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Elfogulatlan szemszög alatt.

O któber hatodika.

(Folytatás.)

i

A magyar nemzetnek gyászünnepe
ezernyolcszáznegyvenkilenc óta október
hó hatodika. Lelkileg gyászol e napon
miden igaz magyar és lelki szemei
elkalandoznak a múltban, mely gyászlinnepet is szerzett számára.
A magyarság minden nemzeti vá
gyódása, óhaja és reménye hullott
porba az év október hó hatodikán.
A nemzeti törekvések és célok legderékabb harcosai hullottak ki a küzdők
sorából és egy nemzet állott tizenhárom
holttest körül sírva, reménytvesztve.
A történelem arany betűkkel hirdeti
a tizenhárom aradi vértanú emlékét
és mellette sötét, komor fekete betűk
ecsetelik a kortársak gyászát, kétségbe
esését.
A magyarok hatalmas Istene azon
ban nem hagyta el népét és mi késői
unokák már nem reménytelenül állunk
és nem kétségbeesve ünnepelünk ok
tóber hatodikán.
Lelkünk sir, szivünk fáj, hogy a

A „Németújvári vár" története.
Összeállította a „Magyarország Monográfiája" és több
történelmi műből:
H a á in

Gyula.

(9. folytatás.)
Rabatin és Pálffy közeledtére, Bottyán
a Marcal csatorna melleti Krakó vár sán
cai mögé vonult; ágyúit a sáncok hosszában
állította fel, szemközt a gyalogság sorakozott.
Rabatin e biztos védelmi helyzetben
netn merte megtámadni Bottyánt és boszujál
Pápa felégetésével töltvén ki, Pálffyt Győr
felé rendelte, maga pedig Sárvár és Kör
mend felé tartott, hogy e két fontos várost
élelemmel lássa el, innen azonban hirtelen
visszafordulva, szintén Győr felé vonult.
Bezerédy az alkalmat felhasználva, előbb
Alsó-Ausztriát pusztította, majd Sopronba
tört és ott Ebergényi csapatait verte szét,
szeptember 5-ére pedig ismét kőszegi fólia
kiszállására tért vissza.
Bottyán erélyes intézkedései következ

múlt sok szenvedést tár fel előttünk
és gyászos emléket rejt magában; de
nem reménytelenül nézünk a jövőbe.
Álljunk meg egy percre a munkában
október hatodikán és rójjuk le a hála
adóját a tizenhárom vértanúval szem
ben. Tekintsünk hálatelt szívvel az
Egekre és rebegjen imát ajkunk a
Mindenhatóhoz, ki okulásul ad szen
vedést, de örömmé változtatja azt.
Imádkozzunk a tizenhárom vértanú lelki
üdvéért és hajtsuk meg nagyságuk
előtt a hála, a szeretet és tisztelet
zászlóját, mert életük és haláluk ami
a javunkat célozta. Emlékük örökké
a magyarság szivébe van vésve és
október hatodika mindég ünnepe lesz
a magyar nemzetnek.
Hirdessük e napon a tizenhárom
vértanú emlékét és tanítsunk tneg
mindenkit az irántuk való hálára és
tiszteletre.
Élesszük e nap a hazaszeretet tiizét
és imádkozzunk a magyar nemzetért.

A szervetlen anyag csak föltétele,
de nem létesítő oka a szervesnek,
Miértis a független következtetés egy
belső elv létezésére utal, mely az
atomok fiziko—khemiai erőit az élet
telen természeténél lényegesen maga
sabb cselekvésre képesíti.
A fiziko—khemiai energiák ter
mészetesen nélkülözhetetlenek, de pusz
tán a belső elv szolgálatában. Nélkü
lözhetetlenségük, meggyőző bizonyíté
kával főleg Loeb kísérletezése szolgál,
amelynél termékenyitetlen tengeri sün
petéket ondósejtek hiján is, merő khe
miai behatásokkal sikerült fejlődésre
indítani, bizonyitékul annak, hogy az
élet legbensőbb, vagyis a szaporodási
ösztön is khemiai energiákkal dolgozik.
Csakhogy ezek az erők mind a szer
vesben föllelő belső elv szolgálatába
szegődnek. Ezen elv miatt lehetetlen
laboratóriumainkban az elképzelhető
legkedvezőbb körülmények közt is élő
fehérjét létrehoznunk s marad is örökre
lehetetlennek: m e rt élő se jt, a z a b b a n

tében a Szombathelyre rendelt mezei felke
lés is mint nagyobb arányokat öltött, úgy,
hogy az ő serege 7000, a Bezerédyé 3000-rel
növekedett. Ez uj, szabad zsákmányra össze
gyűlt hadával Ausztriát és Stiriát pusztította
Bezerédy, aki azonban arra a hírre, hogy
Ebergényi Kőszeg közeledik, csakhamar viszszatért.
E hír ugyan nem bizonyult valónak, de
a gyakori ausztriai beütéseket a bécsi hadi
tanács végre is megsokalván, az egész felsömagyarországi hadat Bottyán ellen vezérlé.
E túlerő a kurucokat Sopronból csakhamar
kiszorította. Nádasdy Ferenc ezalatt szeptem
ber 10-én egy rác dandárral Kőszeg alá
érkezett és első haragjában az eléje siető,
hódolatát bemutató bírót elfogatta. Bezerédy
még idejében Szombathelyre ment, hogy itt
Bottyán seregéhez csatlakozzék; vele együtt
a Csepreg felől előtörő Starhemberg seregét
szándékozott feltartóztatni. E helyet azonban
Bottyán gyorsan a Rába vonal mögé vonult,
Bezeréy pedig a Kemenesaljára rendelte.
Starhemberg Így akadálytalanul tört előre
s miután Szombathelyt jól megsarcolta, Sár
vár felé tartott, de innen is csakhamar felkerekedett, mert az árpási hídnál álló Bot
tyán 3500 főnyi gyalogságát megtámadni

nem merte; külümben is a legjobb esetben
ez a krakói sáncok mögé vonult volna vissza,
így szeptember 14-én már a répcelaki kas
télyban fogadja az osztrák hadvezér a kő
szegiek hódolatát; a küldöttséget Nádasdy
segítségével jól lehordta és onnan Kapuvár
felé vonult.
Az osztrákok visszavonulását a kurucok
nem hagyták kihasználatlanul; Bezerédy
Rumnál átkelt a Rábán és Kőszeg felé tart,
Bottyán pedig Benkőt a hajdúkkal Sárvár
köiülzárására rendelvén, miután Bezerédyvel
egyesült október 2-án Sopronmegyében, Nénietkereizturnál fényes győzelemmel zárta le
ez évi kuruc hadjáratát.
Még a hadjárat alatt támadt torzsalko
dás következtében Bottyán, miután a kuruc
fegyvereknek annyi dicsőséget szerzett és
elődei mulasztását helyrepótolta, lemondott
a dunántúli hadak parancsnokságáról. Helyét
Eszterházy Antal gróf foglalta el, melléje
béri Balogh Ádám rendeltetett, kinek alakja
ezután kezd mindinkább feltűnni a kuruchadak töténetében.
A beköszöntött tel a kiáradt folyókat
megapasztotta s igy a szükségessé vált hely
őrség változásokat és csapat elhelyezéseket
mihamarább eszközölni kellett. November
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leled ző fe h é r je k iz á ró la g élő sz e rv e ze t
ben tá m a d : élő sze rv e ze t m e g csa k
élő se jtb ő l fe jlő d ik . Következéskép az
élet eredetét okvetlenül valami terem tő
erőre kell visszavinnünk.

