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jár Blériottal és lenézi a többieket.
Nincs itt kölcsönös tisztelet. Min
Nem használunk magunknak, de denki ellenséget lát a másikban és
még városunknak sem, ha eltitkoljuk igy ellensége lesz ő is mindenkinek.
hibáinkat, ha eltakarjuk sebeinket és
Nincs itt érzék a közérdek iránt;
büszke fővel, de sok benső fájdalom nincs meg a másokkal való együttérzés.
mal járunk, kelünk.
Mindenkit hiú önzés vezet és ismeret
Nem érünk el semmit sem, ha len, vagy szunnyadozó a közös öröm,
csak jót, csak szépet hirdetünk és a közös boldogság érzete és az arra
mondunk magunkról és városunkról, való törekvés.
de emellett mi tudjuk, mások meg
Városunk olyan, mint egy elátko
csalódottan tapasztalják, hogy minden zott hely, hol mindenki magának, magá
van itt csak szép nincs, csak jó nincs. ért és maga é l; városi ügyek, közös
Azaz van szép, mert a természet ami célok lelkes harcosra nem igen találnak.
szépet adhatott megadta városunknak
Lesz idő mikor sorba vesszük a
fekvésével, de amennyire csak lehet bajokat és tüneteket, melyek javításra
elhomályosítja ezt a szépet is az a szorulnak és amelyek hatalmas gátként
sok baj, az a sok kivánni való, az a emelkednek városunk fejlődésének út
sok egészségtelen és természetellenes jába. Most egyre akarok rámutatni,
állapot, melyet az emberek teremtet melyet fontosnak és elsőrendűnek tartok.
tek meg.
Minden olyan város, község, mely
A természet megtette a magáét; nek földes ura, vagy mint szokás mon
megadta a szép keretet, melyen belül, dani urasága van, már külső képében
jólét, kellemes és mindenkire nézve is feltünteti a községek fölötti előnyét.
felüditő élet, egyetértő szép társadalmi Az ilyen városok és községek rende
viszonyok uralkodhatnának.
zettebbek, csinosabbak; és lépten-nyoÉs irne nincs itt kellemes, helyes mon láthatja az ember, hogy ott gon-

szépségre. A legtöbb ilyen hely ékes
kedik parkokkal, sétaterekkel, esetleg
jótékony hatása gyárakkal, telepekkel.
Az ilyen városok és községek az
uraságok és a többi lakosság egyetér
tése, közös lelkesedése mellett fejlőd
nek, gazdagodnak, csinosodnak.
Az uraság örömmel tér városába,
melyért áldoz, melynek előrehaladását
szivén viseli és melynek szépítésén
fáradozik. Büszkén mutatja vendégei
nek az ő városát, mely az ő közre
működése mellett széppé, naggyá lett.
Viszont a lakosság lelkesedik az
ilyen földesurért, ki —■ ha már a vá
ros határában levő birtokai utján óriási
jövedelemre tesz szert — annak leg
alább parányi részét ezen város fejlő
désére is áldozza. Az ilyen földesurat
vezérének tekinti a lakósság és szíve
sen. örömmel áll melléje áldásos és
nemes munkájában.
Fájdalommal tekinthetünk mi itt
széjjel. Itt nálunk elhagyatott minden,
gondos kéz munkáját ritkán látjuk
városunk külső képén. A rossz társa
dalmi állapot, vagy valami más ok és
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nénk beszélni
szól az egyik korosabb,
valószínűleg a csapat vezetője — a somfai
plébánia ügyében járunk.
- - Helyesen van, kedvesem, hát tulaj
donképen mi is volna kívánságuk ?
— Hát szeretnénk megmondani, hogy
küldjön nekünk egy jó papot, az Isten nyu
gosztalja, boldogult plébánosunk helyébe —
válaszolt a vezető.
— Nos aztán, kit szeretnének, kedves
barátom, talán tehetek valamit az érdekében.
— Nem bánjuk, akárkit szemel ki szá
munkra püspökünk bölcs előrelátása, csak
egyet kérünk, hogy azt a híres Schmalz
Hánzit ne küldje hozzánk, mert arról igen
rosszat beszélnek.
— Okosan cselekesznek. Én magam is
a mellett vagyok, hogy ilyen jóravaló nép
nek jó papja legyen s ha kell, én magam
is elfogadnám plébániájukat, csakhogy az a
híres Schmalz bácsi meg ne kapja. Hát ehhhez
mit szólnának ?
Örömsugár villant meg az atyafiak sze
mében s mindegyik biztató tekintettel for
dult a vezető felé, mintha minden szem azt
tanácsolta volna: most az egyszer találja el
kend az okos szót, akkor minden jó lesz.
Az atyafi egyet köszörül a torkán, aztán
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P lé b á n o s választás.
— Irta: iLönczöl A n ta l —
Volt valamikor száz esztendeje, ami
megyénknek egy híres papja, egy olyanforma
teremtés, a kire ráillik a csiszolatlan gyé
mánt elnevezés. Tehetség volt a javából,
minden külső disz nélkül. Nem vol rossz
ember, csak túlságosan természetes. A grófkisasszonynyal is csak olyanformán beszélt,
mint valami parasztleányriyal. Abban az
időben volt ez még, amikor a magyar em
ber előtt csizma és zsinóros nadrág volt a
legszebb viselet még akkor is, ha urnák
született, amikor a frakkot és a cilindert
annyiba vették volna, mint mi manapság a
csörgősapkát. Mindamellett akkoriban is
voltak szabályai az illendőségnek. Hát ho
gyan, hogyan sem, Schmalz Hánzi (ezen a
néven vált ismeretessé, ami papunk) a maga
gorounba természetességével ezen is túltette
magát s bizony úgy elvetette a sulykot,
hogy nem is annyira híressé, mint inkább
hírhedtté vált az egész vármegyében Persze

aholjnem ismerték közelebbről, ott tudtak leg
többet róla, mert a hir is olyan, mint a hul
lám, minél tovább terjed annál nagyobb lesz.
A püspök is neszét vette a dolognak,
el is határozta, hogy röviden véget vet a
jó Hánzi bácsi garázdaságának. Fegyelmi
büntetésre okot nem talált, hát szép szeré
vel becsalta a püspöki irodába, ahol jó
hasznát vehette. Hánzi bácsi engedett a
fensőbb akaratnak.
Uj hivatalába ugyan hamarosan beleélte
magát, mindazonáltal a városi levegőt igen
finomnak találta, újra szabadba, falura kí
vánkozott. Csak azt várta, mikor üresedik
meg valami neki való plébánia.
No, nem sokára lett is üresedés, csak
hogy Schmalz Hánzit plébánosnak senki
sem kívánta.
*

