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A LLELUJ,
Mint az óceánból kiemelkedő grá
nitszikla, úgy áll meg a parányi em
ber a végtelenségek középpontjában,
az örökkévalóságok összefolyásában s
fönséges tekintetét az egek boltozatára
emelve, okoskodni kezd: mi vagyok
én ? Honnan jöttem és hová megyek ? 1

élnünk; a létről, a Valóságról van
öntudatunk, tehát a semmiséggel nem
lehetünk rokonságban.
Igen, életünk nem lehet kihívó,
kínzó ellentmondás. Valamint fizikai
szemet nem azért formált, hogy ne
lássak s fület, hogy a diszharmóniák
És minél nagyobb tudással és éles tól megsüketüljek: szakasztott úgy:
látással néz be a mindenség és önlénye lelki szemembe is napsugárt, s fülembe
elrejtett világába, annál inkább meg zenét kell varázsolnia! Akarnia kell,
kell győződnie, hogy magára hagyatva hogy, ami a hegyi pataknak a lejtő
úgy áll az élet problémái közt, mint hullám, s a szívnek a .r-tmusos dobba
az eltévedt utas az alpesek hegysza- nás, az legyen az önmagát megértő
kadékaiban : a merre néz, el van vágva léleknek az ö r ö m és t u d á s .
S az élet forrása, a végtelen őserő
az ufjá. Hasztalan fordul a tudomány
ezt
- a történelem szerint - meg is tette.
hoz: ez az élet problémáival szemben
Hogy
megnyugtató biztosságra tehes
néma; egyetlenegyre sincs felelete.
síink szert Vele szemben, az élet nagy
Hivatásához mérten — bevezet a
problémáit, önéletünk rejtélyeit egy
természet titkaiba s mint egy transrendkívüli történeti tényben — Krisz
cendentalis összeköttetés reflexe oda
tusban — oldotta meg. Abban a
állít a végtelen elé.
Krisztusban, a ki halálba ment az
Itt aztán a vezetést természetesen életért s úgy ment, hogy visszatért az
másnak kell átvennie. De, kérem, ki
é l et t el . „En vagyok — mondta Ö —
csoda legyen az a más? Ember? .. . a feltámadás és az élet*. S a világ
Buddha? Heraklit? Nietsche? . . . azt felelte: Hiszek. Az a világ,amelyen
Melyikük vezet el az élet sötét, rej . úgy győzött, ahogy a napsugár a vitélyes labirinthjából azon világosság j rágkelyhen, amelyet kinyit; kinyit, nem
hoz, melyben a földi élet minden ta erőszakkal, hanem édes csókkal. Az a
lánya megtalálja világos, megnyugtató kér. világ, mely a szellemnek és életmagyarázatát? — Hisz ezek mind j erőnek oly kimeríthetetlen készletével
olyanok, mint a keresztes pókok az,
í rendelkezett mindig, hogy mintegy
üde fenyvesben, melyek a fenyők gá , játszva győzött a mindenféle akadályáira s a kakukfüvek szálaira kötik
' lyokon és szorongatáson.
pókhálóikat s virág s harmat ellenére
Halálba és kínszenvedésbe vezette
csak legyeket fogdosnak. Hogyis mond hitvallóit: nem az őrület egy pillanahatnák az ilyen pók-leikek, hogy lát ; tábaii. hanem hosszú három századon
nak és értenek; látják a szépet, na | át, mialatt csak volt idejük kijózanodni
gyot, fölségest? Óh, dehogy! ók csak s körültekinteni, bizonyosak-e arról,
bibircseket, foszlányokat, töviseket lát , amiért meg hagyják magukat ölni. A
nak, de az e g é s z e t néni látják!
| történeti kritika ugyan még akkor nem
S lehet-e igaza annak, a ki nem ' szerepelt, mint rendszeres tudomány,
lát? azoknak a nirvanista, fatalista, i de azért nevetséges volna az a vállal
pesszimista, nihilista . . . lelkeknek, a kozás, mely a Tacitusok, Suetoniusok,
melyek csak sötétséget látnak? Va Origenesek, Ágostonok és Aranyszáju
gyunk, tehát erősen kell lennünk, élünk, Jánosok korára azt fogná rá, hogy
tehát örvendezve s győzelmesen kell vakon nézte a feketét fehérnek.

S nemcsak a brutális erőszakot
győzte le, hasonló győzelmesen állta
ki a diadalnak s uralkodásnak vesze
delmes próbáját és a szintén vesze
delmes érintkezést a görög filozófi
ával, mely alkalmas volt teljes elmállasztására és átváltoztatására, ha nem
lett volna maga az elpusztíthatatlan
őserő. Kiálta a belsején rágódó fér
geket, melyek fölemésztenek minden
más intézményt, Kibírta a félvad ele
meknek hirtelen beözön lését, mely
azzai fenyegette, hogy belefullasztja a
barbárságba, ahogy a valóságban be
lefojtotta a római műveltséget. Kibírta
az uj életre támadt pogány művelt
ségnek sokkal veszedelmesebb, mert
kedveskedő ölelését — és ma is állja
a kritizáló észnek és a sikereitől megittasult tudománynak támadásait.
Állja, mert nem kételkedik ebben
az örök vigasztalóban, a lankadást
nem ismerőben, az energiát sugárzó
ban: „Bízzatok, én meggyőztem a vi
lágot!" Az élet sötétségében a dicső
séges Krisztus a ragyogó víziója s az
élet éjében várja az örök örömök nap
jának hajnalodását. Minden izében
bizsereg az örök élet tavaszának ér
zete. Hisz evangéliuma lépten-nyomon
az örök élet hymnuszát zengi; életet
sürget, életről és örömről beszél.
Lemondás helyett halhatatlan reményt
hirdet; napnak s nem éjnek mondja
magát. Ez a szellem leheli azt a
szaszafrasz-illatot, mely az örökkéva
lóság tengere felől leng felénk s hal
hatatlanságról beszél. Ez a szellem
nem törődik az élet ellentmondásaival
s a jók szenvedésére s a roszak sze
rencséjére utaló rettenetes szkepszissel.
Ő tövises utakon is derült homlokkal
halad s a halál kapuján át öntudatos,
örök reménnyel vonult be Mert nem
lágy s ralativ érzések anyagából gyúrt
istenkép, hanem az erők Istene az ő
Istene. Bárminő köd ereszkedjék is
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lelke halhatatlanságot kérő ösztönére, boldogulásunkra a közéletet, akkor
ezen a ködön mindig átszivárog egy azt kell felelnünk: a közélet élére,
fénysugár, mely borongó érzéseit föl jogok védelmére, orvosokul . . . csak
olyanokat kell és szabad állítani, akik
emelő reménnyel vegyiti.
A húsvéti szellem kívánja mind szeretika halhatatlan lélekkel megáldott
nyájunktól, hogy ébredjünk öntudatára embert az Istenben és Istent az em
életünk végtelen értékének; mert ahol berben. Csak ezek! Mert Isten tisz
nem vágynak az örök életbe ott az teletében alázatosak és gyengédek, mint
ideiglenes, öntudatos élet céltalan, ért egy tiszta gyermek, a közélet mun
hetetlen kin, gyötrelem: a taposott káiban erősek, kemények, megveszte
földü kunyhóban ép úgy, valamint a gethetetlenek, elvhüek, becsületesek.
Járjuk meg az életet az örökkévalóság
zsuros parfümös teremben.
Avagy talán már nincs szükségünk jegyében, az örökkévalóság vágyával és
természetfölöttiekre, az Isten müveire a reménységében. Mert csak Így lehetünk
vallásra? — Miután megfüröttünk az értékekké, jellemekké, méltókká az úri
előttünk élt korok forradalmainak vér ember, a kultur ember nevére. Mert
fürdőiben, melyektől tisztulásunkat vár
tuk; miután ittuk a vért a múlt szá senki magát rendeltetése szerint tisz
zad háborúiban és testvérharcaiban, tává, méltóságossá, jóvá nem teszi,
melyekben igazságainkat, jogainkat ke csak, aki hisz az örökkévalóságban,
restük; miután olyan finommá tettük csak, aki dolgait igazi értékük szerint
az életet és a bűnt s úgy elárasztot becsüli.
^
Páter Agnell.
tuk vele a világot; miután a felvilágo
sodás nevében egész a nép leikéig
vittük a romlást, ahelyett, hogy boldo
Április 8.
gok, vagy legalább is nyugodtabbak i
—
— Irta: Szekeress Margit. —
volnánk, lelkünk sokkal szomjasabb
és izgultabb, mint bármikor!
Az emberiség egyik legnagyobb gyar
Hogy boldogok lehessünk, arra lósága : a feledés. Az Idő forgásával fe
szükséges a lelkiismeiet mélyein gyö ledni tudjuk azt, akit tiszteltünk, szeret
kerező az az elv, hogy higyjünk lelkünk tünk s akit félisten gyanánt csodáltunk. Uj
; arcok tűnnek a régiek helyébe, uj csillagok
végtelen értékében.
Ez az elv a köz é I e t legbiztosabb az üstökös helyett s amazok sápadt, értékelve is. 1. Napóleon zászlótartóját j teleti, de u j _csillogásukkal feledtetni tudják
| emennek ragyogását, mely egy országot töl
egyik csatájában lelőtték. Kérdezték, tött be fénnyel, ragyogással, világossággal —
kit állítsanak az elesett helyébe a i de már régen.
zászlóhoz. Bretagneit állítsatok oda,
Nem akarom, nem tudom hinni azt,
parancsolta a császár. Egyet abból a | hogy „a legnagyobb magyar" glóriás alakja
kemény, kitartó fajból, egyet az ezer immár a feledékenység homályába merült
vihartól edzett bretagneiakból, akik volna s csak az iskolákban emlékeznének
meg róla A história lapjainál mindazonáltal
kemények, mint a gyémánt, az Isten
egy ilyen nap, — halálának évfordulója —
imádásban pedig gyöngédek, mint egy alkalmas arra, hogy a történelem segítségé
apró gyermek.
vel fölidézzük szent alakját, nézzük életét,
Es ha azt kérdezzük, kik vezethetik vizsgáljuk tetteit és céljait I

Kuruc történet.
I r t a : K öncöl A ntal.

