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Az érdem elismerése. 1
Egy nagyon is szép emberi tulaj

donság: a hálaérzet és az érdem 
jutalmazása. Ez felemelőleg hat az 
azt igazán átérző kebelre és buzditólag, 
nemcsak arra, ki azt megérdemelte, 
hanem minden nemesen gondolkodó 
egyénre is.

Tisztelettel hajolunk meg egy nem
zet előtt, mely hálával eltelve hirdeti 
és őrzi szivében érdemeket szerzett 
őseinek emlékét és tiszteljük a népet, 
mely megbecsüli nagyjait.

A mai korban — talán a nehéz 
megélhetési viszonyok, talán az érdem 
helytelen ismeretei, talán az életért 
folytatott közdelemben eldurvult felfo
gások eredményezik-e, de tény, hogy 
— vagy nem lesz felismerve az igazi 
érdem, vagy az nem részesül kellő 
és illő méltatásban.

A mai kor a haladás kora. Ezt 
halljuk minduntalan. Mégis a magasba 
törő lelkileg talán alacsonyabb színvo
nalon áll, mint a régi idők embere, 
ki öldöklő csatában gyilkolt halomra 
embertársakat.

A mai kor embere csak egyre és

egyre áhítozik: a pénzre; és sokszor | 
nem válogatja meg az eszközt, mely 
céljához vezet. Ennek következménye, 
hogy a tisztelete is a pénz felé fordul 
és sokszor bálványoz olyanokat, kiknek 
egyáltalán semmi érdemük sincs ezen 
a ,  világon, mint az, hogy pénzhez 
jutottak.

Igenis, vegye kürül embertársainak 
tisztelete azt, ki nenjes munkálkodása 
által önerejéből vagyonban gyarapo
dott és gazdaságban nem felejtkezik 
meg szűkölködő embertársairól és 
segítésre szoruló jótékony intézménye
inkről; de csak vak lehet az, és lelki
leg eldurvult, ki csak pénzéért tisz
teli a társát és gazdagságon kívül 
más érdemet nem ismer.

Azt hiszem hogy a szociálizmus 
terjedésének oka épen a pénz imá- 
dása és az, hogy érdem nélkül lesz 
bálványozva sokszor a fukar gazdag. 
Ha annak a tiszteletnek, mellyel az 
ilyen ember iránt viseltetnek társai 
erkölcsi alapja volna, ha az igaz ér
dem is csatlakozna hozzá, sohasem 
talált volna alapot a szociálizmus.

Ki nemes munkával és önerejéből 
emelkedik; ki odaadóan fárad a köz-

| érdekért és ezzel kapcsolja egybe 
önérdekét; ki üdvös, hasznos és nemes 
tevékenységével szerez és gyűjt; ki 
küzd, hogy embertársai is boldogulást 
találjanak; ki felemelkedve nem süt
kérezik javai mellett lenézve társait, 
hanem fokozottabb mértékben részesíti 
támogatásban a szükölködőt, és mind 
jobban áldoz közügyekre, jótékony
intézményekre — ez az ember érde
mekben és lelkileg is gazdag.

Az ilyen embert övezze tisztelet és 
az ilyen embert kell példaként oda
állítani a fejlődő kisdedeknek, hogy 
lelkűk tisztaságában nemes példát 
lássanak.

Az ilyen ember tisztelete nemesen 
gondolkodó lélekre vall és egyszers
mind hozzájárul az eldurvult felfogá
sok nemesítéséhez.

Minden ember szivében van a 
nemes érzésnek szikrája, de sokaknál 
szunnyadozni kezd ezen parázs. Min
den embert felemel lelkileg a szép és 
nemes tett. de a mai kor életharca a 
„nemes te tt“ és „igaz érd em “ hamis 
felfogását éleszti.

Álljon talpra az egész társadalom ; 
csak lelke-szive szavára hallgasson

A „Németújvári vár“ története.
Ö sszeá llíto tta  a .Magyarország Monográfiája" és több 

történelmi műből:
H  a  á  m  G y u l a .

(6 folytatás.)

A szünet alatt megtartott haditanácsban 
Montecuccoli azt kívánta, hogy, tekintette] 
a gyalogság kimerült voltára, sáncolják el 
magukat. Hohenlohe ellene nyilatkozott en
nek, azt mondván, hogy, ha a Rába mint 
természetes sánc nem volt képes őket meg
védeni, miként fogja egy uj földhányás 
megoltalmazni, melyet alig tudnak békében 
elkészíteni. Coligini, hivatkozva fejedelme 
parancsára, mely seregének lehető kímélését 
hagyta meg, szintén a csata felhagyása mel
let nyilatkozott. Hohenlohe erre azt felelte, 
hogy, ha holnapig időt engednek a törökök
nek, úgy még a hegyekből is ki fogja őket 
űzni, szabadon használhatja könnyű lovas
ságát, s akkor, úgymond, fejünk abrakos 
tarisznyájában fog pihenni Ez halott és

maga Colingi is hozzájárult a csata folyta
tásához.

Mivel azonban az időközben elállóit 
zivatar után a törökök ismét mozogni kezd
tek, Így a késedelmeskedés csak veszéllyel 
járt volna, a vezérek azonnali támadást 
javasoltak.

A hadsereg ujből csatarendbe állott.
A küzdelmet Hohenlohe nyitja meg, 

kinek sikerén felbuzdulva, a franciák Feuillade 
gróf vezérlete alatt heves rohammal a Rá
bához szorítják a törököket, a császári ezredek 
pedig a jobb szárnyon törnek az u. n. 
.An“ba.

A törökök e váratlan rohamok követ
keztében, két oldalról a folyó partjára 
szorittatnak. Mig a bátrabbak egy ideig 
ellenállának, a többiek a két gázlón át 
igyekeznek a túlpartra jutni, azonban a 
megáradt folyó habjaiba vesznek. KUprili 
nagyvezér a visszavonulás miatt éktelen 
haragra lobbanva, a menekülők ellen saját 
ágyúit irányítja, azonban hasztalan, mert 
egyes merészebb francia katonák már a 
túlpartra is átvonultak s az elnémult török 
ágyukat beszegezik vagy vizbe dobják.

A török könnyű lovassága az ingová
nyos, iszapos talajban teljesen képtelen

volt mozogni s örült, hogy vesztett csata 
árán bár, de legalább életét megmenthette

A csata esti 8 órára befejeztetett, a török 
sereg zöme ezen időre már a szentgotthárd 
kolostor és Kéthely felé vonult vissza.

A török sereg színe java ott feküdt a 
harctéren ; öt pasa, közte Káplán, Janicsár 
és Mellemet basák, 30 aga, 5—6000 jani
csár és albán hullája fedte a csatatért. A 
török összes veszteségéi, a Rábába fullak- 
kal együtt, mintegy tízezerre tehetjük.