Egy szép nyári napon tiaztességesen ki
öltözött, népes, falusi küldöttség kopogta
tott fel a püspökvár széles lépcsőin. Az
első emeletnél egy tekintélyes formájú egy
házi férfiú jött eléjük. A külseje után Ítélve,
bevált volna kanonoknak. Mosolyogva szó
lítja meg a hajlongó, bátortalan falusiakat:
— Mi járatban vannak édeseim ?
— A méltóságos püspök úrral szeret
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körülmény eredményezte-e azt, de tény,
hogy két uraság, a két földesur és e
város lakossága között is hiába keres
sük a másutt uralkodó együttműködést
és egyetmunkálkodást. Ennek a nem
helyes; ennek a káros állapotnak óriási
és elsőrendű része van abban, hogy
városunk nem tarthat lépést más vá
rosok fejlődésével és előrehaladásával.
Bármi legyen is az oka annak,
hogy nincs meg itt a kellő és kívánatos
egyetértés a sokat tenni képes földes
uraink és e város lakóssága között,
azt az okot meg kell szüntetni; az
egyetértés akadályát le kell rombolni.
Ezt kívánja a város érdéke, melyért
pedig áldozni kell minden itt lakónak.
Rajta tehát — félre a múlttal I Ha
volt ok a nem teljes egyetértésre vagy
együttműködésre — tekintsen el attól
mindenki 1 Kezet fogva dolgozzon min
denki e város érdekén, mert már itt
a munka ideje!
Legyen vezetőnk a két földesur e
város érdekéért való munkában —
mindnyájan kitartó társak leszünk!
Németújvár városnak fejlesztése,
szépítése lelkesítsen munkára földes
urat és minden lakost és álljon min
denki ezen nemes cél szolgálatába 1
Akkor az eredmény el nem marad
hat; akkor más városok mögött el
nem maradunk. Akkor szép munkát
végeztünk mindnyájan és mindnyájan
gyönyörködhetünk munkánk eredmé
nyében ; a jövő nemzedék pedig hálá
san emlékezik meg mindnyájunkról
és mi szép útmutatást lelkesítő pél
dát adtunk nekik. A szükséges és
hasznos egyetértés és együttműködés
tekintetében.
D r. ./. Csaplovics Elem ér.
illedelmesen újra megszólalt:
— Már ennél nagyobb öröm igazán nem
érhetne bennünket, nem is mertünk volna
ezért könyörögni — mondá a többiek lát
ható helyeslés mellett.
A barátságos pap elfogadta meghívásukat
s megígérte, hogy lelkipásztoruk lesz, de
csak abban az esetben, ha egyhangúlag őt
kívánják.
Persze, valamennyien beleegyeztek.
A további megbeszélés után a kedves
plébánosjelölt a küldöttség élére állott,
hogy a püspök elé vezesse őket, azt az
egyet azonban lelkűkre kötötte, hogy azzal
a kérésükkel, hogy csak a Schmalz Hánzi
ne legyen a papjuk, valahogyan elő ne
hozakodjanak, mert nem áll jót érte, hogy
a püspök ellenkezésből épen azt fogja hoz
zájuk küldeni plébánosnak.
A jó falusiak örüllek a bölcs útbaigazí
tásnak, de még jobban annak, hogy egész
véletlenül erre a kedves papra akadtak, aki
kész elválalni plébániájukat.
— Nagy ellensége lehet a Schmalz Hánzinak, hogy annak ellenére ilyen fényes hely
ről kikivánkozik — suttogta az egyik atyafi.
— Ki is lehet tulajdonképpen ? Aztán
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Az energetikus monizmus kizáró
lagos nézőpontjai, túltengő pöffeszkedései és tapintatlan pathosza megharsogtatták a riadót: ki kell a szivet
álmainak és vágyakozásainak lehetetlen
tárgyából, képzelt Istenéből ábrándítani
s áhitozásait határozott létezőkre —
minők a művészet és emberszeretet —
terelni.
Miféle hangok csendülnek fel erre
a szív titokzatos óceánjából?
— Már régóta terelem és tereltem
vágyakozásaimat a művészet és em
berszeretet tárgyaira, de abban az
értelemben, hogy ezen áhitozásaim
még a jeleztem tárgyakon túl érnek
olyas valamiig, minek vallás a neve.
Vágyakozásaim természete ugyanis: a
végtelenbe mélyeszteni gyökereit. S ép
ezért a tapasztalati tárgyak ki nem
elégítenek és — jól megjegyzedő! —
minél bájosabbak, művésziebbek, mi
nél tökéletesebbek, annál inkább izzít
ják élesztgetik ezen vágyakozásaimat
s igazolják némikép áhitozásaim vég
telenségét . . .
Ha közepes zenét hallunk, úgy
ítélünk róla, hogy tökéletesebbre gon
dolunk. De ha mesteri zene rezegteti
meg dobhártyánkat, nemde, egész lé
nyünk megrendül és villamos borzon
gás reszket végig tagjainkon. Lelkün
ket mélységes meghatottság szállja
meg, keskeny látóhatárunk fátyola szét
oszlik, képzeletünk áttör az égbolton,
hogy a végtelenig emelkedhessék: a
merő összhang jelenik meg lelkünk
előtt s szemünk könnybe lábbad . . .
Hasonló esztétikai elragadtatásba
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esünk, ha a legkitűnőbb festményről,
az ecset remekéről visszaverődő fény
sugarak haladnak át szemünk törő
rendszerén. Egész lényünkről lesugárzik, hogy szemünk tovább ér azon
a vásznon túl . . . A merő, az absolut
szépségről álmodozunk.
Az esztétikai elragadtatást meg
határozók mind utalnak a lélek ezen
felülemelkedésére, a műtárgyon át az
absolut ideálhoz való lendülésére, mely
ről az ész, mivel meghatározni kép
telen, csak homályosan álmodik, de
mely után a szív határozottan eped.
Végkövetkezménykép tehát a mű
vészet, legkiváltképpen ép az elragad
tatás perceneteiben érezteti velünk,
hogy áz • ideál, mely után epedünk,
azon túl létezik.
Az absoluttal ölelkeznek az „em
berszeretet" áradásai is. Emberszere
tet alatt természetesen nem az állat
világban is észlelhető rokonszenvet, a
részvét lefoszló mázát értem, hanem
azon erkölcsi erényt, amely által em
bertársainknak szenteljük magunkat.
Ilyen erkölcsi állapot azonban az ab
soluttal való minden kapcsolat nélkül
elképzelhetetlen. Mert hisz az ilyen
erény nem latolgatja, mérlegeli az inditóokokat, midőn cselekedni kell, sőt
annál bájosabb, minél természeteseb
ben s szinte öntudatlanabbul cselek
szik. Ámde az ilyen szív mélyén lé
tezniük kell eszményi és föltétien, ab
solut inditóokoknak, második termé
szetképpen vele összforrva s tulajdon
kép ez teremti báját.
Gondoljunk el ilyen cselekedetet,
amely merően mehanikailag ment végbe:
ebben nincs még sem erény, sem