A Rába-vidék egyik kis falujában a nap
nyugodni készül. Fáradt sugarai messze
elnyujtózva kedvetlenül válnak meg a kies
vidéktől, de itt az est, a sötétség elnyomja
őket, távozniok kell. Utóljára még egyszer
megfürödnek a Rába csillogó vizében, azután
egyenkint visszahúzódnak, eltűnnek.
Az egyik távozik, a másik megérkezik
Feltűnik a teli hold szende képe s most
az bocsátja le a földre ezüslös fényéi. Föl
tárnád az esti szellő s kísérteties mozgásba
hozza a partvidék sűrű füzeseit, megráz
minden bokrot, megmozgat minden ágat,
mintha kutatna, nem változott-e valami azóta,
hogy móljára lengetle azokat. Csendes ringatódzás vesz erőt a természeten nyugodni
készül minden, csak cgy-egy késői madár
hangja zavarja meg az éjszaka csendjét.
A faluban minden csöndes, a faluban
minden sötét, csak a nemes Csáklyás Máié

kúriáján van világosság, van nagy sürgés
forgás, akár csak lakodalomra készülnének.
Különben ez nem feltűnő, hisz a nemzeles
ur kúriája nem igen szokott vendégek híjá
val lenni, különösen az előbbi, nyugalma
sabb időkben. Mostanában legföljebb az erre
járó kurucok tiszteletére szokott vidám la
komákat csapni, de azért az is megesett
néha, hogy ami a kurucnak készült, labanc
gyomor temette el azt Egyszer azonban
még ennél is furcsább dolog történt.
A délután folyamán egy tizenöt tagú
labanc csapat érkezett a nagy kuruc nemzetes ur házához. Vezetőjük kurtán meg
értette magát a házigazdával:
— Megvan kend, vén kuruc I Mától
fogva foglya a császárnak.
— Nem vagyok én, nem is voltam én
soha a császár ellensége, higyjék el, édes,
vitéz uraim.
— Nem oda Buda. Tudunk mindent.
Kend a kuruccal larlott egész életében, de
most lakolni fog; holnap visszük egyenest
Becsbe.
Megrémült a vén róka, maga sem hitte
volna, hogy ilyen csekély a bátorsága Könyörgött.
— Vitéz urak, mit kívánnak? Mindent
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Újai, — nem lehet, nem tudunk róla
Írni, hiszen életének legkisebb mozzanatával
is behatóan foglalkoztak kiváló történetírók
s feldolgozták azt a legapróbb részletekig,
célom inkább az hogy most, mikor a Föl
támadás nagyszerű cselekménye végbement
elődünk és lelkűnkben, támadjon fel egy
pillanatra a legnagyobb magyar is a cenki
hűvös, borongós sírboltból, hogy példáján
lelkesülve, ideálul állítsuk magunk előtt a
forró hazaszeretelben, melybeu ő nem is
mert határt, nem érzett fáradtságot s nem
kiméit áldozatot, s amely miatt történt, hogy
ez a nagy nemes lélek ezelőtt 54 évvel,
április 8 -án életét kioltotta.
„Nem halt az meg, ki honosainak emlé
kezetében él.“
Emlékezzünk tehát I
*
Széchenyi István gróf 1791. szeptember
21-én született Bécsben. Atyja, Széchenyi
Ferenc, a magyar nemzeti muzeum megalapí
tója, édesanyja pedig Festetich Júlia grófnő.
Mindkettő nemes lelkű, fenkölt gondolkodású
volt, s e tulajdonságuk összpontosult a
legnagyobb magyarban is. Otthon gondos
nevelésben részesült a legkitűnőbb nevelők
vezetése mellett s korán jelét adta fényes
tehetségeinek. Édesanyja — a legjobb ma
gyar nők és anyák egyike — pedig elhin
tette lelkében a vallásosság magvát, mely
egész életében oly szépen megnyilatkozott.
Mutatják ezt ránk maradt imái — miket
maga szerzett — melyekben egy nagy lélek
imádkozik a magyarok Istenéhez, hogy töltse
el szivét szeretettel hazája, embertársai és
honfiai iránt.
Napóleon hóditó hadjáratai arra bírták
atyját, Széchenyi Ferencet, hogy mind a há
rom fiát katonai szolgálatra adja. István is
a hadi pályára lépett 18 éves korában fél
beszakítván eddigi tanulmányait. 1809-ben
Csehországban találjuk, majd részt vesz a
lipcsei csatában és Paris bevételében, min
denütt kitüntetvén magát. A hadseregben
nehéz kémszolgálatokat is teljesített s gyor
san emelkedett a rangban. Mikor azonban
huszárkapitány lett, észrevehetően mellőzték
megteszek érettük szívesen, csak a szabad
ságomat hagyják meg, kíméljenek meg véuségemre.
Jól van, öreg. még az egyszer meg
kíméljük ; de legyen ám jó vacsora, kuruc
nak itt több ne jusson, ha kedves az élete.
— Lesz, lesz, vitéz uraim ; addig is, inig
beái az est, menjünk le kis kóstolóra jó
hűvös pincémbe s éltessük a császár urat,
mig elkészül a vacsora.
Pedig ugyancsak az ijedség adta ajkára
e barátságos szavakat, mert bizony kicsú
szott a száján, mikor nem vették észre :
— Hogy a mennydörgés m . . Hogy
akaszlófán száradnátok valamennyien.
Végtére is mit tegyen. Jó képet vágott.
Lementek a pincébe.
Vidám élet kezdődőit o tt: biztatta, itatta
őket s úgy megjött a kedvük a kuruc bor
tól, hogy végre kuruc nótákat dalollak a
a labancok is Egy alkalmas pillanatban
azonban meglépett az üreg, felszökött a pin
céből s alkalmadat! vendégeire zárta a ne
héz vasajlót. Föllélegzett s bátran beszélt
most már.
— Ezek hát emberükre akadtak. Majd
meglátjuk, ki a/, ur a háznál.
Ott lenn talán észre sem vették, talán
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s ezért lemondott a katonai pályáról, de
meg érezte azt is, hogy nincs erre hivatása,
hanem egészen más vágyai és eszméi vannak.
A háborúk alatt sokat járt külföldön s
látván az ottani viszonyokat, lelke tele lett
reform eszmékkel, melyeket meg akart sze
retett hazájával is ismertetni.
Egész lényét lángoló hazaszeretet járta
át, azért először is Magyarországot műveltté
és hatalmassá akarta tenni; csak azután
függetlenné. Ez lebegett mindig lelki szemei
előtt s ennek eléréséért küzdött egész életé
ben. Mert mit ér — úgymond ő — ha egy
nemzet politikailag független is, de értel
metlen, műveletlen, egymással össze nem
tartó nép, inig, ha egy nemzet értelmes, va
gyonos és egységes, azt nehezebben lehet
leigázni.
Ezért jutóit összeütközésbe másik nagy
hazánkfiával, Kossuth Lajossal, aki először
Magyarország politikai függetlenségét akarta
kivívni. Egyik müvében a Kelet népében
egész szenvedélyességével ostorozla öt és
követőit, de nem volt képes föltartóztatni a
vakon örvénybe rohanó nemzetet.
Tanulmányútjai után —. melyek nagy
részét barátjával, Wesselényi Miklós báróval,
tett meg — a magyar viszonyokkal foglal
kozott behatóan ; s ekkor látta, hogy a ma
gyar nemzet mennyire hátramaradott a kul
túrában, sőt még nyelvét, szokásait s erkölis imár rég’ elfeledte. Pedig lelke mélyen
láng betűkkel volt odaírva: „Nyelvében él
a nemzet!“
A nemzet jobbjai is kétségbe estek a
jövő felett, de ahelyett, hogy cselekedtek
volna, a m ú lt emlékeiben kerestek vigaszta
lást. S mikor mindnyájan kétségbeesésükben
tespedésbe sülyedtek, egy férfiú lépett fel,
ki a haza jövőjén nem kétkedett: Széchenyi
István, s kimondta e nagy szó l: Magyaror
szág nem volt, hanem lesz!"
E szó villámként csapott le a nemzetre,
ébredezni kezdtek mély álmukból s remélni
egy szebb,, egy jobb jövőben.
ilyen elhatározásokkal és eszmékkel
foglalta el helyét az ifjú gróf a hosszú szü
net után megnyílt országgyűlésen 1825-ben,
nem is törődtek vele. Folyt a nóta, folyt a
bor is, mig csak ki nem dőltek. Az öreg
nem sajnálta borát, örült, hogy megszaba
dult. Harmadmagával ült ki az ajtó elé
strázsálni Virágos kedvében rágyújtott ked
ves nótájára. Elvégezte s újra kezdte rend
kívüli örömében:
Úgy igyál bort, hogyha hallod az trombitákat,
Vért ihassál s német testből rakj garmadákat,
Verjük által az labancot a másvilágra,
Úgy ad Isten békességet édes hazánkra.
(Ré^i kuruc tábori dal.)

