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5TÉS1 ÁR : 
Egé»évre 360 k. 
Nagysdévre 90 k. 
Kgves saám 7 k.

K. Ajir6l.inie -  
ííü  iO szóifj 30 K, 
Hivatalos hirdetmé
nyek gármond sora 
6 Ií, Nyílt-tér so-  
ronkint 10 korona.

Menenius Agrippa meséje a beteg 
testről ma is áll. Sőt ma meg jobban 
igaz az a tétel, hogy harmóniának kell 
lenni a  társadalmi rétegek köbölt. 
Nem lehet egészséges állapot egyik 
oldalon az ordító szegénység, másikon 
a  kacagó jó ét. Nem vihet jó útra az 
a változatosság, amely egyik részen az 
utolsó ruhadarabot adja el, a  másik 
részen;luxushelyek tobzódásában nyil- 

•-vánur íneg. Amig ií napi kenyér árá
ért az utolsó párnát kótyavetyélik e , 
ott brilliánsok és más "drága kövek 
felhalmozásában szemérmetlenkednck.

Rettenetes a  távolság a páncélszek
rények tele nyeresége és a hónap ele
jén már kiürült rongyos erszények 
koldussága között is.

Ugyan ilyen a külöm lség a - búzá
val telt hombárok és a  száz koroná
jával fizetett kenyér közöst.

Nem, itt tenni kell valamit. A tob
zódás szűnjön meg. És ha már szórni 
kell a pénzt, íré rt annyi van. hulljon 
pár korona a szegények részére is.

A páncélszekrények rideg keble is 
nyíljon meg s a  falvak teli gabonás 
házaiból csorduljon ki az éltető, piros 
buzaszem.

Mert szántóvető és iparos, Íróasz
tal fölött görnyedő és munkás, föld- 
birtokos és tőkepénzes, szegény és 
gazdag. sokban különbözhetik, de egy
ben egyezik.

Egy .rettenetes sorsnak, a  magyar 
életnek gyermeke mindenik fis testvér 
a bánatban. Segítsünk egymáson, 
m ert: kel! 1

Szenátj Árpád.
Nemcsak a  magyar zeneirodalomnak 

és zenepedagógiának, de városunknak 
is gyásza van. Meghalt Szendy Árpiid 
zongoraművész és zeneszerző, a  Zene- 
művészeti Főiskola tanára, aki szüle
tett 1863-ban Szarvason, ahol édes 
atyja György "főgimnáziumunk tanára 
volt, maga is zenekedvelő, kinek há
zában állandó volt a  zenélés. Nemes, 
komoly kamarazene töltötte be a 
meghitt szobákat, alkalmas talaj volt 
tehát a fogékony gyermek nagyon 
korán megnyilvánult zenei hajlamának 
fejiődésére.

Legelőször Chovan szarvasi orgo- 
nistatanitó tanitgatta zongorára a kis 
Szendyt, majd édes atyja vette át ta
nulmányai vezetését. Az eredmény oly 
feltűnő volt, hogy a kis fiút felvitték 
Budapestre, hol a zeneakadémiánGobbi

Henrik, majd Liszt Ferenc volt a mes
tere. Külföldi tanulmányút után 1890- 
ben tanára lett a  Zeneakadémia zon
gora főtanszékének, majd pedig a 
zongora művészképző vezetője lett. De 
nemcsak mint zongoraművész és zene- 
pedagógus, hanem mint zeneköltő is 
s?;ám otíf\'  v.-'it Szabados Bélával 
együtt op irá i in irt, melynek szövegéi 
egy voii s z á n n i  tanár: .Moravcsik 
Géza iría

A kiv.iSó miiv -sz hosszú idő óta 
betegeskedett. S.ivfraj gyötörte, mely
hez utóbb asitm a is- járult . . .

A magyar zi.-pserdö hatalmas fája 
dűlt ki, nagy \  észtéi-gé<e a magyar 
művészetnek UHön-ösen most, mikor 
a szétzuzh. í i :;ii ma,-ví*r csak mű
vészetében tihet csoskiittiianui.

P s r i c  s s f  ■

* álssumanyi ütés. P. 
kisgazdái* é;' íö*c?mP- ccfc p  w

i. »’álasztnUmys 
déunáii b' íWaHín 
irányi ül ia. í.

Község? ügyes.
x  Közgyüks. Képviselőtestületünk 

K mult szombaton rendkívüli közgyű
lést tartott, amely meglehetős , élénk* 
hangulatban folyt le.

A mult ülés jegyzőkönyvének fel
olvasása és hitelesítése után Krajcso- 
vics Márton uj községi esküdt letette 
a hivatali esküt, majd két kisebb je
lentőségű tárgy elintézése után a h. 
főjegyző bejelentette, hogy Pribelszky 
Pál községi biró ezen tisztségéről 
családi körülményei miatt lemondott.

Borgulya Pál e tárgy kapcsán java
solta a lemondás elfogadását azzal, 
hogy a lemondott bírónak sok évi és 
község történetében szinte páratlanul 
álló nehéz, időkben teljesített szolgá
latáért a képviselőtestület szavazzon 
jegyzőkönyvi köszönetét.