— Ha más kívánságuk nincsen, kéré
csak maga a püspök ne legyen — tűnődött
süket szívesen teljesítem.
egy másik.
A deputáczió ezután visszatért Somfára
Erre azután az egyik nekibátorodott s
megkérdezte a kedves paptól magától, hogy s beszámolt a sikeres fáradozás nagyszerű
eredményéről. Az egész falu az uj plébános
voltaképen kicsoda.
— Azt hittem, úgy is tudják: Wolf János m ag asztaláb an találta örömét. Az ilyen
a püspöki iroda vesetője vagyok — mutat előzmények után lázas örömmel s igazolt
kebellel várták a következő vasárnapot, ami
kozott be mosolyogva.
kor az előre össze-vissza dicsért uj lelkipász
— Nagy ur lehet suttogtak az atyafiak.
tor bemutatkozik a szószékről.
— Ha papunk lesz meg is becsüljük
Eljött a várva-várt alkalom. A templom
ám — fogadkoztak mindjárt néhányan.
megtelt. Figyelt mindenki. S nem hiába,
— Persze, hogy megbecsüljük I — hang mert az uj plébános tartalmas beszéde olyan
zott el erre több ajakról, úgy hogy maga a hatásos volt, hogy sirt az egész község
plébánosjelölt is meghallotta.
apraja és nagyja. S mikor a legnagyobb
Ezalatt eljutottak a püspök fogadószo volt a megindultság, ezzel végezte szavait:
bája elé.
— Köszönöm figyelmeteket s irántam
Az udvarias plébános szónokolt a kül való vonzódástokat, adok helyébe egy jó
döttség nevében. Kérte a kegyelmes főpász tanácsot. Ne Ítéljetek hitvány mende-monda
tort, teljesítené a derék nép kívánságát s alapján olyanokról, akiket nem ismertek,
engedné meg, hogy amint ez alkalommal mert úgy járhattok mint most én velem.
a küldöttség vezetőjévé fogadta azoknak Én vagyok az általatok rettegett Schmalz
a jövőben is állandóan vezére, papja Hánzi, kit nem akartatok s most mégis szí
lehessen.
vesen fogadtatok.
Mikor a püspök látta, hogy mekkora
Az arcok ezen bemutatkozásra megörömet okoz a kérelem teljesítésével az nyulottak s kit a rémület, kit a kédkedés
egész küldöttségnek, kedvezően válaszolt a fogott el, de a legtöbb szívben a csendes
kérelemre.
megnyugvás lelt helyet.
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szépség. Gondoljunk el pusztán viszony
lagos indítékokkal, minőket pl. az uti
litaristák vesznek föl az erkölcsiség
magyarázatául: azesetre az ilyen tett
nek nemcsak a szépsége hiányzik, de
még a lehetősége is teljesen kizárt.
Hogy az ember az élet ezernyi ala
kulásaiban és változataiban, a ktizde
lem, vereség, vértanuság . . . idején
ép úgy, valamint a felhőtlen életsors
ban mindig ott maradjon a becsüle
tesség, erkölcsiség, emberszeretet csar
nokaiban : valami viszony nélkül va
lónak — ami az erkölcsi eszményt
állítja eléje mindenek fölött — kell
egész valóját rezgésbe hoznia, őt a
középpontból hajtania Ez a valami
pedig á lélekben trónol, a léleknek
nem ama redőiben, melyekben a tu
domány, az érdek . . ., hanem a lég
mélyebb s legtitkosabb részében, ahol
a lélek az absoluttal csókolózik.
Az erkölcsiség is tehát a művé
szet is a végtelennel ölelkezik. Mig
azonban a művészet csak a jelenségek
révén érezteti az absolutot, a szépben
a végtelen árnyékát tükröztetve, az
erkölcsiség meg az anyag törvényei
fölé emelve az embert, az abszolúthoz
való hasonlóságát érezteti vele, addig
a vallás közvetlenül hozza érintkezésbe
a lelket a végtelennel. Az imádkozó
például a Végtelen égövében állva,
közvetlenebbül foglalatoskodik az abszoluttal, mint a finom izlésti esztétikus,
aki elragadtatva áll MIchel Angelo„Pietája" előtt. S azért arra kell következtetnünk, hogy a vallás fensőbbségesebblényegü, mélyebb a művészetnél; szélesebb, mint az óceán, mélyebb a tengerszemnél. Benne a végtelen sejtő vágya,
szent kielégitetlensége és várakozása.
„Könnyek pihennek bennünk. Ősi rejtély.
Gyerekszivem te, hányszor fájt nekem,
Hogy pazaroltad s oktalan könnyeztél
És még se szárított ki a tüzes dél.
Egy csepp marad mindig szivünkbe lenn."
(Bataille; ford. Kosztolányi.)

