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Igazság.
Az ember sorsa már, vagy e földi 

világ főtulajdonsága, hogy a mire leg
jobban törekszik, azt teljesen elérni, 
azt teljesen elnyerni nem képes.

A földi életben az ember örökösen 
szép vágyódásokkal van eltelve, melyek 
után sóvárog, melyek megvalósulását 
reméli, de a melyek a maguk teljes
ségében nem jutnak osztályrészéül e 
földön, csak parányi kis részükben 
lesznek itt elnyerhetők és élvezhetők.

így legrégibb időktől napjainkig 
minden ember vágyódik az igazság 
után. Az igazságot keresi az igazságot 
áhitozza minden kornak szülötte és 
ép az igazság az, mely nemcsak, hogy 
eddig a maga teljességében nem mu
tatkozott, hanem mindég és folytonosan 
karöltve jár ellentétével az igazságta
lansággal és igy világos, hogy a maga 
fenséges nagyságában, a maga boldo
gító valóságában nem is jelenhetett 
meg és nem is juthatott részéül az 
emberiségnek.

De hát mi is tulajdonképen az az 
Igazság? Mi is az az igazság, melyről 
örökösen csak azt halljuk,hogy „nincs".

a  M ÉW HTŰJVái ÉS V1PÉKE T k ^ Á M ,

A „Németújvári vár“ története.
(Folytatás.)

Hasztalan küld Albert a magyar király
hoz követséget, hogy vessen véget e garáz
dálkodásoknak, IV-ik Lászlónak elég baja 
volt az ellene fellázadt kunokkal, megtorlás 
helyett Aibertnek szabad kezet engedett a 
Némelújváriakkal szemben: végezzen vele, 
a hogy tud. Albert is kapott az alkalmon, 
egyrészt a borostyánkői kudarc, másrészt a 
folytonos beütések elég okot szolgáltattak a 
háborúra és 1289. év tavaszán Albert 15,000 
főből álló seregével be is tört Vasmegyébe.

E túlerővel szemben Iván mit sem tehe
tett. Mig maga a kőszegi vár védelmére vo
nult, portyázó csapatai tömérdek kárt okoz
tak a németeknek.

Kőszeg sikertelen ostroma után Albert 
Rohonc várát zárta körül A csekély számú 
őrség hasztalan várta Ivánt a vár felmenté
sére, ez nem mert kimozdulni Kőszegről. 
A magára maradt vár, nyolc napi ellenállás 
lilán, szabad elvonulás feltétele mellett meg
adta magát s Albert Stubenbcrg Ulrikot ne
vezte ki várparancsnoknak

Az Igazság a boldogságnak, a tö- | 
kéletes és teljes boldogságnak kulcsa, 
melyet Ádáni és Éva bűne miatt rej
tett el előlünk a Mindenható, de úgy, 
hogy azt megtalálni, azt felfedezni 
tölünk tette függővé. Az igazság a szív 
tiszta vágyódása, mely teljes kielégü
lést bizton nyer e földi lét befejezté
vel a Túlvilágon, de örömöt megelé
gedettséget és földi boldogságot nyújt
hat már itt e világon is, mert annak 
kisebb-nagyobb mértékbeni megvalósu
lása és elnyerése tőlünk, mindnyájunk
tól függ. Az igazság az a minden 
egyes ember szivében élő érzelem, 
melyet mindenki óhajt, de a mely 
kis mértékben valósul meg és kis 
mértékben nyer kielégítést, mert nem 
ismerik meg teljesen ezen érzelem 
mibenlétét, az igaziig valóságát.

Az érzelmek teljes uralma mellett, 
a legtöbb ember azt tartja, hogy az 
igazság az, a mi ő neki hoz boldog
ságot és pedig „csak" ő neki. Épen 
az nem az igazság.

Az igazság mindenkinek egyforma: 
az igazság előtt mindenki egyenlő; az 
igazság mindenkinek egyformán szol
gálja érdekét és az igazság mindenki

Rohoncról Szalonak alá vonultak Albert 
seregei, amely Rohonc feladásának hírére 
csakhamar szintén megadta magát. Itt Stu- 
benberg Henrik telt a várparancsnok.

Mivel a táborozás alatt beköszöntött a 
nyári évszak, a nagy melegre, de főkép a 
mezei munkára való tekintetből a pinkafői 
váracska és 34 falu elfoglalása után Albeit 
Vasmegyéből kivonult.

Szeptember havában Albert másodszor 
tört be Vasmegyébe, főcélul Kőszeg elfog
lalását tűzvén ki. Hatalmas seregével szem
ben Iván a Borostyánkő mellett alkalmazót 
hadai taktikát kísérelte meg. Seregével Kő
szegről kivonulva, a Szent-Vid várat kör
nyező hegyszorulatbaii vonta meg magát. 
Albert ezalatt 1289. szeptember 28-án Kő
szeg alá érkezvén, másnap a vár ostromába 
fogott. A magára maradt város lakossága 
vitézül védte magát, 400 férfi, 800 asszony és 
gyermek hőstetteket vitt véghez. Mig a fér
fiak gerendákat, köveket addig az asszonyok 
méhköpüket, égő fáklyákat, szurkot szórtak 
le az ellenségre.

Németújvári Iván Kőszeg környékén ta
nyázott seregével, de megütközni nem mert, 
mivel egyrészt a várat elég szabad tér kör
nyezte, a mi. ily hirtelen támadásra alkalmas

nek egyformán nyújt boldogságot. Az 
igazság az, a mi nem csak a szív 
vágyódását elégíti ki, hanem a lelki
ismeretet is megnyugtatja.

Az igazság kizárja az önzést és 
feltételezi a felebaráti szeretetet; utálja 
a kapzsiságot és követeli az egyenlő
séget. Az igazság nem szereti és meg
dönti azokat, kik érdem nélkül „ma
gasan" járnak, de felemeli az ala
csonyra szoritottakat és megjutalmazza 
az érdemeseket. Az igazság nem 
szolgál önérdekeket, hanem közme
gelégedettséget rs közmegnyugvást 
teremt.

Magunk, mi emberek se vagyunk 
tökéletesek és nekünk a teljes igazság 
itt e földön talán soha se juthat osztály
részül. De igenis fokozódó mértékben 
mégis megvalósíthatjuk az igazságot, 
ha annak előfeltételeit megtesszük és 
megvalósítjuk és ezzel fokozódó mér
tékben szerezhetjük meg magunknak 
a földi boldogságot.

Rajta hát tegyük meg. mit meg
tehetünk. Félre az önzéssel! Minden 
tettünkben vezessen bennünket a fele
baráti szeretet és a tisztelet mindenki
vel szemben. Lássuk embertársainkban

nem leheted másrészt a német vezérek, 
okulva a borostyánkői kudarcon, előőrsöket 
küldöttek szét minden irányban, hogy Ivánt 
Kőszegtől tisztességes távolban tartsák.

Eközben folyt az ostrom. Tizennégy 
napi küzdelem után a várörség a várat fel
gyújtotta és a belső várba vonult vissza, de 
ebben is tömérdek kárt okoztak az ostrom • 
lók Az elszántságot erre általános csügge- 
dés váltotta fel. A megfogyott várnép közül 
sokan megszöktek, azonfelül ragály és éhség 
pusztított. Mind e körülmények nyomása alatt 
Kőszeg november 1-én kaput nyitott az oszt
rákoknak és a városi polgárság kivonult és a 
várat Albert fegyverei foglalták el.