Grimm Mór ezzel szem ben o Nem
zeti Tanács alatti eseményekkel hoza
kodott elő, persze nem azért, hogy 
azok immár igpn idejében való tisz
tázását sürgesse, hanem hogy meg
akadályozni próbálja Borgulya nemes 
intencióju indítványának elfogadá-át, 
mondván, hogy a lemondást rém  le
het addig elfogadni, aunddlg  t- Nem
zeti T a n á 'S  korszö!<áu';i r.m;. hízó 
nyos kö/él^m ezési históriák l!s?ípzva 
nem lesznek.

Borgulya Pál ezzel szem ben helyes 
érveléssel mutatott iá arra, hogy a 
Nemzeti Tanács idujéb'ili élelmezési 
ügyekért éppen a birót nem In hét fe

lelőssé tenni, mert ezen ügyekre a 
bírónak semmi befolyása nem volt. 
Ha vannak ez’ ügyben felelősek, ugy 
ezek Fodor és fajtársai.

Persze Gaál András képviselő ur 
nem késett Grimm segítségére sietni 
kö-derűre nem minden érdem nélkül 
igényt tartható fciszólásaival, de me
gint az a pech érte, hogy azok kárba 
vesztek, mert a képviselőtestület mégis 
csak Borgulya indítványát fogadta el.

A műnk nélküliek segítésére 25 má
zsa búzát és 850 ezer koronát sza
vaztak meg, mely jótékony aktus után 
hallottunk a község 200 éves fenn
állásának megünnepléséről annyit, hogy 
a község könyvalókban kiadandó tör
ténetére előli efcst gyüHenek.

fudomásuí vette a ^-/gyűlés, hogy 
a í'lftíüiandó lalráshivítal elnökévé 
dr. Wieiand Sándor neveztetett ki, 
mig a hivatal többi tagja háztulajdo
nosokból, bérlőkből, gazdákból lesz 
összeállítva.

Dr. Takács i. Gusztáv és dr. T óth
i t  SáVí.3c«! orvoso1* buzasegélyt taér- 
i  '  'íbrgú iyíi P á l" eifenezte a kérelem 

*ii£s£i páéit. mert e* a községi 
: . yt.'O, arif. jobi: n rászorult alkalma
zottak roVái<&rr: menne, s mert a ké-
• ; ,mezőknek van jól jövedelmező ma- 
:, ;.-:pr£ikszisuk, nem egy olyan pá
ciensük, aki h u n b an  adja az évi ho
noráriumot. A kérelmet nem is telje
sítették.

Teljesítették azonban dr. Belopo- 
toczky György azon kérelmét, hogy a 
szanatórium mögötti körösparti részt 
beépíthesse, s hogy a  III. kerületi 
községi artézi kútnak a vizét a szana
tóriumba bevezethesse.

Miután közben elfogadták a tanács 
azon javaslatát, hogy a község 8 
csendőrt kérelmezzen rendőri szolgá
latra, elutasították az Erzsébet-ligeti 
pavillon jelenlegi bérlőjének a bérlet 
meghosszabbítása iránti kérelmét, bár 
a mostani bérlő ez esetre fél millió 
koronának a befektetésére kötelezte 
magát, s a villanyt is bevezette volna 
a ligetbe. Kíváncsian várjuk, hogy 
váljon a pavillon árlejlés utjáni kia
dása fog-e a községre ily kedvező 
eredménnyel járni.

4 képviselőtestület ezek után még 
több kisebb jelentőségű tárgyat inté-

ft v f íg á S ig r a  i/a ló
ie!;mVuu az uszoda fürdő felnőtteknek 
10 gyermekeknek5 kor. — Kádfürdő: 
í vnceilán kád 50 kor., ceinentkád 40 kor. 
!»«t f/Xüiclyre 10 koronával több.

A £4.?dálkndáknak bére ni lehet csépíéstől 
csépiéi ig, 1 család fizet 1 mázsa búzát s 
mindég rendelkezésére áll a kád és uszoda 
fürdő, s  ha gőz lesz az is,
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M i '  a u  Ő S ':

llyenkoi : virágok hullása, madarak 
költözése idején költők zenetek Róla 
borongós dalokat. Mostanában Ősz 
borulatát, meleg napfényt eltakaró ko
mor felhőit nem a költők éneklik, 
nem a lant húrjait, korgó gyomrodat 
hoznak szomorú rezgésbe az ő sz  
gondjai és e gondok mögött még sö- 
tétebben settenkedik a Tél fenyegető 
árnyéka a ?ord kcrd'éssei: mi lesz 
velünk a téien ?

E gondokkal nemcsak foglalkozni, 
de azokon segíteni is kellene, mert a 
végső rohamra készülő destrukció 
épen az Ősz és a Tél várható nyo
morára számit, hogy ennek felhaszná
lásával ismét a maga céijai elérheté
sére keríthesse meg az éhes, elége
detlen tömegeket. _

Nem szép ez az idei Ősz, s nem 
nem lesz s^ép akkor sem, ha meg 
belemosolyog is a  vénasszonyok nyara.

A gondok, nehéz gondok bús Ősze 
ez, mert mögötte a nyomorúság Tele 
ólálkodik. Ezen kel; gondolkoznunk, 
ezen kell segítenünk, ahogy csak le
het.

Mert amig emberek testileg-lelkileg 
inaszakadva nyögnek az egyie szapo
rodó gondok súlya alatt, amig szaba
don jár-keil közöttünk Ősz árnyékában 
gondnak, a pusztításnak és pusztu
lásnak legnagyobb keriíője: a N yo
mor, addig nincs és nem leáz mara
dandó és alkotó keresztény irányzat 
és a látóhatáron vörös árnyakkal fe
nyeget a végső katasztrófa.

