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Farsangolunk, 
Meglehetősen avult, ásatag fogal

mat jelöl meg ma már ez a szó, hogy 
farsang. A római Saturnáliák jogutoda 
mindig többet és többet veszít jelentő
ségéből. A modern kor embere nem 
ragaszkodik a szükreszabott naptári 
határokhoz, mulat akkor, amikor jói 
esik neki s amikór pénze van hozzá. 
A farsang melle t vannak Szilveszteri, 
böjti, nyári, sőt legújabban ir% adventi 
mulatságok is. 
' Nem is nagyon búsulnak a tán
colni vágyó hölgyek és urak; ha a 
farsang megnyitó és záró terminusai a 
Húsvét szeszélyes dátumához alkalmaz
kodva, összébb szorulnak. Ha rövid a 
farsang, megtoldják a tisztelt bálrendező 
urak egy alapos tánclépéssel, amely 
belevisz a böjtbe és még a nagy hetét 
sem kíméli! 

Az idén, amikor a Húsvét vasár
napja ugyancsak korán, március 27-én 
beköszönt, a kalendáriumi farsangra 

.mindössze harminchárom nap jutna. 
Mivelhogy a farsang az Epiphania (Víz
kereszt) finnepét követő napon kezdő
dik és tart bezárólag húshagyó keddig, 
ami ezúttal február 8-ra esik. Hát per
sze, hogy kevés volna ez a harminc
három -nap a sok-sok bál és egyébb 
mulatság számára, amelynek a plénuma 
az 'ágyakban megfordul s legtöbbszőr 
meg is érik a kivitelre. De mint hosszú 
évek tapasztalata bizonyítja, rövid volna 
erre a célra még a képzelhető leghosz-
szabb farsang is. 

Surfot, nehéz időkben, így Vizke-

A lap szellemi részét illető közlemények és 
előfizetések a szerkesztőséghez intézendök. 

Megjelenik minden szombaton. 
Nyilttér sora 40 fillér. Hirdetések meg-

egyeiés szerint kezeltetnek. 

reszt táján, rendesen' azt szokták jósol
gatni az újságok, hogy a farsang nem 
fog sikerülni, mert az embereknek nem 
lesz sem kedvük, sem pénzük a mula
tozásra. Ezek a jóslások azonban nem 

szoktak beválni. Újra és újra csak azt 
látjuk, hogy sem a politikai, sem a 
társadalmi zavarok, sem az anyagi 
katasztrófa nem tudják elvenni az, em
berek kedvét attól, hogy a farsangi 
örömök- poharát fenékig ürítsék. Sőt, 
mintha az ínséges esztendőkben még 
nagyobb erővel csapnának fel a múla
tás kedv hullámai: egy bizonyos bohém 
hazardéria lesz úrrá a kedélyeken, a 
mely abból a felfogásból indul ki, hogy 
az egyéb bajokért vigasztalást kell ke
resni a táncban, muzsikában, a pezsgő 
gyöngyöző habjaiban. ' " ' : ' > 

Az idén is olyanok az anyagi és 
egyéb viszonyok, . hogy fényeseknek 
egyáltalán nem lehet 0ket mondani. 
Napról-napra drágább az élet és nagyon 
is elég lehetne a mulatságokra a rövid 
farsang. A báli naptár azonban zz idén 
is hosszú és napról-napra bővül. . 

A farsangnak ki kell elégíteni 

Az emberi test önYédelme. 
" ' " A létküzdelemben aligha fenyegeti egyet

len szerves lényt is oly sokféle Veszély, mint 
S í emberi testet Napjainkban is egén sereg 
bacillus, baktérium és micrococcus feoeztetett 
fel, a szabad levegőt nagyon hasznosnak, de 
egyúttal nagyon veszélyesnek is találták az 
orvosok, lakásunkban, eledelünkben, alvásunk
ban s mindennapi munkáink < közben annyi 
sOk ellenség fenyeget a hygienikusok észlelete 
szerint, hogy annak az embernek, ki az orvosi 

'Í*iíyVéfeeí-s a közé&szSegüf.Ti v*#Ám^-
nácsadó munkákat szorgalmasan tanulmá
nyozza, kétségbe kell esni jövője felél. Való
ban sok a mf ellenségünk s nagyon bölcsen 
alkotta azt a természet, hogy a küzdelmet 
velük szemben nem bizza egészen az ember 
eszére s az orvosok tapasztalatára, hanem 
bizonyos fokig Önmaga (mondjuk ösztönszerű
leg) védelmezi magát mindenkor^ 