Ezen állásponton van a többi közt
William Thomson, legújabb kor egyik
legkiválóbb fizikusa, aki az 1903. évben
nyilvános öszejövetelen a következőket
állította: „A tudomány rákényszerit
valami teremtő és fönntartó erő fölvé
telére." Midőn ezen szavaiért a Timesben megtámadták, a „Nineteenth
Centuri" folyóiratban a következőket
felelte: „Nem engedhetem meg, hogy
a természettudomány az élet eredetére
vonatkozólag teremtő erőt sem nem
állit, sem nem tagad. A természettu
domány vallja a teremtő erőt. Nem az
anyag az oka, hogy élünk, mozgunk
és vagyunk, hanem a teremtő és fönn
tartó erő, melynek hitcikkelyként való
elfogadására kényszerit bennünket a
tudomány. Nem térhetünk ki eme
végső következtetés elől, ha tanulmá
nyozzuk magunk körül az élő és élet
telen anyag fizikáját és dinamikáját. ..
A tudományos gondolkodás kényszerül
teremtő erőt fölvenni. Negyven évvel
ezelőtt sétaközben azt kérdeztem Liebigtől, hiszi-e, hogy a fü és virágok,
melyeket körülöttünk látunk, pusztán
chemiai energiák következtében nőnek?
És ezen feleletet adta: „Nem, époly
kevéssé hiszem, mint azt, hogy az a
botanikus könyv, melyet ön irt, csupán
chemiai erők következtében készült. ..
Ne féljetek, legyetek független gon
dolkodók! Ha igazán mélyen járnak
gondolataitok, akkor tudástok szük
ségszerűen Istenhez vezet benneteket;
8-án már Eszterliázy Antal gróf táborkara
ét testőrsége is Kőszegen volt.
Bezerédy egy bravúros támadással zárja
le ez évi hadi tetteinek sorozatát. Ugyanis
arra a hírre, hogy Pálffy 3000 német vasassal
Sárvár felmentésére közeleg, hirtelen betört
Alsóausztriába, mire Pálffy lemond Sárvár
felmentéséről és Sopron felé vonul, hogy a
visszatérő Bezerédyt elfogja (november 16.)
Mire azonban nehéz vasasai és társzekerei
Patyig jutattak, a fürge kuruc lovasság gazdag
zsákmánnyal visszatérve, már Kőszegen mu
latott. Bezerédy seregét ezután a Kőszeg és
Szombathely közti falvakban szállásolta el,
mig táborkarával és két századdal Kőszegre
szállott.
A vármegye többi részét hasonlókép
megszállották a kurucok. Borostyánkőnek,
Szalonaknak és Némctújvárnak, a Batthyány
család várainak, szemmel tartására Kisfaludy
György ezredének fele rendeltetett, mig másik
fele Kiss Gergely ezredével a Lapincs folyó
mellékére. A szintén császári kézben levő
Körmendre a Fodor és Moóri ezredek ügyeltek,
mig a sárvári ostromzárat Eszterliázy dragonyosai és az Alsópatyon elhelyezett Benkő
hajdú ezred képezte.
így elkészülve köszöntött, be az 1708
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arra a hitre, mely alapja minden val
lásnak. Meglátjátok, hogy a tudomány
nem ellensége, hanem segítője a val
lásnak." A képzelet világában merészen
csapongó monizmus ugyan ezekkel
vigasztalódik: amit a khémia ma még
| nem létesíthet, megteheti majd esetleg
_ a jövőben; és, ami jelenleg már
nem tapasztalható, megtörténhetett a
; múltban, a természeti erők még zsenge
korában.
Földi bolygónk ugyan idővel más
minő alakot nyert, mégis csak mesébe
illő azon következtetés, hogy a termé
szet törvényei és energiái is változáson
estek volna át. Az anyag néhány mil
lió évvel ezelőtt is egyazon feltételek
mellett ugyanazon eredményeket léte
sítette, amelyeket ma; és mindaz, ami
mostanában nem történhetik, a múlt
ban sem eshetett meg. A természet
energiái csupán h a tá ly o sa b b a k lehettek
de nem egyben más tu la jd o n s á g n a k :
kiilöm ben a szervesek se h o g y se m ta rt
h a ttá k volna fö n n lé tü k e t!
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élettelen világban. Szellemes ide vo
natkozólag Du Bois Reymond azon
állítása, hogy a vasatom nem változik,
akár a meteoritekben járja a világ
útját, akár a lokomotív kerekében
sodródik a sínek fölött, akár a piros
vérsejtekbe csimpeszkedve kering a
tudós halántékereiben.
Az élő és élettelen világ ezen
anyagi egysége azért korántsem rendez
disztemetést az élet különállóságának
és öntörvényszerüségnek: a z élő és
élettelen k ö z ti lé n y e g e s k ü lö m b sé g e t
nem a n n yira k h em ia i, m in t inkább
a la k ta n i m ű k ö d é sb e n é s e lv i e tkü lö n ü
lés o k o zz a .

A szervetlen anyagban a fiziko—
khemiai energiák az anyag tehetetlen
ségéből kifolyólag mindig az egyen
súlyi helyzet lehető legalacsonyabb
szintájára törekesznek lesülyedni; az
anyag ennek következtében belső moz
gásából és hőmennyiségéből a lehető
legtöbben igyekszik túladni.
Minden holt anyag végcélja a
kristállyá válás, vagyis lehető legszű
kebb téren való megmerevedés, állan
dósulás, minden energiát nélkülöző
pihenés.
L é n y e g e s tutajdonságai tehát a z

