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Közegészség.
Az ember legdrágább kincse az 

egészség. Hiába van jólét; hiába ren
delkezünk mindennel a mi szemünk- 
szánknak kedves és jól esik, ha egész
ségünk nem kielégítő, nyomott lesz 
a lelkületűnk és bizonyos levertség 
kisér folytonosan bennünket.

Egyik elsőrendű kötelességünk 
egészségünket megóvni és megőrizni. 
És ez a kötelesség nem csak magunk
kal szemben, de hozzánktartozóink és 
embertársainkkal szemben is kötelez 
bennünket. Egyik embernek feladata 
és kötelessége, hogy ne tegyen olyas
mit, mi a betegség felkeltésének alapja 
lehet, kötelessége, hogy megtegyen 
mindent, hogy a már fellépett beteg
ség terjedését megakadályozza.

Sokszor szigorúaknak tűnnek fel 
az egyes előtt az egészségügyi szabá
lyok. Sokszor az egyes zaklatásnak és 
szükségtelennek nézi azt az intézke
dést, melyet kötelességévé tesz a köz
egészség felett őrködő hatóság, illető
leg az intézkedést szükségesnek kimondó 
orvos.

Pedig mily sok ésetben csakis a 
kérlelhetetlen pontosság; csakis a min
den melléktekintetet félre tevő szigo
rúság veszi elejét a nagyobb bajnak, 
a ragályos betegség nagyobb mérvű 
elterjedésének.

Hallottunk városunkban is panaszt 
a napokban, hogy többekkel szemben 
szigorúan járt el a hatóság, mert 
egészségügyi szempontból kifolyásolni 
valót talált a mindnyájunk egészségét 
óvó orvosunk.

Hallottuk, hogy többen neheztelnek 
is a mindnyájunk egészsége érdekében 
erélyesen fellepett orvosunkra, mert az 
az intézkedés, melyet kíván, egyesek
nek jelenleg kellemetlen, vagy terhes.

Rosszul esett ezeket hallani. Rosz- 
szul esett, hogy mikor mindnyájunk 
egészségét védelmezi az arra hivatott 
közeg, hogy amikor mindenfelől a ko
lera és más betegség behurcolása el
leni védekezésről hallunk, akkor még 
neheztelés és zokszó kiséri az itt is 
foganatosított intézkedéseket.

Hát mi nem vagyunk kulturnép? 
Hát itt csak a kényelem esik jól, de 
közös munkára még a közös veszély

érzete sem visz bennünket? Hát iga
zán érthetetlen egyesek előtt a „kö zö s  
érdele“ és az eg yesn ek  kö le lesssge  
fe leb a rá ta iva l szem ben  ?

Ez lehetetlen, Azt hisszük, csak a 
pillanatnyi idegesség szülte a zokszót, 
de később a lelkiismeret szava u pa
naszt elfojtotta.

Vegyük valamennyien örömmel tu
domásul, hogy itt nálunk, a mi váro
sunkban igenis gondoskodás történik 
a közegészség biztosítására, örvend
jünk, hogy az arra hivatott közegek, 
a közegészség felett kötelességük igaz 
tudásával őrködnek és bátran intézked
nek és szigorúan rendelkeznek ha 
mindnyájunk érdeke forog kockán.

Ne nézzük tétlenül a közegészség 
hivatott őreinek munkáját, hanem éb
redjen fel mindnyájunkban a felebaráti 
szeretet nemes érzelme, ébredjen fel 
az embertársaink iránti kötelességérzet 
és — ha kell áldozat árán is — küzd- 
jütik mindnyájunk érdekeiért és te
gyünk meg mindent mindnyájunknak 
egészségéért. A közös érdekekért mun
kálkodjunk mindnyájan és ezen mun
kaközben ne legyünk érzékenyek és
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Pestiek.
A férj 36 éves.

A feleség 26 éves.

A feleség: És azért isi Tudd meg, 
nekem az az uj kalap úgy kell, mint egy 
darab kenyér. Feltétlenül meg kell kapnom 1 
Ha láttad voljja a Vermiszellné diadalmas
kodó ábrázatát, amint az uj „chapeau de 1 , 
an“-jával betoppant a kávéliázba, nem igy 
beszélnél. S nekem el kell tűrnöm, hogy 
egy ilyen engem lesajnáljon Nem, azért 
sem! Törj be, ülj rabolj I de a kalap nélkül 
én nem élhetek

A férj: Először is, nem ölök; pláne 
rablással párosulva Ezért még ha tekintetbe 
is veszi büntetlen előéletemet, minium jár 
15 év. Aztán aranyom, alig hat hete, hogy 
ugyanezzel az érveléssel 60 krönt vasaltál 
be rajtam. (Hízelegve) Neked fiacskám van 
még egy finom divatos kalapod, nem kell 
néked mindenféle szamárságot követned. 
— Ez a kalap pompásan áll drágám és 
ezerszer szebb vagy benne, mint az a Ver

miszellné, még ha egy eleven szamár füleit 
is rakja magára. Nekem tetszel a te elavult 
hathetes fövegedben s azt hiszem ez neked 
elég. (Meg akarja ölelni.)

A feleség: (Eltaszitja magától) Utálatos! 
Persze egy ilyen alak, mint te, másként nem 
is gondolkozhatik. Persze egy ilyen alaknak 
nem sül ki a szeme azon, hogy a feleségét 
lesajnálják, hogy szánakozzanak rajta. Plána 
egy Vermiszellné! Nem, azt az a persona 
nem fogja megérni. Mondtam már, a kalap 
nélkül nem lehetek meg. Jobban kell, mint 
a kenyér. Hát ne okoskodj I

A férj: (Végtelenül sajnálom drágám, 
de emellett az üzletmenet mellett, hatheten- 
kint nem adhatok kalapra pénzt. Az üzlet
menet egyenesen gyalázatos. Éppen csak, 
hogy lézengünk Egész bátran be lehelne 
mondani az insolventiát. De, ha igy megy 
továbbra is, egészen biztosan bekövetkezik 
ez az eset. Hatvan koronát most kivonni az 
üzletből, egyenesen öngyikosság volna.

A feleség: Ez vagy le I Azt állítod, hogy 
a kereskedőnél első a jó hírnév Miféle híred 
is lehet neked 1 Egy komisz fráternek tarta
nak, aki kíméletlen a saját feleségével szem
ben, akinek nincsen szive, mert egy ilyen 
embernek nem is lehet szive.

