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Fiatal bűnösök. 
i 

i . 
Ugy van az nemcsak a magyar, 

hanem a földkerekség minden parla
mentjében, hogy „hozzák*' a sok tör
vényt, ujakat alkotnak és módosítják a 
régieket, amint azt a korszelleme s a 
nemzet közérdeke kívánja vagy köve
teli. Oh azok a törvénymódosítások ! 
Mennyire töri-marja sokszor a fejét a 
még jogász ember is, mig tiszta képet 
tud magának megalkotni a nagy töm
kelegben, a paragrafusok széthányt 
halmazataiban! 

Szokatlanul, de okosan történt a 
közel múltban a „büntető-novella" 
cimü 1908: XXXVI. törvénycikk meg
alkotásánál, mely a „büntetőtörvény
könyvek és a bűnvádi perrendtartás 
kiegészítéséről és módosításáról" szól 
és amely részben már mult okt. hó 

elsején életbe is lépett, részben csak 
1910. januárius elsején fog hatályba 

.lépni. 

A büntető-novella név alatt bün
tetőtörvényeket értünk; ezek: a bűntet
tekről és vétségekről, továbbá a kihá
gásokról, végűi a bűnvádi perrendtar
tásról szólnak:. íme ezeknek kiegészí
tése és módosítása most egy törvény
cikkbe van összefoglalva, melynek első 
része már életbe lépett, mig a máso
dik csak a jövő év első napján fog 
kötelező lenni. 

Ezt a törvényt a humanitás su
gallta. Vannak jogászok és pszichológu
sok, akik elvileg helyesük, időszerűnek, 
vívmánynak tartják, de mások meg at
tól tartanak, hogy az uj törvény hatáss 
annyira enyhítő és könnyítő, hogy a 
bűnesetek száma a jövőben sem apad, 
sőt félő, hogy emelkedik. 

II. 
Mindenki tudja, hogy eddig minden 

büntetést, amit valakire a törvény reá
szabott, ki kellett állania, kivéve azon 
esetet, ha királyi kegyelem mentette 
föl attól. Az uj törvény alapján jövőre 
a föltételes elitélés állhat be és ez az 
intézkedés, amely a törvénynek rend
kívüli fontosságot kölcsönöz. A bíróság 
ugyanis az egy hónapot meg nem ha
ladó tartamban kiszabott fogházbünte
tés és pénzbüntetés végrehajtását föl
függesztheti, „ha ettől az elitélt maga
viseletére egyéniségének, életviszonyai
nak és az eset összes többi körülmé
nyeinek figyelembevételével kedvező 
hatást vár." Mivel tehát a fölfüggesz-
tés három évi próbaidőre szól: az el
itéltre nézve az ítélet megsemmisül, 
természetesen csak az esetben, ha az 
illető a három esztendő alatt kifogás
talanul viseli magát. 

K á i n . 
ír la: D L a l i Coloma. Spanyol eredetiből fordította: 

Jáldi 
(Foljrutmj.) 

Roqne ellenben tele volt azzal az ön
zéssel, mely az érett korban mint bűn tet
szik vissza, az ifjúkorban pedig mint elté
velyedés borzalmat kelt Az irigység, mely 
mindenkor romlott szivet s korlátoltságul 
tételez föl, mert csak fennkölt lelkek ismerik 
el a versenygést, jellemének bizonyos keser
nyés, maró szinezetet adott, mint a hogy bi
zonyos betegek arcát is az epe zöldesre festi 
meg. Nagyravágyóit az eszmék korlátok kö
rében, a melyben mozgott; mert a modern 
forradalmárok azonközben, hogy eszközül 
használják fel a népet, ráadásul még meg is 
fosztják attól az áldott megnyugvástól, melyet 
a vallás s a gazdagok szeretete táplált benne, 

n w mrnrw •^msettfssgim WW, BjTOnaT 
közben reményt adott n«KÍ. Szegény nép te! 
Kiöntöd olykor a balzsamot, mely behegesz

tette sebeidet! Szegény gazdagok t i ! nem 
tudtok varázslattal véget vetni a gyötrelem
nek, melynek első dörgései már morognak, s 
melynek első villámai megkezdték már a 
pörkölést és rombolást! 

