helyen Boszniában. A keresz
ténység kezdeti idejéből fennmaradt kata
kombák egész földalatti várost alkotnak.
Hosszú, szűk üregek ágaznak szét a föld
mélyeben, hova sohasem hatóit be a nap
sugár fénye. Háborús időkben jó menedék
hez ek voltak az elrejtett, titkos alagutak.
Temérdek csontra és régi leletre akadtak a
kutatók. Egy török közmondás azt tartja:
„aki nem látta Jajcet, az nem volt Boszniá
ban." Jajce városa kedvező fekvésénél fogva
méltán nevezhető szépnek. A Vrbas folyó
vízesései remek látványt nyújtanak. A hegyen
elterülő várra, a körülötte épült török há-
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getni; és nem kell ezen előadások 1
felette üdvös és hasznos hatását sem
méltatni.
Nálunk, a mi városunkban még
ilyen előadások nincsenek. Mi ennek
az oka? Nem akarom hinni, hogy
érzéketlenek volnánk ily nemes dolgok
iránt. Vagy talán itt senkinek sincs
már szüksége ismereteinek gyara
pítására.?
Pedig itt nálunk, hol oly áldatlan
társadalmi élet uralkodik ezek az
ismeretterjesztő előadások igazán szol
gálnák kettős céljukat. Szórakozást
nyújtanának és tanítanának.
Nem hiszem, hogy ne sietne min
den nemesen gondolkodó ember az
előadásokra és nem hiszem, hogy ne
érezné azok szükségét minden tudni
tanulni vágyó lakója városunknak.
A hosszú téli estéken hetenkint
vagy kéthetenkint, tőlünk jobbra-balra,
minden járási székhelyen összegyűlnek
az emberek, hogy meghalgassák az
előadókat és játszva könyedén sajátít
sanak el újabb és újabb dolgokat.
Nálunk is tarthatnánk minden két
hétben egy nap estéjén, ismeretterjesztő
előadásokat, csak össze kellene tar
tanunk. Csak meg kellene kezdeni és
hiszem közkedveltté lennének ezen es
télyek, ezen előadások. Lobogjon ná
lunk is a kultúra zászlaja magasan és
ne maradjunk más városok, más járási
székhelyek mögött.
Vajha jelen soraink megszivlelés
után tettre serkentenék városunk lakos
ságát és rövidesen sokakkal együtt
siethetnénk az első „Ismeretterjesztő
előadásira!
zakra és mecsetekre gyönyörű kilátás nyílik
a sziklás hegyoldalon épült Gradhotelból.
Jajce köz- és magánépületei közül kiemel
kedik a régi idők egy nagyon szomorú em
léke, az éhségtorony, hova az emberek
százait és ezreit dobták, kik ott éhen haltak.
A városhoz közel magas hegyen állnak
Bocac várásak romjai. Hajdan rablólovagok
főfészke volt, ma csak düledező falai látsza
nak a messzeségbe.
Banjalukától Jajceig szűk hegyi utakon
halad az autó. Eddig vasútvonal létesítése
lehetetlen volt. Nemrég készült egy terv,
mely szerint 34.000.000 korona költséggel
4 év alatt épülne, meg a vasút Jajceig, hol
a fővonalba leendő leágazással, könnyű szer
rel Sarajevóba lehetne jutni.
Bosznia minden városának más és más,
érdekes látnivalója van, úgy, hogy ott az
idegen a legnagyobb megelégedéssel hódol
hat passióinak.
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Téli sportolás.

Ne várjunk mig késő lesz. Azonnal
tegyük meg a szükséges intézkedéseket,
hogy kellemes és hasznos szórakozást
találhasson városunk lakósága tél fo
lyamán a korcsolyapályákon.