A férj: Na ja, akik bolondok azok mond 
hatják. Aztán, szeretnem tudni, kinek van 
ahhoz még a legparányibb köze is, vájjon 
veszek-e én a nőmnek egy „chapeu de l’ant* 
vagy sem S miután igy állnak az ügyek, 
kénytelen vagyok mondani, hogy nem. Ha 
azt akarják, hogy egy olyanban járj, hát ad
ják ide a pénzt hozzá.

A feleség: Ez jellemez téged. Csoda, 
hogy nem mondod, hogy kéregessek kalap ra- 
valóra. De mit is beszélek. Éppen az imént 
állítottad ; aki azt, akarja, hogy egy olyanban 
járj, adja ide a pénzt hozzá". Fuj, a nyomo
rult. Áruba bocsátaná a törvényes hitvesét. 
Nem ég ki a szemed, ilyesmit az arcomba 
vágni? Hát van benned tisztesség?

A férj: Édesem, te határozottan félre
magyarázod szavaimat. Ki beszél itt „áruba 
bocsátásról ?“ Én vagyok olyan férj, mint 
bárki más s azt hiszem, nem egyszer adtam 
már bizonyítékát odaadásomnak. De ne akarj 
lehetetlent. Mondom rosszul állunk pénz 
dolgában és nem tellik most hatvan koronás, 
fölösleges kiadásokra.

A feleség: (Miután látja, hogy ezen a 
módon célhoz nem érhet) Nézd fiam, nekem 
volna egy kisegítő tervem. A falakat akartam 
ujrafestelni, amihez már részedről is hozzá-
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elfogultak, hanem erősek és kitartók.
Ha mindnyájunk bensőjét hevíti a 

közérdekek iránti lelkesedés; ha mind
nyájan készen állunk a közérdekért 
munkálkodni, fáradni, akkor itt nálunk 
meg lesz a közegészség a legjobb ál
lapotában; meg lesz a boldogító köz- 
megelégedés és megérjük a köztiszte
letet és közmegbecsülést.

2,

Elfogulatlan szemszög alatt.
(Folytatás.)

A palaeontologia a lovak őstörté
netének kinyomazásakor bukkant az 
átváltozás igen szembetűnő példájára. 
Az eocen—korban ugyanis ötujju lovat 
találtak, a Phenokodust; a felső mio
cén—korban háromujjut, az Anchit- 
heriumot; a felső miocén és alsó 
pliocen—korban kétujjut, a Hippariont; 
s utóljára a felső pliocen korban 
megjelent a mai ló közvetlen őse, a 
már csak egyujju Pliohipus . . .

Azonban a felsorolt s még egyéb 
változások azért még nem emelik fel 
a származástant a dogma színvonalára: 
m ert valam ennyi a f a j  határain fo ly t  
le. De föltéve, hogy idővel tárgyi bi
zonyítékokkal is rendelkezik: romba 
dől, hiteltvesztetté válik talán azáltal 
a mózesi teremtéstörténet?

Legkevésbé! Hiszen a modern 
tudomány fényes eredményei mind az 
ő visszhangjai, ragyogó bizonyságai. 
Ennek a belátásához nem kell egyéb, 
mint bolygónk és szervesei történetét

járultál. Nos, én lemondok az egész festés
ről, Úgy is annyi fáradtsággal és piszokkal 
jár az ilyen szobafestés. Eltesszük az egész 
dolgot jobb időkre. Addig marad a lakás 
úgy, amint van. Ezen a módon még 9 forin
tot meg is takaritsz. A kalap ára tudniillik 
64 korona, a mázolás meg 72-be jönne- 
Látod, a te ki feleségei spórol és összehúzza 
magát amennyire csak lehet. Ez ellen már 
igazán nem lehet kifogásod. Én, a magam 
részéről szívesen hozom meg ezt az áldoza
tot, mert hive vagyok a családi békének.

A férj: Várj csak, majd utána számilok 
Szóval 72 koronába került volna a kipingá- 
lás. Egy uj kalapra meg 64 koronát kérsz. 
Hol itt kilenc forint? De hogy lásd, milyen 
ember a te férjed. Nem bánom. Beleegyezem- 

A feleség (megöleli) Te angyal.

ENŐESZTELÉS.
Nem értelek tégedet én . . .
Te szűk szavú zsarnok kis nő.
Egy szavadra öröm ébred . .. 
Másodikra fájdalom nő.

Megbocsáss, hogy igy hívlak most.. 
De Te újra zsarnok leltél . . , 
Kezdem érleni, hogy miért 
Kellemetlennek értettél ?

Ébredésem hajnala te 
Kis szivedet változtasd meg I 
Eszméimnek egyetlenje 
Hallgass meg igazán engem.

Halmos Ferenc-

ecsetelő csillagászati és geológiai is
mereteink, meg a mózesi teremtéstör
ténet öíszehasonlitása.

Ez utóbbi helyes megéríhetése szem - 
pontjából főképpen azt kell számba 
vennünk, hogy Mózes nem irt tudo
m ányos m üvet. Csupán két dolgot 
akart mindenkinek megérthető módon 
müvében vázolni; először: a mindenség 
Istentől mint teremtőtől származik; 
másodszor: a teremtés nagy időkö
zökben folyt le. De, hogy a szervesek 
keletkezése m iképpen  történt, arról nem 
nyilatkozik. így például azt mondja; 
„Hozzanak elő a vizek . . „hozzon 
elő a föld . . .  * de; hogy mindaz m ely  
m ódon, m ikén t ment végbe, azt Mózes 
könyve, mint másodrendű kérdést, nem 
világítja meg. Megmarad tehát a ter
mészettudomány kutatásának a tárgya.

Már most azon fontos problémához 
kerültünk: kiterjed e a leszármazási 
elmélet, mint a természetbölcselet kö
vetelménye, az emberre is?  Hisz ez 
a kérdés foglalkoztatta az emberiséget 
minden időben, főleg pedig napjaink
ban, a leghathatósabban.

A monizmus az ember sorsát ezen 
mondatba foglalja: „Porból lett. azzá 
is vállik; semmi több!' A theizmus 
szerint azonban ez nem képezi teljes 
sorsát; mert azon részét, melyet a , 
monizmus helyesen a porból ezedeztet i 
s megint csak porrá változtat, az isteni ! 
szellemnek végtelen becsli szikrája ' 
élteti. Ez pedig nem válhatik porrá, ! 
hanem a halál után csupán más léte- j 
zésbe megy át: Ahhoz tér vissza, aki ’ 
a létbe állította, a személyes Istenhez, j

Miből kifolyólag az ember eredését ■ 
illetőleg nem egyedül a zoologia, hanem ! 
legfőképpen a metafizika a hivatott 
tényező. A zoologia egymaga csak az 
anyagi, testi része eredését helyezheti 
kellő világításba, szellemi része azon
ban teljességgel kívüle esik kutatása 
körének. Már pedig az utóbbi a fő, 
kimodhatatlan becsű része. N em  a 
test hanem  a lélek terem tésével virradt 
rá a z  emberiségre a terem tés h a jn a la !