Mint minden nagyravágyónak, legyen 
rajta zubbony vagy kabát, Ropuenak se volt 
furfangos terveiben más bizalmasa, csak a 
saját önzése; a bizalmatlanság ugyanis min
dig előtte jár nyitott szemmel és füllel, akár
csak a kémek a hadseregben, anyjának, a 
nagyravágyásnak. 

Mignel élete csöndesen telt tétlen sze
génységében, megosztva szeretetét felesége 
meg fiai között Am a mikor Perico husz 
éves lett, ezt az édes egyhangúságot meg
törte a lidérc, á mely annyi édesanyának 
rabolja el álmát, az a fekete felhő, a mely 
annyi esztendeig egyformán sötétlik gazdag 
és szegény háza fölött, csakhogy annak pénze 
eltávolítja, ennek szegénjrSége^joedjjg^^^j^ 
szenTe5T™á̂ őrő"z5s! 

Periconak is, a kihoz- annyi remény fű
ződött, a gyermeki szeretet e tökéletes minta-

| képének is sorsot kellett hoznia és a sors 
reáesett 

Hasztalan próbált a szegény fiu vidám
ságot színlelni szülei vigasztalására. Rosszul 
tud az vigasztalni, a ki maga is vigasztalisra 
szorul. A fájdalom, mely e három egymást 
annyira szerető szívből kitört, egyetlenegy 
könnyáradatba olvadt, hogy uj sebbel gyara
podjék, midőn megtört Roque bideg közöm
bösségén, a kit sohasem bántott mások szen
vedése.'Nagy bánata még rajongóbbá és 
gyöngédebbé telte szegény Pericot Öccsének 
pedig a szegény regruta búcsúzó ölelésére 
nem volt még csak egy vigasztaló, gyöngéd 
szava sem, csak mikor szülei társaságában 
eltűnni látta, vállát vonogatva nyersen igy 
szólt: 

— Vigyen el a manó, Perico! . . . 

A vasúti állomáson ez órában azon 
jelenetek égjike volt^ Játliató^ jnelyek. nem 
lévén orvosságuk, könnyekre fakasztják a 
részvevő lelket, könnyekre, melyek a szere
tetnek végső fegyvere, mikor sem segíteni, 

Tibortz Sándor Elvállal m i n d e n n e m ű férfi es nüi angol és francia s z a b á s ú 

r n b á k készí tését . -1 • 

férfi és női angol és francia szabó 
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Lapunkban nem terjeszkedhetünk 
ki a törvény bővebb ismertetésére, 
csak azt hangsúlyozzuk, hogy annak 
második része a fiatalkorú bűnösök
ről szól. 

Egy szakférfi ugy nyilatkozott e 
törvényről, hogy az a fiatalkorú bűnö
sökről majdnem ideálisan intézkedik 
és-ajc-áHitjaT-liogy intézkedéseinek néz. 
mely részei összefonódnak az iskolával-
illetőleg a tanítókkal, hogy egyesűit 
erővel munkálkodjanak az erkölcsök 
javításán, az eltévelyedetteknek jó útra 
vezetésén. • . 

Azt mi is tudtuk, hogy még eddig 
bünvád alá nem volt vonható, aki a 
bűntett vagy vétség elkövetésekor élet
korának 12-ik évét meg nem haladta. 
Az ilyen gyermeket legfollebb a rrÍTö 
megleckéztette, megdorgálta, aztán szé
peri haza küldte. Jövőben máskép lesz: 
a járásbíróság, törvényszék, szóval az 
illetékes hatóság az olyan fiatalkorú 
gyermeket a házi fegyelem gyakorlá
sára jogosított egyének, vagy az iskolai 
hatóságnak adja ki. — esetleg állami 
menhelybe szállíttatja. 

Házi fegyelmi jog! Egyike a leg 
kényesebb kérdéseknek. A büntetótör-
vénykönyv azt diktálja, hogy a házi 
fegyelemre jogosított személy által an
nak gyakorlatában elkövetett könnyű 
testi sértés miatt büntetésnek nincs 
helye. Ennek nagyon is tág az értelme 
és hogy a házi fegyelem gyakorlásának 
jogával mely egyének vannak fülru
házva. — azt egyébb törvényekből 
(cselédtörvény, ipartörvény) és iskolai 
szabályrendeletekből— (aJsj),__közép^_ és 

.felső-iskolák szervezetei, utasítások, 
rendtartási szabályok stb.) kellene ki
betűzni és kiokoskodni, ha éppen le-
hehetne. Ám a tapasztalás is amellett 
bizonyít, hogy e tekintetben szintén az 
illető bírónak fölfogása érvényesül. 
Azért e kérdés megoldását hagyjuk 
egész nyugodtan annak az ítélő bíró
nak bölcsességére és szivének sugalla
tára, akinek fóruma elé tartozik. Mi 
tulajdonképpen csak az ui Büntető-no
vellára akartunk rámutatni, amelynek 
intézkedése a szó . szoros értejmében 
társadalmi ugy?—^ — / . 