De a nótázás előtt nem feledkezett meg
arról sem, hogy a labanc parancsolta vacso
rát kurucok költsék el. Elküldött Mikó Gás
párért, ki két órányira a hegyháton tanyá
zott kisded csapatával. Megüzente azt is,
hogy többen jöjjenek
Vitéz Mikó uram nem szokoll holmi
magyaros vendégségbe hívásoknak ellene
mondani; mikor Csáklyás uram liivja, akkor
meg épen nem, hiszen régi, kipróbált kuru
cok mind a kellen s e mellett atyafiságot
is tartoltak egymással, amennyiben Csáklyás
uram dédapja második feleségét a nemes
Mikó-familából választotta.
Mikó Gáspár ura volt szavának. Mire
az est beállott, ű is beállított úgy tized ma-
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amely a nemzet kifejlődésére nagy befolyást
gyakorolt. Ezen az országgyűlésen a magyar
nyelv és nemzetiség fejlesztésének eszköze, képen egy felállítandó akadémia, vagyis
. nyelvművelő intézet tervéről voll szó. De
felsőbüki Nagy Pál, kiváló szónok, megrai gadó szavakkal ecsetelte ennek lehetetlenségét, mert hiányzik a feltétel: pénz, pénz,
pénz!
Nagy Pál beszéde általános hatást kel
teit s e beszédnek hatása alatt kelt föl, —
mikor az óra ép 11 -et ütött — egy fiatat
huszárkapitány, s felajánlja a magyar nem
zeti akadémia megalapítására jószágainak
egy évi jövedelmét 60.000 frt.-ot.
Ez az ifjú Széchenyi István voll.
Széchenyi fellépése mindenkit megle
pett s a többi föurak is — felbuzdulva
példáján — (Vay Ábrahám 8000 fi t , Károlyi
40.000, Aildrássy 10.000 frt.) kinyitották
erszényeiket s rövid idő múlva 118 0 0 0 frt.-ot
ajánlották fel. Néhány nap alatt 250 000frt.-ra
egészítenék ki ez összeget s ezzel a Ma
gyar Tudományos Akadémia alapját ve
tették meg.
Az akadémia megalapítása után gyor
san terjedt el Széchenyi Ilire az országban
s a nemzet tőle várta szabadulását. A beléje
vetett bizalomnak fényesen megfelelt s meg
kezdte irodalmi munkásságát. Mikor a nem
zet hátramaradottságának okát kutatta, azt
j apasztalta, hogy azok a körülmények mind
j megvannaak a magyar hazában, melyek egy
| nép gazdagodását elősegítik; a jó Isten
! minden adományával megáldottá e földet.
I
’
Kutatásai közben látta, hogy Magyaror
szágnak nincs kereskedelme, már pedig e
j nélkül egy nemzet sem képes boldogulni. A
i kereskedelem vetné meg Magyarország gaz
daságának alapját is. Ha a történelem lap. jait forgatjuk, látjuk, hogy kezdve a főniciektől s a görögöktől egészen Angliáig és
Németországig, kereskedés nélkül egy nem
zet sem lett vagyonossá és önállóvá. Hatal
mas nép minden időben az, amelynek erő
sen szervezett kereskedése van I
Ha kezünkben vesszük bármelyik munkáját, ott látjuk a vallomást, hogy minden-
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ben hátra vagyunk s a keserűség, mellyel
ezt kimondja, elég mértéke érzéseinek, me
lyekkel lelke tele volt.
Első irodalmi müvét a lóversenyek és
lótenyésztés ügyének köszöhetjük ; mely 1828ban jelent meg Lovakrul cim alatt. Ebben
saját tapasztalatait értékesítve, tanácsot ad a
lótenyésztés emelésére nézve s hangsúlyozza
a lótenyésztés s a lóversenyek fontosságát.
Nagy sikerét az 1830-ban megjelent
Hitel citnü munkájával aratta. Ebben arra
lanilja a nemzetet, hogy boldogulását ön
erejében keresse s egyúttal tevékenységre,
gazdagodásra, önzetlen hazafiságra és egye
sülésre buzdítja, mert csak igy teljesülhet
nek be a Hitel végszavai : Sokan azt gon
dolják „Magyarország — volt, — én azt
szeretem hinni: lesz!"
A Hitel ellen csakhamar éles támadás
sal felelt gróf Dessewfty Jószef, az ellenzék
egyik vezére, a Hitel című munka tag la ltjá 
val. Erre válaszul Széchenyi megírta Világ
cimii müvét 1831-ben, mellyel mintegy vi
lágosságot akart nyújtani, az előbbi mii
helytelen értelmezőinek.
Időközben megírta a Stádiumot is, melyet
azonban nem adhatott ki Magyarországban
a cenzúrától támasztott nehézségek miatt,
ezért Lipcsében adta sajtó alá 1833-ban.
; Ebben a miiben a reformeszméket foglalta
12 pontba.
A Stádium előtt egy rüpiratot adott még
ki Széchenyi a Magyar Játékszínről, melyben
egy magyar állandó színház felállítását sürgető.
Megalapítja a Nemzeti Kasinót, hogy az
országgyűlési dolgokat legyen hol előzőleg
megbeszélni. Neki köszönhetjük a Lánchid
. felállítását is, mellyel két célt akart elérni,
egyrészt, hogy a Duna két partja állandó
híddal legyen összekötve, másrészt, hogy
rési törjön a nemesség adómentességi ki
váltságán, ő ugyanis elrendelte, hogy, aki
általmegy a hídon, — nemes és nem nemes
egyaránt — köteles 2 garast fizetni.
Sok évszázadon át folytatott hiábavaló
kísérletek után Széchenyi volt az, aki 1830ban felkarolja a Duna szabályozásának ügyét,
hogy a magyar a külfölddel kereskedést
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gával a nemesi kúriára. Az ő érkezésük De minek is iszik a labanc bort, mikor neki
okozta Csáklyás uram házánál a nagy sür- a v íz is jó — gúnyolódik tovább Mikó
Gáspár.
gést-forgást.
Vidáman köllölték el a jó vacsorát, a
De bezzeg elhallgatott, amikor jobban
mely alatt a nemzetes ur nagy örömmel megnézte az ott heverő alakokat és azok
mondá el a délutáni esetet. Természetes, ban saját embereire ismert. Kitört belőle a
nem kímélte a szót, hogy hősnek tekintsék, keserű szemrehányás :
— Emberükre akadtak, leszórtam őket
— Ezt a gyalázatot is meg kellett érnem.
a pincébe. Más ember helyzetemben agyon Fölfordult a világ, amikor a kuruc alacso
nyba le a saját faját.
ijedt volna,
— Há t ... h á t. .. igaz, de há t . . . a kuruc
— Igaz, igaz I Csak a kuruc nem veszti
is csak rajta veszi, ha nem jár egyenes
el virtusál I
— De hát jó lesz megnézni őket. Nem utón — mentegetődzött zavarában a házi
ölte-e meg őket a labanc félelem s a ku gazda.
ruc bor ?
A dolog igy történt. Mikó uram tizenöt
— Helyes, menjünk, lássuk a vitéz csá emberét kémkedni küldte a vidékre, akik,
hogy sikeresebben eljárhassanak tisztükben,
szármadarakat.
És elindultak a pince felé. Kinyílt a labancoknak adták ki magukat, De Csáklyás
vasajtó, belülről nem hallattszotl más, csak uramnál hamarosan póruljártak.
a részeg labancok szuszogása, nyöszörgése.
Vitéz Mikó Gáspár rövidesen összesze— Ilyen gyönge természete is csak a delődzött, szekérre rakatta felsült kémjeit s
labancnak lehet
jegyzé meg Mikó uram kíséretével együtt boszusan távozott. Ez idő
menet közben.
től fogva nem látták öt többé Csáklyás
Végre eljutottak a célhoz : a jeles fog Máié házánál.
lyok ott feküdtek egy halomban a hor
Mikor a vendégek eltávozlak, a házi
gazda megvakarta füle tövét s bánkódva
dók közt.
— Ezek liát derék vitézek: az én em m ondogatta:
bereim egy heti ivás után sem járnának igy.
— Ej, ej I Hogyha én ezt tudtam volna. . .
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4folytathasson, s Vásárhelyi Pál, kiváló ma
gyar vizimérnökkel ki is dolgoztatja az első
tervet. Sajnos, a szabadságharc megakasz
totta e nagy mű kivitelét s csak később
1889-ben Baross Gábor miniszter idejében
kezdték meg a már meglevő tervek alapján
a szabályozási munkálatokat Wállandl Ernő
vezetése alatt, melyet 1898-ban szerencsésen
be is fejeztek.
Minden tevékenysége sikerrel járt. A
nemzet rajongással kisérte lépteit s Kossuth
is elismerte felsőbbségét s a „legnagyobb
magyar" névével illette.
De egyszer csak megfordult a kocka I .. .
Széchenyi az ő eszméi! ugyanis mindig
békés utón akarta keresztül vinni, s ezért csak
hamar politikai ellentétbe kerüli Kossuthai,
ki a reformokat erőszakkal akarta érvényre
juttatni; s igy az összeütközés nem marad
hatott el a két nagy magyar között, akik
mindketten egy cél felé törekedtek, s egyen
lően szerették hazájukat, de az eszközök,
melyeket a haza felvirágoztatásának s bol
dogulásának elérésére jóknak gondoltak
— különbözők voltak. Széchenyi azt mondta :
„Jólét utján szabadságra", Kossuth pedig
a z t: „Szabadság utján jólétre I".
- A politikai ellentét Széchenyi Kelet
népe cimü művében lett nyilvánvalóvá.
Ebben megtámadta Kossuthot és eszméit;
de a nép ekkor már érezte, hogy szabadság
nélkül nem élhet tovább, s ezért a varázsszavu Kossuthoz pártolt, ki ennek mielőbbi
teljesülését hirdette. Széchenyi kétségbeesve
tapasztalta, hogy szavára már nem hajtanak
hanem Kossuth forrongó eszméiért hevülnek,
amelyek csakhamar valóra váltak. Az 1848.
párisi februári, majd a márciusi bécsi forra
dalom és Metternich bukása a magyar nem
zetet is felrázta kábultságából s elhatározta,
hogy ő sem fogja tovább az osztrák önkényuralmat tűrni. El is hangzott 1848 március
15-én Petőfi lelkesítő szózata, mely át és
átjárta minden honfi szivét:
A magyarok Istenére esküszünk,
Hogy rabok tovább nem [eszünk!

