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Közérdek.
Az ember társas lény és rendelte

tésének csak társaságban felel meg. 
Az ember nem önmagáért van és cél
jait önmagában megvalósítani nem 
képes. Az ember társas lény és csak 
másokkal együtt, csak többed magával 
tehet eleget hivatásának.

Minden ember érezi azt belsejében, 
hogy a földi élet munkáiban, a földi 
lét küzdelmeiben önmaga egy tehetet
len alany. Minden ember látja, tapasz
talja és érezi is, hogy minden mun
kájában segítségre, embertársainak 
támogatására van szükségé.

Mégis hányán vannak olyanok, kik 
nem akarnak önmagukon kivül mást 
ismerni és csak eszközt látnak fele
barátaikban, embertársaikban, kiknek 
közreműködésével ők maguk vélnek 
célt érni.

Ezek az emberek, nem rosszak, 
mint sokan hiszik; csak vakok. Ezek 
az emberek, nem érzéketlenek, mint 
sokan mondják; csak betegek.

Ezek az emberek, nem megvetett - 
dők, mint a közvélemény tartja; csak 
sajnálatra méltók.

A „Németújvári vár" története.
(Folytatás.)

Nápolyi László a pápóci vereség után Dal- 
mácziába vonult, Zsigmond hívei Garay Mik
lós és János a menekülő felkelőket vették 
üldözőbe s a rohonczi várkastélyt elfoglalták.

Ez év őszén Kanizsay mintegy hat hé
tig pusztitotta Ausztriát, mire viszonzásul 
Vilmos osztrák herceg 1406. tavaszán Léka 
várát .foglalta el. De nem sokáig maradt a 
vár birtokában, mert 1409. március 17-én 
kell okiratában Borostyánkővel együtt ismét 
a Ktuizsayak kezében találjuk.

Magyarország ifjú királya, Hunyadi 
Mátyás ellen az elégületlen főurak, szám
szerűt 25-en, Garay László, Ktnizsay László, 
Gereben! Vilovec János, a szlavón bán, Új
laki Miklós erdélyi vajda, Frangepán István 
gróf, Frangepán Márton zeng-modrusi gróf, 
alsólyndvái Bánffy Pál, Bachy Mátyás erdélyi 
pűspOk, Paumkirchner András pozsonyi gróf, 
Szerdahelyi Dancs Pál, Szcntgyörgyi László 
és GyOrgy grófok, Szentgyörgyi János és I 
Zsigmond nagyszombati kapitányok, Széehy 
János és Miklós, Oslffy Ferenc, Gravenacker I

Ezek az emberek nem éreznek igaz | 
boldogságot, mert a boldogság azt 
kívánja, hogy abban mások is osztoz
kodjanak velünk.

Mindenkinek kötelessége, hogy sa
ját érdekeit védje és valósítsa, de 
minden embernek kötelessége van fele
barátaival szemben is.

Felebarátunk mindenki, mindenkor
társ. Természetes, hogy közvetlenül 
minden felebaráttal szemben nem fe
lelhetünk meg kötelességünknek és 
nem támogathatjuk őt. De megvan az 
alkalom, a mód, hogy mégis eleget 
tehessünk kötelességeinknek. A család, 
a község, a járás, megye és ország, 
ezek azok az alakulatok, hol kisebb- 
nagyobb számban egyesült emberek 
eleget tehetnek annak a kötelességnek, 
mely legszebb eredményeit és legszebb 
gyümölcseit hozhatja e körökben. A 
felebarátunk iránti kötelességnek ezek
ben az alakulatokban tehetünk eleget

Aki felebaráti kötelességét teljesiti; 
aki arra törekszik, hogy megtegye 
embertársaival szemben azt, amit szive 
jónak, szépnek lát, az a közérdeket 
szolgálja. Még kevesen vannak, kik 
örömöt látnak abban, ha egy-egy I

Ulrik, Szentgrólhi János, Peléskei Eőrdögh 
Mihály, Mesztegnyői Szcrecsén Péter, Köp- 
csini Kapler János 1459. február I7-én 
Újlaki Miklós erdélyi vajda várában, Német- 
újvárott gyűltek össze s a magyar koronát 
III. Frigyesnek ajánlották fel. Mialatt azonban 
Frigyes magát Bécsújhelyen megkoronázlatla, 
Mátyás szentmártoni Nagy Simon és Roz- 
gonyi Miklós vezérlete alatt a felkelők ellen 
indult.

Frigyes látván, hogy Magyarország meg
szerzése még sem megy oly könnyen, hadai 
szervezéséhez fogott.

Még február 24-én utasította a soproni
akat, hogy katonákat küldjenek Kőszegre, a 
mihez az Ausztriából jött hadak csatlakozván, 
mintegy .r>000 főnyi sereget bocsájtotl Gra- 
venecker Ulrik vezérlete alatt a felkelők 
rendelkezésére.

Újlaki Miklós, felsőmagyarországi pusz
tításaiból visszatérve, Kőszegen át 3000 lovas 
(közte 1500 vértes) és 4 csapat gyalogos bői 
álló hadával Szombathelyre vonult és, mialatt 
ezen, a királyhoz hű maradt várost elpusz
tította, értesült, hogy GravenScker Ulrik már 
a Rábáig nyomult előre. Sietve utána ment 
és Kőrmednél el is érte. A többi felkelők is 
itt csatlakoztak a fősereghez, a mii annál

közcél az ő közreműködésükkel való
sult meg; pedig ez az igazi boldogító 
érzelem. Még kevesen vannak, kiknek 
szive örül, ha mindenütt boldogságot, 
örömöt lát és 5 is elmondhatja, hogy 
kivette a munkában részét, melynek 
eredménye ez a közboldogság.

A mai világ embere önző és csak 
az önérdeket látja önmaga előtt. Egy
mást taposva törtetnek az emberek az 
öncél felé, pedig mennyivel nagyobb 
és szebb eredményt érnének el, ha 
vállvetve egymással küzdenének a köz
célokért és közérdekért. Hisz, ha elér
jük a közcélt, igy a közjólétet is, akkor 
meglesz az egyes célja is.

Aki a közérdekért küzd, az örömet 
lát minden jóban, minden szépben; 
ellenben az önző csak boszuságot érez 
mások boldogságát látva. Aki önző, 
az önmagát gyötri, mert soha sem 
megelégedett; közérdekért küzdőt el
lenben boldoggá teszi a kisebb ered
mény is, mert érezi mások boldogsá
gát is.

Küzdjünk vállvetve mindnyájunk 
közös céljaiért. Tartsuk szemünk előtt 
á közérdeket. Tegyünk meg mindent 
mit tehetünk erőnkhöz képest, hogy a*

akadálytalanabbul tehenek, mert Vasmegye 
éjszaki része úgyis Frigyes hatalmában volt. 
Nagy Simon ezalatt csapataival, útközben 
az elszakadt falukat elégetve, Vasmegyébe 
érkezett. Arra a hírre, hogy Újlaki már 
Körmendnél táboroz, gyors mozdulattal elérte 
a Rába folyó jobb partját, Rozgonyi Miklós
sal tábort Ültetett április 6. és az itt felbuk
kanó felkelő csapatokkal oly közeli érintke
zésbe jött, hogy az összeütközés elkerUfffe- 
tetlenné vált.

Másnap, április 7-én a felkelők csata
rendbe állították seregeiket. Újlaki a jobb 
szárnyon három ezer lovassal és négy csa
pat gyalogossal, a balszárnyon Szentgyörgyi 
János és Zsigmond grófok dandáraikkal, 
közepén 5000 német Gravenácker vezérlelte 
alatt. Nagy Simon szintén csatarendbe állí
totta dandárait; az első sorba a kipróbált 
harcosokat, hátrább az ujjoncokat s a tapasz
talatlanabbakat helyezte.

A harc a balszárnyon kezdődött. Roz
gonyi visszanyomia a Szentgyörgyiek csapa
tait, mire Újlaki Miklós szorongatott pártosá
nak segélyére siet, Rozgonyi Miklós azonban 
a menekülőket meggondolatlanul követvén, 
két oldalról támadtatott meg, amivel útját a 
főseregtől elvágta.
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Hirdetések
felvétetnek 

a k ia d ó h iv a ta lb a n .
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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 .

I

„ ETERN IT“- Sch ief er
IST PASS

BESTE UND BILLIÓSTE DACN.

Feuer und sturmsicher, leicht, bedarf keine 

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

Deckung tíbern im m t:

LEOPOLD HOFFMANN
Bezirksvertretung

->} N é m e t ú j v á r.

I

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, báli és esküvői meg

hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelmi és 

hivatalos nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 

borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s jutányos árakon.

