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A boldogság Endymion-álmában dományok az embert csak fölszínesen
közönbösen élünk a spiritualizmus vagy érdeklő igazságokat tárnak fül. A lélek
a materializmus ölében. Tévedéseink eredetéről, céljáról, emberi rendeltetéesetleges véletlenei nem vonnak ár ; sünkről való örök kérdéseinkre nem
nyékot az élet nyújtotta örömeink fölé. \ adnak, mert nemis adhatnak feleletet.
De ha a balsors végzete zúdul reánk I
Atranscendens elmélődés országutja
s megsebzett szivünk vérén kell tapos | is bizonytalan. Érezzük: egész méltónunk, oh, akkor a bölcselet nem csu I ságunk a gondolkodás, Gyenge, ingó
pán értelmi elmélődés és dilettáns já j nádszál az ember, de g o n d o lk o d ó
ték, hanem életszükséglet. Főleg ha a i nádszál. Még ha a mindenség szétmors imperator, a halál őfelsége prob ] zúzná is, fönségesebb lenne annál, a
lémája merül föl előttünk kikerülhetet- ! ki elpusztítja mert ismeri a halaimat,
lan kényszer borzongásával: értelmünk, melyet a mindenség fölötte gyakorol
még inkább szivünk Tantalus kínjával és tudja, hogy meghal. Ö az egyedüli
sir, zokog a borzasztó talány megol a világegyetemben, aki a halál tuda
tával jár s elbirja azt, nyilvánvalóan
dásáért.
Halottak estéjén a halál kemény azért, mert erősebb nála.
Egész mivoltja világfőlényességre
gondolata mélyen a szivünkbe markol
kulturs nyomában a szellem, az örökkéva beidegzett; teljes lényében
lóság promlémái szinte forrongásba fokok szerint természetesen — a
indulnak lelkünk kráterében Életet, Himmelssehnsucht, az örökkévalóság
szomjuzása, nosztalgiája jelentkezik.
szivet, betöltést szomjuhoznak.
Még az együttlátást, a Zusammen- Sőt az értelmi és erkölcsi arisztokrata
sehen-t nélkülöző pozitivisták is ki typusokban páthosszal és tüzlávaként
lépnek tartózkodásuk sziik viskójából, él a (ourment de 1’ infini, a lélek
melyben a lélek perdöntő és gyötrő mé|yes méiyén lelkedzett, temperamen
kérdéseiről lemondás, az ismerő tehet tumos lobogó lángu Himmelssehnsucht.
ség megcsonkulása és az „ignoramus* Nagy szivük morajló örvényléseiben,
gyávasága rejtőzik, mivel a halál biro lelkűk minden lendülésében az örök
dalmában ők is megérzik a le frisson metafizika és teológia őseredeti, kipuszde i éternité, az örökkévalóság bor- tithatatlan lélekbe, szivbe gyökerezett
zolázát; ők is meghallják szivük kiál „természettől vallásos lélek" őslelke
tását: meghalunk, igen,— és azután? lélekzik, él és hajtja a „remeny" csi
Ezen fönséges és szivszorongató prob ráját.
Számiizöttekhez hasonlítunk, kik
lémák fölriasztják őket is nemtörő
dömségük pulya párnáiról, fölverik hasztalan kérünk, könyörgünk szám
dermetségükből és vallásos tetszhalott üzetéslink bolygójától részegítő gyö
álmaikból s szorongva esdekelnek a nyört, mámort, feledést. Hazát a honfi,
örök hazát az „ember" nem feledhet
világosság fényeségéért.
Az előkelő, a mindenséget óriási el soha. A szív tengerszemébe, ha bele is
távlatokban szemlélő, az emberi érte- j szórunk minden élvezetgyönyört, az
lem magaslataira hágó és örvényeibe I örvény ahelyett, hogy betelnék, kiszé
leszálló lelkek mind azt tartják, hogy i lesül. Dcti heissen Durst dér Seele
a tudomány, az emberi bölcselet kép stillt kein Brunnen, dér auf Érden
telensége e problémák megfejtésében quillt. (Weber.) Nem nehéz belátnunk
nyilvánvaló. Értelmük, dolgokba látó az ind Tagore Nobel-dijas költőjének
intuíciójuk, lángelméjük ugyanis sokkal aranyigazságát: „Véghetetlen világok
nagyobb arányú, magasabb ivelésii, de tengerpartján kiabáló és táncoló gyer
egyúttal mélyben alapozott, hogysem mekek vagyunk." A szív , a lélek, a
az emberi hivatás, rendeltetés— ,des- szellem mérhetetlen mindenségvágyát,
tinée* — kérdéseinek megoldására éhségét, szomját kiáltja: s beléje szi
teljes mértékben elégnek tartanák az várog az életharmatból egy-egy csepp...
itt tehát nincs, nemis lehet betöltemberi bölcseséget.
A mennyiségtani és természeti tu ség, következéskép befejezettség sem.