- Mindenki ismeri ezen Önvédő fegyverek
nek némely nemeit így közönséges dolog, 
hogy legfontosabb és legkomplikáltabb szer
veink egyikét, a szemet, a szempillák oly 
lelkiismeretes hűséggel védik, hogy idegen 
tárgy s különösen, a levegőben rendesen elő
forduló porszemek csak nagy ritkán jutnak a 
szemürbe s ezen "esetben is legtöbbnyire addig 
mozogoak a szemizmok s oly sok nedvesség 
gyűl össze szemeinkben, hogy az idegen tárgy, 
legtöbbnyire Öntudatos hozzájárulásunk nélkül 
eltávolodik. Hasonló-az eset az orr s á t o r o k 

g ^ ^ k O b M ^ i ^ 
más alakokban mutatkoznak, mind valóságos 
reflexmozdulatok, melyekre öntudatosan alig 
gyakorlunk hatást Pedig azok az idegen tár
gyak, melyek ily Önvédő készülékek nélkül a 
tüdőbe jutnának, veszélyeseit lehetnek, egyet
len tüdőbe jutó ételdarab is könnyen okozhat 
halállal végződő tüdőgyulladást. 

A tüdő általában a legkényesebb szer

vek közé tartozik az emberi testben'"a igén 
természetei, hogy itt van a legtöbb őrálló is. 
Különösen nevezetes ezek kost a lélegző cső 
apró piheboritéka, azaz azok a a mikroskopi 
finomságú piheszőrOk, melyekről a nagy bonc
tudós Hyrtl azt állítja, hogy ' folyvást ugy 
mozognak, mint valami szellőtől lengetett 
érett bozakalászok tengere s amelyek épen 
ezen mozgásuk által nagyrészt isméi kiszorít
ják a légzőcsőBől a levegővel egyidejűleg 
óda befurakózó s részben nagyon ártalmat 
porszemeket Mivel azonban Ily porszem a 
lelkiismeretes Őrök figyelmét kikerülve, avagy 
tóok '«^láKtóUwWíSö ;á»el jüta tüdőbe, 
egy másik Önvédő eszközt is állított fel a 
természet as úgynevezett fehér vértestecKkó-
ben, melyeknek szintén saját mozgásuk van, 
mintha különös élő lények lennének s ame
lyek minden idegen testet rögtön elcsípnek 

rendesen burokba veszik s így ártalmat-
[ lanná változtatják. A beburkotásnak ily esz-
1 kOze által megtörténik, hogy gombostűk. 

hornyolt tetőcseróp-gyára Jánosháza. Számos elismerő 
A f leveles kitüntetés. Állandóan kapható: I . rendű tégla 82 K. 
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nemcsak a táncol ni vágy ókat, hanem a 
távolabbra tekintő mamákat is, akik a 
báli kiadásokat azon reményben teszik, 
hogy bőséges kamatokat hozzon a 
leányuk férjhezadásával. Mert a bál a 
legjobb házasságközvetitö 

Előbb a nagy tömegbálokat tar
tották ennek, mostanában pedig inkább 
az intimebb mulatságokat, piknikeket. 
Ez a hagyomány, a táncos kedven kí
vül az egyik főtáplálója a farsangnak s 
mig élni fog, addig a farsang is mindig 
sikerül s igy sikerülni fog az idén is. 

Megjegyzések v 

a „Vasvármegye' 7-lk számában meg
jelent „orvos és orvosnövendék" 

- r clmtt hírére 
Mielőtt észrevételeimet megtenném azon 

hírre, szükségesnek tartora előadni a tényál
lást, hogy lásson a közönség tisztán, tudja 
meg, hogy mennyire kélt redukálni azon hir 
értékét, ha kell, törjön pálcát felettem. 

Május vagy június haváaan egy délután. 
biztosan már nem emlékszem reá, Kardos 
Józset H.-Peresztegről bejött hozzam, hogy 
menjek el vele, mivel beteg a felesége. Azon
nal mehetünk —- felelém, — csak tegye fel 
a kocsijára az én ruganyos" ölesem. Útnak 
indultunk. 

Útközben említi, hogy délelőtt volt már 
ott egy pesti orvos, de azért mégis hozzám 
jött, mert ismer. Nem ismerem meg azt á 
pesti orvost, még uera mutálta be magát 
nálam. < • »• " 

Pedig egy jánosházai boltos járt vele 
faluról-falura, volt Bőgőién, Hosszufaluban, 
nálunk is és ugy mutatta be mint pesti orvos, 
aki a Götzl körorvost helyettesíti egyelőre — 
mondta Kardos. ' • 

Peresztegen tudtam még, hogy Salzber-
ger Ernő nevű orvosnövendékről van szó, aki 

a bíróval ment el azon betegekhez, akik je 
lentkeztek nála. 