Albert Kőszeg eleste után ez évben 
harmadszor jött be Vasmegyébe és Iván sas
lakát, Szent-Videt vette be.

lll-ik. Endre trónra lépvén, a főurak 
befolyása következtében első feladatául tűzte 
ki az ország területi épségének helyreállítá
sát, miért is felszólította Albertét, hogy a 
Néinetfljváriaktól elfoglalt várakat adja vissza. 
Tagadó válasz után 80,000 főből álló ma
gyar sereg tört be Ausztriába, mire az 1291 
augusztus 26-án kötött Iteimburgi szerződés 
értelmében e várakat Albert visszaadta, azon
ban kikötötte azok lerombolását.
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a velünk egyenlő joga testvért, ki ha 
látja megbecsülését, velünk együtt fog 
a jóért, a szépért, az igazságért küzdeni, 
nem pedig külön ellenünk és kárunkra, 
igy nemesednek az érzelmek; igy 
tisztulnak az eszmék; igy leszünk iga
zán Istennek gyermekei, ki mindnyá
junkat egyenlőknek, egyenlő jogokra 
ésegyenlő kötelességekre teremtett. Így 
majd nem lesz egyik előtt igazságta
lanság az, a mi a másik előtt igazság 
és akkor nem fog igazságtalanságnak 
feltűnni, ha valaki a jóért és szépért, 
a közös boldogságért küzdve érdem
ből emelkedik a vezető vagy magas 
helyre.

Ekkor tiszteletben fog részesülni a 
vezető és magas helyen álló, mert oda 
is a köztiszteiét, és hasznos munkássá
gának elismerése és méltatása emelte.

Ha maga az igazság nem is fog 
teljességében megvalósulni, de igenis 
a nemesebb gondolkodás és nemesebb 
érzelmek terjedése mellett és hatása 
altat megvalósul a közmegbecsülés, a 
köztisztelet és ezzel emelkedik a köz
megelégedettség és közjóiét.

Ezért küzdjön mindenki; ezért fá
radozzon és munkálkodjon minden 
ember, mert ez a munka kötelesség 
és mert ez a munka eredményez benső, 
igaz és boldogító megelégedettséget is.

Tisztelettel tudatjuk kedves olvasó- 
közönségünkkel, hogy mai számunkhoz 
postautalvány van mellékelve mindazok
nak, kik az előfizetési dijat még eddig 
be. nem küldték Kérjük szíveskedjenek 
azt felhasználni és az előfizetési dijat 
még e hét folyamán beküldeni, mert 
lapunkat továbbra csak azoknak küld
jük, kik a rra  előfizettek, vagy e szán
dékukat nekünk Írásban bejelentik.

A Némelújváriak, a kik eddig érthető 
okból Hl. Endrét támogatták, e szerződés 
hitére az Anjou trónkövetelők pártjára álla
nak. Mig Németújvár a szerződés értelmében 
a magyar király kezébe jutod, addig Néniet- 
újvári János hatalmába kerítette Kőszeg vá
rát, de nem sokáig, mert 1292 nyarán Ma- 
dács Pál, 111. Endre vezére, heves ostrom 
után bevette Kőszeget.

Némelújvári Iván azonban 1295-ban is
mét Kőszeg birtokába jut; többi várai le
romboltattak. A király ez év nyarán hadat 
is indított ellene, de az Árpádok letűnő 
szerencse csillaga Ifibbé az olygarcliát meg
fékezni nem tudta

III. Endrének 1301 január 14-én. be
következett halálával Vasvármegyében a pusz
títás tetőpontjára hágott.

A írón változást követő zavarokat fel
használva, a Nem itújváriak egymásután szer
zik vissza elvesztett váraikat, hatalmuk csak
hamar Vasmegye halárain is túlterjedt, sőt 
Zágrábig is érezhető volt fegyvereik súlya.
A vármegyei köznemesség kénytelen-kellet
len csatlakozott hozájuk jobbágyaival, miál
tal hatalom és erő tekintetében ama kor 
másik főurával: Csák Mátéval méltán vete
kedhettek. Kezdetben Vencel hívei, de még 1

Modern vágányon.
A világmeglátás és életfelfogás, 

melyektől az egyén életének a beren
dezése függ, kétfélekép történik: a 
személyes Isten vonzalmainak a körén 
belül és azon kivül. Ez utóbbi ismét 
kétféle alapon épül föl: a mindeniste- 
nitésin, mely az embert is istenné 
avatja és az anyagelviségin. mely 
ellenkezőleg - lefokozza egész az okta
lan állatig.

Hogy az emberistenités és őt az 
állatok színvonalára sülyesztő két vi
láglátás közül melyik emelkedett ma
napság túlsúlyra, kitetszik azon szélié
ben hangoztatott állításból, hogy a 
mai lázasan rohanó - repülő világban 
csak az anyagelvi monizmus elvének 
hódoló modern természettudománynak 
van létjogosultsága.

És tényleg, mióta a fejlődés esz
méje annyira kijegecesedett, a szemé
lyes istentől elvonatkoztatott természet
búvárok fülében szinte édesdeden 
csengenek Voltaire ama szavai: „Mi
dőn ketten fecsegnek egymással s az 
egyik azt sem tudja, mit beszél, a má
sik meg úgy tesz, mintha értené, ebben 
áll a filozófia". . .

Sokkal gyakorlatiabbak lettek, sem
hogy akár Spinoza „állagával", akár 
Fichte „én“-jével, ^vagy Schelling és 
Hegel „általános és tiszta lényének" 
a fogalmával s egyéb filozófusok 
bölcseleti rendszereivel bajlódnának.

Jelmondatuk: nincs más ismeret- 
forrás, mint a melyet tapasztalat utján 
magából az érzékelhető természetből 
fakaszthatunk. Kövekezőleg csak a fi
zikai világ látószöge alatt kutathatjuk 
a lét és élet értelmét 5 rendezhetjük 
be életünket.

N é m e t ú j v á r  és  V i d é k e

ennek életében 1304-ben Németújvári János 
és Henrik Oltóért mennek Bajorországba, őt 
leghívebben segítették, a Vasmegyében élve
zett szabad sarcolás fejében.

Az Ottó bukási után támadt zavarok 
közepette a Némelújváriak ismét folytatják 
erőszakoskodásaikat, mig végre az 1308. évi 
november 17-én tartott országgyűlésen meg
jelenvén, meghódolnak Anjou Károlynak. 
Károly király örömmel fogadta a megtérőket, 
s a legnagyobb kitüntetéssel halmozta el 
Némelújvári Ivánt, őt Kőszeg birtokában is 
megerősítvén.

De a királyi kegyről csakhamar meg
feledkezve, 1309-ben ismét már pártot ütnek 
a Németújváriak Csák Máté szövetségében.

A vasmegyei birtokos nemesek, köztük 
Osl Lőrihc, Oulhkeledi Miklós és Köcski 
Sándor, megmaradtak a királyi hűségben, 
mire a Némelújváriak haragja első sorban 
saját pártütőik ellen fordul. Vörös Salamon 
hadnagyuk Nádasdi Andrást Oersén megöli, 
elpusztítja egykori hivűk, Köcski Sándor és 
Aha Lőrinc birtokait s ez utóbbit fogságba 
is veti, Németújvári János pedig a király 
híveit 1311-ben Vasváron a káptalan temp
lomba űzi s rájok gyújtja

Némehíjvári Andrásnak ntár nem ked-

Az anyagelviségnek a mindenisteni- 
tés fölött tapasztalható főlényét könnyen 
megérthetjük, ha szemügyre vesszük, 
hogy, mig a pantheizmusban az esz
mék és fogalmak szüntelen változnak, 
illetőleg váltakoznak, s amellett jelleg- 
zete, homályosságukból mit sem ve
szítenek, addig a természettudomány 
homloka köré egyre fényesebb győ
zelmi koszorúk fonódnak.

A pantheizmusból csak annyit si
került kihámoznunk, mi volna az esetre, 
ha fogalmai igazak volnának; de nem 
bizonyít semmit sem. A természettu
domány ellenben úgy hódításaiban, 
valamint azok kiaknázásában bámula
tos tényekkel állhat elő.