Ezen a napon foglalták 12 pontba a
nemzet kívánságait is, melyet a király április
11-én szentesített. Nagy volt a nemzet öröme,
de Széchenyi nem tudta, örüljön-e a ma
gyar nemzet diadalának, vagy aggódjék annak
erőszakos gyorsasága mialt? A lánglelkü
szónok — Kossuth Lajos — szavaira ezrenkint tódult a magyar annak zászlaja alá,
hogyha kell vérrel is kivívják s megvédjék
szabadságukat.
A veszélyt ekkor csak Széchenyi sejtette.
Aggodalommal látta, hogy Kossuth ha
talma mindig nagyobbodik s a szakadás ma
holnap beteljesedik az udvar s a magyar
nemzet között. Folytonos tépelődésben s lelki
harcokban töltötte ezentúl napjait s ezek a
lelki harcok, meg a kiállolt izgalmak idegrendszerét egészen feldúlták s 1848. szeptem
ber elején mint őrültet szállították el Pestről
a Bécs melletti Döblingbe, dr Görgen sza
natóriumába.
Szomorú fogságában egyedüli vigaszta
lói kis galambjai és a fuvola voltak. A fu
vola édes-bus hangja mellett kesergett ha
záján a legnagyobb magyar, végre az is
elnémul, — s egy ország felzokog . . .
. . . A nemzet fájdalma Széchenyi ha
lálakor véglelen nagy volt Most érezte csak,
mi volt neki Széchenyi s mennyi hálával
tartozik e kiváló férfiúnak, ki egész életét a
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magyar haza felvirágoztatására szentelé. Hi- f
szén neki köszönhetjük a modern Magyarországot. Az ő kezdeményezésére indult
meg a kultúra hazánkban. Ő volt, aki a
Duna és a szép szőke Tisza ki-kicsapó
habjait biztos partok közé szorította, s a
rajtuk haladó hajók színes lobógóikkal reá
emlékeztetnek, — de ki tudná elsorolni mind
azt, amit a legnagyobb magyarnak köszön
hetünk?
A nemzet lesújtva állotta körül hazánk
nagy halottját, s még az idegen is, aki ha
zánkba jött, meggyőződhetett a tompult
ságból és levertségből, — hogy annak, akit
igy gyászol egy nemzet, igazán nagy fér
fiúnak kellett lenni.
A magyar pedig, hogy háláját némikép
leróhaisa, rang és osztálykülönbség nélkül
hordta a köveket a hegyekre, hogy ott
Széchenyi emlékére magaslatot építsen. A
pozsonyi Zerge-hegyre is hordtak köveket
ekkor, ami mai napig is fennáll, hogy hir
desse Széchenyi a legnagyobb magyar hal
hatatlanságai s példaképül szolgáljon az
utókornak. De nemcsak hideg, érzéketlen
kövek mutatják azt a veszteséget, melyet
halálával e nemzet szivén ejtett, hanem nagy
lelke megihlette a költőket is, s híven ecseteli
a nemzet fájdalmát Arany egyik költeményé
ből vett sorok:
Egy szó nyilalott a hazán keresztül,
Egy röpke szóban annyi fájdalom;
Éreztük, amint a föld szive rezdül
És átvonaglik róna, völgy, halom
Az első hir, midőn a szót kimondta,
Önön visszhangjától megdöbbene;
Az első rémület kétségbe vonta:
Van-e még a magyarnak Istene.
„Széchenyi meghalt 1“ — Óh minden csaiékony
Te vig tavasz napi ujjongó mezők!. . .
„Széchenyi meghalt 1“ — S e nagy omladékon
„Élünk-e hát mi?" busán kérdezők.

De ha Széchenyi teste szélporlott, ele
nyészett is, — lelke, az örökre mienk ma
rad, s lelkesíteni, tettre fog buzdítani minket,
addig, amig magyar s z ív fog e hazában
dobogni I
Nem haltál meg, népünk nagy halottja,
Nem mindenestül rejt a cenlci sir;
Oszlásodat még a család siratja
Oh, mert ily sebre, hol van balzsamir ? . . .
Mi fölkelünk: a fájdalom vigasztal:
Egy nemzet gyásza nem csak leverő:
Nép, mely dicsőt, magasztost igy magasztal,
Van élni abban hit, jog és erő !

Az uj sajtótörvény.
— Közli: l i r . J C sa p i ovién E le m é r . —
Somogycsurgó, 1914. április 9.