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

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

Nyomalott Baríunek Béla könyvnyomdájában, Németújváron.
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Közérdek.
Az ember társas lény és rendelte

tésének csak társaságban felel meg. 
Az ember nem önmagáért van és cél
jait önmagában megvalósítani nem 
képes. Az ember társas lény és csak 
másokkal együtt, csak többed magával 
tehet eleget hivatásának.

Minden ember érezi azt belsejében, 
hogy a földi élet munkáiban, a földi 
lét küzdelmeiben önmaga egy tehetet
len alany. Minden ember látja, tapasz
talja és érezi is, hogy minden mun
kájában segítségre, embertársainak 
támogatására van szükségé.

Mégis hányán vannak olyanok, kik 
nem akarnak önmagukon kivül mást 
ismerni és csak eszközt látnak fele
barátaikban, embertársaikban, kiknek 
közreműködésével ők maguk vélnek 
célt érni.

Ezek az emberek, nem rosszak, 
mint sokan hiszik; csak vakok. Ezek 
az emberek, nem érzéketlenek, mint 
sokan mondják; csak betegek.

Ezek az emberek, nem megveten- 
dők, mint a közvélemény tartja; csak 
sajnálatra méltók.

a  i s  v i p f e  y te c z lm ,

A „Németújvári vár" története.
(Folytatás.)

Nápolyi László a pápóci vereség után Dal- 
mácziába vonult, Zsigmond hivei Qaray Mik
lós és János a menekülő felkelőket vették 
üldözőbe s a rohonczi várkastélyt elfoglalták.

Ez év őszén Kanizsay mintegy hat hé
tig pusztította Ausztriát, mire viszonzásul 
Vilmos osztrák herceg 1406. tavaszán Léka 
várát .foglalta el. De nem sokáig maradt a 
vár birtokában, mert 1409. március 17-én 
kelt okiratában Borostyánkővel együtt ismét 
a Kanizsayak kezében találjuk.

Magyarország ifjú királya, Hunyadi 
Mátyás ellen az elégülellen főurak, szám- 
sserint 25-en, Oaray László, Kanizsay László, 
Qerebeni Vitovec János, a szlavón bán, Új
laki Miklós erdélyi vajda, Frangepán István 
gróf, Frangepán Márton zeng-modrusi gróf, 
alsólyndváí Bánffy Pál, Bachy Mátyás erdélyi 
püspök, Páumkirchner András pozsonyi gróf, 
Szerdahelyi Dancs Pál, SzctilgyOrgyi László ! 
és Qyörgy grófok, Szentgyörgyi János és 
Zsigmond nagyszombati kapitányok, Széchy 
János és Miklós, Oslffy Ferenc, Qravenacker í

Ezek az emberek nem éreznek igaz | 
boldogságot, mert a boldogság azt 
kívánja, hogy abban mások is osztoz
kodjanak velünk.

Mindenkinek kötelessége, hogy sa
ját érdekeit védje és valósítsa, de 
minden embernek kötelessége van fele
barátaival szemben is.

Felebarátunk mindenki, minden kor
társ. Természetes, hogy közvetlenül 
minden felebaráttal szemben nem fe
lelhetünk meg kötelességünknek és 
nem támogathatjuk őt. De megvan az 
alkalom, a mód, hogy mégis eleget 
tehessünk kötelességeinknek. A család, 
a község, a járás, megye és ország, 
ezek azok az alakulatok, hol kisebb- 
nagyobb számban egyesült emberek 
eleget tehetnek annak a kötelességnek, 
mély legszebb eredményeit és legszebb 
gyümölcseit hozhatja e körökben. A 
felebarátunk iránti kötelességnek ezek
ben az alakulatokban tehetünk eleget

Aki felebaráti kötelességét teljesiti; 
aki arra törekszik, hogy megtegye 
embertársaival szemben azt, amit szive 
jónak, szépnek lát, az a közérdeket 
szolgálja. Még kevesen vannak, kik 
örömöt látnak abban, ha egy-egy I

Ulrik, Szentgróthi János, Peléskei Eördőgh 
Mihály, Mesztegnyői Szerecsén Péter, Köp- 
csini Kaplcr János 1459. február 17-én 
Újlaki Miklós erdélyi vajda várában, Német- 
újvárott gyűltek össze s a magyar koronát 
III. Frigyesnek ajánlották fel. Mialatt azonban 
Frigyes magát Bécsújhelyen megkoronáztatta, 
Mátyás szentmárloni Nagy Simon és Roz- 
gonyi Miklós vezérlete alatt a felkelők ellen 
indult.

Frigyes látván, hogy Magyarország meg
szerzése még sem megy oly könnyen, hadai 
szervezéséhez fogott.

Még február 24-én utasította a soproni
akat, hogy katonákat küldjenek Kőszegre, a 
mihez az Ausztriából jött hadak csatlakozván, 
mintegy r>000 főnyi sereget bocsájtotl Gra- 
venecker Ulrik vezérlete alatt a felkelők 
rendelkezésére.

Újlaki Miklós, felsőmagyarországi pusz
tításaiból visszatérve, Kőszegen át 3000 lovas 
(közte 1500 vértes) éj 4 csapat gyalogosból 
álló hadával Szombathelyre vonult és, mialatt 
ezen, a királyhoz hű maradt várost elpusz
tította, értesült, hogy GravenScker Ulrik már 
a Rábáig nyomult előre. Sietve utána ment 
és Kőrmednél el is érte. A többi felkelők is 
itt csatlakoztak a fősereghez, a mit annál

közcél az ő közreműködésükkel való
sult meg; pedig ez az igazi boldogító 
érzelem. Még kevesen vannak, kiknek 
szive örül, ha mindenütt boldogságot, 
örömöt lát és ő is elmondhatja, hogy 
kivette a munkában részét, melynek 
eredménye ez a közboldogság.

A mai világ embere önző és csak 
az önérdeket látja önmaga előtt. Egy
mást taposva törtetnek az emberek az 
öncél felé, pedig mennyivel nagyobb 
és szebb eredményt érnének el, ha 
vállvetve egymással küzdenének a köz
célokért és közérdekért. Hisz, ha elér
jük a közcélt, igy a közjólétet is, akkor 
meglesz az egyes célja is.

Aki a közérdekért küzd, az örömet 
lát minden jóban, minden szépben; 
ellenben az önző csak boszuságot érez 
mások boldogságát látva. Aki önző, 
az önmagát gyötri, meri soha sem 
megelégedett; közérdekért küzdőt el
lenben boldoggá teszi a kisebb ered
mény is, mert érezi mások boldogsá
gát is.

Küzdjünk vállvetve mindnyájunk 
közös céljaiért. Tartsuk szemünk előtt 
a közérdeket. Tegyünk meg mindent 
mit tehetünk erőnkhöz képest, hogy a'

akadálytalanabbul tehenek, mert Vasmegye 
éjszaki része úgyis Frigyes hatalmában volt. 
Nagy Simon ezalatt csapataival, útközben 
az elszakadt falukat elégetve, Vasmegyébe 
érkezett. Arra a hirre, hogy Újlaki már 
Körmendnél táboroz, gyors mozdulattal elérte 
a Rába folyó jobb partját, Rozgonyi Miklós
sal tábort ültetett április 6. és az itt felbuk
kanó felkelő csapatokkal oly közeli érintke
zésbe jött, hogy az összeütközés elkerüMfé- 
tetlenné vált.

Másnap, április 7-én a felkelők csata
rendbe állították seregeiket. Újlaki a jobb 
szárnyon három ezer lovassal és négy csa
pat gyalogossal, a balszárnyon Szenlgyörgyi 
János és Zsigmond grófok dandáraikkal, 
közepén 5000 német Gravenácker vezérletté 
alatt. Nagy Simon szintén csatarendbe állí
totta dandárait; az első sorba a kipróbált 
harcosokat, hátrább az ujjoncokat s a tapasz
talatlanabbakat helyezte.

A harc a balszárnyon kezdődött. Roz- 
gonyi visszanyomja a Szentgyörgyiek csapa
tait, mire Újlaki Miklós szorongatott pártosá
nak segélyére siet, Rozgonyi Miklós azonban 
a menekülőket meggondolatlanul követvén, 
két oldalról támadtatott meg, amivel útját a 
főseregtől elvágta.
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kömdekek megvalósuljanak. Mindnyá
jan együtt törjünk előre a szép és ne
mes dolog eléréséért és akkor biztos 
az eredmény is; akkor igaz boldogság 
fogja betölteni bensőnket is.

Elfogulatlan szemszög alatt.

Legjelesebb Íróinknak, költőink
nek korunkról elzengett panaszszim- 
foniáiból élesen kiérzik, hogy az 
életöröm érverése nagyon meggyöngült.