A technika őrületes ütemben vágtat 
előre, a gyógyászat csodáin szinte 
megilletődünk, a művészet pedig a 
szobrászatot kivéve a fejlettség szédítő 
magaslatára vergődött.

A siker valóban egészen uj fantá
ziára gyújtotta föl a csekély fajsulyua- 
kat. Már-már azon vérmes remények 
kristályosodnak egyesekben, hogy mi
ként egy külföldi lap hozza: „Ki tudja, 
vájjon a tudomány az élet mestere, 
nem fogja-e emez feltételeit módosí
tani. nem fog-e a végtelen tudomány 
végtelen hatalmat adni kezünkbe, nem 
fog-e valamely mindentudó élettanár 
számunkra örök életet biztosítani?"

A felvilágosodottság álfényében pó
zoló s a kellő bölcseleti ismereteket 
nélkülöző közönséget elkápráztathatták 
a tudomány e nagymérvű hódításai, 
mert hisz a legtöbbje csakis a külső
ségen csüng, de a mélyebb kutató 
tisztában van aziránt, hogy nemcsak 
értelmünk nem változott meg minősé
gét illetőleg szemernyit sem, a melyből

vezeti úgy a hadi szerencse. Guthkeledi Mik
lós soproni főispán, midőn a stájer lovagok 
társaságában sopronmegyei rablókalandjaiból 
visszatért seregéi Kőszeg tájékán széjjelverle 
(1314.); hasonlókép sikertelenül ostromolta 
1318-ban a szintén Németújvári nemzetség
ből származó Kakas Miklós tulajdonát képező 
Lékát és a Rumi Doroszló és fiai által vé
dett Rohoncot.

A király hívei nem tudtak e garázdál
kodásoknak véget vetni, mert a haderő az 
ország északi részén volt pártütők leverésé
nél elfoglalva. 1319-ben azonban elérkezett 
a leszámolás órája.

A királyi hadak Köcski Sándor vezérlete 
alatt elfoglalják Kőszeget, majd rövid ostrom
mal Németújvárt veszik be, Pölöske elfog
lalása után pedig a zalai nemesekből álló 
sereg tör Vasvármegyébe. Németújvári And
rás és János vert hadaik élén Szalafő táján 
találkoznak Köcski Sándor és Amadé Miklós 
seregével, kiknek elszánt és a Németújváriak 
zsarnoki uralmát gyűlölő kis számú csapatai 
csakhamar szétszórják a Nérncújvári testvérek 
marlalóc hadait és erőszakosan összetobor- 
zotl jobbágyait.

A Némelújváriak 1327-ben újra fellá
zadnak osztrák lovagok szövetségében, mire



»9 ' 3 - aüg- 17- 3 -

pedig a tizennyolcadik század kezde- ! 
ményezésére valóságos kultuszt üztlnk | 
de a modern lélek mindenségében 
sűrű iszapréteg alatt vergődő metafi
zikai és vallási ösztönt sem sikerült 
elenyésztetni. Sőt, minél tovább hala
dunk, annál sajgóbb, kinzóbb vágya
kozásban zokog föl, annál mélyebb 
benyomást tesznek a modern emberre , 
a benső alanyi világán keresztül szá
guldó s folyton növekedőben levő kér
dőjelek ciklonjai!

Szivéből ttinedezik a megnyugvás 
derűje s az ott észlelhető összhangta- 
lanság egyre ijesztőbb mérveket ölt.

Ez egészen természetes: mert csak 
az értelmet fejlesztette ki, a szív titok
zatos vágyait, sejtéseit ellenben pusz
tulásra kárhoztatta.

Pedig semmis akár az egész min- 
denség meghódítása is ha szivünkben 
hiányzik az összhang. Erre vonatko
zólag hangzik helyesen Tolsztoj Leó 
eme nyilatkozata: „Mit használ ha 
meg is győzte a technikai tudomány 
a világot, ha lelkem kárát vallja".

Szivünkben kell azért, elsőben össz
hangot teremtenünk, beléje fényt, bol
dogságot varázsolnunk.

Ezt a magasztos célt akarja szol
gálni a „Németújvár és Vidéke" c. 
kedves s édes reményekre jogosító 
lapunk, midőn a haza és egymás 
iránti tisztelet és szeretet ápolásának 
a vágányán indult útnak.

Tehát modern, értem: igazán úri, 
müveit vágányon halad; miért is le
hetetlen, hogy Németújvár és Vidéke 
minden úri egyénéhez el ne jusson, 
minden m üveit lelke magáénak ne 
vallja.

Páter Agnell.

a király Köcski Sándor országbírót küldi 
ellenük s nrig ennek csapatai beveszik Sárvárt, 
addig Kanizsai Lőrinc a végcsapást méri Kő
szeg táján a lázadókra. Amadé Miklós Irat 
osztrák főurat elfogott és Budára küldött, 
mire Németújvári János is meghódol s kiadja 
az alsó és felső kőszegi vár, Sárvár és Né 
melújvár kulcsait.

Az alsó kőszegi vár, mint a király tulaj
dona, jövevényekkel telepíttetik meg, Sárvár 
parancsnoka pedig Köcski Sándor ország
bíró lett.

A nagynelrezzen helyreállítóit békével 
Vasvármegye megmenekül egyidőre a bellrá- 
boru borzalmaitól, mig Róbert Károly családi 
politikája ismét felkelti a lappangó elégület- 
lensfget.

Némelújvári Kakas János, László és Hen
rik 1336-ban Albert és Ottó osztrák hercegek 
szövetségében ismét pártol ütnek, de a meg
erősödött király: halalom csakhamar véget 
vet garázdálkodásaiknak.

Mielőtt a pártiités komolyabb arányokat 
öltött volna, Laczfi vajda elfoglalta Lékát, 
nehogy azonban ez a foglalás újabb oártíl- 
tésre adjon alkalmai, 1. Károly király kár
pótlásul Egervári, Fáncsikat és Kéméndct 
adu nekik; a vármegye északnyugali sarká-

A vagyon fejlődéséről,

A természet uralma alatt álló ős
embert legelemibb szükségletei azon
nal a javak felé vitték. A természet 
gazdag tárházában kezdetleges vágyai 
megerőltetés nélkül kielégülést nyer
hettek, a testi erőnek alig volt más j 
munkája, mint az éghajlat és vadálla- j 
tok elleni védekezés. De amig a külső j 
benyomások és a környezet hatásai i 
iránt fogékony lett és a ruházkodás j 
és lakás utáni vágyak folytán szükség- I 
leteinek kielégítésére újabb alkalmas 1 

eszközöket és módokat ismerhetett 
meg; írtig első fogalmai is megalakul
hattak: igen sok életviszonnyal kellet 
megbirkóznia, fejlődését irányitó leg
különbözőbb körülményeket kellett 
megismernie és kitapasztalnia.

Mig a természet bőven ontotta a 
javakat, amelyek különben is másból, 
mint romlandó anyagokból, termények
ből és vadállati húsból nem igen áll
hatták volna, vagyonról nem lehet 
szó.

Csak azután, hogy a vagyon alkotó 
részei, vagyongyűjtésre alkalmas tár
gyak rendelkezésre állanak, mikor az 
értelem fejlődésével már annak meg
ismerése jár, hogy a fel-felbukkanó 
vágyak csillapítására bizonyos termé
szeti anyagok átalakítás utján alkal
masabbakká lesznek, alakulnak meg a 
vagyonnak — más szempontból nézve: 
a magántulajdonnak — első típusai. 
A természeti anyagok hasznosítása és 
feldolgozása utján a primitiv, nomád, 
halász-vadász élet eszközei készítőjük
kel a dolog természeténél fogva szoros 
összefüggésbe, rendelkezési, tulajdoni 
viszonyba kerülnek és nem a közös

_N é m e t ú j v á r  és  V i d é k e

bán épült s a Némelújvári nemzetségbeli 
Borostyáin Iván tulajdonát képező Boros
tyánkőt pedig Ausztriához engedte csatolni. 
Ug/ látszik azonban, hogy a Némlújváriak 
az engedéllyel nem éltek, mert Nagy Lajos 
király rövid idő múlva mint királyi várat a 
Kanizsai családnak adományozta Borostyán
kőt.