November havába léptünk; köze
ledik kozzánk nagy és gyors lépések
kel, a tél. Lehet, hogy egy-két hét
múlva már ránk köszönt a hideg idő
és mi kénytelenek leszünk a meleg
szobákba vonulni és ott tölteni nem
csak éjeit, de a nappalt is.
— V irilis e k . A vármegyei virilisek
A testünk; a féltett kincsünk, az sorában járásunkból a következők szerepel
egészség, azonban megkívánja, hogy nek: Gróf Draskovich Pál, (Németújvár)
őt ne hanyagoljuk el a téli évszak Gróf Erdődi György (Gyepüfüzes) és Dö
alatt, hanem igenis nyújtsuk neki azt, mötör Lajos (Németújvár).
— S z a lo n k á t lő tte k . A németszent"
amire feltétlen szüksége van. Megkí
vánja egészségünk, hogy nap-nap után gróti vadászterületen e hó 26-án az első
mozgásokat végezzünk a szabadban, I szalonkákat dr Polczer Dezső tb. főszolga
bíró és Götz Jakab adótiszt lőtték. Mind
a tiszta egészséges levegőn. Erre szük ketten 2 — 2 drb. szalonkát ejtettek az esli
sége van öregnek, fiatalnak egyaránt „huzás“-kor.
mert a szabadbani mozgás felfrissítő,
— T a n ító i á lla m s e g é ly e k . A vallás
erősitő és felüditő hatással van a szer és közoktatásügyi miniszter Holper Ferenc
vezetre. A sportolás eléggé nem ajánl nádkuti, Luipersbek János és Wíndisch
ható mindenkinek, de különösen a fej Ferenc németújvári róin. kalh. tanító fizeté
sét 2000 koronára, Königshofer Kálmán
lődő fiatalságnak és az egész nap
rabafüzesi és Halmos Ferenc orbánfalusi
szellemi munkát végző embereknek.
róm kath. tanítók fizetését pedig 1 2 0 0 ko
A téli idő alatt alkalom nyílik a ronára egészítette ki.
sport többféle ágának művelésére. A
— tty e rin e k in e n k e ly K ö rm e n d e n .
hó kellemes szánkózásra készíti elő a A kormány a következő két esztendőre
földet, az utakat és a ródlizás is fe nyolc uj gyerinekmenhely építését vette
lette terjed és hódit magának közön programmjába, egyenkint 250000 korona
költséggel. A nyolc gyermekmenhely közül
séget.
az egyik Körmenden lesz felállítva és ennek
Valamennyi téli sportág közül a építését 1914-ben kezdik meg.
legelterjedtebb, az orvosok által na
— P lé b á n o s v álto zás. Könczöl Fe
gyon ajánlott: '“korcsolyázás. Fiatal renc, kukméri plébánost a megyéspüspök
gyerek és öregebb emberek is könnye Kupfalvára helyezte át, helyébe Kukmérra
dén űzhetik ezt az egészséges sportot, pedig a kupfalvi plébános Illés József jön.
mely meg is honosodott majdnem A kuplalvi plébánia átadása múlt hó 30-án
volt, a kukméri pedig 31-én.
minden faluban.
— J u b ile u m . Martin Antal rábaKevés helyen rendelkezhetnek azon kereszturi plébános 25 éve működik Rábaban oly kényelmes és kellemes hellyel, kereszturott mint plébános. Az évforduló
mely a korcsolyázásra alkalmas, mint alkalmával hívei és tisztelői november első
mi itt Németújvárott. Itt van a halastó, felében nagy ünnepséget rendeznek, melyen
mely 3 részre osztva 126 hold terü lelkesen és szeretettel topják ünnepelni a
letű. Ennek bármelyik része is óriási, közkedvelt plébánost.
— M a g y a r p re d ik á tió . Folyó no
szép korcsolyapályát képezhet, ha a
vember hő 9-én Szeet-Imre községben
természet adta előnyöket ügyesen és
búcsú lesz és ez alkalommal az ottan róm.
okosan használják fel.
kath. templomban magyar nyelvű predikátiót
Azt hiszem nincs akadálya annak, fog tartani lapunk munkatársa, Páter Agnell.
hogy a halastó egyszerre vig, szórakoz A magyat szó fog (elhangzani és zengeni
tató helye, korcsolyapályája legyen vá abban a templomban, mely németajkú híve
rosunknak. Azt hiszem, hogy a tó tu ket lát csak falai között, de akik már törik
lajdonosa, kit mindnyájan humánus a mgyar nyelvet és már örömmel várják a
