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Tisztelet mindenkinek.
A mai kor gyermeke, amikor a 

teljes énjét lefoglaló ádáz küzdelmet 
vívja és folytatja a mindennapi ke
nyérért; mikor a megélhetés nehéz 
gondjai közepette egész valóját és 
minden gondolatát az „Én“ foglalja 
el, sokszor, nagyon sokszor megfeled
kezik egy fontos kötelességéről.

A mai kor embere, mikor nap-nap 
után rohanva tör előre a — sokszor 
rosszul értelmezett — földi boldogság 
elérésére, akkor az ugyanazon célhoz 
törekvő embertársaiban boldogulásának 
útját álló akadályokat és ellenséget 
lát, kikkel szemben harag, majd gyű
lölet fogja és tölti el.

De ha az esztelenül küzdő a cél 
előtt kimerültén roskad össze és látja, 
hogy a többi küzdő is egymásután 
hull és esik el a végpont előtt, akkor 
belsőjében, lelki szemeivel visszate
kintve a harcra, küzdelemre, belátja, 
hogy annak módja elhibázott és hely
telen volt.

Nem elszigetelten, nem önmagában 
kell e földi élet harcait megvívni az 
egyénnek, hanem karöltve és egymást

támogatva, bátorítva, buzdítva, ember
társaival. Az egyesnek nem akadályt, 
ellenséget kell látni kortársiban, hanem 
testvért, felebarátot, ki velünk egy cé
lért küzd, de ki küzdelmében mireánk 
és mi őreá vagyunk szorulva.

Kevesen értik ezt meg idejében, de 
sokan elkésve jönnek arra rá, hogy itt 
e földön csak úgy könnyű a ránk 
szabott munka, csak úgy kellemes a 
lét, csak úgy tökéletes a boldogság, 
ha velünk együtt és egyszerre élvezik 
mások i s ; ha nem találuríWkmi sem 
ellenfelet, ellenséget, csak barátot és 
bennünk sem lát senki akadályt a bol
dogulás útjában.

És oly könnyű ezt elérni, oly egy
szerű ezt lehetővé tenni. Kezünkben 
van a kulcs, mellyel kinyithatjuk az 
ajtót, melyen át mi"dnyájan egy bol
dogságot nyújtó világba léphetünk.

Emberek vagyunk mindnyájan. Isten 
képmására vagyunk teremtve. Istennek 
vagyunk gyermekei és egymásnak 
testvérei.

Küzdjünk a boldogulás és boldog
ságért, de ne feledjük küzdelmünkben, 
hogy int a szózat: „Tiszteld felebará
todat, mint tenmagadat-"

Úgy e bár jó érzés az, ha tudjuk 
és látjuk, hogy embertársaink tisztelnek 
bennünket? Ugye, kellemes az érzelem, 
mely bensőnkben feltámad, ha látjuk, 
hogy embertársaink nem kerülnek el 
bennünket már messziről; nem látnak 
bennük ellenséget és nem is néznek le?

Nos, hát csak nekünk esik ez jól? 
Csak bennünk kelt kellemes érzelme
ket embertársaink tisztelete és velünk 
együttérzése? Nem. Egyformák va
gyunk. Mindenki, minden ember sze
reti, ha tisztelik és minden ember 
ragaszkodik ahhoz, aki őt tiszteli, 
mely tiszteletet ő viszonoz is.

A közös és tökéletes boldogságnak 
ez a titka,- ez a kulcsa. Tisztelni min
denkit és megadni mindenkinek a 
magáét.

Ha minden embert a tisztelet ve
zet mindenkivel szemben; ha minden 
emder felebarátot lát embertársában, 
akkor önként lehullanak azok az aka
dályok, melyek a közös boldogság 
útjában állanak. Akkor a boldogságért 
folyó harcban az egyes nem fog a 
végpont előtt öszzeroskadni és igy 
semmit sem élvezni a csak egyedül 
bírni óhajtott kincsből, hanem fele-

R M tp jT (O W ál!| ÉS WPÉKE T á j i u l .

Boldogság.
I

Tudom az angyalok följegyezik rólam,
Hogy Ián sohse Miiem jobban
Miként egyszer, cyg nap —  a Mindenhatóban.

Tudom, hogy fölirják aranyszin betűkkel:
Minden este imádkozik
„Csak egyszer felejtett; aznap felejtett el."

Tudom megbocsátva lesz a jó Istennél,
Hisz szivemben nem volt egyébb 
Csodás, verőfényes nagy-nagy szeretetnél.

II.
Köröskörül a nyári nap
Fényút ba vonta a temetői fákat . . .
Hallani véltünk tücsök muzsikákat.

Járván mohlepte sírok közt
Mialatt pajzánul csak szórtuk szerteszét
A piros pipacsok szirmait, levelét;

Kacagtunk az enyészeten . .
í ’s miránk kacagott az Ifjúság s Klet:
Felcsillanásában az egymás szemének.

Pohánka Margit.

A „Németújvári vár" története.
Már a római korban Németújvár, Kő

szeg, Vasvár, Kiscell, Királyfalva rendezett 
telepek voltak, de a római világnak Vasme
gyében még is Sabaria volt központja.

A magányosan és a strémi völgyből ki
emelkedő sziklás és vulkánikus, messze lát
ható németújvári hegynek ősi neve Kyszem 
vagy Kuszem volt, honnan a német Güssing 
nevet kapta.

Il-ik Géza király uralkodása alatt 1157- 
ben Walter gróf alapitolt ezen begyormon 
egy szent Benedek rendi apátságot, és hozzá 
terjedelmes birtokot csatolt. Azonban alig 
lakta három apát, már lll-ik Béla király 
azon helyet erősségül jelölvén ki, a kolos
tort elfoglalta s várrá változtatta; ezen német 
vidéken épült uj várnak a magyar neve Né 
melújvár lett. lll-ik Béla ezen monostorból 
épült királyi varat Demeter grófnak adomá
nyozta, majd Móricz tárnokmesteréi test
vérére bizatotl e fontos vár, melynek fela
data volt Vasvármegyét a stájer betörések 
ellen megvédelmezni, mint a/, adomány le
vél szövege is kifejezi

A szent Benedek szerzet panaszával Ill ik 
Honorius pápához fordult. A pápa atyailag

inté tt-ik Endre Királyt az elfoglalt apátsági 
javak visszaadására, minek következménye 
lett, hogy IV- ik Béla 1263-ban a szerzetnek 
Vágujhelyt adá.

A németújvári erődítmény nem akadá
lyozta meg teljesen a német beütéseket. 
Ugyanis Lipót őrgróf Il-ik István határszéli 
pusztításait meglorlandó, betört sógorával 
Borziwog cseh herceggel Vasmegyébe és 
fürstenfeld mellett a Rába völgyén átvo
nulva, Körmend táján a magyar csapatokat 
két Ízben megverte, majd Vasvár ellen for
dult, az ellenálló várost ostrommal bevette, 
felgyújtotta és kirabolta. Miután ilyképpen 
hadvezéri önérzetét kielégítette, csakhamar 
visszafordult hazájába.

Kőszeget még 1248 előtt foglalja vissza 
németújvári Osl comes fia Herbort; rövid 
idő alatt a király kezébe jut Borostyánkő 
vára is, melyet jutalmul Németújvári Henrik
nek adományoz.

A tatárjárás után elhatalmasodott Né- 
metújv;rriak, ez a vitéz, de garázda és párt- 
illő nemzetség, a vasmegyei határvárak urai, 
azért, mert az atya ellen felkelő trónörökös 
ellenében IV-ik Bélát támogatták, féltek az 
uj király, V-ik István boszujától s Ottokár 
cseh királlyal szövetkeztek. Alig, hogy kitört
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barátjának támagató karjain együtt 
osztozkodnak e földi lét minden meg
szerezhető és elnyerhető javaiban és 
örömeiben.

Az élet nehéz, de csak annak, ki 
önmagának él. Gyötrődés lehet a földi 
lét annak, ki csak önboldogitásra tö
rekszik és nem lát, nem ismer fele
barátot, kivel osztozkodjék a föld 
javaiban, melyek' nem az egyesnek, 
hanem csak az egész emberiségnek 
együtt nyújtanak örömet és élvezetet. 
Teher lehet az élet az ilyen embernek, 
mert ö is érezi, hogy nem tisztelvén 
és becsülvén senkit, őt sem tisztelik, 
őt sem becsülik.