A betegeknek receptet nem irt, de az 
zal távozott tőlük, hogy a jánosházai patiká
ból küld gyógyszert. 

Hazajövet felkerestem .azon füszerkeres-
kedőt s megmondtam neki, miszerint a tör
vények értelmében orvosnövendéknek nem 
szabad praktizálni, hacsak z főbíró nem ad 
erre engedélyt — kivételesen. 

Ha engedélye nincs, akkormint kuruzsló 
működik. Engedélye nincs — az ellen pedig 
tiltakozom, mert a kuruzslást nem engedjük 
meg. — 

Ezután mentem Szombathelyre az alis
páni hivatalba, ahol Radó főjegyző urnák 
előadtam jövetelem célját és okát. 

A főjegyző j i r t ó l hallottam, hogy Vas
megyében nem adnak erre engedélyt, mert 
szerinte nemrég a miniszter még szigorló or
vosnak sem adott. 

Ezzel távoztam. 
Ez a tény. Van ebben rosszakarat? 

\ Arról meggyőződhetett a közönség, hogy 
a Vasvárraegye gyakran közöl rólam elfer
dítve híreket, ugy látszik előszeretettel teszi, 
talán tetszelegni' akar olvasóinak. Kezdetben 
a »Nyiltterében«, cáfolgattam, legutóbb a 
hírek között cáfolta meg. 

Mi a célja nem tudom, nem is kérdem, 
ném is törődöm vele, mert én 25 év óta 
haladok ezen az utun, amelyen ma. Eddig 
minden tisztességes és helyesen ítélő úriem
ber, kifogástalannak és helyesnek ismerte el 
minden lépésemet. Hogy a hitványok és ga
zok mint vélekednek felőlem, ez hidegen hagy. 

Azon hir írójában több a" rosszindulat 
és megokolatlan rosszakarat mint bennem, 
mert szerinte helyes lett volna, ha itt egy 
orvosnövendék praktizált volna, követett volna 
el baklövés után baklövéseket és töltötte 
volna a temetőt. 

Furcsa, midőn a más szemében meg
látja a szálkát, a magáéban pedig a gerendát 
sem. 

Azon hir írója helyesebben járt volna 
el, ha erélyes hangon tiltakozik oly botrá-

srétek, sőt golyók is megmaradhatnak az 
emberi testben nagyobb veszedelem nélkül. 
Igen gya'cran magában a véredényben is ily 
rendőri szerepük van már a fehér vértes-

* f c*=*=-tecstéknek í melyeket loukocytáknak vagy 
phagocytaknak hivnak\ ahol * ifi&Hé.bik"té»ár. 
kat és mikrokokkákat, mintha azok jogtala
nul betörő ellenséges katonák volnának, fog-

„..;.-....jak el és börtönözik be. Igen természetes 
azonban, hogy ez a végtelenig nem terjedhet 

" s ha az idegen test nagy tömegben jő s az 
emberi testben gyorsan szaporodik, már a 
nagy anyagcsere is mérgező hatást okoz s a 
szervezetet komoly veszély fenyegeti. • 

Az emberi test • önvédelmi harcának 
egyik leghatalmasabb fegyvere a test saját 
melegének felemelése vagy más szóval láz, 

, ,- mély által sokszor oly sikeresen védi magát, 
hogy még az orvosok is haboznak,' vájjon 
szabad-e a lázas állapotot mesterséges esz
közökkel teljesen megszüntetni. Természetes, 

-' hngy ha a test hőmérséklete, mely rendesen 
87 C. körül ingadozik, már a 41-ik fok felé 

emelkedik, szükséges az orvosnak közbelépnie, 
mert ilyenkor már az élet is veszélyez
tetve van. 

A többi önvédő fegyverek közül, melyek 
száma teljesen erőteljes embernél' oly nagy, 
hogy valóban" csodának .Játszik , az -jogézség^, 
ügyi szabályok büntetlen áthágásának számos 
esete, még csak egyet em.li.tunk fel. Vérzések
nél, vagy operációknál köztudomás szerini 
egy-egy nagyobb eret lekötnek. Ily esetben 
természetesnek látszanék az, hogy a lekötött 
ütéren tul levő testrész nem nyer kellő táp
lálékot s lassanként el fog sorvadni. De az 
az eset nagyon ritkán áll be, mert a vér
keringés uj utat tör magának s az érhálóza-
tot igyekszik összekötni s bővíteni a veszé
lyeztetett testrész körül is, mely, — habár 
kezdetben csak kerülővé! s később mértékben, 
— szintén megkapja a tápláló vért, Az egész 
test gondoskodik tehát ebben az esetben 
arról, hogy egy része ne pusztuljon el. 