H Í R E K . 
Előléptetés. Sági Pe -M—alsósági 

uradalom:rokonszenves gazdatisztje a szerb 
háború készülődései idejében Ónként jelent
kezett mint kadét, hadiszolgálatra Boszniá
ban. Ezen hazafias es katonai szempontból is 
kiváló kötelességtudás és buzgóság elismeré
séül a legfőbb katonai hatóság dicséretét és 
elismerését fejezte ki neki, aminek Írásbeli 
aktáját a napokban kézbesítette, neki a pol
gári hatóság. 

Japán előkelőségek jártak a napok
ban Budapesten. Koppant nagy urak lehettek, 
bizonyosan a nagy mikádönak rokonai, mert 
Ferenc József őfelsége átjött a budai várból 
s meglátogatta őket szállodai lakásukon. 

A hollandusok öröme. Vilma királyné 
márr-tiz éve uralkodik s öt eve van férjnél, 
de még nem született gyermeke, most végre 
anyává lett, leánykája van,' aki trónjának 
lesz örököse. Nagy az öröm Hollandiában, 
amit legjobban bizonyít az, hogy több millió 
értékű ajándékot küldtek a kis hercegnőnek. 

Tábori távirogyakorlatokat .végez a 
cs. és kir. negyedik hadtestnek székesfehér
vári táviró iskola-osztálya május második 
felében és június havában a Székesfehérvár— 
l'ápa—Szombathely—Keszthely körletében. 

21. szám. 

„Jegyiét június hu! 5-én a Korona szálló 
nagytermében és kerlhelyiségében nagysza
bású nyári mulatságot rendez. 10 majális im
pozáns keretében találjuk a bohém-iilág 
néhány illustris tagját, kik a mulatság hang
versenyrészét fogják betölteni. Elénk érdek
lődés mutatkozik már városszerte e majális 
iráut s méltán, mert mi, akik a provinciában 
a szép es nemestől meglehetősen elszigetel
tettank, ritkán élvezhetjük a fővárosi művész-
zseniket. A nőegylet nemesszivü és tinóm lel
kületű tagjai szerepkörüket praktikusan töltik 
be, mert a kellemeset a hasznossal igen 
ügyesen párosítják. A szórakozás az életnek 
egyik leltetele s mert a szórakozás rendsze
rint költséggel jár,- ezúttal alkalmunk nyílik 
a magúnknak szerzendö élvezetek árán a 
nemes célt, a szegények és árvák üayét is 
szolgáinir^V művészvilág hírneves tagjai—kő— 
zfttt találjuk dr. Váradi Antal udvari taná
csost, a Petőfi Társaság főtitkárát, akinek 
irodalmi tevékenysége már az egész ország 
érdeklődését felkeltette. Ezáltal humoros fel
olvasásával fog bennünket gyönyörködtetni. 
Két bájos leánya fog még közénk jönui tár
saságában,—Aianka és Ilike; mindkettő élő— 
gratia és a múzsák ivadéka. Aranka a Nem
zeti színház kiváló tagja, Ilike, a kis csaló-, 
gány, a Királyszinház aranyos kalitkájából 
repül le közénk. Ifjú koránál fogva végOl 
említjük a mi Lajosunkat, (jéfin^ Lajost, a 
szegedi sziliház eminens tagját. 0 maga is 
megbocsát nekü k e bizalmas megszólításért 
hisz ö a mi ltunk, városunké is, a nagyvilágé 
is. nem csupán a szülőké. Mert „Művész ha
zája hagy világ . kicsiny a mi fészkünk 
neki. Eltávozott ő körünkből, szülőföldjétől, 
de csak ideiglenesen és azért, hogy össze
szedje a dicsőség ama virágait, mélynek 
minden szála homlokának nimbuszába fog 
beleilleszkedni, aztán visszatér hozzánk. Most 
is meglátogat bennünket s hoz számunkra 
tehetségének ragyogó termékeiből. Ilyen mű
vészgárda száll meg június 5 én falaink kő
zött s ha az érdeklődés már is tetőpontra 
emelkedik, csak a kiválóságok iránti vágyó
dásainkat mutatjuk ki vele. 