Maga a test bizonyos őssejtben 
szunnyadva, már jóval a lélek terem
tése előtt is létezhetett. Ennek az 
őssejtnek aztán az Isten oly fejlődési 
menetet adhatott, hogy, mikor az 
értelmes szellemi lélek befogadására, 
illetőleg hordozására alkalmas fizio- 
lógikai föltételek, a megfelelő agy és 
ideghálózat, már kifejlődtek benne, 
Isten közvetlenül lehelte belé teremtő 
akaratával a szellemi lelket.

Könnyebb megértés céljából tér
jünk rá a Szentirásnak idevágó szö
vegére. Eszerint ugyanis az Isten ) 
egészen különös módon alkotta az

N é m e t ú j v á r  és V i  d é k e

embert: „Földből alkotott testet és 
abba halhatatlan lelket lehelt." Meg
érzik ezeken a szavakon, hogy a 
a léleknek a testbe való lehelése nem 
egyéb, mint teremtésének metaforikus 
kifejezése. De az ősember testének a 
megalkotásánál sem szabad emberi- 
esiteniink az Istent, a végtelen szellemet. 
Ne képzeljük azért, hogy sárral dolgozó 
fazeka* módjára agyagból gyúrta az 
ősember testét. A Szentirás idevágó 
szövegének az értelme ez: Ádám az 
Alkotó külön teremtő tényével nyerte 
létét. Azonban ezen teremtési tény 
m ikéntje , valamint az is, m inő  tu la j
donságú, m ilyenségü a n ya g  szolgált 
az Alkotó rendelkezésére, a hittudo
mány szempontjából egészen nyílt 
probléma maradt egyszerűen azon 
oknál fogva, mert a kinyilatkoztatás 
nem deríti fénybe.

Következéskép a testet a természet- 
tudomány akként eredeztetheti, ahogy 
módszerének legmegfelelőbb. Igen, a 
természettudomány: mert a test mi
kénti származása nem a hit, hanem 
a természettudomány kutatásának a 
tárgya. Miből következőleg a test 
eredésének a problémája csakis az- 
esetre válik megfejthetővé, ha úgy a 
hit-, valamint a természettudomány 
egymás jogkörét meg nem sértik, egy
mást megértik, mert mind a kettő 
egyazon isteni forrásból csergedezik. 
A hittudományé a lélek, a természet
tudományé pedig test. Ép azért a 
kettő egymástól el nem szigetelhető; a 
hittudós jogköre nem terjed ki min
denre s viszont a természettudósnak 
sem szabad azt gondolnia: mert nincs 
más, mint pusztán mehanikus és 
biológiai formákban előtűnő fizikai 
rend, az ember mikénti eredése ki
zárólag ő hozzá tartozik.

Különben is ezt még elfogulatlan 
természettudós sohasem gondolta. 
Csupán az irányzatos elméletet dog- 
matizálók ismernek a természettudo
mányban Aladin bűvös lámpájára, 
amely egymaga is bevilágíthatna a lét 
és élet rejtvélyeinek a mélységeibe. 
Es az aztán valóságos átka a termé
szettudománynak, hogy művelői közül 
sokan nem a valóságnak megfelelőleg, 
hanem kedvenc elméleteik kívánalmai 
szerint dolgozzák fel a tényeket. Eze
ket nem lehet, nem szabad komolyba 
vennünk. (Folyt, köv.)

P a t t r  Agnell.

Sirkoszoruk
kaphatók:remek kivitelben, 

dús választékban 
POLLIK RÓZA CÉtSNÉL, NÉMETÚJVÁR.
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M agnetizm us
(vagy ta lá n  a  h a to d ik  szerv)

A levegőben, az ember környezetében 
s az emberben is van (elektromosság) mág- 
nesség felhalmozva csak nincs pólusok köré 
rendezve s Így az egyes f  és — költésü 
alkotó elemek lerontják egymás hatását. De 
egy külső mágneses erő hatására ezek ren
deződnek s ugyanolyan erő hatásnak mindig 
egyazon rendeződés felel meg. Ez a külső 
erő lehet ember, tárgy, vagy akármi más 
mágneses töltésű valami, amelynek mágne
sessége a bennünk levő mágneses atomo
kat egy bizonyos rendszerben rendezi. így, 
ha valakit, vagy valamit látunk, így az ben
nünk egy mágneses dispoziciót hagy hátra, 
amely ugyanakkor újra létrejön, ha azt a 
valamit, vagy valakit újra látjuk. De felesleges 
a lálás, mert az illetőnek közelsége a ben
nünk levő mágneses elemeket ép oly sor
rendben rendezi, mint aminő helyzetben első 
látáskor hagyta Van helye a közmondásnak 
hogy ha a farkast emlegetjük a kert alatt 
jár. De inkább fordítva, azért említjük, mert 
szervezetünk megérzi a közelségét, mert a 
bennünk levő mágnesesség rendeződik az 
illető hatására. A memóriánkban visszama
radt képpel egyszersmind egy mágneses 
dispozoció is hátra marad, amely rendeződés 
újra előáll, ha ugyanaz a külső erő hat.

Az ilyen rendeződés aztán kényszerűd 
a memóriát, hogy az illető képet is előte
remtse, amely bennünk az ilyen rendeződést 
hátrahagyta. (Ha valakire gondolunk úgy 
rendesen az illető hasonmása is emlékeze
tünkbe jut, ezt az öninductióval magyarázzuk 
meg.) Hogy például egy valakit látunk s 
egy már egyszer látott ismerősünk jut eszünkbe 
ez azzal magyarázható, hogy az illető meg
közelítőleg 0 yan rendezésbe vitte mágneses 
töltésünket, mint amilyenbe a másik hagyta.