I 
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nyos eljárás ellen, hogy • a jánosházai köron-
vos orvosnövendékre bízza oly nagy kör kö
zönségének az életét '• 

Elismeréssel kellett volna nekem adóz
nia, amiért én oly erélyesen felléptem az ily 
törvénytelenség ellen s a közönség érdekéért 
sem időt," sem pénzt nem kíméltem, hanem 
sürgős intézkedésről gondoskodtam. 

Abban van a rosszindulat, a megokolat
lan rosszakarat, midőn reábízná valaki a já
nosházai körben lakók egészségét egy orvos
növendékre. • — ~ — 
. . . De felületességet és tudatlanságot árul 

el azon hir írója akkor, midőn azon orvos
növendék eljárását helyesli (mint egy ártat
lan bárányt tünteti fel) mert a legújabb mi
niszteri rendelet értelmében még a végzett 
orvos sem rendelhet addig betegeknek, vagyis 
nem praktizálhat, meg egy évi kórházi gya
korlata nincs.. 

Aki képesítés, jogosítvány nélkül bete
geket gyógykezel, az — kuruzsoL 

Nem lehet itt szó tanulásról, hisz azon 
orvosnövendék maga elismerte, hogy kapott 
egy-egy koronát. ~~ 

Gyalázat, ha egy orvos a betegeit csak 
annyira becsüli, hogy azokat egyszerűen egy 
orvosnövendékre bízza, akinek csak sejtelme 
van egyes betegségekről, "mindenféle betegsé
get még nem is látott, a betegségeket fel 
sem ismeri. ' 

Beszéltem erről annak idején egy cell
dömölki úriemberrel. Kikéri magának azt, 
hogy áz ö orvosaikról feltételezzék, hogy' a 
helyettesítést egy orvosnövendékre, bíznák. A 
lakásunkba sem eresztettük volna be, feleié. 

Ha ez nem emberszeretet. volt, akkor 
kettőnk közül valaki nincs tisztában azzal a 
fogalommal. 

Jánosházán két orvosnak állandóan any- ' 
nyi a dolga, hogy nincs néha idejük enni 
sem. Nincs pihenésük sem éjjel, sem nappal. 
Egy ember nem végezheti el itt az orvosi 
.teendőket, hacsak.nem üzletszerűen, felülete
sen tölti be a hivatását. 

Miféle orvos az. aki üzletté alacsonyítja 
nemes hivatását? 

Engem ismernek jól, én ambícióval vég
zem teendőmet, hivatásomért élek, idealizmust 
öntök abba is. 

Előttem a szegény olyan, mint a gazdag, 
ha beteg Nem teszek kivételt, ezt is tudják 
rólam.. • 

dok el honoráriumot, sőt ha szükséget látok, 
a zsebembe nyúlok. 

Én nemcsak tudom, mi az emberbaráti 
szeretet, hanem gyakorlom is, ez már a vé
remben van. . 

Az én. köreimet nem zavarja azon hír 
gyártója, lehet nála akármennyi is raktáron, 
éh nem veszek majd tőle leckét az ember
baráti szeretetről és nemes tettekről. 

Azt kérdem én azon hir írójától, vájjon 
nem emel né-e fel vétóját akkor, ha Szom
bathelyen pl. égy tisztiorvos egy negyedéves 
orvosnövendékre bizná a helyettesítést? 

Talán a szombathelyi publikum egész
ségének nagyobb az értéke, mint Jánosháza 
és vidékének? 

Egyenlő mértékkel mérjünk, akkor meg-
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látjuk, hogy kinél több a rosszindulat vagy 
megokolatlan rosszakarat! 

/ . De meglátja a közönség azt is, hogy 
' nem-e hitvány fráter az, aki a törvénytelen

ség megakadályozójára sarat szeretne dobni?! 
Jánosháza, 1910. január 11. 

Dr. Marton Adolf 
orvostudor, 

kép. egészségtan tanár. 

l e g m a k a c s a b b k i í i i g é i 

ugy fiataloknál, - mint öregeknél, valamint 
egyéb mellbántalraak, gyorsan megenyhül
nek a 1 - ' . - j 

SCOTT-Ie csQkamálolaj EMULSIÚ 
által. Néhány kevés adag tel
jes megelégedésére fogja ezt 
Önnek is bebizonyítani. 
A SC OTT-féle EMÜLSIÓ 
utolérhetetlen hatása alkatré
szeinek világhírű tisztaságári 
és erején alapszik, é9 a SCOTT-
féle tökéletesített eljárás által 
az a leggyengébb gyomorra 
nézve is megemészthetővé té
tetik.' 