"Járvány. Városunkban a kanyaró-ese
tek száma annyira megnövekedett, hogy az 
izraelita iskolát lezárták. Hetven és Nemes-
kocsban a diftentisz lepett fel járványszerttleg. 

Nyári mulatság A szergényi tűzoltó-
egylet sajá: céljai javára pünkösd másnap
ján táncmulatságot rendez. 

sem* könnyíteni nem tudván,' vigasztalásul 
sírdogál a síróval. - • 

Minden regrutának ott volt vagy édes
apja, vagy édasányja, leánytestvére vagy je
gyese; mindenfelé felhangzott az otlmaradók 
siralma és a távozók vigasztalása, egyrészt 
az örök szerelem ígérgetése, másrészt a 
„nem feledlek sohasem . . ." Mintha a sze
relembe nem vegyülne az elhidegülés s áz 
emlékezésbe a feledés! / 

Hallani lehetett mindenekfölött azt a 
szót, melynek nyomában mindig ott a~fcT>nny: 
a sziv esője, mint a hogy a szél nyomában a 
ott a víz: áz ég esőjef azt a sZöt, melyet a 
szeretők sohasem ejtenek ki vidámságukban, 
mert mindig az elválasztó bus távollétnek 
emlékeztetője; azt a szót, mely a lájdalom-
nák, e sajgó sebnek kiváltsága, a szomorú
ságé, a fájdalom, megnyugvó és álmadozva 
élő gyermekéé, vagy a szomorúság testvéréi
nek, a búskomorságnak kiváltsága, a mely 
már nem siránkozik, hanem csak sóhajtozik: 
„Isten veled!" ' . 

Hány szegény regruta mondta ki 
utoljára! -

A harmadik- os?iályft=Tá 

szegletében ülve, szorongatta l'erico édes
anyja kezét, ki egyre ontotta könnyeit, 
melyek, mint az éiófa nedve, cseppekben 
szivárogtak szivéből és gurultak végig idő 
elö^t •megráncosodott arein. Előttük állt meg 
Miguel s kezében kis bugyrot tartott, mely 
magában foglalta lia szegényes keszletét és 
közben-küzbeu a fájdalom, erőt vévén az 
emberen, egy-egy fohászban tört elő vagy 
egy-egy könnyben lutott lelelé. JoaquTna' l'e-
ricóna a csodatevő szent Szűz skapuláréját 
akasztotta nyakába s ez ugy ragyogott sárga 
daróc-dolinányán, mint vigasz a szenvedés
ben, remény a â dalarahaa lagadafaa •' w-
tegésben, oltalom az elhagyatottságban!.. . 

— Sohse búsuljon édesanyám, majd el
röpül a három év — "szólt -rVrico, mosolyt 
erőltetve s a közben a szeme könnyben 
úszott. 

— Három évig nem. láthattak s arra 
kérsz, hogy ne búsuljak? . . . S ki lesz addig 
vigasztalóm, ki segit viselnem a szenvedést, 
ki mondja még, hogy a mint menni látlak. 
ugy látlak majd meg is jönni? . . . Csoda
tevő Szűzanyám, mi lesz az én'fiamból? 

= — - M a j t h ő gondját -viseli, asszony; -ne 

gilhetsz — szomorkodjál, hisz sirassál nem 
feleié Miguel. 

— Úgyis ö benne bizom. benne' biza
kodom! — nyögte ájtatosan az édesanya. 
Kérd őt lelkem fiam. hisz csak ö a szegények 
ótalma s a boldogtalanok menedéke! 