Ha valakit látunk s nem jut mindjárt 
eszünkbe, hogy hol vagy honnan ismerjük ? 
A mágneses töltésünk rendezve van, de nem 
oly inlenzió, hogy a memóriát kényszerítené 
a rögtön való tiszta emlékezésre; ennek 
oka lehet az is, hogy talán nem elég erős 
az illető mágneses töltése, hogy tiszta ren
deződést hagyhatott hátra, vagy pedig, mint 
a fényképezésnél nem volt elég ideig disz
ponálva a lemez s igy nem ad vissza tiszta 
képet. Vagyis nem volt elég ideig közelünk
ben a mágneses erő hogy megkülömbüztet- 
hető dispoziciót hagyhatott volna hátra.

Néha egy szóból eszünkbe jut valaki. 
Ez lehet úgy, hogy asszocició idearum révén 
több gondolat egyszerre kényszerül a szer
vezetet mintegy öninductióval, hogy olyan 
csoportba rendszeresítse mágnességét mint 
ha az illető rendszeresítené; de lehet, hogy 
minden társgondolat nélkül hirtelen emléke
zetünkbe jut, ezt úgy magyarázhatni, hogy 
az illető olyan inteziven hatolt ezzel a sza
vával, hogy ez egymaga is a megfelelő 
diszoziciót létrehozhatja.

Sokszor megérezzük valakinek a halálát. 
Itt is lehel, hogy az illetőnek a mágneses
sége elvesztette reánk a hatását és ezt, 
vagyis, hogy egy külsőhatásra előáilható 
diszpozióval kevesebbet bírunk, érezzük meg. 
Ez azonban nem zájra ki azt, hogy önin- 
duclfóval a megfelelő helyzetet elő ne tud
nék teremteni.

I A mágneses hullámok távolról is halnak 
igy lehet, hogy ha valahol említenek egy 

távol levő egyént, úgy az megérzi’ Ez a 
; hires „csuklóm . . . emlegetnek."
■ Talán lehet, hogy igy egy hatodik 

érzékszervünkről is beszélhetnénk
í (R -d  G -a .)

h í r e k .
— H ivata l vizsgálat. Oaiger Ignác 

árvaszéki elnök e hó 2 2 -én városunkban 
időzött és a németújvári vidéki körjegyzőség 
árvaügykezelesét vizsgálta meg. A tapasztalt 
rend fellett elismerésének adott kifejezést. 
Szőllőssy János körjegyző előtt. — Gaiger 
Ernő árvaszéki elnök a németújvári körjegy
zői hivatalt is felülvizsgálta és ill is mindent 
rendben talált, mi fölült elismerését fejezte 
ki Holló Emil jegyző előtt.

— Á thelyezés. Az igazságügyminiszler 
dr. Grandpielle szászrégeni bírósági jegyzőt 
hasonló minőségben áthelyezte a németúj- 
vári kir járásbírósághoz.

— Közgyűlés. Városunkban a képvise
lőtestület rendes őszi közgyűléséi e hó 2 0  án 
tartotta meg. Ez alkalommal a jövő 1914. 
évi költségvefés lett elfogadva, de kiégészúve 
a Mühlwinkliben felállitándó 2 lámpával 
járó kiadásokkal. A községi pótadó 56 száza
lékban lett megállapitve. El lett határozva, 
hogy az uj ovoda a városháza melletti, je
lenleg üres telken lesz felépítve. A hetivásá
rok számát redukálta a közgyűlés. Ezentúl 
csak minden hónap második péntekjén lesz 
hetivásár, már t. i. állatvásár. Ezen vásárok 
napjait vásárcédulák ulján fogja ismertté 
tenni a város. Az u'olsó pontként szerepelt 
Gasztonyi-féle vétel ügyben döntés nem 
történt, mert nem volt határozatképes a 
közgyűlés. Elvben kimondotta a közgyűlés 
hogy az esetleg létesítendő tüzoltózenekar 
felszereléséhez annak idején hozzá fog 
járulni.

— Közegóazsógiígyi in té z k e d é se k . 
Dr. Török Domonkos járásorvos erélyes és 

! szigorú intézkedéseket tett a mostanában 
j mindenfelé fellépő betegségek behurcolásának 
! megakadályozására. Intézkedéseit eleint*
| nem vették túl komolyan egypáran városunk 

lateói közül, miért is az elmúlt héten többen ,

gás miatt. A magunk részéről annyit , 
jegyezhetünk meg, hogy nemcsak közegész- 
ségügyi, de szépészeti szempontból is szük
ség van alapos eltakaritására a mindenült 
látható és felhalmozott piszoknak. De meg | 
maga az illető agyén is csak nyer azzal, 
hogy pl. trágyája részére az előírásos 
gödröket megcsináltatja, mert ekkor ép ami 
az erő a trágyában, a lé, ez el nem folyik. 
Üdvös cs hasznosok az elrendelt intézkedések 
és ezeket tegye is meg mindenki szívesen 
és örömmel és ne duzzogjon, ne boszankod- 
jék azért, hogy a közegészség érdekében 
— és az ő saját hasznára is — nagyobb 
rend és tisztaság kívántatik meg háza körül.

_ Ite to s  p lébános. Amint részvéttel >
értesülünk Fllzy István németcsencsi plébá- | 
nőst régi lábbaja ágybadöntütte. Thomas j 
Ferenc esperes azonnal meglátogatta a beteg 
plébánost, kit többen is felkerestek ágyánál.
A betegség pár hét múlva elmúlik és hisz-

szűk, hogy jó egészségben, erőben látjuk is
mét a plébánost.

T anitóváluaztás. Szán) Ferenc 
barátfalvai tanitót, a gyöngyösszőllősi iskola
szék a megüresedétt kántoriamtól állásra, e 
hó 2 1 -én megválasztotta

K ab aré  e lőadás. A németújvári 
fiatalság, állal rendezendő kabaré előadás 
nem, mint terzezve volt, november hó 9 -én. 
hanem november 16-án lesz megtartva. Ugya
nis több számból áll a műsor, é* az egyes 
számok felette érdekes s kacagtató jelenete
inek elsajátítása hosszabb időt vesz igénybe. 
A meghívók jövö héten lesznek szélküídve.

Ó vodai Illat Hiányuk. A vallás
és közoklalásügyi miniszter a tanfelügyelő- 
ségek ulján utasította az ovodafenutartókat, 
hogy az óvodai illetmények iránti kérvényeket 
legkésőbb november végéig nyújtsák be, 
mert ellenkező esetben a kedvezménytől 
elesnek tekintet nélkül arra hogy élvezik-e 
már eddig az államsegélyt.