Miként a bolygónkon pezsgő élet
el nem lehet levegő, világosság, me
leg nélkül: az Istenben való hit és
hozzávaló ragaszkodás nélkül sem az
emberi sz ív . Egy ideig elhallgattathat
ják a létért való rettentő küzdelem,
Mefisztó-kisértet; elönthetik a sötét
hatalmak, a rut szenvedélyek kataraktái; de a komoly magábaszálláskor, a
világosság hajnalhasadásán a szív mély
séges világából kicsendül a hit pa
csirta dala. Akarva, nem akarva: a
tudomány, művészet, pozitivizmus felülfestései alul is kifesiik az Istenkép.
Páter Agnell.
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— O yászközg.viilé.s. Vasvármegye
törvényhatósági bizottsága f. hó 7-én köz
gyűlést tartott, melynek egyedüli tárgya Fe
renc Ferdinánd és nejének szomorú elhunyta
felett a megye részvétének kinyilvánítása
volt. A megye hódoló feliratát Herbst Géza
alispán olvasta fel, melyet a közgyűlés néma
csendben fogadott el. A hódoló felirat igy

S z ó l:
Csász. és Ap. Klr. Felség!
Legkegyelmesebb Urunk'és Királyunk!
Megdöbbenve értesültünk, azon gaz
merényletről, mely Ferenc Ferdinánd fő
herceg. trónörökös, ő cs. és kir. fensége,
valamint fenséges hitvese Hohenberg Zsó
fia hercegné életét kioltotta. Vélünk fel
van lázadva a tettesek gonoszsága elvejI temültsége, fii ült fanatizmusa miatt, de
egyúttal porig lesújtva érezzük magunkat
a nemzetet, a monarchiát, a legfelsőbb
uralkodó házat és felségedet jó királyunkat
ért óriási veszteség miatt, amidőn élet
erejében, tehetségeinek teljességeiben lévő
az a férfiú, ki mint a trón várományosa
hivatva volt fényes erényeivel, nagy akarat
erejével, kötelességérzetével, tettrekészségével és több magas szellemi értékeivel a
magyar nemzet és a monarchia megerősö
j dését és előrehaladását munkálni, hivatása
közben, hősi halállal áldozatul
ji1 teljesítése
esett; amidőn a hitvesi hűség mintaképe,
, a trónörökös fenséges neje, önfeláldozólag
j osztozott férje sorsában. A legmélyebb
I szánalommal, hogy a kifürkészhetetlen isij leni akarat újabb nagy megpróbáltatást
, mért felségedre, a legjobb uralkodóra : a
I legnagyobb meghatottság érzelmével va
j gyunk bátrak Felséged és a felséges Uraljj kodó Ház bánatában való legigazabb rész'1 vétünkel kifejezni. Egyúttal megragadjuk
j az alkalmat arra, .hogy Felséged a Császár
!j és Apostoli .Király magas trónja zsámo
, lyához eljuttathassuk felséges személyéhez
!; való rajongó szeretetünket, törhetetlen
1 alattvalói hűségűnket, hódolatteljes tiszte|j létünkét, a magyar nép dinasztikus érzé1
séből fakadólag a legfelsőbb uralkodóház
| hoz való, soha meg nem szűnő ragaszj' kodásunkat és azon imádságszerü óhajun11 kát, hogy a jó Isten adjon erőt és egész
séget Felségednek, hogy a pagy csapást
elviselni tudja és még számos évekig
uralkodhasson hű magyar népén
Kelt Vasvármegye törvényhatósági bi
zottságának rendkívüli közgyűlésében Szom
bathelyen, 1914. julius 7-én.
A vármegye közönsége nevében Herbst
alispán.
— S z a b a d s á g o n . Kovács László ál
lomásfőnök julius 15 én kezdi meg 3 heti
szabadságát, a melynek egy részét nejével
együtt Balatonfüreden, másik részét Sztfvotán, Erdélyben tölli. — Kreutz Ede, járási
főszámvevő 0 heti szabadságra ment, mely
nek egy részét Hévvizen töltötte a Balaton
mellett
Ugyancsak Hévvizre mentek Latzer Leopold és Salvachrist János németiijvári
kereskedők is.
— G y á s z is te n tis z te le t. A németújvári r. k. templomban folyó hó 6 -án délelőtt
9 órakor volt a serajevoi tragédia áldoza
taiért Ferenc Ferdtnánd és nejéért gyász
istentisztelet. Városunk közönsége szép szám
mal jelent meg. Testületileg jelenlek meg az
összes hatóságok és hivatalok, valamint az
egyesületek is.
— A h a d g y a k o r l a t o k . Busuil már
sok vendéglős, sok kereskedő, hogy elmarad
nak a szép jövedelmet jelentő hadgyakor
latok. De hús volt már sok kis leány is,
hogy tényleg nem jönnek cl a „fess had

3nagyok.,, Félre a busulással — meg lesznek
tartva a hadgyakorlatok. A gyászos véget
ért Ferenc Ferdinánd helyett Frigyes főherceg fogja a hadgyakorlatokat vezetni.

— Szavazó ö ssz e ír ó k ü ld ö ttség ek .
A törvényhatóságokat miniszteri rendeletek
utasították, hogy az uj választótörvény alap
ján a szavazók névjegyzékét állítsák össze.
Vasvármegye központi választmánya e hó
4-iki ülésében foglalkozott a miniszteri ren
deletekkel és utasításainak figyelembe vétele
mellett a küldöttség elnökeit és helyettes el
nökeit a következőkép állította össze a né
metújvári választókerületet illetőleg: 1 A
gyepüfüzesi szavazókörben: elnök Weisz
Ignác gyepiifüzesi, h. elnök: Techet József
városszéki lakós. 2. A kukméri szavazókör
ben : Elnök : Hamvai János, h. elnök : Karner
József kukméri lakósok. 3. A németújvári
szavazókörben : Elnök: Sövegjártó Kristóf
várszentmiklósi, h. elnök : Olsovszky Tivadar
németújvári lakós. 4. A pusztaszentmihályi
szavazókörben: Elnök : Schmall József, h.
elnök : Szelestey Sándor pusztaszentmihályi
lakósok. 5. A szenleleki szavazőkörben: El
nök: Roxer Jenő, h. elnök: Kaiser Károly
szenteleki lakósok.