Megszólalt végre a vonat indulását jelző 
csöngetyü, megdobogtatva oly sok szivet s 
annyiféleképen. Kinyitják a kapukat s az 
apák és fialr csapata, a fájdalom és könny
hullatás e lavinája, a mely mint az igazi, 
estében uj meg uj hótömegeket ragad magá
val a merre csak ment, uj meg nj könnye-
kej fakasztó^ ^ i \ ! v ^ a j r a j £ ü r ^ ^ 
töltve a levegőt jajgatással s a sziveket rész
véttel. A vonat pöfékelve járt be, mint va
lami fáradj , szörnyeteg s megállL hogy uj -
terhet vegyen föl s aztan~folytassa"^árSsztó 
útját, Látta" jönni Joquina s akkora erőt kí
vánt magánek, hogy visszatarthassa. Görcsö
sen kapaszkodott fia karjába, de már sürgős 
volt az indulás: már fölpattantak a kocsik . 
ajtajai s fülhangzott a végzetes szó: tessék 

hitte, hogy kiadja a lelkét, a mint szivére 
szorította. — _ 

-(Folyt. k6v.) 
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is egyszer a főváros hírlapjai, hogy Jókai 
sirja el vau hanyagaivá. Országos mozgalom 
indult meg érre s főként az iskolákban gyűj
téseket rendeztek. A sirt helyre állították s 
most már emléket is emelnek rá, mert az 
adakozások szépen folynak. Körülbelül Nn 
ezer korona mar együtt van. remélni lehet, 
hogy a hiányzó összeg is egybegyűl. 

Májusi időjárásnak. Ennek az „idilli-
kedves hónapnak időzárasában.12 idén nincs" 
mit dicsekednünk. Első nnpja reggel nagyin 
is hűvös volt. 2—7 ,napjaiíi a zordon szél 
csapkodta az esőt, amelyre J szomjas földek 
növények nagyon is ásítoztak, de mi haszna? 
— a kevés e ső után—jött a hideg szel, a 
levegő lehűlt, mig aztán S-dtkan virradóra a 
hőmérő higanya egy pár fokkal a zérus alá 
szállott, volt is dér, amely itt-ott, különösen 
a mélyebben fekvő szőlőkben, diófákon és 
korán ültelett kapás növényekben nemi kárt 

. okil/olt Anitán mindje sy; ira7 Volt-az Ulű--
járás. elénk szelekkel és bizony a kereszt
járó napokon is inkább imádkozott esőért a 
mi jó népünk, minLsi-ui hogy száraz szeles 
időt kitránt volna. 

A rumi vasútról . Kossuth Ferenc 
kereskedelemügyi miniszter e héten érkezeti 
leiratával értesitette vármegyénk alispánját, 
hogy a Türjétttl Haltavár, Csehimindszent, 
és Kám községek érintésével Kuniig, illetve I 
folytatólag Felsöpulyáig tervezett helyiérdekű I 
vasútvonalak létesítésére megalakult bizoltsá- , 
cot elismeri: ennek következtében a arait évi 
november 2.">-én kelt rendelettel kiadott elő
munkálati engedély érvényét ezen vonalakra 
is kiterjeszti. 

A vármegye gyűlésen miudeu járásra 
megválasztották a borellenőrzó bizottságokat 
Ugyanis a földmivelésügyi miniszter a belügy
miniszterrel egyetértőleg körrendele,et bocsá
tott ki. melyben felhívta a vármegyéket, hogy 
a borhamisítás és a hamisított bor forga
lomba hozatalának megakadályozása erdeké
ben hozott uj bortörvény keresztülvitele cél
jából járásonkint alakítson borellenőrzó bi
zottságot. A borellenőrző bizottságok elnökeit 
s járásonkint két-két tagot is a főispán ne
vezte ki, mig a bizottságok másik két-két 
tagját a megyegyülés választotta. . . . 

Celldömölki járás: Elnök: Bisitzkj Ödön. 
tagok: l'álovils József, Heindl József, Renyő 
István és Horváth István. 

Pályázati hirdetés. A Szombathely 
egyházmegyei r. kath. Tanítóegyesület a buda
pesti Ferenc József Tanítók Házában levő 
alapifványi helyére pályázatot hirdet. Folya
modhatnak mindazon ifjak, kik Budapesten 
egyetemen vagy más fő- és szakiskolában 
auulnak és apjok vagy anyjok a tanító egye

sület segitöosztályának, ugy az Eőtvös-aiap-

ék csak figyelemmel 
kisérni a hírlapok tudósításait a kivándorlás
ról! Pár éve azt hitték még előkelő politiku
saink is, hogy no, észre tértek a magyar 
föld népei, nem hagyják el három haitim s 
negy folyamos drága hazánkat. I.ám, most 
meg alig nyílott ki a tavasz, a kivándorlás 
már is nagy aranyokat öltött. Fiúméból he-
tenkint indul a tengeri hajó s kétezer embert 
visz magával. De Hamburgból még többen 
indulnak. Pedig Amerikában ..nincs valami 
nagy kilátás keresetre, rosszabbak a viszonyok 
S-Btégts odamennek- atTtrrrHraJ: r? 