A jövő sem biztató. Hogy délibábot
kergetnek, akik a jövőhöz fűzik remé
nyeiket, legcsattanósabban bizonyítja
az élettelen és élő anyag közti lénye
gesbe vágó külömbség.
Az állat és növényországban sze ö rö k ö s kü lső és belső v á lto za tla n sá g
replő alapanyag mindenesetre azonos és m e r e v ü lts é g ; változandóságai a
a szervetlen országéval; a szerves élet mechanikai és khemiai behatások és
nagyterjedelmü világában egyetlen atom folyamatok által már mind előre meg
sincsen, amely az élettelen ország határozottak. (Folyt, köv.)
P á te r Agnell.
alkotó részeinek táblázatából hiányoz
Október
hó
1
-ével
uj
negyedet
nék: a biokhémia szerint nincsenek
nyitunk lapunk előfizetésére és felké
külön életelem ek. Ugyanazon fiziko— rünk mindenkit, kik lapunkra előfizetni
chemiai energiák is működnek az élő szándékoznak, hogy az előfizetési dija
szervezetekben, s ugyanazon anyagi kat minél előbb küldjék be a kiadóI törvények érvényesülnek, amelyek az hivatalhoz.
év. A tavaszon részint a katonák kimerültsége,
részint a zord időjárás folytán, mindkét fél.
védelmi helyzetében maradt. Április 11-én
hir* terjedt, hogy a császáriak közelednek,
mire Bezerédy, nem érezvén sereget elég
erősnek, kivonult Kőszegről. A hir ez eset
ben sem bizonyult valónak, mert a császá
riak élén Nádasdy tábornok csak május 12-én
lört Kőszegre, honnan Bezerédy még ide
jében kivonult, egyes visszamaradt kurucok
és a bevonuló vasasok között azonban véres
utcai harc keletkezett, a kőszegi polgárok
pedig az ablakból lövöldöztek az ellenségre
Rövid idő múlva Heister tábornok is meg
érkezett és mig katonái a védtelen városba
zsákmányoltak, addig maga elfogatta Beze
rédy imrénét és Sopronba vitette. Bezerédy
nem vesztette el lélekjelenlétét. Hirtelen be
tört Sopronmegyébe és ott a Preini, a horvát és a Nádasdy-féle ezredeket szétverte;
onnan Szombathelyre vonult vissza Eszterházy Antal seregéhez, aki ez idötájt Devecserben táborozott és összeszedte azt a 800
hajdút, kiket a vármegye köteles volt kiál
lítani, de ebből csak 500 érkezett meg.
Ezekkel egyesülve, Kőszeg ellen tört, Heistert
egész Sopronig üldözve és Így Eszterliázy
Antal mintegy 12000 főnyi hadával egész