Azért hát rendezze be mindenki 
magának földi életét széppé, kellmessé. 
Küzdjön boldogulásáért és a földi 
boldogságért is, de tisztelje felebarát
ját és vele együtt vegye ki részét a 
közös földi harcban és vele osztoz
kodjék a földi közös boldogságban.

Ne feledje senki, hogy Isten kép
mására teremtett emberek vagyunk j 
mindnyájan, hogy testvérek, Istennek ! 
gyermekei vagyunk, kik tartozunk egy- j 
mást tisztelni, mert eredetileg egyenlő j 
jogaink és igy egyenlő kötelességeink 1 
vannak. !

Járásunk és a kivándorlás. 1
Az amerikába való kivándorlás kér- j 

dése talán sehol sem aktuálisabb mint 
éppen a németújvári járásban.

A kivándorlási láz faluról-falura 
terjedt és mindennemű nagyítás nél
kül mondhatjuk, hogy ma nincsen köz
ség az egész járárásunkban, melynek 
lakosságát a folyton tartó, sőt folyvást 
emelkedő kivándorlás meg ne tizedelte

a háború Ottokárral 1270-ben, az eddig vi
selt szlavón báni méltóságtól megfosztott 
Németújvári Henrik bán, a család feje, vas
megyei várait, u. m. Kőszeget, Szent-Videt, 
Szalonakot, Borostyánkőt, Lékát (ez csak 
1260-tól volt család a birtokában) és Ker
test Ottokár kezére játszotta, maga pedig 
elmenekült Prágába.

A honmaradt Németüjváriak ez alatt 
kedvűk szerint dúlták Vasmegyét, mig ezen 
évben (1270) Jakab és Osl testvérek Kő
szeget a magyar király számára meghódítot
ták, Ottokár pedig a kötött béke értelmében 
kötelezte magát, hogy a kezére játszott vá
rakat a királynak visszaszolgáltatja. Miután 
ezen kötelezettséget nemcsak, hogy nem tel
jesítette, sőt inkább a Németújváriak védelme 
alatt továbbra is rabolta a vármegyét, 
1271-ben újból kitört a háború.

Ottokár Sopron elfoglalása után Vas
megyébe szándékozott betörni, azonban Né
metújvári Iván e tervében megakadályozta 
A Vasmegye éjszaki határszélén lévő, pata
kokkal körülvett helyen majd, hogy kelepcébe 
nem került s egykori pártfogolható! megszé
gyenítve, kudarccal tért vissza Csehországba. 
1273-ban újra kitört a harc. Csák Máté ve
zérlete alatt ez év februárjában magyar és

volna. — Ha végigmegyünk a járá- 
sunkbeli falvakon, megdöbbenve lát
hatjuk, hogy a lakosság öttizedrészét 
munkaképtelen aggok, elöregedett asz- 
szonyok és még iskolaköteles gyerme
kek alkotják.

A termőföldeket jórészt asszonyok 
munkálják meg és csak hébe-korba 
tűnik fel egy-egy javakorbeli férfi, ki 
maholnap már csak fehér holló lesz 
járásunkban.

Ha valaha volt kérdés, mellyel ér
demes volt a nép bajaival törődő 

| embernek foglalkozni, úgy a kiván
dorlás kérdése az.

i A fővárosi szociológusok, a rózsás 
szemüvegen át tekintő vidéki nagysá
gok a kivándorlási ügynökök lelketlen 

• csábításának tulajdonítják a kivándor
lás ijesztő mértékben való növeke
dését. Rendőri szabályokkal vélik a 
kivándorlást megakaszthatni.

Mi, akiknek alkalmunk nyílik tény
leg kivándorlókkal és kivándorolni vá
gyókkal beszédbe elegyedni, teljesen 
ellenkező véleményen vagyunk. Ha 
különösen a németújvári járásbeli vi
szonyokat tekintjük, úgy teljes bizton
sággal állíthatjuk, hogy ügynökök által 
űzött kivándorlási csábítás nálunk nincs 
és nem is volt. Ellenben a kivándorlás 
okául legtöbbnyire a következők szol
gálnak :

Elsősorban az ingatlan vagyon cse
kély hozama, mely lehetetlenné leszi, 
hogy nagyobb család megélhessen 
belőle. Egy-két rossz esztendő, egy 
előre nem látóit elemi csapás, eladó
sodottá teszi a kisbirtokost és minthogy 
itteni munkálkodása révén nem remél
heti, hogy adósságait kifizethesse, a 
vándorbothoz ny.ul.

N é m e t ú j v á r  és V i d  é k e

kun csapatok dúlták Alsó-Ausztriát, mire vi
szonzásul az osztrák és cseh lovagok ezer 
vitézből álló serege,a tavasszal belört Ma
gyarországba, Győr elfoglalása után egész a 
Rábáig nyomultak előre; útközben égetve, 
rabolva elfoglalták Szombathelyt és felgyúj
tották Körmendet.

Ez év őszén megfordult a kocka. A 
[oakim tárnokmester vezérlete alatt álló ki
rályi hadak, egyesülve a Németújváriak
30,000 főből álló seregével, visszaszorilják 
Ottokár vitézeit, beveszik Szombathelyt, sőt 
Ausztriába is betörnek, A várak körül csak 
a némeiújváriak által átadott Szalonakot és 
Borostyánkőt bírják visszaszerezni. Arra a 
hírre, hogy Habsburgi Rudolfot német csá
szárrá választották, Ottokár seregeit sietve 
viszavonta Vasmegyéből.

Alig vonult ki a cseh sereg Vasmegyé
ből, már ts újabb belháboru ütött ki. IV-ik 
László Németújvári Henrik bánt, mivel az 
Ottokár elleni harcban vitézül küzdőit, szla
vóniai bánná, fiát pedig soproni főispánná 
nevezte ki. De Németújvári Henrik a kitiin- 
teíést, összes váraik visszaadását várván 
jutalomul, keveselte. és ismét fellázadt. — 
Ezúttal vesztére, mert serege a fövény mellett 
vívott csatában szélveretett s maga is elesett.

I Az ilyen ember rendesen csak annyi 
j ideig marad mig a tartozása kiegyen- 

litésére szükséges tőkét összegyűjtötte.
Másodsorban a gazdagodás vágya. 

Ez rendkívül elterjedt a járásunk beli 
parasztság között. Emberek, kik tán 
ősidőktől fogva a legszűkebb viszonyok 
között élnek, ma ezrek birtokáról ál- 
madoznak. Ezek krajcárt-krajcárra téve 

összegyűjtik a szükséges utravalót, 
Amerikában éjjelt nappallá téve való
ságos állati munkát végeznek és jó
részt elvesznek az óhaza számára, 
mert a pénzvágy ördöge nem engedi 
őket visszatérni mindaddig, mig tüdő
vész, vagy valamely más halálos kór 
el nem lepi őket, avagy valamely 
szerencsétlenség folytán el nem pusz
tulnak.

Nem kicsinylendő okot képez a 
családi viszálykodás.

Nem is hinné az ember, hogy 
mily csekély összeveszések birják reá 
a férjet, hogy szó nélkül ott hagyja a 
feleségét, a gyermekét, hogy támasz 
nélkül hagyja öreg szüleit.

Ha még hozzátesszük, hogy a ka
tonai szolgálat előli félelem, az uta
zási ösztön, a más földrészek megis
merésére vonatkozó kíváncsiság is ha
talmas szerepet játszanak a kivándorlás 
megnövekedésének kérdése körül, úgy 
megjelöltük azon okokat, melyek ered
ményezik, hogy falvaink utcái mind
inkább elnéptelenednek és hogy való
ságos csodaszámba megy nta azon 
parasztember, ki még nem járta meg 
a kincseket nyújtó, embereket pusz
tító Amerikát.