Tüz. Kenyériben f. hó 14-én Lakatos 
János háza kigyulladt és ennek tüze áthara-
pódzott a melléképületekre is. A keletkezett 
kar 45<i K, melyből 400 biztosítás révén 
megtérül, 
-—-Hernyók- irtása, Gyümölcsfáinkat az 

elszaporodott hernyók nagymérvben veszé
lyeztetik, Miután a hatóság azt tapasztalja, 
hogy a hernyopuszlilás nem történik kellő 
eréllyel, vizsgálatot indít, s azokat, akiket 
erre nézve vétkeseknek találnak szigorúan 
fogják büntetni. 

Vilanyvilacltásniik k ö l t s é o s L 
került a megyei közgyűlés elé városunknak 
azon határozata, hogy a villany világítási be
rendezések költségeinek fedezésére 440 ezer 
koronát vesz fel. A megyei gyűlés ezt a ha-

nak tagja. A kellőleg fölszerelt kérvények 

sületi elnökhöz Sárvárra küldendők. 

A kutak megmérése . A küszöbön levő 
nyári lorróság tudvalevő sok bajnak és nya-

lafcv'terjadáaiU wgit i elő, miért is a-ha- 4-hóbort 
tóság közegészségügy érdekében sok mindent j ilyen hosszukörmü embert megpillant, önkén-

tározatot jóváhagyólag tudomásul vette, illetve 
megszavazta.. Az smortlzátios kölcsönt a bu-
'dapesti Jelzálog Iho-lbank likvidalja. 

Dohányzók figyelmébe A .lakobi Anti-
nicotiu hüvelyt a dohányzók annyira kedve
lik, hogy sokan utánozzák, d-.jó.-:igiU elemi 
seukisem tudja. 

Fagylalt-szezon. A beállót) meleg idő
nek meghozta a (agylalt-sze^oul. A nyári 
tikkasztó hőség, ellensúlyozására az Ojkáve-
ház tulajdonosa Klein Sándor kávés napon
ként friss készítésű fagylaltot bocsát rendel
kezésiére ugy vendegeinek, mint a városi kö
zönségnek, á Félreértések elkerülése végett 
megemlítjük, hogy — |>énzért.) 

•agyar leányból miniszterne Tapo-
vica Monesilö, Montenegró közmunkaügyi 
minisztere, feleségül vette Borostyán Aranka 
volt fővárosi tanítónőt. A montenegrói minisz
ter, aki most alig 30—35 éves, maga is 
magyar származású, Bácskában született s a 
budapesti műegyetemen végezte be tanulmá
nyait. Kitűnően beszél magyarul, de hogy 
nem elfogult-e ő is a magyar nemzet iránt, 
az már aztán más kérdés. — Itt emiitjük 
meg, hogy Magyar Miklós aradi román taní
tót, mert az iskolában és a templomban a 
magyarok ellen izgatott, a Kúria egy hónapi 
fogházra Ítélte. —Megérdemelte a •--Magyar! 
— Budapesten meg ..bizonyos körök1 - német 
tannyelvű iskola fölállításáért folyamodlak. 
Szépen állunk ! 

Sírfelirat a nyelvújítás korából. Kolozs
vár mellett, egy kis temetőben ezelőtt néhány 
évval egy 1841-ben ké.-zült cifra sirföliratot 
talált egy uri ember, melyből közöljük ezt a 
jellemző versszakot: 

Férje karjai közt kilenc évet töltött, 
Minőn egészsége tüdősenyvet öltölt 
És hét hónapok alatt mindinkább enyészvén 
lelkének adaték a mennyei részvény. 