Nagy Lajos uralkodásának kezdetén az 
ország haderejét az olasz hadjáratok kötötték 
le, miért is, a nyugatról jövő támadásoknak 
elejét veendő, a német császárral hosszabb 
időre békét kötött.

I. Károly Kőszeget 1328-ban szabadalom 
levelével a Németújváriaktól bírt összes ki
váltságokban megerősítette, 1336-ban a város 
erősitvényeit kijavíttatta és 16 évre minden 
adó alól felmentette lakosait. Hasonkép meg
erősítette ez évben Vasvár kiváltságait is.

Nagy Lajos Kőszeg szabadalmait 1351- 
ben újította meg cs egyúttal megígérte, hogy 
a várost a korona tulajdonából ki nem adja

Utóda Zsiginond már nem birt ily ér
zékkel a városi szabadalmak iránt. Bár Kő
szeget ismételten biztosítja a Nagy Lajos 
féle szabadalom levél megtartásáról, mégis 
1392-ben Kőszeg üaray Miklós birtokába 

jut.

tulajdonnak tárgyai, amire legjobb 
bizonyíték az ókori eszközöknek csont
vázakkal — egykori tulajdonosuk
kal — együtt találása. (Más lapra 
tartozik az, hogy ez bizonyos vallási 
felfogásnak eredménye, i

A vagyoni különbség első megje
lenése az egyes tárgyak és állatok 
különböző használtatóságában, de kü
lönösen az állattenyésztés megkedve
lésével jelentkezik. Bármennyire is 
egyenlőek voltak is eleinte az egyesek 
állatcsordái, ezeknek elemi csapások 
és más körülmények okozta egyenlőtlen 
fejlődése és szaporodása nemsokára 
különbözőséget kellett, hogy teremtsen.

Az állandó letelepedéssel a vagyon 
újabb tárgya a föld lesz, mert még 
akkor is. ha feltételezzük, hogy a föld- 
tulajdon első formája a földközösség, a 
termésen csak kellett osztozkodniok és 
a mostoha idők nélkülözése legalább 
egyeseknél a jövőről való gondosko
dásra, a javak egy részének megtaka
rítására vezetett. Ide helyezhető, annak 
belátása folytán, hogy munka árán a 
javak nagyobb mennyiségéhez lehet 
jutni, a munkaerő vagyonná halmozá
sának kezdete, amire a rabszolgaság 
és jobbágyság példái elég bizonyitékul 
szolgálnak.

Amint az ismeretek gyarapodása 
az eszközök nagyobb számát megte
remti és a csere is kifejlődik, a szer
zési vágy fokozatosan lehetővé teszi 
ingó vagyon felhalmozását, különösen 
az általános értékmérő pénznek meg
születésével, amely kitünőbb tulajdon
ságaival — amennyiben eddig számos 
más jószág romlandóságánál fogva 
nehézségekbe ütközött — a vagyon
gyűjtésnek legjobb eszköze lett. Mig

Zsigmond önkényes eljárása megelőző
leg 1394-ben nyílt elégülellenséget idézett 
elő Vasiliegyébeu, melyet azonban gyorsan 
elnyomott és a páriatök fejét, ifjabb Laczfy 
István fő és júszágveszté.re Ítélvén, Léka 
várát 1401. február 17-én Borostyánkővel 
egyetemben Kanizsai János esztergomi ér
seknek, valamint testvéreinek, István királyi 
föajtónállónak és Miklós tárnokmesternek 
adományozta. A lappangó elégülellenséget 
nem volt képes lecsillapítani sem Zsigmond 
siklósi fogsága, sem a pápai országgyűlés, 
midőn pedig Zsigmond a német trón meg
szerzése végett már egy évnél tovább volt 
távol Magyarországtól, Nápolyi László elér
kezettnek tarlá az időt igényei érvényesítésére.

Az 1403 március 23-án Hedrahelyen 
tartott értekezlet után a felkelés az egész 
Dunántúlban kiterjedt és csakhamar csatla
kozol! hozzá a vas és zalai köznemesség 
nagy része is. Mig azonban ezek beérték 
Zsigmond híveinek, különösen Qersei Pethő 
János birtokainak pusztításaival, addig a 
Néntelújváriak nemzetségéből leszármazo l 
Kakas János és Rohonczy András Kőszegei 
sarcollák meg és poityázó csapataikkal Sop
ronba is elkalandoztak.

(Folyt, köv.)
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ugyanis ezt megelőzőleg a vagyon 
állandóbb müvekből, gazdasági és más 
épületekből állhatott, addig a pénz
használat terjedése — különösen a 
felfedezésekkel járó nemesére beözön- 
lése után — a felhalmozott javak jó 
értékesítését, nagyobb vagyoni erőnek 
és „pénztőkének11 is gyűjtését és ezzel ■ 
a tőke feletti szabadabb rendelkezést i 
lehetővé tette. j

A gazdaságtan szerint a munka 
áldásainak megismerése után a javak : 
pazarlását azért váltotta fel a takaré
kosság, hogy előállítsa a munka ha- ! 
tályosabb tételére és a termelés foko- j 
zására szükségelt tőkét, melynek tisz- | 
tán gazdasági értelme mindazokat az 1 
eszközöket invalválja, amelyeknek ren
deltetése a munka eredményesebbé 
tétele. A közönséges nyelvhasználat 
eltér a tőke eredeti gazdasági lénye
gétől és a munka nélküli jövedelem 
főforrását, a hasznos javak nem gaz
dasági célra való halmozását a pénz 
nagyobb mennyiségét látja benne.

(A munkának és a gazdasági 
célra irányuló tőkének, a gazdasági 
élet két főtényezőjének, amelyek szinte j 
kezdettől fogva szerepelnek, mert nél- | 
külük termelés egyáltalán nem, szűk- j 
ségletkielégités pedig csak nehezen ! 
képzelhető el, keletkezésére és fejlő
désére — bármennyire helyénvaló lenne 
— most nem terjeszkedünk ki bőveb
ben.)

Járásunk és a kivándorlás!
Múltkori cikkemben reámutattam arra, ! 

hogy a/, eddigi törvényes intézkedések nem ) 
ott keresik a baj okát, a hol az igazán le
ledzik, hanem egyes visszaélések meggátlá- 
sával akarja az egész bajt megszüntetni.

Mindenekelőtt meg kell állapitanunk 
azt, hogy a kivándorlást gyökeresen és tel
jesen megszüntetni ma már nem lehet. Száz 
meg zsáz szál tűzi az itteni lakosságot az 
amerikai viszonyokhoz, már alig akad olyan 
család kinek valamely rokona vagy barátja ; 
Amerikában végleg le ne telepedett volnaf j 
igy tehát ma a törvényhozás célja legfeljebb ' 
az lehetne, hogy minél szükebb térre szorí
tani a kivándorlást, minél inkább arra töre
kedni, hogy ha már folyik is a kivándorlás, 
úgy ez ne jelentsen végleges elszakadást az 
óhazától, hanem csak rövid megszakítását 
itteni működésének.