K é r jü k  terjessze lapunkat! A  ina- 
g y a i O N O i l á s  nemen ügyét szolgálja, 
ha lapunkra e l ő f i z e t ő k e t  g y ű jt .

Fiai mindenkép méltók voliak apjukhoz. 
A lázadás irádic ójához híven, Németújvári 
Henrik bán fiai nem nyitották ki a szalónaki 
vár kapuit az 1274 cv december 1-én oda
vonuló királyi csapatok eiőtt. IV-ik László 
támadólag lépett fel, de a szintén pártütő 
királyi ijjászok is ellene fordulván, kénytelen 
volt visszavonulni. Később Ottokárral kibé
külvén, a király kénytelenségből megbocsáj- 
tott nekik, meri e hatalmas családot, tekin
tettel az ország zavaros viszonyaira, teljesen 
megtörni úgy sem lehetett. Az elgyöngült 
királyi halalom kénytelen volt ezek felett 
szemel hunyni, sől elhalmozá őket kitünte
tésekkel és egymás után adja vissza elvszlett 
várait: igy Borostyánkő 1277-ben Németúj
vári Iván, Szenlvid 1279-ben Némelújvári 
Miklós birtokába jut, melyhez már megelő
zőleg Kőszeg, Léka és Szalonak járult.

A Némeiújváriak azonban, mind ennek 
dacára, ismét fellázadtak IV-ik László ellen, 
mire a király Németújvári Ivánt 1284-ben, 
ujév napján, a vasmegyei Osl és Joák nem
zetségek, továbbá Borsodból a hű Ákos, 
Ernye bán és fia segélyével borostyánkői 
várában ostrom alá vette. Bár az ostrom 
egész február havában tartott, a természet
től védett meredek sziklaliegycn épült várat
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Miért nem házasodunk?
Egy régi, visszavonhatatlan szokás a 

házasodás. Házasság nélkül nem érvényesül
hetnének intézményeink ; az állam virágzá
sának főfeltétele egy életerős, egész
séges nemzedék. Hogy azonban egy nemzet 
erős, maradandó legyen, ehhez 2 dolognak 
van igen hathatós befolyása : 1 a gondosko
dásnak, hogy a fiatal gyerekek, a gyenge 
növendékek, ne haljanak el virágzásuk közben, 
— pedig a statisztika erről nagyon sajnos 
adatokkal szolgál; II. hogy ifjaink még szép 
férfikoruk elején nősüljenek.

Az előbbi leküzdését és elbánását a t. 
orvos uraknak hagyom.

Utóbbi az én témám.
Mi az oka, hogy a mai kor gyermekei 

olyan nehezzen kötik össze magukat Hymen 
láncaival ? Kik azonban felveszik a házasság 
jármát, azt is olyan korukban teszik, hogy 
a természet rendjénél fogva, úgy a férfi, 
mint menyasszonya 3—4 gyereket ringat
hatna már ölében.

Ha a házasodás valóban valami rossz, 
úgy az egy elengedhetetlen, szükséges rossz, 
ezt bizonyítja már a teremtés története: „Nem 
jó embernek egyedül lenni 1“

Az ó testamentum ugyan, korunk vi
gasztalására, nem emlit ifjú házasságokkal.

„Ádám 130 éves korában nemzé fiát." 
Ábrahám 100 éves korában érzé magát 
apának. Jakab törzsatya 60 éves korában 
nősült. ( rülj korom, már itt is voltak késői 
házasságok I

Nemzeti történetünk más adatokkal 
szolgál. Mária, Nagy Lajos leánya, 9 éves 
volt eljegyzésekor; Mátyás király 16 éves 
volt első nősülésekor; II. Lajos még gyerek 
volt frigykötésénél stb.

De ne menjünk oly messzire, kérdezzük 
csak meg szüleinket, hány éves korukban 
házasodtak meg? Bizony alig töltötték be 
életük 2. tizedét, alig hogy a férfi katonai 
szolgálatát befejezte, megnősült. Tehát egy 
23—25 éves férfi elveit egy 18—20 éves 
leányt.

bevenni nem sikerült. A király kénytelen 
volt visszafor ülni, sőt Iván még ez évben 
szlavóniai bánná lett.

Midőn Németújváriak féket nem ismerő 
erőszakoskodását többé királyi hatalmával 
megtörni nem lehetett, végső szükségben 
IV-ik László Albert osztrák herceggel szö
vetkezett saját alattvalója ellen

Albeitnek több oka volt e szövetség el
fogadására. Vasvámegye végpontján, az oszt
rák és stájer határtól alig egy kilómeternyire 
fekvő Borostyánkő ura gyakori beütéseivel 
két tartomány közbiztonságát veszélyeztette; 
másrészt e várra már régebben is igény t 
tartott.

Az alkalmat felhasználva, 1286-ban stájer 
és alsóausztriai nemességét Borostyánkő elé 
szólítja. Tekintélyes had gyűlt össze Landen- 
berg Hermán vezérlete alatt, kihez Lipót sec- 
kaui püspök, Pruschik Ulrik, Puchheim Al
bert, Tellersbrunni Bérlőid, Langenbach gróf, 
Emmersbergi Bérlőid, Wagenberg, Luccency, 
Mantel sváb és Romswág morva lovagok 
csatlakoztak

Iván bán ennek hírére, hogy a táma
dást megelőzze, egy porlyázó csapat élén 
Ausztriába tört, Bécsújhelyet felégette, a 
Lajta melléki falvakat pusztította, azután

Manapság azonban a fiatalember csak 
30 éves korban kezd fiatal lenni, ergó a le
ányok is, hogy soká fiatalok maradhassanak, 
rövid ruhában járnak és ugyancsak 25 éves 
korukban mennek el első báljukra.

Hol van manapság ideálizmus, hol van 
szerelmi házasság?

Manapság csak érdekházasság akad, ha 
akad, honnan igazán messze van a szerelem.

Vagy tán korunk annyira előre 
törő, nagyravágyó, hogy Richilicu szerint: 
„A szerelem a haladásnak fékezője" — mon
dást teszi magáévá ?

Nem I nem a nagyság, nem a félszeg- 
ség, nem a bátortalanság az oka a késői 
házasságoknak,hanem a kényelem, — a gom
bok. Amíg férfi ingeken gombok voltak 
kellett valaki, aki a leszakadt gombokat 
felvarjra, erre kellett első sorban az asszony. 
Mióta azonban a dupla gombok megvannak, 
azóta a házasságok gyérebbek.

Még oka lehetett a nadrág gomb is, 
de most hál’ Istennek már itt is akadnak 
patent gombok. Házasság „valete," különö
sen olyan helyen, hol még újság sincs.

Nálunk is igy volt eddig, de most, hogy 
megvan a „N. és V." sokkal több lesz a 
házasság. Holló jegyző nagy örömére. 
Mert:

1. ) Lehet hirdetni, hogy nősülni akarok: 
„Elvennék stb."

2. ) az újságírással ismeretséget szerez 
az ember és a nagy ismerős körben majd 
csak akad — feleség; és

3. ) ha valakinek igazán leszakadt a nad
rág gombja, kerestet az újságban — varró
nőt . (Unikum.)

A vagyonról.
A legelső emberek testi és szel

lemi tulajdonságaikra nézve már a 
kezdet kezdetén különbözhettek egy
mástól, egyesek már akkor is jobban 
érvényesülhettek, mint mások, de csak 

' idő múltán ismerhették fel azt, hogy 
1 vannak kiválóbbak, kik jobban boldo

mint a nyíl visszatért, hogy segélyül hivott 
testvéréi, Miklós, Henrik és Péter csapatai
val egyesüljön.

A német csapatok már három napja 
táboroztak Borostyánkő vára alatt, mialatt 
Iván felszaporodott seregével bércen-völgyön 
át közeledett szorongatott várának felmen
tésére.

Itt tűnt ki a magyar harcmód, a könnyű 
lovasság fölénye.