Sopronig vonulhatott előre, de a három
oldalról közelgő ellenség egyesülését meg
akadályozandó, ismét Rohonc felé tért vissza.
A létrejött fegyverszünet következtében,
ez év augusztus 1-től egész a következő év
január végéig, a vármegye a további had
járatoktól egyelőre megmenekült.
A trencséni vereség és Ocskay árulása
következtében csüggedés szállotta meg a
kuruc hadakat; a folytonos háború, a meddő
küzdelem elkedvetlenítette a vezéreket. így
történt azután, hogy a dunántúli hadak vitéz
dandárnokában, Bezerédyben az átpárlolás
eszméje fogamzott meg.
Mint fiatal házasnak neje császári fog
ságba került és két sikertelen támadás után
sem szabadíthatta meg. Rokonai közbejárá
sára Pálffy megkezdette vele az alkudozáso
kat és miután ezék sikerre vezettek, Bezerédy
megígérte átpártolását, mire Pálffy 1800
lovast küldött Kőszegre, hogy netán ellenálló
ezredét ezekkel verhesse szét. Megelőző
napon azonban, hogy a terv végrehajtatott
volna, az összeesküvés kitudódott, mire
szeptember 5-én a bozsoki táborból Horváth
István aldandárnok egy ezred élén Kőszegre
vágtatott és Kiss Pál segítségével Bezerédy
Imrét sógorával, Botkay Adám alezredessel
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hírek.
— S zem élyi h íre k . Seemann Ferenc
pénzügyi főbiztos Szombathelyről és Jakab
Imre Kőszegről néhány napot városunkban
töltöttek, mely idő alatt a németujvári pén
zügyőrségi szakasznál végeztek hivatalvizs
gálatot. Mindent rendben találtak. — J. Csaplovics Elek gyógyszerész Budapestről öccse,
lapunk felelős szerkesztője, látogatására pén
teken városunkba érkezett.
— K a b a ré . Múlt számunkban már
közöltük, hogy a németújvári ifjúság kabaré
előadással egybekötött táncmulatságot rendez.
Az előkészítő gyűlés az elmúlt hét hétfőjé
nek estélyén tartatott meg, melyen a fiatal
ság elhatározta, hogy a kabarét nov. 9-én,
vasárnap este fogja megtartani. A rendezésre
«gy vigalmi bizottságod választott a gyűlés.
A bizottság tagjai: Krammer József, Luka
Ferenc é« szerkesztőnk Dr. Csaplovics Ele
mér. A kabaré Ugye már e hét folyamán
annyira haladt előre, hogy a jövőhéten meg
kezdődnek az előadandó színdarab próbái.
Az ifjúság nagy örömére a szereplésre eddig
felkért hölgyek vállalkoztak a szereplésre.
Ha véglegesen lesz a műsor megállapítva
közöljük az összes szereplők névsorát; anynyit írhatunk, hogy uj, nevetettő és felette
humoros számok fogják képezni a műsort.
— O k tó b e r’ 1. Sok szülő és nagyon
sok inedi törülgette okt. 1-én könnyes sze
mét, „Elvitték a legények elejét." Elmentek
a derék legények a katonasorba szolgálni a
hazát. Tőlünk is elment egypár tagja az
„aranyifjuság“-nak. Latzer Aladár és Tárnoki
Zoltán távoztak el messzetájra, honnan csak
a „szél" vagy „levél" hoz hirt felőlük. Mind
kettő tüzér, egyik, Latzer cs. és kir. tábori
tüzér, a másik, Tárnoky honvédtüzér. Nekis
is fájt a távozás és búcsú, akiket itthon
hagytak azok pedig csak most kezdik érezni
hiányukat. Ja — de hát „így kell annak
lenni “
— K örorvosi la k á s Sscenteleken.
Vasvirmegye legutolsó közgyűlésén elhatá
rozta, hogy Szenteteken a körorvosnak lakás
építtessék. Az erre vonatkozó leirat állapok
ban érkezett le a főszolgabírói hivatalhoz.
Ennek értelmében az alispán utasítva lett,
hogy minden körülmények között érvényt
szerezzen a határozatnak és igy rövidesen
meg is lesz a szenteleki körorvosi lakás.
Ezen építkezéssel kapcsolatban most az a
és Szegedy főstrázsamesterrel együtt elfogatta.
Mig Kiss Pál a közelgő császáriakat verte
vissza, addig Bezerédy Imrét és társait szeké
ren Vépre, majd onnan Vasvárra vitték, hol
ideiglenesen elzárták, innen pedig Sárospa
takra kültdték, hol életét a hóhér bnrdja alatt
fejezte be.
Bezerédy összeesküvése után Kőszegről a
kurucok kivonultak, onnan Kisfaludy György
dandáréhoz Rohoncon és Eszterházynak
Szécsényben táborozó seregéhez osztatlak
be. Miután a szombathelyi vár a védelemre
alkalmatlan volt, a várfal lebontása határoz
tatok el és a kurucok innen is kivonultak.
Másrészt Heister Hannibál csere utján
kiszabadulván fogságából, ismét megkezdte
működését és november 9-én Patynál átkel
vén a Rábán, seregének egy részét Ikervár
nak küldte, mig másik részével Rumnak
tartott. Közbocsánatot hirdető kiáltványaira
az amúgy is elcsüggedt kuruc katonaság
tömegesen hazaszéledt, mig maga a békés
nép között martalóc hadával mindenütt csak
félelmet idézve elő, mint hódító táborozott
a Rába mentén. De okulva az eddigi vere
ségeken, támadólag még a következő 1709. év
tavaszán sem mert fellépni, sőt utóbb egé
szen kivonult Vasmegyéböl
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terv foglalkoztatja a szentelekieket, hogy egy
felette alkalmas helyen a körorvosnak, isko
lának, óvodának együttes szép épületet
emeljenek.
— E s k ü té te l. Múlt vasárnap, szeptem
ber hó 28-án tette le a már hónapokkal
ezelőt megválasztott óvónő, Schwarcz Ilonka,
esküjét.
— Id ő já rá s . Beköszöntött az ősz.
Szép. meleg időnk van naponkint délelőtt
11-tól délután 4-ig. A nap többi része és
az éjjel pedig hűvös és nagyon és sűrűén
ködös. Úgy látszik szép és hosszú őszünk
lesz, ami után úgyis annyira vágyódunk
mindnyájan. Ha már nem volt szép a tavasz
és egyáltalán nem volt nyarunk, legalább
legyen élvezetes, kellemes őszünk. Reméljük,
de az idei felette csalóka időjárás lehet, hogy
csalódást hoz ebben is.
— P an a sz . A németujvár—körmendi
vasút csak minden 4 - 6 . napon kap egy
folyosós II. osztályú kocsit és pedig azért,
mert egyetlen egy ilyen folyosós kupé áll a
vasút rendelkezésére ezen és a körmend —
muraszombati vonalon. Igy azután fel kell
osztani, hogy mely napokon jöhet ez a kupé
i mifelénk. Azt hisszük, hogy mindenki átérzi,
i hogy ez tarthatatlan állapot, mert hisz egészi ségi szempontból felette káros és veszedel? mes következménye lehet annak, hogy pl.
j amúgy is beteges ember egy fűikébe van
i zárva és az egy óráig tartó utón nem hagyl hatja el fülkéjét, bármint is kívánatos és
, esetleg szükséges is volna ez reá nézve Az
illetékes körök figyelmét felhívjuk ez álla
potra és fel is kérjük, hogy intézkedés tör
ténjék aziránt, hogy a körmend—németujvári
vonalon külön és állandóan közlekedjen egy
folyosós II. osztályú kupé.
— L e m o n d o tt kőzsőgbíi'ó. Hansl
György, kukméri községbiió ezen tisztségé
ről lemondott.
— Egy e lm e b e te g . Csár János, szent
eleki lakós elmebeteg már jó ideje JEddig
azonban csendes és nyugodt volt. Múlt hé
ten valami miatt feldühödve többeknek neki
esett és ütni verni kezdte. így járt Wágner
Sándor, szenteleki bíró is, kit földre tepert
és jobb keze mutató ujját erősen megharapta.
A dühöngőt le kellett fogni.
(
Eszterházy Anlal egy kuruc csapatot
Szombathely és Kőszeg közé rendelvén,
ennek következlében a Jenő főherceg féle
Kurmainzi félezredek, melyek április 6-án
Kőszegig nyomultak, nem mertek tovább
menni, hanem ismét visszatértek Sopronba.
Eszterházy Antal e hóban még Szombathe
lyen tartózkodott.
Az egész országban dühöngő pestis
következtében a még múlt óv nyarán kötött
fegyverszünetet csak Junius végén váltotta
fel a császáriak betörése.
Heister tábornok a már eddig is hasz
nált vonalon junius 25-én Patyra érkezett,
29-én pedig már Rábakovácsig nyomult
előre, inig Schiiling tábornok Ólad felől tört
Szombathelyre. A járvány által megtizedelt
kuruc had, e kettős túlerővel szemben, a
felkelés harcaiban annyiszor védelmet nyújtó
Rába vonal mögé húzódott.
Heister azonban ez egyszer komolyan
hozzáfogott, hogy Vasmegyét a kurucoktól
megtisztítsa. Mig seregét Nádasdyvat Sárvárra
rendelte, addig Prayner tábornokot egy
dandárral a Rába völgyén Körmend felé
küldte, hogy a Neliem vezérlete alatt Radkersburg fe <31 jövő rácokat „beljebb segítse".
Eszterházy Antal, aki junius 24-én Rába-
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— L opás. Pásztorházán érdekes lopás
történt, A múlt hét egy éjjelén Stipsits
János és neje egy elhagyott házból Zsifkovics József és neje kárára elvitték az összes
ablakfákat és még az istállókból a válasz
gerendákat is. Valószínűleg boszuból követ
ték el a tettesek a lopást. Mindenesetre
kiviláglik ez majd a feljelentés nyomán
megindult eljárás folyamán.
— B úcsú. Ma, vasárnap, e hó 5-én,
Puszlaszentmihályon búcsú lesz. Ezen ked
ves kirándulóhelyet valószínűleg többen
fogják ez alkalommal felkeresni városunk
ból is.
— K ép ii hírlap S z o m b a th e ly e n . Ma,
vasárnap nagy repülő verseny lesz Szombat
helyen mely d. u. fél háromkor kezdődik és
a katonai gyakorlótéren fog lefolyni. Erre
vonatkozólag vettük az alábbi tudósítást:
Kivonat a Szombathelyen f. évi október hó
5-én délután fél 3-tól 5 óráig a Magyar