— U j m e g y e i  beosztás. Komoly for
rásból eredő hírek szeiini a közigazgatási 
reform keretén belü. módosítani fogják a 
megyei beosztást is. A közigazgatási reform
ra vonatkozó törvényjavaslat a kormány 
eddigi tervei szerint még ez év folyamán, 
valószínűleg novemberben a nemzetgyűlés 
elé kerül es igy ekkor fogják végrehajtani a 
vármegyei beosztas>okat is,

— A  íöulseáosM a g y o rs ítá sa . A mi
nisztertanács letárgyalta a földreform gyor
sabb végrehajtására tervbevett, intézkedése
ket. A kormány t«gjai részletes megvitatás 
után a tervezethez hozzájárultak. Értesülé
sünk szerint a kormány, mindenképen rajta 
lesz, hogy a földbiilofcreform gyorsabb vég
rehajtása érdekében minden lehetséges lé
pés megtöiténjék. A földreform rendezésén 
kivűl a minisztertanács Vass József népjó
léti miniszternek a rokkantak ellátására vo
natkozó előterjesztésével foglalkozott.

— G y ü j tá c  & v a k o k n a k .  A belügy
miniszter a vakok országos egyesületének 
engedélyt adott 1923. február végéig való 
gyűjtésre. Az alispán a heíyi hatóságokat is 
felhívta a gyűjtés engedélyezésére és arra, 
hogy támogassák a szegény világtalanokat a 
társadalom minden rétegében.

— GyászünnejBŐIy. A szarvasi helyi 
tanító egyesület október 6-án az „Árpád" 
szálló dísztermében • gyászünnepet rendez az 
aradi vértanuk eailéké/ű.

— R e n d  ; ivüli közgyűlés. A szarvasi 
helyi tanító egyesület szept. hó 30-án a 
Kossuth-téri népiskolában rendkívüli köz
gyűlést tart.

— M it fize tü n k  fö ld a d ó b a n . Ha a
földadótörvényjavaslat változatlanul lesz tör
vényerőre emelve, akkor földadónk — átla
gos számítás szerint — a következő lesz. 
Szarvas község határa 45 ezer 126 kát. hold, 
melyből terméketlen terület, ut, víz, stb. 
2834 kát. hold. Marad tehát fizető terület 
42 ezer 292 kát. hold. Ennek a területnek a 
kát. tisztajövedeime 664 ezer 742 kor. 60 f., 
vagyis fizetendő 6647 mm. 42 kg. búza. 
Ebből egy kát. hold termő földre — nem 
véve figyelembe a különböző kataszteri tiszta 
jövedelmet, tehát átlagosan — esik 15 kg. 
76 deka búza. Szarvas gazdaközönsége te
hát 7000 K-ás búzaár mellett 4 millió 653 
ezer 201 korona földadó fog fizetni.

— E fjo g y sé s . Kornár Mihály iparostár
sunk eljegyezte özv. Kornidesz Józsefnél. 
(Minden külön értesítés helyett.

— A  h a d iá rv á k n a k . A m. kir. bel
ügyminiszter leiratot intézet a törvényható
ságokhoz, mely szerint az „Országos Kato
likus Szövetséginek engedélyt adott, hogy 
az általa létesített hadiárvaház költségeinek 
fedezésére 1922. évi augusztustól kezdődő 
hat időtartamon át az ország egész terüle
tén gyüjtőivekkel pénzbeli adományt gyüjt- 
hessen.

— S zerző d és  “fe b eh o za ta lra . R o m á 
n iával. Véget ért a román vasutak képvi
selőivel folytatott tárgyalás, amely fabeho
zatalra vonatkozik. Az eddigi megegyezések 
értelmében a magyar vasutak naponta 350 
kocsit állítanak a biharpüspöki, köíegyáni, 
érmihályfalvai állomásakra. Augusztus else
je óta 27320 vagon fát hoztak Romániából 
Magyarországba.

— A z „U j B a rá z d a "  szerkesztősége — 
Budapest, IV. Muzeum-körut 1. — a még 
Oroszországban levő hadifoglyok felkutatása 
érdekében akciót indított. — A címére meg
küldött adatokat németre fordítva, közvet
lenül a rigai, magyar konzulátusnak küldi 
meg. A konzulátus pedig megindítja á fog
lyok felkutatását. — Ahhoz, hogy a felku
tatásnak meg legyen a reménye, pontos 
adatok szükségesek, úgymint: név, születé
si hely és év, csapattest, rang, az eltűnés 
vagy fogságbajutás ideje és helye, mikor és 
hogyan irt utoljára, mikor irt a fogságból 
levelet és mi volt a pontos cime, hazatért 
foklyoktól vagy más utón mit tudni a kér
dezettről, a tudakozódó pontos cime. Szep
tember 17-én pedig az „Uj Barázda“-ban 
közölni fogja azok névsorát, akik hozzátar
tozóik felől érdeklődtek általa.

— M űsoros estély. Október 22-én az 
„Árpád* szálló dísztermében a szarvasi 
helyi tanító egyesület műsoros estélyt rendez 
tárgysorsjátékkal egybekötve.

