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társszerkesztő.

A Halley-üstökös nem találkőzik a földdel.

üslökösről és tudományos szempontból
megdönthetetlen módon kimutatta, hogy
az üstökös csóvája a kéksavnak a leg
Eddig az összes csillagászok egy kisebb nyomát sem tartalmazza.
A megnyugtató hírek dacára is sok
behangzó véleménye alapján az volt az
helyütt
az üstököstói való félelem nagy
általános nézet, hogy a föld május hó
rettegést
idéz elő á nép között. Cosen19-én 3—4 óra között halad keresztül
zában
a
nép
körmeneteket tart, Piemonta Halley-üstökös csóváján. Ez a talál
ban
több
öreg
asszonyon vallási téboly
kozás azonban nem történt meg. Ró
tört ki, Trevisoban pedig egy hirtelen
mából azt táviratozzák, hogy MHosevics
megőrült asszony a papot kikergette a
tanár, az ottani csillagászati intézet
templomból. Ugyanilyen hirek érkeznek
igazgatójtra következő kijelentést tette:
az Egyesült államokból is, ahol különö
_ " «.— A római páduai csillagvizsgáló
sen a déli államok szerecsen-lakossága
intézetek közösen tett megfigyelések
retteg az üstököstől. Naponta nagy kör
alapján matematikailag megállapították,
meneteket tartanak és imákkal meg
hogy a Halley-üstökös csóvája az üstö
énekkel igyekeznek távol tartani a világ
kös pályájával akkora szöget képez,
végét. A hatóságok mindenült óvóintéz
hogy a csóvának a földel való érint
kedéseket tesznek esetleges zavargások
kezése ki van zárva.
megakadályozására.
Madridból jelentik, hogy Inignez
Egy magyar tudós véleménye.
csillagász május 13-án és 14-én spek
A Földnek az üstökössel való ta
troszkópiai felvételeket készített a Halley- lálkozásáról Tass, az ógyallai obszer

Medve Gáspár.
Színész história.

t

Irta: (Mer Iitvia.
A kisváros baktera éppen elkiabálta az
» Arany dika« szálloda előtt, aztán hossza
alabérdjára támaszkodva, bele bámult a v i 
lágosságba, amely a nyitott földszinti ablakból
Ömlött ki.
'
A cigány veszettül hozta odabent éppen
a Lili-keringőt, amibe egy pár jókedvű mulató
közbe ordította a Casanova vezérdalát, oda
lulharsógja, hogy pedig a harmónia teljes
legyen, a bakter-körösi lány ismert dallamát
dúdolgatta, ugy gondolkozva, hogy ha az urak
mulatnak, miért ne mulathasson ő is a maga
módja szerint Egyszerre egy borizü hang
recsegve szólalt meg a háta mOgött:
— Nagyon jól van, barátom — nagyon
jól van! A hangja terjedelmes, mély és kife
jezésteljes, szóval tökéletes. Maga egy zseni a
kiből én kifaragom a világ első ^basszistájátÉn mondom ezt, Medve Gáspár, az or
szág első komikusa, a ki tudom, mit beszélek,
a ki már több nevezetes nagyságot szült a
hazának:
... . '.. r

Én gyújtottam lángra az isteni szikrát
Róna Gizellában, a világ legszebb asszonyában,
akit feleségül vettem, hogy kiképezhessem. Ki
is képeztem, arany annak az asszonynak
minden szava, ritmusos a járása, villám a két
szeme, telt a keble, édes titkokkal, vágyódás
sal tele.
Ne röhögjön barátom, ne röhögjön, ami
kor én a feleségemet istenítem. Becsülje meg
azt az asszonyt, becsülje meg, különben el
csapatom a hivatalából, el én, ha maga lenne
kelmed a főjegyző, még akkor is, mert a ki

A lap szellemi részét illető közlemények a
szerkesztőséghez: előfizetések, hirdetési dijak
és reklamációk a kiadóhivatalba küldendők.

Megjelenik minden szombaton.

sora 40 fillér. Hirdetések megegyezés szerint kezeltetnek.

