
Gróf Teleki Bölánó szül. Báró Benz Anna, Gróf Teleki Béla, Gróf 
Teleki Miklós, Gróf Csáky Andorné szül. Báró Benz Mariette, Gróf Csáky 
Andor, Báró Benz Éva és Báró Benz Albin fájdalomtól megtört szívvel jelentik, 
hogy szeretett édesanyjuk, anyósuk, illetve nagyanyja

özv. albkroni Báró BENZ OTT0Í
szül. Körösszegi és adorjáni Gróf CSÁKY ILONA

életének 58. esztendejében baleset következtében hirtelen elhunyt.

Földi maradványait pénteken, folyó évi november hó 30-án délután 2 órakor 
a szarvasi róm. kát. plébániatemplomból helyezzük örök nyugalomra.

Az engesztelő szentmiseáldozatok Szarvason szombaton, folyó évi december 
hó 1-én délelőtt 10 órakor a fenti plébániatemplomban és Budapesten kedden, folyó, évi 
december hó 4-én délelőtt 10 órakor a Szervita-atyák templomában fognak az Úrnak 
bemutattatni.

Kelt Szarvason, 1934. november 28-án.

Áldás és béke poraira!

Özv« Báíó Benz Ottóné sz. Gróf Csáky Ilona

Egy jóságos szivű nagyasszonyt, egy 
nemesen gondolkozó magyar úrinőt, egy 
eszményekkel telt és fáradhatatlanul tevékeny 
(letet ragadott ki sorainkból hétfőn reggel a 
kérlelhetetlen, rút végzet. Előkelő gondolko
zását csak nemes egyszeíűségeTTéjadhalatlan 
bnzgó'ságát csak áldott jó szive múlta felül. 
JeHegzetés egyénisége, melynek értékes voltét 
a helybeli társadalmi, kultúrális és szociális 
intézmények korán felismerték és éppen 
kiválóságainál fogva vezetőjükké emelték, 
már elválaszthatatlanul hozzátartozott, váro
sunk társadalmi életéhez, melynek minden 
mózgalmáb'ór Icészséggel és lelkesedéssel 
vette ki a'részét."

Távozása veszteségetjelent aStefániénak 
és ‘ a Gróf Bolza Pálné-Leanyegyesületnek,

melyeknek hosszú időn át elnöke volt, vesz
teséget jelent községünknek, pótolhatatlan 
kárt a magyar arisztokrata világnak és leg
főképpen a magyar hazának, mely ezekben 
a válságos időkben a szilárd jellemű férfiak 
mellett kettősen érzi hiányát a régi világ 
egyre inkább ritkuló nagy női egyéniségeinek.

-- Áthelyezés. A m. kir. földművelésügyi 
miniszter a szarvasi m. kir. Középfokú Gaz
dasági Tanintézettől dr. Hordóssy Lajos 
gyakornokot a bábolnai állami ménesbirtokra 
és Elekes Károly gyakornokot Mátészal
káié helyezte át, az intézethez Bóna 
József gyakornokot helyezte Pápáról. Dió- 
szeghy Elemér gyakornok Frigyes főherceg 
birtokára távozott.

TISZTA VETELT BIZTOSITt

a világvevő rádiósorozat:
P H I L I P S  

Oktoda 4+1 
Junior 2+1

CSERE, VÉTEL, ELADÁS. DÍJTALAN BEMUTATÁS I

Villanyszerelés. LATICEL gumi-Ulöpárna.

DANKÓ müsáerésznél, Árvaház.
ORION készülékek is kaphatók. - ■ - ....... ——■ —

S T A N D A R D
Super 35—5+1 
S u p e r  X —3+1 
Super 2 X -2 + 1

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
Mareczky János m. kir. állampénztári igaz
gató, a szarvasi adóhivatal vezetője és 
gyermekeinek nevét „Marozsy“-ra változ
tatta át.

— Karácsonyi vásár.. A Szarvasi Protestáns 
Leányegyesület december 2—5-ig karácsonyi 
vásárt rendez az árvaházi I. emelet 16. sz. 
teremben. A jótékonycélra való tekintettel 
kéri a vezetőség a közönség szives párt
fogását. A kiállítás megtekintése dijtalan.