G yónások. A kis gyermekekbe 
kell beleoltani az igaz vallásosság szent ér
zelmeit, hogy majdan felnőve Istennek igaz 
gyermekeivé lehessenek. Oly méghaló és 
kellemes látvány mikor apró gyermekek si
etnek bűneiket megbánni és Isten bocsánatát 
kérni. E héten Orbánfaluró! Halmos Ferenc 
tauitó vezetésével és Krskoíozsvárról Kugler 
Gizella tanítónő vezetésével jöttek be az 
oltani ellemi iskolák tanulói, hogy a helybeli 
templomban gyónásukal elvégezzék.

— M űköd ik  az ú r i  banda . A riétnét- 
újvári uribantia szorgalmasan farija 'gyakor
latait és a fagok fokozódó szdrgalditiítial és 
odaadással vesznek részi a héferfkint 2 

napra kitűzőit gyakorló órákon. Kedden ■'és 
pénteken 8  órától folyik a szorgalmas ék 
buzgó tanulás — néha 1 0  óra utánig is :és 
a sok gyakorlat meg is hozza eredményét. 
A banda már nehezebb darabokat sajátított 
el és szép, összhangban adja elő. Hiába 
erős akarat mellett műiden megy. Sokan 
kételkedtek a banda létrejöveteüébén, de ptárre 
az életképességben Azt hiszem, most a ké
telkedők velünk együtt örvendeznek, Itógy 
tévedtek.

— Id ő já rás . Megemberelte magát % 
idő Nem túlságosan szép tavasz után nyár
nak nem is mondható időszak köszöntött 
ránk Eső és ködös, vagy legalább is hűvös
ség jelemezle a julius és augusztus hónapo
kat. Most azonban az ősz, — mely különben 
e vidéken mindég ajlegszebb szokott lenni — 
a maga teljes szépségében gyönyörködtet 
bennünket. Már hetek éta kellemes, sőt néha 
meleg a nappal és csak az éjjelek engednék 
következtetni a tél közelettére. Áldás és az 
időjárás a földmiveseknek, most folyik á 
serény munka a földeken és ha míg 10—14 
napig ily kellemes idő lesz. akkor nyugod
tan pihen télen a mi népünk, a szántó-vétő 
ember, mert szép időben és jókor végezhette 
őszi vetést.

— V asm egyei ó rás  k itü n te té sé
Jó hírnévnek örvendett eddig is bukétz 
Ferenc szombathelyi órás ét ékszerész. Mos
tanában pegig oly kitüntetés érte, mely nem
csak őneki, de a magyar iparnak is dicsősége. 
A múlt esztendő március havában, mikor á 
Romanow-család 300 éves jubtltuma volt, 
fényes ünnepséget rendezett a szombathelyi 
ulánus ezred, melynek tulajdonosa az orosz

HMM • í  . *•/,.■ - ■ s , s.a . . r - ,.
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cár. Ezen ünnepségről táviratilag (IdvtlzBltélc ! 
a 'cárt, aki igen szép ajándékkal kös’önte 
meg a tisztikar figyelmét. Ugyanis gyönyörű ! 
96 személyes ezüst evőeszközt ajándékozott 
az ezred tisztikarának a cár. A tisztikar a 
cár iránti tiszteletből az ezüstnemüeket a 
cár nevével és címerével láttatja el. Külföld
ről is jött e munka teljesítésére ajánlat, de a 
megrendelést Dukesz Ferenc, szombathelyi 
órás és ékszerész nyerte el. Ez a tény dia
dala a magyar iparunk, mely eddig még 
itthon sem részesült megbecsülésben. Pedig 
ugylátszik a mi iparossaink megállják helyü
ket a külföldiek mellett, sőt sokszor eléjiikbe 
is vágnak. Nekünk kétszeresen jól esik ez a 
kitüntetés, (hisz a munka elvégzése tényleg 
kitüntetés) mert vasmegyei ember nyerte 
azt el.

— M agyar o rszág  közgazdaságá
n a k  v ezé rfá rfia i. ilyen címmel nemsokára 
érdekes és a maga nemében igen eredeti 
munka hagyja el sajtót. A Danubius keres
kedelmi r. t. (Budapest. VI. Szondy-utca 
9 3 .) kiadásában megjelenő mű az ország 
közgazdasági vállalatainak vezetőit mulatja 
be életrajzok és arcképes változatos, élénk 
sorozatában. Minthogy e műnek nemcsak 
szakirodalmi, hanem informatív jellege is 
lesz, a „Magyarország közgazdaságának 
vezérférfiai“-ban hű tükrét találjuk hazánk 
közgazdasági és hiteléletének Joggal számít
hat e mű a legszélessebb kereskedelmi és 
pénzügyi körök komoly érdeklődésére, mert 
anyagát gondos körültekintéssel nagyobbára 
a helyszínén gyűjtik össze és elismert szak
emberek rendezik sajtó alá. Nem száraz 
életrajzi adatok felsorolására szorítkozik e 
könyv, hanem színes, a személyeket és 
közgazdasági tevékenységüket hűen jellemző 
biográfiákat közöl, amelyekből úgy a 
szociológus, mint a pénzügyi szakember 
értékes és nagyon hasznos anyagot meríthet.
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
hitelképességének megítélése szempontjából 
meg éppen korszakalkotó segédeszközt látunk 
ebben a munkában, mert eleven és pozitiv 
adalokkal ki fogja egészíteni a mérlegben 
közölt holt számok alapján alkotott hitel
véleményt Örömmel üdvözöljük ezt a köny
vet, amelynek közkedveltségét már most 
meg merjük jósolni. Szakemberek és köz- 
gazdasági Írók, pénzügyi és kereskedelmi 
vezér férfiak közreműködésével készül a 
munka s Így elvárjuk, hogy nívós és értékes 
könyvet kapunk benne. A mű három kötetbe 
fog megjelenni, még pedig I. Nagyvárosok,
II. Kisvárosok, III Budapest szerint felosztva. 
A teljes mű ára 70 korona, de kötetenkint 
is kapható. Az I. kötet 30 korona a II. és
III. pedig külön-külön 20—20 koronába 
kerül.

— G yüm ölcsösem et ék  és szülővcsz- 
szők állami engedélyezése. Illetékes helyről 
arra figyelmeztetik a gazdaközönséget, hogy 
az uj állami gyümülcscsemete kertekből kért 
gyümölcsfacsemete iránti folyamodásokat, va
lamint az állami szölővesző-szaporiló tele
pekről kért szülővessző iránti folyamodásokat 
ne egy, hanem külön-külön Írásokon juttas
sák rendeltetési helyükre. Erre azért van

szükség, mert a szőlővesszőki t a vincellér
iskolái igazgatók, illetve a kerülted szőlé
szeti és borászati felügyelők adják ki, a gyü
mölcsfacsemeték kiosztását a földmivelésügyi 
minisztérium végzi.