De a keresztény sereg vesztesége sem 
volt csekély. Az egykorú Írók 3000 elesettről 
tesznek említést, de a szám ha az egész 
seregre vonatkozik, kevés. A gtóf Nassaui 
féle és a frank ezred tökéletesen megsem
misült, pedig ezeknek az ezredeknek mind
egyike 2000—2000 emberből állott, hasonló
kép az alsó szász ezred java is a csatatéren 
maradt és nagy veszteséget szenvedtek a 
svábok is. A birodalmi sereg vesztesége 
azonoknál fogva sem állapítható meg pon
tosan. mert a törökök első támadása által 
szétszórva, egész csapatok szöktek meg a 
csatatérről.

A puskapor készlet elfogyott; a tábor
ban kiütött járványos betegségekhez most 
még az éhség is járuit. A folytonos esőzés
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mindenki és azt kövesse; akkor ismét 
lángra lobban a nemes érzelmek 
szikrája; lelkileg is a fejlődés korát 
érhetjük meg; az ig a z érdem  illő mél
tatásra, jutalomra talál és ezért fog 
versenyezni a nemesen gondolkodók 
egész serege.

Ez a verseny pedig még jobban 
tisztítja majd a felfogásokat és ne- 
mesitőleg hat a közre.

í.

Elfogulatlan szemszög alatt.
(Folytatás.)

Nemcsak a belső elvek, de a szer
vesek keletkezéséhez szükséges kü lső  
fö lté te le k  sem magyarázhatók ki az 
anyag lényegéből.

Mondhatja valaki földünk sajátos 
kifejlését s a naphoz való viszonyát 
szü kség kép p en in ek?  Vagy talán a nap 
szükségképpen  jutatja bolygónknak a 
jelenben tapasztalható, a testek hár
mas halmazállapotát előidéző hőmeny- 
nyiséget ? . .  .

Az anyagnak a földön és körülötte 
észlelhető ilyeténképpeni öszeverődése 
csak bizonyos kü lső  m eghatározások  
kényszerhatására: tehát egy kölsö  o k  
működésére vezethető vissza.

Az anyagelviség, csakhogy a kül- 
okot elüthesse, inkább ismeretlen té 
n yező kh ö z  folyamodik. Állítása szerint: 
eleddig még ismeretlen ugyan a szer
ves élet keletkezése mindazonáltal 
annak csak ön kén yt m a g á tó l kellett az 
anyagból kiszendülnie.

Minő horderejű úgy a theizmusra, 
valamint az anyagelvüségre nézve az 
élet mikénti eredése, aziránt minden 
gondolkozó tisztában van; miértis a 
a lehető legbehatóbb vizsgálat tárgyává 
kell tennünk.

az utakat élelem szállítására járhatatlanokká 
tette. Ezért nem is fogadták el Coligni 
indítványát, aki a törökök üldözését indít
ványozta.

A másnap megérkező Batthyány a 
holtak eltakarításit teljesítette csapatai s a 
környékbeli jobbágyok segélyével. Ott temette 
el a hősöket a falun túl, a Rába folyó és 
a Nagyfalviró! Badafalva felé vezető ut által 
határolt térségen.

A folytonos esőzések folytán egyik fél 
sem tudott mozdulni; Batthyány csapatait
4-én a szentgotthárdi hidon átküldte por
tyázásra, ezek egy török foglyot és több 
gazdátlan lovat hoztak magukkal.

Augusztus 5-én a törökök felkerekedtek 
mire Montecuccoli, nehogy a Rábán átkel
jenek, Nádasdy grófot Eszterházyval együtt 
előre küldte a török szemmel tartására. 
Csapatához a horvát és a Oörtz féle dra- 
gonyos ezredet adta segélyül, maga pedig 
a császári ezredekkel hosszú menetben 
megindult Csákány felé. A törökök a folyó 
túlsó partján előbb Csörötneknél, majd 
Csákánynál állapodtak meg, azonban alig 
mutatkoztak a folyó túlpartján Nádasdy 
csapatai, csakhamar felszedte táborát és

Minthogy az állat és növényország 
mostani rendje a palaeontologia (ős
lénytan) bizonysága szerint csak bizo
nyos múltig vihető vissza és ok híján 
okozat nincs, kérdem: honnan a z első 
szerves é le t?

Amennyiben a geológia egész nap
rendszerünket izzó khaoszból eredez
teti és víz  nélkül szerves élet lehetetlen, 
a .Kosmozoon" teória az első élet
csirákat — földi bolygókra is más 
világtestekről származtatja; a közvetítő 
közeg — a meteorok világa.

Azonban a netalán a meteorokra 
kerülő életcsiráknak több ezeréves égi 
vándorlásukban, ahol egyáltalán semmi 
levegő sincsen, meg kellene fulladniok; 
vagy a mindenség képzeletet megha
ladó niár minimális, azaz 270 fokos hi
degében megfagyniok; vagy még föl
dünkre érkeztiik előtt á bolygónk at
moszférájával történő súrlódás követ
keztében elégniük.

Találtak már a meteorokon alkal
masint szerves eredetű szénanyagot, 
de még semminemű életcsirát.

A svéd Svante Arrhenius neve 
körül kikristályosodott újabb elmélet 
a növényvilágnak a legalsóbb fejlő
dési fokon álló részével, a baktéri
umokkal, még pedig az u. n. spórák
kal hordoztatja világról-világra az 
életet. *

A baktériumok teste t. i. spórás 
állapotban a külső hatásoknak: fénynek, 
hőnek, (f 120 fok) hidegnek (— 120 
fok) . . . bámulatosan ellentálló sejtté 
alakul át. Rendkívüli könnyűségüknél 
fogva a légáram szárnyán a legszédi- 
tőbb régiókba emelődnek; majd villa
mos taszítással égitestük vonzóereje 
köréből kitaszittatva, az elektromagneti-
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kus sugárzásnyomással megint tovább 
űzetve, az élet folytatólagos fejleszté
sére éppen előkészített más égi testre 
vergődhetnek.

Az elmélet elég tetszetős Annál a 
fénynél is meg kell azonban állapod
nunk, hogy a bakteriumfajok jórészé
nek, az u. 11. mindig élősködők obli- 
gat paraziták élete élő lényekhez kö
tött. Ezeket tehet már megelőzik azon 
élő lények, amelyeken élősködnek.

Csak a levegő nitrogénjét megkötő, 
u. n. iiiti ifikáló baktériumok eszkö
zölhetnék az életcsirák vándorlását, 
amenyiben a levegő szénsavát maguk
hoz hasonithatják, következéskép telje
sen holt világtesten is tovább fejlőd
hetnek.

Ámde az állítólag a fejlődés legal
sóbb skáláját képező parányi lények 
a legközelebbi naprendszerről az elek- 
tromágnetikus sugárzásnyomás követ
keztében a legegyenesebb utón repülve 
is — legfeljebb 9—10 ezer év múlva 
érkezhetnének földi bolygónkra. Ezen 
időtartam alatt pedig mindvalameny- 
nyinek el kellene pusztulnia.

Külömben mindez csak a probléma 
elódozása, mert a kozmogonia a je
lenlegi naprendszereket m in d  ősköd- 
bői eredezteti: tehát az életnek időben  
kellett támadnia. — De hogyan? . . .