A SC OTT-féle EMÜLSIÓ 
a legkiválóbb. 
Egy eredeti üveg ára 2 E 50 iUMr. 

Kapható minden gyógytárban. 

Az édes otthon. 

- ' ' Karosszékemben hátradűlve 
Nézem: a*tüz miként lobog . . 

- • - S mosolygó édes. a j k a i d r ó l 

Olykor egy-egy' csókot lopok. 

Itt ülsz mellettem kis feleség' 
Fejemet öledbe hajtva; 
Mondogatjuk, hogy milyen édes 
Leányka a kis „Duduska". 

. Qondolatunk elszáll a múltba: 
Midőn ifjú s te lány Voltál, 
Esténkint elcsevegtünk együtt 
A hold halvány sugárinál. 

' «K£S»*Kíönt a» -ábránd és az álom, -•' 
A ValóriÍTelébredénk. -*»L*.' ,* 
S nagy szerelmünk drága záloga 

„ "Mosolyogva tekint felénk. 

Én^neim kívánom a Világ kincsét, 
Boldogságom' itt föllelem 
S szeretve téged s gyermekünket, 
Édes nekem a küzdelem. 

Mert nincs a Világnak anriyi kincse, 
Nincs oly' arany s ezüsthalom 
Mélyért cserébe odaadnám 
Szerény, de kedves otthonom. 

Gyarmati János 
áll. iskolai igazgató-tanitó. 

H e t i k r ó n i k a . 

Eljegyzés. Pósfalvai Tulok Benő dukái 
földbirtokos, volt orsz. képviselő leányát,- Ilon
kát eljegyezte Major László kataszteri biztos. 

Vadászat Bögötón. Gr. Batthyány Ervin 
bögötei birtokán Nadler Herbert urodalmi 
számtartó f. hó 6-án és 7-én hajtóvadászatot. 
rendezett, amely fényesen sikerült Teritékre 
került 341 nyul, 18 fácán, 1 róka és egy er
dei szalonka. A vadászaton 18 puskás vett részt. 

A Polgári Kör tagjainak figyelmébe. 
Amit a raaltkor jelentettem, — megvalósult. 
Könyvtárunkat teljesen átalakítottam, most 
Sokkal célszerűbb. Mind a már meglevő uj 

, könyveket, mind a még be nem vezetett régi 
könyeket bevezettem a könyvtárba, tehát a 
könyvek száma szaporodott. Még egy heti 
türelmet kérek és akkor az uj katalógust 
(könyvjegyzéket) is kézhez kapják az olvasók, 
a tagok. A könyvtár nyitva van minden va
sár- és ünnepnapon 4-től 6 óráig. Előre is. 
figyelmeztetem áz olvasó-közönséget a vá
lasztmánynak azon határozatára, hogy köny
veket" újra csak akkor kap, ha a kivitt köny
veket visszahozza. Ezen határozathoz szigo
rúan ragaszkodom, így nem veszhetik el a 
könyv sem önöknél, sem énnállam. Ellen
őrizve van mind a két fél: a kiadó is, meg 
a kivevő is. Kérem még az olvasóközönséget 
arra is, hogy ha valamelyik könyvből egyJap 
hiányzik, jelentse ezt meg egy kis külön pa
piroson a könyvtárosnak, hogy ő arról intéz
kedhessek. '— Vagyok kiváló tisztelettel: Ki
rály János, a Polgári Kör könyvtárosa.—~ 

Megtörtént. '•Beállít a napokban egy 
szegény suszterhoz egy izr. hitsorsós, aki 
gyakran üti a mellét, hogy nem csalja meg 
az Istent és rendelt nála egy pár csizmát 
Mikor a csizma elkészült, hazaszállítja, mel
lékelve hozzá a számlát is, amely 7 forint, 
azaz 7 forintról szólt. A sok apró gyerek 
várta az apát a pénzzel, mert most lesz ke
nyér és vesznek fát is és meleg lesz a szoba. 
Minő keserű csalódás érte azt a szegény ipa
rost, különösen a sok apró gyereket »Nem 
jó a csizma — monda az á hitsorsos. aki 
nem szokta megcsalni az Istent — vigye haza, 
adja el másnak. Ha nem tud csizmát varrni, 
legyen szabó.< A szegény suszter hóna alá 
vette azt a pár csizmát s ment háza szomo
rúan az éhes, a didergő kis családjához. Egy 
mentő gondolata támadt, hogy vehessen ke
nyeret Házról-házra küldte azt a pár csizmát 