A vár völgyét környező erdők rejtekéből 
minden oldalról előtörő lovasság, tökélete 
sen körülzárta a szűk völgykatlanban tá 
borzó németeket. A harci riadóra zavarba 
jött nehéz fegyverzetű lovasság rendben so
rakozik dandárokként, a sürü tömegek al
kalmas célpontul szolgálnak a hajtó fegyve
reknek, alig mozdulhattak, mindenünnen nyíl 
és kopjazáporral fogadják őket a Némctúj- 
váriak hadai, s inig a dárdákat használhat
ták volna, tömérdek ember és ló ment tönkre 
Az összevert német csapatok vezérei nevé
ben erre Komswag lovag fegyverszünetet 
kért Ivántól, a mit ő kézséggel meg is adott.

Ez alatt lovaghoz illően felhívták Ivánt 
párviadalra, amit ő megtagadott és köve
telte a csata folytatását. A megrémültek erre 
újabb béketárgyalásokat ajánlottak, de Iván

gulnak és mikor már azt is belátták, 
hogy megélhetésüket a vadállatok és 
az éghajlat elleni harcaik és védeke
zéseit közben együttműködésükkel job
ban biztosíthatják, nemsokára meg- 
kezdőthetett a testi erő és leleményes
ség felhasználásának természetes fo- 
lyamányaképpen: a kiválóbbak érvé
nyesülése.

Kezdetben nem volt vagyoni kü
lönbség. A vagyon fogalma, mintj a 
boldogulásnak egyik előfeltételele, a 
mostoha időkben fejlődött ki és külö
nösen akkor jutott jelentőségre, mikor 
a régi területek szükeknek bizonyul
ván, az elszaporodott tömeg életszük
ségleteinek fedezésére, uj hódítás vált 
szükségessé. Hóditó útra legtöbbször 
csoportokban indultak, tág teret en
gedvén mégis az egyéni érvényesülés
nek, sőt az arra méltónak irányitó, ve
zető szerepet adtak, aki azt legtöbb
ször parancsoló hatalommá növelte, 
úgy hogy a foglalásoknál kedveltjei, 
hívei — a hegemónia érdekében — 
nagyobb adományokhoz jutottak.

És igy volt ez minden népnél. 
Hova-tova a testi és szellemi ügyesség 
mellé, harmadik hatalmat adó forrássá 
lett a vagyon, mely a másik kettő 
mellett tehát elég korán éreztethette 
már hatását. Idővel azután a hatalom
nak nélkülözhetetlen tényezőjévé válik. 
Elégedetlenek, lázongok lecsillapítását, 
harcosok jutalmazását és más érde
mek elismerését a főnökök, vezérek 
rendszerint területek adományozásá
val eszközük, egy-egy terület valósá
gos kis királyságot, minden esetben 
azonban bizonyos méltóságot hoz az 
érdemes szerzőnek, úgy hogy a mai 
arisztokrácia és az egyház vagyonát
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hajthatatlan maradt. Az osztrák, stájer és 
seckai püspök zsoldos csapatai kénytelenek 
voltak igy fegyvereiket lerakni; csupán a lo
vagoknak engedett Iván tisztességes elvonu
lást.

A német sereg tehát le volt verve. 
Hátra volt még a magyar királlyal való le
számolás.

Az 1286-iki rákosi gyűlés végzései ér
telmében, a király Ivánt az erőszakkal el
foglalt várak átadására hívta fel. Midőn e 
rendeletnek eleget nem tett, IV-ik László 
király személyesen állott serege élére, a kun 
csapatok elől azonban Németújvári Iván 
Szent-Vid várába zárkózott, melyet IV-ik 
László, több heti heves ostrom után 1286 
november 30-án bevett. Iván még idejekorán 
menekült egy titkos alaguton át a biztosabb 
védelmet nyújtó Kőszegre, László pedig az 
egész országban dúló zavarok miatt, beérte 
e vár elfoglalásával és sietve elvonult.

Németújvári Ivánt e szerencsétlenség 
nem telte bölcsebbé. Kalandjait még nagyobb 
mértékben űzte s egy ilyen betörés alkal
mával Landenbergi Hermán!, az alsó-auszt
riai sereg vezérét is elfogta.

(Folyt köv.)
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jórészt ily vezéri, királyi adomány ala
pozta meg. Mig az uralkodók ezzel 
híveiket gyarapítják házuk fenmaradása 
édekében, a lekenyerezettek tijabb va
gyonokhoz jutnak.

És a megajándékozottak, a vagyo
nosak nemcsak hatalommal, méltó
sággal rendelkeztek, hanem századokra 
kiható nimbusszal biztositották család
jaik . fenmaradását a kiválóságok, az 
újabb kitűnőségek mellett; sok helyen 
a hivatalok, legdíszesebb állások lefog
lalásával megakasztották az érdemek 
jutalmazását.és.az emberiség, fejlődé
sének természetes menetét.

Hogy a vagyon nyújtotta hatalom 
azzal, hogy örökölhető méltóságokat, 
érdem nélkül elfoglalható intézménye
ket teremtett, mennyi boldogtalanságot 
hozott az emberiség számára, most 
nem foglalkozhatunk, elég rámutatnunk 
az újabb áramlatokra, amelyek uj kivá
lóságok, újabb fogalmak és — üres 
terület hijján — a régi, elévült érde
mek helyére uj kitűnőségeket akarnak 
ültetni és célúk a legnagyobb emberi 
boldogságnak: a közös vagyonnak, á l- . 
lanti tulajdonnak emberi egyenlőség
nek megteremtését hirdetik és kedves 
témájuk a legrégibb kor embereinek 
egyenlőségey mely az emberi boldog
ságot akkor érvényre juttatta.

Ez nem más, mint egy erőszakos 
hipothézis, amelyet azok, akik az em
beri egyenlőség szükségét a jelenben 
a múlt hasonló állapotából akarják 
levezetni azon történeti és etnográfiai 
adatokra építik, hogy ott, ahol az 
emberek a természet, gazdag tárházát 
még nem rohanták meg, mindenkinek 
elég jut. Olybá tüntetik fel a dolgot, 
mintha a szerzemények közösségét az 
ókorban valami tökéletesebb lelki erő 
diktálta volna a mainál sokkal ember- 
szeretőbb — zsákmányolóknak.

(Ezeknek előrebocsájtása után jövő 
közleményünkben a vagyon képződé
sére további fenmaradására bővebben 
fogunk kiterjeszkedni.)
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Felhívás előfizetésre.

Lapunknak immár második száma jelent 
meg és jut mindenkinek kezébe. Ezt a szá
mot is mint mutatványszám bocsájtottuk a 
kedves olvasóközönség rendelkezésére, hogy 
még jobban megismerjen bennünket, illető
leg megismerje lapunkat.

Hangsúlyozzuk ismét, hogy teljes erőnk- 1 
bői a kedves olvasóközönség igényeinek 
kielcgitésére törekszünk és igazán jól esne, 
ha munkánk kellő méltánylásra találna.

Mi meginditotluk a lapot és úgy véltük, 
hogy kötelességet teljesítünk városunkkal, 
járásunkkal szemben, nehogy az elmaradott
ság bélyege nyomassák reá, mikor minden 
járási székhely a megyében rendelkezik már 
lappal, ügy véljük, ugyancsak a város és
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járással szemben teljesiti kötelességét, aki 
hozzájárul ahhoz, hogy a sok nehézséget 
leküzdött lapunk az ezután elébe tornyosuló 
akadályokkal is megküzdve fennállhasson.

Felkérünk mindenkit siessen lapunkra 
előfizetni, hogy a lap szétküldése ezután a 
legnagyobb renddel legyen eszközölhető.

Az előfizeiéseket kérjük egyenesen a
kiadóhivatalba küldeni.

Előfizetési árak:
N egyedévre . . 3 K.
F é lév re  . . . . 4  K.
Egész év re . 8 K.

h í r e k .

és e hir csak azért okoz az öröm mellett 
más érzelmet is, mert a sors az Ámor köz
reműködésével megfosztja a németújvári 
aranyifjuságot egyik vezérétől, egyik lelkes 
oszlopos közkedvelt tagjától. De mert tudjuk, 
hogy egy várt és reménylett boldogság jut a 
közkedvelt vőlegény részére, örülünk a hír
nek és melegen gratulálunk. Már most is 
őszintén kívánjuk, hogy a kötendő házasság 
igaz boldogságot hozzon a jegyeseknek. A 
vőlegény pedig majd mint férj is legyen 
a mi kedvelt emberünk és mint munkatár
sunk szórakoztassa kedves olvasóközönsé
günket ezentúl is lapunkban megjelenő kiváló 
dóldozataivai és cikkeivel.