— P riin icia Ú jh e g y e n . Szép ünnepe
volt e hó 5-én Újhegy községének. Ekkor
mutatta be első szent miséjét Herceg János
pinkóci születésű felszentelt pap. E napon
a kedvezőtlen esős, szeles időjárás dacára
a vidékről is igen sokan siettek Újhegyre,
I hogy jelen legyenek egy megható ünnepé] lyen és részesüljenek az első áldásokban,
j Délelőtt féltizkor a papiakban gyülekezett a
j vidék papsága, valamint a község és vidék
I megjelent érdeklődői. Sirassner szentpéterfai
I plébános megható, könyeket fakasztó beszé■ det intézett a hallgatósághoz. A beszéd után
I a primiciát tarló Herceg Jánost megáldotta
az örömtül reszkető két szülője. Erre a kö
zönség és koszorús lányok nagy kísérete
] mellett a templomba vonult az első szent
j mise megtartására Herceg János. A szent
mise után az ujmisés pap megáldotta szil
iéit, majd a megjelenteknek osztotta az első
áldást. Közben a templomban Thomas Ferenc
esperes-plebános német, a templom előtt
pedig Strassner plébános liorvát nyelven
tartottak szívhez szóló, nagy hatást keltő
beszédeket. A mise alatt a szentpéterfai
kántortanitó szépen orgonáit. Az újhegyiek
pedig Kiss Géza tanító vezetése mellett szé
pen énekeltek. A szentmise után a papiak
ban lakomára jött össze a papság, a primi
ciát tartó és rokonsága, valamint igen sok
I vendég és kellemesen, egy szép nap jóleső
| emlékéről vígan folyt a társalgás. Herczeg
János folyó hó 9-én Pusztaszentmihályon
mondott misét és ott osztott áldást.
' a,

— ö n k é n te s e k id ő elő tti b elép ése
h ad seregb e. A m. kir. honvédelmi mi

j niszter a csász. és kir. hadügymisiszterrel
egyetertőleg legutóbb kibocsátott körrendele
tében kijelenti, hogy az egyévi önkéntesi
kedvezményre igényt tartó hadköteleseknek
a közös haderőbe, vagy a honvédségbe való
időclőtli önkéntes belépése csak akkor en
gedhető meg, ha az egyévi önkéntesi ked
vezményre igényt nyújtó tudományos kép
zettségüket igazoló bizonyítványt már meg
szerezték
— M ozi. Apolló mozi működik nálunk
csütörtök óta. Mindjárt az első előadáson
szép számmal jelent meg a közönség és bi-
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kétszeres gondot fordíthatna az ország a
, megye is, mert igazi gondoskodással lehet
legsikeresebben lávoltartani a határszéli lakósságot, minden magyar nemzeti érzülete
1 ellen kívülről támadható kísértésektől.
— K i m a r a d az u t ó s o r o z á s . Az
utósorozásoknak e hő 13-tói 27-ig kellett
megtartatniok. Arról kaptunk illetékes hely
ről értesítést, hogy ezen ulósorozások el
maradnak.
— a m o z i m ű s o ra . Ma vasárnap :
1 Gaumont Híradó. 2. Pali szökik a szere
lőjével, humoros. 3. Az ördög tyúkja, lát
ványosság. 4. A jó gondolat, kacagtató kép,
5. Égy spanyol nagy bikaviadal Egy mad
ridi bikaviadalról készüli eredeti felvétel.
Nagy látványosság. 6 . Menyasszony és a
vőlegény. Humoros. Hétfőn teljesen uj mű
sor, melynek legkiemelkedőbb része: „Az
indián lótolvaj,“ Amerikai cowboy kép. Nagy
hatású műfilm Bővebbet a falragaszokon.
— Uj k ő m ű v e s m e s te r. Janisch Fe
renc okleveles kőművesmester Szenteteken
i telepedett le. Olvasóink szives figyelmét fel
hívjuk lapunk mai számában közölt hirde
tésére
I
—- B a le s e t. A németújvári fatelepen
| szerencsétlenül járt Sóidéi Márton famunkás.
Munkaközben egy hatalmas farönk a lábára
esett és azon hosszabb ideig tartó sérülést
1 okozott.
K u k m é r o t t t ú ll é p e t t a s e r t é s ' o rb á u c . Azonnal megléteitek a szükséges
intézkedések, hogy a nagyobb bajnak elejét
j vegyék és a betegség elterjedésének gátat
vessenek.
j
L a k á s t akar kiadni, vagy bérbe
venni, hirdessen lapunkban. Egy hirdetés
8 0 fillé r. Hirdetése biztos sikerre vezet
— T o r ta - p a p í r o k , szekrény-papírok,
'
• különféle virág- és kreppe-papirok beszerez
hetők Bartunek Béla papiriizletében Német
újvár.

zony jobban erezte magát, jobban szórako
zott, mint a közelmúltban itt volt szinésztársulat előadásain. Csak egy tűnt fel. Az,
hogy másutt mindenütt, mindenféle előadáson
jelen van és jelen kell lenni 1—2 tűzoltónak,
hogy esetleg tűz esetén a gyors segély és
gyors tenni való hozzáértő emberre találjon
De itt nálunk sem a szinielőadások alatt,
sem a moziban nem láttunk tűzoltót. Elvár
juk, hogy ezután minden hasonló előadásra
két tűzoltó legyen kirendelve.
— A sz o m b a t h e ly i k ö z ig a z g a tá s i
ta n f o ly a m 1903—4. évben végzett hall
gatói folyó hó 15-én tartják meg 10 éves
találkozójukat Szombathelyen az internálás
tanácstermében — Járásunkból Holló Emil
németújvári és Lehner Nándor tobaji jegy
zők vesznek részt ezen az ünnepségen, a
mely hallomásunk szerint igen fényesnek
ígérkezik. M.-gigérték részvételüket az illető
évjárat előadói, s a mostaniak közül is a
legtöbb.
— I d ő já r á s . Furcsa időjárásunk van.
Az elmúl! héten eső esett, borús volt az
ég — tiszta, meleg, kellemes nyári napunk
nem is volt. Árvíz vonult végig a Strém
völgyében, kárt okozott és megcsappant a
szép aratási eredménybe vetett erősebb bi
zalom. Három év óta ilyen nedves, esős' a
nyarunk. Azt hittük a 13-as évvel kijutunk
a bajokból, de a 14-es is követni látszik
elődje példáját. Bár igazuk lenne az idő
jósoknak abban, hogy julius 15-től kezdve
száraz, kellemes nyárban lesz részünk.
— T e le lő n l ’u sz .ta s/.e iitin ib á ly é s
Szent e le k r e . Végre valahára kapunk telefon
összeköttetést Puszíaszenlmihályra és Szent
elekre is. Végre eredményre vezetett a már-már
reménytelenné vált mozgalom és mégis kaptünk telefont Szentelekre is. Ez a tény min 
denesetre előnyére szolgál nemcsak a két
községnek, de a járásnak is.