•?y*ar<4 nMáfirtrtgflt. S-rm^rrörtém^k: ojggájcafeg 
is vitték, aki szokta mondogatni, hogy ő nem 
csalja meg az Istent Felpróbálja — és jó. 
•Mi az ára« — kérdi újból? — »4 f r t « — 
•Itt a pénze, nekem van szivem — mondja 
— én nem csalom meg az Istent* 

Lopás a korcsmában. Bende József 
fuvaros csak szállitván . . . szállitván Simon 
János csöglei lakoat, mig be nem-tértek Mag
dicshoz Baccusnak áldozni. Az áldozat kedves 
volt Bachus Istennek és megörvendeztette 
őket jókedvvel, no meg egy kis csalafintaság
gal is. Mikor- az estének már j ó . a közepén 
voltak, a pohárnak meg már jó a. fenekén, 
akkor Simon József gavallérosan 50 koronás
sal fizetett, letevé az asztalra. A nagy be
szédben az 60 koronás — mint a kámfor — 

eltűnt. A föld nyelte-e el, vagy valamelyik 
zsebbe vándorolt-e, nem tudták. — De mégis 
megtudták.*- Ugyanis Bende József fuvaros 
kérte Simontól a fuvardijat Ekkor kezdte 
csak Simon keresni a hiányzó 50 koronát 
Hol volt, hol nem volt, de az igazság őrei 
vallatóra fogták a gyanúsított Bendét, aki 
végre az ellopott pénzt — i mert ó" lopta el — 
az egyik zsebéből kihúzta és átadta tulajdo
nosának. Ezért aligh.nem jár majd valamit 

A tolvaj Szabósegéd. Simon János 
szabósegéd részeg fővel megunta a mestersé
gét, azért más foglalkozás után nézett. T. i . 
idegen holmik (kabátok, nadrágok) eltulajdo
nításával kezdett foglalkozni. A lopott porté
kákat egy" helybeli szabónak adta el, aki 
azonban egyszerre vitte a csendőrségre. A jó-
madarat hamarosan elfogták, és alighanem 
dutyiba teszik. . - ' • . ' 

. Veszedelmes fenyegetés. Egri József 
megtanulta Amerikában a veszekedést, amit 
itthon is folytatni akarván, az egész családját 
lelövéssel fenyegette. De még elég korán a 
kezére koppintották. Nem lévén fegyverenge
délye, a szemfüles csendőrök kíváncsiak lettek 
á 'forgópisztoly külsejére, ő azonban a sógo
ránál elrejtette. A keresésnél a kis leány 
mondta meg, hogy a pisztoly az ágyon, á 
paplan alatt van. A pisztolyt 35 tölténnyel 
együtt elkobozták. . -

Tapasstás az utcán. Két párt állott 
egymással szembe; á két párt négy legényből 
állott Dühösen néztek egymással szembe. 
Végre Horváth József muzsikus fia — a hős 
— egy tégladarabot" tapasztott a borbély-se
gédnek a képéhez. A tapasztás nyomai so
káig láthatók voltak a legény arcán. 

Táncmulatság. Az alsósági róm. kath-
Ifjúsági Egyesület 1910. jan. 8-án tartotta 
mulatságát, amely ugy anyagilag, mint er
kölcsileg igen sikerőlt. Az összes bevétel 120 
K volt, a tiszta jövedelem 90 K, amely az 
Egyesület könyvtára javára lorditta tik. — A 
mulatságon felülfizettek: Raffel Dénes 5 K, 
Pálinkás Géza 4-20 K, Kemenesaljái Tpénztár 
3 K, Somogyi Aladár szolgabíró, Loránth 
Gyula jző, dr. Balassa Jenő, Vadászy Pál, 
Eőry Pál, Sebestyén János vendéglős, Kováes 
Sándor tanító, Ölbei István 2—2 K, Marton 
Gusztáv tanító, Kovács Sándor jző, Koczor 
Márton tan,, ötvös Balázs középisk. tanár, 
Günsberger Mihály, Fischer Manó, Gerencsér 
János, Havasy János, Maár Elek, Bruckner 
Adolf 1-20—1-20 K, Rotschild Miksa, Dóra 
Nándorné 1—1 K, Maár Izidor, Fekete József, 
Tar József, Néki Ernő, Szabados József, Szabó 

an iBd^gajÜpa Cfl f i < f l s j r i | r v g i n -
dor, Baranyai Ferenc, Sebestyén Bálint, Rózsa 
István, Gúger Károly és Dóra István 20—20 
fillért V.-:-

Verekedés Pálián. Ví kereszt ünnepen 
a pálfai és a martonfai legények is keresz
telkedtek, de nem hideg vízzel, hanem meleg 
vérrel. Mert hát a korcsmában a szót követte 
a bicska, a bicskát meg a vér; ezt követte a 
versenyfutás mindkét részről. — Az érmeket 
a bíróságnál osztják ki. 