A végtelenből szakadt lelkünk nemis
találja az időt és az örökkévalóságot
ellentéteseknek, hanem igazat ad Flammarionnak: „Nous sommesdans le vestibule de I’ infini . . .“ Mi a végtelen
ség előcsarnokában vagyunk . . .
De ez még mind nem dérit nap
fényes világosságot a lélekben. Nemis
az értelem, hanem a s z í v , még pedig
az istentől ihletett, tiszta, szabad szív
a bizozyitó és biztositó erő. Miértis
mindenekelőtt az önző és állati lét
bilincseit kell róla leráznunk. El kell
fordulnunk, mint a Meteriinck csodálta
fa a könyöklőn, a világ őrültségeitől,
Circe birodalmától . . .
Meteriinck Írja, hogy a Provenceban kétszáz méter magasban -fa szü
letett a hegyi patak medre fölött
Egyszerre megváltoztatta irányát. Eddig
vízszintes irányban, az örvény fölött,
terjeszkedett. Mert élni akart, könyökre
forditotta a törzset, hogy azután a
zöld lombozat koronája az ég azúrja
felé törjön... A g o n d o lk o z ó lényt
sem nyugtatja meg a lét és lélek ör
vényei fölött való elmélkedés terjesz
kedése: csak ha a méltóságos élet
azúrja alatt bontja ki lelke, szive .ár
nyas és üdülést nyújtó lombkoronás
fáját, pompázik rajta sirsötétségét, azélet
kegyetlenségét, a szenvedés keservét
harmonizáló erős érzés, „a remény"
mennyei hatása . . .
Ott, a méltóságos élet oromsikján,
az isteni szeretet periheliumában a
tudomány és hit összhangban megfér
és életharmoniában csendül.ki; a világfőlétiyesség, az általános, ködös
hazavágyás istenszeretetre lángol föl s
minden kételyt megszüntet. A szív bi
zonyossága közvetlen és abszolút. Lá
tásból és nem okoskodásból eredő.
S minél magassabban hágunk a mél
tóságos életi oromfensikjára, annál in
kább hangolódik bennünk a diadalmas
világnézet fensőbb zenéje, diadaléneke.
Ezen diadalmas világnézet uralko
dik ma este rendíthetetlen fenségben
a halál mezőin, ahol a szemlélődő,
imádkozó élők tömegei, az üde, illatos
virágok a porladó hantokon, az apró
mécsesek . . . egyesülést hirdetnek azon
lelkekkel, akik nemcsak emlékünkben,
de a valóságban is élnek.
P áter A gnell
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Ném etújvárott.