Toóth Gábor, németlövői segédjegyző 
eljegyezte Imrék Idát Szentelekről.

Megalakulni!
„Ébredj nagy álmaidból, ébredj Árpád 

fia 1“ Nem elég az, hogy naphosszat az Író
asztal mellet ültök, vagy műhelyben fáradtok, 
kell ezen kivűl még valami, ami tökélete
sebbé tegyen és ez : — a sport.

A sport az, mely észt, erőt és akaratot 
kíván és e hármas egység meghozza a 
maga gyümölcsét. Nézzétek a délszlávokat, 
alig maroknyi nép és hogy tud diadalmas
kodni ; s tudjátok-e mi ennek az okozója ? 
Hát a sportban való megedzettség; Nem a 
lomha, kényelemszerető emberé a jelen, ha
nem az edzett, minden helyzetet könnyen 
felfogó és kihasználni tudóé

És hogy tanuljátok meg ezt jobban 
mint a sportolással ? ,

Hol kell nagyobb figyelem mint a sport
ban? — Jön a labda . . már a fedezett lá
bán van’ . . .  egyszeire leugrik; rajta I Ka
pus I . . már fogja . . a támadás vissza van 
verve. . .

Látjátok! ide kel) figyelni. . . .
Vívás, futás, úszás, gerely, díszkosz, 

súly.. .
Hát még mennyi élvezetet nyujl a szép 

szertornázás ?!
Rajta ! Megalakulni es belevágni a nagy 

munkába. . .
Hogy fogtok lelkesülni, mikor majd az 

„FTC"-t látjátok vendégül és a ti körötökből 
kerül majd ki: - olympiai győző :

Uraim! hisz ez nagyszeü lesz I

— nazassag . uoiz jasao, neiyDen 
adóhivatali tiszt f. hó I6-án tartja esküvőjét 
menyasszonyával Koller Irmával Német- 
szentgróton. Tartós boldogságot kívánunk 
és azt, hogy a fiatal pár városunkban jól 
érezze magát.

— Uj b é r lő . Gróf Draskovich Pál 
sankóházi és mezőmajori ingatlanait 12 évre 
bérbevelte Szüts János volt szombathelyi 
püspöki jószágfelügyeiő. A bérbevett ingat
lanok átadása ma, e hó 10-én kezdődik. Az 
eddigi bérlő Rosenberg Emil eltávozik kö
rünkből. Reméljük, hogy ő, kit itt mindenki 
megkedvelt, nem fog Németújvárról meg
feledkezni az idegenben, hol azt kívánjuk, 
hogy kellemesen és jól érezze magát. Az uj 
bérlőnek pedig bérletéhez szerencsét kívá
nunk és azt, hogy körünkben kellemes uj 
otthont találjon.

— A lispán! r e n d e le t .  Vasvármegye 
alispánja rendeletet adott ki, melynek értel
mében az ez évben besorozott és pólfarta- 
talékba helyezed katonák a kedvezményre 
való igényüket leggkésőbb f. évi szeptember 
hó 1-ig tartoznak igazolni, mert későbbi 
igazolások figyelembe nem vétetnek és az 
illetők kedvezeménye meg lesz szüntetve.

— M egj egy lilén. Vasvár megye törv
ényhatósági bizoltsága f. hó 11-én, hétfőn 
délelőlt rendkívüli közgyűlést tart.

— Uj üzem vezető . Libán Manó a 
Kohn és Schmergel cég heybeli fűrészte
lepének uj üzemvezetője a múlt héten ér
kezett meg Lőcséről és elfoglata állását.

(—d. a.)

— Szem élyi lő rék . Gróf Batthányi 
Iván eltávozott városunkból, hol rövid ideig 
tartózkodott, hogy másutt levő birtokait is 
meglátogassa. — Gróf Draskovics Pál f. hó 
8-án távozott el városunkból, hol pár hetet 
töltött. Örömmel értesültünk azonban arról, 
hogy rövtd idő múlva ismét visszatér és igy 
jól esik reménylenünk, hogy esténkül! újra 
gyönyörködhet Németújvár lakossága a vár
nak és magának a városnak is szép, reflek
torok általi megvilágittalásában.

— Szabadságon  v annak . Benes 
Sándor kir. járásbiró f. hó 15-én kezdi 
meg 6 hétig terjedő szabadságát Szabadság 
idejüket városunkban töltik: Herbst Adolf 
ezredorvos, Herbst Elemér kapitány s Schwarz 
Géza főhadnagy.

— E ljegyzés. Dr. Adler Béla ügyvéd 
f. hó 3-án jegyezte el Erlich Ilonkát, Buda
pesten. Gratulálunk és örvendünk, mégis 
kissé szomorkodunk is, de csak azért, mert 
önzők vagyunk. Csak azért szomorkodunk

— Ú jítás a p o s tán  F. hó 11.-étöl
j kezdőleg fontos újítással lepi meg a pósta 
| a közönséget. A hirszomjas közönség bizton 
| örömmé! veszi tudomásul, hogy e naptól 

fogva a délutáni 2 órai vonat hozza az uj- 
I Ságokat és hoz leveleket is, melyeket még a 
1 délután folyamán fognak kihordani és kéz- 
I besiteni. Ezzel régi és jogosult panaszok 
! szűnnek meg és régi ohajok nyernek kielé- 
j gitést, mert hisz tényleg tarthatatlan és ne- 
! vetséges is volt az eddigi állapot, hogy mi 

itt Körmendtől egy órányira az újságokat 
jóformán csak másnap olvashattuk, mikor a 
fővárosi újságok Körmendre érkeznek a 
déli gyors vonattal.

— B úcsú. F. hó 5-én, Boldog Asszony 
napján, búcsú volt a várban. A délelőtti

. istentiszteletre, melyet a vár kápolnájában 
tartottak meg sokan jöttek be a vidékről,

| melynek e nap minden évben ünnepnap.
| Este 6-kor az istentiszteleten kevesebb vidéki, 

de annál több helybeli dicsérte az Urat a 
történelmi nevezetességű varnak e napra 
virágoktól feldiszitett kápolnájában.
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— O rszágos v á sá r : Vasvárott f. hó 
11-én, hétfőn országos vásár lesz, mely 
mint mindég úgy most is igen forgalmasnak 
Ígérkezik.

— I p a r  vasú t inog hosszabbít ás. A 
Magyar Általános kőszénbánya r. t. iparva- 
sulját legújabban Kisvaskutfelé hoszabbilja 
meg. A vasútvonal átvágja Németújvár, Bá- 
nyácska, Békafalu, Sóskút, Némelszentgrót 
halárát és Kisvaskuton végződik. A vasút
építési vállalkozó Rosenthal Ignác, puszta- 
szenlmihályi lakós. Jelenleg már nagy szor
galommal folyik a munka Preiszner Géza j 
mérnök felügyelete és vezetése mellet. Már J 
megérkeztek a kubikusok is, számszerint 
30-an és teljes erővel láttak a munkához. 
Az iparvasut bejárása 23-án lesz Országh 
Elemér dr. miniszteri kiküldött vezetésével.

— K érelem . Az elmúlt héten fordul
tak hozzánk panasszal, hogy a vár oldal 
szép sétahelyek a korai esti órákban, vagy 
mondhatjuk a szép délutáni órákban, 5 - 8  
között, a tisztességes sétáló közönségnek 
mintegy felkereshetetlenek. Városunk ózondus 
levegőjű részében, hová sokszor családok 
gyermekeikkel is sietnek elvezni a jó levegőt, 
többször erkölcsileg nagyon is kifogásolható 
látványok tárulnak az ember szemei elé Nem 
akarjuk ezt tovább tárgyalni, de igenis na
gyon kérjük az illetékes közegeket, hogy 
fordítsanak gondot arra, miszerint ez a szép 
sétahely legalább a szép nappali órákban 
mindenki által felkereshető legyen; hogy ott 
igazán kellemes helyet találhasson városunk 
lakóssága és semmi se történhessék, a mi 
megbotránkoztathatja a sétáló, üdülő közön
séget.