Nyilttér

vatórium asszisztense a következőkép
nyilatkozott:
— Utolsó megfigyelésünk szerint
az üstökös magjának fényessége közel
elsőrendű. Csóvája keskeny és hossza.
26 fok. — Földünk a csóva szélső
részén fog áthaladnt, de csak akkor,
ha a csóva iránya .egybeesik a nap, az
üstökös és a föld vonalával. A szerdá
ról csütörtökre virradó éjszakán fénytani
tünemények várhatók, esetleg hulló csil
lagok, mágnességi és légelektromossági
zavarok. A holnap éjjeli megfigyeléseink
csak ezekre a tüneményekre szorítkoz
nak. A megfigyelés legkedvezőbb perió
dusa május vége felé lesz.
Egy osztrák

csillagász -véleménye.

Mintegy bécsi távirat jelenti,Rheden
dr., a bécsi egyetemi csillagvizsgáló
adjunktusa szerdán reggel megfigyelte
a Sonnenwendsteinon a Hallej-üstököst;
látszólagos hossza 83 fok; tehát a hold

át és a szinésztrupp uaivája, komikája, ope
rett-primadonnája a főkapitány, főjegyző és
járásbiróval a szoba kOzepén rakták a táncot
eszeveszetten, neki bomolva. — A lámpa v i 
lága megtört fénnyel pislogott át a dohány
füstfelhőn és a kipirult lihegő alakok ködbe
borulva járták a vad boszorkánytáncot

Az asztalfőn ült a pocakos polgármester,
mellette a szép Medve Gáspárné; körülöttük
egy pár borotvált képű ur és kimondhatatlan
módon kiöltözött asszonyság. — A trupp
igazgatója egy keselyképü kopasz emberke,
tkerákkJW ,y»<itafflágn aranylánceat
első ember ebben a csétgyürüvel vézna ujjain, pezsgős pohárral a
rongy fészekbe és ez az első ember most is kezében éppen tósztot mondott, amikor Medve
• \
ott suttog s z e r e l m e s szókat a fele- Gáspár belépett
ségem fülébe, ott abban a s z o b á b a n cigány
A tószt rövid volt, de velősu r-~/*|nmagát
és pezsgő mellett Ha pedig nem hiszi, hát magasztalta Benne a jó ember, hogy oraranyire
jöjjön velem és nézze meg. Ezzel a kis em átérzi a színművészet szent hivatását: mennyire
berke már be is botorkált a nyitott ajtón, össze tudja azt egyeztetni a közönség jogos
ahonnan a kurjongatás még most is kihallatszott igényeivel.
íme, boldog megelégedéssel, a jól felfo
A bakter pedig nyakába akasztotta az
alabárdot és lassú tempós lépésekben indult gott és betOltőltOtt hivatás büszke tudatával
az útjára, mTnrbTyán ember, i Ki a mai nap tekint le munkájára, mert látja, hogy nemcsak
a nagyközönség igényeit elégítette ki elsőrendű
mulatságával, teljesen meg van elégedve^
Odabent vígan folyt a dáridó; a cigányok- erőkből álló társulatával, de körültekintő
egy hirtelen kanyarulattal csárdásba csaptak gondossággal sikerült megnyerni a hangadók

átmérőjének százkilencvenszerese' Az
üstökös farka tehát keresztülhuzódik.az
égboltozatnak csaknem a felén. A va
lóságban a csóva eszerint több, mint
hetven millió kilométer. Ha ezek az
adatok megfelelnek a valóságnak,akkor
a íöld május 19-én hajnalban nem a
csóva végén, hanem a derekán megy
keresztül. Bár e helyen kissé sürübb a
csóva anyaga, mint a csóva végén, azért
mégis annyira ritka, hogy semmiféle
káros hatással nem lesz sem a földre,
sem lakóira.
Moreux abbé, a bourgesi csillag
vizsgáló intézet igazgatója azt állitja,
hogy a Föld már 18-án reggel keresz
tülhaladt az üstökös csóváján.

fog állani, hogy csakis a szabadbán,
vagy valamely magaslatról fogják lát
hatni.
;•
Ez a hét a legkedvezőbb alkalmat
nyújtja az üstökös megfigyelésére.Ebból
a célból 7 órakor valamilyen magasla
ton kell állást foglalni és ugyanabba az
írányDáTTteTTieklTlteiii;" a l i o l ' f m o p -ló'
nyugodott és valamivel a láthatár felett
meg fog jelenni az üstökös magja. Az
első pillanatban ugy néz ki, mint egy
állócsillag, de mégsem téveszthető öszsze olyannal, mert az állócsillagnál öszszehasonlitatlanul fényesebb s azonkívül
olyan udvara lesz, mint a holdnak,
amikor az est teljesen leszált, akkor
ezek a kisugárzások felveszik az üstökös
csóvájának az alakját és maga teljes