— O lcsó v ilág  N a g y k a n iz s á n . A 
szarvasi piacok toronymagasságba nyúló 
árai mellett bizonyára nagy meglepetéssel 
olvassák háziasszonyaink az alábbi piaci 
árakat a melyek szegtember 7-én voltak ér
vényben Nagykanizsán. Némelyik áru an
nyira olcsó, hogy el sem hisszük, a fele
lősség azonban a Zalai Közlönyt terheli, a 
mely szerint Nagykanizsán ezek voltak a 
piaci árak 1922 szeptember 7-én: Bab ki
logramonként 16 K, lencse 28 K, mák 100 
K, dió 85 K, paradicsom 14 K. vöröshagy
ma 28 K, fokhagyma 20 K, sárgarépa 12 
K, uborka 12 K, kelkáposzta 10 K kalará- 
bé 8 K, hajdina 60 K, zöldbab 15 K, spár
gatök 4 K, vajbab 28 K, karfiol 80 K, 
vaj 300—400 K, túró 70 K, alma 10 K, 
körte íO K, szilva 10 K, szőlő 40 K, őszi
barack 25 K. A paprika darabja 2—3 K, 
egy csomó zöldség ugyanyannyi, a tojás 
darabja 11 K, egy liter tejfel 70 K, egy 
liter tej 16 K.

— H uszonötezer ko ronás b a n k je 
g y e k .  A kormány a pénzforgalom könnyebb 
lebonyolítása céljából a Magyar Állami 
Jegyi ntézet utján uj, 25 ezer koronás 
bankjegyeket bocsájt ki. Az uj bankjegyek 
2 1 4 x 1 4 5  milliméter nagyok, litograph nyo
mással, sárgabarnás alapnyomaton viola-

szinü keretben, a koronás magyar címerrel 
díszítve. A címer alatt Magyarország Nagy
asszonya látható, egyik karjában a kisded
del, másik kezében az országalmával. A 
kép éláirása „Patrona Hungáriáé".

— F a lu s i  tra g é d ia .  Ászár községben 
szörnyű családi tragédia történt. Egy kis
gazda elmondta a feleségének, hogy ráíratta 
a házat. A gazdát ezért két felnőtt lánya 
és legényfia megtámadta, de ráuszította va
lamilyen hazngsággal magát az asszonyt is. 
Négyen estek neki az öreg embernek s já
romszöggel meg más vastarabokkal véresre 
verték. Az elkeseredett ember, amikor ki
szabadult a kezük közül, felment a padlás
ra 'é s  három helyen meggyujtotta a zsupte- 
tőt. Amikor a tűz már az egész tetőn el
terjedt, az öreg ember leugrott az udvaron 
kiteregetett zsupkévékre. Felesége és gyer
mekei ezalatt kihordtak mindent a házból, 
mert a tűz már átégette a menyezetet. Az 
öreg ember kiment az erdőbe és felakasz
totta magát. Közben a csendőrök megjelen
tek az égő háznál és kihallgatták a család
tagokat. Az öreg embert már kihűlt testtel 
találták meg.

— P e tő fi  ü n n ep . A szarvasi helyi taní
tóegyesület január első hetében Petőfi ünne
pélyt- rendez.

— A  s z a rv a s i  cipész, szakosztá ly  
tudomására hozza az igen tisztelt rendelők
nek az összes cipészek által megállapított 
árszabályát:
Férfi vagy női uj cipők ára 5000—7000 K 
Ha a rendelő adja a hozzá

valót — — — — 1200—1600 K 
Női félcipők — — — 4000—5000 K
Fél fi félcipők — — — 5000—6000 K
Fiú v. leányka magas cipők 3500—3800 K 
Fiú v. leányka félcipők — 2500 —3500 K 
Fejelések — — — — 2500—3000 K
Talpalások — — — — 450—900 K

Szarvas, 1922. szeptember hó 15-én.
A szarvasi cipész szakosztály.

— S ir iu s  id ö jó a la ta .  Szeptemberben 
több szép meleg napra számíthatunk, túl
sók esővel. Nagyobb esőzések, vagy ziva
taros esők igérgeznek még 20, 21-én és
25-től 30-ig. Október 1-től 15-ig még több 
szép napra számíthatunk, eső ccak helyen
ként lesz, 15-től azonban igen szeszélyes 
idő következik.

— Folyton csökken a kávéházak száma 
B u dap esten . Budapest valamikor messze föl
dön hires volt kávéházairól. Minden utca 
sarkon pompázott egy fényes tükrös bársony- 
trapperiás kávéhás. Ma azonban már csak 
emléke él a pompás kávéházak sokaságának. 
A háború és a forradalom nyomán támadt 
rettenetes drágaság különösen a kávéházak 
életerejét támadta meg alapjában, mert akkor, 
amidőn már a fogyasrtási cikkek beszerzési 
árai 3 —400 százalékkal emelkedtek, a kávé
házak a békebeli árakhoz mérten csak 30—40 
százalékkal drágább áron szolgálhatták ki 
vendégeiket. Ez a körülmény késztette az 
Ostende kávéház agilis tulajdonosát Grosz 
Ödönt arra, hogy fényesen átalakítva újból 
újból megnyitotta világvárosias díszben la- 
gyogó helyiségeit, hogy nemcsak kávéházi 
üzemét tartva fenn, hanem előkelő e s t i  ét
terem m é alakuljon át, ahol elsőrangú ci
gányzene mellett a legizletesebb és legfino
mabb éttermi meleg ételeket szolgálják fel a 
vendégek számára. Az Ostende-café restau
rantban már is ott látjuk megyénk közönsé
gének szine-javát s rövidesen találkozó he
lye lesz mindenkinek, aki ízletesen elké
szített kitűnő vacsorát kiván fogyasztani. 
Este 10 óra után záróráig Varjas Antal tart 
előadást. A kávéház tulajdonosának, Orosz 
Ödönnek neve garancia leszen arra, hogy c 
vállalkozás sikerülni fog, mert kinek már a 
budapesti Pallece Rákóczi étteremben, a nyír
egyházai Pannónia és a parádfürdői vendég
lőben annyi alkalma volt elismerést aratni, 
ezúttal is csak öregbíteni fogja általánosan 
elismert szaktudását.