(Mai nap már az iránt nyilatkozik meg az 
„őszinte" részvét, akinek nincs birtokában 

{ • f M z i é u j . T " " " 
A divat sokszor a természet józan 

rendjével homlokegyenest ellenkező badarságra 
ragadtatja az embereket. Ilyen nevetséges 

hosszú kömnrvisclése is. Ha valaki 

elkövet. A kutviz fertőzése is könnyen törté
nik nyáron, és ezért |elrendeltetett, hogy a 
kutak régi, állott vize és fenekén levő posvá
nya kimeressék s ezáltal az ivóvíz veszély-
nélkül ihalóvá tétessék. A mulasztókkal szera-

jben a szolgábiróság szigorúan fog eljárni. 

telenül eszébe jut a ragadozók zsákmány-
szerű karma, különösen akkor, ha az ilyen 
körmöt gazdája nem tartja tisztán. Még 
a leggondosabb ápolás ellenére is előfordul
hat, hogy egy véletlen következtében a hosszú 
köröm letörik, leszakad és bereped a köröm

nek az a része is, mely az ujjhegyet van 
hivatva védeni. A ho.-szu-. hegyeskörmUember 
továbbá önmagán vagy másokon karcolás által 
börsebet ejthet..melyre apró fertőző csirák 
rak-«lha.mak és amely séb ezáltal kellemetlen, 
lobos, genyedzö sebbé valhatik. Egy ilyen 
hosszukörmü anya egyszer saját leányának 
szemevilágát tette tönkre oktalan divathóbort-
jvai. Hagyjuk ezt a bolondságot a kínaiaknak, 
mi pedig vágjuk rövidre korinunkét és tartsuk 
tisztán! 

Érdekes hirnk. Kaliforniában a. zilágs-
liirii csillagvizsgáló intézetben Holdén nevű 
tanár a Hold hegységéről fényképet vett s 
azon fényes lehér vonalat talált, amely telje
sen megfelelt a hó fényképének. Ha föltevese 
helyes, akkor a Holdban levegőnek is kell 
lenni s talán még élő lényeknek is. — Bir-
uiinidiajii hires angol városban egy templo
mot összekötöttek telefon hálózattal a bete
gek kényelmére. — Sokat beszélnek most 
arról, hogy a budapesti nagy házak ablakain 
és erkélyein virágot tartsanak a lakók. I.etz 
majd virágos főváros', csak hát ne "Stájge
rolnának* annyira a tisztelt háziurak. — Azt 
már régóta tudják. I.ogy a dohány 
u. n. nikotin jelentékeny része megy ál 
dohányfüstbe; ujabban azonban egy angol tu
dós kísérletek alapján kimutatta, hogy ez a 
dohányfüst gyakran veszedelmes is lehet, kü
lönösen ha hússal jön érintkezésbe. 

A vöröshagyma sokféléképpen használ
ható, mint élelmiszer, gyógyit^szit . szépítő-
szer (hajnövesztői, de még ttéhany --étben is 
tesz szolgálatot. Ktcilmenyesen ii.-Vtiija a le
vegőt. peLész-zagu helyiségben váfcy rossz-
illatu betegszobákban stb. Néhány n; g) hagy
mát keresztben szétvágva, a szeletekel vizze1 

lelt tányérokra rakjuk. A szoba levegője bá
mulatos gyorsan megtisztul és a hagyma un
dorító szagú lesz. Az eljárást ismételhetjük és 
a használ) hagymát eldobjuk. Hosszában 
keltévágotl hagymát szárastól gyümölcsfára 
akasztva, ez elriasztja a pákosztos madarakat 
az érett gyümölcstől. Bárcsak olyan hagymát 
árulnának, amely a hernyókat és a cserebó
kokat riasztja el a gyümölcsfáktól, de olyan 
nincs — még Mauthner Ödönnél sem. 

Hirdetéseket 
felvess a kiadóhivatal. 

SZÜGS SÁNDOR 
= F I A = 

bihardiósiegi ssölöoltvány-
.: termelo-czeg fióktelepe :: 

CZELLDOÜOLK, (Vasmegyo). 

Bárkinek Ingyen ét Wrm< ntve küldi 

s z í t o t t ™ , - es wuL árjegyzőit, 
mely minden szőlőbirtokosra nézve 
sok hasznos tudnivalót tartalmaz. 
Az oltványok Czetldömölkön sze
mélyesen iamegtekinthetők Áraim 
olcsók és anyagom kifogástalan. 

Megkeresések a fiéfctelep 

vezetőjéhez intézendők. 
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HENTESÜZLET MEGNYITÁS! 

/ Tisztelet iéi hozom Celldömölk és 
vidéke n. é. közönsége l>. t udomásá ra , 
hogy Celldömölkön, Sági utca. (Bá-
rányvendéglö épületében) 

h e n t e s á r u - ü z l e t e t 
nyitottam. . 