— Nincs k ú t  és nem  is lesz. Búr- 
góhegy iskolaszéke a belügyminiszterhez 
fordult kérelemmel, hogy az iskola telkén 
fúrandó kút költségeinek fedezésére utalvá
nyozzon államsegélyt, mert az iskola sze
gény és nem tudja elviselni a kútfúrás 
költségeit, már pedig a kútra feltétlenül 
szüksége van az iskolának, mert a legköze
lebbi kút nagy távolságnyira van az iskolá
tól. Ez a kút az erdő közepén egy völgyben 
van és Így az iskolától nehezen érhető el. 
Tegnap érkezett meg a belügyminiszter vá
lasza. Ebben arról értesíti az alispánt a 
miniszter, hogy a belügyminisztérium mű
szaki osztályának véleménye alapján számot
tevő eredmény nem várható a kútfúrási kí
sérlettől és ennek következtében a kért 
államsegélyt nem engedélyezik. így tehát 
nem lesz kútja a burgóliegyi iskolának, a mi 
mindenesetre szomorú állapot és talán jel
lemző is a közállapotainkra.

— Ttlz. Hovárdoson f. hó 1-én gon- 
dallaságból tűz ütött ki. Klucsanits Antal 6 
éves János fia és özv. Stubits Fülöpné 5 éves 
fia gyújtóval játszottak. Iliig egy félreugrott 
szikrától tüzett fogolt Klucsovils Antalnak 
szalmája és eiősen fenyegette elégéssel ne
vezettnek házát is. Szerencsére a közelben 
dolgozó emberek idejében észrevették a ve
szedelmet és a tüzet hamarosan, mielőtt 
terjedhetett volna, eloltották. A gyermekek 
szülői ellen megindult az eljárás.

— B aleset : A magyar általános kő
szénbánya részvénytársaságnál dolgozott Ku- 
hott Károly egyházasfüzesi lakos. E hó 3-án 
farönküket segített a vasúti kocsira felrakni 
és ekküzben egy hatalmas farönk a lábára 
esett, melyen hatalmas sebet ejtett. Hogy

kit terhel a gondatlanság az ki fog tűnni a 
megindult eljárás során. A sérültet a hely
beli kórházba szállították.

— E nyves kéz. Szakasits János gye- 
püfüzesi lakos 2 drb. pojerócának hűlt helyét 
találta f. hó 2-án. Feljelentésére kitudódott, 
hogy azokat Szamer József és neje puszta- 
szentmihályi lakosok vitték el, persze kérdés 
és a tulajdonos beleegyezése nélkül. Való
színűleg nagyon megtetszett nekik és nem 
tudták külömbséget tenni a „Enyém Tied* 
között.

— E ltű n t: Tiger Fiilöp, németújvári 
lakos, téglamunkás ezelőtt 5 nappal azzal a 
szándékkal távozott el hazulról, hogy szü
leit megy meglátogatni. Nevezett azonban 
még máig sem ért szüleihez és hozzátarto 
zói semmi hirt sem hallottak róla. Családja 
kérelmére elrendeltetett az eltűnt egyén kö- 
röztetése.

— Ip a ren g ed é ly . Murlanits Ferenc 
ráborti lakos benzin motorral való Üzletszerű 
cséplésre iparigazolványt kért és kapott.

— T ánekoszo i'u cska  Nemes Sav- 
racki Gyula Károly okleveles tánc és illem
tanár a mai nappal fejezi be tánctanfolyamát, 
melynek befejezéséül ma este táncvizsgát, 
illetve tánckoszorucskát rendez. Nemrégiben 
volt az első tanfolyam koszorúcskája, melyen 
a megjelent közönség'meggyőzödhetett arról, 
hogy tánctanárunk igazán odaadó, buzgó 
fáradozással és szakértelemmel vezette be 
tanítványait a tánc-mesterségébe és igazán 
szép és dicséretre méltó eredményt ért el 
Hisszük, hogy most is megfelel a várako
zásnak és a koszorúcskán megjelenő, hihe
tőleg nagy számú közönség újra megelége
detten távozik a második táncvizsgáról is. 
A koszorúcskára a következő meghívót kap
tuk: Meghívó A németújvári tánctanfolvam 
tanulói 1913. évi augusztus hó 10-én (Va
sárnap) A „Korona" szálloda nagytermében 
műsorral egybekölött zártkörű Tánckoszo
rucskát rendeznek, melyre k. címzett urat b. 
családjukkal tisztelettel meghívja a rendező
ség: Nemes Savracki Gyula Károly, tánc- és 
illemtanár. Alberly Magdus Kneffel Mária 
Alberty Jenő Alexander Géza Kreutz Ilonka 
Ráth Mariska Olsovszky Emil Olsovszky Ár
pád Sasek Annuska Szijjártó Rózsika Sasek 
Ferenc Pászthory József. Kezdete este 8 és 
fél órakor. Belépű-dij személyenkint 1 korona. 
Meghívó kívánatra előmutatandó. Az estély 
műsora: 1. Polinaise. (Üdvözlő tánc) Elő
adják a tánctanfolyam összes tanulói 2. 
Menuet á la kor Előadják: Alberty Magdus, 
Ráth Mariska, Olsovszky Emil és Olsovszky 
Árpád 3. Fátyol-tánc. Előadják: Alberty Mag
dus, Kreutz Ilonka, Ráth Ilonka, Sasek An
nuska, Alberty Jenő, Olsovszky Emil, Olsov
szky Árpád, Sasesek Ferenc. 4. Givotte. 
Előadják az összes növendékek. 5. Szalon
csárdás Bemutatják Kneffel Madi és Sav
racki Gyula. Műsor után tánc reggelig.

— N im ródok  A vadász-évad beáll
tával járásunkban a köveikezők váltottak 
vadász jegyet: Dömötör Lajos, Dr Polcer 
Dezső, Götz Jakab, Dr. Sik Lajos, Haám 
Gyula, Szombalhy Nándor, Polgár I Iván, 
Alberti Vilmos, Török Mihály, gróf Drasko- 
vics Pál, Benes Sándor, Wagner Antal, Ro- 
zol József, Golitsch Valter, németújvári; 
Fröhlich Alajos, burgóliegyi, Reselarics Fe
renc, Resch József, Hochenegger József, Ralli 
Ferenc, Preszl Ferenc pásztorházai, Bencsics

József, Dr. Szentpéteri Kálmán, Sibrik Kál
mán, szenteleki, Echher Károly barátfalvai, 
Káiser Károly, Rosur Jenő szenteleki, Sprangl 
László pusztaszentmihályi, Fandl György, 
hárspataki, Bauer Ignác, ganócsi, Kramer 
Márton, Gáiziger Ottó, Zánbó János Kukmér, 
Rosenthál Ignác, Schvel Ferenc, pusztaszent
mihályi, Ernst Ferenc, kisvaskuti, Kovács 
Antal orbánfalusi, Baumann Rezső, u. o. 
Schict Pál sóskúti, Karner József, öllős An
tal kukméri, Hafner István, gróf Kotulinszky 
Rumala magashegyi, Krendery József magas
hegyi, Kruisz Mihály burgóliegyi lakósok.

— H irte le n  luilál. E hó 5-én szer
dán Rózsahegyen hii télén elhunyt Műik Fe
renc gazdálkodó. A falu népe mintegy 
Isten-itéletet látott a hirtelen halálban. — 
Ugyanis 5-én búcsú volt Németújvárott a 
várban és ez a nap a rózsahegyieknek is 
fél ünnepnap A falu apraja-nagyja felkere
kedett s ünnepi ruhában sietett a várkápol
nába dicsérni az urat. Csak Műik Ferenc 
nem halgatott a hívők szavára, otthon ma
radt és dolgozott szorgalmasan, mert a rossz 
időjárás miatt úgyis elmaradt sok munkával. 
Kiizzadt, kimelegedett a munkában, meg
szomjazott és felhajtott egy pohár gyümölcs 
bort és a következő pillanatban szivszélhüdés 
következtében holtan terült ti a földön. — 
Hátrahagyott családja és barátai fájdalma
san zokogtak holtteste fölött, sokan pedig 
részvét nélkül mentek el holtteste mellett, 
mert babonás hitükben azt tartják, hogy a 
halál büntetésből érte, mert dolgozott ünnep
napon.