Mikor látható az üstökös.
....
ur-;
. „ J i pompájában lesz látható az üstökös.
Május 20-tól kezdve- már szabad JTK.'
. .
'
...
u
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megfigyelés mindig
szemmel is láthatjuk az üstököst. És
könnyebb lesz, inert az üstökös emel
pedig napnyugta után 8 óra 45 perckor
kedik és igy mindig magasabban lesz
a nyugati égbolton.
látható az égen.' :
..
i
Május 25-én a Haliey-üstökös lát
M.
0.
ható napnyugtától kezdve esteli 1 "óráig.
A többi napokon május 30-ig hasonló
képpen.
Jöjjetek a Balatonhoz.
Május 30-án a nap nyugati égbolt
ján, napnyugtától kezdve este 11 óra i
Még nincs itt a fürdőévad, még
nincs itt a nyugalom ideje, de azért
30 j>ercig.
Több csillagász véleménye szerint már ajkunkon ott lebeg a kérdés, hogy
ha az üstökös, mégis találkoznék a hova menjünk nyaralni ?
A nyaralás a kulturvilág terméke,
földdel, az üstökös 19-én hajnali 3 és
de a kullurélel egyenes következménye is.
4 óra között pár pillanatra felcsillan'az
Kifáradt, meggyötört idegzetű pol
égbolton.. .,
gártársaim jöjjetek el az őserőhöz. a
Akkor, mikor az üstökös a nyugati Balatonhoz.
Nagyvárosi emberek, kiknek mel
égbolton látható lesz, olyan alacsonyan
h
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Csak Gáspár nem volt megelégedve a
méltánylását is; mert ime a járásbiró ur; a
főjegyző és a főkapitány ur mind megtalálta tószttal. Dühösen csapolt öklével az asztalra,
azt, a mit keresett és hogy diadala teljes le arcából kikelve ordította: Ki beszél itt miszgyen, sikerült nagy áldozatok árán társulatához szióról? — Teljesített kötelességről és szent
szerződtetniMedve Gáspárnét is, ezt a világszép hivatásról? Ez a zsírunkon hizlalt majom, aki
asszony', hogy ezzel a város első polgárának, j a színészt rabszolgának, a nőt pedig árucikk
a polgármester urnák (a kit az úristen a hazai j nek tekinti, akivel kereskedni szokott, mint
színművészet dicsőségére sokáig éltessen) ked örmény-boltos a birka bőrével ? Pfuj! Szégyelje magát, maga Ripacs!
vébe járjon..
_
_
— Gyere asszony, menjünk"* haza, "nem
Büszkén tekint munkájára, mert Medve
•Gásparné ott ül a polgármester ur mellett, való vagy te ebbe a társaságba! — Szegény
TejeVlrerjteTe-'taatftiBT^tfosja gOmbülfelkarjai Gáspár^djj^QJtszor' elb*caag)a_már ezt a be-,
val — szóval minden jól megy — és ő nyu szedet, de sokszor és de mindig hiába.
godtan hajtja le álomra a gondterhelt lejét,
Most is kacagott az egész társaság, de
mert jól tudja, hogy a polgármester ur át legjobban az asszony, aki gyorsan felkelt,
hatva a misszió szentségétől, amelyet ő oly nagyot nyújtózkodott, mint egy prédára áhí
nemesen tóit be, pártolólag fogja felterjesz tozó nőstény __tigris, gúnyosan vágta oda a
teni államsegély iránti kérvényét a magas dühöngő Gáspárnak: Ma nem megyek haza!
miniszterhez; — mint oly ember kérvényét,
A kis emberke megrendült erre a kije
aki zászlóján arany belükkel irja fel ezt a lentésre, először tört, zúzott, dühöngött, aztán
jelmondatot: .Mindent a művészetért!.
könyörgésre fogta a dolgot, de biz ez se hasz
A trupp, éljenzett. A cigány tust húzott, nált, aztán újra csak dühöngött, fenyegetődmire a táncolók is kénytelenek voltak abba zött, hogy igy lesz ugy lesz, ha azonnal haza
hagyni az ugrálást és összeütni poharaikat a nem megy vele az asszony!
polgármester ur poharával, aki nagyságának
Az pedig vette a bundáját, karját a
tudatában királyi leereszkedéssel nézett végig polgármester karjába akasztotta és lenézőleg
* hódolók kopott seregén.
• j
félvállról szólt oda az urának: Soh'se fáraszd