Ez pedig csak úgy volna elérhető, ha 
lehetővé tennők a kisbirtokosnak, hogy föld
jét minél intenzivebben megnövelhesse, ter
ményét minél jobban értékesítse, télen parla
gon heverő munkaerejét minél jobban gyü- 
mölcsöztelhesse, ha meggyőzzük, hogy ha
tóságaiban ne pusztán adószedő, felesleges 
rendszabályokkal vexáló faktort, hanem tá
mogató barátot lásson, végül ha a közterhek 
egyenletes elosztása állal kiadásait apasztjuk.

Ez azonban már a politikusok dolga, 
mi pedig politizálni nem akaiunk.

N é m e t ü j v á r  és V i  d é k e

h í r e k .
Olvasóinkhoz.

Lapunknak harmadik száma jelent meg 
a mai napon, ép oly terjedelemben, mint az 
első kettő. E számunkhoz utalványokat mel
lékeltünk, hogy azok kik lapunkra előfizetni 
akarnak, azt most már megtehessék.

Fel is kérjük a kedves olvasóközönséget, 
hogy a lapra előfizetését legye meg a hét 
folyamán, mert jövő számunk már csak az 
előfizetők részére és címére lesz megküldve.

Lapunk mindég az eddigivel egyenlő 
terjedelemmel fog megjelenni és folytonosan 
azon leszünk, hogy minden várakozásnak és 
igénynek eleget tegyünk.

Hisszük, hogy Németújvár és vidékének 
lakessága szép számmal fog előfizetni lapunk
ra és igy lehetővé teszi, hogy e lap ne le
gyen rövdi életű, hanem fennállása biztos és 
állandó legyen

Előfizetési árak:
N egyedévre . . ÜK.
Félévre  . . . .  4 K.
Egész évre  . . 8 K .

— Szem élyi h ír e k :  Herceg Mon- 
tennova Aifréd, cs. és kir. főudvarmester 
stb. az elmúlt héten leányának gróf Drasko- 
visch Dénesné látogatására városunkba ér
kezett és néhány napot itt töltött. — Mennyei 
László kir. kúriai biró, tegnap e hó 16-án 
családjával együtt több napi tartózkodásra 
városunkba érkezett Szentgotthárdról, hol a 
napokban ünnepelte házasságának 25 éves 
évfordulóját.

— K itüntetés Á tadása. Ma, vasárnap 
nyújtja át gróf Mikes János szombathelyi 
püspök Nagycsákányban gróf Batthyány Iván 
nak a pápától adott Nagy szent Gergely rend 
keresztjét.

— H iv a ta l belépés. Dr. Seller József, 
járásbirósági jegyző, ki hosszabb ideig volt 
szabadságon egészségének helyreállítása vé
gett, e hó 14-én ismét elfoglalta hivatalát.

— Eljegyzés. Nothnagel Mihály kuk- 
nteri tanító eljegyezte Koglmann Emmát, 
Koglmann János kereskedő leányát.

— H ázasság. Wolf Gyula, némelújvári 
vendéglős e hó I2-én tartotta esküvőjét 
Voppel Terézzel, Voppel József sóskutfalui 
vendéglős leányával.

— T ánckoszorucskn . E hó 10-én, 
múlt vasárnap rendezte nemes Savracki Gyula 
Károly tánc és illem tanár tanulóinak tánc- 
vizsgáját. Szép számú közöuég előtt folyt 
le a vizsga, mely még a legkényesebb igé- 
nyüeket is kielégítette. A kis és nagy tanu
lók oly szépen és kedvesen, de ügyesen és 
könnyedén lejtették az előadott táncokat, 
hogy minden megjelent melegen gratulált a 
fáradságot nem ismert tánctanárnak és a 
tanulók szüleinek. Maga a táncvizsga este 
fél kilenckor vette kezdetét és 11 óráig tar
tott, mely idő alatt úgy a csoport, mint a 
magántáncok is élvezetesen szórakoztatták 
és kötötték le a közönség figyelmét. Lehetne 
megemlékezni a szereplőkről, de általában 
valamennyi táncosnőt és táncost csak a leg
jogosultabb dicséret illeti meg. Mindnyájan 
szépen, figyelemmel és kedvesen táncoltak. 
Dicsérettel kell megemlékezni a tánctanilóról, 
ki igazán szép eredményt ért el és tudott fel

mutatni tanítványaival. A táncvizsga után 
persze reggelig tartott a vigalom jókedvben 
és kedélyesen. A tánctanár közkívánatra teg
napelőtt pénteken megismételte a koszorúcs
kát. Ez alkalommal is szép számmal jelentek 
meg a vendégek. Ez az eát egyszersmind 
búcsúztatója volt a tánctanárnak, ki tegnap,

' e hó 16-án eltávozott Kismartonba, hol 
szeptemberben kezdi meg tánctanfolyamát 
a főreáliskolában. Jövőre pedig ismét eljön 

1 hozzánk, hogy a tánc művészetével megis
mertesse azokat, kik abba magukat bele
avatni óhajtják.

— E lb o c sá to tt m ag y aro k . A bel
ügyminiszter Goldschtniedl János és Kogl
mann Lajos kukméri volt lakósokat saját 
kérelmükre a magyar állampolgárság kötelé
kéből elbocsátotta.

| — Ú jítás a  po stán . E citn alatt múlt
számunkban irtunk arról az örvendetes dolog- 

í ról, hogy e hó 11-től kezdődőleg a délutáni 
2 órai vonat hozza Németújvárra az újságot 
és igy azokat mi már 3 órakor olvashatjuk, 
mig eddig csak este hat, fél hét-kor kaptuk 

! meg. Ezen közleményünkre kaptunk értesítési 
: Pusztaszentmihályról és Ráborlról, ahol nem 
j keltett örömöt a póstaujitása. Ugyanis e két 

helyen most az újságokat mindig csak más- 
I nap kapják meg, mert az 5 órai vonathoz 
j jövő póstakocsi, mely eddig a németújvári 
1 állomáson kapta meg az újságokat, most a 

oélbeu 2-kor érkező újságokért kénytelen 
bejönni Németujvárra a pőstára, a mi sok
szor 1 óra késést is okoz, úgy hogy este 
7, felnyolc-ra ér vissza Pusztaszentmihályra. 
Ezen időben pedig már nem adják ki a le
veleket és újságot. E héten fordultak a ke
reskedelmi miniszterhez a pusztaszentmihály- 
iak egy — Illés József körjegyző által 
késziett és sok aláírással ellátott kérvénnyel, 
melyben a tarthatatlan és könnyen megvál
toztatható állapot javítását kérik. Csak arról 
van szó, hogy ezentúl jöjjön be a puszta- 
szentinihályi pósta. délutáni 2 órai vonalhoz 
és ne az esti 5 ihez, mikor az ezzel érkező 
leveleket úgyis csak másnap kapják meg a 
felek. Nemcsak a puszlaszentmihályiak, de 
mi is hisszük, hogy kérvényük eredményre 
vezet és igazán jogos |kivánságuk teljesítve 
lesz.

I — Panasz. Városunknak a természet 
megadta mindazt, a mi csak szükséges ahhoz, 
hogy egyike lehessen a legszebb városoknak. 
A gyönyörű fekvés a . árhegy oldalán, a szép 
kilátás a négy táj felé; a gyönyörködtető 
vidék: mind-mind irigylésre méltó tulajdon
sága Néinelújvarnak. Azonban a természet 
megkívánja, hogy maga az ember is kivegye 
a maga részét a szépítésben, a munkában. 
Az idegenek elbűvölve állanak meg városunk 
szép fekvése és gyönyörködhető vidéke előtt. 
Mikor a vonat Strém felől kanyarodva köze
ledik Nétnelújvár felé, már káprázatos, gyö
nyörű vidék tárul a szemlélő elé, de bizony 
talán az undor is elfogja a jövevényt, ha 
kiszál a vonatról és a bafásitott utón halad 
a város felé. A vasúti ut jobb oldalán, a 
Mühlvitikli-nek nevezett rész házai előtt va
lóságos piszok halmaz és bűzös vizű tócsák 
terülnek el, melyekben a sertések szép száma 
lubickol naphosszat. Eltekintve attól, hogy 
igazán nagyon csúnya ez a látvány, de 
azt hiszük már egészségi szempontból is 
felette kifogásolható, hogy a városban, köz
vetlenül a házak előtt ilyen piszkos, szennyes 
viztócsák legyenek. Méltán panaszkodhatnak
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a közvetlen közel lakók, de az egész város 
érdeke is, hogy ezek a tócsák eltüntettesse- 
nek. Hisszük, hogy az illetékes helyen is 
erre az álláspontra helyezkednek és mi sem 
leszünk kénytelenek többé ezt, a városunkra 
csak árnyat velő dolgot még egyszer la
punkban szellőztetni.