Múlt hét keddjén a pusztaszent- a szőkét Ravaruskánál, a másikat
mihályi telefon érdekes és az egész Lublinnál fogták el — az oroszok ál
Németújvárat lázba hozott hirt tu tal is elismert — hősiessen harcoló
datott velünk. >Orosz szökevényeket katonáink.
A soffőrt, azt Przemisinél ejtették
fogtunk, ma reggel®. Ez volt a rövid
hir, mely pár pillanat alatt elterjedt foglyul.
Az orosz szökevények kérdéseimre
az egész városban. Mindenki örvendett,
hogy végre Németújvárott is látunk igaz előzékenységgel és készséggel
oroszokat, mert hát az államásra ide adtak tört németséggel választ. Meg
kell őket szállítani. Mindenki nehezen jegyzem azonban, hogy a szőke fő
várta a délutánt, mikorra jellezve volt hadnagy, ki csak nagyon keveset tud
az elfogott szökevények érkezése.
| németül, szinte lelkesedve ejtett kj
Délután 4 óra tájban valóságos pár magyar szavat. Egyébként mind
népáradat hömpölygött a vasúti uton, két tiszt beszél az oroszon kivül an
mindenki vad kinézésű durva ellensé golul, franciául és kicsit olaszul.
ges embereket várt, kik szuronyok kö
Elmondották, hogy Vámsszalónazött a boszut eláruló arccal fognak kon, honnan elszöktek, kitünően bán
lépkedni és reánk magyarokra gyil tak velük. Semmit és semmire sem
koló szempillantásokat vetni. Es ime panaszkodhatnak. De ők nem mint
mily jóleső csalódás fogta el az em sebesültek kérőitek fogságba, hanem
mint egészséges emberek és szégyen
bereket.
Tobaj felől 5 órakor robogva sie ük magukat, hogy tétlenül kell fog
tett városunk felé egy bérkocsi, mely ságba ülniük. Azt nem tudták, hogy
szökni vágyott foglyainkat hozta. A tulajdonképen hol vannak és gondol
kocsi a vasúti utcában lassan haladt ták neki vágnak a világnak. Vasárnap
előre talán, hogy a kiváncsi néptö éjjel szöktek meg, lepedőből összete
meg vágya kielégittessék és láthassák kert kötélen ereszkedtek le a városaz oroszokat, kik angol flegmával ül szalónaki várból, de a kötél rövid
tek csendőreink között és barátságos volt és mindhárman 15 — 18 méter
mosolgó arcukkal, szelíd, kissé a meg magasból leestek. Meg is sebesültek
adást visszatükrüzö tekintetükkel egy kézen lábon.
perc alatt szinte megnyerték a közön
Kedd reggelig bolyongtak — orosz
ség rokonszenvét.
katonai uniformisban — ‘ ekkor már
Az állomási épületben a II. oszt. az éhség és a sérülések okozta fáj
váróterembe vitték derék csendőreink dalom arra kényszeritette őket, kogy
az oroszokat, a közönség pedig az az újhegyi erdőben levő házba be
épület előtti térséget teljesen ellepte térjenek,
és szinte dulakodott, hogy legalább
Itt azonban Neubauer János erdöőr
egy pillantást vethessen a váróterem lakott, ki azonnal fegyvert fogott a
ben ezalatt kedélyesen diskuráló oro jövevényekre, kik megadva magukat
az erdőört szépen követték a pusztaszokra.
Nekem a foglyokat hozott puszla- szentmihályi csendőr laktanyáig.
A szökevények kb. 300 rubellel
szentmihályi csendőrőrsvezető szivessége folytán alkalmam nyílott hossza voltak ellátva és Pésztaszentmihdlyotl
sabban beszélni a szökevényekkel és gazdag ebédjüket bőségesen fizették
igy igazán örvendek annak, hogy ró rubellel és többeknek emlékül adtak
luk irhatok kedves olvasóközönsé orosz pénzt.
günknek.
Meg kell állapítanom, hogy a tisz
A három orosz közül kettő fő tek igen müveit, finom emberek voltak.
hadnagy volt és egy tisztiszolga, ki Különösen rokonszenves volt a szőke
egyébként a seregénél, mint soffőr főhadnagy, ki meg is nyerte — észre
szolgálta hazáját. Kérésemre névjegye vehelőleg — az állomáson megjelent
imre mindegyik leirta emlékül nevét hölgyek legtöbbjének tetszését.
oroszul, agolul és németül. Egyik fő
Orosz foglyaink higgadtan, nyu
hadnagy Albokisnow György, a má godtan viselkedtek egész addig, tnig
sik Allemann Károly, előbbi volt a a félhati vonattal megérkezett a tovább
szőke, utóbbi a fekete. A szőke egy szállításukra kirendelt négy, jó ma
tábornok fia, kinek atyja Ravaruská- gyaros képű, zömök testalkatú, derék
»vörös ördög*.
nál fiaink fegyverétől elesett és meg
halt, a fekete kereskedőnek fia. A
A huszárok láttára mindhárom
főhadnagyok közül egyiket és pedig orosz izgatott lett és látszólag kényei

metlenül érezte magát, Kérdezte is
azonnal a fekete tiszt, hogy mi lesz
tulajdonképen most. A kapott felvi
lágosítás után, hogy a huszárok vissza
fogják őket kisérni, megnyugodtak
és szívélyesen, barátságosan vettek
bucsut tőlem, mikor beszállónak a
vonatba.
Tehát voltak oroszok Németújvá
rott is. Láttunk oroszt itt is. Pedig
városunkban lehetne állandóan sok
orosz, mert az itteni hatalmas kastélyépületek sok orosz fogolynak nyújt
hatnának helyet.
Seerk.

A

Háború.