lére ráfekszik a nagy városok fojtó
levegője, jöjjetek el "Balaton mellé.
A Balaton mellett dus növényzet
gondoskodott arról, hogy a levegőt ál
landóan tisztán tartsa, oxigénnel, sőt
ózonnal telítse, a Balaton vize pedig
egyenletesen látta el vizpárával és igy
a balatonmelléki levegő a belégzésre
'.YÍL..egyenletes lesz és ez nagyon
fontos a tüdőnkre, meri a' szervezet"
nem szívesen türi az extravagantiákat.
Ugyanígy vagyunk a hőmérséklettel is,
melyet a nagy víztükör megóv minden
szélsőséges ingadozástól. A Balaton mel
lett a természetet és a nyarat nem a
fürdőigazgató csinálja, hanem a termé
szet maga-magát és ez az őserő lesz a
mi erőink uj forrásává. Testszervezelünk szinte tobzódik az őstermészet
nyújtotta gyógytényezókben és pár hét
a Balaton mellett elegendő arra, hogy
az elmúlt év minden terhét lerakja
magáról és csakhamar bekövetkezik az
energiagyüjtés, az erőelraktározás a jövő
év testet é s lelket ölő munkájára.
Szoros a kapcsolat test é s lélek
között, ami a testet felüdíti, megnyug
tatja, az megnyugvást és felüdülést visz
a lélekbe is. Nem azért megyünk nya
ralni, hogy ott magunkat a k á r testileg,
akár lelkileg kimerítsük, általános pihe
nést keresünk és mégis m á r egy-két
heti tartózkodás után, mikor a test m á r
regenerálódott, velünk született tulaj
d o n s á g u n k n á l fogva keressük a fára
dalmakat, szórakozásokat s z e l l e m ü n k n e k .
Azért leghelyesebb m á r jó előre
olyan helyet választani, ahol az eset
legesen t á m a d ó igényeink kielégülést
nyerhetnek. Erre pedig a legalkalmasabb
pont Keszthely, mely mig "egyrészről,
mint a Balaton legfestőibb helye, nyújtja

magad Gáspár, tudod, hogy engem nem egy
könnyen jjeszt meg valaki, te legalább nem,
nem bizony barátom — soha, soha!
Víg kacagás közben hangos zeneszóvá'
kivonult az egész díszes társaság, ki erre, ki
..arra, ők tudják, hogy hova.
Az a megkínzott kis emberka pedig,
kezét leeresztve rogyott le egy székre és csak
bámult maga elé, belé a.nagy semmiségbe;
á" szája -még- mozgott; motyogott valamit? ét
agya már felmondta a szolgálatot, zavarosán Iwjfatoduk^ benn* *.
+tiu<th<\.
egymást;' kiindulási pont és végcél nélkül. Csak — egyet látott tisztán, hogy ez a szépséges bes
tia szemérmetlen módon meggyalázta ismét
és cinikusan vágta arcába, hogy még csak
meg sem tudja őt ijeszteni.
-

Kitámolygott, mint egy részeg ember,
dülöngve ment haza az üres lakásba. Nem
érezte már a gyalázatot sem, csak az a.kacagó hang csengett még a fülében, csak a
düh tépte a lelkét, amiért, hogy ő mán. nem
tudja azt az asszonyt meg sem ijeszteni! — Egyszerre csak kipattant megbénult agyából
egy gondolat s dühtől torzult arcán végig
cikázott a,vigyor, szeme mély gödréből ki
villant az öröm; lázas sietséggel, attól remegve,

ö. oiuai.

a Balaton értékes előnyeit, másrészről
a támadható minden igénynek eleget
tész. .