— Községi közgyűlés. Németújvár 
község képviselőtestülete e hó 16-án délután 
rendkívüli közgyűlést tartott, melyen több 
fontos ügy nyert elintézést. Mindenekelőtt a 
helybeli ovoda államosítása került tárgyalás 
alá. A képviselőtestület átérezvén az államo
sítás fontosságát, elhatározta, hogy a kor
mányhatóság által megkívánt feltételeket 
vállalja. így alapos kilátásaink vannak, hogy 
1914. évi szeptember l-ére az ovoda már 
uj, kellemes és megfelelő helyre kerül. Ma
gunk részéről is felette kívánatosnak tartjuk, 
hogy az ovoda minél előbb egészséges hajlé
kot kapjon, mert a mostani helyén tovább 
nem maradhat. Akkor, ha majd meglesz az 
uj egészséges épület és helyiség, akkor majd 
szívesen és nyugodtan küldik gyermekeiket a 
szülők óvodába. Ép ezért községünknek 
nem szabad áldozatoktól visszariadnia, 
hogy minél előbb megvalósuljon az óvodá
nak átköltözése egy uj helyiségbe. A képvi
selő testület letárgyalta és elfogadta még a 
gyűlés folyamán a temetői szabályrendeletet, 
megállapította jaz 1895-ben született nép- 
fölkelő köteiesek i'letőségét, s végül néhány 
illetőségi ügyben hozott határozatot.

— K a to n á in k . Krammer József és 
Luka Ferenc németújvári tanítók 13 napi 
fegyvergyakorlatra vonultak be a 83. gyalog
ezredhez Szombathelyre.

— J u ta lm a k  a m ag y ar nyelv .sike
r e s  ta n í tá s á é r t .  A gróf Zichy—Batthyány- 
féle alapítvány kamatait mostanában osztot
ták ki az alapítványban megjelölt községek 
tanítói között, a kik a magyar nyelv taní
tásában szép sikert értek el. A kamatokból 
jutalmat kaptak : Windisch Ferenc és Luiper- 
sbeck János németújvári, Zotter Ferenc 
várszentmiklósi, Hoffman Sándor felsőmed- 
vesi, Gyulai József lipóci, Mersich István 
németszentgrőh, Such Pál sóskutfalusi, Pasz
ternák Bertalan pinkóci, Bauer Károly, Hor
váth János és Schideg Géza óbéri, Fumics 
Rezső szentcleki, Szám Ferenc barátfalvai, 
Szentgyörgyi Gyula pusztaszentmihályi, Gálos 
Antal alsóinedvssi, Reiszner Béla rábafüzesi, 
Sleiger Rezső felsószölnöki, Tandl János, 
dobrafalvai, Trosits Mátyás radafalvai és 
Holgén Ferenc nádkuti tanítók,

— S ik e rü lt  o p e rác ió k . Holló Annus, 
Holló Emil városi jegyző kis leánya hosszabb 
idő óta szenveded ‘egy a fül mellett nőtt 
daganattól, mely már veszedelmessé kezdett 
válni, úgy hogy orvosi tanácsra operációnak 
k llelt magát alávetni, melyet a múlt héten 
Budapesten a Stefánia kórházban végezett 
áz igazgató orvos és szerencsére sikeresen. 
Demarlin Aranka, Demartin Alajos vedéglös 
leánya színién kénytelen volt ovrosi műiéinek 
Alávetni, mert a mellén ugyancsak fájdalmas 
daganat támadt, Az operációt Grácban egy 
szanator.umban ejtették meg, mely szintén 
szerencsés eredménnyel járt.

— S zen tc lek i é le t. irigyeljük a szent- 
eiekiek életét. Ott van még élet, van még 
összetartás, van még jó kedv. Igazán szép 
ünnepélyt tartottak múlt vasárnap is. A Ca- 
sinó rendezett augusztus 3-án kirándulást 
egy közeli szép helyen fekvő vendéglőhöz, 
hol céllövészet, tekeverseny-slb-beii szóra
kozhatott a szép számban megjelent közön
ség. A szabadban késő estig tartott a vig 
mulatás, míg vissza térve Szentelekre a reg
geli órákig együtt maradt a kedélyes és jó
kedvű társaság.
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— N yugalom . Beidl Károly, ráborti 
tanító, ki hosszú éveken át odaadással és 
dicséretre méltó buzgalommal fáradozott a 
magyar nyelv terjesztése érdekében, beadta 
nyugdijazlalása iránti kérvényét.

—Állat,díjazás A „Vasvármegyei Me- j 
zőgazdasági Egyesület" szeptember hó 18-án 
Szenteleken állatdijazást rendez.

— Szabadságolás. Mayer Alajos pusz
taszentmihályi segédjegyző ez év október 
1-től 1 éves szabadságot kapott, hogy egy
éves önkéntesi szolgálatát teljesíthesse. Szol
gálatra Komáromba, a 83. gyalogezredhez 
fog bevonulni. Helyettesítéséről gondoskod
va van.

— É i-dem jelek . Azok a póttartaléko
sok, kik a rendkívüli viszonyokra való te
kintetlel hoszabb ideig tartó ténylegesJszol- 
gálatra lettek bebiva—érdemjelekkel lettek 
kitüntetve. ,

— K iren d e lt gyű jtés. Óriási árvíz 
pusztított Szilágyvármegyében néhány héttel 
ezelőtt. Ezer és ezer ember lett hajléktalan 
és számtalan családnak vagyona veszett el 
és lelt a habok martalékává. Az árvízkáro
sultak javára országos gyűjtést rendeznek 
és erre adott engedélyt, helyesebben ezt a 
gyűjtést rendelte el vármegyénk alispánja is.

— B úcsú. E hó 15-én vármegyénkben 
több helyen is volt búcsú. Valamennyi közül 
a legnagyobb a vasvárt búcsú szokott lenni, 
azonban ez évben a rossz időjárás, a sok 
és folytonos esőzések következtében kevesen

I keresték fel a szép bucsujáróhelyet. Szom- 
j szádunkban, Kertesen szintén kevesebben 
; voltak a hívők, mint más évben.
j — Id ő já rás . Az ez évi nyár, igazán 
j elfelejteti velünk a nyár rendes tulajdonsá- 
1 gait. Az idei év nyara — csupa eső, csupa 
J hirtelen változás. A níi vidékünkön is ha 
/ szép a reggel, akkor viz csurog városunk 
| utcáin este. Ha pedig csillagos és szép hold- 
j világos este szép reggelt remélünk, akkor 
j reggelre borús, szeles az idő. Az időjősok j 

az egész augusztust esősnek és folyton vál- I 
tozónak mondják, ellenben nem kis örö- j 
műnkre - szép és hosszú őszt jeleznek. > 
Eltekintve az idei időjárásnak vegyesen kel
lemetlen hatásaitól, bizony a nehéz gazdasági 
viszonyok között, kétszeresen sújtja az or
szágot. Óiiási árvizek, jégkárok teszik szo
morúan emlékezetessé az 1913. év nyarát 
De ne csüggedjünk, reméljük, hogy borúra 
derű jön és mindent helyrehoz a jövő.