— H ím ző ipar. Ez alatt a cim aian a 
mai számunkban egy hirdetés jelenik meg, 
amelyhez kell hogy hozzáfűzzünk egy pár
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szó megjegyzést, Feltűnt ugyanis nekünk a 
benne kifejezésre juttatott gondolat és gon
dolkozáshoz szoktatott agyunk tovább fűzi 
azt, prespektivát lát megnyílni előttünk: egy 
uj kereseti forrást egyelőre, később egy fej
lődő iparágat, majd a külfölddel versenyez
ni biró nagyipart és végül megelégedést, 
jólétet, boldogságot mindenfelé. Arról van 
ugyanis szó ebben a hirdelményben, hogy 
egy jólismert nagykereskedő cég tulajdoná
ban lévő fővárosi fehérnemügyárnak szán
dékában van itt helyben munkaalkalmat 
nyújtani kézimunkához, fehérhimzéshez, 
azsurozáshoz értő vagy ezzel foglalkozni 
kívánó lányoknak és asszonyok és ebből 
a célból egy olyan inteligens urinő közre
működését keresi, aki .organizálná és vezet
né a munkát. Iparosnépet nevelni a mi né
pünkből, az év nagyobb részében munka 
nélkül levő lányainkkal és asszonyainkkal 
rnegkedveltetni és belekapcsolni a vidéket 
a nagy ipari központokba: gyönyörű gon
dolat és a magunk részéről nagyon mele
gen kívánjuk, bár sikerülne a vállalatnak 
ez a kísérlete és akadna olyan nagystílű 
urinő a pályázók között, aki megteremthet
né Szarvas városában az uj iparágat.

S z i o é s z e t .

(*) M á g n á s  M isk a . E már sokszor lá
tott darab nem nagy közönséget vonzott 
csütörtökön este. De akik otthon maradtak, 
ezt ezúttal nem igen sajnálhatják. Az előadás 
színtelen volt, s egyedül Rácz Ada, Biczó 
Margit és Angyal István mentették azt, ami 
menthető volt.

(*) H a z u d ik  a m uzsikaszó . Az ujabb 
operett irodalomnak ez egyik legsikerültebb 
alkotása, három estén át hozott telt kasszát a 
pénztárnak, sikert a szereplőknek és élveze
tet a közönségnek. Utóbbiból nagy részt 
foglalt le magának Rácz Ada (Jutka), akit 
pompás alakításáért a közönség mind a há
rom estén meleg szeretettel ünnepelt kitűnő 
Jancsijával, Roboz Józseffel együtt. Júliát 
Biczó Margit énekelte nagyon szépen és 
játszotta meg érzéssel és bájjal, Elegáns és 
finom volt Angyal István a tengerész kapi
tány szerepébeu és rokonszenves Silvió Vér
tes Lajos, hangjuk azonban nem tudott min
denütt megfejelni a partitúra követelményei
nek. Nagyon kedves és megkapó Lili volt 
Gyulai Marianne, kinek excelens táncos part
nere akadt Váradi Pál személyében A tánc
ról szólva külön dicsérettel kell megemlékez
nünk Komlóssy Tussi magántáncáról. Az 
általában jó előadás sikerét emelte a kórus is.

(*) A  jó  f iú . Egy végtelenül kedves és 
bájos magyar színmüvei: Liptai Imre „A jó 
fiu“ cimü vigjátékát láttuk hétfőn este gon
dos rendezést dicsérő, vidám, friss hangulata, 
pergő menetű előadásban. Ha mindazokat, 
akiket a jól végzelt munkáért járó dicséret 
megillet, ide akarnék iktatni, fel kellene so
rolnunk az előadás összes tényezőit. De kü
lön is és első helyen kell a legteljesebb el- 
ösmerésünket leróni Benkő Ilonának,  ̂aki 
Irmát játszotta elragadó bájjal, meleg átér- 
zéssel, kihozva szerepe minden üde és bájos 
póezisét. A címszerep jelzőjét nagyon kiér
demlő partnere volt Pataki Miklós- A máso
dik felvonásbani nagy jelenése eminens meg- 
játszásáért szinte szerény müvésziíhonorárium 
volt a kapóit nyílt színi taps. Ugyan e fel
vonásban brillírozott Ferenczi Jolán Irén sze
repében. Vértes Lajos finom eleganciáju 
Csornayja, Niczkyné kedves humorral telt 
Jámbornéja, Gyulai Marianne pajzán lempe- 
ramentumu Klárija, Roboz jól megjátszott 
mérnöke, Várady — kissé talán túl kimasz- 
kirozott — levélhordógyerekje, Békeffi dis- 
crét komikumu Jámbor Ádámja, Komáromy 
Tussi falusi szolgálója mind kiváló tényezői 
voltak az együttesnek, amely jól megérde
melten volt nagy és általános tetszésére a 
színházat jól megtöltött közönségnek.