Jánosháza és, Vidéke

21. szára

Heti krónika. -

üresedésbe. Az intézetben 100. növendék'
számára berendezett bentlakás van. A kedvez
ményes helyek a közép vagy polgári iskola
-—'
:
;
l
;
Személyi hir. Lapzártakor értesülünk, IV. osztályát szép eredménnyel végzett tami
Olyan ez a kis város, mintha Bu
dapestnek egy szép kerületrészletét te hogy dr. Maróthy László, a celldömölki vá loknak fognak adományoztatok Ezenfelül a
lepitették volna át, annak minden egéaz- lasztókerület egyik képviselőjelöltje városunkba dunántúli református egyházkerület az e
ségtelensége, pora és lármája nélkül a érkezett és a Központi-szálloda erkélyéről be kerületből való érdemes fiukat külön is segé
magyar paradicsomba, a Balaton legfes- szédet intézett az egybegyűlt Választópolgá- lyezi. A teljes dijat fizetők ellátása évi 260
: koronába kerül. — A folyamodványok bekül
tőibb _pontjára.
^
- rókhoz.
Halálozás. Özv. Schvartz Henrikné a désének határideje május 31-ik napja: . <
~ ~ Pedig a Balaton ugyancsak bővel mull héten rövid szenvedés után elhunyt. Az
Mikor lesz a népszámlálás. Az álta
kedik festői részletekben. Keszthelyen elhunytat több jánosházai uricsálád gyászolja. lános népszámlálás megtartására vonatkozó
rendelkezések szerint minden tizedik esztenélhetünk falusi egyszerűségben^—teHes-|-—
A képviselő választás, napját Vasvár
dőben.nevezetesen a Zérus szám jegygyei vég
testi és szellemi nyugalomban. .
megye központi választmánya május 18-án ződő évek utolsó napján kell megtartani a
Itt nálunk egyesítve van minden tartott ülésén mind a tiz kerületben június népszámlálást. A legutóbbi általános nép
és még hozzá nincs is kereskedelmi elsejére tüz e. A celldömölki kerületbeválasz számlálás 1900. december 31-én volt, a leg
tási elnökké Berzsenyi Dezső, helyetteséül közelebbi tehát ez év december í l - é n lesz.
részvénytársasági alapokra fektetve, ná
Brunner Ferenc, a szavazatszedő küldöttségek
A népszerűség titka. Mióta hire kelt
lunk nyújtja a természet maga-magát
helyettes elnökéül gróf Nicky Ferenc és Ká annak, hogy Löw Sándor budapesti ékszerész
és mi ezen természeti áldásokat nem
rolyi Endre, választási jegyiőkül Scheiber (József-kürut 81.) Trencsénteplicen üzletet
helyeztük el gyümölcsöző kamatokra,
Zsigmond- és Sokoray Elek',- helyetteseikül
melynek örök tőkéje legyen a fürdős- Gaál Gergely dr. és Polcer, Dezső dr. válasz nyit a fürdőszezonra, egyre-másra érkeznek
az üdvözlő levelek a népszerű ékszerészhez.
vendég, hanem szeretettel fogadjuk az tattak meg.
.
Löw népszerűségének minden titka abban áll,
idegent és vele örülünk, midőn látjuk
hogy a közönség pénzéért olyan ellenértéket
Felülfizetések.
A.
kemenespálfai
kath.
életkedvét megjönni, idegeit megnyu
godni, életerőtől duzzadó testét, egész kör táncmulatságán felülfizettek: dr. Maróthy nyújt," mély~a legkényesebb igényeket is tel
ségtől kicsattanó, napbarnított arcát. , László 10 K, Rosta Mátyasf2'40 K, -Özvegy jesen kielégíti. Üzletében a pontos kiszolgálás,
Pintér Imréné, Nagy Antal, dr. Szekeres Pál, feltetlen udvariasság, szolid fix á r az- elv s
Jöjjetek hát a Balaton mellé, ne Balogh János 2—2 K, Kristán Sándor-J'80 kiterjedt """vevőköre nőttem nő, mert ékszer
költsétek el pénzeteket idegen, külföldi K, Vér Géza, Vály Árpád, Vály Jenő, March- áruiban sohasem csalódik, a trencséntepllci uj
fürdőkben. Itt a Balaton, a megújhodás bein Ignác, Salzberger József; Rosta Ferenc, üzletét, úgymint a budapestit is igazi művészi
forrása nyitva van mindenki~előtt,
Rosta L. József 1 — 1 K, Gőce I'al, Király- Ízléssel rendezte be Löw, ugy hogy áz való
József
00—60 fillér, Dancsics János, Rosta ságos látványossága a kies fürdőhelynek.
^
Bodó Jenő.
Pál, Orbán József 40—40 fillér, Bella Mihály,
Községi közvetítés. A munkásjóléti
Kis M. ' József, Bognár János, Laci Józsel, intézmények között nagy szerepük van azok
hogy talán elröppen ez a jó gondolat, leoldta Rosta Jenő,.Dórmán István, Böröc Antal, nak az intézeteknek, amelyek a munkásokat
nadrágszíját, átdobta az ajtófélfán, felállt egy Szűcs Ilonka, Laci Ágnes, Laci Vendel-20—20 betegségük, az őket ért balesetük folytán sekis székre, hurkot csinált' a szíjra és rá.a fillér. — Fogadják a nemesszivü felülfizelők gélylyel látják el. Az ország mii den részében
a kerületi pénztárak utján' kerülnek a köz
nyakára, megrúgta a széket, egyet-kettőt rán a .kath. kör forró köszönetét.
A tífusz. Sümegen a város alsó részé pontba a munkások által fizetett járulékok,
dult, villogott a szeme és ép^azrédes pokoli'
kéjtől rángatódzó ajkán ki-kiszökött egy szó ben a tífusz föllépett. Azóta a betegségek • ott azonban,, ahol nem volt kerületi pénztár,
lázasan, tördelve: hazajön az asszony — szaporodtak. Egy halálesetet is okozott a tí nagyon nehezen ment ezeknek a járulekoknak
aztán meglát — megijed — megijed, mégis fusz. A hajt. az alsó, úgynevezett mosókut beszedése. Az illetékes hatóságok most azzal
okozta. A hatóság ugyan az első eset után a tervvel foglalkoznak,-hogy a községi köz
megijesztem !
, .
.leszögeztelte
a kutat, azonban éjszaka a desz vetítést léptetik életbe oly formán, hogy a
I Csend van, a távol hegyek mögött most
községi jegyzők lógják végezni a betegpénz
bukkant fel a nap, arany sugarai gyöngéden kákat fölfeszítették egyesek, hogy vízhez jus
tárak részére a járulékok beszedését s a pénz
sanak.
A
héten
a
kut
vizéből'
felküldtek
a
cirógatva csókolják körül azt a nyomorölt kis