— H iva ta lfe lsaero lés  : A németúj
vári pénzügyőri szakasznál rég óhajtott vál
tozás történik. A hivatal régi alkalmatlan, 
korjelemetlen és kopott irodabútorokkal volt 
eddig felszerelve. Most úgy értesülünk teljesen 
modern, kényelmes és célszerű, szép iroda
bútorok beszerzésére nyert engedélyt és Így 
rövidesen már a kor kívánalmainak megfe
lelő és szükséges uj berendezéssel fog ren
delkezni a helybeli pénzügyőriszakasz hi
vatalhelyisége.

— Kijavítás. A Hadastyán Egylet 
mulatságán Rózenberg Emil 5 koronát fize
tett felül és nem 4 koronát, mint utolsó 
számunkabn közöltük.

—- K orcsm a m egnyitás Özv. Horváth 
MikLósné e hó 26-án, ma vasárnap nyitja 
meg városunkban uj vendéglőjét.

— T ü zol tó  m ula tság  A „Felsőujlaki 
önkéntes Tűzoltó-Egyesület" e hó 26-án 
(111a vasárnap) Vollmann József vendéglőjé
ben saját pénztára javára táncmulatságot 
rendez. A tánc este 7 órakor keződik. Belé
pődíj személyenkint 60 fillér. Egyenruhás 
tűzoltók belépődíjat nem fizetnek. Zenét 
Baranyai Jancsi szolgáltatja. Sokan mondják, 
hogy valamikor jő mulatságok vollak Felső- 
újlakon. Ezl mi nem szívesen halljuk, hanem 
őszintén kívánjuk, hogy ne csak „voltak," 
de „legyenek" is, most is és a jövőben is 
jól sikerült mulalságok Felsőujlakoti.

— M in isz teri le íra t . A kereskedelmi 
miniszter leirata hétfőn érkezett meg ine- 
gyénkhez, amelyben felhívta a vármegye 
figyelmét arra, hogy vásáráthelyezések és 
pótvásárok engedélyezését az utolsó pilla
natban, alig pár nappal az uj vásár kiltizése 
előtt szokták kérni a minisztériumtól. Ennek 
oka pedig abban rejlik, hogy az első 
hatóságok hosszadalmasai! és késedelmesen 
terjesztik fel a vásártartók ebbeli kérelmét. 
Felhívja lehál a miniszter a vármegyéket, 
hogy a vásár ügyekben való kérelmeket 
haladéktalanul terjesszék fel, a vásártarlók 
pedig a vásárokra vonatkozó adatokat azon
nal adják ki az érdeklődő kereskedő és 
iparos közönségnek.

— M eggyilkolt c sen d ő rö k . Hodossy 
István és Bertalan Mihály csendőröket, kik 
szolgálati bejárásukat végezték, Lendvakirály- 
szék községben ismeretlen lettes vagy tettesek 
revolverlövésekkel megölték. Erős nyomozás 
indul! meg a rejtélyes gyilkosság kiderítése 
és a gyilkos kézrekerbése iránt.

— Taiionc felvételik Lutterschmiedt 
Ferenc kereskedőnél, Némelújvár.

— L a k á s t akar kiadni, vagy bérbe 
venni, hirdessen lapunkban. Egy hirdetés 
8 0  lillc r. Hirdetése biztos sikerre vezei I

— Tea Iv ó k ra  né/.ve fontos. Minden 
Ica ismerőnek és mindazoknak, akik baráljai 
egy csésze zamatos, illatos teának saját 
érdekében áll, hogy az United Kingdom 
Company London, angol király udvari

szállítók, a walesi herceg, számtalan európai 
kapacitás, intézetek és több ezer szálloda 
szállítójának világhírű „U. K.“ jegyű teájával 
próbát legyenek. Az United Kingdom köz- 
vetlenül Indiában és Kínában eszközli 
vásárlásait és igy módjában van válogatott 
finom minőségű leát szállítani. A keverék a 
legnagyobb szaktudással és hozzáértéssel 
állitatlnak össze, zamat és illat tekintetében 
a legkényessebb igényeket is kielégíti. 
Különlegességképen ajánlja a United King
dom Tea Company „Kingdom Mclange" 
keveréket. E világmárka főképviselői: 
L u tte rsch m ied t Ferenc, N ém elú jvár. 
Kívánságra készséggel küldenek ingyen és 
bérmentve izlelőmintát.

— Kiss Károly kőfaragó és szobrász
mesternek gyönyörii m u n k á i lá th a tó k  
Körmenden, Rákócz.y uíca 23. szám alatt. 
Lapunk mai számában közölt hirdetésére 
felhívjuk olvasóink figyelmét.

EőyRŐL-MÁSROL.
— (Száj és a je lle m .)  Az antropológiai 

tudomány kétségbevonhatatlanul sok olyan 
dolgot derített fel és hozott felszinra, ami 
nagy javára volt az emberi társadalomnak s 
hogy löbbat ne említsünk, a daktiloszkópia 
(eremlelte meg a modern kriminalogikai 
nyomozást, úgy, hogy mig azelőlt a legtöbb 
bűntettesnek bottal ülhették a nyomát, addig 
ma egy önfeledi áruló ujjlenyomat pozitiv 
támpontul szolgál a sikeres nyomozásra és 
ez alapon a legtöbb bűnös horogra is akad, 
eltekintve attól, hogy ugyancsak a daklilosz- 
kópia segélyével ma már a notórius bűnösök 
nyiván is tarthatók s a világ összes nagy
városainak policiája fekete könyvében féltve 
őrzi a gyilkosok, tolvajok, betörők és egyéb- 
fajtájú gazemberek ezen ismertető jeleit. 
Ám az antropológiai tudomány e vázolt nagy 
sikere mellékhajtásokat is termett s egy-két 
mindenáron feltűnni vágyó agyalágyult tudóst 
bolondériákra Ösztönzőit. Igy újabban né
melyek a száját akarják az embertani vizs
gálatok központjává lenni s erről akarnak 
a lélekre s a jellemre következtetni. A szájat 
ezek az arc legjellegzetesebb részének 
mondják. Ebben természetesen van bizonyos 
igazság s ez a nézel teljesen találó is volna 
abban az esetben, ha a száj működésére 
vonatkoznék és iágabb értelmen alapulna, 
deliét az épen a bökkenő, hogy csak a száj 
metszését é6 az ajak formáját veszik tekin
tetben s ebből következtetnek az illető 
jellemére és szellemi képességeire így pél
dául ma már általánossá vált hit, hogy a 
vastag és duzzadt ajak érzékiségre, a fino
man metszett, vékony ajak nagy szellemi 
képeségekre, jellemszilárdságra és erős 
akaratra, szorgalomra vall.