— K itün te te tt; cseléd. A „Vasmegyei 
Gazdasági Egyesület" díszoklevéllel és 100 
korona jutalommal tüntette ki Csencsics 
Alajos németújvri gazdasági cselédet, ki 40

) évig szolgált híven a Magyar Porccllázó 
j Bank itteni uradalmában 
j — L opás. Nem hiába jó a csirke Ints,
I de úgy látszik vágyódik is arra mindenki 
j Már pedig nagy szó az, ha valakinek fáj a 
I foga valamire. Hát mégha az a valami nincs 
> meg az illetőnek. Ha az illető kissé gyönge 

ember, a vágyódása rá viszi még rossz útra 
is így járt egy még ismeretlen egyén is, 
kinek a foga nagyon megfájdult Lutterscli- 
midt Ferenc, helybeli kereskedő 17 darab 
csirkéjét e. Egy reggel a múlt héten csuk 
arra ébredt a csirkék jogos tulajdonosa, hogy 
„Volt nincs". — ellopták a 17 csirkéjét, 
gddig a megindított nyomozás eredménytelen.

— Visszautasított k ivándorlók .
Messze idegenbc|akartak menni Jandrcsics 
Rudolf gánócsi, Meszerlehner János pinkóci, 
Salle Márton, Putnmer Alajos nagymedvcsi 
és Fusch Fertaic újtelepi lakosok, hogy ott

keressék mindennapi kenyerüket, vagy tatán, 
hogy gyűjtsenek maguknak kis vagyont. De 
útlevél nélkül indultak neki a nagy útnak 
és Így történt, hogy az éber határrendőrök 
Sopron vidékén feltartóztatták és illetékes 
helyükre toloncoltatták őket.

— V irág lopás. „Aki a virágot szereti, 
az rossz ember nem lehet", Így szól a köz
mondás. De a virágszeretel rosszra is viheti 
az embert, igy mulatja az alábbi eset Kárász 
Teréz pusztaszentmihályi lakos BoisitsjIstván 
ugyanoltani lakostól e hó 12-én éjjel ello
pott egy 12 kor. értékű leandert. Persze fel
jelentették és most várja a büntetést.

— Id ő já rá s . Meteorológiai időjelentés. 
Németújvár, 1913. évi augusztus hó 9-től 
15-ig. Léghömérséklet 7 napi közepe 15.1 C 
fok; délu.ún 2 órakor feljegyzet maximum 
24 2 Cfok 14-én, minimum !3'4Cfok 14-én. 
A csapadékos napok száma 5, összesen 
502 mm. csapadékkal. Legnagyobb csapa
dék 19'4 mm. 10-én. — Jóslat: Hűvös idő 
várató sokhelyütt esővel.

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

EÓYRŐL-MÁSRÓL.
— A tüdővész b ac illu sán ak  fe l

fedezése. Augusztus 15-ike nevezetes nap
az orvostudomány fejlődésében. 1885. aug. 
15-én Berlinben felfedezte Dr. Koch Róbert 
a tüdővész bacillusát. Megállapította, hogy 
minden ragályos tüdőbetegség a bacil'usok 
jelenlététől függ. Az uj bacillust elnevezte 

1 baciIIus tuberkulózisnak. Hosszas kísérletek 
I után bebizonyította, hogy ha egészséges ál- 
I latokat e bacillusokkal beoltanak, megbeteg- 
| szenek, megkapják a bajt és egyes egyedül 
: a bacillusok révén terjed a betegség. E fel- 
i fedezés az egész tudományos világot lázba 
1 hozta és tulajdonképen dr. Koch felfedezése 

óta fordult a közfigyelem a tüdővész felé, 
mely annyi áldozatot követel és szed. Dr 
Kochuak felfedezése örök dicsőséget szerzett 
az egész világon. Japánban csak nemrégiben 
rendeztek emlékünnepet tiszteletére, mely 
alkalommal márványszobrot állítottak a fel
fedezőnek.

— R en d je lek  cse léd ek  jszám áru. 
A sok rendjel mellett, mely eddig divatban 
és forgalomban van, most még egy újabb 
csatlakozik. Franciaországban, mely a rend
jelek klasszikus hazája, ahol alig van em- 
der, kinek mellét ne díszítené valamelyes 
rendjel, kitüntetés, most egy újabb rendjelet 
hoznak be, mely valószínűleg népszerű lesz. 
A francia hivatalos lap egyik száma közli 
az uj rendjelre vonatkozó, törvényt, a mely 
már életb - is lépett. A rendjelnek első pél
dányait október i-én fogják szétosztani Az 
uj rendjel, amolyan becsületrend-féle lesz 
cselédek és más házi alkalmazónak számára. 
A kereskedelmi alkalmazottaknak és utazók
nak már eddig is megvolt a saját külön be
csületrendjük, mellyel az állam sok évi hú 
szolgálatot jutalmaz; most az alsóbbrendű 
házi szolgálatot teliesitö osztály is megkapta 
a maga külön rendjelét. A törvény pontosan 
megállapítja, hogy kik tarthatnak igényt az 
uj rendjelre, még pedig:

1. Mindazok a házi alkalmazónak, akik 
30 éven át ugyanannál a családnál szolgálnak 
és a család teljes megelégedését vívták ki 
maguknak; 2. Mind ama cselédek, akik 30 
év óta külömbOző helyen szolgálnak, de 
kényszerítő körülmények között váltak meg 
előbbi helyüktől; 3 Kivételesen azok a házi 
alkalmazónak, akik 20 év óta szolgainak egy 
helyben és ezen idő alatt rendszeres befize
téseket eszközöltek a nemzeti nyugdíjalapba
4. Olyan cselédek, kik egy vagy több gyer
meket neveltek fel és 5. Mindazokat az 
alkalmazottak, akik uraságokná! rendkívüli 
vagy hősi szolgálatot teijesitettek.
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Krisztiig  k orábó l származó kutak. 
A vizszegény Szíriában és Palesztinában a 
kutak már a régi időkben is fontos szerepet 
játszottak. — Különösen áll ez a názerethi 
Mária-forrásra és a betlehemi Dávid-kutra 
nézve. Közhit szerint a Mária-forrásból már 
a szent-család is merített vizet A Mária-forrás 
még ma is bőségesen ontja a vizet. Abban 
a hitben, hogy ott történt az angyali meg
nyilatkozás a forráshoz közel, Gábor ark
angyal tiszteletére templomot építettek a 
görögök. A betlehemi Dávid-kut 7 méter 
mély és seregesen keresik fel a vizhordó 
asszonyok, leányok. A régi kutak közé tar
toznak a Fülüp-kut, a Jeruzsálemből Gaza 
felé vezető utón és az apostolok kulja, a 
Bethániából Jerichóba vezető utón. Régi kút 
volt a Nabulus előtt levő kút, ahol a biblia 
szerint Jézus a szamaritánus nővel találko
zott, de ez a kút már nem létezik. Állítólag 
37 méter mély volt.

A cu k o rb e te g sé g rő l. Dr. Dinguisli,. 
aki Tunisban született és Franciaországban 
nyerte kiképzését. Kutatásai alapján azt a 
meglepő kijelentést tette, hogy az arabok 
már a középkorban ismerték és gyógyították 
a cukorbetegséget. A fiatal orvos Avicenna 
régi arab orvos és bölcsész irataiban felfe
dezett egy érdekes fejezetet a diabetesről, 
amelyben a betegség pontos leirata foglal
tatik. A betegség Afrikában gyakran fellépett 
és a régi tudós egy szert is említ, mely a 
cukorbetegséget eredménnyel gyógyította. A 
szer különféle gyógyfüvekből van összeállítva 
és a recept az egyes növények megfelelő 
adagolását is tartalmazza. — Dr. Dinguisli 
tanulmányát a párisi tudományos akadémián 
egy bizottságnak adták ki az ó-arab gyógy
szer további tanulmányozása végett.