A már sokat hangoztatott uj saj'tó! törvény életbelépett. Folyó április tizenj egyedikétől, azaz tegnaptól kezdve már
j az uj törvény rendelkezései kötelez; nek bennünket és az uj törvény ren' delkezései köteleznek bennünket és
az uj törvény kívánalmainak, az uj
törvény követelményeinek kell eleget
tennünk.
Lapunkban vajmi kevéssé fog ész
revehetővé válni az uj sajtótörvény
életbelépése, mert azok a követelmé| nyék, azok a rendelkezések, melyeket
| az uj törvény tartalmaz, azok nagyjá
ban Írott törvény nélkül is irányították
lapunkat; azokat mi{szemünk előtt tar
tottuk mindig, mert az i g a z s á g , a
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f i nom h a n g , a többi cél mellett —
zászlónkra van írva e lap alapítása óta.
Nem lehet célom, sem feladatom
az uj törvénynek bírálása, de azt hi
szem annyit kinyilatkoztathatok privát
véleményemből, hogy az uj sajtótörvény
bizonyos rendelkezései feltétlenül hoz
zájárulnak ahhoz, hogy minden magyar
lap hozzája méltó müveit hangot és
irásmodort fog követni.
Azt hiszem nem végezek hiába
való munkát és nem is Írok mutató
közleményt, ha az uj törvénynek azon
rendelkezéseit, melyek a nagy közön
séget érdeklik, amelyek a nagy közön
ség érdekét szolgálják — kivonatosan,
röviden és az összetartozókat össze
szedve — közlöm. Teszem ezt min
den kritika nélkül, legfeljebb közbe
vetett kis megjegyzéssel. Idézek a tör
vényből, hogy a mi kedves olvasóközönségünk megtudja az ő érdekeiért
küzdő lapból, hogy mit követelhet
egy laptól és mi a joga a lappal
szemben, hogy mit tehet, azaz miként
érvényesítheti jogát, ha sértés, sére
lem éri a lap részéről.
Bátran közlöm e dolgozatot, mert
megvagyok róla győződve, hogy e lap
a „Németújvár és Vidéke11 nem ke
rül összeütközésbe egy olvasójával sem
és nem fogja soha sem indulat, szenj vedély vezetni, hogy sértene és szán{ dékosan bántana valakit. Azon hitben
| és reményben vagyok, hogy e lap
sem kedves olvasóközönségével, sem
a nagy közönséggel, de törvénnyel
sem kerül ellentétbe. Ez képezi, mint
szerkesztőnek mindenkor első és leg
főbb óhajomat és ép úgy ez lesz leg
első feladatom és törekvésem is.
Az uj sajtótörvény legfontosabb
rendelkezése a „ h e l y r e i g a z i t á s i
j o g “ behozatala és megteremtése.
Ez a pont képezte sok és heves vitá
nak tárgyát a törvény alkotása, illető
leg tárgyalása idejében és ez a ren
delkezés az, mely a régi törvény mel
lett a legfontosabb újítás. A törvény
20 szakasza szól a jogról és pedig
ekképen: A hatóság, amelyről vagy
az, akiről valamely időszaki lap nyíl
tan vagy burkoltan valótlan tényeket
közölt vagy való tényeket hamis szín
ben tüntetett fel, követelheti az idő
szaki lapban megjelent közleményre
vonatkozó helyreigazító nyilatkozatá
nak közlését. Nyilván a nagy közön
ség érdekét szolgálja e rendelkezés,
mely a következőkép nyer kiegészítést:
„A szerkesztő a lapnak a nyilatkozat
kézhezvétele után a legközelebb vagy
közvetlenül ezután megjelenő számá
ban ugyanazon helyen ahol a közle
mény megjelent, ugyanazzal a nyomás
sal, mint amilyen a lap nyomása volt,
a nyilatkozatot díjfizetés nélkül, vál
tozatlanul közölni köteles."
Magától értetődik, hogy a lap nem
állhat örök időkre az esetleg megsértett
egyén rendelkezésére; de meg az il
letőnek is érdeke, hogy a valótlan
helyrehozó nyilatkozata hamarosan kö
zöltessék, azért az érintett szakasz
kimondja, hogy a szerkesztő csak
akkor köteles közölni a helyreigazító
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nyilatkozatot, ha: 1.) „A közlemény
megjelenésétől számított egy hónap
még nem telt el; 2.) a helyreigazító
nyilatkozat az időszaki lap nyelvén
vagy az államnyelvén van Írva; 3.)
a helyreigazító nyilatkozat csak tény
beli kijelentéseket vagy tényállításokra
vonatkozó egyszerű cáfolatot tartal
maz, 4.) a helyreigazítás valótlansága
nyomban kétségbevonhatatlanul nem
bizonyítható." E rendelkezésnél fontos,
hogy a szerkesztő a helyreigazító nyi
latkozatot nern utasíthatja vissza, ha
annak tartalma iránt kétségei vannak,
hanem csakis akkor, ha a nyilatkozat
tényállításainak valótlanságát nyomban
bizonyítani tudja.
A lap érdeke hozza viszont azt
magával, hogy az egész lap, vagy
annak nagy része nem szolgálhat a
helyreigazító nyilatkozat céljára, már
csak azért sem, mert hisz a nagy
közönséget nem lehet egy tulterjengős
nyilatkozattal untatni. Ezért kimondja
a törvény, hogy: „A szerkesztő nem
köteles a helyreigazító nyilatkozatot
közölni, ha terjedelme a helyreiga
zított közlemény terjedelmét megha
ladja". Tény azonban az, hogy sok
szor ily nyilatkozat nem foglalható
igen kicsiny terjedelemre, pár szóra,
azért intézkedik a törvény ily esetre
is, mikor kimondja, hogy igenis kö
zölni kell hosszabb nyilatkozatot is,
mint a mekkora terjedelmű a sértő
közlemény volt, ha „A helyreigazítás
hoz szükséges tényállást csak hosszabb
közleményben lehet előadni".
Látható az eddigiekből, hogy az
uj törvény arra törekszik, hogy elejét
vegye a lapok utján való rossz hir
keltésnek, piszkálódásnak és azon van.
hogy az egyéni becsület ne képezze
mások játékszerét. Ezért nemcsak a
helyreigazítás iránti jogot biztosítja a
megsértettnek, hanem a helyreigazító
nyilatkozat közzététével még nem zárja
be a kaput a becsülete érdekében el
járó egyén előtt, heiiem módot nyújt
néki még, hogy a sértő közleményért
a felelős személyt bíróság elé állítsa,
mert ugyancsak a 20. szakasz mondja
ki, hogy: „A helyreigazító nyilatkozat
közzététele a sajtójogi felelősséget
nem érinti".
Hogy ki felelős egy lapban meg
jelent közleményért, azt egyik követ
kező számban közlöm. A legközelebbi
számban pedig a mai rész folytatása
képen közölni fogom, hogy a lap egy
közleménye által- megsértett egyénnek
minő joga támad, ha a szerkesztő
törvény ellenére megtagadja a helyre
igazító nyi!atkozat közzétételét.
Itt kell megjegyeznem, hogy az uj
törvénynek az a rendelkezése, me!y
szerint a helyreigazító nyilatkozat
közzététele után is felelősségre von
hatja bíróság előtt a közleményért
fele ős személyt, azt cé'ozza, hogy az
igazi bűnös ne menekülhessen, hogy
büntetését vehesse az is, ki irta a
közleményt, vagy ki azt rendelte. A
helyreigazító nyi'atkozat közzététele
ugyanis csak a lapot sújtja, mert
egyrészt a nyilatkozat közzététele díj
talan, másrészt helyet foglal el, nte-
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lyet jövedelmező hirdetés tölthetne be,
de meg a sok ily nyilatkozat elfordít
hatja a közönség szeretetét a laptól,
mely örökösen csak sért, csak bánt
másokat.
(Folyt, köv.)

|

Az anyósom.
A feleségein, a Marcsa, egy tulvilági
tünemény, egy angyal, de álomszuszék. Hét
hónapos alvó murmutér. De hosszú álmában
nem nyalja a talpát, mint a murmutér. Téli
rövidnapos esti szürkületben, ha a sárga
hold, a szerelmesek istene igézöen sandít
le a magas felhők foszlányai között buj
dosva, s a duplatarajos kokasom, meg a
kendermagospetyegetetttyukom elülnek, egy
időben az én aranyos feleségemet megszállja
delejmámorosan az álom s lepihen. Ha sze
meit behunyja, megnyillik csókra termett
eperszinü szép ajka, még egészen le sem
feküdt és immáron oly édesen hortyog.
Jericho falait ledöntő rezesbandánk fülrepesztő
harsogása sem képes az én gyöngyömet,
egyetlen kedves Marcsókámat ébren tartani.
Húzza a vánkos csücske, jól betakaródzik,
jótékonyan izzad, s boldogan, ártatlanul szu
szog puhatollas párnái között. Az én egyet
len, aranyos tubicám, az Irma, az egy kis
angyal!!! - És ez az én szerencsém, de
meg az én szurokmadárságom (Pechvogel)
is. Ha az álomkórság meglepi, azt hiszi én
is alszom Szökhetek. Szabad férj vagyok,
kapukulcscsa! . . .
„Befordultam a csárdába, rágyújtottam
a pipára." „Soh’se halunk meg * Mulattunk.
Pezsgőben mosakodtunk. „Hej te cigány,
húzd el az én nótámat." Nagy szónoklat.
„Haza, szerelem, e kettő kell nekem." Üveg
földhözvágás. Ennek örült a Wolf Gyula
hotlésunk. Aeroplán megakadt volna, oly
sürü dohányfüst aer a szobában. Hosszú
éjjelezés. Kábult fej.Macskar,yafogás.(Katzenjammer). Kikisért a Pepi pikoló s gyorsan
ott hagyott. Hosszú utat jártam, ámbátor a
szomszédban laktam. Valahol a patika-utca
lépcsője körül herbstbéláskodtam, rájöttem,
hogy nem igaz utón járok, átbandukoltam a
lakásomhoz. A kupu meg van, a kapukulcs
is, de a kulcslyuk? Meggyőződtem philosophiai szemszög alatt, hogy „a lakatosok
mind gazemberek"; miért nem csinálnak
akkora kulcslyukat, hogy a Lutterschmiedt
bótos is átjuthatna azon meg én is. A korán
felkelő, jószivü fráter Bálint beledirigálta a
kulcslyukat ezerszer köröskörül cirkalmazó
kezemet és a házba bejutottam. Nagyokat
botlottam befelé. Fel a lépcsőn. Itt a szoba.
Most csak halkan, nesztelenül, fesztelenül,
m ert:
„Este későn ne járj hozzám
Mély álomban vagyok rózsám
De ha jársz is lassan járjál
Aztán meg ne kopogjál,
A sarkantyúd ne penegjen
Édes Marcsám fel ne ébredjen."