(*) N e b á n c a v irá g . Nomen est ómen. 
A „Nebáncsvirág", az operettek e gyöngye 
tényleg „nebánts" virág az énekbeli és já
tékbeli nem nagy készségnek és könuyen 
megbosszulja magát a hozzányúló gyenge

kezeken. Ezt tapasztalhattuk keddi előadásán, 
amelyről referálva Offenbach szellemében 
kell írnunk, aki tudvalevőleg még a legna
gyobb tréfát is megbocsátó bohém vala. 
Mert különben .keserű csalódással kellene 
kifejtenünk, hogy keddi siralmas pongyolába 
bujtatott reprodukciója mily rósz színpadi 
tréfa, hogy ne mondjuk paródia vala. Ily 
fésületlenül valóban nem lett volna szabad 
előadást a nyilvánosság elé bocsájtani. Pláne 
nem a „Nebáncsvirág“-ot, mely nem a köny- 
nyü fajtájú ripityom-operettek sorába tartozik, 
s a melyről ma is szabály: vagy jól, vagy 
sehogy.

Színházi m űsor:
Péntek: Itt először Hamburgi menyasszony operett. 
Szom bat: Másodszor Hamburgi menyasszony. 
Vasárnap: d. u. leszállított helyáraklial Hollandi 

menyecske operett, este: harmadszor Hamburgi 
menyasszony.

Hétfő: Éjjeli menedék a drámai személyzet összes 
művészeivel.

Kedd: A Hatlyu, vígjáték, másodszor.
Szerda: Polgár Ferenc táncos komikus első fellép

tével Csárdás királynő, operett.
Csütörtök: Az elueinult harangok, dráma.

0 % g z l H T t [ .  3 0 ( 2 - 0 )  B ir ó : I \ i *
Szép számú l.ö.'i/nség jelenlétében vívta 

meg a kei c<«pa* első bajnoki mérkőzését.
— Az elért eredmény azt sejteti, hogy 
könnyű győzelme ez OTK-nak pidig erő
sen kellett küzdeni, dacára annak, hogy 2 
góllal vezetettek a Szimfk játékát csak egy 
kis szerencse kiséri az első félidőt döntet
lenné tehette volna.

A győztes csapat legjobb része a csatár
sor. — Szép összjátékuk a mezőnyben át
törő képességük predestinálják arra, hogy 
környék csapatainak legjobb csatársorának 
mondjuk, — A fedezetsorban a veterán 
Szalay nyújtott kiválót Dr. Pálka inkább
6-ik csatár. — A beckek gyengék. Ez a 
csapat legsebezhetőbb pontja, kapusuk ki
tűnő.

A Szimtk-ra nem lehetett ráismerni va
sárnapi játékukon. — A védelem és halfsor 
kitünően agilisan dolgozott, a csatársor an
nál kevésbé, vezettek 'ugyan támadást azon
ban nagyon puhán különösen a kapu előtt 
könnyen átengedték a teret az ellenfél vé
delmének. — Mentségük hogy tartalékkal 
játszottak — Egyénileg legjobb volt köztük 
Marosi és Dolescb — Podaninak az a hi
bája, hogy sokáig tartogatja a labdát ma
gánál, Dauda hátra centerez. — Reméljük 
hogy legközelebb jó centerrel többet pro
dukálnak. Feltűnést keltett Vitális jó játéka 
Majerik és Klimaj tőlük telhetőt nyújtottak. 
A beckek első félidőben kissé bizonytalanok 
voltak a második félidőben annál jobbak — 
Rágyánszky ismét jól védelt a kapott goalo- 
kat még Plattkó sem' védhette volna —

Ha a labdát megtanulja jól kirúgni jó ka
pus lesz.

A szövetségi biró sípjelzésére feláll a két 
csapat ekkor Fenyő Vilmos intéző kereset
len szavakkal üdvözli a birót mint az MLSz 
első képviselőjét a vendégcsapatot, rámutat 
a sport fontos hivatására.. — Az üdvözlést 
a biró köszönte meg maid a sorsolás kö
vetkezik az ellenfél csapatkapitánya választ. — 
Lapunk szűk keretén belül is -a mérkőzés 
töredékét alábbiakban közöljük. — Sziintk 
kezd a  közönség lélekzet visszafolytva fi
gyeli a játékot. — Pár pillanat alatt OTK 
kapuja előtt a játék. •— Az OTK-át meg
lepte a kezdés. — A 3 percben Dolesch ál
tal átadott labdával Marosi megszökik az 
áttörés már goallal kecsegteft amikor az 
utolsó pillanatban Sass önfeláldozó rávetés- 
sel ment — Állandó Szimtk fölény. --- Az 
5 percben Dauda beadását Virág kirúgja 
felszabadul az ostromból a kapu — Szalay 
beadásából Lampel üresen hagyva vezet 
támadást Kántor hibájából korner — A 
kornert Klimaj parírozza. — A 7 percben 
Dauda lefutásából kornert ér el a Szimtk — 
Eredménytelen korner után domborodik ki 
az OTK technikai fölénye — A csatársort 
Aczél dobja frontba a 12 percben kritikus 
helyzet Szimtk kapunál Aczél, Báli átlépve 
a labdát Lamperthoz kerül, aki védhetetlenül 
felső sarokba továbbítja a labdát. — Újra 
kezdés után tovább folytatódik a OTK tá
madások 20 p. Farkas offseidja akasztja 
meg a támadást — 22 percben Aczél ki- 
tribbiizi az egész védelmet átadja a labdát 
Balinak kinek bombaszerü lövése meghozza 
a 2 goalt — A Szimtk a kapott goal után 
nem csügged hanem erősen belefekszik a 
játékba. Dolesch vezet erős támadást leadá
sát Gaál elhibázta — Podani talpalásával 
Marosi a 40 percben megszökik lövés he
lyett a labdát kapuba vinni akarja Sass 
kifutással parírozza, a labda Daudához ke
rül centerezésre az üresen hagyott kapu 
mellett gurul el Gaál Marosi startol a lab
dára, de nem érik el — Mezőnyjátékkal te
lik el a hátralevő idő.