érzelmű egyénnek ismerünk és aki 9-iki magyar prédikációt.
— A n y ak ö n y v i h e ly e tte s . A főispán
kész is az ő városa Németújvár ér
a tobaji körjegyzőségnél működő jegyződekében mindent megtenni, nem fog gyakornokot, Zsigmond Károlyt anyakönyvelutasitólag felelni, ha a tónak kor vezetőhelyettessé nevezte ki a tobaji anya
csolyapályára leendő elkészítésére fel könyvi kerületbe.
kéretik.
— É r te s íté s . Lapunk legutólsó szá
Nap-nap után rövidebb és rövidebb mában megjelent „Pestiek" cimü tárcát
lesz az idő az előkészítésre. A fagy Erlich Jenő, budapesti banktisztviselő irta,
beköszöntése után, már megnehezedik kinek ezúton is megköszönjük szívességét
és megkétszeresedik a munka, mellyel de egyúttal kifejezést adunk azon óhajunk
nak is, hogy többször keressen fel bennün
szép korcsolyapályát lehet előállítani.
ket és lapunkat élénk, élvezetes dolgozataival.
Azért ne habozzon senki, hanem, ha
— A IV . o sz t k e r e s e ti a d ó b e 
már van itt Korcsolya-Egylet, úgy lép h a jtá s a körül uj eljárást állapit meg az
jen fel idejében, ha pedig nincs, úgy 1913. évi VI. t. c. Ugyanis ezideig ezen
fogjunk hozzá annak megalakításához. ad ónak végrehajtás ntján való behajtása
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— E lfo g tá k a c se n d ő rg y ilk o so k a t.
Lapunk utólsó számában megiriuk, hogy
Lendvakirályfalván két csendőrt gyilkoltak
meg. Mint értesülünk a gyilkosokat e héten
elfogták a vashidegkuti csendőrök, összesen
1 2 embert tartóztattak le, akiknek részük
volt a csendőrök meggyilkolásában. Hári
Lipót, a föcinkos ugyan elmenekült, de az
| osztrák hatóságok már kézre kerítették és
‘ kiadatása iránt már megindult az eljárás.
— H an g v ersen y . Budapesti zenekar
: játszott városunkban, a Kneffel féle vendég' tőben múlt hó 30-án. Kosut Ferenc prímás,
6 tagú zenekarával hangversenyezett elég
csekély számú közönség élőt. Pedig, a ze
nekar megérdemelte volna a népes látoga' toltságot, mert szép összhanggal, jó magyaI ros érzéssel játszotta a szebbnél-szebb da
rabokat. Még 31-én is itt maradtak és este
j hangversenyeztek, de erről
legközelebb
— K eresztes v ip e r a . Érdekes lát referálunk.
ványnak voltak szemtanúi mull hó 31 dé
lután félketűkor a Poller György háza táján
járkálók. Nevezett udvarában van egy lugas,
E<SyRŐL-MÁSRÓL.
melyről egy másfélméter hosszúságú keresz
— H a jó k a ta s ztró fá k 191 ‘3-ben
tes vipera ugrott le egy ép arra haladó
medvesi emberre, ki történetesen és kezét A közelmúltban jelent meg egy statisztika
kinyújtotta. A kígyó a kinyújtott kézre ugrott a múlt 1912. év katasztrófáiról. E szerint
és arra rácsavarta magát. Nehezen tudta ezen évben összesen 720 hajó ment tönkre
emberünk kezéről leverni a kígyót, melyet és lett hasznavehetetlenné. Azoknak a hajók
nak a száma, melyeket a szó legszorosabb
azután a földön agyon ütött.
értelmében
elpusztullak, 551 volt. Az el
— Á thelyezés. Tihanyi Kálmán, hely
beli közigazgatási dijuokot Szombathelyre az pusztult hajók közül a nagyobb rész gőz
hajó volt - 292 —, a többi 259 vitorlás
árvaszékhez helyezték át.
hajó. Vasból volt építve 123, acélból 181 és
— D ijn o k i kinevezés. A vármegye
fából 247.
alispánja .Schmiedt Bélát Sárvárról a helybeli
A hajók pusztulásának módja igen
főszolgabíró hivatalhoz nevezte ki dijnokká.
különböző volt. A legtöbb hajó, számszerűit
— O rszágos v á s á r. Némelújvárott
303, léket kapott. Az elstilyedt hajók száma
október hó 30-án, csütörtökön, országos
62. Összeütközésnek 59 hajó esett áldoza
vásár volt. Az idei vásárok közül kétségtele
tául ; 31 hajó zátonyra jutott; 24 hajó
nül ez volt a legnagyobb és legnépesebb,