Egy előkelő német orvosprofesszor a 
kérdést újabban antropológiai szempontból 
lette kulatás és vizsgálat tárgyává és ez ala
pon arra az eredményre jutotl, hogy a szájra 
vonatkozó és az ajak formája, nagysága és 
színe épen úgy, mint az orr alakja és nagy*

KÖNYVNYOMDA ÁTHELYEZÉS! ::: 1914. évi január l-étől könyvnyom
dámat teljesen átalakítva a gróf Draskovich-féle uj, modern bérpalotába 

helyezem át. További szives pártfogást kér tisztelettel BARTUNEK BÉLA.
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(ága a fajra nézve jellemző s az ajknak és 
az orrnak sajátosságai gyakran összefüggés
ben vannak egymással. Az ajak szine az 
egyes fajoknál nagyon külümböző s a hal
vány rózsaszíntől a sötétbarnáig változik. A 
fajok keveredésével az ajak szine és formája 
át is öröklődik az apárol vagy az anyáról a 
gyermekekre. Ám a szájról és az ajkról 
következtetéseket a lélekre és a jellemre 
levonni nem lehet s az eféle tévtanok csak 
a könnyenhivő laikust téveszthetik meg.

— A b o r ra v a ló . Az Alkoholellenes 
Egyesületek Országos Ligája, miután az 
alkohol ellen — sajnos — nem valami nagy 
sikerrelküzd, legújabban a borravaló szó 
ellen harcol, abban a hitben, hogy azok az 
emberek, akik borravalót kapnak —■ ezt az 
aprópénzt csakugyan borra költik el, hogy 
pedig srkerhez jusson s ezt a szót mind
örökre kiirtsa, a borravaló fogalmára uj szót 
keres. így történt azután, hogy most a követ
kező hirdetményt tette közzé: „Az Alkohol- 
ellenes Egyesületek Országos Ligája pályá
zatot hirdet a borravaló szónak kiküszöbölése 
és egy megfelelő szóval leendő helyettesítése 
érdekében. A közérdeknél fogva arra kérünk 
mindenkit, hogy aki a borravaló szó helyet
tesítésére alkalmas szót ajánlani tud, vegyen 
részt a pályázaton."

November elsejével lapunk a m ásodik ne
gyedbe lép. E kko r előfizetőink, illetőleg az 
előfizetők részére u j  előfizetési negyedet ny itunk  
és am ikor ezt tesszük, kötelességünknek 
ta rtjuk  k inyila tkozta tn i, hogy lapunk fenn
állása az előfizetők számától függ. H a  
m indazok, k ik  átérezik velünk a kitűzött és

A feledés szárnyaira 
bocsá jtom !

Irta: Halmos Ferenc.

„Álmatag szép szemű kis lány I
Mi van hosszú szempilládon ?
Tán’ egy gondolatnak álma
Menyországból hozzád szálva ?“
Ezen ének szép sőt gyönyörű dallama 

hallatszik a zöld színből a sárgásbarnába 
átjátszó lombozatu erdőből.

Meglepődéssel hallgatom, mert ezen a 
tájon, mióta ezen terület vadászatát bírom, 
soha, még a nép nyelvén sem, hogysem 
ami zengzetes, sőt költői szép nyelvünkön, 
magyarul hallottam volna éneket.

Ki lehet ez? e kérdéssel járó kíváncsiság 
hajtott az énekes felé. — A környék urhölgyei 
közül sem való e fülemüle, mert őket e 
szerény dicséretért bocsánatot kérek — sze
mélyesen ismerem s valamint természetes a 
hangjukat is.

Kíváncsiságom mégjobban fokozódott, 
azonban alig tettem ez irányban csak két 
lépést, máris mintha a föld adta volna ki e 
bájos teremtést, előttem levő sziklatom bőn 
egy hölgy alakja tűnt elő. Megriadva a hir
telen megjelenéstől majd felkiáltottam. Kö
zelebb menve, rögtön megismertem szép 
erdei tündéremet. A „megközelithetetlennek" 
nevezett (természetes csak férfiak között) ifjú 
hölgy állt velem szemben, ki nagybátyjánál 
nyaral. Okoskodásomat magamban tovább 
folytattam. — Úgy látszik, hogy a környéket 
járta be s erre tévedt.

eddig is szolgált céljaink fontosságát; ha m ind- ; 
azok; akik egy m agyarnyelvű lap rendkívüli 
jelentőségét e határszéli járásban  felfogják, ha 
m indazok, k ik  szeretett m agyar nyelvünk ter
jesztését kötelességnek tartják  és igy méltá
nyosnak és egy e célt szolgáló lapnak támoga- i 
tását — előfizetőink sorába lépnek, a kkor e , 
lap megfelelhet céljának és fennálása biztosítva 1 

leetul örökre.
A z  u j előfizetési negyed küszöbén felhív- i 

ju h  azokat az érdeklődőket, kiknek lapunk a 
m ai napig já r t  és azt el is fogadták, hogy az 
elmúlt negyedre még hátralékos előfizetési 
dijaka t megküldeni szíveskedjenek, mert h isz a 
lap elfogadása által — közhit szerint is -  a  
d ij fizetésére erkölcsi kötelességet vállaltak. É s  
m i tu d ju k  és hisszük, hogy a d ijakat be is 
kü ld ik  és kérjük is, m ert lapunk kizárólag  
csak az előfizetők nagybecsű támogatására van  
utalva  és onnan várja a fenntartásához szük
séges anyagi támogatást.

E lőfizetési á r a k :
Negyedévre . . . 2 K.
F élév re........................4 K.
Egész évre . . . .  8  K.

Megszólítani akartam, de ő közbevágott 
meszebbről: „Hallja Szergény i Milyen arcot 
vág önl Csodálkozik, hogy erre lát engem, 
pedig majd mindennap erre felé sétálok 
csakhogy ily messze még nem jutottam s 
megvallva az igazat eltévedtem.