— N yári m u la ts á g ra  meghívókat a 
legjutányosabb árban, Ízléses kivitelben ké
szít Bartunek Béla könyvnyomdája.

— H eti vásár. f. hó 8-án volt szo
kásos heti vásár városunkban, mely azonban 
nem volt valami ugyan látogatott. Kevés 
szarvasmarhái hajlottak fel, amint annak tulaj
doníthatunk, hogy most nagyon el vannak 
foglalva az emberek a mezei és aratási 
munkákban.

— Szerencsétlenség . Huber Richárd 
várszeetmiklósi korcsmároshoz — Zinky Ric
hárd 11 éves és Gyula 9 éves iskolásfiuk — 
a vakációra beszegődtek béreseknek. A fia
tal legények, szorgalmasan dolgoztak, etet
ték itatták a marhákat, és tiszlitották az is
tállót Gazdájuk meg volt velük elégedve, 
miértis kijárt nekik az ellátáson kívül, heten- 
kint 1 korona 60 fillér mely, összeget a 
fiuk haza vittek édesanyjuknak. Anyjuk bol
dog volt, hogy gyermekeit nem kell eltartani 
már, sőt keresnek is. A minap azonban 
szerencsétenség érte a fiatalabbikat Gabo
nát rostáltak a pajtában, miközben a fiú 
balkezének mutatóujja, belekerült a szélrosta 
kerekei közé, mely azt annyira összezúzta, 
hogy amputálni kellett. Dr Engel járásorvos 
jelentést tett a járásbíróságnál, mely hivatva 
lesz megállapítani, kit terhel a felelősség 
Szerencse, hogy abban az időben, mikor a 
szerencsétlenség történt orvos járt a szom
szédba, mert az emberek már azt a tanácsot 
adták, a szerencsétlen fiú anyjának, 
hogy orvoshoz ne menjen, mert az levágja. 
Jobb, ha meghal, mint csonka ujjakkal él.

— F o rg a lm i akadá ly . A Némstúj- 
vár Szentgolhárdi országúinak I. számú ki
lóméter jelzője városunkban a járásbíróság 
épülete eiőtl áll korhadtan. Eltekintve attól, 
hogy egyáltalán nem disziti ez a cölöp az
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utcát bizony nagyon is veszélyes a szűk ut
cán a forgalomra nézve. Kocsikat akadályozza 
az egymás kikerülésében; a gyalogjárók 
pedig számtalan esetben ütöttek bele és 
szenvedtek kisebb-nagyobb sérülést. Hát 
még esténként mennyire veszélyes ennek a 
cölöpnek az itt — annak helyén — léte. Felhív
juk illetékesek figyelmét erre a cölöpre és 
a közönség érdekében kérjük vigyék elhelyé- 
ről és jelezzék a kilómétert például az egyik 
szomszédos épületen, hogy az emberek 
testi épségei veszélyeztető cölöp elkerülhes
sen az útból.

— G abonát, terményt venni, vagy
eladni akar; állást, vagy alkalmazottat ke
res; iakást akar kiadni, vagy fölvenni, hir
dessen lapunkban. Az apróhirdetés dija: 
minden szó 4 fillér, vastagabb  bet tik 
k e l 8 f i l lé r .  Hirdetése biztos sikerre 
vezet! |

— Id ő já rá s . Meteorológiai időjelentés. 
Németújvár, 1913. évi augusztus hó 1 -(öl 
8-ig. Léghőmérséklet 8 napi közepe 17.7 C . 
fok; délután 2 órakor feljegyzet maximum ■ 
25 2 C .fok 5 én, minimum 17 8 C fok 1-én. j 
A csapadékos napok száma 6, összesen • 
11'5 mm csapadékkal. Legnagyobb csapa
dék 57 mm. 7-én. Jóslat: Változékony idő 
várható hésülyedéssel és helyenkint — főleg 
keleten — esővel.

EóyRŐL-MÁSRÓL.
Augusztus 7-ike, az elmúl* hét egyik 

napja igen nagy nevezetes emlékű a világ- 
történelemben 1772. augusztus 7-ikén osz
tották fel Lengyelországot Nagy frigyes 11. 
Katalin és Mária Terézia, szomorú végzet 
érié a lengyel népet, melynek országát még 
két ízben, is felosztották és ma nincs a 
lengyeleknek hazájuk, illetőleg van három is 
Jutott a nagy Lengyslországból Németország
nak; Oroszágnak és Ausztriának.

— T udós n ők . Voitak minden időben 
nők, kik vetéiykedtek tudomány dolgában 
a férfiakkal, sőt bizony sokszor felül is 
múlták azokat. Pithagoras leánya. Azpázia, 
Krisztus előtt 540 évvel már anyira jártas 
volt a bölcsészeiben, hogy atyja halála után 
nyilvános felolvasásokat tartott, mely elő
adásoknak édeklődő hallgatója volt maga 
Sokrates is. Bottista az nrbiáni fejedelem 
neje iró és nagy szónok volt. Mikor II. 
Gyula pápa előtt szónokolt egyizben Rómá
ban, mindenki bámu va és szinte elbűvölve 
hallgatta szavit. Piroultia, szobaleány volt, 
de oly müveit, hogy többször tartott latin- 
nyelvű beszédeket a pápák előtt is. A görög 
nyefvet szintén tökéletesen bírta és beszélte. 
Ugyan ő volt híres nagy és bámulatos em
lékezőtehetségéről. Állítólag másoktól hallott 
beszédeket szóra-szóra elmondta egyszeri 
hallás- után; egész könyveket ismételt szórul- 
szóra egyszeri elolvasás után. Alexandriai 
Katalin ölven pogány bölcsésszel vitatkozott 

oly sikerrel, hogy azokat át is térhette”-a 
kereszténységre.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Lapunk első példányait szétküldöttük és a leg

nagyobb figyelemmel voltunk a szétküldéssel. Mégis 
előfordulhatott az, hogy valaki, ki számított ti-ztelet- 
példányunkra — nem kapta azt meg. Kitekintve 
attól, hogy ez még nem jelentheti okvetlenül azt, 
hogy nem is küldtünk neki lapot, mégis arra kérünk 
mindenkit, egyáltalán ne értsék télre a lap esetleges 
elmaradását. Az csak tévedésből, de semmi esetre 
sem akaratból és szándékosan történt Mi minden

kinek örömmel és szívesen küldünk lapot és kérjük 
is, hogy ha esetleg valaki tényleg nem kapott lapot, 
forduljon hozzánk, póstafordultával küldjük mutat
ványszámunkat. Lapunk mindenkor 8 oldalnyi terje
delemben és bő tartalommal jelenik meg. Kérjük az 
előfizetési dijak szives beküldését.

í C S A R N O K . ___
Ave Máriára.

i M egkondult a z  esti harang Ave M áriára  
! E g yko r én is im át m ondtam  e harang  szavára. 

Térdre hu lltam  a nyám  m ellés fe lnéz tem  a z  ég te  
S  m ig  Ö  értem im ádkozott, a dd ig  én Ö  érte.

De azó ta  túrsz esztendő tű n t el m in t a z álom  
S  a h a n t is besüppedt szegény édes anyám on  
H ú sz esztendő so k  idő s a z  estharang  szavára  
Lelkem  m ost e szebb időkbe ism é t visszaszála .

l.cborulok k is  szobám ban s  elképzeln i vélem  
M inthogyha édes anyám  is eg yü tt volna vélem  
S  szen t zso lo zsm á t áhítozni ösztönözve a jkam  
Im ádkozn i próbálok ahhoz k it  m eg tagadtam .

Z ú g  a harang. H irdeti, hogy van Isten a z  égben- 
H ogy e szóra  m egrendüljön lelkem  m élyen, 
Hirdeti, hogy szen t borzadály já r ja  á t a keblem  
S  kezeim  összekulcsolva imára emeljem .