tári tagok részére az esedékes összegek ki emberi roncsot, amely mig lélek volt benne, budapesti bakteorologiai intézetnek vizsgálat
fizetését
végett
Azután
a
kutat
teljesen
megmerték,
ügy tudott örülni, hogy ő is megijeszti egy
A Magántisztviselők Országos Hyaiazután újra leszögezték. A kutat most Rapid
szer az asszonyát
•"
szivattyúval látja el a város, a kifolyást a dljegyeinlete folyó hó 29 én d. e. 10 órakor
a székes főváros uj városházának közgyűlésmosó asszonyok elől pár .méterre elzárja, termében tartja meg' ez évi rendes közgyűlé
Te azt hiszed . i - r hogy ekként a szennyezéstől megóvja.
sét Ezen közgyűlésnek az 1909 esztendőben
Te azt hiszed, hogy még találkozunk mi,
Furfangos kávésáé. Szénási Miksáné vagyis az egyesület működésének tizenhatodik
évében elért eredmények fognak előterjesztetni,
Én meg tndom, hogy már többé soha. —
Jánosházán volt kávéháztulajdonos. Az üzlet amelyekből kiemeljük a következőket: Az
A mi utaink régen ketté váltak,
. "• ' - _
azonban nem merif ugyTTSTnl kenéTefTvolnar egyesület vagyona" az~ 1909 év végén ca 6 éh
Más-más irányban haladunk tova.
Szénásiné adósságba keveredett. így Vázsonyi fél millió, 4 és fél millió ovadékképes zálog
trynla—budapesti •kepeskedftr.^ségwlrtis. egy levelekben és kötvényekben, a többi pedig
Te azt hiszed, hogy válásunk csakgáték,
-eTggreudtt 'ingatlanokban van üHwí$ii)a«"í!'ni •
nagy..bb summával tartozrSt. A kávésné azon
évi bevétel megközelíti az egy milliót Az évi
Én meg tudom, hogy bus, rideg való. —„
ban furfangosan kijátszotta hitelezőit, köztük jelentéshez fűzött 1910 évi időszaki beszámo
Hogy odaát talán szebb lesz az élet,
Vázsonyit is. A kávéházat 30TJD ITöfoTÍáeTt lóban kimutatott taglétszám és adománygya
E gondolat csak a vigasztaló.
eladta Fischer Mórnak és az igy kapott ösz- rapodásból is látjuk, hogy az egyesület a lej
szeget elpazarolta. A hitelezők azonban nem lődés utján halad tovább.
Te azt hiszed, hogy még most is szeretlek,
Vásári vonatok. A zalaegerszegi vásá
hagyták annyiban a dolgot Szénási Miksánél
Én meg tudóm, hogy emlék csak a mult —
hitelezői csalás miatt feljelentették a bíróság rok napjain Celldömölk és Zalaegerszeg között
Mely csak neked nyilt, szerelmem virága,
a 6429-9430. szánra vegyesvonat is közlekedik.
nál, amely szerdán tárgyalta az ügyet és Ez Celldömölkről éjjel 3 óra 33 perckor indul.
Korán elhervadt, hamar porba hult
Szénásinét a csalás vétségében mondta ki bű Dkkra 6 óra 3 perekor, Zalaegerszegre 7 óra
30 perckor érkezik. A keszthelyi országos
Te azt hiszed, hogy nem bírlak feledni,—- . nösnek és ezéri egy heti fogházra Ítélte.
vásárok napjain a 6528. sz. vegyesvonat
Felvétel a tanítóképző intézetbe. A Keszthelyről 7 óra 44 perckor indul, Balaton
Én meg tudom, hogy rád se'gondolok . . .
pápai áll. tanítóképző intézet I . osztályában a szentgyörgyre 8 óra 10 perckor érkezik. Innen
Pedig boldoggá tenne egy rövid szó
jövő 1910/11. tanévre 13 teljesen ingyenes, vissza 8 óra 35 perckor indul s Keszthelyre
És üdvözítene egy mosolyod.
7 féldijat fizető és 3 ösztöndíjas hely jön 8 óra 56 perckor tér. vissza.
Nóvák Pál.
s
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Sstajiték.
E cimen dr. Bárdos Artúr szer
kesztésében színházi hetilap indáit meg
a fővárosban, Ez az egyetlen magyar
színházi és zenei hetilapr^és az első
magyar színházi revü, mely a drámá
val, a rendezéssel, a színésszel és a
dekorációval és főként-mindeme részletek teljességével:' a mostanában forra
dalmi korát élő uj ssinpadművészettel
komolyan és szakszerűen foglalkozik.
Szakszerűen,' mert a Szinjáték-ba.n
az ország legkiválóbb modern rendezői
és színházi "gyakorlati emberei foglal
koznak a színpadi rendezés legfontosabb
elveitől a legaprólékosabb színpadtech
nikai kérdésekig mindavval, ami a mai
európai színpad legújabb és legállandóbb
értékű eredménye.
De ez a szakszerűség nemcsák
színházi embereket, hanem minden mű
velt embert érdekel, mert a Színjáték
közleményeit a legjobb, tehát legszéle
sebb látókörű modern írók írják, akik
a színház speciális kérdéseit beletudják
kapcsolni az általános kultúra vérkerin
gésébe. Sőt a Színjáték épen eleven
kapcsolatot fog teremteni -színház és
laikus néző között az által, hogy be
pillantást enged neki a színház intim
műhelyébe és a napisajtó szempontjai
nál állandóbb értékű kritériumokkal
gazdagítja. A műhely ismereté nem el
lensége, de barátja a művészi illúziónak.
Dramaturgiai és kritikai dolgozatok
közlésén kívül a Színjáték számon
tartja nemcsak a főváros, hanem a vi
dék művészi és színházi életének összes
jelenségeit, közli a vidéki színházak
műsorát, a szerződtetéseket stb.
A Színjáték egy évfolyama hü és
teljes krónikája lesz a színházi és zenei
év összes belső és külső eseményeinek.
Ebben a krónikában helye lesz minden
kinek, ami erre a területre tartozik; de
csakis a művészi jelentőség való ará
nyában.
A Színjáték állandó munkatársai:
Ambrus Zoltán, Alexander Bernát,Adorján
Andor, Balázs Béla, Bálint Aladár, Bálint
Lajos, Bíró Lajos, Bródy Miksa, Csáth
G*za, Csathó Kálmán, Erényi Nándor,
Falus Elek, Feleki Géza, Fenyő Miksa,
Fűst Milán, Geró Ödön, Góth Ernő, Góth
Sándor, Hatvány Lajos, Heltai Jenő,
-Hevest Sándor-,—jgnotno, • IvánO Jonó,
jób Dániel, Karinthy Frigyes, Kern
Aurél, Kéméndy Jenő, Komor Gyula,
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Bor, pezsgőhöz a legjobb Ital