A második félidőben az OTK. 10 em
berrel játszik. — Ez az erő közti külömb- 
fcéget kiegyenlíti — Majerik fautja miatt, 
az 5 percben Búzás szabadrúgása kornert 
eredményez. — Áliaudó mezőnyjáték után 
a 10 percben a Szimtk kornert” ér el. 15 
pvrces Szimtk fölény következik a 27 perc- 
bún Aczél i.'.múclása következik Bencsik 
ment — A 28 pcivben Kántor hibás fejelé
se miatt Virág centerez Farkas a labdát
megkapja ki védhetetlenül plassirozza a 3 
goált — Állandó SzimtV fölény jegyében 
telik e* 10 p. a 38 p. Podani offséudja
akasztja meg a támadást még egy alkalom a 
gval szerzésre, de Sass n ént — Szalay
szabadrúgásával Aczél megszökik éles ka
pufát lő — Báli lövését Rágyanszky bra
vúrral védi koméira — 42 perc — Szimtk 
tomadással fejeződik be a félidő.

„XS" SFO.—Szisatk b a jn o k i m é rk ő 
zése. vasárnap d. u. fél négykor Az OTK. 
után a „13“-sok látogatnak hozzánk. — A

Ü l

Bloe^er

I s I S S

Egy nagy fővárosi fehárnemügyár munkát akar juttatni 
kézimunkával, íehérhimzéssel, azsurozással foglalkozni 
akaró helybeli leányoknak és asszonyoknak. A munka 
szervezéséhez és vezetéséhez k e re s te tik  egy jó szer
vezőképességig nagyobb intelligenciájú

URINŐ ( ta n ító n ő , 'postam esternő , s tb .)
aki hozzáértéssel, szorgalommal és ambícióval gyönyörű exiszten- 
ciát teremthet magának. Komoly munkára hajlandó reflektánsok 
küldjék kimerítő ajánlatukat „H ím ző ip a r  4 0 8 “ jeligére

J, j i í i e t ö  i f o i s p a  B niape^ is I l i ,  S Ü e n r a ie to iS - i ifa  4 .  gz.



„13“-sok kitűnő játékerővel rendelkeznek. 
Eddig kétszer játszottak ós mindkét matschet 
imponáló fölénnyel és tudással nyerték 
meg. Szimtk. ambitióval készül e talál
kozásra. Reméljük, hogy a közönség a 
mult heti játék után még nagyobb számmal 
keresi a sportelépet ezzel is tanujelét adja 
a sport iránti szeretetének.

f o v  jó karban levő szabadonfutó, kont- 
rafékes kerékpár jó gummival sür

gősen eladó III kér, 404. 1—2

lakatos tanonc- 
nak felveszek, 

müíakatos 1—4
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Egy ügye*;, fiú t
Becsák Béla épület és müíak

Alig baszi)á!t
kontrafék’es kerékpár eladó

varrógép és egy 
szabadonfutó 

i. kér. 220. sz.. a.

Műhely megnyitás!
II. kér. 149. hsz. (Polónyi vendéglő 
épületében)

lakatos m ű h e l y t
nyitottam, hol a mai kor igényeinek 
megfelelő, minden e szakmába vágó, 
úgymint: gazdasági gépek, épiilet- 
és müíakatos munkákat a legpon
tosabban és legjufányosabban ké
szítek. Tisztelettel

B E C S Á K  B É L A  
1--4 épület- és müíakatos.

p-' Minden hangszerünkért jótállást vállalunk, a
Királyi
udvari < a t»  h a n [ r » z i r g y á r j

S T E R N B E K G
BUDAPESTEN, RÁKÓCZI-UT Cn!n 1 
számu saját palotájában. UL 

a meg azonnal, hogy MILYEN hangszerre van 
mi arról DÍJTALANUL küldünk árajánlatpf, In 

gra hivatkozik. -  JAVÍTANDÓ HANQSZERET I:i-n-irtinkba. Iiitányosan síjjaalaniljul ......
-AjDONOSOKNAK legújabb hanglemei 
bémentve küldjük mOsorjegyzCkünkel.

C r i ^ / l A  egy Marsall kazán 1899. s egy 
Első Magyar Gazdasági 6-os 

cséplő 1898-ban készült. Érdeklődni lehet 
Kondacs Mihálynál III. 336. sz. alatt. 2 —2

Ügyvédi irodában
jó irásti fiatal ember vagy kirasszony 
azonnal alkalmazást nyerhet. Cim a 
kiadóhivatalban.