Im ádkoznék , de térdeim rem egnek a la ttam  
S  nem vagyok képes m egnyitni im ára a jkam .. 
M ost érzem csak  s z e n t igék m ár nem  lakoznak

[bennem ] :
S im ádkozn i nem  tudok, m ár ezt is elfeledtem , j

P ogány  lettem. É des a n yá m ! m iért nem élsz ’
[m ostan] ;

M iért nem  élsz, hogy m egkérjelek lábadhoz •
[borultál! ]  :

Taníts m eg m ég  egyszer arra a szép im ádságra, I 
A m it egykor eg yü tt m o n d tu n k : A ve M áriára. í 

Dés wio. \
Bányai Gábor.

Színész anekdoták.
Irta: S. S.

Boldogult Megyery Gyulától a kolozsvári 
nemzeti színház igazgatójától hallottam a 
következő jó izü kis epizódot. Az ő szavai
val, mondom el, mert kár lenne minden szó
ért a mit elvennék vagy hozzátennék, Meg
jegyzem ennek a kis epizódnak az elmon
dására a mértéktelen ácontó kérésünk ösztö
nözte az öreget. De át adom a szót Me
gyerinek :

— Nektek megint pénz keli ? (Édes jó 
Istenem, ez a fiatal generáció. Hátha úgy 
lennétek mint én voltam kezdő színész ko
romba, mikor szinlapot hordtunk a búcsú
zéért, mert gáge csak ígérve volt de meg 
nem kaptuk. Bizony fiuk jó magam is hordtam 
a szinlapot és velem történt meg a követ
kező eset.

Három hétig voltunk egy községbe. 
Mikor bucsuzásra került a sor már előre 
örvendlünk a járásbiró gavallér írnokától 
kapandó borravalónak. Átadom néki nagy 
gaudiummal a bucsu-verset, amely úgy szólt 
mint minden búcsúzó az országban:

Nyissátok fel mot az erszényt 
Bőr az avagy posztó,
Csak csengő flórest kapjon 
A fáradt szinlaposztó.

Elolvassa, és azt mondja majd délután 
elküldi. Szorongva vártuk a délutánt, be ál
lít az irodaszolga, átad egy borítékot, hogy 
az írnok ur küldi a bucsuzót. Borilék ? Egy 
5 pengő. Óvatosan kinyitom kihull belőle 
egy papírlap amelyen a következő riposzt 
van :

Felnyitottam erszényemet 
Nincsen benne semmi 
Akár, hogy is kotorászom 
Üressel van teli 
így hát édes barátaim 
Á kis tinta nyaló 
Épp úgy el mehet búcsúzni 
Mint a szinlaposztó

Tabló.

r

}FRAHZ WALICEK NEMETUJVAR
MECNANISCNE & LANPWIRTSCNAFTLICNE MASCHINENBAU 

REPARATUR WERKSTÁTTE.

Üoerna’nme sámli. Maschinenrepiratur,  wie Náhmaschinen, Fahrrader, 
Landwirtschaft, Gewerbe und Mühlerei Maschinen, Mühiwaltzen rüfe- 
lungen. Renowirungen von Dampf , Gas , Benzin-, Electro-, Automobil
und Fahrrad-Moturen. Inslalation von Luft, Spiritus, Acetylengas und 
Electrische Lichtanlagen. Privát Telephon- und Telegraf Leutungen.

—  BRUNNEN PUMPEN UNP WASSERLEUTUNdEN. —
Badeeinrichtungen. Sámli. Eisen-, Drah , Hobel-Frais 
und Pressarbeiten. Anferűgungen von vorrichtungen 

zűr erzeugung von Massen Artikkel.

ÜBERNENNIE SÁMTLKNE EISENdUS- 
BRÜCNE ZUM AUTOdENEN SCNWEISEN.
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K Ö Z G A Z D A S Á G
GABONA-ÁRAK.

Német újvár, 1913. évi augusztus lió 8. '
Latzcr Mózes Fia cég Jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők j 
Bura — — — 2040 — 20 40 i
Rozs — — — — 16 6 0 — 16 60
Árpa — — — — 16 4 0 ------- '—
Zab — — — — 16-40— 16-49
Tengeri — — — 19 — — 19.— !

-p-----------------------------------

1 1 1 1 W i M

Tartós s szép kivitelű szőrme- ; 
boákat és sapkákat készít:

B ö c k  I m r e
szűcs-mester és sapkás

i
Körmenden, a polg. isk. mellett

t s g g & s í

#i|) ifi® J lt @
IOgy a lig  használt

k e ré k p á r
jutányosan eladó. 

Cilii a k iadóhivatalban.

@@ @ @ @

Üzlethelyiség j
és 2 szobás lakás

!

kerestetik!
i

Cim  megtudható e lap j 
k iadóhivatalában.

I l i i  m á

i r a
p i t eIJ S l

Fűszer- és csemege.

Különféle borok és sörök. N a 

ponta hideg felvágottak, friss 

prágai sonka. Az összes bel- és 

külföldi sajtok, tea vaj. Francia 

és olasz szardínia. Rum, tea és a 

legfinomabb cognac. Likőr raktár. 

Az összes ásványvizek. — Heller 

cukorka - különlegességek gyári 

raktára. — Mindennemű pezsgők.

Keill-festékek
minden létező színben raktáron.

Á A Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á , : '--

Lutterschmiedt
Ferenc
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Szikviz, Gasé és
Provita-gyár.

A szikviz baktériummentes két

szer átszűrt vízből készül.

Gasé és Provita a legelső orvo

sok által ajánlott közkedveltség

nek örvendő kitűnő üditő ital.

Ezen italokat kocsin vidékre is 

el.-zállittatom. —  Viszonteladók

nak nagy előny ár.

Nagy választékú raktár honi és 

külföldi pezsgőkben. Gyógy borok.

Egy tanonc felvétetik.

Fűszer- és csemege.

Kereskedelmit végzett

i r o d i s t a  n ő
ajánlkozik ügyvédi irodába, 
vagy nagyobb kereskedelmi 
vállalathoz. Cim megtudható 

e lap kiadóhivatalában.

1  JAN1SCH JÓZSEF
mészáros és hentes

t -  NÉMETÚJVÁR (A FŐTÉREN.)
1

Mindennemű husnemüek, kalbászok. 
Naponta frissen vágott marha- és 

^  serlés-hus. — Sonka, szalonna stb

f |  A (SRÁC1 RÉSZVÉNY-SÖRFŐZDE 
H  NÉMETÚJVÁRI FŐRAKTÁROSA.

H  ÉPÜLET ÉS TÜZIFAKERESKEDŐ.
S i É t
m m m  m m m m m w w m
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J M T W ttS  ELKÉSI1TÉSÉKE.
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Hirdetések
felvétetnek 

a k ia d ó h iv a ta lb a n .

{§>;'j|H§} <§>r((|; <§H§>

MAYER KÁROLY
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS

NÉMETÚJVÁR, 129. SZÁM- *-------------------------
Tisztelettel értesítem Németújvár és 

vidéke nagyérdemű közönségét, hogy 
Németújváron, a Főtéren jól felszerelt

asztalos-üzletet
nyitottam, hol mindennemű bútorokat 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb ki
vitelig jutányos árban készítek Nagy 
raktár különféle bútorokból.

Első Németújvári 
T e m e t k e z é s i  Vál lalat .

<§!ds>) <|V(§)<§W§> v(§> -̂(i|)'

§
1

„ETERNFP-Schiefer
IST DASS

a  BESTE UND BILLIÓSTE DACN.

Feuer und sturmsicher, leicht, bedarf keine 

Reparatur. S t a n d i g e s  g r o s s e s  Láger!

Deckung übern im m t:

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

M indennem ű nyom tatványok ízlésesen, gyorsan és jutányosán 

készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, bá li és esküvői meg

hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelm i és 

hivatalos nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 

borítékok, étlapok stb. pontos kivite lben s ju tányos árakon.

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

előnyösebb díjszabás szerint elfogad. Á llandó  h irdetőknek nagy 
engedményt ad. Kérjen m utatványszám ot!

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában, Németújváron.