Aero Szövetség Ö cs. és kir. Fensége József
Főherceg fővédnöksége alatt álló országos
bizottság által rendezendő repülőverseny
feltételeiből 3. §, Versenyszámok. Magassági
verseny. Időtartam verseny Gyorsasági ver
seny 4. §. Az egyes versenyszámokra vo
natkozó határozatok. I. A magassági verseny
ellenőrzését a Magyar Aero Szövetségnek
az orsz. m. kir. meterológiai intézet által
hitelesített önjelző műszereinek légsulymérőivel történik. Utasai való repülés esetén az
elért eredményhez 40 százalék hozzá számí
tandó. Ez esetben a kötelező súly 70 kg.
amely kizárólag az utas ülésbe helyezendő
holt súly is lehet II. Az időtartam verseny
ben a többszöri felszállások összidőtartama
a mérvadó, azonban mindég csakis a start
vonal első álrepülésétől számítva III. A
gyorsasági versenyben két pilon állittatik
fel egymástól legelább is 500 m.-nyi távol
ságban. A repülés ezek körül történik. Mé
rendő az az idő, amely az egyik pilónnál
kitűzendő startvonal kérszeri egyirányú átrepüiés közt telt el. 6. §. Ellenőrzés. Az
ellenőrzést a Magyar Aero Szövetség által
delegált és felkért sportbiztosok eszközük a
Federation Aeronautique és a Magyar Aero
Szövetség idevágó határozatai aladján. A
döntés jogát a sportbiztosok jelentései alap
ján a jury gyakorolja 7. §. Dijak. 1 Ma
gasságversenyben első dij 700 korona, má
sodik dij 500 korona, harmadik dij 30o
korona. II. Időtartam versenyben I. dij 700
kor. ti. dij 500 kor. 111. dij 300 kor. III.
Gyorsasági versenyben I. dij 700 kor. II. dij
doroszlón volt, a Radkersburg felől betörő
Neliem tábornokkal szándékozott megütközni.
Ezért Somogyi vezérlete alatt egy csapatot
az előnyomuló Heister feltartóztatására kül
dött, Balogh Ádám pedig három lovasezred
del Prayner és Neliem egyesülését volt
megakadályozandó. Balogh Praynernek foly
ton a sarkában lévén, junius 26-án vele
Körmend körül meg is ütközött. A harc
eleinte nagyon kétes volt, azonban Heister
megjelenése, aki a fegyverropogásra Sárvár
ról Körmendre vonult, eldöntötte a csatát,
mire Balogh Ádám lovasai, magukat az
ellenségen keresztül vágva, szétfutottak.
Heister Körmendről 10,000 főnyi sere
gével pusztilva, rabolva Sárvárra vonult,
majd Szombathelyt szállotta meg. A megré
mült városi tanács, hogy a győző kedvében
járjon, annak parancsára a városban tartóz
kodó kuruc lisztek nejeit és családjait kiu
tasította. Heister, miután Körmendet és
Rohoncot, valamint Szombathelyt őrséggel
látta el és közben a meg nem hódoltak
jószágait felégette, julius végén Sümeg
várának ostromára vonult.
(Folyt. köv).
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500 kor. III. dij 300 kor. A dijak csakis bátyidad ily embernek nem gondoltam
akkor adatnak ki, ha az 1-es számú verseny Zolány könyezve válaszolt: „Igen atyám
ben az. elért magasság legalább 500 méter,
a 11. versenyben az összidőtartam legalább vigyázok magamra.
Másnap volt a temetés Messziről látta
10 perc, a III. számú versenyben az elért
sebesség 60 km. óránként. Legalább négy Ilonát talpig gyászban. Megrémült mikor
startoló gép esetén mind a három dij, leg meglátta, szegény teremtés egészen meg
alább három startoló esetén két dij és két
vagy egy startoló esetén az első dij adatik volt törve, de még mindig gyönyörű volt.
ki. Ezenfelül 1. Minden startoló gép 300 kor. Elfordult, nem akarta látni, hisz szive más
start dijat kap, ha a start vonalon átrepülve nak képét mutatá. Oondoiatai a kis taní
legalább 10 percet tölt egyhuzamban a le tónő körül jártak.
vegőben. 2. kap 300 koronát az, aki a Il-ik
A temetés után rendezkedett; mert most
versenyszám keretében egyhuzamban a leg már ö volt az első. Sok dolgot adott neki,
hosszabb időt tölti a levegőben de csak
akkor ha egyhuzamban legalább is 30 per ! de azért még másnap visszaakart utazni.
cig tartott repülése. 3. kap 300 koronát az, Atyja kérésére még egy napig maradt, igen
aki a startvonalon átrepülve elsőnek tölt megtörte a dolog atyját, hisz ö okozta mint
egyhuzamban 10 percet a levegőben feltéve, mondá — fia halálát.
hogy a verseny folyamán úgy az I. mint a
János — mondá fiának — ezentúl sza
III. versenyszámban sikkerrel startolt. A dijak
Unnnepies kiosztása a verseny napjának es bad folyást engedek szív ügyeidnek is I
Miért nem engedtem Jenőnek is?" — zo
télyén történik.
— D árid ó . Rosenthal Ignác vasút kogott az atya Tudod fiam a nőnek vagyis
építési vállalkozó 86 vasúti munkását teg Ilonkának a követeléseit kifizetjük, menj
nap szombaton a Kneffel-féle vendéglőben hozzá és beszélj vele.
Zolány felkereste atyja kérése folytán
megvendégelte, III. részükre „murit" rende
zett abból az alkalomból, hogy a németuj- Ilonkát. Alig, hogy belépett hozzá igy szólt
vár—kisvaskuti iparvasut alapmunkálatait Ilonka: „János maga tudta esetemet, miért
befejezték. Bőven volt jó étel, tlal és a de nem folyásolta be kissé atyjat, hisz ön volt
rék munkások jókedvben töltötték az elég neki mindig a kedvence, hogy engedett volna
hosszúra nyúlt mulatási időt.
Jenőm kérésének.* Majd folytatá: „Jenő
— É jje li lövöldözés. E hó 2-áról adott még a múlt hónapban pénzt, hogy
3-ára virradó éjjel nyugodtan ült a helybeli éljek emlékének s fiának s azért még ma
vasúti állomás egyik szolgálati szobájában a elhagyom e helyet örökre. — Ha tudtam
vasút éjjeli őre. Egyszerre csak lövés dör
dült el az ablak előtt, csörömpölve hullott volna, hogy azért adja a pénzt, hogy örökre
a padlóra az ablaküveg és az éjjeli őr — sze elbúcsúzzunk nem fogadtam volna el tőle.
rencsére csak könnyen — arcán megsérülve, Ö azt mondta, hogy azért adja, mert itt nem
inkább az ijedségtől leesett a székéről. Erre élhettem volna s Franciaországban rendelt
az ablakon át újra kétszer belőttek a szobába, is lakást számomra, s ett keresett volna fel
de nem találtak a lövések. Most már ijed
ségéből magához tért az éjjeli őr és elkezdett engem többször, s atyja halála után magá
kiabálni, mire futással elmenekült a lövöldöző hoz vett volna. Ha tudtam volna miért adja
és az összesereglett szomszédok csak szala- a pénzt, hogy örökre itt hagyjon ezen világdását hallották, de megfogni, sem meglátni i bán egyedüli — s elkezdett zokogva sírni,
nem tudták. Most a csendőrság erősen ! mely meg inditá Zolány szivét is — „Nagynyomoz az ismeretlen lövöldöző után.
I sád mi is ajánlunk fel önnek egy bizonyos
összeget elfogadja ?“ tőré meg a csendet
Zolány. Ilona azonban elutasitólag: Isten
ments, Jenőmé s az én megtakarított pénzem
elég, maguktól egy fillér sem kell: „Isten
önnel, soh’ se lássuk ez életben egymást"
s azzal a másik szobába vonult, mire Zolány
is elhagyá a lakást. Visszatért atyjához s
elmondta neki kudarcukat. Az atya egy da
Irta: H a lm o s F e re n c .
rabig gondolkozott majd mondá : „Jól van
(Folytatás.)
igy is
A következő nap mégis elhagyta János
Szüntelen rettegtem, tanulni sem igen
tudtam ezen szörnyű gondolatok miatt. Végre síülőit, hogy az utolsó vizsgáját letegye.
A városba hajtattott, de a város szállója
tegnap este sürgönyt kaptam. Tessék Nagysád I s odaadá bájos hölgyének a táviratot. előtt azonban visszaküldte a kocsit s Deák
utcába gyalog ment. Jolán miután anyja
„Jenő agyonlőtte magát
jobban volt örömmel fogadta: „Itt van
Anyád,"
anyám, kísérőm, akiről beszéltem neked"
Jolán megrázkódva adá vissza a gyá
mondá Jolán anyjának egy törvényszéki biró
szos lapot s mondá: „Nem mindennapi özvegyének.
dolgok történhettek I Az ifjú halkan feleié:
A leány és az anyja kikérdezték Zolányt
Alighanem úgy lesz, hogy atyám beleegye az eseményekről. Zolány híven mindent el
zését kérte a házassághoz s ő kereken meg mondott Jolánnak. A vonat indulás ideje
tagadta 1“ — Jolán: „Én is úgy gondolom.* közeljárt, azért Zolány búcsúzni kezdett.
„Talán csak megvár?" kérdé Jolán.
A vonat éles fülyöléssel robogott be
Szirtó állomásra. Utasaink abba hagyva Hisz én is megyek mert reggel már tanítá
beszélgetésüket összekapva holmijukat ki som van „Örömmel, hisz éppen kérdezni
szálltak. „Hol lakik Nagysád?* — kérdé akartam, hogy Jolán nagysád mikor indul
el hazulról.. Mondta a fiatalember, nem
Zolány, mikor az indóházból eltávoztak.
— Deák utca 10 szám alatt. Igen örül minden öröm nélkül. Tehát igy ismét együtt
nék ha felkeresne s megvigasztalná anyámat siettek ki az állomásra. A magányt kedvelve,
is. A vigasztalást úgyis érti. Ezzel elváltak. Jolán tudta nélkül a fiatalember egy fülkét
Zolány felült a reája váró kocsira s haza- váltott.
hajtatott. Hazaérkezve mindent gyászban
Itt Jolán elmondá, hogy anyjának az
talált. Atyja is könyezve fogadta. — „Egyet ijedségen s kis esésen kívül nagyobb baja
len fiam, te vigyáz csak magadra. Jenő nem történt.