És miért? Mert az anyagelvi mo- 
nizmus jegyében pózoló m erő  technikai 
kultúra Lybia vörösesbarna homoksiva
tagjába vezetett, melynek nincs zöldje, 
égszinbe kékülő virága. . .  Nem adott, 
miVel nemis adhatott, megnyugtató 
feleletet: honnan is vagyunk? minek 
é lü n k ? .. .

Mi hozhatná meg azért az életvi- 
dorság gyengülő érverésének uj föl- 
pezsdülését? — Az értelem és szív 
műveltségében álló m agasabb  kultúra!

Csak ez hajt folytonnyiló örömbim
bókat, midőn a hit friss, alpesi leve
gőjére, a szeretet meleg, napsütéses 
rónáira vezet. . .

Kétségtelen, hogy a természettudo
mány nem egyéb, mint tapasztalat, 
mely csak azon tényekre terjed ki, 
amelyeket érzékeink agyunkkal közöl
hetnek. Már pedig érzékszerveink kor
látoltak, tökéletlenek: a rezgő mozgás 
külömböző módjainak, megnyilatkozá
sainak csupán bizonyos kimért, meg
szabott benyomásaira berendezettek.

■ Tudnunk kell ugyanis, hogy a fény, 
hang, iz, illat, villamosság, delejesség 
stb. a rezgő mozgásnak csak más-más 
megjelenési módjai,-melyek'érző ide
geinkét mözgásba hozzák; magukat

A közepén GravenScker 'Nagy Simonnal 
változó szerencsével küzdött, inig Újlaki 1500 
lovasból álló vérteseit segélyül ‘nerti hozta. 
Erre megbomlott a rend. Nagy Simon még 
zavartól tartván, kiadta a jelszót a vissza
vonulásra, mire Uravenecker vérszemet ka
pott, s a magyar sereget Üldözőbe venni 
szándékozott, e tervnek azonban Újlaki és 
Szentgyörgyi ellenszegült.

Külömben is az engedelmességet nem 
ismerő Újlaki, aki amúgy sem lelkesedett 
111. frigyesért, nem tudott a német vezérrel 
megférni és az imént említett ellenkezése 
köve keztében majdnem kenyértörésre kerül 
köztük a dolog.

Mig ezek a német táborban történtek, 
Nagy Simon, a vereség fölött elkeseredve, 
azt nem a vezetés helytelenségének, hanem 
harcosai gyávaságának rótta fel és futár utján 
seregének megtizedelését kérte a fejedelemtől. 
Mátyás igazi fejedelemhez méltóan nem csüg
gedt : a vert sereget a szerencse forgandósá- 
gára hivatkozva, bátorította, Zeladin Mihály 
követei utján pedig Újlaki Miklóssal alkudo
zásba bocsájtkozott, neki Bosznia kormány
zóságát Ígérvén

Újlaki Miklós meghódolt, Kanizsay László 
és Miklós kevéssel ezután éjnek idején meg-
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az érzékieteket is csupán rezgő mozgás 
juttatja az érző kéregmezők nagy pira- 
misalaku idegsejtjeibe.

így pld. a szem' nem láthat min
dent ami látható, hanem csak azon 
sugarakat észleli, amelyek összhangzat- 
ban állnak vele. Mára vegyi folyama
toknál oly kiváló szerepet játszó ultra
ibolya szinü sugarak reá nézve nem 
léteznek, mivel a szem ideghártyájával 
nincsenek összhangzatban.

Hasonlókép állunk a többi érzék
szervvel is.

Azon kérdés merül föl ezek után: 
mennyi más természetű, a mozgásnak 
hányféle változata hullámozhatik még 
természetben, a melyek érző-idegeinket 
sohasem rezegtetik meg? Hány jelen
ség, tünemény van még, a melynek 
még a létezéséről sincs tudomásunk!

Mégis akárhánynak az az állás
pontja, hogy csak azt szabad létező
nek elfogadni, ami érzéki lantunk 
húrjait valamelyes rezgésbe hozza! . .

De meg aztán az érzékek utján 
szerzett tapasztalataink nemis a dolgok 
mivoltának a közvetítői. Csupán érzé
kek utján a tárgyak lényegéről sohasem 
tudhatunk meg semmit sem.

Következőkép az anyagelvi moniz- 
mus már ott találja magát szemben a 
legnagyobb talánnyal, a miből kiindul, 
amin egész rendszere nyugszik: az 
anyagban. Lényegére a leghalaványabb 
fényt sem vetheti.

Mert azzal, amidőn az összes lé
tező tárgyakról azt állítja, hogy a 
tömecsek összeelegyedésből származ
tak mechanikailag, a tömecsek megint 
a parányokból, a parányok folytatóla
gosan, az őselemekből, csak annyit 
fejez--ki:.f 'hogy a .testek ,a. kisebb

testecskékből verődtek össze.
Hasonlóképen, ha a fényről, villa

mosságról, delejességről stb. azt módja, 
hogy a rezgő mozgás külömböző mód
jai, még nem derített világosságot arra, 
hogy mi is a lén yeg ü n k?

S ha már magában a kiindulásban 
akad ilyen nagyhorderejű talányra, mi 
mindennel kell találkoznia további 
haladásában? — Ú jabb ta lányokkal, 
egyre  több nehézséggel.

(Folyt, köv.)
P á te r  A g n e ll.

Árvíz.
Augusztus 20-án, Szent-Isíván nap

ján rémes estét élt át városunk és a 
közeli falvak lakósága. A szép, meleg, 
mondhatjuk forró nap este rettenetes 
felhőszakadásba végződött.

Délután 6 óra tájban már tornyo
sulni kezdett a vészthordó felhő a 
láthatáron, de bizony kevesen, vagy 
senki sem vette különösnek rohamos 
közeledtét, mert már megszoktuk julius 
1 -óta a mindennapi esőt. Rövid idő 
alatt az egész láthatár, az egész ég
boltozat beborult és megnyíltak az 
ég csatornái, melyekből hatalmas su
garakban ömlött alá a viz. öreg embe
rek mondják, hogy ilyen felhőszakadást 
még nem láttak. Egy félóra alatt böm 
bölve rohant a viz városunk felé 
Pónic felől. A domboldalakon egy 
pillanat alatt tengerként rohant lefelé 
a viz, mely egyenesen Mühlvinklinek 
tartott. E városrész mélyebben fekvő 
és ide tört az ár, mely minden útjába 
esőt magával ragadt. Hidakat, ólakat 
hozott magával a szomszédos Pónicróí 
a viz, mely a bömbűlésével és zügá-

szöktek az osztrák táborból és .egykori baj
társuk, Rozgonyi utján a király bocsánatát 
kérték. Hasonlókép átjöttek Zsigmond. és 
János bazini. grófok is, akiket Mátyás, hogy 
hiúságokat..kielégítse, Nagy, Simon mellé a 
lovasság vezéreinek telt meg.

így felkészülve,'a kémek tanácsára tá
madást határoztak el április 10-13-ika közt 
egyik éjjelen felfegyverezték a magyar csa
patokat s szürkületkor Nagy Simon, átkelvén 
a Rábán, minden oldalról megtámadta a 
német tábort. A támadást elől az ellenség a 
szekérváiba vonult vissza, azonban haszta
lanul: a diadalmas magyar se.eg utat tör 
magának s a német had erre hanyatt-hom
lok futásnak ered, mig a felkelők egyrésze 
magát kegyelemre megadja. Ezeket Nagy 
Simon lovasságával veszi őrizet alá, más 
részüket menekülés közben vágták le, az 
egész tábori zsákmányt pedig Zsigmond ba
zini gróf Budára szállította a királyhoz.

A német sereg és a felkelés mellett 
híven kitartó Paumkirchner András, György 
és László, Szentgyörgyi grófok, Gravenüeker 
Ulrik vezérlete alatt Sopront védelmezendő, 
a Kőszeg és Pinkafő közti hegyláncáig vo
nullak vissza.

Az ápril 14-én Pinkafő Iáján vivőit üt

közet végcsapást .‘mért a ; felkélOkre/ ";Nagy 
Simon szemben, 'János bazini*'gróFoldaJt 
támadja az úgyis demoralizált hadat, melyet 
rövid küzdelem után bekerítettek. Ezzel a  
felkelés ie volt verve. ’Á közbejött események 
Mátyás figyelmét másfelé fordították és igy 
kénytelen volt a Frigyes'elleni háború ter
véről egyelőre lemondani. •

1524-ben, Újlaki Lőrinc halálával, II-ik 
Lajos király a németújvári várat Batthyány 
Ferencnek adományozta. Ezen fontos végvár 
a Batthyányiak kezében szerepét továbbra is 
megtartja és a csa'ád számos kitűnő had
vezért és ép oly derék hazafit ad a hazának.