Ép három hónapja annak, hogy az
általános mozgósítás el lett rendelve. Három
hónap óta csatatér majdnem az egész EurópaHárom hónap óta állanaktüzben derék katoná
ink és mi elmondhatjuk, hogy dicsőén, fénye
sen teljesítik feladataikat.
Döntő győzelmekre még nem érett meg a
harc, de kisebb-nagyobb győzelmeket folyton
aratnak fegyvereink és bennünk joggal kél a
remény a legszebb győzelemre.
A magyar-német-osztrák seregek diadal
masan haladnak előre a rettenetes csatavo
nal minden pontján és győzelmeink diadalai
elrázzák ellenfeleink ellenségeit és csatasorba
állítják seregeiket.
Indiában lázadás ütött ki, a burok is
verik az angolt és az elmúlt hét utolsó hirei
szerint a tettek mezejére lépett a velünk
rokon nép a török.
Megtörtént már a tengeri ütközet törö
kök és oroszok között és ebben az oroszok
máris 5 hajót vesztettek. Megmozdult Per
zsia is és ki tudja holnapra hol kerül ki a
kard hüvelyéből. Úgy látszik lángba borul a
világ Úgy látszik a népek harcának idejét
éljük. Bármi jöjjön mi csak győzhetünk,
mert Igazságért küzdünk lelkesen és teljes
odaadással,

Előfizetési felhívás.
Az uj évnegyed, illetve a második
félév kezdetén megújítjuk az előfize
tési felhívást lapunkra, kérve egyúttal
a hátralékok befizetését is. Lapunk
előfizetési ára, tekintet nélkül a min
den téren bekövetkezett áremelkedésre,
ma is csekély 8 kor. egy évre. Hiva
tását pedig fokozott mértékben igyek
szik kezdettől fogva betölteni, hogy
legyen városunknak és vidékének hű
séges krónikása, közügyeinek haladá
sának lelkes szószólója, előmozdítója.
Úgy véljük, hogy ezzel rászolgál a
további, az eddiginél nagyobb arányul
szives pártolásra is, melyet ez alka
lomból is tisztelettel kér:

a Kiadóhivatal.
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— A téli háború borzalmai ellen katonáinknak prémre van szük
ségük. Akinek van küldje e cimre:
Hadsegélyző hivatal Budapest Váci
utca 38. A posta ingyen szállítja.
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— Takarékoskodjunk az éloliniHzerekkol. Minthogy nem tudhatjuk, hogy
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a háború meddig fog tartani, s bár hála a
\W j&
Mindenhatónak, hazánk bő termőföldjei elég
biztosítékot nyújtanak arra, hogy hiányt nem
szenvedhetünk, az elővigyázó takarékosság
nem árt. Ép azért vármegyénk főispánjá jó
a k a ra t figyelmeztetést intézett az iietékes kö
rökhöz, melyben a közönséget isméden és
nyomatékosan figyelmezteti, hogy minden
tekintetben, de különösen az élelmiszerekben
csinos dobozban 1.50 K-tói 20
és ezek között első sorban a gabonafélékkel
koronáig. Borítékban 10— 10 drb.
a lehető legtakarékosabban bánjék. Búza és
rozs volna a leginkább kiemelendő, miért is
20 fillértől 1 koronáig minden
arra figyelmezteti a közönséget, hogy a ke
színben és nagyságban kapható
nyeret ne tisztán búza és rozs lisziből ké
szítse, hanem abba más lisztfélét is keverjen.
Solt helyen amúgy is szokásban van kuko
ricalisztnek belekeverése, burgonya is igen
jól vegyíthető hozzá, újabban pedig kísérle
PAP1RKERESKEDÉSÉBEN
tek léteitek árpalisztnek a célra való felhasz
nálásával, mely kísérletek minden tekintetben
igen jól sikerültek. Mindkét gabonanemből
annyi van 111a az országban, hogy import
nélkül is a jövő évi termésig a szükséglet m n £
fedezése biztosítottnak látszik, ha a közönség i w
vele takarékosan bánik és épen ezért erre i
oly nagy súly fektendő. Hasonlóképen újból
figyelmezteti a közönséget, hogy ne engedje !
magát félrevezetni lelkiismeretlen üeérek által, ;
kőfaragó és szobrász
akik az ország több vidékén rémhírek terjesz- ,
tésével a magánvagyon biztosságába vetett I
Körmend, Rákóczy-utca 23.
Intet megingatni és ezáltal különösen a kis- I
gazdák állatállományát értéken alul összevásárvlni igyekeznek. Nem lehet eléggé hang
wnvn i „ekkora
molrl/Apq érdek
áfrtnlr fűződik A
11„1ó11 A
j etil
suIyozni
álkitállomá; nifunk csonkitatlan fenntartásához,
fenntartásához nem
nem is
is
Készit és nagy választékban
szólva arról, mekkora kárt szenved a gazdaraktáron
tart mindenféle
közönség az ár leszorítása által Egyben arról
is értesili a főispán a közönséget, hogy a
Budapesti Szegénysorsu Tüdőbeteg Szanaj orium-egyesület a hadbavor.ultak családtagjai
szobrászati müveket a leg
, részére egyenlőre 20 tüdőbetegnek 3 havi
ingyen ápolást ajánlói fel oly módón, hogy
a jelentkezők kijelölésével a hadsegélyző biegyszerűbbtől a legfinomabb
i zotlságot bízta meg. Aki tehát ezen kedvez
és legmodernebb kivitelig!
I ményre igényt (art, kérvényéi a Hadsegélyző
! Bizoltság II. számú albizottságához (Buda
' pest, Képviselőház) adja be, melyhez csatoandó az illetéses községelöljáróság bizonyitOlcsó árak! — Olcsó árak!
váuyá arról hogy az illető tüdőbeteg eltar
tója hadbavonult, csatolandó továbbá orvosi
Pontos kiszolgálás!
bizovyitváuy és az eltartónak, valamint eltar
' tottnak vagyoni bizonyítványa.