Kosztolányi Dezső, lengyel Menyhért,
Lukács György, Márk Lajos, Márkus
László, Márffy Ödön, Miklós Jenő,Moty
Tamás, Nádai Pál, Nagy Eridre, Osvát
Ernő, Radvány Ernő, Relle Pál, Révész
Béla^ Rutkay-Rothauser Miksa, Salgó
Ernő; Sebestyén Károly, Siklós Albert,
Szilágyi Géza, Színi Gyula, Szomory
EmúV-Vajda Ernő, Vajda László, Vámos
Árpád, Váradi Antal. A Színjáték min
den héten csütörtökön jelenik meg. A
lapot Sziklai Jenő budapesti könyvke
reskedő Erzsébet-körut 41. adja ki. Elő
fizetési ára: egész évre 15 kor., félévre
8 kor., negyedévre 4 korona. Egyes-^
szám minden könyvkereskedőnél és
dohánytőzsdében 30 fillérért kapható.
A Színjáték, pályázata. A Szín
játék színházi és zenei hetilap szerkesz-.
tősége pályázatot' hirdet.birodalmi ér ékü
és előadható eredeti
egyfelvonásos
színműre. Pályadíj 200 koronái Pá
lyázati határidő 1910. augusztus hó
16. A nyertes és esetleg a többi köz
lésre elfogadható pályamunkát a Szín
játék közli; utóbbiakat a rendes hono
rárium ellenében. A jeligés. levéllel
ellátott pályamüvek a szerkesztőség
címére (VI, Teréz-körut 17.) külden
dők. A pályázat zsűrije a Színjáték szer
kesztőségének következő tagjaiból áll:
Bárdos Artur;Góth
Sándor, Hevesi
Sándor, Kádai Pál és Színi Gyula.