A vakokért A Dunántúli Vakok Egye
sülété 1910. jan. 15-én este Szombathelyen, 
a »Sabária« nagytermében Szalón-kabarét 
rendez. Az egyesület a fesztelen szórakozás 
jegyében szívesen lát mindenkit, aki a nemes 
cél érdekében mulatni akar.-Kezdete pontban 
fél 9 órakor. Felülfizotések köszönettel fo
gadtatnak. — -•— ..• '_' ." • 
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Siói a nóta Rigácson . . . Rigácson 
felújulnak a régi jó napok . . . Megtörtént... 
Él valahol a falában Bolla Jánosné özvegy
asszony szép leányával. Napos vendégei vol
tak Bolla Jánosnénak. Miut a régi nemes vi
lágban vendég vendéget ért, egyik férfi a 
másiknak adta kezébe a kilincset Szegény 
ajtó, sokat szenvedett a sok nyitdgatástól, 
zárogatástól I Egy jó lélek megkönyörült rajta! 
Éjnek idején, mikor már minden és mindenki 
alszik, csak a szerelem van ébren, — egy 
valaki szerelmesen magához ölelte az ajtót 
és elvitte boldog otthonába szivének egyetlen 
tárgyát: az ajtót és most boldogan égnek '— 
akarom mondani — ég. Hogy hol, — ki 
tudja? Bolla Jánosné azonban.azt gyanúsítja, 
hogy Salamon Jánosnál és Prépost Józsefnél. 
Ezek azok a bohém ifjak, akik — szerinte — 
elemelték az ajtót. Salamon János és Prépost 
József, mint öreg gyerekek, tiltakoznak, hogy 
ók lettek volna szerelmesek az ajtóba. A bíró 
majd igazságot tesz a szerelmesek között. 

Müvósxi ékszerek. Az ékszerek meg
választásában fődolog a jó izlés. Ha már 
nem vásárolhatunk menyasszonyainknak,' fe
leségeinknek olyan ékszereket, amelyeken 
nincs valami nyoma az ékszerész művészi 
felfogásának. A sablon ma már az ékszernél 
is. visszatetsző. Egy igazán művészlelkű mo
dern ember ékszerei keltenek az újabb idő
ben feltűnést Budapesten. Low Sándor (Jó-
zsef-körut, 61.) ez az úttörő ékszerész, kinek 
párisi módra berendezett üzlete, kirata igazán 
feltűnést keltó módon hódítja a közönséget a 
művészi ékszerek megbecsülésére és vásárlá
sára. Az ilyen törekvés megbecsülendő. Kö
zönséget nevel á művészetnek, fejleszti a jó 
ízlést, kiküszöböli a sablont s terjeszti a K é p 
szeretetét « 

, Japán aj esztendő. Japánban az újesz
tendő az év legnagyobb ünnepe s hivatalosan 
1, 8. és 5-én ülik ugyan, de nemhivaulosan 
a zsivaj már december 13-án megkezdődik; 
A japán újév már csak azért is zajosabb és 
lelkesebb, mint a mienk, mert egyszersmind 
a tavasz hivatalos kezdetének is ünnepe. 
Ilyenkor mindenki ajándékot ad a másiknak 
és egész Japán kölcsönösen szerencsét kiváú 
egymásnak. Az év utolsó napja különben 
nagyon kritika* nap náluk, mert ilyenkor min
denkinek ki kell fizetnie adósságát Aki teheti 
bojik a hitelezője elől és ha december 31-ig, 
éjféli 12-ig meg nem csípik, akkor meg vsa 
mentve, mert agy évig megint nem kell f i 
zetnie. Újév napján egyetlen japán sem sepri 
ki a házát, vagy udvarát, mert e napon söp-

^m^m»ap^*aMtfon veszedelmes/. ? V 
A l e m s é k számlája. A Bodapest-

Terézvárosi" OrVostársasagtól a következő 

KÉRDEZZÜK MEG A HÁZI ORV Q1 

r o n d o r f i 
l a l k i l i k u i " ™ » « ™ 8 

g a p a n u u t n | 
Bor, peísgőhöz a legjobb Ital. 
magyarországi lőraktár: Bpest, V. Zoltán-u. 10 

figyelemreméltó kommünikét küldte a lapok
nak: A Budapest-Terézvárosi Orvostársaság, 