tüztől pusztult e l; 58 hajó pedig nyomta
de mégis a tavalyiakat ez sem közelítette
lanul tűnt el legénységével együtt
meg. Sok sátor, sok ember, sok eladó — sok
A hajókatasztrófák által a legnagobb
vevő volt, de mégis kevés volt a jövedelem,
kevés volt a forgatom. Az állat felhajtás is veszteség Angliái érte. 137 hajója veszett
meglehetős nagy volt, de elég lanyha vol( el Norvégiának 63 hajója puszstult e i; az
a vásár. Hiába a nehéz gazdasági viszonyok, Egyesült-Államok 64 hajót, Franciaország
a felette rossz péiuviszonyok éreztetik erő 29, Németország 28, Olaszország 25 hajót
vesztett. A többi államok ezeknél csekélyebb
sen hatásukat.
veszteségeket szenvedtek.
— S zeren csétlen ség . A Klion és
— A sz ü re t és a b o r á r a k . Újabb
Sclimergel-féle fűrésztelepen ismét szeren
csétlenség történt. Fercncsák Ignác és Tón ic tudósítások szerint az idei szüret mennyi
Valentin, munkások gondatlanságból szen ségileg alig múlja felül a tavalyit, de minő
vedtek sérüléseket. Fejszével lábukba vágtak, 1 végileg, különösen a később szüretelt ter
de csak gyöngéb sebeket ejtettek magukon, més jóval felülmúlja az 1912. év szüretét.
Az idei termés tehát elsőrangú házasilási
melyből rövid idő múlva kigyógyulnak.
1 anyagot szolgáltat,
aminek következménye
— K iv iteli tila lo m . A nétnelujvári
az, hogy most mát állítólag jobb árakat kí
járásban a sertés orbánc elterjedt és ennek
következtében járásunkból Ausztriába — nálnak az ujborért. Az alföldi borvidékekről
a következő névleges árakat jelenük: Inátovábbi intéskedésig — sertést kivinni, ki
roskakucs (Pest m.), Abony (Pest ni.) 42
hajtani nem szabad.
korona; Cegléd-Csemő (Pest m.), 36 korona— B e te g le tt az ije d ts é g tő l Spirk
Ada (Bács in.) 36 korona, Újvár (Torontáí
Jánosné szül. Marinics Anna, pónici lakós m.) 40 korona, Békéscsaba (Békés m.) 4 4
gyanútlanul ballagott hazafelé. Egyszerre csak korona. A dunánlulról a köveikezö, ugyan
egy fa mögül elejbe ugrott valaki, mire a
csak névleges mustárakat jelzik: Balaton
szegény asszony annyira megijedt, hogy almádi (Veszprém m ) 50—59 koronái
hetekig fog tartani, mig betegségéből, az
Nagyszokoly (Tolna m.) 48—52 korona’
ijedtségtől kapóit szívbajból kigyógyul. Az
Kaposvár (Somogy m ) 48 korona, SzentIjesztő Gurteb József volt kit feljelentettek.
anlalfa (Zala m.) 40—46 korona, Székes— V erek ed és. Összeszólalkoztak Sclt- fehérvár 40—46 korona Az északi borvidé
midt Ferenc és Danbner József helybeli la kek borárai még nem alakullak ki most sem
kósok az Ferencsik Sámssal és utóbbit ala Hevesben eleinte celrét 20 koronáért is
posan kezdték ütlegelni, meri elég súlyos vettek, de a must árai állítólag már a 40
sérüléseket ejtettek rajta. Persze az eljárás koronához jár közel. A tiszántúli dombok,
megindult a verekedés ellen.
mit din. Arad vidéke, nagyon változó áialai
korlátozva volt bizonyos irányban. Ezeket a
korlátokat megszüntette az uj törvény. Az uj
törvény legfontosabb intézkedése, hogy ha
ezentúl valamely alkalmazott fizetését a mun
kaadónál letiltják s az illető munkaadó a
fizetést mégis kiadja az alkalmazódnak, az
alkalmazod adóját a munkaadón bírói utón
hajtják be és azonkívül most már a 2 0 0
koronánál kisebb összegű jövedelem is le
foglalható.
— Az ú jk o r la b irin tu s a . Az újkor
labirintusa az Orbánfalu s Kiskolozsvári ut.
Hogy miért? Hát kérem azért, mert egy
társaság estefelé elindult Orbánfaluról Kiskolozsvárra s egy órai járás után megórkezlek. De ne tessék azt gondolni, hogy Ko
lozsvárra éppen ellenkezőleg vissza Orbánfaluba. Az újkor legújabban felfedezed nyol
cadik csodája s csalhatatlan bizonyítéka a
föld gömbölyüségének.