_
H a lá lo z á s. Herceg Batthyány
Strattmann Ödön 88 éves korában Körmen
den meghall. A holt tetemet Körmenden gróf
Mikes János szombathelyi püspök fogja ma
_vasárnap — délután beszentelni, a dél
utáni vonattal pedig Németújvárra hozzák,
hogy másnap hétfőn d. e. 10 11 óra között
az itteni ferencrendi templomban levő családj
sírboltba helyezzék örök nyugalomra. A tente,
tési szertartást gróf Ba.thyány Lajos nyílra,
püspök fogja végezni. A temetésre a megye
arisztokratái hétfőn délelőtt külön vonattal
érkeznek. Ugyanakkor érkezik Körment város
küldöttsége is.
— M in rlsz e n to k é s h a l o t t a k n a p ja
Két napunk vau — a mai és holnapi —
melyek holtaknak, a tőlünk eltávozottaknak
van szentelve. Most a síroknál — még az
élőkről sem tudjuk nem-e holtak. A múlt
emlékeit felidézve mentsünk bizalmat a jovő re. Isten akarata mindig beteljesedik és Is
ten mindég csak a jót, akarja.
— A r a n y a t — v a s é r t . Tudjuk, hogy
az egész országban ezereu és ezeren sietnek
a bevonultak hátramafadottai segélyezésére
megindult mozgalomban résztvenni. Ezer és
ember küldi aranygyűrűjét, karikagyűrűjét az
Auguszta alaphoz hogy hozzájáruljon a társadaltni segély akcióhoz és hogy az értékes
gyűrűjéért megkapja a világháború emlékéü
szolgáló vasgyürüt. Most jutott tudomásunkra
hogy járásunkból egy nemes szivü asszony
őzv. Wallitsch Istvánná küldte illetékes
helyre be az ö elhunyt férje és nagynénije
jegygyűrűjét és 25 db. ezőstpénzt egy vasgyűrűért. A tett maga szépen beszél. Köve
tésre méltó
— B e o ltá s k o l e r a e lle n . A vasuta- |
sok kolera elleni beoltását elrendelték. De j
helyesen cselekszik mindenki, ha magát beol- !
tatja. Városunkban naponta d. u. 4—5 kö- I
zött végzi a beoltásokat, dr. Török Domokos !
kürorvos, ki résztvelt Budapesten a kolera j
e lleni beoltási hét napos tanfolyamon.
— N é p fe lk e lő k b e v o n u lá s a . Múlt j
hétfőn hangos volt városunk utcája. Zene es j
énekszó mellett vonult a város és a járás |
20—22 éves fiatalsága a vasuli állomás-felé, J
hogy mint népfelkelők bevonuljanak jelent- j
kezési helyükre kiképzésre. Sokan kisérték j
ki az állomásra a harcra vágyó lelkesfiatalsá- |
got.Az állomáson zeneszó mellett még táncra is j
perdültek a jobb kedvűek. Vígan mentek el, j
siró anyákat Hagytak itt. Isten vezesse őket!
Isten segítse diadalra fegyvereiket I Isten hozza
őket erőben és egészségben vissza !
— O rs z á g o s v á s á r. E hó 30-án vol*
az úgynevezett „őszi" vásár Németújvárott
A vásárról — tekintve a háborús időket —'
el lehet mondani, hogy nagy volt Sok volt
az eladó és várakozáson felül sok volt a
vevő, Az állatvásár is meglehetős volt.
— E s k ü v ő r e , eljegyzésre és bálákra
meghívókat jutányos árakon csinos kivitel
ben készít Barltmck Béla könyvnyomdája
Né metújvár.