Ezen egy lélegzetvétel alatt elmondottak 
alatt magamhoz jöttem teljesen s mondáin : 
„Kezeit csókolom, éppen azon csodálkozom, 
hogy tévedhetett ezen általam veszélyeztetett 
helyre! majd folytalám: „Ha elfogadja sze
rény kíséretemet, úgy a helyes útra vezetem 
Nagysádot, mely nagybátyja villájába vezet I" 

Kérném s előzékenységéi előre köszö- 
j  nőm! Megindultunk kettesben s rátértem a 
1 beszélgetés folyamán arra, hogy őnéki miért 

nem lehet udvarolni, s miért fogadja a fia
talság ostromlását oly hidegen.

Erre kifejté „6 “ nézeteit melyek csodá
latképpen majd meg egyeztek az enyéimmel. 
Majd folytatá: „A közeli városka ifjú emberei 
őneki mind léhák s igy társaságukat nem 
fogadja el. S oly egyént melyet ő szeretni 
tudna, nem lát soha sem többé ez életben. 
Gyengén megjegyzém:

‘  FRANCIA „LANyS“-CUKORKA
köhögés e llen  biztos hatású; 
rek ed tség  ellen  gyors hatású; 
h u ru t ellen  kitűnő hatású; 

h  (PASTILLES LANYS)
Kapható a németújvári egyedárusnál: 

AP Lutterschmiedt Ferenc urnái.

„Nem tudná azt kérem ! s nézze édes 
nagysád I A városka ifjú emberei közé gyenge 
kötelék fűz, mert a szomszéd falu a hazám... 
s talán lehetnék az az egyén melyet még 
nem látott s megszeretni tudná?

Hagyja uram üres frázisait s nékem ne 
beszélje be, hogy a városka ifjúsága közt 
nem foglal el egy parányi helyet. Nagyon 
jól tudom.

„Csalódik kedves nagysád sót ezentúl 
még kevésbé lát közöttük 1“

Abban igaza van — mert holnap viszsa 
utazom szülőföldemre, az áldott földre — s 
igy persze, hogy nem láthatom.

Szörnyű kétséges fájdalom fogul) el s 
hevesen mondám : Ne utazón el . . . vagy 
mondja meg, hogy hová utazik — mert első 
látásra megszerettem önt — s igy ön után 
utazom. Szabad ember vagyok egyenlőre, 
mert szabadságot élvezek. Ne utazzon el 
kedves nagysád ? . ..

A hölgy beszélő gyönyürü kék szemét 
az ifjún felejté e heves kitörésre, s eltökélő 
szilárd hangon feleli: „Ne legyen bolond 
Szergény. . . önt s senkit sem tudnék többé 
szeretni. Nézze szrettem valakit - megvallom 
önnek — egy eszményi szépséget s szerel
mem nem lett viszonozva. Észre sem vett 
ideálom s most már boldog házas ember: 
Én tehát megfogadtam s be is tartom ezt, 
hogy többé szeretni nem fogok. Most már 
érti? Megtörve kiáltottam fel: „Értem, értem 
csakhogy ugyebár ez régen volt:"

Nő: „Régen, de azért uj dolog marad 
mindig. Ez legyen az én emlékem önnek e 
beszélgetés s most köszönöm kíséretét.

Megérkeztünk a villa elé s a nő bú
csúzni kezdett. Marasztaltam, de ő nem tá
gított és elbúcsúzott, hogy soh' se láttuk 
egymást.

Kábult fejjel s háborgó szívvel vonultam 
hazafelé Oly üres volt elöltem az egész 
világ. Tépelődések és gondolatok között 
érteni haza s azon vettem magam észre, 
hogy egy régi dallamu éneket dudulok:

Barna kis lány szép Ilonkám!
Fellelj nekem e kérdésre I
Arra kérlek én csak téged ?
Szeress engemet egy kissé I
Haraggal hagytam abba az éneket midőn 

észretértem. Ledobtam magamat az ágyra s 
azon gondolattal igyekeztem elaludni, hogy 
szeretni többé nem fogok csak felejteni és 
felejteni, de örökké . . . örökké . . feledni. .

N y ila tkozat.
Alulírott Freiszlinger József, puszta- 

szentmihályi lakós ezennel saját elhatározá
somból kijelentem, miszerint 1913. szeptem
ber hó 3-án alaptalanul mondottam Rácz 
Adolf segédjegyző úrról azt, hogy ő Németh 
póstamestert hazudni kitanitotta, ezen állítá
somért tőle a mai napon megtartott bírósági 
tárgyaláson bocsánatot kértem, felmtrült 
költségeket megtérítettem, miért is feljelentés 
visszavonatott. Felhatalmaztam Rácz Adolf 
urat, hogy költségemen ezen nyilatkozatomat 
a „Németújvár és Vidéké“-nek nyílttériben 
közé tegye.

Németújvár 1913. évi október 20-in.
Előttünk: F reU zliiiger Józaof.

illés József 
Wukitsch József 
Németh Ferenc 
Paszternák Bertalan.
•) A izerkesztőség e rovatiján foglaltakért 

felelóaséget nem vállal.

Két szoba, egy előszoba, 
egy konyha és konyhakert
ből álló lakás kiadó. Hol? 
Megtudható lapunk kiadó- 
hivatalában.
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Kiss Károly
kőfaragó és szobrász 

Körmend, Rákóczy-utca 23.
B a H i B B a i a a B B B I B B

Részit és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

síremlékeket
szobrászati müveket a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb 
és legmodernebb kivitelig.

Olcsó árak! — Olcsó árak! 
P o n t o s  k i s z o l g á l á s ! !  

BM-- =  EEEBE------- ««-■-....

«b= Két szoba
konyha, kamra stb. hozzá
tartozó mellékhelyiségből álló 
utcai lakás 1914. január 1-re 
kiadó. :: Esetleg azonnal is. 
Cim e lap kiadóhivatalában.

Hirdetéseket 

felvesz a 

kiadóhivatal.

l v V.j

„K eil-L ak k “ -nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem I 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle;
Kevés munka, semmi kin,
Barna, vagy porsziirke szin,
Figyelmet csak arra tegyen,
Hogy az mindig „K eil-L akk" legyen! 
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány,

Mindenkor

Ha „fe lié i1 I \e il-L a k k “ -ot veszünk 
S vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e lt-L a k k "  azúrkék, 
Kerlibutort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„ K e il-L a k k “-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „K eil-I.iakk“ I

kaphatók:

LUTTERSCHMIEPT FERENC CÉ6NÉL, NÉMETÚJVÁR
Körmend: Heiszig Lajos Szombathely: Kaiser Lajos.
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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-

előnyöseb bdijszabás szerint elfogad. Á llandó hirdetőknek nagy 
engedményt ad. Kérjen mutatványszámot!

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában, Németújváron.