(Folyt, köv.)
P á te r  A g n e ll.

Csak akkor
kézbesíthetjük lapunkat akadálytalanul, 
ha az igen tisztelt előfizetők az elő
fizetési dijakat nekünk beküldik. Ezért 
tisztelettel felkérjük vidéki előfizetőin
ket, hogy az előfizetési dijat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy alap 
küldése akadályt szenvedjen.

Körmend felé vonult.
Eközben a francia sereg is megindult, 

Montecuccoli pedig seregének egy részét 
Körmenden és Szombathelyen, a másik ré
szét pedig a Pinka völgyén át Kőszegre 
küldte, honnan Sopron felé ment.

A török sereg ezalatt elhagyta Vasinegye 
területét; Sümeg, majd Veszprém ellen inté
zett szikertelen támadást, onnan pedig Szé
kesfehérváron át budára vonult.

Még Körmendnél, augusztus 10-én Re- 
minger Simon császári meghatalmazott és 
a nagyvezér közt létrejött megállapodás 
a felette hátrányos vasvári békére vezezetett, 
melyet Lipöt szeptember 27-én megerősítvén, 
az annyi áldozat árán szerzett eddigi hódí
tásairól minden kárpótlás nélkül lemondott.

E béke, a szentgotthárdi döntő győze
lem hatása alatt, a külföldön is visiza- 
tetszést, Magyaroszágon pedig elkeseredést 
keltett és elegendő volt arra, hogy a nem
zeti elégületlenség a későbbi belháboruk 
szülőoka legyen.

Thököly második felkelését 1682 fényes 
siker koronázta: Kassa és Fülek elfoglalása 
után az egész felvidék hatalmába került, a 
kurucok előtt az ut egész Bécsig nyitva ál
lott. Eszterházy nádor, Lipót renriilhetlen

híve a veszedelmet megakadályozandó, a 
dunántúli főurakkal folytatott tanácskozás 
után 1683. január 16-án küldte szét a vé
delmi utasítást, mely szerint a török és Thö- 
kölyi hadai ellen a vasmegyei főurak követ
kező mennyiségű katonát állítanak k i:

Batthyány Ádám 700 lovas, Batthyány 
Kristóf 200 lovas, Zichy István 50 lovas, 
Batthyány Ferenc 30 lovas 50 gyalogos, 
Széchy Péter 25 lovas, Nádasdy István és 
Ferenc 10 lovas 10 gyalogos, Vasvár szom
bathelyi káptalan 10 lovas 10 gyalogos, 
Vasmegye 50 gyalogos.

A hadikészülödésre a bécsi kormány is 
mozgósításhoz látott.

Mig Lotharingiai Károly herceg 32,000 
emberből álló seregével Köpcsénynél tábo
rozott, Batthyány Kristóf és Ádám grófok 
vezérlete alatt mintegy 6000 főnyi sereg, 
Győr és Körmend közt április havában a 
Rába folyó balpartját szállotta meg.

Kara Musztafa nagyvezér, elbizakodott, 
dicsvágyó férfiú, Becs elfoglalását tűzvén ki 
feladatául, 230,000 főnyi hadával betört Ma
gyarországba. Június 15-én Dárdánál állott, 
honnan kiáltványt bocsátott ki. Thököly 
kurucainak vezetése alatt a török portyázók 
Somogy és Zalamegyéket árasztották el.
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Am ilyen az idő. . .
Már megint rossz az idő! Pedig 

mennyire uralkodik ez hangulatunkon : 
Ha az idő borús, borús a hangulat 
is. Ilyenkor minden rideg, az életfázós. 
Minden fáj, minden bánt, semminek 
sem lehet örülni. Ez is élet?

Ha az idő jó, ha a nap sugarait 
ontja, minden él és virul. Minden ró
zsás, aranyos körülünk. Minden jó, 
kellemes és gyönyörködtető. Csupa 
öröm minden. Ez az élet 1

A kellemes érzelmek árasztóját 
imádom én. A napot. A jó időt.

A jó, a kellemes, a szép csak 
akkor értékes, ha az ellentéteket is 
ismerjük. Vagy tudnánk-e örülni a jó 
időnek, ha a rosszat hírből sem is- 
mernők? Örülnénk-e az életnek, ha 
mindig csak napsütés, egyhangú jó
kedv, mindig életöröm töltené be a 
lelkeket? Miért fáradnánk, ha amúgy 
is elérhető volna minden? Lehetséges 
volna-e öröm, óhaj és kivánság nél
kül? Mi volna, ha e váltakozó időjá
rás nem hozza a földnek szükséges 
termesztő eszközöket?

Lényünk kívánja, lelkünk óhajtja, 
egész szervezetünk vágyódik felfrissü
lésre.

Ha mindig csak élvezetekben 
volna részünk, a földön csu^a monoton, 
életöröm nélkül szűkölködő, mégis 
elcsigázott, fáradt szervezet járkálna.

Rendben van 1 De azért mégis csak 
szebb, ha az élet rózsás és hangula
tos, mint ha borús és rideg! Ha az 
idő rossz, az ember filozofál. Brrr!

------  E...1.

Leszoktam a dohányzásról...
Igen leszoktam, pardon, dehogy is szok

tam, csak szokom, azaz szeretnék szokni, 
vagyis megszokni szeretném, hogy leszokjak 
dohányzásról, De nem megy olyan könnyen.

— Tessék, uram, gyújtson rá I —
— Köszönöm nem dohányozom! —
— Szabad kérdenem mért nem dohányzik?
— Mert nem akarok kéményt formálni 

légzőszerveimből I —
Hopp! Szöget ütött a fejembe, — én 

js le fogok szokni. Most aztán van legalább 
gond. Eltökéltem, hogy leszokok. Tegnap 
50 drb. cigarettát szívtam el minden, lelkiis
mereti furdalás nélkül. Ma már — a 25-öt 
eldobtam. — nem dohányzom többet. Csak 
ez a szörnyű gondolat ne volna: nem do
hányzóm többet. Hisz épp ezt megszokni a 
legnehezebb. De most végre elhatároztam : 
holnap lizenkét és fél cigaretát szívok, hol
napután csak hat és egynegyedet; azután 
hármat és egynyolcadot, majd egyet, végül 
semmit.

De furcsa érzés is ez a dohányzástalan- 
ságban levés. Hiányzik valami, igy a szive 
helyéről a vese; de a máját bizton valahol 
a torkában érzi az ember. Igy vagyok ezzel, 
mint a falusi iskolában a tanító: gyerekek 
mindenki vesz fogkefét és pasztát és ezen
túl mossa meg mindenki a száját. Másnap 
gyün az Erzsi, hogy: tanító ur kérem nem 
adott az anyám pénzt, mert aszonta, ha rá- 
szokok, nem tudok róla leszokni.

Hiányzik valami az ember agyából is, 
lehet, hogy egy izgatott fantázia vagy valami 
más.