LEVÉLPAPÍR

BARTUNEK BÉLA
NÉ ME T UJ VÁ R 0 T I.

Kiss Károly

síremlékeket.
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XXXI-ik magyar királyi

JÓTÉKONYCÉLU

ÁLLAMSORSJÁTÉK.

Ezen pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog
fordittalni. Ezen sorsjátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes
értéke 475000 koronára rúg készpénzben.

Főnyeremény 200.000 korona készpénzben.
Továbbá:
1 főnyer.
1
1
1
5 nyer. á
5 „ „
10 „ „

------- 30.000 K. készp.
------- 20.000 „
-------10.000 „
------- 5.000 „
1000 K. 5.000 „
n
500 „ 2.500 „
250 „ 2.500 „
»

20 nyer. á 200 „ 4.000 K. készp
40 „ „ 150 „ 6.000 „
„
100 „ „ 100
10.000 „
„
200
10.000 „
„
2500 „ ,. 20 „ 50,000 „
„
12000 „ „ 10 „ 120.000 „
„
14885 nyer. Ossz. 475.000 K. készp.

Húzás visszavonhatatlanul 1914. évi december hó 9-én.
E < sy

s o R S J E ö y

ára

a

korona.

Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése melleit a magyar kir lottójövedéki igaz
gatóságtól Budapesten (Vámpalota) porlomentesen küldetnek, ezenkívül kaphatók
valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasuli állomásokon s a
legtöbb dohánylőzsdében és váltó-üzletben. Játéktervet kívánatra bárkinek ingyen
és bérmentve küld

A magy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.

N é r a e t ú j v ár

és

Közgazdaság.
(SABONA-ÁRAK.

LEVÉLPAPÍROK,
írószerek, irodapapirok, pecsétviasz, bélyeg
zők, másolókönyvek, iratrendezők, elegáns
és célszerű tintatartók, iratmappák kaphatók

BartunekBéla papirüzletében,
Németújvár.

i q 1 4• novembsr r.

V i d é k e

Németújvár, 1914. évi október hó 24.
Latzer Mózes Fia eég jelentése.

Az árak 100 kilogrammonkint értendők.
Búza — - - 37 50 — 37 50
Rozs — — — — 31 — — 31' —
Árpa — — — — 25'— — 25'—
Zab — - 20----------20'—
Tengeri (1913) — — 25'50 — 25.50
— T o r ta - p a p i r o k , szekrény-papirok
különféle virág- és kreppe-papirok beszerez
hetők Bartunek Béla papirüzletében Németújvár.

Iskolatáskák
és palatáblák csinos ki
vitelben kaphatók:

B artunek B éla
papirkereskedésében

N ém etú jvárott.

Johann Maria Farina Gegem'ilxT (lem Riiriollsj'ilalz
csakis ez a valódi

Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.

Ne tessék elfogadni
Kölniviz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredesti és egyedül valódi, de
sokszor utánzóit Joliann Maria. Farina. Gogeniiber (lem Rudolfsplatz. Akkor
sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, költiiviz-poudert és kölnivizszappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a
világhírű cég magyarországi képviselete :

Holczer Emil Zoltán Budapest, Vili. kér., Szigetvári-utca 16.
Egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli, hol szerezhető be az eredeti minőség.

t

BARTUNEK BÉLA KÖNYVNYOMDÁJA
Németújvár, gróf Draskovich-féle ház.

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

A „Németújvár és Vidéke" kiadóhivatala.
A lap részére előfizetések ide küldendők. Hirdetéseket a lég
előnyösebb díjszabás szerint elfogad. Állandó hirdetőknek nagy
engedményt ad. Kérjen mutatványszámot!
Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában. Németújváron