Csendesen, csak ügyesen. Tapogadlam.
Megvan, ez az én ágyam.
„Beteg vagyok, testem, lelkem fáradt."
Bele vetem testemet, mert fáradt, az
ágyba.
Hogy a nyikinyafogó, ugorj babám I . .
Tévedés. Nem az ágyam . . .
„Locscs 1“ — benne voltam egész ren
desen a mosdótál közepében. S locscs I — a
tál egész víztartalma az én szerelmetes, an
gyali jóságu feleségem nyaka köré zuhant
Jaj a gyöngyöm, nyári osztendei tengeri
fürdőzésről álmodhatott. Felcsavarta az éjjeli
lámpát és világosság vala. Szemei megigézően, mint fakirnak delejjel megbüvölt csörgő
kígyója, tágra nyitott szempupillákkal mered
tek az eseményekre Reám pedig úgy nézc
vala, mint tengerhullámaiből kikelt fóka, a
kiről most csurog le a tengeri sós nedű.
És rám szóla vala:
Azon kezdi: „oh te én kedvesem, egyet
len jó férjecském I . . .
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Dehogy a szomorú hajnalát! .. .
Pomádé . . . pattogatott kukorica, pinka
fői kanapészőnyeggyár, előbb Sándor Putsch...
Bús fejem zúgott. Akkorának éreztem,
mint afféle a Ruzitska bácsi bótján kiakasz
tott Mauthner-féle Mamuthrépa hirdetményi
gyümölcs. Gyomrom olasz áriákat verklizett,
akarom mondani kintornázott. A feleségem
szeme, mint egy haldokló gazella szeme,
telve könygyöngyökkél.
— istenem, te Anti, éjjel kijársz!
Oh, az én Micim egy angyal I Ennyi
búbánaí egy csomóba nem férhetett belém.
Egész száznyolcvankét centiméternyi hosszú
ságommal hanyatt vágódtam és valék vala,
mint az megszületett mozdulatlan tuskó.
Szemeim savószürkén, szemgolyóim mozgó
filmet hajtogató villámkerék gyorsaságával
forogtak szemüregeikben. Fájdalmasan felzokoglam, akár egy szerelmi bujában sziveszakadt Zeppelinléghajó. Hajam kuszáit. Ki
vert a halálosverejték A feleségem, a szegény
Miczi jajgat, a fiam, mint a németújvári fű
rész lokomobilja bömböl, a kis kutyácskám
a Vid meg vonit. Vizesecetes kendő, hálántékdörzsölés. Keblem hullámzik, jónástnyelő
cápa, nagyokat ásítok, csuklyom . . ,
— Jaj angyalom, meghalokI
— Édes, főzök egy kis jó meleg her
baiét.
Oh édes feleségein, kérlek, jé lesz.
Az asszony, a Mariskám álommámorosan átvánszorog a szalonba. A sötétben mint
valami álomlátó holdkóros, sokáig kotoráz a
nagy almárium fiókjában. Küzd szegény az
álomkórsággal. Gépiesen, félig alva, spiri
tuszt a gyorsfőzőbe. Vizet az edénybe. Fői
már a herbatéa.
— Nó hát igyál, kedves jó férjecském I
— Kyrie eleysson . . .
— Asszony! Te gyilkos! Megöltél I Meg
halok I Mit itattál meg velem?
A szerencsétlen az anyósomnak a me
nyasszonyi koszorúját főzte meg. Megittam
a keserűségét I Vizet az öregnek . . .
— Gyorsan orvosért.
Megjött a Domi orvosbarátom, meg a
másik, a Sanyi is. A Sanyinál veszedelmes
szerszámot láttam. Orvosi nnítőszer. Egy
edény s azon lógott valami, mint egy vé
kony giliszta.
Tanácskoztak, de gyilkos pillantásokat
vetettek egymásra. Meggyömöszöltek. Szíve
sebben egymást gyömöszölték volna meg,
mert riválisok.
Hatott. Üdv az anyósom menyasszonyi
koszorújának, quintessenciájáf: mert h á t. . .
„A virágnak megtiltani nem lehet;
Hogy ne nyíljék,' ha jön a kikelet"

(Petőfi)

Folytatására ezen történetnek ezennel
pályázatot hirdetek. A nyertes mit kap meg
mondja :
M artin Antal.
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hírek.
— Lapunk kedves olvasóinak és
kedves munkatársainak igen boldog,
kellemes húsvéti ünnepeket kiván a
Szerkesztőség
— A d a k o z á s . A strémi tüzkárosullaknak a Jósziv egyesület 900 koronát ado
mányozott.
— Á llam se g ély . Krém Béla nénietszentgróti róm. kath tanitó fizetését a val
lás- és közoktatásügyi miniszter 2 0 0 0 ko
ronára egészítette ki.
— Az őszi n a g g y a k o r l a t o k főhadi
szállása, nem mind eddig hirlett Körmenden,
hanem Szombathelyen lesz, mivel olt Vilmos
császár, a mi trónörökösünk és a hadveze
tőség részére megfelelőbb elhelyezést tudnak
találni, másrészt mivel Szombathely lesz a
csapatösszpontositások középpontja. A had
gyakorlatokon a pécsi közös és honvéd ezredek is részt vesznek.
K ü ld ö tts é g a z ig azság ü g y i m i
n i s z te r h e z . Az ügyvédjelöltek orsz. egye
sülete e hónapban nagy küldöttséget me
neszt az igazságügyi miniszterhez. Ugyanis
újabb törvény szerint azoknak az ügyvédjelölteknek, kik műit évi old. 31-ig nem teliet
ték le az ügyvédjelölti vizsgát — vizsgájuk
sikere esetére is két évig helyettes tigyvédekként kell gyakorlatot folylatniok. Leg
újabban már némi engedmény! és kedvez
ményi adott a miniszter, ill. enyhítő javas
latot terjesztett a parlament elé. De még
mindég nagy sérelem éri azokat a jelöltekei,
kik már bevoltak jegyezve valamelyik ügy
védi kamaránál a törvény életbelépése ide
jén. A sérelmeknek lehetőség szerinti orvos
lását kéri a tizenkettedik órában az ügyvédjelöltek egyesülete és ezért megy a küldöttség a miniszter elé. Ezen küldöttségben fe
lelős szerkeztőnk Dr. J. Csaplovics Elemér
is részt vesz.
— V T zbeíült. Stróbl János barátfalvi
lakós e hó 5-én ittas fővel hazafelé tartott
Mikor a patakhoz éri, a rajta keresztülvezető
hidat keskenynek találta, mert egyenesen a
víznek tartott s belefulladt. Az orvosrendőri
vizsgálatot Dr Szentpétery Kálmán és Dr
Polczer Dezső tartották meg.
— A s o r o z á s o k . Az idei sorozások
Vasmegyében április 22. és junius 20. között
fognak lezajlani. A sorozó bizottság tagjai
lesznek a katonaság részéről: Tormássy
Dezső alezredes, Czallr Ambrus, Gross Ár
pád kapitányok, Auer Károly főhadnagy, a
vármegye részéről: Herbst Géza, dr. Radó
Gyula. Nénietújvárott a sorozás junius 12tfll 16-ig lesz megtartva.
— U,j s z i v a r k á k A pénzügyminisz
ter a hivatalos lapban közli, hogy e hó 6 ikától „Mirjani" elnevezés alatt szopókás
és szopókanélkUli alakban uj szivarkafaj
kerül forgalomba. A szivarkáka! tíz és száz
darabonkint papirdobozokbau fogják árulni
Az uj szivarkák darabja 5 fillér.
— L o p á s Orbánfalu egyhangúságát
vasárnap délután egy kis lopás zavarta meg.
L. Gyula németújvári születésű 17 éves
legény, — kinek apja Amerikában, anyja
pedig Becsben keresik kenyerükéi — Orbáitfaluban Fandl Ferenc gazdálkodó házába
téit be, hogy a nála levő 150 koionát ki
egészítse többre, de természetes nem igaz
módon. A szobában levő szekrényben talált
2 darab 5 koronást, majd pedig kézrekeritette a paraszthelyen szokásos Werlheint
kasszát, tudni illik könyvei, melyben 300
korona volt. A konyhában tartózkodó gazda
figyelmes lelt a szobából kihalló zörejre s
bemenl, hol biiokra kelt a tolvajjal. A fiú
kést rántott s azzal védekezel!, majd kiszökött a szobából, A gazda családtagjai fellármázták a falut, melynek apraja-nagyfa
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üldözőbe vette a suhancot Mezőmajor körül
a hozzájuk szegődött béresekkel sikerült is
elfogulok az ipszét s kezdetét vette a kegyel
leti munka, a dühtől felizgult emberek, majd
, a lelkét kiverték a szegény földijüknek,
j (Orbánfalubati is laktak a szülei.) Végre a
1 megérkezett csendőrőrmesler vette pártfo
gásba a fiatal emberi, kiről utólag derült
ki, hogy a szomszédos Stájerben is körözik
több betöréses lopásért. Orbánfaluban igazán
— mint maga mondta — megbánta a be: törést, mert az üköljog szerint már megbünliődöll
— H a n g v e rs e n y . A németújvári úri
zenekar liusvét hétfőn este 8 órakor csalá
dias jellegű zeneestélyl rendez Demartin
Alajos vendéglőjének emeleti helyiségében,
mely alkalommal a/, érdeklődő közönséget
szívesen látják.
— F e lje le n té s e k . Számos feljelentés
érkezeit több csendőrségtől, hogy egyesek
a községekben ruhaneműkkel és egyébb ap
róságokkal házalnak. Az illetők ellen az
eljárás a főszolgabírói hivatalnál már folya
matba is lététéit.
— E lfo g o tt c s a v a r g ó . A németúj
vári csendőrség elfogta Menyhárt Sándor
budapesti illetőségit csavargót, aki már ltosz. szabb idő óta tartózkodik Bors Sándor állttéven a járásban. Illetőségű helyére toloncolták.
!
— T r ie s ti á lt a lá n o s b iz to s ító t á r 
s u l a t (Assicurazioni Generáli) Budapest,
V., Dorottya-utca 10. és 12. A „Közgazda
ság" rovatában közöljük a Triesti általános
biztosiló társulat (Assicurazioni Generáli, e
legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biz
tositó intézetünk mérlegének főbb adatait
Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki
e célból hozzá fordul a legnagyobb kész
. séggel szolgál. Az intézet elfogad: élet;-,
tű z -, s z á llítm á n y -, ü v e g - é s b e t ö r é s
e lle n i b iz to s ítá s o k a t. Közvetít továbbá:
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszont
biztosító r. t., baleset- és szavatosságú biz
tosításokat az Első o. általános baleset ellen
biztosító társaság, valamint kezességi és
óvadékbiztosilásokat, eltulajdonítás, lopás,
hűtlen kezelés sé sikkasztás elleni biztosí
tásokat és versenylovak, telivérek és egyébb
értékesebb tenyészállatok biztosítását a „Mi
nerva" általános biztositó részvénytársaság,
valamint áru- és ulipodgyászbiztositásokat
' az Európai áru- és podgyászbiztosiló rész
vénytársaság számára. A n é m e t ú j v á r i
ü g y n ö k s é g : S a lv a c lir is t J á n o s , „ N é 
m e tú j v á ri T a k a r é k p é n z t á r “ .
— Az írn i é s o lv a s n i t u d á s m e g 
á l l a p í t á s á r a h i v a t o t t á ll a n d ó h iz o tt; s á g m e g a l a k í tá s a . Az 1913. évi XIV. törj vénycikk végrehajása tárgyában a vallás- és
közoktatásügyi miniszter a belügyminiszter
rel egyetértőig rendeletét adtak ki a* kép
viselő választó polgárok Írni- és olvasni lu
dasának megállapítására vonatkozólag. A
; rendelet értelmében minden járásban és
rendezett tanácsú városban egy állandó bi1 zottság alakítandó a közigazgatási hatóság
székhelyén és annak hivatalos helyiségében
| fogja megejteni a vizsgálatot az arra jelent
kezők fölött. Ezeket a vizsgákat a folyó év! ben május hónapban, a jövő esztendőkben
| pedig február hónapban tartják meg. A vár! megye közigazgatási bizottsága szerdán tarj tolt rendes havi ülésén lett eleget a miniszj teli rendeleinek, amennyiben az állandó
; vizsgáló bizottságokat megalakította A Németújvári járás bizoltsági tagjaivá választot
ták: Elnök: Dömötör Lajos főbíró, alelnök:
Polczer Dezső szolgabiró, tagok: Holló
Emil jegyző, Windisch Ferenc isk. igazg,
Luipersbeck János tanitó.
— LOHIÍ MÁ KI A (K ro n fu s/.) a
főváros első és legrégibb c s ip k e - tis z tító - ,
! v e g y tis/.litó - é s k e lm e fe s tő - g y á rj
I in té z e te , Budapest, Vili., Baross-ulca 85,
, a szakmájába vágó összes megrendeléseket
gyorsan és jutányosán teljesiti.