Nyugtalan éjjelem volt. Most is még 
mindig, a pénzügyminiszter jár előttem ; fe
nyeget, hogy lecsukat, felfüggeszt, felakaszt, 
kiránt, beránt s tudom én is mit. — De 
kérem — mondom — hisz ez csak egy 
privát vélemény. — Az mind semmi, — 
dürgi ő excellentiája, — vagy dohányzik és 
akkor előlép, vagy nem és igy baj lesz ; 
hová gondol, nemcsak, hogy nem gazdagítja 
az államkincstárt, inig másokai is lebeszél 
róla. Vigyázzon magára, inért lekváros gom

bócot csináltatok magából. (Azért álmodtam 
azt, mert nagyon szeretem, már nem a pén
zügyminisztert, hanem a lekváros gombócot.)

Adjanak tanácsot, most már mit csináljak?
( - d  -  a .)

Dalárda!
Most, hogy a »Németújvár és 

Vidéke* 6-ik számában figyelmes let
tem arra, hogy úri banda alakult, 
eszembe jutott a boldogult és még 
mindig előrántható, volt Dalárda!

Egykor az utcán gondolataimba 
merülve találkoztam egy ismerősöm- 

I mel, kérdeztem, hova siet oly igen ? 
j ^Énekelni !» — volt rá a válasz. Éne- 
' kelni? De hová? Hisz nem halt meg 

senki, hogy próbára kellene menni. 
Mert megjegyzendő, oly annyira zene
kedvelők a németújvári Bürgerok, hogy 
mindenki szívesen átvándorol a más 
világra zene, azaz énekszó mellett. 
Mindannak dacára nem voltunk képe
sek egy állandó dalárdát összehozni, 
csak akkor volt próba, ha halóit volt 
a faluba. A dalárda kedvéért pedig 
nem akadhat minden héten két halott.

Emlékszem egy alkalommal, de 
nem tudom már biztosan, hogy mi 
idézte ezen nagy «Ambíciót* elő, elég 
az hozzá, egy nagyszabású felhívás 
bocsáttatott ki «Dalárda megalakításá
ra. A városházán volt a találkozás. 
Első alkalommal vagy 50-en voltunk, 
másodszor már nem oly sokan, mert 
csak 4-en jöttek.

így dalárda sohasem jöhet létre, 
de mégis szép és üdvös dolog, ha van. 
Azért, hogy most az úri banda ismét 
megalakult, nagyon könnyű dolog 
volna, a  már valamikor oly szép er
kölcsi magaslaton állott dalárdát ismét 
felfrissíteni. Uj tagokkal egy hatalmas 
dalárdát alakítani, azaz tovább ápolni, 
mert jele még mindig van a volt d a 
lárdának, sőt van is egy kis alapja.

T e h á t : „Talpra magyar, most vagy 
■s°ha I Egy volt dalárdlsta.

Kurucok közeledtére Batthyány Ádám, a 
kire a körmendi Rába híd őrizete volt bizva, 
seregeit visszavonta, maga pedig Németúj- 
váiba vonult.

A vármegye nemessége nem hajlott a 
nádor felhívására: húzták, halasztották a 
felkelés kiállítását, míg végre az alispánok 
vezérlete alatt a nemesi felkelés a Rába 
átjáróinak őrizetére indult.

A török csapatok ezalatt fellartóztatlanul 
vonultak Vas és Veszprémvármegyéken át 
és közben Kemenesalján negyven falut 
felégettek. Lotharingiai Károly herceg seregét 
a Dunán átszoritva, a nagyvezér julius 12-én 
Magyaróvárnál, 18-án pedig már az ausztriai 
széleken táborozott.

A vármegyék egymásután hódolnak meg 
Thököly zászlója előtt. Pápa julius 7-én 
kaput nyit Barkóczy Ferenc grófnak, Thököly 
kummisszáriusának, mire a volt várnagy 
utján Sopront is felhívja csatlakozásra, maga 
pedig Vasmegyébe jön, hogy az itteni főurakat 
a felkelésre megnyerje.

Bárkóczy küldetése reményen felül si
került. Egymás után lesznek Thököly hiveivé: 
Dráskovich Miklós, a sárvári vár ura, 
Batthyány Kristóf és Ádám grófok, Erdődy 
Qyörcy gróf, Nádnsdy Ferenc István és

Tamás (a kivégzett országbíró fiai és Széchy 
Péter. Példájukat csakhamar követi a ne
messég is : közte Bezerédy István, Dömölky 
András, Káldy Péter, Sibrik János, salamon- 
fai Rátky Gáspár és Boldizsár, Szalay Pál. 
A városok közül Szombathely tűzi ki lege
lőbb a felkelők zászlóját.

A megrémült Kőszeg, hogy egyelőre 
nagyobb bajtól szabaduljon, Bárkóczy sere
gének élelmezését vállalja el, a jezsuiták és 
más császári érzel in üek, látván a helyzet 
tarthatatlanságát, Ausztriába menekülnek, 
azonban útközben Batthyány kurucai által 
alaposan kifosztatnak.

Julius 19-én Kőszeg is meghódol Nagy 
Ferenc, Thököly biztosa előtt s ezzel egész 
Vasvármegye Thököly híveinek hatalmába 
jutott Egymásután szállítanak élelmet a bécsi 
török táborba julius 29-én Dráskovich, a 
szombathelyiek, majd a kőszegiek, végül 
augusztus 7-én a Batthyányiak is.

Mig Thököly seregei, Szálai Pál vezér
lete alatt, a várakban telepednek meg, addig 
Nagy Ferenc kuruc csapata a Lapincs folyó 
vidékére vonult és. miután Batthyány Kris
tóf által a németújvári várba hirdetett ál
talános felkelés következtében serege szám
ban gyarapodott, a folyó túlpartján tanyázó

stájer hadat egy merész támadással vissza
szorítván, Stájerországba tett portyázó ki
rándulást.

Az események azonban két hét alatt 
óriási fordulatot vettek. Becs városának 
Sobicsky által történt felmentésével a Thö
köly felkelés Ugye egy csapással megsem
misült. A nagyvezér eszeveszett fulással 
keresett menedéket s előhada már másnap 
a Rábcánál volt.

A nyomában száguldó császári seregek 
előtt egymás után hódolnak meg Thököly 
leghübb emberei s a felkelés legfőbb táma
szai. Szeptember 27-ikén Kőszeg fogad be 
császári őrséget; egymásután hódolnak meg 
Dráskovich, aki Bécs felmentésének hírére 
sárvári várába zárkózott, a Batthyányak, 
Nádasdyak, Széchy Péter, mig a többi fel
kelők nagyrészt bebörtönöztettek.

Az Eszterházy közbenjárására 1684. ja
nuár 12-én h rdetett közbocsánatra, a köz
nemesség nagyrésze is Lipót hűségére tér, 
a vármegye pedig, Iáivá, hogy a bécsi ud
var komolyan foglalkozik a török kivezeté
sének tervével, áldozatkézségét most sem 
tagadja meg és 1684 év végén 100 gyalo
gost és 100 lovast állított ki. Főuraink, közte 
Batthyány Ádám és Kristóf, vetekedve vesz
nek részt a török kivetésében, (folyt, köv.)
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nyugalmazott tábornok, múlt héten városunk
ban idí'zött. Schwarz Lajos és Schwarz Géza, 
cs. és kir. közös hadseregbeli főhadnagyok 
szabadságukat városunkban töltik és a múlt 
héten érkeztek meg szüleik látogatására. — 
Heibst Béla gyógyszerész két heti szabad
ságra múlt héten távozott el városunkból. 
Qötzl József adótiszt szabadságáról, helye
sebben nászutjáról, e hó 12-én érkezeit vissza.