A mohácsi vész után súlyos megpróbál
tatás napjai nehezedtek Vasmegyére. A király- 
választás zajától viszhangzó országban pár
toskodás és fejetlenség ütőit tanyát, a mi 
atkáimul szolgált egyes kalandozóknak az 
ököljog visszaállítására.

Az ellenkirályok megválasztása után 
Vasvármegye 1527-ére Budára küldte a János 
király állal hirdetett országgyűlésre követeit, 
névszerint Logodi Mihályt és Septhey Ágos
tont, azonban csakhamar megfórdult a kocka. 
Ferdinánd vezérei Szapolayt kiűzik az. or
szágból, a vármegye pedig Ferdinánd párt
jára állt, mely fordulatban nagy érdeme van
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súval iszonyatos félelmet támasztott ; 
az általa fenyegetett Mühlvinkli lakos- I 
ságában. Közbe az eső zuhogott, ötn- j 
lölt városunkra is és az utcákon már j 
nem lehetett kavicshalmazt, hidjelzöt 
látni, oly hatalmas tömegben rohanta j 
v íz  ugyancsak a Mühlvinkli felé. Evá- í 
rosrészben a legtöbb, azt lehetne mon
dani az összes házak szobáiba beha
tolt a víz és néhol fél egy méter ma
gaságban állott. Sok majorság, sertés, 
malac lett a víz martaléka és ezer 
szerencse, hogy emberéletben kár nem 
volt. Éjjel 11 óra felé járt az idő, 
mikor elmúlt minden nagyobb vesze
delem és a víz már Strém tájékán 
rombolt, pusztított.

Most pedig beszéljünk kissé a nagy 
víz okáról. Mindenesetre azért volt 
ekkora a viz, mert sok eső esett; de, 
hogy ekkora volt itt Németújvárott a 
viz és akkora volt a veszedelem, azt 
ugymondják más körülmények idézték 
elő. Hallottuk, hogy nincs elég leve
zető csatorna, árok; ami van az pedig 
gondozatlan, tisztátlan, úgy, hogy nem 
is képes nagy vizmenyiséget elvezetni. 
Hallottuk azt is (ez az érdekes), hogy 
a vízlevezető árok ép neki visz minden 
vizet a Mühlvinklinek, noha volna más 
alkalmasabb hely is a csatorna leve
zetésére. Hogy mindez hogyan van, 
azt nem volt módunkban még meg
tudni, de hiszük, hogy illetékes helyen, 
hol panaszt is tettek a Mühlvinkliek 
már tudják, hogy meg is lesz téve 
minden.

Végül még fel kell hoznunk azt, 
hogy igazán falu még Németújvár. 
Szentelek és más járási helyiségben 
nemcsak lámpatartók vannak, de ott 
nyári estéken is ég lámpa; itt nálunk

1913- 24.

még ily sötét, ily veszedelmes este, | 
mint a 20-iki volt — akkor is csak i 
későn, mikor már a hold is előbujt, 
akkor lett meggyujtva egy pár lámpa, 
mert hát itt úgy van, hogy csak szep
temberben kezdenek az utcákon lám
pákat égetni. Ezt már csak röviden 
említjük itt meg, de még visszatérünk 
ezen tarthatatlan állapotra máskor.

KÉRELEM
Felkérjük ezennel kedves olvasó 

közönségünket, hogy mindazok, kik 
eddig nem fizettek elő lapunkra, azt 
e hét folyamán megtenni szíveskedje
nek vagy lapunkat küldjék vissza, 
mert akik ezt nem teszik, azokat elő
fizetőinknek fogjuk tekinteni. A pénz 
beküldésére a múlt héten póstautal- 
ványokat mellékeltünk.

HÍREK.
— Szem élyi h ír e k :  Gróf Drasehko- 

visch Pál fegyvergyakorlatának kitöltése után 
e hó 19-ín hosszabb tartózkodásra váro
sunkba érkezeit.

— S zabadságró l. Dr. Sik Lajos ügy
véd szabadságáról, melyei Kehidán, Zalame- 
gyébeu töltött, e hó 20-án érkezett haza.

— Uncsti Alsómért vesen . Az üde 
szépség pírjával az arcán virradt a községre 
szent István napja; nagyon érthető, hogy 
nemcsak a környékbeli polgárok, de az in
telligencia sorából is számosán sereglettek 
össze. A délelőtt folyamán mély vallásos 
élet hullámai gördültek végig a telkeken, 
délután pedig fr ss, rózsás életkedv kacagott 
esti hat óráig. Az ekkor támadt itéletnapos 
időben könnyfakasztó jelenet szövődött bele 
a derék kántoitamtó szellős-derült szalonjá

ban pezsgő vidám hangulatba. A szép ven- 
dégkoszoru lelke, egy finom szövésű, arisz
tokrata lelkületű hölgy hirtelen sáppadozni 
kezdett mialatt egyre suttogta: „Istenem 
hol vannak a gyermekeim?! nem éri-e őket 
valami féle szerencsétlenség?!' Erre valami 
nyomott hangulat nehezedett mindnyájunkra 
s nyugtalanul éreztük magunkat mint kóválygó 
madarak vihar előtt. Tanácstalanul tekinget
tünk eg> másra, mert bele tudtuk magunkat 
élni egy aggódó anya szív heyzetébe. Egy
szerre csak eltűnt; villámgyorsan ruhát vál
tott, s rohant a szakadó esőbe, a koromsötét 
éjszakába: útját csak gyengéd anyai szere- 
tete világította Már-már a falujához köze
ledett, midőn egy Itirielenében megdagadt 
esővizpatak ulját állta. De talán azon is 
megkísértette volna az álmenést, ha a túlsó 
oldalon meg nem csendül egy női hang: 
„Nagyságos asszonyom, a gyermekek jó he
lyen vannak, tessék csak gyorsan visszafor
dulni 1“ Alig iebbentek el e szavak, fülsike
títő moraj reszkedtette meg dobhártyájukat. 
A hősnő ösztönszerüleg is visszafordult, 
sietve kúszott föl a közeli dombra. És, Iste
nem, minő szerencséjére! Mert nemis teltet, 
bele pár perc, a kies völgykatlan már való
ságos kis tenger benyomását tette . . . Fal
rengető tapsviharral fogadluk s igaz örö
münknek hangos kifejezést adva, megköny- 
nyebbtilt télikkel ültünk a lultullusi estebéd
hez. Csinos serlegek járták, melyekben a 
gyöngyösi borok mély tüze gyönyörködtette 
a szemet s ingerelte a képzeletet. A fogá
soknak se hossza, se vége. Majd meg zene, 
tánc kivilágos kivirradtig. . .

— Szabadságon. Kovács László ál
lomásfőnök e hó 21-én kezdette meg hat 
hétig tartó szabadságát, melynek nagyobb 
részét Czirkwenicában fogja eltölteni. — 
Dr. Török Domokos körorvos 14 napi sza
badságra Délmagyarc-szágba utazott. Távol
léte alatt dr. Engel Sándor járásorvos he
lyettesíti.

— Jó v áh ag y o tt a lapszabályok . A
belügyminiszter jóváhagyta a felsőujlaki ön
kéntes tűzoltó egylet és a szenteleki hadas- 
tyán egylet alapszabályait.

Battyhány Ferencnek, a Habsburgok régi 
hívének s fő ámaszának, aki ezért a szaló- 
naki vár birtokában megerősittetett.

Az ellenkirályokkal kezdetét veszik a 
török beütések.

Mikor Szttlejmán Bécs ellen indult 
1529. egyes portyázó csapunk pusztították 
a Stájer határszéli várakat, különöseit sokat 
szenvedett Borostyánkő.

A következő évben 1530. az ellenkirályok 
hívei küzdenek egymás ellen. Szombathelyt 
ez évben Zápolya hívei szállották meg, akik 
betörtek a kőszegi várba és kirabolták a 
váiost, mire Kőszeg Ferdinárldhoz fordult 
segélyért, a ki Teuffel Mátyást küldi sereg
gel az őrség megerősítésére.

János király ügye akkor hanyatlóban 
volt, mert inig az október 30-ára hirdetett 
Zápolya párti országgyűlésre nem küldött a 
vármegye követeket, addig az ezenévi po
zsonyi országgyűlésen a Fcrdinánd párti 
főurak közt Batthyány Ferenc vasmegyei 
főispán főszerepet játszik.

Ez országgyűlés kísérletet telt az ellen- 
királyok között az egyesség létrehozására, 
de az, miu án a két ellenkirály híveit vissza
tartotta, sem az 1531-iki március 31-én 
tíclováron megtartott értekezleten, melyen

Batthyány Orbán és Ferenc vettek részt, 
sem a május 18 ára Veszprémbe hirdetett 
gyűlésen nem sikerült.