[914. április 12.
— S ó g o r o k h a r c a . Grandics Antal és
János pásztorházai lakósok múlt évi szep
tember hó 1 2 -én este megjelentek nővérük
férjének Grandics Józsefnek korcsmájában
s ott Grandics Antal sógorával Grandics
Józseffel valami borjú vételárából kifolyólag
szóváltásba kezdett, azután pedig verekedés
támadt közöltük A dulakodó felek előbb
csak puszta kézzel ütötték egymást, csak
hamar azonban ütőeszköz után néztek s a
kezük ügyébe eső poharakhoz nyúltak. A
harc vége az lett, hogy Grandics József 20
napon túl Grandics Antal, János és Mártonná
pedig 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedtek. A verekedés miatt a bíróság
súlyos lesli sértés cimén Grandics Antal!
Grandics Jánost és Grandics Józsefet vonta
felelősségre s Grandics Antalt egy havi fog
házra Grandics Józsefei pedig i 80 korona
pénzbüntetésre ítélte, Grandics János ellen
pedig a közvádló vádelejtése folytán az el
járást megszüntette.

K*ÖZÓAZPASÁá.
A T r ie s t i Á lta lá n o s B izto si tó T á r s u l a t
('Assicurazioni Generáli)
f. évi március hó 17-én tartott 82-ik rendes köz
gyűlésén terjesztettek be az 1913. évi mérlegek. Az
előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1913. évi
december 31-én érvényben volt életbiztosítási tő
keösszegek kor. 1,297 036,630 20 tettek ki és az ev fo
lyamán bevett dijak kor. 56.381,050*47 rúgtak. Az
életbiztosítási osztály dijtartaléka 22 566,540 30 rel
kor. 398.114,196-97-re kor. emelkedett. Az életbiztositottak osztalék-alapja kor. 7.515.715* 11 tesz
ki. A tűzbiztosítás! ágban, beleértve a tükörüveg
biztosítást, a díjbevétel kor 19,357 541,835 biztosi
tási összeg után kor. 33.058,512-87 volt, miből kor.
11.771,428.47 viszontbiztosításra fordittatott, úgy,
hogy a tiszta díjbevétel kor. 21.287,084 40-re rúgott
és ez összegből kor. 15 425,174*22 mint díjtartalék
minden tehertől menten jövő évre vitet, tt át. a jövő
években esedékessé váló dijkötelezvények összege
kor. 160.198,898 15. A betörésbiztositási ágban a
díjbevétel kor 1.774,925 69-re rúgott, miből levon
ván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel kor.
982.230 66 tett ki. A szállítmánybiztosítási ágban
a díjbevétel kitett kor. 7.340,807.26, mely a viszont
biztosítások levonása után kor. 3.362,470-05 re rú
gott Károkért a társaság 1913-ban kor. 50 202,04241
és alapítása óta kor. 1.163.020,163-67 fizetett ki. E
kártérítési összegből hazánkra kor. 233.952,608-56
esik. A nyereség-tartalékok közül, melyek össze
sen kor. 15.504,719 08-1 e rúgnak, különösen kieme
lendök: az alapszabályszerinti nyereség-tartalék,
mely kor. 7.971,11252 tesz ki, az értékpapírok
árfolyam-ingadozására alakított tartalék, mely az
idei átutalással együtt kor 4.948,531 55-re rúg, to
vábbá felemlittendö a 160,000 kor. rugó kétes kö
vetelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely
az idei átutalással kor. 2.425,075 01 tesz ki. Rész
vényenként 720 arany frank osztalék kerül kifizetésre.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek az
idei átutalások folytán kor. 434 367.388'47-ről kor.
456.949.184- 97-re emelkedtek, a következő elsőrangú
értékben vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog
követelések kor. 105.861,710.28. 2 Életbiztosítási köt
vényekre adott kölcsönök kor. 51 760,232-04 3. Le
tétbe helyezett értékpapírokra adott kölcsönök kor.
5.459,438*35. 4 Értékpapírok kor. 237 342,355*22. 5
Követelések államoknál és tartományoknál kor.
46.666,706-21 6. Tárca váltók kor. 719,310.61. 7. Kész
pénz és az intézet követelései a hitelezők követelé
seinek levonásával kor. 9139,432 26. összesen kor.
456.949.184- 97. Ezen értékekből 85 millió korona
magyar értékekre esik. — A „Minerva" általános
biztosító részvénytársaság Budapesten, — mely
az Assicurazioni Generáli leányiiitézete, — egyébb
ágazatain kívül foglalkozik a kezességi- és óvadék-,
valamint az eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelésés sikkasztás elleni biztosittással, nemkülönben a
versenylovak, telivérek és más értékesebb tenyész
állatok biztosításával, mely uj ágazatokat nevezett
társaság vezette be hazánkban, valamint áru- és
utipodgyászbiztositásokat a‘z Európai áru- és podgyászbiztositó részvénytásaság szántára.

Sze rk e sztő i üzenetek.
II. ű . Kedves sorai megtaláltak itt
Csurgón is A jókivállalókat szívből meg
köszönve melegen viszonzom. Ami a cik
kek áiairását illeti szívesen adok felvilágosí
tási. Az uj (örvény, az uj sajtótörvény foly
tán hoztam ezt be a lapnál, mert ezzel elejét
veszem annak, hogy egyrészt bárki is név
telen cikket beküldjön, másrészt pedig ele
jéi vehetem azoknak a kellemetlenségeknek,
melyek távollétem alatt érhetnék kedves
munkatársadnál Persze lehet és közlünk is
cikket álnév alatt, de valami aláírást meg
kívánunk, hogy legyen a cikke alalt a lapban.
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REGÉNY CSARNOK.
ii® i i
REGÉNY.
A „Németújvár és V idékéinek irta
FARKASS ISTVÁN.
(Folytatás.)
— Hiába az a vers, amely igy szól :
— Szeretni férfi nem tud, csak nö . . .
A tűrni tudó,, a tűrve szenvedő .. .