— H ázasság. Dr. Adler Béla ügyvéd 
jövő vasárnap, e hó 21-én tartja esküvőjét 
Budapesten ineuyasszznyával.Erlich Ilonkával.

— K ü ldö ttség . Városunkból e hó 
10-én Dömötör Lajos, főszolgabíró, Sclialk 
Ferenc, Fischl Gyula, Szeyfert János, Schwaiz 
Ede és Kroyherr Sándorból álló küldöttség 
tisztelgett Herbst Géza alispánnál, hogy az 
államosítandó ovoda költségeihez a megye 
részéről hozzájárulást kérjen. Az alispán a 
tőle megszokott szivélyesseggel fogadta a 
küldőt,séget és biztositolla, hogy az ő jóin
dulatára számíthat varosunk Ez alkalommal 
szóba került több oly ügy és dolog, mely 
nagy fontossággal bir városunkra nézve, Így 
a villamos világítás kérdése, a Mühlvinkli 
tarthatatlan állapota slb. Ezekkel legközelebb 
bővebben foglalkozunk.

— H elyettes b író . Várszenlmiklósoti 
a lemondott Jandresics Károly községbirót 
Decker Ferenc helyettesíti.

— M agyarosítás. Szentelek község
ben legalább 136 munkás van, kik telefon 
felállítás körül ügyeskednek. Ezeket a mun
kásokat évek óta Bécsben és egyáltalán 
Ausztriában alkalmazták és pedig' ügyessé
gük folytán szívesen és örömmel. Gondolt 
azonban szépet és nemeset Szentelek pósta- 
mestere Kaiser Rezső. Bántotta, hogy ezek a 
munkások hazajőve őszzel munkájukról — bi
zony sokszor sérlőleg is beszéltek rólunk 
magyarokról, jelentést tett a pósta és távir- 
daigazgatóságnak, hogy ügyes munkásokat 
kaphatnak Szenteleken. Immár 30 munkás 
kapott is idehaza munkát és ezek a magyar 
vidékeken megtanultak már magyarul és 
örömmel mondanak köszönetét Kaiser Re
zsőnek, hogy itthon is szerzett nekik alkal
mazást. Kaiser Rezső pedig boldog, mikor 
hallja a munkások magyar beszédjét és örül, 
hogy a magyarosítás terén ily szép eredmény
nyel munkálkodhatott. Mi is örülünk vele és 
szívből kívánjuk, hogy sikerüljön terve, vágya 
t. i, az, hogy mind a 136 munkást itthon 
tarthassa és itthon szerezhessen nekik 
munkát.

— L em o n d o tt anyakönyvvezető  
H elyettes. Szendy Kálmán, ki a tobaji 
körjegyzőségnél mint anyakönyvvezető helyet
tes működött ezen állásáról lemondott, mert 
résztvesz a Szombathelyen e hó 10-én meg
nyílott közigazgatási tanfolyamon.

— H ely re igazítás. Múlt számunkban 
„Telefon" cim alatt megírtuk, hogy Német- 
újvár Pusztaszentniiliállyal és Szentelekkel 
nem kap telefon összekötetiést, mert „az 
uradalmak" nem járulnak a költségekhez. 
Ezen kis hírre feljajdult a haladni vágyó 
Puszleszentmihály és ami legnagyobb örö
münkre a szerkeztünkhöz irt levelében a 
község buzgó körjegyzője tiltakozik az 
ellen, hogy talán a mnradiság bélyege sül- 
tessék Puszlaszentmihályra és az ottani 
„urodalom"-ra. „Mi haladni akarunk'' Írja 
eveiében és nekünk nincs okunk ebbe

kételkedni. Sőt, örvendünk annak, hogy 
Pusztaszenlmihály és az ottani uradalom is 
hajlandó minden áldozatra, mit a telefon 
felállítása kíván és követel. Örömmel javítjuk 
ki és hozzuk helyre, múltkori tévedésen 
alapuló hírünket és kívánjuk svivből, hogy 
minél előbb teljesedjen Pusztaszentmihály- 
nak velünk közös óhaja és rövidesen 
telefonon adhassa le szerkeztöségilnknek a 
pusztaszenlmihályi hireket a község érdemes 
jegyzője.

— Idő járás. Igazán furcsa időket élünk. 
Múlt hét szombatján még az idei nyár leg
forróbb napját jegyeztük naplónkba és e hét 
elején valóságos téli idő köszöntött ránk. 
Szerdán fekete felhők boritolták az égbolto
zatot és újra hatalmas eső esett járásúim 
földjére. A Strém patakunk is kiáradt újra 
és több helyen, különösen Puszlaszentinihály 
és Szentelek között — a mezőt két napon 
át viz botitolta. Az idei esztendő sokaknak 
hozott meglepetést időjárásával, sőt sokak
nak boszuságol is, de legtöbbet az időjó
soknak, mert többször jött velük ellentétbe

— Kepiilőu:i.p Szombathelyen.
Nagy napja lesz Szombathelynek szeptem
ber 28 ika Repülőnap lesz ekkor a megyénk 
székhelyén, mely alkalommal 6 aviatikus 
szeli majd ál a levegőt lebegő gépjével. Ez 
a nap azt hisszük nagy napja lesz az egész 
vármegyének és mindenünnen seregestül tó
dul majd a közönség Szombathelyre gyö
nyörködni a léghajósok merész és szép cso
dálatos és vakmerő repülésében. A 1 agy 
napon József főherceg és Auguszta főherceg 
asszony is Szombathelyre érkezik és végig 
nézi a repülésekéi. Ugye — kedves olvasó — 
mi is otl leszünk?

— Isk o laév . Megkezdődlek ismét az 
előadások a helybeli róni. kalh. elemi isko
lában. Tanitó és tanuló kipihente magát 
es most teljes szorgalommal, odaadással 
lát hozzá a munkához. Reggel és ebéd után 
vígan sietnek a gyermekek az iskolába és 
nem láthatni szomorú, félést mutáló arcot 
közöltük. Örömmel mennek iskólába és ez 
a mi derék tanítóinknak érdeme, kik az is
kolát megkedvelteik a gyermekekkel és nem 
gyűlölteik meg velük, mint sok másutt.