Előfizetési felhívás.

— F ig y e lm e z te té s . Budapest székesfőváros közgyűlése elhatározta, hogy aug. '
20-ára, azaz szent István napjára művészies
Az uj évnegyed, illetve a második
kivitelű plakátokat készíttet, melyeket meg félév kezdetén megújítjuk az előfize
küld minden városnak, minden községnek tési felhívást lapunkra, kérve egyúttal
kifüggesztés, kiragasztás végett. Figyelmez
a hátralékok befizetését is. Lapunk
tetjük ezúton is a közönséget, hogy annak
idején ügyeljen arra, hogy ezek a plakálok előfizetési ára, tekintet nélkül a min
meg ne rongáltassanak, le ne szakitlassanak den téren bekövetkezett áremelkedésre,
legalább szent István napjáig.
ma is csekély 8 kor. egy évre. Hiva
— K ö s z ö n e t. Az itteni színtársulat tását pedig fokozott mértékben igyek
faképnél hagyott tagjai mindazoknak, kik ; szik kezdettől fogva betölteni, hogy
innét való elutazásukat kegyes adományok- 1
legyen városunknak és .vidékének hű
kai elősegitelték ezúton mondanak hálás kö
séges
krónikása, közügyeinek haladá
szönetét : Képes Laura, Szabadhegyi Olga, 1
Makány Mária, Erőss István és Németh 1 sának lelkes szószólója, előmozdítója.
Úgy véljük, hogy ezzel rászolgál a
Olivér.

további, az eddiginél nagyobb arányú
szives pártolásra is. melyet ez alka
lomból is tisztelettel kér:

— Uj i ta l m ó r é s . Pásztorházán megint
egy italmérés nyílik meg. Grandits József
pásztorházai lakós kért és kapott is engedélyt
italmérésre.
— Á rv íz . Hatalmas szélvihar mellett,
mintha öntötték volna — úgy ömlött alá az
cső e hó 8 -án éjjel. Azután egész nap esett
az eső, hol erősebben, hol gyengébben.
Persze, a mi elhagyatott Strém patakunknak
nem sok kell, hogy a parton lévő földekre
öntsön ki és tényleg most is 9 -én reggelre
vegig — egész hosszában folyása mentén,
kiöntött a Strém és elöntötte a szomszédos
réteket, szántókat cs kerteket. Ideje volna
már a Strém szabályozásának, de hát járá
sunk terül el az ország határán Pedig ide
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CSARNOK.
N á c i kam p ója.
(M onológ.)
— Irta: KclnTe.il A . A la jo s O. M. —
(Folyt, és vége.)
De erre lett nagy kiabálás a segédek
között. Elmondtak engem m indennek: a
mafla kampós orrútól kezdve egész a gyáva
zsidó utolsó ágáig is. Sőt majdnem meg
is ütlegeltek, de ezt most még sem tették,
csak azt Ígérték meg, hogyha még egyszer
ilyent megteszek, hát engem fognak el, s a
sintérkocsiba téve kutya gyanánt le is bunkóznak.
Ezl is elviseltem volna, csak ne lett volna
ott már nép csődület. Ettől reszketek én.
Félek, hogy még valaki felismer engem.
Nó, de sebaj I A pályaválasztásban füg
getlen az ember. Ide is kell ember, min
denki nem lehet miniszterelnök. Végre a
város főterére ériünk, ahol a nézőközönség
mindinkább növekszik. Ez még nem lenne
nagy baj, csak a diáksereg maradna hátra.
Ezek mindig ellenemre voltak, sohasem érez
tek miattam szánalmat. Mig így lapulgattam
a kollégák közt, máris jött egy nagyszerű
dög, amelyét az ügyes kollégák csakhamar
észrevették, és nagy bölcsességgel hozzám
tereltek Vigyázzon Kilón ur, ezt el ne
szalassza, csak jól szorítsa! Nem is sokat
fontolgattam, már is nagy bátran drótommal
irányítottam, már majdem lecsaptam rája, s
meg is fogtam volna, ha egy ismerős hang
fel nem tartott volna: Náci te vagy az ? I ?
Ne merd megfogni a kutyám at! 1!
Több se kellett nekem, mert hisz a
hétszázát, Bagó Péter hangja volt ez! A
kutya ugyan ez alatt .szerencsésen elszaladt
az én legnagyobb mérgelődésem mellett.
Lett erre nagy hahota a diákseregben, mert
Hisz felismertek engem, s sebtiben gratulál
tak is a jó üzlethez. Alig győztek szólitgatni;
Szervusz N áci: üdvözlünk !
De ezzel az ügy még nem volt befejezve,
mert legott, mihelyt a sintérkollégáb hozzám
értek, az előbbi ígéretnek eleget is tettek.
Ugyanis a dühös teremtések nem ismerlek
kíméletet, mert a sintér dróttal a nyakamba
kelttettek. Talán még a kocsiba is tettek
volna, ha gyors lépésekkel el nem illantam
volna. Szervusz sintérclet I
Ismét szabad voltam, igy kedvem sze
rint mindenfelé kóboroltam. Nem is rossz
mesterség a csavargás, csak ne volna a vi
lágon táplálkozás. Valamint már ennélfogva
ennem is kellene. Így tehát mitévő legyek?
Hová mennyek? Mily állást keressek? Min
deneseire nekem oly állás kell, hol orrom
botrányt a legkevésbbé tesz. Ennélfogva a
hitsorsosoknál kell szerencsét keresnem.
Ezeknél, azért legjobb lesz, ha ügynök leszek,
s igy tehát sokat vigéckedhetek. Be is állí
tottam a Blumstein-céghez, s ott, amit ke
restem, meg is kaptam. Csak az orrom oko
zott egy kis nehézséget, mint a modern
korban nem hóditó szépséghiány, ezért nem
gescfl!
De ezért mégis sikerült az üzlet. Ugyan
az utazásból, melyre számítottam, nem lett
semmi, mert egyenlőre városi vigéc lettem,
s el is küldettem a Bagó főpénztárnok úr
hoz iziben, mégpedig varrógép ügyben.
E küldetés hallatára szörnyen megijed
tem, ami Blumstein urnák is feltűnhetett
Azonban mégis csak engedelmeskedtem, s
csakhamar nagy szédülés közt az ulcán ter
mettem. Nem is mentem volna el Bagó
úrikhoz hanem leltem volna biztos Péter
urfi távollétéről. Tudtam, hogy a? a gazfickó
még az iskolában drukkol.
Ezért léptem oly bátran az udvarukba ;
de ezl is szerencsétlenségemre tevén, mert
alig leltem abban három lépést, máris rám
ugrik egy nagy hatalmas dög, a házi ko
mondor. Jajj I Jajj I Jajj I segítség I Jajj már
mégis történt, a vad kutya leharapta az or-
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rom. A lármára kint termett a Bagó ur is,
s nagy részvéttel konstatálta, hogy orromból
egy jó darab lecsüng. Az ördög vinné el a
haszontalan kutyáját. Még soha senkit som
bántott, ez nagy furcsaság. Bocsánat uram I
nem tehetek róla, — egyébbként szabad
lesz kérdezni, kihez van szerencsém ? a
megijedt főpénztárnok igy tépelődvén.
Nevem Kilón Ignác, a Blumstein-cég
országos képviselője vagyok.
Ezer bocsánat Kilón ur, egy kis türel
met kérek, azonnal orvosért üzenek, addig
tessék besétálni az irodába I
Jaji! Jajjl Jajjl Keseregtem ott bernit a
szobában egymagám. De nem sokáig voltam
egyedül, mert ezalatt Bagó Péter urfi is
otthon termett, Hej, szervusz Náci! hát
mégis csak elmertél jönni az odaígért rossz
nadrágokért? meg a rongyokért ? Ha-ha-ha !
Hiába fogod be az orrod, úgy is ismerem
a helyes kampódat! Nó, beszélj már, hát
miért jöttél ? Vagy talán a Zaplacsek sintér
a Neró kutyánkért küldött ? ! ?
Nem jöttem sem rongyért, sem a kutyá
ért, mert már más életpályát választottam.
Úgy jöttem be ide, mint a Blumstein cég
ügynöke; mely látogatás az orromba került,
esett az a kutyátok áldozatául.
Ne m ond! Ezt nem hiszem. Mert e
kutya zsidókampóval nem él. E dögöcske
embert eddig sohasem evett.
Épen ekkor lépett be az öreg Bagó ur
a főorvossal egyetemben. Nó, ez az áldozat ?
Mi lelte önt ? ja, hisz ugylátszik maga az
a hires feldöntöm ?
Mit; önt feldöntette doktor 1 Bagó ur
ekép álmélkodik.
Bizony fel a szegény párája, na de neki
is csörömpölt a tányérja.
Én meg szemtanúja voltam, ujongott
Péter urfi, melléje nagyokat kacagott a
szemtelen.
A' seb nem veszedelmes, jegyzé meg
az orvos, csak a csüngő darabot kell lenyiszolnom. így ni. Most már lent is van.
Azonnal be is kötözöm, holnap azért már
mehet rongyot szedni.
Mit ? Hát rongyszedő ? álmélkodván
Bagó ur, nekem azt mondta, hogy országos
képviselő.
Dehogy rongyszedő ez már doktor ur.
Péter urfi kezdett igy védeni.
Hát honnét ismered fiam, — kérdé.
Bagó ur, — a Khón ur csak nem barátod?
Olyan forma volna, — feleié Péter
gyerek. — a múltkor még iskola társam
volt. Ez volt az, aki olyan szépen tette meg
a halálforgást. Ezután azonban kimaradt, s
rongyszedő, majd sintér lett. Ez volt az. aki
délelőtt a Neró kutyánkat kergeté.
Ja úgy ? Ezért adta vissza neki a kutya
a kölcsönt. Ez szép, — mondá Bagó ur, —
nem csoda, ha az orra a szájába került?
Bocsánat uraim, — mondám szörnyülködve, — mint látják, most nehezemre esik
beszélnem. Jajj, . . . jajj,. . . jajj I . .. De
azt az egyet azonban megvallom, hogy sem
rongyász, sem sintér többé nem vagyok:
tistességes az én hivatalom, az ügynökségre
esett az én pályaválasztásom.
Helyes, helyes I Többet már ne kesereg
jen, próbált vigasztalni az orvos ur tüstént.
Nem kell félni már semmitől, mert az ope
rálás végnélkül sikerül. Most igazán örül
hetnek e ténynek, mert orra jóval kisebb lelt.
Igazán, igazán I ? I Való ez doktor ur?
Csak örvendjen, ime már készen van a
fáslizás is. Csak arra az egyre figyelmezte
tem, hogy a kötést egy hétig ne vegye l e !
Köszönöm doktor ur. De szabad kérde
nem, hogy a fáradságért mennyit fizetek.
Maga semmit sem, — szól közbe Bagó
ur, — az hozzám tartozik, ezért én vagyok
az adós, De mielőtt körünkből távoznék,
én önt egy szívességre kérném. Ugyanis e
visit-kártyát Blumstein urnák Írtam, tehát
méltóztatnék neki elvinni.
Kérem Bagó ur! Szívesen megteszem.
Köszönöm ! Alászolgája I
Szolgája! . .. Szerencsés utat I . Szer
vusz Náci I
Ej I Milyen finomul éreztem magam
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szabad levegőn. Jajj I milyen örömmel hagy
tam ott azon helyet, ahol életem keserves
percei felidézlettek. Óh az a Bagó familia,
pláne azaz átkozott Bagó Péter. Óh, mennyi
bajt okozott az nekem. Néki köszönhetek
minden balesetet, mert, ha a Bagó Péter
nem üldöz engem a gimnáziumi életem
alatt, s nem forgat meg a nyújtón az orrom
nál fogva, hát sohasem leltem volna rongy
szedő. Azután, ha a Bagó nem tartóztat fel
az első rongyszedö utamon, hát akkor a
főorvost sem döntetem fel, s igy nem
kerültem volna soha a tömlöcbe. Továbbá,
ha az a gazfickó nem jön azzal a vacak
Nérójával a szemem elé, hát sintérhivatalom
sem mond csődöt. Ennélfogva ismeri fel az
a Bagó kutya is, s ezért követett el me|
rényletet orrom ellen.
Íme csúffá tett ez a dög engem. Hej,
de furcsa is lehetek az ily orral ? I ? Ezért
bámulhattak meg engemet most az utcán ?
Nemcsak, hogy megnéztek, hanem még
utánam is fordullak. Meg-megálltak, bámul
tak, hogy mi lelhetett engem? Valószínűleg
azt gondolták, hogy spácban tartom az orrom,
hogy megrövidüljön.
Ezzel azonban nem törődtem volna
olyan, ha nem nagyobbodik a bonyodalom.
Ismét csak a haszontatari diákok a tettesek,
akik rögvest észrevették. De ez még semmi,
mert, mert a nézés nem árt, csak a dolog
röhögésre ne vált volna. Sőt még utánam
is ordítottak : H ej! Náci hová lett az orrod ?
Mit keresnek azok a ponyvák az orrodon ?
Talán puhitásra valók azok ? ! ? Vagy talán
sintérkedve, a kutyák harapták azt le ?! ?
Hisz ez neked csak haszon leszen legalább
kampód már nem leszen. Ilyen urfit még mi
nem láttunk!
Ily szavakkal kisértek engem utca
hosszat. De, mivel ezekkel végig az utcán
nem mehettem, ennélfogva ide menekültem
Jól tudván, hogy itt müveit emberek vannak,
ezért önöket most elszórakoztattam. Elmond
tam életéin keservét, habár nem is kérdezték
szerencsétlenségemet De mit is csináltam
volna eddig itt, mig a komisz diákság el
nem kotródik. Most pedig Blumstein úrhoz
megyek, hogy a levelet neki kézbesítsem.
Mint mondtam a Bagó ur küldött neki egyet
De mi a Manót Írhatott ez neki, mikor most
jut eszembe, én egy fabatkát sem szóltam
neki? Üzleti ügyről nem lévén ott sző I Te
hát az egész közlemény lefoglalandó. (Ke
resi a levelet a zsebében.) Kiváncsi vagyok,
hogy mit Írhatott benne. Mi lehet tárgya a
kis levélkének? Talán jó lenne ezt felbon
tani, s utána szép ügyesen leragasztani ?
Jajj de mégse, hátha megtudja ? ! ? Avagy
mégis csak, kíváncsiság üz I Tehát föl! vagy
ne ? Na 1 Mit nekem nekem : Önökben meg
bízok I Ehun van fel is bontom. (Felbontja,
s elolvassa magában a névjegyet.)
Azt a hétszázát ennek a kártyának.
Elment az esze a Bagó családnak I A kányá
csípje meg a Bagó fülét! Rúgja meg az
éjjeli bagó nagy fejét! Mit irt rólam a szem
telen alak. Ez még sem járja. Ez hallatlan!
Fel is olvasom, ide figyeljenek: Tisztelt
Blumsteio ur! Mindenekelőtt bocsánatot ké
rek, hogy ügynöke orra kutyámnak megtet
szet. Mi nem tehetünk róla, ennek oka maga
Khón ur, kutyámon reggel az utcán miért
sintérkedett ? I ? Kérem máskor pedánsabb
embert küldjön, ettől azt sem tudtam, hogy
mig végre jött? E férfi múltja pláne cége
res. Mikép lehel kicsapott diákból, rongyász
ból és sintérből országos vigéc ? Egyébbként
ezer bocsánat. Bagó József főpénztárnok.
Ugye ez szép meglepetés 1 Ezt a gyö
nyörű hirt kell elvinnem a főnökömhöz. Ez
szép ajánló levél I De azért sem zárom le,
s igy nem viszem el. Ncin is mehetek enélfogva hozzá, mert a Bagó urnái semmit
sem végeztem számára. Kerülni fogom házát.
E kártyát pedig az önök szeme előtt össze
tépem. így ni I Reményiem önök nem mond
ják el néki.
Tehát ez üggyel már rendben vagyunk.
Csak volnánk az orrom ügyével is ily rend
ben I Mi lesz ezzel ? Ha az orvos igazat
mondott, akkor kisebb lett. Mit szólnak