1913. nov.
ról ad jelentést, a szerint, hogy a must
minősége milyen volt. így történtek vételek
2 2 koronán is, mig jobb minőségű mustot
liir szerint 45 koronáért is adtak el. Szerémmegyéből (Beocsin) 32—34 koronáért adtak
el körülbelül 1 0 0 0 hl. mustot.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
L . M. 1 .) A múltkori tárca véletlenségből jelent meg aláírás nélkül Ezt helyre
hozzuk a mai híreink között 2 .) Igenis
minden aláírás nélküli cikk tőlünk származik.
M ühlw iu k lick . Levelükre legközelebb
válaszolok, mert helyszűke miatt válasz e
számba bele nem kerülhetett.

N yom dásztanoncnak
egy jó házból való fiú teljes ellátással fel
vétetik Slavik Ferencnél Körmenden.

CSARNOK.
Életem naplója.
(Egy elszakított levél.)
Kedves Ifjú Barátom! Midőn öreg
askéta barátod levelét olvasod ne vessed
meg őt, hallgasd végig szomorú történetét
s úgy alkoss véleményt.
Szenvedtem eleget. Sivár életemet szün
telen kalandokban elégitém ki. Végre jó
őrangyalom segítségével kiábrándultam éle
tem e küzdelmeiből. De ne örülj, hogy
végleg s véleményedet már előre megal
kothassad.
Egy szerény kis falucskába vonultam
vissza bünbánat tartására.
Oh ember hisz te a természet szent
törvényét sérted meg! — lázadt fel bennem
szüntelen e gondolat. De bíztam kitartásom
ban, hogy sikerül e rám nézve fájó gon
dolatot leküzdenem. Azonban sajnos - ter
mészetem nem volt oly erős, hogy leküzdhesse a másoktól is rettegett askéta életet.
Folyton kiakart törni lelkem. . . így éltem
csak a küzdelmek szörnyű változásában egy
darabig, végre mégis sikerült a természet
nek rabláncát elszabni. Ne Ítélj . . . hanem
hallgass türelemmel I
Falum egy kis városka tövében feküdt.
A városkába eleinte betérni nem mertem s
nem is akartam s később is csak a sürgős
dolgaim elintézése vitt a bemenetelre.
Egyszer történt, hogy betértemkor
találkoztam egy gyönyörű nővel, ki éltem
szomorú lefolyását megváltoztatta. Látására
valamit amit régen szívnek neveztem dobbani
éreztem de oly erővel, mintha pótolni akarná
ezt amit eddig elmulasztott.
Hirtelen magamhoz térve, megrémülve
menekültem ki városból
Szerencsétlen
voltam, mert azon érzés elől menekültem
melyet a Gondviselő ontott belénk.
Hiába menekültem, folyton mfiitha
szemeim elölt láttam volna bánatos kék
szeméi s halvány pírral borított szabályos
arcát.
— ítéletedet hagyjad ifjú barátom tör
ténelem végére s akkor kíméletlenül mondjad
meg . .