— Nagy gyüaiö lcsk iv ite l. Szentelek 
és vidékén, — hol tudvalevőleg nagy a 
gyümölcstermelés, — most már javában fo
lyik a gyümölcs-elszállítás természetesen — 
B urgau  (stájer) állomására. Naponként szá
zával járnak ki a kocsik tele gyümölccsel. 
Burgauban meg szinte beláthatatlan sorban 
állanak a kocsik az utcákon várva a lerakó
dást. Az idén nagyon gazdag gyümölcster
melés lévén, különösen élénk a forgalom. 
Tán 80—100 vaggonra tehető az idei el
szállítandó alma. Szinte elszorul a szivünk, 
mikor látjuk, hogy a stájer kereskedők mi
ként tömik pénzestárcájukat a mi verejtékes 
munkánk árán; s itthon nem tud senki 
gyüinölcskereskedéssel foglalkozni, mert ilt 
nincsen vasulunk. Bizony a Körmend-Né- 
metújvái i vasútnak sem válnék ám kárára, 
ha kiépülne Szentelekig s ez a tömeges 
gyümölcskereskedelem, — hogy csak ezt az 
egyet említsük fel, — az ő vonalán bonyo- 
littalnék le.

— Mozi. A szomszédos Szeiilgollhárdon 
most épül a negyedik állandó mozi részére 
egy kőszinház és mi mint ujsáot, mint valami 
rendkívüli dolgot közölhetjük, hogy „Mozi" 
van Németújvárott. Igen két napig tarl elő
adást a nálunk megjelent mozis a Dőrr féle 
vendéglőben u. ni. e hó 13-án tegnapeste 
és ma vasárnap 14-én este. Kél előadás és 
azt vége, várhatunk ismét egy félévig, mig 
újra mozink lesz. De közönségünktől függ, 
hogy előbb jöjjön hozzánk ismét mozi,

Jelenjen meg mindenki az előadásokon és 
akkor rövidesen eljön újra közibénk nagyobb 
apporátussal is ez, vagy más mozis.

— A bubi vők Megjöttek az idei újon
cok behívói a főszolgabírói hivatalba. Elvi
szik egy-két hét múlva a „legények elejét" 
és „marad itthon keltő három nyomor uh." 
Könnyre fakad sok anya, no de sok leány 
is, mikor „Októbernek elsején be kell ruk
kolni."

— K ifogott k iv á n d o r ló k . Tizenöt 
oláh vagy román atyafit csípett el derék 
csendőrségünk a múlt héten, kik messze 
Amerikába akartak kijutni egészen ügyesen 
kieszeli mon-módon. A/ iparvasut építésénél 
volt dolgozotl munkás, ki haza ment falu
jába, egy oláh faluba, és onnan magával 
hozta 14 tárjál. Az vök a terv, hogy ide vá
rosunkba érkezve esetleges érdeklődő ható
ságoknak azt mondják, hogy az iparvasút
nál vállalnak munkát. Egy éjjelen szépen 
átmennek a határon és a/után már vígan 
vitorláznak útlevél nélkül tovább. — De 
poruljártak Hírük megelőzte őket és az 
államáson már váriák a csapatot csendőreink. 
Nem is tagadtak a nagy meghatottságban 
az oláhok. Állítólag egy helybeli ember ügy
nökösködött e dologban. A poruljárt kiván
dorlókat csendőreink elvitiék jSzentgotthárdra 
a batárrendörséhez, onnan pedig hazatolon- 
coljúk őket, de hogy a kirándulást hamar el 
ne felejtsék, kis büntetést mérnek reájuk. 
A kivándorlókhoz akart csatlakozni egy or- 
bánfalusi cinben is feleségével együtt. Persze 
őt is elfogták.

— Ulköve/.éH. Örömmel adjuk hirül, 
hogy immár bevégzetl dolog Németújvár 
u'cáinak fásítása, kövezése. A jövő évben 
már bazalt kővel lesz födve az és egy ha
talmas hengerrel széppé jóvá téve. Eltűnik 
majd, miben most bővelkedünk: a sár, azt 
hisszük ezt senki sem fogja sajnálni

— Lopás. Különváltan élnek Dénes 
József és neje. A férj Felsőujlakon, a feleség 
Németújvárott. Dénes József a múlt héten 
egy nap estefelé bejölt városunkba és va- 
hogyan bejutott f.lesége lakására és onnan 
80 koronát vitt el.

— Szerencsétlenség . A fűrésztelepen 
szerencsétlenül járt egy munkás. Szerdán 
délután Sziderics Gusziáv szorgalmasan dol
gozol', egyszerre csak egy rönk valahogy 
mozgásba jött és Sziderics lábára esve azon 
20 napig gyógyuló sérülést ejtett.

— V isszau tasíto tt k iv án d o rló  Sós
tódig Gyula kisvaskun lakos ki akart Jutni 
Amerikába útlevél nélkül. Nem gondolta sze
gény, hogy úgy jár mint az a híres „mádi" 
bácsi. Most olt Sostarits is, a hol volt, Kis- 
vaskuton. Visszahozták a határrendőrök.

— Tűz. Köbér Ferenc, kisvaskuli lakos 
házánál ismeretlen okból tűz ütött ki múlt 
hét keddjén d. u. 3—4 óra között. Szeren
csére nagyobb baj és kár nem történt, mert 
hamar eloltották a tüzet az összesereglett 
szomszédok.

— Lólopás. E hó 8-án Kirisits Ferenc 
pásztorházai lakos ellopta Grondícs Egyed 
ugyanoltani lakos lovát az istállóból. Való
színűleg ügyességét akarta kipróbálni, de 
bizony nem kap dicséretet, mert a följelentés 
büntetést hoz néki.

— lta lm érósl engedély . Hovárdoson 
uj italmérés nyílik meg. Özv. Dirnbeck Já- 
nosné kapott engedélyt az italmérésre. 
Eggyel ismét több a „bu felejtető" hely.

- G yüniölcslopás. Nézte-nézte 
Boidi János, az épülő iparvasútnál dolgozó 
egyik munkás a mi járásbiránk kertjében 
pirosodó almát. A folytonos nézés vágyódást 
és pedig feltétlenül kielégítést követelő 
vágyódás! ébresztett benne Be is mászott a 
kertbe, de bármilyen óvatos volt, mégis észre
vették és elkergeiték. Ebbe azonban nem 
nyugodott bele, elfütyölte nótáját, hogy hát 
„Gombház, ha ... slb" Elment Horváth Fe
renc hivatalszolga kertjébe ás ott akart egy 
kis gyümölcsöt szerezni. Na épen jó helyre 
ment. Horválh nem csak elkergette, hanem 
nevét is kinyomozta és feljelentette.
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— A zongo rázás v ilág b a jn o k a .
Az egyfolylában való zongorázás eddigi 
harminc órás rekordját Wilfred Piwell lei- 
cesteri zongoraművésznek sikerült megjaví
tani, aki a minap harmincnégy óra hosszat 
játszott szakadatlanul. A zongora játszás derék 
bajnoka ezerötszáz zenedarabot játszott e1 
kóla nélkül, puszta emlékezetből s mindössze 
néhány korty italt vett magához.