Egy jó karban levő
II. kér. 277. sz. ali

varrógép eladó 
ít 2—2

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogy a 
M a j e r c s i k házban levő

temetkezési vállalatom és 
a s z t a l o s  műhelyemet

1922. aug. 21-én Gróf Csáky 
Albin-u. 69. sz. alá (a volt 
Bailon-féle házzal szemben) 
áthelyeztem. — A tisztelt kö
zönség szives pártfogását 
továbbra is kérve maradok

teljes lisztelettel 4 - 4
temetkezési vállalkozó, 
épület- és bútorasztalos.Blaskó Dani

Jókarbar) levő
nálatra. Ajánlatokat használati dij megjelö
lésével a kiadóba kérek.

T r i i a t í S ' *  í'n cn  szövetből ké-
l  szüli hosszú bunda

eladó. Cim I. kér. 4i5. szám alatt.

házak azonnal beköltözhetők, 
mellékhelyiségekkel II. Ili, és 
IV. kerületben.

Szántóföld: Mezőtúron 92 magyar hold ta
nyaépületekkel 12 és fél magyar hold és 40 
katasztrális hold tanyaépületek nélkül. 

Szentesen: 38 hold tanyaépületekkel. 
Szarvason: 4 hold épületek nélkül. 

KEFyüS megvételre 15, 20, 30, 50 és azon 
felüli területtel biró gazdaságiépületekkel el
látott szántóföldeket helyben és vidéken. 
Keres szántóföldeket bérletre 10 holdtól fel, 
anyagi garaciát nyújtó megbízói részére. 
Harmadából szántóföldeket anyagi garanciát 
nyújtó felei részére.
Ingóság. 1 drb. 11/a tonnás leherauló Olasz 
fiái gyártmány 35-ös ikker hengeres láncos, 
kerékkel erős alkatrészei folytán üzemképes.

LgVay Balázs sza rv asi
i n g a t la n  fo rg a lm i i r o d á j a  3 —*

III. kér. \?alc-uíca 'l84/i. saám  alaíl

Értesítés.
Felhívom a n. é. közönség becses figyelmét, hogy

bútor szükség le té t
Szarvason, a Piac-téri, volt Fischbein-féle üzlet 
raktárából szerezheti be a legolcsóbb árak mel
lett. Nagy választékban kapható mindenféle ke
ményfa hálószoba berendezés, bükk, kőris, cse-i 
resznye, tölgy és vörösfenyőfá, sötét és világos 
mahagóni kőris bútorok, konyha berendezések, 
kerek hajlított székek, hinta székek, mosdók, 
fotelek, zsurasztalok, sezlonok, díványok legna
gyobb raktáa.

Szives pártfogát kér 
12—26 S t e r i l  S i m o n .

|  * |e r?egek jav ítása
SAz eidőszaki bemutatásnál be nem vált és javi-g 
ü fásra utalt mérlegek és sulyok javítását és hite-S 
;■ lesitését elvállalja |

[n y i l a s  í m r e |
gépműhelye és az összes lakaíos 
munkák iparíelepo Szarvason.

ilesitett mérlegsulyok nálam bes;
Tanoncok felvétetnek.

susussanessiB a»*jSKu«5a»u»vr.'s

M s o í l t g
212 szám. Kész űslháií 
ható.

féle ócska vasat vesz Bagi-

és tüzhelv

Egy jó  e rő s  S trap a  £
bonáért elcserélendő. Érdeklődi; i Diri

kerék
ga-

Mihálynál, (piaczi huscsarnok)

N Y I L A ®  I M R E
gépműhelye és gépraktára

<SZ A R \7 AS, (Wolf gabonakereskedő 
házában)

A legmeszebb menő felelősség 
mellet vállalom és végzem az öoz- 
szes gyári, malmi és gazdasági 
gőzgépek, gőzkazánok átalakítását, 
szerelését és javítását. Gőzkazá
nokat hivatalos nyomatás alá elő
készítek, törött géprészek autogén- 
hegesztését és hengerek fúrását 
végzem. Készítek vasajtókat, sír- 
kerítéseket és minden e szakmá
ba vágó munkákat. Háztartási la
katos munkákat sürgősen elintézek.

. firé p ra fc tá ram b ó í az összes gazda
sági gépek előnyösen beszerezhetők. 
Ha gépet eladni -vagy venni akar, for
duljon bizalommal hozzám. 24—52

Mindenféle műszaki cikkek beszerez
hetők, — Tanoncokat felveszek,

1 R T E S 1 T K M
Szarvas város nagybecsű k ö zö n - 

s é g ét, hogy

szitasiparom
kibővítettem s tv.a a következő mun
kálatoknak szakszerű elkészítését elvál
lalom : Mindenféle rosla és szitafélék, 
szelelő rosták, azok rámáinak bevo
nása, drótkerítések ; 1 anyaggal méte
renkénti elkészítése K 10 — 

Szabadalmazott

„Universal"
készkeritések azonnal szerelhetők. — 
Ágybetétek (madracok) készítését és 
javítását valamint minden e szakbavágé 
drótmunkát elvállalok

PozSárkoVitS JáooS
szita és sodronyára kcs^.Hő Szarvas,

11. kér. 191. Pribelszki Márton-féle ház.

LÓSZÖf^Z VESZEK!
13— 52
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