Azonban ezen tervbe beleszólt a török. 
Szulejmán ugyanis 1532-ben János király 
szövetségében, 130,000 fegyveresből álló, 
útközben még 115,000 emberrel felszaporo
dott seregével betört az országba, de Székes- 
fehérvárnál váratlanul oldalt fordult, ugy- 
látszik, ismét Bécs ellen szándékozott menni. 
Miu'án Ibrahim fővezért előre küldte, a ki 
Pápán át július 28-án ért Sárvárra, három 
napi mtneliávolságra a derék haddal követle 
őt.

Az egyes török csapalok csakhamar 
meghódolásra kényszeritelték az úgyis Zá
polya párti kisebb vasmegyei városokat, u. m. 
Rumot, Ikervárt, Rába-Hidvéget. Hasonlóan 
kaput nyitott Szombathely is, Ibrahim ide 
1532, július 31-én ért. Amint Jurisics Miklós, 
a kőszegi vár kapitánya a menekülő földnép
től a török közeledésének hírét vette, a 
kapukat elzáralta, a várat védelmi helyzetbe 
hozta.

A vár védelmi helyzete legrosszabb volt: 
összesen 700 fegyverforgató férfi azon ezer 
menekültből, kiket Jurisics befogadott, ezen 
felül saját költségén felfogadott 28 huszárból

és 10 nehéz német vasasból álló várörség. 
Lőszer készlete is igen hiányos volt. Még 
az ostrom előtt vett 300 arany forintért egy 
mázsa lőport, ez volt az egész.

Menakültekkel és saját szolgáival védte 
a Ferdinánd tulajdonát képező várat egy ár
mádia ellen.

Jurisics úgy mint katona, mint hazafi, 
hadvezért tehetsége, úgy vakmerősége, kiváló 
alak volt.

Mialatt Szulejmán közel egy hónapon 
át bajlódott a jelentéktelen vár ostromával, 
azalatt Bécs környékén 80,000 lovasból és
39,000 gyalogosból álló hatalmas sereg 
gyűlt egybe tapaszlalt tisztek vezetése alatt 
s maga V. Károly császár je enlétében harc 
készen várta a csatajelt.

Szulejmán szultán, ennek hírét vevén, 
gyorsan felszedte táborát; csepp kedve sem 
volt hadvezért tehetségeit újból próbára tenni. 
Mig seregének egy részét a fertő télé inditótla, 
addig maga Pinkafőnek tartva, Stájerországba 
tört és onnan pusztítva tért vissza hazájába.

Még Kőszeg ostroma alatt, augusztus 
hó 14-én egy csapat janicsár érkezett Sár
vár alá, mely várat akkoriban Kanizsay 
Orsolya nászajándékaként Nádasdy Tamás 
bírta. (Folyt, köv.)
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— Ü nnepi is te n tisz te le t. E hó 
18-án, a király születése napján a helybeli 
róm. kath. templomban ünnepi istentisztelet 
volt, melyen számosán veitek részt.

— Szent Is tv án  n ap ja . Az első 
magyar király emlékét nemzetünk nagy tisz
telettel őrzi Minden esztendőben megüli 
aug. 20-ikát, Istaán napját, mely nemzeti 
ünnepnap. Városunkban is kegyelettel róla 
le a hála adóját a lakósság az első királlyal 
szemben. Ünnepi, külsőt öltött a város, fel 
voltak lobogózva ja középületek s egyné
hány magánépület is. A vidékről szintén 
seregestül jöttek be az emberek, hogy részt 
vegyenek az ünnepi istentiszteleten.

— Ip a rv a su t b e já rá sa . Tegnap, 
szombaton volt a Magyar Általános Kőszén
bánya Társaság uj iparvasutjának közigaz
gatási bejárása.* Az uj vasút Németújvárról 
indul ki és több község határán átvonulva 
Vaskuton, illotőleg Nádon végződik A be
járással kapcsolatos eljárásnál jelen voltak: 
a kereskedelmi m kir. minisztérium részéről 
dr. Országh Elemér miniszteri titkár, Makay 
Emil máv. mérnök; a földmivelésügyi mi
nisztérium részéről Rochel Dezső kir. kultúr
mérnök; a m. kir vasúti és hajózási fő
felügyelőség részéről Honheiszer Aladár va
súti és hajózási biztos Vasvármegye közön
sége részéről: Somogyi Miklós tisztifőügész, 
Hvozdovits Antal műszaki tanácsos, Dömötör 
Lajos és dr. Kiss Elemér főszolgabíró. A 
m. ált. kőszénbinya részéről Golodai Kornél 
közp titkár, Hoffmann Henrik üzemvezető, 
Turóczy Sándor központi kiküldött és Mtiller 
László tervező mérnök. A hivatalos eljárás 
befejeztével a vasutat építő kőszénbánya 
társaság bankettet rendezett a Korona ven
déglőben, melyen a fentebb már megneve
zett személyeken kívül részt vettek a társa
ság meghívása folytán: Dömötör Lajos fő
szolgabíró, Szőllősy János, Holló Emil és 
Kirnbauer Rudolf körjegyzők, Alberti Vilmos 
urodalmi intéző, Kovács László állomásfőnök, 
Olsovszky Tivadar urodalmi intéző, Rosen- 
thal Ignác a vasút épitési vállalkozója és 
dr. Csaplovics Elemér ügyvédjelölt, a „Né- 
metújvár és Vidéke" szerkesztője. Vendégül 
látta még a társaság a vasúti vonal mellett 
fekvő községek biráit. A bankettet adó tár
saság részéről Hoffmann Henrik és Roxer 
Emil figyelme és körültekintése kellemes 
hatással volt a megjelentekre. Kneffel József 
vendéglős kitűnő konyhája pedig most is 
kitett magáért. A banketton a következőket 
szolgálták fel: Szárnyas ragu-leves, libamáj 
körözve, bélszín a la erem, liba és kacsa, 
befőtt és francia saláta, budding borsatóval, 
Giardinetto, fekete kávé, fehér badacsonyi 
és egri vörös bor, tokaji cognac. Az ételek 
nemcsak jók, de elismerésre méltók voltak 
és nagyban emelték a közhangulatot. Ural
kodott is a jókedv egész a 3 órai vonat in
dulásáig, mellyel a pesti és szombathelyi 
kiküldöttek elutaztak, de a helybeli és vidéki 
megjelentek még jó kis időt töltöttek együtt 
vig beszélgetés és poharazás közben.

— Jó v áh ag y o tt bérszerző d és. Vas
vármegye alispánja jóváhagyta Pónic, Felső- 
medves és Békafalu községek vadászterüle
tére vonatkozó bérszerződéseket.

— E lb o csá to tt á lla m p o lg á r . A
belügyminiszler Saindl János, volt puszta- 
szentmihályi jelenleg fürstenfeldl lakost saját 
kérelmére a magyar állampolgárság kötelé
kéből elbocsátotta.

1913. aug. 24.

— V isszahozott k iv án d o rló . Wöl- 
fer József egyházasfüzesi lakos útlevél nél
kül szándékozott, átvitorlázni a szép remé
nyekkel kecsegtető Amerikába. — Azonban 
Pozsonyban az éber hatórrendőrok elfogták 
és illetőségi helyére toloncolták.

— Ö sszetörö tt üvegek. Gibiszer 
János borosgödöri lakos vagy örömét, vagy 
buját nem bírta magába fojtani, de tény az, 
hogy más ok nélkül látott hozzá Röszler 
János borosgödöri vendéglős korcsmájában 
az üvegek töréséhez. A dolognak feljelentés 
lett a vége, mert szép kárt okozott a ven
déglősnek.

— Figyelm eztetés. A pósta- és 
távirdaigazgatóság 85-913. szám alatt meg
kereste a helybeli főszolgabírói hivatalt, hogy 
hívja fel a lakósságot, miszerint a távirda 
és távbeszélő dróthuzalok mellett nyessék 
le a fákat, mert ezt elrendelte már az 1878. 
évben kelt 37721. sz. miniszteri rendelet.

— H ázasság. E hó 26-án jövő Szom
baton tartja meg esküvőjét, Pusztaszentini- 
hályon Illés József ottani körjegyző, város- 
birőnk, Schalk Samu leányával, Schalk Ró- 
zsikával. Sok boldoságot kívánunk.

— P énz  a  vízben. Sok kárt okozott 
a 20-iki felhőszakadás sok embernek, de 
igazán érzékenyen sújtott egy talpig munkás 
embert, aki a most épülő iparvasútnál 
dolgozik. 80 koronáját vitte el a viz, mely 
pénzét mentes és mukaközben ragadta el 
az ár.