— H ozom ány k iló szá in ra . Hogy 
mi minden történik meg a dollárok hazájá
ban, Amerikában, arra jellemző példát szol
gáltatott egy st. lousi-i nábob, Henry 
Hugdson, aki férjhez ment leányai hozomány- 
kérdését a szó értelmébwi amarikai bizarr- 
sággal intézte el. A különc Jankee legidősebb 
leányának egy a leány testsúlyával az utolsó 
grammig azonos súlyú aranytömböt, máso
dik leányának ugyan ily mértékben kiszabott 
ezüstrudat, harmadik leányának ellenben 
egy a leány testsúlyával egyező súlyú réz
tömböt adott. Hugdson emez eredeti és 
különös példája azonban nem maradt egye
dülálló. Követni és túllicitálni óhajtván a st. 
lousi Jankee által mutatott bizarr nászaján
dékozási példát I. P. Orvén londoni dúsgaz
dag nagykereskedő férjhezment egyetlen 
leányának egy remek müvü s az ájtatos, 
vallásos életre intő énekes imakönyvet adott. 
Csakhogy ennek a pompás könyvnek minden 
hetvenütödik oldala egy kétezerötszáz fontos 
bankjegy volt. A könyv első oldalán levő 
ajánló sorokban a bőkezű apa kikölötte, hogy 
a mesés értékű könyvből minden évben csak 
egy bankjegyes oldalt szabad kitépni és 
elhasználni és ezt is csak a házasságkötés 
napjának évfordulóján. Még eredetibb nász
ajándékozási formát választott a nagy orosz 
napilap, a „Novoje Wremja" tulajdonosa, 
aki férjhez menő leányának hozományul 
lapja negyedik hirdetési oldalát ajándékozta 
ami a boldog vő részére évi hetvenötezer 
korona járadékot jelentett. A legbizarrabb 
és eddig még teljesen példa nélkül való 
nászajándékkal leple meg leányát egy Becker 
nevű állatsereglettulajdonos, aki leányával 
vejének egy elefántot, egy oroszlánt, két 
párducot, négy krokodilt, két tengeri kutyát 
és egy k rálytigrist adott hozományul. 
Arról azonban hallgat a krónika, vájjon a 
boldog vő mit kezdett és megvolt-e elégedve 
az exotikus hozománnyal.

Özv. Adler Hansné 
szül. Fürst Lujza

Kardos Mór
jegyesek.

Gráz 1913. szept. hó. Körmend
(Minden külön érlesités helyett.)

* j ~ H ~ *zerkesztő9ég e rovatban foglaltakért 
felelősséget nem vállal.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Szentelek! tudósitó. Köszönettel vettem szives 

sorait. A vasút kérdésével bővebben is fogunk fog
lalkozni. Kérem máskor is szives tudósításait.

Pusztuszentmihály. A hiba ki leli iavitva. 
Helyes? Most mór Csak bátran mehetek keresztiil 
a községen? Vagy tolón még le is szállhatok a ko
csiról? Várom az Ígért sorokai, de kérem Is.

2447—1913. tkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Gmoser Józsefné Bruimer Anna burgaui 

és Schmack Edéné Brunner Aloizia wieni 
lakosoknak, Brunner Antal és neje, Qmoser 
Terézia burgóhegyi lakosok elleni 800 kor. 
és 340 kor tőke és jár. iránti árverési ügyé
ben a telekkönyvi hatóság Kruisz Mihály 
burgóhegyi lakos által a burgóhegyi 46. sz. 
tjkvben f. 1. sorsz. 55 hrsz. a. felvett in
gatlanra nézve telt utéajánlat folytán fentebb 
elrendelt ujabbi árverést az 1881. évi 60 te. 
144. 146 és Vkn. 27. §-ai értelmében Bui'- 
gohegy község liázfimU 1913. évi 
szeptniubei- hó 3G-ik n ap ján a k  d é l
u tán i 3 ó rá já t  kitűzik.

Kikiáltási árul szolgálnak az utóajánlali 
kérvényben megajánlott vételári összeg: 880 
korona, mely összegen alul az ingatlan el 
nem adható.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan kikiáltási árának 10 százalékát kész
pénzben, vagy az 1881. évi 60. t.-c. 42- ik 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november 1-én 3333 sz. a kelt 
rendelet 8. §-ában jelzett és óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 60. t.-c. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- 
gcsen lett elhelyezéséről kiállított szabály- 
szérű elismervényt átszolgáltatni.

Németújvár, 1913. évi augusztus 23-án. 
Polgár István sk., kir. járásbiró.

A kiadmány hileiéül:
H elle r , tkvvezető.

2040-913 tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
Szeidi Hermáról végrehajtatnak ifj 

Wallitsch János végrehajtást szenvedő elleni 
végrehajtási ügyben végrehajtató kérelme 
következtében a végrehajtási árverés 385 
korona tőke, ennek 1912. október 12-ik 
napjától járó 6 százalék kamatai 62 korona 
már megállapított eddigi, áz árverési kérvé
nyért ezennel 28 korona 30 fillérben meg
állapított jelenlegi és a még felmerüléndő 
költségeknek kielégítése végett az 1881. évi 
60. t.-c. 144 §-a alapján a 186 §. értelmé
ben a némelújvári kir. járásbiróság területén 
lévő Felsőujlak község határában fekvő ifj. 
Wallitsch Ferencnek a felsőujlaki 48. szánni 
tjkvben Al. 4. 13 17. sorsz. 801., 2734,
2823. 2147j7., 2878jl5. hrsz. ingatlanára 
392 korona, a f. 2. sorsz 2265. hrsz sz. 
ingatlanára 51 kor, a f. 3 sorsz.2332 hrsz. 
ingatlanára 110 kor., a f . 5. sorsz. 2104. 
hrsz. ingatlanra 19 korona, a f . 6. sorsz. 
2136. hrsz. 62. házsz. iugatlanára 561 kor., 
a f . 7. .sprsz. 2187. hrsz. ingatlanára 130 
korona, á f . 8 sorsz 2214. hrsz. ingatla
nára 19 kor. a f. 9. sorsz. 2227. hrsz. in
gatlanra 39 kor., a f. 10 sorsz. 2244 hrsz. 
ingatlanra 23 korona, a f . 11 sorsz. 2247. 
hrsz. ingatlanára 8 kor. és 13 a sorsz. 2870. 
hrsz. ingatlanára megállapított kikiáltási ár
ban elrendeltetik.

Az árverésnek Felsőujlak község házá
nál leendő megtartására határidőül 1913. 
évi o k tó b e r  hó 4 -ik  n a p já n a k  d é l
u tán i 3 ó r á ja  tűzetik ki

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881 évi 60 te. 42. §-ának 
felvett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. 
igazságügyminiszteri rendeleti 8. §-ában je
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60 t-c. 
170 §-a értelmében bánatpénzének a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgállalni.

Ezen ingatlanok a kikiáltási ár két har
madánál alacsonyabb áron az árverésen el 
nem adhatók.

Némelújvári kir. járásbiróság Ikvi ható
ság, 1913. julius 4 én. Beties sk járásbiró.

A kiadmány hiteléül: S trobo l, írnok.