N em e t ú j v á r

1913- nov. 2Elakartam űzni gondolatvilágomból az
alakját, de nem bírtam . . .
Oyönge lélek voltam, ahelyet, hogy
akaratomnak engedelmeskedtem volna, mely
mondá — kerüljed Öt — az érzelmem oly
fokra hágott, hogy nem bírtam el anélkül
— hogy ne láthassam „Őt“ — Nevess ifjú
barátom az öreg askétán . . .
— Alig tudtam megvárni az időt, hogy
vele találkozhassam és láthassam, melyből
következőleg mindig a városkában tartóz
kodtam.
Ismerősöket kerestem, hogy megtudjam,
kicsoda e bájos tünemény, ki folyton és
folyvást foglalkoztatott
Végre sikerült megismernem szerelmem
tárgyát. Oly boldogság mint ekkor ez ismer
kedésnél volt ritkaságok közé tartozik. — ifjú
barátom I — ugyebár nem illenek ezen
askéta barátod szájábá, de azért gondolkoz
zál!
Mily boldogság volt e z?“. . .
— Örömöm tehát nagy volt s ezen
örömet barátom — kiírom nevét is, hogy
későbbi dolgokat megértsed — isványi
János — észrevette s megjegyzé — Minek
örülsz úgy? — Szaperlott — igazad van
gyönyörűen szép leány! Askéta barátom,
talán csak neked is tetszik I
Szivem kialudt érc szálának ujja
ébresztőjéről ezen dicséret, sőt igazság
jobban esett mint valamiféle anyagi öröm.
— Hogy is ne s miért ?
— Akkor közelebbről megismertetlek
Marinka Nagysáddal, mert tudod nem igen
szeretem, ha örökké askéta maradnál!
— Hol? kérdém izgattan
— Nálunk, mert nővérem barátnője,
akarod? Az askéták szemlesütésével mondám:
— Legyen meg az akaratod édesem —
de bensőm úgy megdobbant, hogy majd
megőrültem.
Ne Ítélj még ifjú barátom, hanem hall
gasd végig életem e folyását
— Estefelé már mint jó ismerős úgy
váltam el tőle, mert meg kell hagyni bará
tom ügyes cselszövő volt Ezen naptól fogva
még nyugtalanabb voltam s igyekeztem
mindenáron hozzája férkőzni. Ne Ítélj még
el ifjú barátom.
Történt, hogy a városka fiatalsága
műkedvelő előadást rendeztek. Nem tudom
mi szánta meg a fiatalságot — engem is
felkértek szereplésre. Barátomnak köszön
hettem ezt a megtisztalést, s ludod-e ki lett
a partnerem? — Az imádott Marinka. —
Úgy suttogtak, hogy ő maga választott
engem. Az igazat meg kell vallanom
megdöbbentem, mert hisz szerepemben
szerelmi vallomás is van Hát, hogy törté
nik majd ez? Izgatottan jártam a próbákra,
mint oly egyén kinek titkai vannak.
Ifjú barátom ne ítélj, hanem hallgass
végig. . .
(Folyt, köv.)
H a lm o s Ferenc.

FRANCI* „LANyS“-CUKORKA
k öhögés e llen biztos hatású;
r e k e d ts é g e lle n gyors hatású;
h u r u t e lle n kitűnő hatású;
(PAST1LLES LANYS)
Kapható a németújvári egycdirusnál:

Lutterschmiedt Ferenc urnái.
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Félre nem magyarázható Vezércikkére,
engedje, hogy néhány szóval válaszoljunk,
mert senki elölt sem titok, hogy ki az a b
lapjában említett egyén, azaz megdorgált
városrész I Senki egyéb mint a MUhtwinkli.
Compagnia. Ha az ellemi csapások kiméinek
bennünk, akkor a közegészségügyi bizottság
ébreszti bennünk azon tudatot, hogy mi a
kultúra követelményeivel tisztába nem levő
nép vagyunk, kiknek Ázsiába nem pedig
ilyen szépen fejlődő kulturvárosban van
helyünk 11 1
Hálára köteleztet bennünket a reánk
figyelő orvos, de érthetetlen valami, hogy
közegészség ügyhöz tűzoltó szerek is szüksé
gesek, és abban az egy városrészben ?
Ugyan örömünkre szolgál, hogy nem egész
Németújvárral, hanem csak a mi városré
szünkéi foglalkoznak úgy látszik csak mi
fölöttünk őrködnek; belvárosunkban, amely
valószínű minta, úgy a közegészség ügyben,
mint a tüzrendezetben, felesleges kutatni
hol történnek kihágások! de azért egyik
MUhlwinklii sem teszi kezét tűzbe, hogy a
követelt dolgok a belvárosba kifogástalanok.
A hálaérzettől átérezve térjünk át más
útra, és pedig mi szeretett és töbszörönként
említett Pónici utunkra, amelynek tulajdon
lapén köszönhetjük a törvény embereinek
a törvény embereinek a szigorú közbenjá
rását, csakhogy a fölöttünk Ítélő szolgabiró
ur tapintatos eljárása, bekötött szemmel látta
az egyoldalúságot, mert ha az nem lett volna,
tényleg ingadoztunk volna, hogy nép va
gyunk ? vagy csak mi MUhlwinkliek vagyunk
a kulturnép soraiból kisajátítva ? Visszatérve
utunkra csak azt mondhatjuk, ha jó lett
volna, senki udvarába nem találtak volna
trágyát, mert mindenki örül ha mindjárt
rendeltetési helyére azaz a mezőre viheti
nem az úgynevezett Aniia kápolnához, mert
ijedtébe más mentséget egyik sem talált,
mint oda vinni, miután az pedig magassabban fekszik a Irágyaléj majd a város felé
sietetI
Ha pedig sehogy sem tudunk az előirt
rendnek megfelelni, (mert előirt 3 méter
mély pócsa gödröt nem csinálhatunk, miután
50 cm. mélységben a legjobb kutvizet nyer
jük akkor figyelmen kívül hagyjuk a szép
Szózatunk első sorait, Hazádnak rendület
lenül légy híve s a többi, és menjünk ki
Fürstenfeldre ott nem kell a kolerához sem
pemet sem pedig csáklya I
A M ü h lw in k lie k .
A szerkesztőség e rovatban foglaltakért
felelősséget nem vállal.
*)

1913. V. 205-2. szám.

Árverési hirdetm ény.
Alulírott bírósági kiküldött az 1881.
évi LX. t,-c. 102. § a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a németújvári
kir.járásbíróságnak 1913. évi V. 205-2.
sz. végzése következtében Drobny
Vencelné szül. Szayer Brigitta javára
600 korona és jár. erejéig 1913. évi
szeptember hó 27 én foganatosított
kielégítési végrehajtás utján le és
felülfoglalt és 694 koronára becsült
következő ingóságok: u. m , 1 üsző,
2 nagy sertés, 3 kisebb sertés, 3 hor

5dóban 600 liter b or nyilvános á r
verésen eladatnak.
Mely árverésnek a németújvári kirjárásbiróság 1913. évi V. 205-2. számú
végzése folytán 600 korona tőkekö
vetelés és eddig összesen 27 korona
04 fillérben biróilag már megállapított
költségek erejéig Kiskolozsvár község
ben leendő m eg tartására 1913 évi

november hó 6-ik napjának d. u.
3 Ó r á j a 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 készpénzfizetés mellett, a legtöbbet. Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is
el fognak adátni.
Amennyiben az elárverezendő in
góságokat mások, is le- és felülfog
laltatták és azokra kielégítési jogot
nyertek volna, ezen árverés az 1881.
évi LX. t. c. 120. § a értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Némétújvá*-, 1913. okt, 21.
M arczin k a Dezső,

kir. bír. kiküldött.