CSARNOK.
A vonaton.

19-«3/.>kt, ü.
U. i. anyját amint az utca egyik feléről
a másikra sietett egy kocsi fellökte s a lakók
j erre rüklön sürgönyöztek a legközelebb levő
■ leányához.
Zolány áldá a lakókat, mert mint mohdá:
„Máskép alig ismerhettem vótna meg
bájos Jolán nagysádot!“
Jolán: „Ne beszéljen igy, mert itt ha
gyom, hanem mondja, hogy mi lett Ilonából
az én kedves kis barátnőmből ?* Zolány :
„Ah, kegyed barátnője is volt?" Ja, hogy
mi lesz belőle? majd sutoga: „Élvonul
Franciaországba s él Jenő emlékének, mint
én élek Pesten a kegyed emlékének, kedves
Jolán nagysád!“
Jolán szemrehányólag: „Mondtam már,
hogy ne bókoljan annyit, mert ezt nem
szeretem I
Zolány: „Hát engem?" Jolán erősen
elpirul s folytatja: „Na hallja, hogy jiit áz
magának az eszébe?" Zolány:
„Úgy, hogy megvallom az első látásra
kegyedet elfelejtenem nem lehetett s azóta
érzelmem oly erős, hogy szeretem 'szivem
utólsó dobbanásáig s érzem, hogy kegyed
is tudna egy kissé szeretni ?" Amint ezt
mondá közel hajolt Jolánhoz s megfogta
apró gyönyörű kezecskéit. Jolán engedte a
kezét megfogni s remegve alig halhatón
mondá: „Zolány, én is szeretem kegyedet
mintegy jószivü embert!" Zolány: „Hát
jobban nem lehetne egy kissé I"
Jolán: „De igen" s szép fejét Zolány
vállára hajtá „Szeretsz örökre ?“ kérdé Zo
lány mire halkan susogá Jolán: „Mindig
örökké." s ajkaik összeforrtak úgy, hogy
csak a vonat sipulása szabta fel őket.
Kiszáltak s Zolány egy darabig elkísérte
Jolánt, mert vonatjára várni kellett.
Zolány: „Minden héten Írunk ugye
egyetlenem egymásnak. Megigéred-e ezt, hisz
Istenem oly messze leszek tőléd I" Jöl'án:
„Igen kedvesem, megígérem, de aztán te ‘is
irj!" Elbúcsúztak de oly nehezen, hogy Zo
lány majd lekésett, de hát őneki is letelt
szabadsága Pedig othon is élhetett vona
de a megkezdett tanulmányt be akarta fejelni.
Szivében Jolán eszményi képével érkezett
Pestre. Az ígérethez képest a levelek rendesen
mentek és jöttek. Oly levelek voltak ezek,
hogy leírni csak oly egyén tudná őket kinek
egy eszményi alak s gyönyörű arc és nemes
lélek van a szivében. Ily közönséges nyárs
polgár, mint én bele sem fogok, hanem adom
eseményben tovább az ifjú szerelmesek dolgát.
Junius vége van. János a diplomával
a kezében indult haza, diplomás ember lett.
Odahaza már mint ilyen egyén tartóz
kodott. Atyja igen büszke reá s nem engedte
hazulról e l: „Ember vagy még pedig első
diplomás ember a családban" mondá neki
napjában töbször is.
A levelek azonban egy részről sem
maradtak el, sőt érzelmesebbek s szenvedé
lyesebbek lettek. Jolánt, a diploma vétele
után Zolány rögtön gyűrűvel lepé ifiég s az
özvegy Dironétöl meg is kérte. Őt Jolán
elkészité s most miután ez megtörtént Jánokt
sarkalá a beleegyezés kérésére Zolány fino
man akarta atyját előkészíteni. Azélőtt is
kedvence volt s most meg mégjbbbán a
kedvében járt. A gazdaságot! is páratlanul
vezette, úgy, hogy keze alatt a munka csak
úgy éget, mert jó tulajdonsáéi közé véhefjúk
nagy munkaszeretetét. Atyja nagyon megvolt
vele elégedve s folyton dicsérte.
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„Itt az idő" monda egy nap magában 2313—1913. tkvi. sz.
ingatlan fél részére 1036 korona megálla
pítod kikiáltási árban elrendeltetik.
János s betért atyja szobájába, mikor egye- :
Árverési
hirdetményi
kivonat,
j
Az árverésnek Pásziorháza község há
dili volt, mert anyját csak meglepni akarta.
Grandits József pásztorházai laltós végre- ! zánál leendő megtartására határidőül 11)13.
Beszélgetni kezdett mindenféléről s rávezelé
évi
o
k tó b e r hó 1 8 -ik n a p já n a k d é l
hajlatónak Slipsits József,pásztorházai lakós j
atyját Jenő ügyére is. Majd hirtelen kérdé: végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyé u t á n 3 ó r á ja tüzelik ki.
„Atyám emlékszel mit beszéltél s mit ben végrehajtató kérelme következtében a (
Árverezni szándékozók tartoznak az in
Ígértél Jenő bátyám temetésén? Atya moso- ■ végrehajtási árverés 33 kor. (50 fiiér tőke, j gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
lyogva: „Emlékszem".
j ennek 1911. évi auguszlus, hó 12-ik napjá- \ ben, vagy az 1881. 60. t.-c. 42. §-ában
felvett árfolyammal számított, az 1881. évi
János: „A szivbeli ügyekre nézve is ?“ tói járó 5 százalék kamata, 14 korona 30 november I-én 3333. szám alatt kelt m. kir.
fillér már megállapított eddigi, az árverési
A*ya : „Igen fiam, arra is emlékszem, s *1 kérvényért ezennel 38 kor. 20 fillérben meg- j igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában meg
talán van már választottad is, hogy Így ( állapított jelenlegi és a még felmerülendő
elölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
beszélsz most erről ?“
költségeknek kielégítése végett az 1881. évi kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. t-c.
170. §-a értelmében bánatpénznek a bíró
Zolány: „Igen, kedves atyám, egy I C0. t.-c. 144. §-a alapján, 146. §-a értel ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
mében a némelújvári kir. járásbíróság terű- I
gyönyörű, páratlan szép és jószivü tanitónő. ; létén levő Pásziorháza község határában bályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Sároii Jószef a boldogult törvényszéki birő, fekvő: Slipsits Józsefnek a pászlorházai j
Az ingatlanok a kikiáltási ár két harma
nemes szép Jolán leánya, majd felhevtllve 1675. sz tjkvben A 1. 1—2. sor. 78 hrsz. dánál alacsonyabb áron az árverésen el nem
folytatá: „Engedd meg óh atyám s adjad 63. házsz. és az 1561. hisz. ingatlanokból adhatók.
1913. augusztus 14-én.
beleegyezésedet, hogy a világ élőit is fél rész jutalékára 555 korona, továbbá a f. BenesNémetújvár,
Sándor sk., kir. járásbiró A kiad
1. sor. 1482. lnsz. a felveit ingatlanból fél
enyémnek s szivem felének mondhassam rész jutalékára 43 kor. — a 2236. Iirsz. a. mány hiteléül: H e lle r, Ikvvezető.
ö t?“ „Igen kérlek atyám?"
felvett ingatlanból fél rész jutalékára 71 kor.
2689 —1913. tkvi. sz.
Az atya látva fia erős felindulását meg ; és a 894. sz. tjkvben f. I. sor. 3234. hrsz.
a.
felvett
inyallan
3
|
9
*
ia.
részéből
álló
jutáié;
Árverési hirdetmény és újabb
hatva válaszolt neki: Legyen akaratod sze
kára 20 kor. 90 fillér megállapított kikiáltási
rint, kedves fiam I Amit első fiamnál nem j árban elrendeltetik.
kivonat.
engedtem s ami szegénynek halálát okozá,
A Szenfeleki Takarékpénztár végrehaj
Az árverésnek Pásziorháza község há
azt engesztelésül nálad fiam megengedem zánál leendő megtartására határidőül 1 9 1 3 . tatnak if. Gstettner Ferenc felsőujlaki lakós
s hozzad el leendő szép leányomat, hogy évi o k tó b e r író 2 1 -ik n a p já n a k d é lu  végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási
ügyében végrehajtató kérelme következtében
áldásomat adhassam reálok s az agg könybe tá n 3 ó r á j a tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tartoznak az in a végrehajtási árverés 183 K. hátralékos tőke,