Gabona-árak
—1910. április 20-án.—..
Salzberger
RudolfjMentése-szerint
korona.
Buza
1212Rozs
7 -^7Árpa
6- 30—-:.
650—
Zab
7Bab
650—
Tengeri
pr. ÍD0'*gr.
Irányzat szilárd.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett
feleségem elhunyta alkalmából
részvétüket nyilvánították, a
temetésen megjelentek,,, a ra
vatalra koszorút küldtek; a
legmélyebb köszönetemet nyil
vánítom.
Jánosháza, 1910. május 8.
—T-

Benyó Sándor.

Hirdetéseket jutányos
áron felvesz a
KIADÓHIVATAL.
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Néhány elismerő levél STERN MÓR FIA jánosházai
hornyolt-tetőcserép és gőztégla-gyárában készült
a n y a g o k r ó l :
Tölcsány, 1907. X/18.
.
Mai napon postautalványon beküldtűk a szállított cserépzsindely
árát 8 egyúttal a szállított kitűnő minőségű anyagért elismerésünket
fejezzük ki.
_
Tisztelettel
'_
Báré Guttmann László salabéri uradalma.
Tölcsány, 1907. Xn/14.
Szíveskedjék jövő évi építkezésre 30—100 ezer. darab tégla és
10—30 ezer darab tetőcserépre Zalabér állomásra ajánlatot tenni.
; ... . Báró Guttmann László salabéri uradalma.
Szénásvölgyi uradalom 1908. július 12-én.
Tekintetes Stern Mór fia urnák Jánosháza.
— - örvendek, hogy a gyors~é8-^to3~kÍ8zolgáláséTt,-~ngy mint á*
küldött cserépzsindely kifogástalan jó minőségéért ezúton megelége
désemet nyilváníthatom, egyúttal tisztelettel kérem . . . stb.
Scbmldt Adolf.
Pusztaszemlászló 1908. VI/23.
A két vaggon zsindelyt megkaptam, nagyon meg vagyok vele
elégeave. _ . .
. _ _
. V ._ Zágorhldy Cigány Bertalan.
Á

Kelt Pacsán, Í9a7^rsbrűár hó 26. ^
\*y<L«*~
Miután láttám Pacsatűttősben á gyártmányát és nagyon jónak
találom, szíveskedjék velem tudatni, hogy ezerét mennyiért adja á"
Zalaapáti állomásra, mert ha jobban jövők ki vele, mint a sopronyival, ugy csakis az ön gyártmányát használjuk stb.

Acél Miklós építési vállalkozó.

magyarországi főraktár: Bpest, V Zoltán-n. 10.
Nyomatott DinkgreveNándor villamerőre berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk.