— T anitóválasztás. Pónicon a róm. 
kát. elemi iskolánál e hó 17-én kántortani- I 
tóvá egyhangúlag választották meg 7 pályázó ! 
közül Lantos Károly ez ideig volt vértestől- ; 
nai tanítót. Ugyanezen iskolához osztályta- 
nitónővé pedig az uj tanító nejét Lantos Ká- 
rolyné született Díiíghá Ilonát választották 
meg 6 pályázó közül ugyancsak egyhangú
lag; Orbánfalván ugyan e napon választot
ták meg kántortanitóvá Halmos Ferenc szom
bathelyi lakost.

— L em o n d o tt községb iró . Súlyos 
betegségére való tekintettel lemondott tiszt
ségéről Jandresics Károly, várszentmiklósi 
községbiró.

— Jó v áh ag y o tt Íté le t. Pacsay Gyula 
volt németszentgróti jegyzőt és nejét nem- 
régiben a szombathelyi törvényszék csalás 
miatt; 3 évi fegyház, ill. egy és fél évi bör
tön! büntetésre Ítélte. A győri kir. tábla ezt 
az Ítéletet a napokban helybenhagyta.

- -  H alálozás. Hosszas szenvedés után 
halt meg Piánk Ferenc, pusztaszentmihályi 
vendéglős és a gyanafalvai takarékpénztár 
pusztaszentmihályi fiókjának igazgatósági 
tagja. Temetése e hó 21-én, csütörtökön 
volt délután 4 órakor. Nem csak Pnszta- 
szentmihály, de a szomszédos községek 
lakossága is nagy számmal jelent meg a 
temetésen, hogy a tiszteletet kiérdemelt és 
közbecsült halottat elkísérje utolsó útjára. 
Részt vett temetésen a németújvári járás 
vendéglőseinek testületé is, melynek nevében 
Kneffel József elnök szép szavak kíséretében 
helyezett el egy nagy koszorút a sírra.

— A n ém e tsz e n tg ró tia k  k ir á n 
du lása . Augusztus hó 20-án a kedves kis 
társaságot alkotó németszenlgrótiak kirándul
tak a bányácskai erdőbe. A szép igazán 
nyári nap bátorította a társaságot a kirándu
lásra az erdőbe, hol társas uzsonna mellett 
jókedvben élvezték az üdítő erdei levegőt 
és nem is igen gondoltak arra, hogy aznap 
még külső megázásban is bőven lesz részük. 
Úgy 5 óra felé megnyíltak az ég csatornái 
és a társaság ijedten szaladt a közeli hegyi

házba, ez még csak ment, de a kirándulás
nak volt rémes, de mulatságos része is. Az 
eső következtében az erdei utakon fél méter 
magasságban hullámzott és rohant a viz. A 
kirándulók ezen voltak kénytelenek átgázolni, 
mikor este hazafelé tartottak. A férfiak át 
tudtak jutni a vizen, de a kirándult nők már 
nem tudtak „saját lábukon" átmenni. Bizony 
minden derék férj vitte a „terhet,' de az 
„édes terhet". Versenyezve vitték a férfiak 
a hölgyeket át a vizen és ez alatt feledve 
bajt és kárt, mit a szép női ruhákban az 
árvíz okozott, szinte jól mulattak a kirán
dulók, kik Így szerencsésen hazaérkeztek 
és legszívesebben e kirándulásnak azon ré
szét emlegetik, mely a vizen való átkeléssel 
van összekötve és úgy hallottuk, a német- 
szentgrótiak legközelecb ismét rendeznek iy 
kirándulást, ha iornyolni látják a felhőket a 
láthatáron.

— A sok  fa lrag asz  és a körmendi 
fiók vezető főnökének szorgalmas munkája 
biztosítják, hogy a Singer Co varrógép r. t. 
áltál a Korona szálló nagytermében folyó hó 
25-től szeptember 27-ig tartandó műhimzés, 
szabászat és varrás munkák, melyek teljesen 
ingyenesen eszközöltetnek jó és hálás dolog 
lesz, mert megtanulják hölgyeink a technika 
e szép és csodás müvét. Ezért mi is mele
gen ajánljuk hölgyközönségünk figyelmébe 
e szép, nemes és a mi a fő, ingyenes tan
folyam megtekintését.

— íté le t id ő . E hó 20-án délután
5—6 óraj között valóságos Ítéletidő volt a 
németújvári járásban. Az égboltozatot nehéz, 
sürü fellegek borították el és az eső, a viz 
csak úgy ömlött a már úgyis sokat megáztatott 
földekre. Sok kárt okozott a vihar és eső 
Németújvárott is, de sokkal nagyobb a kár, 
sokkal nagobb volt a veszedelem a szom
szédos falvakban. Pónicon nem maradt talán 
egyetlen egy szoba setn, hova a viz, mely 
eyy fél és egy méter magasságban höm
pölygőn, a községben és határában be ne 
hatolt volna, A földekről a gabonát elvitte, 
a faluból pedig baromfiakat, sertéseket ólaik
kal együtt ragadta magával az ár. Felszá
ntotta a viz a patakok hídjait és messze vitte 
el azokat helyükről. Ilyen volt a pusztítás 
Németcsancs határában is. Az országúton a 
kavicshalmazokat tüntette el a hatalmas víz
tömeg. Strém falut egészen elöntötte az ár, 
úgy, hogy az emberek házaikból ki sem 
tudtak jönni. Magából a strémi körjegyzőség 
helyiségéből, mely elég magasan fekszik, 
30 sajtár vizet merítettek ki a vihar elvonu
lása után az emberek. Borzasztó erővel 
rohant mindenfelé a viz és csak az volt 
a szerencse, hogy egy órás volt e folhő- 
szakadás.

— G abonát, 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, v astag ab b  b e tű k 
k e l 8 f illé r. Hirdetése biztos sikerre 
vezet!

— Verekedtek, mert mulattak.
A pónici korcsmában özv Konrád Lajosné- 
nál e hó 19-én este mulatozott két jóbarát 
Mark József és Czipót József. Felválva ho
zattak bort és azt együttesen szándékozlak 
megfizetni, de a fizetésnél nem ment a do-
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lóg nagyon simán. Egy kis differencián 
összekülömbözött a két jóbarát és ebből 
valóságos verekedés leit. Mark József egy
szerre csak ngy fejbekólintotla ellenfelét, 
hogy az vértől borítva elterült a földön. 
Markót feljelentenék.

— Nagy v á sá r . Barórtfalván nagyvásár 
volt e hó 16-án, azaz csak lett volna, mert 
a felhajtást és a megjelenteket tekintve, 
még kis vásár se volt.

__ T ö r t ,  z ú z o t t .  Érdekes az emberi
természet Az egyik ember sir, ha öröm éri i 
a másik nevet, ha csapást mér rá a sors. / 
Az egyik, ha, mondjuk, ityókás-pilyókás, 
nem szól egy árva szót sem ; a másik pedig 
mást se enged szóhoz jutni. Marth József 
pónicici lakos pedig nem tűr meg maga 
előtt semmi féle átlátszó dolgot, pláne ha az ! 
boros pohár és üres. Természete következ
tében e hó 10-én özv. Konrád Lajosné ven
déglőjében is 10 darab üveget törött össze. 
Persze följelentették, mert szép szóra nem 
akaita kifizetni a kárt sem.

— V erek ed és. Aug. 15-én nekigyür- 
ködzött Unger János, kiskolosvárí lakos és 
Drobni Vencel uggyanotlani lakost alaposan 
elverte, mert 12 napig gyógyuló az ütéseket 
ejett rajla. Hogy azt miért tette, maga sem 
tudja, de az nap valakit ülnie kellett. Szegény 
Drabni Vencel pedig szintén azon gondol
kodik miért lett ő az a valaki.

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

— Id ő já rá s . Meteorológiai időjeientés. 
Németújvár, 1913. évi augusztus hó 15-től 
23-ig. Léghőmérséklet 7 napi közepe 15.1 C 
fok; délután 2 órakor feljegyzet maximum 
242 Cfok 14-én,minimum 13 4 Cfok 14-én. 
A csapadékos napok száma 5, összesen 
50 2 mm. csapadékkal. Legnagyobb csapa
dék 194 mm. 10-én. — Jóslat: Hűvös idő' 
várató sokhelyütt esővel.

EóyRŐL-MÁSRÓL
— H áro m száz  g y e rm e k  ap ja . Él 

Amerikában az Egyesült Államok Tulsa nevti 
városában egy Charles Page nevezetű ember, 
a ki 300 gyermeknek törvényes apja Sokan 
kérdezik önmagukban, hogyan jutott ennyi 
gyermekhez ez az ember. Hát nagyon is 
egyszerűen és könnyen. Page ur a környék 
összes szegény gyermekeit adoptálja, örök
befogadja. Ezt a passzióját még most is Űzi 
és legalább ezer gyermeket akar és szándé
kozik örökbefogadni. Page nagy gondott 
fordít gyemekeire és nem hanyagolya el 
azokat. Vagyonából — mely körülbelül 20 
millió dollár — telik erre is. Gyermekei 
részére pompás, hatalmas házat épített, a 
honnan saját külön vasutján viszi a gyerme
keit az ő külön felállított erdei szabad isno- 
lájába. Gondot fordít gyermekeinek jövendő
beli sorsa iránt és mindegyiket tehetsége és 
kedve szerint nevelteti és taníttatja; akár 
egyetemre is küldi őket.