lábadva küldte ki fiát, ki a másik percben
gatlan becsárának 10 százalékát készpénzben ennek 1913. évi szeptember hó 8-ik napjá
a kocsin nem is nyargalt, hanem repült a : vagy az 1881. 60. t.-c. 42 §-ában felveit tól járó 6 és fél százalék rendis, 8 száza
kedves lényhez, kit már magáének nevezhet. árfolyammal számított és az 1881. november lékos késedelmi kamat, ezen árver si kér
j 1-én 3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságügy- vényért 16 kor. 30 fillérben megállapított
(Vége).
| miniszteri rendelet 8. §-ában jelölt óvadélc- jelenlegi és a még felmerülendő költségek
, képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le- nek úgy Brunner Ferenc radafalvi lakós ko
j tenni avagy az 1881. 60. t.-c. 170. §-a ér- rábbi végrehajtatnak, mint csatlakozottnak
1913. V. 152-2. szám.
■ felniében bánatpénznek a bíróságnál előleges 290 kor. lőke és jár. iránti követelésének
! elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- kielégítése végett az 1881. évi 60. t.-c. 144.
§-a alapján a 146. §-a értelmében a német| vényt átszolgáltatni.
Az ingatlanok a kikiáltási ár két har- újvári kir. járásbiróság területén levő Felső
Alulírott bírósági kiküldött az 188 r.
ujlak községben fekvő : ifj. Gstettner Feren
évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezen ; madánál alacsonyabb áron az árverésen el cet illető a felsőujlaki 60. tjkvi +. 1319 hrsz.
nem adhatók.
nel közhírré teszi, hogy a németújvári
Némétújvár, 1913. augusztus. 14-én Be- ingatlan háromnegyed részére 21 kor. — f.
kir.járásbíróságnak 1913. évi V. 152-2. i nes Sándor sk., kir. jbiró. Kiadmány hite- 1345. hrsz. ingatlan háromnegyed részére
76 kér. — f. 1320. hrsz. 101. házsz 1916|b.
sz. végzése következtében Dr. Adler | léül. H e lle r tkvezető.
hrsz. és 4. sorsz. ingatlan háromnegyed ré
Béla ügyvéd által képviselt Perl János
szére 177 kor. — 194. sz. tjkvi f. 1322.
királyfalvi lakos jav ára 724 korona és 2310—1913. tkvi szám.
hrsz. ingatlan egyhatmad részére 24 kor.—
jár. erejéig 1913. évi augusztus hó Árverési hirdetményi kivonat. a 782. sz. tjkvi f. 1913. hrsz. ingatlan há
romnegyed részére 225 kor. — 784. sz. tjkvi
1 i-én foganatosított kielégítési végre
Wolfarih József vörlliegyi lakos végre- f. 1912. hrsz. ingatlan háromnegyed részére
hajtás utján le- és felülfoglalt és 610 i hajtatónak
ismeretlen taríözkodásu Zsifkovics 3 kor. — a 804 számú tjkvi f. 2878|21.
koronára becsült következő ingóságok : Ferenc végrehajtást szenvedő elleni végre- hrsz. ingatlan háromnegyed részére 15 kor.
u. m.; 1 vörös szinü tehén, 1 fehér I hajtási ügyében végrehajtató kérelme követ- a 828. sz. tjkvi f. 2878(23. hrsz. ingatlan
sertés és 450 liter bor nyilvános ár I keztében a végrehajtási árverés 50 korona egynegyed részére 61 kor. — az 1232. sz.
! tőke, ennek 19i3. évi április 25-től járó 5 tjkvi 1. 2878(22. hrsz. ingatlan fele részére
verésen eladatnak.
: százalék kamatai, 69 kor. 20 fillér már 20 kor. — az 1288. tjkvi I. 2878(20 hrsz.
Mely árverésnek a németújvári kir. i megállapított eddigi, az árverési kérvényért ingatlan fele részére 6 kor. — és a 357. sz.
járásbiróság 1913. évi V. 152-2. számú : ezennel 18 K 30 fillérben megállapított je- tjkvi f. 1914 hrsz. ingatlan háromnegyed
végzése folytán 720 korona tőkekö ; lenlegi és a még felmerülendő költségeknek ; részére 60 korona megállapított kikiáltási ár
vetelés, ennek 1911. évi jan u ár i-ik ; kielégítése végett az 1881. 60. t.-c 144. §-a ban és pedig a felsőujlaki 60., 357„ 782.
napjától járó 5°j0 kamatai, 1|3°|0 váltódíj alapján a 146. §-a érleimében a németújvári 784. és 804. számú ijkvkben a 778| 1897.
: kir. járásbiróság területén levő Pásztorháza iktsz. végzéssel Gstettner Ferenc és neje
és edd ig összesen [55 K 40 fillérben i község határában fekvő: ’
Koch Julianna javára bekeblezelt haszonél
biróilag már megállapított költségek ,
Sifkovics Fereticz ismeretlen tartózko vezeti jog és a 194. sz tjkvben a 327|t908.
erejéig Felsőujlak községben leendő dónak a pászlorházai 34. sz. Ijkvben f 260. tkvi sz. végzéssel özv. Gstettner Ferencné
m egtartására 1913 é v i o k t ó b e r ’ hrsz. a. felvett ingatlanból fel rész jutalé- Dujmovics Éva javára bekeblezett özvegyi
kára 73 kor., a 316. hisz. ingatlanból fél jog fenntartásával elrendeltetik.
hó 14-ik n a p j á n a k d é l u t á n i j\ rész
jutalékra 12 kor 5Ó fill , az 1249. hrsz.
Az árverésnek Felsőujlak község házá
3 Ó r á j a határidőül kitüzettk és : ingatlanból fél rész jutalékára 29 kor., az nál leendő megtartására határnapul 1 9 1 3 .
ahhoz a venni szándékozók ezennel I 1548(a hrsz. ingatlanból fél rész jutalékára övi o k tó b e r 2 8 -ilt n a p já n a k d é lu tá n
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 9 kor., a 22S8|6 hisz. a- felvett ingatlanból 2 ó r á j a tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. ! fél rész ju alékára 37 kor., a 2298(6 hrsz.
t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- ! a. felvett ingatlanból fél rész jutalékára 10 gatlan becsárának 10 százalékát készpénzben
kor. 50 fill., a 2317 a hrsz. a. felvett ingat- ■vagy az 1881. 60. t. c.]42 §-íban felvett ár
pénzfizetés mellett, a legtöbbel Ígérő | tanból fél rész jutalékára 26 kor., a 2330|a folyammal számított és az 1881. november
nek, szükség esetén becsáron alul is 1 hrsz. ingatlanból félrész jutalékára 12korona, 1-én 3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságügyi a 2336. hrsz. a. felvett ingatlanból fél rész miniszteri rendelet 8. §-ában jelölt óvadékel fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő in I jutalékára 40 kor., a 2338. hrsz. a. felvett képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
fél rész. jutalékára 24 korona, a tenni avagy az 1881. 60. t.-c. 170. §-a ér
g ó ság o k at mások is le- és felülfog i! ingatlanból
a 2864 hrsz a. felvett ingatlanból fél rész telmében bánatpénznek a bíróságnál előleges
laltatták és azokra kielégítési jog o t jutalékára 59 kor., a 2870|b. hrsz. a. felvett elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
nyertek volna, ezen árverés az 1881. ingatlanból fél rész jutalékára 11 kor., a vényt átszolgáltatni.
Az ingatlanok a kikiáltási ár két har
évi LX. t.-c. 120. § a értelmében ezek I a 2873|a hrsz. a. felvett-ingatlanból fél rész
j jutalékára 42 kor., a 3104 hrsz. a. felvett madánál alacsonyabb áron az árverésen el
ja v á r a is elrendeltetik.
I ingatlanból fél rész jutalékára 10 kor. 50 fill., nem adhatók.
N émétújvár, 1913. okt. 2.
Némétújvár, 1913. szeptember 22-én Pol
a 2178. hrsz. a. felveit ingatlanból fél rész
M arc/.in lta D ezső, jutalékára 4 kor. 50 fillér és az 1105. hrsz. gár István sk., kir, jbiró. Kiadmány hiteléül
1 alatt felvett 124. névsorszámu házból álló S ro b e l írnok.
kir. bir. kiküldőit.