sönök hozzá ? Ugy-e bár lehet neki hinni I
Na, majd meglátjuk mit mond a jövő. Ki
váncsi is vagyok erre. Ha sikerült, akkor iga
zán boldog leszek, s nem pedig a világ
csúfja. Nem fog rajtam mindenki mosolyogni,
röhögni.
En úgy érzem, hogy valóban kisebb
lett Tehát már olyan kinézésű vagyok, mint
más ember. Ez nagyszerű I Tyü h a l . . . lesz
öröm. ha most végre-valahára hazamegyek,
s azt újságolom tátimnak, hogy nincs már
többé a Nácinak kampója, mert sikeres ope
rációt végeztettem az orromon. Tehát már
lehet belőlem valami. Igy már bátran mehe
tek csontot-rongyot szedni. Ekkor lesz ám
csak seft Nem de ? Lám mégis csak Khón
ur leszek, s nagy tekintélyre teszek szert.
Most már a kapunak sem megyek neki, nő
meg a főorvosnak sem kell félnie a felfor
dulástól. Hej, hogyan fütyörészek-dudorászok
ropogós-nótákat . . . Rongyokból én is meg
élek, pláné, ha önök is közreműködnek
ebben. Ugyebár kegyedek is nekem adják a
rongyukat, én meg majd adok cserébe
gyűrűt I
Most pedig már a sok bolyongás után
igazán hazamegyek, hogy tátimnak és mámimnak nyakába boruljak és megígérjem
nekik, hogy utóduk leszek.
Ha pedig kérdezik, hogy merre élde
géltem, elmondom nekik, hogy kuncsaftokat
kerestem. Ami igaz is, mert önök ugyebár
kuncsaftjaim lesznek ? I ? Ezért kérem önö
ket, ha hazamennek készítsék elő rongyaikat
iziben, mert a napokban már hivatalosan
megjelenek.
Mégegyszer magam nemes gráciájukba
ajánlom, kívánom, hogy jó rongyosak és
csontosak legyenek, mert ekkor lesz se ft!
Igazán örvendek e találkozásnak. Köszönöm
türelmüket. A viszontlátásra I
Hallja maga édes néném!
Hozza ki a rongyát kérném.
Akkor meg ha már disznót öt,
Vele együtt csontos vödröt!
(Énekelve megy ki.)
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