..tekintve, hogy az- orvos díjazása manap is 
csak akkora, mint a milyen - már évtizedek 
előtt volt, noha azóta a tisztes megélhetés 
költségei hihetetlenül emelkedtek, elhatározta, 
hogy nagyobb mozgalmat indít az orvosi ke
zelési dijak felemelése ügyében. Igaz ugyan, 
hogy némely •család-megértve â kor igényeit, 
az orvost felszólítás nélkül is jobban díjazza, 
de ezek, fájdalom, mégis csak ritkább jelen
ségek. Ezért az orvosok most már nyomaté
kosan érvényre akarják juttatni jogos igényeit 
Az oly betegek, akik azt hiszik,, hogy áz 
orvost tulfizetik, jól tennék, ha a külföldön 
már nagyon elterjedt számla-rendszer meg
honosításához hozzájárulnának. Ezzel egyide
jűleg a külföld mintájára szokássá vállhatnék 
az orvosi számlának félévenként való kiegyen
lítése is. Ez újítást az orvosok szívesen fo
gadnák el és a szerényebb anyagi helyzetben 
levő könnyebben megfelelhetne fizetési köte
lezettségének. Ily irányú mozgalmát a v,déki 
orvosok is indíthatnának, összetartásban van 
az erő. Sehol nem fizetik az orvost oly rosz-
szul, mint"a vidéken. Ha minden drágább, 
emeljék fel az orvosok is a kezelési dijakat 

Ingjén ktayr a házinyultenyószlés-
röL A Házinynltenyésztők Országos* Szövet
sége (Budapest Csillaghegy), a házinyúl tenyész
tés népszerűsítése érdekében minden érdeklő
dőnek ingyen küldi meg most megjelent is
mertetőjét a házinynltenyésztésről, amelyből 
bárki mégismerheti ezt a hasznos gazdasági 
mellékágazatot, hogy maga is belefoghat a 
jövedelmező tenyésztésbe. Ezt a kezelést is 
megkönnyíti a Szövetség azzal, hogy jó te
nyésztő anyag beszerzését közvetíti, sót va
gyontalanoknak ingyen is ad. A házinyulak 
vágását és gereznájuk gyűjtését a Szövetség 
csillaghegyi telepén, valamint húsuk árusítá
sát a Központi Vásárcsarnokban megkezdték; 
a termékek tehát bármely mennyiségben ér
tékesíthetők. 

A nagy szerelem. Egy gazdához ven
dégségbe ment a sógor. Poharazgatás közben 
aztán szó került a feleségről is. 

— No iomám, — kiált fel a vendég, 
derék asszony a kend feleséget 

— Hát bizony derék asszonyi — szól 
a házigazda és megsimogatja élete párjának 

arcát, nem is adnám oda a fél világért No 
de hát kendnek sincs oka a panaszra. 

— Hát bizony nincs; engem is jó fele
séggel áldott meg az ég! Nem adnám oda az 
egész világérti 

Mikor a vendég elment, ezt mondja 
duzzogva az asszony: 

— A sógor mégis csak jobban szereti 
_a .feleségát. L _ _ . _____ 

— Hát már mért ?•— 
— ö az övét az egész világért nem 

adná, kigy elmed meg csak a fél világért ő 
szereti jobban. 

— Szereti a csudá(, — kiált fellobbanva 
a gazda, csak nagyobbat hazudott mint én. 

uaoona-arax- -
— 1910; jan. 14-én. — -

Salzberger Rudolf jelentése szerint: 
Búza 13-50 1'360 korona. 
Rozs 900-^9-10 
Árpa 6-80— „ 
Zab . 7-00— 
Bab 8 -
Tengeri 6-70-^80 „ 

pr. 100 kgr. > 
Irányzat ' szilárd. *' 

P E l a d ó = 
egy igen jó b l l l i árá -as s ta l 

(forgatható) dákokkal és go

lyókkal együtt. — Értesítést 

ad a Sorházban; Jfxtag J é n e l 

i a d ó 
azonnal,' egy nagy ttllethelyí-
ség, lakással, JÁJIOSBJÜuH, 
a vásártéren, az újonnan épült 
— 'í^vács-féle házban.) — 
Bővebb értesitést ad a kiadó 
hivatalunk — vagy a talaj'' 
dobos K o v á c s s z á l l o d á s 
DEVECSERBEN (Nemzeti szálló.) 
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Stock-Cognac Medicinái 

Camis és Stock 
gőzpároló telepéből, BARCOLA. 

Egyedüli Gognac-gőzfőződe állandó 
hivatalos vegyi ellenőrzés alatt. 

K a p h a t ó J á n o s h á z á n : 

S I N G E R S Á N D O R ü z l e t é b e n . 