C S A R N O K .
Lányok, lányok

nagy tarjáni lányok!
— Novella —

Nagykertben vagyunk, melynek közepén 
gyönyörű vadszöllővel és szederindával sürü 
befuttatott lugas van. Oly..sürü ezeri kúszó 
növény futtatás, hogy a lugasba benézni 
lehetetlen. Menjük be ezen lugasba. . . A 
homályos világításban melybe gyéren sül be 
a nap a/ egyes hézagok között egy eszményi 
gyönyörű nőt s mellelle levő padkán pedig 
férfiú körvonalai látszanak, Hallgassuk meg 
beszélgetésüket. A férfi halkan kezdé:
' Jolán nagysád I a tegnapi. . de tovább 
nem folytathatja, mert nagy 1 sápadságát a 
nő észrevevé s félbeszakajtva : „Mi van ma 
magával ? Az Islenért mi lelte ? —“ A férfi 
hirtelen leküzdve zavarát s folytatja: „Semmi, 
kérem, egyáltalában semmi! A nő kérdé: 
Akkor beszéljen, hallgatása kétségbe ejt, 
hisz nem tudom az okát, hogy miért hivat 
ide de sejtem, jóért nem: — A magam 
jószántából tény, hogy nem jöttem volna 
ezen eldugott helyre!

A férfi megemberelve magát elmondja, 
hogy bátyja kivel ö jóbarát párbajt vívott s 
szerencsétlenül járt, 1 leseit. A golyót szere- 
tetremélló ifjú jegyeséért kapta. Kéri a nő
vérét az utolsó percében, hogy kíméletesen 
tudassa szülőivel. A férfiú tovább nem foly
tathatta mert a nő elájult a nagy izgalom 
következtében. A . férfi a kertben levő kúthoz 
siet s leakasztja a rajta levő vedret s élesz
teni kezdé az elájult hölgyet. Végre nagy 
fáradsággal magához téiité s karját nyujtá 
neki s a szabadba vezeti, A hölgy teljesen 
visszanyeri eszméletét kérdé a párbaj előz
ményeit s lefolyását. A léifi elmondá teljes 
részletében s természetes nem hallgathatá el 
a szerelmi ügyet sem, mert hisz ez volt az 
egész ügy rugója.

II.
Eltemették Sándort nagy pompával, hisz 

ügyének ezen szerencsétlen lefolyása még a 
kőszivüeket is megiuditá

Egy-két nap után Jenő elment a szomorú 
sziveket vigasztalni Jolán fögadá, mert mint 
monda, atyja s anyja nem voltak otthon. 
Jolán a beszélgetés folyamán megköszönte 
Jenő szorgoskodását a temetés körül, de 
nem minden pir nélkül mondá ezt, mert 
Jenő kutató szeme népi hagyta, nyugalmában 
a fiatal nőt. Jenő látva témát változtatott a 
beszélgetésre. Azonban rajta is némi izgatott
ság vett erőt s azért látogatását befejezni 
igyekezett. Jolán ugyan visszatarlá, de Jenő 
nem tágitott s elbúcsúzott.

Majd eljön holnap, hogy Jolán atyjával 
beszéljen, mert Sándor ügyéről akar referálni, 
így tehát Jenő búcsúzott s érezte magán, 
hogy bucsuzásuk igen szenvedélyes volt.

Másnap a megmondott időben jött el 
Jenő. Az atyjával dolgát elintézve Jolánt a 
kertbe híva sétálni. Az egész család kivonult 
a kert gyönyörű lugasába. Jenő s Jolán az 
öregektől eltávozva sétáltak s beszélgetésük 
folyamán rlőjOlt a szó, hogy egy pár héttel 
ezelőtt ml történt ezen kertben. Mindég 
szenvedélyesebben beszélgettek s végre Jenő 
érzelmeivel ajándékozá meg Jolánt mire ö  
is szerényen válaszolt. Hisz szemük már 
előbb erről meggyőződött. Szerelmi vallomá-

v .  -V'- •!' 1 ■ "■ * *' *■£ &
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suk igen izléstelten történt. Jené megcsókolá 
Jolánt * Jolán viszonzá öt érzelmével. 
Szerelmi etkUvö törlénl közöltük, de me- 
szebre nem mehettek a gyász miatt s hogy 
Jenő állásában nem volt megerősítve. Azért 
csak titokban voltak egymásé.

111.
A Végzet kezét óh ember te nem kerü

löd el. A szerelmes pár kártyáiba is bele
csúszott a Végzet nehéz valósága. Jenőt 
áthelyezték s véglegesítették. Szomorú volt 
ez úgy Jenőre, valamint Jolánra is. Jenő 
tehát elbúcsúzott s vígasztalé Jolánt, hogy 
így is közel lesznek egymáshoz, hisz min
den héten kap Jolán levelet s többször meg
nézi .0*  csak kitartást követel. Jolán meg- 
igéré a követelés teljesítését.

Jenő tehát elment. Jolánnak rövid idő 
alatt kérője akadt egy magasrangu férfiúban. 
Jenő levelei a rendes időben jöttek, de a 
válasz reájuk már rövidebb lett. Jolán szere
tett foglalkozni kérőjével, hisz őt mindennap 
láthatá, azonban még kielégítő választ nem 
adott neki. Kézcsókot azonban már kegyesen 
engedélyezte, Majd jön a többi is magától 
mondá magában a férfi, ki meg volt győződve 
a diadalban. Jenő megtudá ezt s az isme
rősök beszédéből még többet, felutazott 
Jolánékhoz Jolán azonban nagyon röviden 
bánt vele, hisz volt már egy kérője s hozzá 
még nagy ur, nem pedig egy közepes hiva
talnok. Jenő megérzé ezt fájdalmasan ment 
el Jolánéktól. Kiérve az utcára a szivére 
ólomként nehezedő bánatot nem birá el . . .  
összeesett.

(„A férfi s z ív  bánatában megreped . . .
De a leány megkönnyez és elfelejt...)

Halmos Ferenc.

KÖZGAZDASÁG.
— 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
kel 8  fillér. Hirdetése biztos sikerre 
vezeti

(SABONA-ÁRAK.
Németújvár, 1913. évi szeptember hó 12.

Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők 
Búza — — — — 19-40 — 19 40
Rozs — — — — 16'--------16-—
Árpa — — — — 16---------16 —
Zab — — — — 14-----------•—
Tengeri — — — 20------  20.—

Eladó házak!!
A 44-es és 4ő-ös számú 

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

Kovács Gyula
kereskedőnél, ki bővebb fel
világosítással szolgál.

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

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

a „Németujvári vár története"
összeállította: Haám Gyula.

3411
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Kiss Károly
kőfaragd és szobrász 

Körmend, Rákóczy-utca 23.

Készít és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

sirem iékeket
szobrászati müveket 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 ! !  

IBlfcb- -►»........... -44---------- —a jfj

t BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Németújvár, 43. sz., Kovács Gyula-féle ház. 
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M indennem ű nyom tatványok Ízlésesen, gyorsan és jutányosán 

készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg

h ívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelm i és 

hivatalos nyomtatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 

borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s ju tányos 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!

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában, Németújváron.