Árverési hirdetm ény.

Néraetájvár
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Kiadó lakás!

FRANCIA l(LANyS“-CUKORKA

Kiss Károly

Két szoba, egy előszoba,
egy konyha és konyhakert
ből álló lakás kiadó. Hol?
Megtudható lapunk kiadóhivatalában.

k ö h ö g é s e lle n biztos hatású;
r e k e d t s é g e lle n gyors hatású;
h u r u t e lle n kitűnő hatású;
(PASTILLES LANYS)

kőfaragó és szobrász
Körmend, Rákóczy-utca 23.

Kapható a németújvári egyedárusnál:

O E l 5 1=] E l 1=1 [=] B 1=1S E l 1=11=1

Lutterschmiedt Ferenc urnái.

Készít és nagy választékban
raktáron tart mindenféle

Fodrász-segéd

NÉVJEGYEKET

tn r l n alkalmazást
n 1LraIm nvíícf nyer:
n v p r • Schreiner
^ rh r p itip r
állandó
Gyula fodrásznál, Németujvárott
Ugyanott egy tanonc is felvétetik.

sírem lékeket
szobrászati müveket a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb
és legmodernebb kivitelig.
Olcsó árak! — Olcsó árak!
Pontos kiszolgálás!!

**

azonnal elkészít:

Bartunek Béla könyvnyom
dája Németujvárott. 43. sz.

>—s ■
) tí

H it

AJTÓ alatt cs a legközelebb megjelenik
a „Magyarország Monográfiája" s több
történelmi mű felhasználásával összeállí
tott történelmi munka, mely a németúj
vári vár történetét ismerteti a legrégibb időtől
napjainkig. — A könyv címe:

S

a „Németújvári vár története"

„ K e ll-L a k k “ -nál jobb máz nincsen
Ha „ f e h é r K eil-L iakk“ -ot veszünk
Asszony mondja: ez a kincsem I
S vele mindent jól befestünk.
Konyhabútor, asztal, szék,
A padló úgy fénylik tőle
Nem is kell sok máz belőle;
Itt van „ K e il- L a k k “ azúrkék,
Kertibutort fessünk zöldre,
Kevés munka, semmi kin,
Barna, vagy porszürke szín,
Gyermekeknek örömére.
Figyelmet csak arra tegyen,
„ K e i l - L a k k “ -bó! van minden szin,
Hogy az mindig „K .eil-L ak k “ legyen!
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Ajtó, mosdó, ablakpárkány
Szóval: ház vagy nyárilak,
Oly fehér lesz mint a márvány,
Mindig legyen ott „ K e il- G a k k " !
Mindenkor kaphatók:

LUTTERSCHMIEDT FERENC CE6NEL, NENJETÚJVÁR

összeállította : Ha.ám Gyula.

Körmend: Heiszig Lajos Szom bathely: Kaiser Lajos.

BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Ném etújvár, 43. sz., Kovács G yula-féle ház.
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M indennem ű nyom tatványok Ízlésesen, gyorsan és jutányosán
készülnek. Névjegyek, eljegyzési kártyák, báli és esküvői meg
hívók, gyászjelentések azonnal elkészíttetnek. Kereskedelmi és
hivatalos nyom tatványok, falragaszok, levélpapírok, levelezőlapok,
borítékok, étlapok stb. pontos kivitelben s jutányos árakon.

A „Németújvár és Vidéke" kiadóhivatala.
A lap részére előfizetések ide küldendők. Hirdetéseket a leg
előnyösebb díjszabás szerint elfogad. Á llandó hirdetőknek nagy
engedm ényt ad. Kérjen m utatványszám ot!

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában. Németújváron.