C S A R N O K .
Meginog az esti szélben . . .

M eg in o g  a z  esti szélben  
A z  aká cfa  lom bja  
S zo m o rú  és bús a z  arcom  
M in d en k i a z i m ondja .
A z t  beszéli m inden em ber  
B e teg n ek  ke ll lennem  
P ed ig  csa k  egy  érzés ha ll m eg  
M indörökre  bennem.

M eg in o g  a z  esti szélben  
A z  akácfa  lom bja  
S  eg y -eg y  hervadt sárg a  levél 
L e-le  só h a jt róla.
K eblem ből is só h a j ké l 
S  a jka m ró l elrebben  
P ed ig  csa k  egy  érzés h a lt m eg  
M indörökre bennem

M eginog  a z  esti szélben  
A z  akácfa  lom bja  
N e  törődjön, ne legyen rám  
S en k in e k  se g o n d ja .
N e  kérd jé tek  m iért f á j  úgy  
M ért sa jo g  a lelkem  
H iszen  csak  egy  érzés h a lt m eg  
M indörökre  bennem.

Mezóberény, 1911.
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Barabics Ferenc konyhakertészete, Körm end.
Szives tudomására adjuk Néinetújvár és vidéke közönségének, hogy körmendi 

konyhakertészeli telepünkről a németujvári piacra minden héten kétszer

t = = a  S Z E R D Á N  ÉS V A S Á R N A P  B = = J
a Főtéren (a pék-bódék mellett) lévő árusító helyen nagymennyiségű és a legjobb ? 
minőségű, mindenkor frissen szedett és kellően megtisztított

zöldség- és főzelékféléket
hozunk, hol mindennemű zöldségfélék, karfiol, káposzta, paradicsom, paprika, 
zöldborsó, kitűnő minőségű té li e lte v é s re  a lk a lm a s  u g o i 'k a  stb. jutányos 
árban szerezhető be. Tisztelettel B a rab ic s  F erenc .

— —« « - 33 t e

(SROSS L A J O S  N É M E T U J V A R
Szives tudomására hozom a nagyérdemű közön

ségnek, hogy Németújváron, a főtéren lévő órás és 
ékszerész-üzletemet a mai kor igényeinek megfelelő A'f w látszerészeti cikkekkel llf
bővitettem ki. Raktáron tartok olcsóbb és jobb minő
ségű orrcsipletőket (zwicker) és mindennemű szem
üvegeket. Szemüvegek javítását a legjutányosabban 
és gyorsan eszközlöm. — Nagy óra- és ékszer raktár. Ifi

ÓRÁS ÉKSZERÉSZ ÉS LÁTSZERÉSZ
>—■ < ■ < «  :: :: ■ ■ ■ Mt—̂ d

Hirdetések felvétetnek.
-----<«<-

r.
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FRANZ W A L K E K  NEMETUJVAR
N1ECNANISCNE & LANDWIRTSCNAFTLICNE MASCNINENBAU 

REPARATUR WERKSTÁTTE.

ÜDernáhtne samtl. Maschinenreparalur, wie Nahmaschinen, Fahrráder, 
Landwirtschaft, Gewerbe und Miihlerei Maschinen, Mühlwaltzen rüfe- 
lungen. Renowirungen von Darnpf-, Gas , Benzin-, Electro-, Automobil
und Fahrrad-Motoren. Instalalion von Luft, Spirilus, Acetylengas und 
Electri.sche Lichtanlagen. Privát Telephon- und Telegraf Leutungen.

—  BRUNNEN PUMPEN UND WASSERLEUTUNSEN.------
Badeeinrichlungrn. Samtl. Eisen-, Drali , Hobel-Frais 
und Pressarbeiten. Anferligungen von vorrichtungen 

zűr erzeugung von Massen Artikkel.

M ÜBERNENME SÁMTLICNE EISENSUS- 
BRÜCNE ZUM AUTOGÉNÉN SCNWEISEN-

B á n y a i  O á b o r .
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KÖZGAZDASÁG
(SABONA-ÁRAK.

Német újvár, 1913. évi augusztus hó 8.
Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők 
Búza -  — — — 2040 — 20 40
Rozs — — — — 16-------16' —

Zab — — — — 16'---------16 —
Tengeri — — — 19'-------- 19.—

mm mm
Tartós s szép kivitelű szőrme- ; 

boákat és sapkákat készít: j

B ö c k  Im re
szücs-mester és sapkás ; 

Körmenden, a polg.isk. mellett

@ @
Egy alig használt

kerékpár
jutányosán eladó. 

Cim a kiadóhivatalban.

@ @ @ @
g g i i B S Í g |

H1WÍM L B I1

Üzlethelyiség 
és 2 szobás lakás 

kerestetik!

C im  megtudható e lap 
kiadóhivatalában.

m & í  m i

Fűszer- és csemege.

Különféle borok és sörök. N a 

ponta hideg felvágottak, friss 

prágai sonka. Az összes bel- és 

külföldi sajton, tea vaj. Francia 

és olasz szardínia. Rum, tea és a 

legfinomabb cognac. Likőr raktár. 

Az összes ásványvizek. — Heller 

cnkorka - különlegességek gyári 

raktára. — Mindennemű pezsgők.

Keill-festékek
minden létező színben raktáron.

AAAAAAAAAAAAAA

Lutterschmiedt
Ferenc

Né m e t ú j v á r .
m m m v m f

Szikviz, Gasé és
Provita-gyár.

A szikviz baktériummentes két

szer álsziirt vízből készül.

Gasé és Provita a legelső orvo

sok által ajánlott közkedveltség

nek örvendő kitűnő üditő ital.

Ezen italokat kocsin vidékre is 

elszállíthatom. — Viszonteladók

nak nagy előny ár.

Nagy választékú raktár honi és 

külföldi pezsgőkben. G yógyborok.

Egy tanonc felvétetik.

Fűszer- és csemege.

Kereskedelmit végzett

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

e lap kiadóhivatalában.

Sv

é |
í i
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JAN1SCH JÓZSEF §
mészáros és hentes 

NÉMETÚJVÁR (A FŐTÉREN.) f*_____________ ________ _______ )F>4

Mindennemű husnemüek, kalbászok. 
Naponta frissen vágott marha- és i|l£

m
É t

sertós-hus. — Sonka, szalonna stb

A ŐRÁCI RÉSZVÉNY-SÖRFŐZDE § |  
NÉMETÚJVÁRI FŐRAKTÁROSA. C

•.-ívj j t v
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Hirdetések
felvétetnek 
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MAYER KÁROLY
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS

NÉMETÚJVÁR, 129. SZÁM-

Tisztelettel értesítem Németújvár és 
vidéke nagyérdemű közönségét, hogy 
Németújváron, a Főtéren jól felszerelt

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

Első Németújvári 
T e m e t k e z é s i  Vál lalat .
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„ETERNIT'-Schiefer
IST PASS

BESTE UND BILLkíSTE DACN-

Feuer und sturmsicher, leicht, bcdarf keine 

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

Deckung iibe rn im m t:

LEOPOLD HOFFMANN
Bezirksvertretung

N é m e t ú j v á r.

M

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

M indennem ű nyom tatványok ízlésesen, gyorsan és jutányosán 

készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg

hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelm i és 

hivatalos nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok, 

borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s ju tányos árakon.

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

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

Nyomatott Bartunck Béla könyvnyomdájában, Néinetújváron.