— Ah, láttál már oly férfit, aki nem
szeretett? Láttál oly elfásult, köszivet, mely
ben ne lakozott volna a szeretet legalább
parányi része? Napóleon, ki ezreket ölt meg,
hidegen könyörtelenül nézte a csatában a
saját sebesült katonáinak lialálliörgését Neró,
ki röhögve járkált a leölt keresztények tete
mei fölött . .
mind, mind hűen szeretett,
ha kevés időig is. S a nő ? aki nő, igazi
megtestesült hölgy, az egyet kiválasztott
magának s szerelmének egész tömegével
rajta függ. Legyen az koldus, fejedelem,
követi mindenüvé addig küzd, mig boldog
lehet. Hisz, remél, szeret mindenütt és min
denkor. Hisz, mert istene van. Remél, mert
szive van . . . szeret, mert ez legnagyobb
kötelessége.
V. TÁBORI ÉLET.
Elemér 2000 huszárt ültetett lóhátra.
Saját belátása szerint szervezte, ruházta,
fegyverezte őket. Ott táboroznak most a
Mátra alján, hol várják az Eperjes felé töre
kvő Haideck gróf seregét.
Erős vihar dúl itt a hegyek közt. Két
oldalról a szédítő csúcsok alul, a parányi
sereg, mely a sátrak alatt jól letakarva
alussza az igazak álmát. Itt ott tábortüzek
égnek, a hegytetőn is elő-elő villámlik a
piros lángnyelv, itt a katonák dalt dudolgatnak, amott főzik a gulyást, pedig késő éjjel
van már.
A tábor szélén is ég egy tűz. Két férfi,

ás

Vidék

Elemér és Pista ülnek előtte, hányják rá a
a nedves fagaljakat. Hátuk mögött a sátor,
ők pedig meleg bundájukba bújva várják a
reggelt
Elemér — szól Pista — én kigondoltam
egy jó cselt, hogyan lehetne a németeket
ide beszorítani. Látod, ha te vennél magad
hoz 2 0 0 embert én 800-at, s el mennénk ;
te az ördögberek felé, én dél felé á bányá
nak bekerithetnők őket úgy, hogy semmi
sem maradna belőlük.
Ebben a pillanatban távolról kürtszót
hozott a szél. Riadót fújt valaki, ami annyit
jelent: jön a németi
— Már jönnek is I kiáltott ingerülten
Elemér. Siessünk, szedd össze bandádat s
induljunk. Gyorsan lóra ültek s Elemér el
indult 2 0 0 emberével az ördög berek felé.
Pista pedig előre törtetett a hányáson át a
német ellen, hogy becsalja ide s akkor az
ördögberek felől Elemér hátbakapná őket.
Távolról zavaros hangok, trombita, dobszó hallatszott. Ijedten horkoltak a lovak,
sietve rakták a huszárok magukra a fegyvert.
Kövessük Elemért.
Beért az országúira, ha ugyan annak
nevezhető volt, A hófuvátok helyenkint úgy
elzárták, hogy a szegény lovak szügyükkel
törlek utal maguknak. Előttük még egy pa
tak állott A hid lerombolva, körülötte csen
des holttestek nyugodtak. Odébb a belátha
tatlan hótömeg vakító fehérségében egy fe
kete pont látszék, mely körül néhány varjú
repkedett.
Nos fiuk, hogy jutunk itt át I A jég
még gyenge, a patak mély. Azt hiszem üs
sünk tábort addig mig nem jön a hírnök
szólt Elemér a fiukhoz, kik ugyan már mind
megütötték a huszadik esztendőt.
Leszereltek. Lovaikat megkötötték, tüze
ket raktak, melyek elé azonban nagy hótömegeket építettek, hogy az ellen meg ne
lássa őket. Ripegett ropogott a sok szalonna,
pirult a kenyér, néhány élénkebb „gyerek,"
pedig dalba kezdett, Elemér odaült legényei
közé, kik istenítették jóságáért. Húsz kéz
is nyújtotta neki a szalonnát, szebbnél szeb
bet. S ő egyiktől sem vett, de örömtől re
megő hangon felelt: kevés van nektek is,

egyetek. Ma meleg napunk lesz még ! S
elöhuzot zsebéből egy darabot, maga tar
totta a tűz fölé s oly jóízűen evett.
— „Utat, utat" — orditá hirtelen va
laki s egy toprongyos alak esett Elemér lá
bai elé. Villámgyorsan felállott. Fejéből s
jobb karjából patakzott a vér. Ruhája da
rabra vagdalva lógott fagyos testéről, s hö
rögve mondá :
— Kapitány, a német túlsók volt le
szorítottak minket a hasadékba. Egy sem
menekült meg. Laky uramat körülfogták,
elvitték.
— Elfogták Pistát I orditá magánkívül
Elemér.
Minket három sor német fogott körül,
nekem sikerült keresztülszöknöm az őrsökön.
A többiek tüzet adtak, habár tudták, hogy
nem menekülhetnek. Mind levágták az első
sort, de aztán kifáradtak lelőtték őket egytőlegyig— Az én szegény seregem .. . Pista
fogoly . . kutya német, azt már mégsem
kapod meg. Nos fiuk, most egyedül vagyunk.
Most üldöz bennünket a német, most mene
külnünk kell a hegyekbe, majd találunk
valahol menedéket s akkor csatlakozunk
Klapka seregéhez. Hát csak kitartás
— Jön a német, jön a német I
kiáltá
az őrs, a másik pillanatban mindenki talpra
termett. Csakugyan, a vörös domb mögül,
még jó messze, egy század német a másik
uián bontakozott ki s jött egyenest Elemér
parányi serege felé.
— Fiuk hasaljatok le s közvetlen kö
zelről adjunk le rájuk egy jóravaló sortüzet
igy ni.
— Tüzet I
— Fülsiketítő roppanás, rettentő füstgomoly, egy orditás s egy sereg német por
ban fetrengett, abban a pillanatban a hu
szárok háta mögött felhangzott egy elnyúlt
kiáltás:
— Halt! Gewehr nieder I Übergebet
auch !
(Folyt köv.)
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Johann Maria Farina Gegertüher detn Rudoltsplatz
csakis ez a valódi

Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.

Ne tessék elfogadni
Kölnivíz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül valódi, d e
s o k s z o r' u t á n z o t t J o lim u l M a ria F a r i n a G e g c n iilie r d e m K u d o lfs p la tz . a l t k o r
s e m k e ll e lfo g a d n i helytelen és utánzott k ö ln iv iz e t, k ö lu iv i z - p o u d e r t é s k ö ln iv íz s z a p p a n t, ha az ilt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a
v i lá g h í r ű c é g magyarországi képviselete:

Holczer Emil Zoltán Budapest, Vili. kér., Szigetvári-utca 16.
E g y s z e ri! l e v e l e z ő la p r a a z o n n a l v á la s z o l és közli, hol szerezhető be a z e r e d e t i m in ő s é g .
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KÖZGAZPASAG.
(SABÖNA-ÁRAK.
Németújvár, 1914. évi március hó 20.
Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak 100 kilogranimonkint értendők
Búza
—— — 18-------- 18 20
Rozs —
—— — 16'— — 16'—
Árpa —
—— — 18'--------18'—
Zab —
—— — 13'---------13'50
Tengeri 11913)
— 14'----- 14.—
— N é v je g y e t, levélpapírt, boritékot
ízléses kivitelben jutányos áron készít
Bartunek Béla könyvnyomdája.

.ff..

...

'

*Kiss Károly *
kőfaragó és szobrász
Körmend, Rákóczy-utca 23.
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Vidéke

STEHLIK FERENC
FELSŐŐR.
Műkönyvkötészet villamos
dezéssel.

gépberen

LEVÉLPAPÍ ROK,
Írószerek, irodapapirok, pecsétviasz, bélyeg

KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEPÉS.
Körjegyzői, községi és iskolai nyom
tatványok raktára.

! TELJES IROPABESENPEZÉSEK!

zők, másolókönyvek, iratrendezők, elegáns
és célszerű tintatartók, iratmappák kaphatók

Bartunek Béla papirüzletében.

Tinták, írószerek, irodapapirok. Külön
legességek, takarékkönyvekben, másoló
könyvek. Iratrendezők.

KICSINY- ÉS NAGYBANI ELAPÁS.
Tükör, kép és diszműárukereskedés
Ruggyanta-bélyegző és üzleti könyvek
készítése.

FIGYELMES KISZOLGÁLÁS.

a B B H B B B H H H B E lE l

Készít és nagy választékban
raktáron ta rt mindenféle

sí r eml ék eké i
szobrászati műveket a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb
és legm odernebb kivitelig!

VÖ LKL DOM ONKOS

Legyen szabad
megemlítenem,

A N G O L N Ő 1-S Z A B Ó
KÖRMEND, BERZSENYI-UTCZA II- SZÁM

hogy

10

évig

rangú nfli-szabó
ködtem, mint

Olcsó árak! — Olcsó árak

közönségnek. Készít m inden a női szab ó szak b a

első szabász.

Pontos kiszolgálás!

vágó m unkát a legkényesebb igénynek m egfelelően

I«1EF~

m agát

az

úri

...........

B A R TU N EK BÉLA K Ö N Y V N Y O M D Á JA
Németújvár, gróf Draskovich-féle ház.

Mindennemű nyomtatványok Ízlésesen, gyorsan és jutányosán
készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg
hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelmi és
hivatalos nyomtatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok,
borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben és jutányos árakon.

A „N é m e tú jvá r és V idéke“ kiadóhivatala.
A lap részére előfizetések ide küldendők. Hirdetéseket a leg
előnyösebb díjszabás szerint elfogad. Állandó hirdetőknek nagy
engedményt ad. Kérjen mutatványszámot!
Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában, Németújváron.
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