A n. é. közönség pártfogását hogy 
kiérdemeljem, mindenkor friss áruval 
fogok szolgálni. -... 

A tisztaságra és pontos mértékre 
nagy figyelmét fordítok 

Tisztelettel 

MEIZNER KÁROLY 
hentes-mester. 

Lapuk nyomdájába egy Un tuoncnl 
felvétetik! 

SiECKENPFERD-
Lüiomtej-wappan. 

Legenyhébb szappan bőrápolásra és 
pattanások ellen. 

ma» MINDENÜTT KAPHATÓ <*3*s» 

Mi-i-t T „ — „Papamegengedte! Hisz' valódi 
Jakobi-lile Anünicotin cigarettahüvelyek. 

. . iadoboibaa. 

Figyelem : Csakis ,,JAC0BI"jelzéssel valód 
Minden fadoboz egy érdekes büvészkár-

tyát tartalmaz. -

: : T A N U L Ó N A K : : f 
egy jo fiu azonnal fel-

MATER ISTVÁN fűszer- és 
csemege ktjréskedé.-ében : ; 

Szőlőoltván y, 
amerikai és hazu: vessző
v e l adási hirdetmény. :: 

v — • 
A DMtjaMótiga FöldroiveVj pyi minútterium 
6o90űtlS96 izámti tiokTáoyrendelete mmt^ri-

VrflSSOiOra amerikai vadTearaí, valamint 
ugyamly alanyokra nemeaitert, fenti rendeletnek 
méadan UkinleUen n < ?M.-lő, a legkiválóbb bor 

ea e i — » | » jaja 

gyökeres fás- és söldeltványok. 
uajmalii kaial aliaa él gjUkerea Teasiök ke-
rUaek eaea érben naajimmi TaMaaep aMkq, 

BADACSOsTT VIDÉKI SZŐLŐTELEP 
c á r e u a , a •ellett 

FOGSPECIALISTA BÉCSBŐL 
8-10 napra terjedd mnkMését é j ) 
CELLDÖMÖLKÖN, a -KORONA--
SZÁLLÓ L KM. 9. AJTÓ alatti ^ i / — — — — — — — • — — ^ — 
:: mátennében megkeidette. : : 

letilt mindennemű iofauikálatokit, fogtSméteket, 
porcénál-, eidtt és iranj-ból, — egyei fogakat él 

= egén ief tarokat — 
FINOM MUNKA MÉRSÉKELT ÁRAK 

= Rendelés egész nap. — 

Uj bognár-üzlet. 
Tisztelettel hozom Celldömölk és 

vidéke n. é. közönsége tudomására, hogy 
a Pápai-utcában (Pálovits Józsei ur 
házában) 

b o g n á r - m ű h e l y t 
. rendeztem be. 

Elfogadok mindenféle bognár mun
kát, melyeket kifogástalanul mérsékelt 
i r meUett késsitek. 

Beesés pártfogásét, kérve vagyok 

kiváló tisztelettel 

Sipőcz János 
bognár-mester. 

4) 

Eladó hegedű. 
Egy régi kitűnő hangii mesterhegedti 

j n t á n y o s á r b a n eladó. 
Czim: megtudható szerkesztőségünkben, 

Képeslapokból 
óriási választék = = 

D I N K G R E V E N Á N D O R 
papirkereskedésében. 

Egy jeles képzettségű szaksegédet hozatván, 

fogorvosi műtermemben 
mindenféle, rágásra és beszédre alkalmas kaucsuk lemezű és lemez 
nélküli madaratokat, arany koronákat, csapos fogakat, hídmun

kákat a megrende l é s napján e l k é s s l t e k . 

=== V I D É K I E K M E G V Á R H A T J Á K . = 

Hibás állása és tört darabokat 2 óra alatt kijavítok. 
Öntött arany, égetett (nem utánzott) porczellán. platina, czement 

f o g t ö m é s. 

Érzéstelenített fog- és gyökérhuzás! 
Mérs-ikslt ár, több évi jótállás! Rendelés d. e. 8-tól d. u. 6 lg. 

JDr, , H ó r ó á i S i m o n i o g o r r o s , 
P á p a . Jókai Mór-utca, 10-ik szám. I. emelet. (Blnm féle ház.) 

hanglemezek, tfik 
raktáron tartatnak 

D I N K G R E V E N Á N D O R 
papirkereskedésében 

C E L L D Ö M Ö L K . 