— Az a lvás célja. Az alvás problé
mája régen is izgulta már az emberiséget; 
a kutatás kilerjeszkedett minden részére és 
több más kérdés közölt a cél kérdése is 
bőven foglalkozta ta tudásokat, elméletet ál- 
litotak fel; egyik cáfolta a másikat és most 
arról szól a hir, hogy H. Piéron alvás cél
ját, hogy eltávolitson egy mérget, mely kü
lönben az agy sejtjeit szétroncsolná és az 
életet lehetelenné lenni. Piéron kísérletet is 
végzett állatokon. Folyton zavarta azokat 
alvásközben és akadályozta őket a alvásban;

N ó m p. t il j v á r  és V i d é k e

az állatok erre állandóan remegtek, majd 
néhány nap múlva elgyengülve megdöglöttek 
Boncolás megállapította, hogy agyuk sejtjei 
szélroncsolódtak. Ha azonban Piéron abba
hagyta a kínzást, az állatok zavarását alvá
sukban, akkor azok elaludtak és hosszú 
alvás után felébredtek tökéletesen épen.

CSARNOK.
írok, mert írtad, hogy írjak.

— Irta: J. Csaplovics Elek. —

írjak?
Könnyű azt mondani.
De mii?
Ha oll élnék én is közöttetek, veletek, 

tudnám. Ismernélek benneteket, a sziveteket. 
Tudnám: mi érdekel, mi boszant, mi fakaszt 
örömöt, but-bánatott belőhetek.

így, a nagy idegenből, ismeretlenül, 
nehezebb.

Mert mi. öcsém, kik élünk küzdve- 
küzdve a lelket ölő, nagy világváros ármá- 
nyos, sötét sférájában, semmiben sem 
epgyezünk veletek, a csendes, nyugott vidéki 
városka fertőzetlen levegőjében élőkkel. 
A ti fejelek, telketek, tiszta, könnyű ; a mienk : 
nyomolt, nehézkes. Bennünk a nehéz léiért 
való harcban igen elhatalmasodott az önzés; 
ti azonban tudtok, azt hiszem, lelkesedni 
még egymásért is ? Mi, itt élünk milliók 
egymás mellett, ismeretlenül; ti, a kis város
kátok, gondolom : egy népes, szép családot 
képez. Ott fáj mindenkinek ami egynek fáj; 
itt öcsém, csak mások baján, hátán kapasz
kodhatunk előre. Mi gyűrjük egymást; ti, azl 

j hiszem, örömmel tudtok segíteni egymásnak, 
j A ti lelkelek-szivelck jó, könyörületes. A mi 
| szivünk? Hát hogy ne mondjam, hogy rossz, 

csak azt mondom, hogy nekünk se lelkünk 
sa szivünk nincs is. Nekünk itt nehéz az 
élet, terhes-egymás miatt; ti ottcsak^váilvetve, 
eggyütt tudtok örülni annak, ugye?

Látod, én úgy képzelem el azt rólatok, 
ha eszembe jut a szép, kedves kis vidéki 
városka, lombos, virágos, zöldzsalus utcáival. 
De váljon, mióta elszakadtam közülietek, még 
mindég Így van e ez úgyis?

Abban a hitben élek, hogy igen. És ezért 
nehéz nekem nektek Írni tárcát, mert ily nagy 
elléntétetjérzek közöltetek és köztünk. Nekünk 
a nehéz malerialisnius, a sötét, lelketlen 
valóságból jut csak; ti gyönyörködni tudtok 
az ideális lehetelenségekben is. Ti ugye, 
szrelnétek valami szépet, aminek örül a 
lelketek-sztvelek? De mikor én itt csak oly 
dolgokat látok, élek meg, amitől ti iszonyod
tok, sirtok.

Megpróbálom öcsém, leírok azért nektek 
egy ily szomorú eselet.

Még a múlt év tavaszán történt, egy 
szabad, unalmas délutánon, kinn barangoltam 
a ligetfélreeső utjain. Gondolkozni szereltem 
volna, elmélkedni valami jón, szépen, mikor 
csak elibém állít egy toprrongyos alak. 
Öles ember lehelen valamikor, most már 
azonban erössen megtört. De még igy sem 
volt kellemes vele találkozni ily félre eső 
helyen. Első pillanatban azt hittem : no most 
lesz egy kis „ne mulass," de jól szemügyre 
véve emberemet, megnyugodtam; bíztam 
magamban. Megjegyzem, ezt még a jó vi
dékről hoztam magammal, már t. i : önbi
zalmat.

Én támadtam ezzel:
— Mi lessz, öreg ?
Végik nézett s isszonyu egykedvűen,

rekedten mondá:
— Kezdhetném azzal, hogy „Pénzt vagy 

életet," de nem, most az egyszer nem; csak 
könyörgöm, uram segítsen rajtam valamivel.

És ezt már oly megtörténten, oly szo
morúan mondta. Kivácsi lettem.

Leültem egy padra s intettem az öreg
nek, hogy ő is üljön bátran oda.

Rám nézett csudálkozva, nyugtalanul.
A szeme meg is villant, de csak egy pilla
natra, úgy mint a lámpa, mikor elaludni 
készül és oda ült a pad másik végére.

Ekkor oszt én belém szállott az ördög. 
Megkísérlem, gondolám s ingerkedni kezdtem 
a nyomorúságával. Elő vettem a tárcám. 
Engedtem, hogy lássa a tartalmát, de figyel
tem minden mozdulatára s csörgettem benne 
erősen az ezüstöt s a pár arany daradot.

Láttam a sóvár pillantását és mégis 
iszonyodva nézett reám. Majd be fedte a 
szemét piszkos tenyerével és remegve kért 
hogy vessek néki valamit, oszt had menjen 
útjára. És nekem volt szivem, volt lelkem, 
hisz itt már én is elfásultam, de volt bátor
ságom is hozzá, hogy gvötörjem tovább s 
oda nyújtottam neki 2 fillért.

Jól számítottam. Erre mint egy fene vad 
felhördült De csak egy gondolat, készen 
vártam. Browningom hideg csöve a homlokán 
elvette a kedvét, hogy használja ütésre emelt, 
összeszoritott öklét.

— Csendesen öreg, csak nyugalom. 
Mondottam — mert maga érdekei engem, 
talán szánom is. De meg most nincs más 
dolgom, mondja el nekem, kicsoda-micsoda? 
Miért ilyen, ahogy kinéz mostan? stb. Ha 
engedelmeskedik és tetszik majd a mit mond, 
ezt a tiz koronás aranyat magának adom.

Gyűlölettel nézte a pénzt, a revolvert 
egyaránt, miközben törölgette verejtékes hom
lokát.

— Gyűlölöm az urat, ha tudnám meg
fojtanám, de két napja nem ittam, beszélek.

— Tudom. Hallgatok. — Mondám ne
vetve. — Rajta I

— Négy évvel ezelőtt még ur voltam 
én is, boldog, vagyonos. Volt egy szép 
feleségem, egy édes gyermekem, egy jó 
menetű üzletem, — kezdé. — örültünk az 
életnek, mig végre valaki meg irigyelte a mi 
boldogságunkat is. Egyszer csak meg szállott 
a DSmon, kártyázni kezdtem, Feleségem kért, 
könyörgött, majd fenyegetődzött. Hasztalan. 
A szenvedély rabláncra fűzött s mikor vesz
tességeimet feledtetni, inni is kezdtem, a 
sorsom meg volt pecsételve.

— És ki vitt erre az életre? Üzlettársaim. 
De ezt már csak akkor láttam, tudtam meg, 
mikor már minden veszve volt.

— Egy ember, kit barátomnak hittem, 
hogy elérje aljas célját, kellet, hogy elősször 
engem döntsön a romblásba.

— Szemet vetett a feleségemre, meg 
kívánta vgyonomat. Kártyára csábított. Elő
ször nyerni hagyott, de mikor látta, hogy 
a szemvedély már körmei között tart, az ital 
segítségével kifosztott mindenemből. Gon
dolta, hogy a szegény, nyomorult emberrel 
könnyebben elbánhat.

Megpihent egy kissé az öreg s a szemei 
vérben forogtak.