1913. V. 201-5. szám.

Árverséi hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az
1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelm é
ben ezennel közhírré teszi, hogy a
németújvári kir. járásbíróságnak 1913.
évi V. 201-5. számú végzése követ
keztében Bayerthál és Lewy cég, Rechnitzer G. cég, Cormanos és Scheller
K onrád javára 50 K 83 K 90 fill.
237 K 72 fill és 163 K 5 3 f. tőke és
jár. erejéig 1913. évi szept. hó 26 án
foganatosított kielégítési végrehajtás
utján le- és felülfoglalt és 750 k o ro 
nára becsült következő ingóságok u.
m.: 1 ló és 1 másféléves üsző nyil
vános árverésen eladatnák.
Mely árverésnek a németújvári
kir. járásbíróság 1913 i.k évi V. 2015 számú végzése folytán 50 kor.
83 korona 90 fillér 237 korona 72
fillér és 163 K 53 f. tőkekövetelés,
ennek járó 5 százalék kamatai, és
eddigösszesen 102 K 80 fillérben birói
lag már megállapított költségek ere
jéig, Szentelek községben leendő meg
tartására 1913. évi november hó 6-ik
napjának délutáni 3 órája határi
dőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881, évi LX. t.-c. i o 7 . és
108. §-ai értelmében készpénzfizetés
melletr, a legtöbbet ígérőnek, szükség
esetén becsáron alul is el fognak
adatni.Amennyiben
az
elárverezendő
ingóságokat mások is le- és felülfog.
laltatták és azokra kielégítési jogo
nyertek volna, ezen árverés az l 8 8 i t
évi LX, t.-c. 120. §. érteimében ezek
javára is elrendeltetik.
Kelt Németújvár 19 [ 3 évi október
hó 2t napján.
M arczlnka D ezső,
kir. bir. kiküldött.

1913. nov. 2.
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Hirdetéseket
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Készít és nagy választékban
raktáron tart mindenféle

felvesz a

sírem lékeket

kiadóhivatal.

É k

szobrászati műveket a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb
és legmodernebb kivitelig.

Főraktár Néraetujváf és vidéke részére:

L u tte rg c b iu ie d t F eren cn él, N ém et-újvár.
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Olcsó áraki — Olcsó árak!
P o n to s k is z o lg á lá s i!
sm

r

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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Ha „ f e h é r K e Il-L a k k “-ot veszünk
„ K e il- L a k k “ -nál jobb máz nincsen
S vele mindent jól befestünk.
Asszony mondja: ez a kincsem 1
Konyhabútor,
asztal, szék,
A padló úgy fénylik tőle
Itt van „ K e il- L a k k “ azúrkék,
Nem is kell sok máz belőle;
Kertibutort fessünk zöldre,
Kevés munka, semmi kin,
Gyermekeknek örömére.
Barna, vagy porszllrke szin.
„ K e ll- L a k k “ -ból van minden szin,
Figyelmet csak arra tegyen,
Kék, piros, iöld-rozmarin.
Hogy az mindig „ K e lt-L a k k " legyen!
Szóval: ház vagy nyárilak,
Ajtó, mosdó, ablakpárkány
Mindig legyen otl „ K u li-L a k k " !
Oly fehér lesz mint a márvány,
Mindenkor kaphatók:

LUTTERSCNMIEDT FERENC CÉdNÉL, HÉMETÚJVÁR
K örm end: Heiszig Lajos Szom bathely: Kaiser Lajos.

BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Ném etújvár, 43. sz., Kovács G yula-féle ház.
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M indennem ű nyom tatványok Ízlésesen, gyorsan és jutányosán
készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg
hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelm i és
hivatalos nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok,
borítékok, étlappk stb. pontos kivitelben s jutányos árakon.

A „Németújvár és Vidéke" kiadóhivatala.
A lap részére előfizetések ide küldendők. Hirdetéseket a leg
előnyösebb díjszabás szerint elfogad. Állandó hirdetődnek nagy
engedményt ad. Kérjen mutatványszám ot!
Nyomatott Bárkinek Béla könyvnyomdájában, Németájváron.