— Egy reggel, — folytatá, — mikor 
haza kerültem mámorosán, feleségem, szép
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|mj p ' ermclemnek halt helyét leltem s velük 
eltűnt az *  gazember, az én kedves barátom 
is. Ekkor egy rövid időre kijóranodtam. A 
mámor 1 eíjrett az Őrület kergetődzött agyamé 
bán. Vég«m volt. de a boszu, az még tar- 
tulta bennem a lelket. Tűvé lettem a félvi- 
lágot, míg végre ráakadtam e izörnyekre. Az 
asszonyt, azt nem volt lelkem bántani, de 
annak a gazembernek golyót röpítettem az 
oldalába. Nem volt szerencsém, de neki sem. 
Meggyógyult ugyan, de nyomorék maradt. 
És az az asszony, holott tudta, hogy az a 
másik a gazember, mégis vele maradt. Igaz, 
hogy nem is kellene többé, de meg nem is 
tudnám mit csináljak velük. Most oszt csak 
iszom-lszom szüntelen. Iszom, hogy ne ká
romoljam meg azt, a ki reám mérte a szörnyű 
csapásokat, az Istent. Nem, hisz még azt 
kérem, könyörgöm tőle, hogy csak addig 
engedje vonszolnom e nyomorult testemben 
az összetört lelkem, mig még egyszer kezem 
közé kapom azt a gazembert, ki így, aljasan 
tette tönkre életemet. És fogadom, hogy ak
kor örömmel, élvezettel fojtom nyomorék 
testébe, nyomorult, bűzös, undorító lelkét. 
És akkor kiegyenlítettem számadásom s bát
ran megyek elibéd, Isten

Itt végre elhallgatott az öreg, többé , 
nem hallottam szavát. Bele tette eltorzult j 
arcát a két térdén könyöklő piszkos tenyerébe, ! 
s folyt a szeméből a könny hangtalanul, j 
Még Így sem láttam soha sírni senkit. De : 
érzem, hogy erre csak legiszonyúbb, legna- j 
gyobb fájdalmában képes az ember. {

Odatettem melléje a jól megszolgált 10 
koronát. Most már igazán gondolkozva men
tem s mehettem én is tovább. —

Ez egy, de uram Isten, mennyi minden 
van itt igy 11

És most, hogy ezt leírtam nektek, édes 
öcsém; azon gondolkozom megint:

Mennyivel fenségesebb, jobb, tisztább, 
magasztosabb lehet ott nálatok a fák, a vi
rágok között az élet?

Ott közelebb lehet hozzátok az Isteni

SZERKESZTŐlJ)ZENETEK.
MUhlwinkliek A közlemény, helyszűke 

miatt, a jövő számban jelenik meg.

fia*-- - se

kőfaragó és szobrász 
Körmend, Rákóczy-utca 23.

Készít és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

sírem lékeket
szobrászati műveket a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb 
és legmodernebb kivitelig.

Olcsó árak! — Olcsó árak! 
P o p  to.s ,ík i szó Igá \ ú  s !!

N é m e t f i j v á r  V i d é k e

Barabics Ferenc konyhakertészete, Körm end.
Szives tudomására adjuk Némelújvár és vidéke közönségének, hogy körmendi 

konyhakertészsti telepünkről a németujvári piacra minden héten kétszer

m > = = a S Z E R P Á N  ÉS V A S Á R N A P  t = = = = S
\  ’ a Főtéren (a pék-bódék mellett) lévő árusító helyen nagymennyiségű és a legjobb 55 

minőségű, mindenkor frissen szedett és kellően megtisztított

zöldség- és főzelékféléket
hozunk, hol mindennemű zöldségfélék, karfiol, káposzta, paradicsom, paprika, 
zöldborsó, kitűnő minőségű télt e ltev ésre  a lkalm as u gork a  stb. jutányos 
árban szerezhető be. Tisztelettel Barabics Ferenc.

z i t z

6 R 0 S S  L A J O S  N É M E T U J V Á R
Szives tudomására hozom a nagyérdemű közön

ségnek, hogy Németújváron, a főtéren lévő órás és 
ékszerész-üzletemet a mai kor igényeinek megfelelő

látszerészeti cikkekkel
bővitettem ki. Raktáron tartok olcsóbb és jobb minő
ségű orrcsiptetőkel (zwicker) és mindennemű szem
üvegeket. Szemüvegek javítását a legjutányosabban 
és gyorsan eszközlöm. — Nagy óra- és ékszer raktár.

ÓRÁS ÉKSZERÉSZ ÉS LÁTSZERÉSZ
3 & S

Hirdetések felvétetnek.

Í  f r a n z  w a l k e k  n é m e t ú j v á r
I  MECNANISCNE & LANPWIRTSCNAFTLKNE ^ASCHINENBAU

REPARATUR WERKSTÁTTE.

Übernáhme sámtl. Maschinenrcpiratur wie Náhmaschinen, F abnáder ,  
Landwirtschaft, Gewerbe und Mühleiei Maschinen, Mühlwaltzen rüfe- 
lungen. Renowirungen von D a m p f , Gas , Benzin- Electro-, Automobil
und rahrrad-Motoren. Instalation von Luft, Spiritus, Acetylengas und 
Electrische Lichtanlagen. Privát Telepbon- und Telegraf Leutungen.

—  BRUNNEN PUMPEN UNP WASSERLEUTUNíEN. —
Badeeinrichtungen. Samtl. Eisen-, Drah , Hobel-Frais 
und Pressarbeiten. Anferligungtn von vorrichtungen 

zűr erzeugung von Massen Artikkel.

ÜBERNENME SÁMTLICNE EISENfíUS- 
BRÜCNE ZUM AUTOGÉNÉN SCNWEISEN.
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KÖZGAZDASÁG
ÓABONA-ÁRAK.

Németújvár, 1913. évi augusztus hó 22.
Latzer Mózes Fia eég Jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők
Búza ~ —. — ■— 20 20 — 20 20
Rozs — — — — 16 16'—
Árpa — — — — 16'----------
Zab _  _  _  -  15 7 5 -  16—
Tengeri — — — 20' 20.—

S t S i  ( 3 2 ^  fiSA Sa i s i

Tartós s szép kivitelű szőrme
boákat és sapkákat készít:

R o c k  I m r e
szücs-mester és sapkás 

Körmenden, apolg.isk. mellett

iE il I l i i  E li

i

Üzlethelyiség 
és 2 szobás lakás 

kerestetik!

Cim  megtudható e lap 
kiadóhivatalában.

f s a  jju ftü gMAS

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 szardinia. Rum, tea és a 

legfinomabb cognac. Likőr raktár. 

Az összes ásványvizek. — Heller 

cukorka - különlegességek gyári 

raktára. —  Mindennemű pezsgők.

Keill-festékek
minden létező színben raktáron.

@
Égy alig használt?

kerékpár
jutányosán eladó. 

Cim a kiadóhivatalban.

*

1

1

@@@@@

AAAAAAAAAAAAAA

Lutterschmiedt
Ferenc

Német-újvár .
W W W W W W W W W W ^W W W

Szikviz, Gasé és
Provita-gyár.

A szikviz baktériummentes két

szer, átszűrt vízből készül.

G j sé és Provita a legelső orvo-. 

sok által ajánlott közkedveltség

nek örvendő kitűnő üdítő ital.

Ezen italokat kocsin vidékre is 

elszállittatom. — Viszonteladók

nak nagy előny ár.

Nagy választékú raktár honi és 

külföldi pezsgőkben, Gyógyborok.

Egy tanonc felvétetik.

- ■ r  ■

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.

JANISCH JÓZSEF
mészáros és hentes 

NÉMETÚJVÁR (A FŐTÉREN.)

Mindennemű husnemüek, kalbászok. 
Naponta frissen vágott marha- és 
sertés-hus. — Sonka, szalonna slb

A 6RÁCI RÉSZVÉNY-SÖRFŐZDE 
NÉMETÚJVÁRI FŐRAKTÁROSA.

j H ÉPÜLET ÉS TÜZIFAKERESKEDŐ.

m m
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Hirdetések
felvétetnek 

a k ia d ó h iv a ta lb a n .

<§HgA<g> <gÍÂ >

IW E R  KAROLY
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS

HÉMETÚJVÁR, 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 
Temetkezés i  Vállalat .

f :
A

„ETERNIT'-Schiefer
IST PASS

BESTE UND BILLkíSTE DACN.

Ifi
Feuer und sturmsicher, leicht, bedarf keine 

Reparatur. S t á n d i g e s  g r oss es  Láger !

Deckung übern im m t:

LEOPOLD HOFFMANN
Bezirksvertretung

->! N é m e t ú j v á r ,  f á 
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BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Németújvár, 43. sz., Kovács G yula-fé le ház.

------------ ---- — » c -----------------------

M indennem ű nyom tatványok ízlésesen, gyorsan és jutányosán 

készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg

hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelm i és 

hivatalos nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 

borítékok, 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, Némelújváron.

if