— „Ez az Katica" Békéscsabán. Bartos Pál 
szarvasi ev. lelkész színművének, az .Ez az 
Katicádnak ndgysikerű békési bemutatása 
után a békéscsabai Evangélikus Kisgazda 
Ifjúság műkedvelői a vallás-erkölcsi alappal 
biró darabot az elmúlt szombaton Békés
csabán, a Városi Színházban adták elő 
nagy sikerrel.

— Reviziós-et A Szarvasi Öregdiákok Szö
vetsége december hó 1-én, szombaton este 
8 órai kezdettel Budapesten az Alkotmány 
étteremben (V., Vilmos császár út 68.) vitéz 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó Buda
pestre való bevonulásának 15-ik évfordulója 
alkalmából reviziós-estét rendez. A műsorban 
dr. Kun Andor, az Amerikai Magyar Nép
szava főszerkesztője a „Revízió mai állása" 
cimmf.l tart előadást. Pintér Imre irredenta 
költeményeket szaval, dr. Jánossy Jenő dal
költő pedig az Ezüst kócsag c. irredenta szín
műből ad elő részleteket.

—Útépítés Kondoroson. A Kondoros—-Endrőd 
közötti műút építésének munkálatai a befe
jezéshez közelednek, s ha az időjárás meg
engedi, úgy az utat a jövő hó 15-én a for
galomnak átadják. A község, belterületén lévő 
útszakasz áprá gránit kockakővel lesz kirakva, 
mely munkálat már folyik.



Az országos Stefánia-Szövetség szarvasi védő
intézetének vezetősége megrendülve és mélységes gyászba borultan 
jelenti, hogy felejthetetlen nagynevű elnöke és több mint egy 
évtizeden át megértő és jóakaró vezetője, az anya- és csecsemő
védelem melegszívű apostola

özv. Báró BENZ OTTÓNÉ
szül. CSÁKY ILONA grófnő

a jótékonyságnak és az emberszeretet munkájának szentéit életét 
e hó 26-án befejezte.

Emlékét Intézetünkben — melyet ő hivott életre — 
el nem múló, kegyelettel őrizzük.

Minden külön értesítés helyett.

— Emlékünnepély Mezöberényben. A mező- 
:berényi ev. egyház december 2-án, vasárnap 
'.templomi ünnepélyt rendezt amelyen Borgu
lya "Endre szarvasi orgonista-tanitó fog orgo- 
;uaszámokat előadni.

Á  M e s te r j ó n

-A Chov in-ón lé khanöVCTjenyrc írta -MIKLÓS VITÉZ

jAz alvó pusziál belepte a dér 
£aklollott minden pásztoríüzhelyet.
'iJörraszl-e még a üöncöl csillaga 

könnyes magyar álmodás felelt 7t 
■Hdftlnk is egyszer felkél még a Nap 
Simekilnk is járe még a szőke Hold ?
'iUhn'C még utunk Yerecke felé, *■
Ahol vcgykor o* .ősapánk dok>lt 71

gHert a daloknak s z en t e l t t z i
‘Dalol a ■sík'és dalol a vadon; 
ó, mink úgy éltünk ezer évig Itt,
Fegyver és dal közt, büszkén, szabadon i 
A fegyverünk, «z százszor összetört 
És elvérzett az ősi büszkeség,
Be a dalunktól mindig ragyogott 
A föld, a viz, a levegő, az ég I

Hát rajta l Ostort,, rabigái elő l 
’PuHasztó füstöt fojtó árvízen l 
fiahó t itt tűzön, -vízen, véren át 
A bújlogaló Dalislen lzenl 
A .nádban és a zsombékon lakik,
A bányák mélyén, öreg tornyokon 
ís  Itt a pusztán, párás hajnalon 
QAször csókolt minket 'homlokon 1

Megismeritek egymás homlokén 
A'Csákos. égő, szent magyar jegyet ?
Van még egy mentebb, égőbb, csókoaabb 
Boltíves homlok, amelyik vezet ?! 
lendüljetek meg magyar hegedűk,
‘‘fiarsanjfttok fel magyar orgonák !
:tinjoljaiok jneg vérlátó, kopár,
Vtiágraváró kürö3peitti iák.

Mert jön a Mester 1 Léptei nyomán 
«A Hadak Útja lefelé hajol;
Hahó l már hozzák-hozzák messziről 
A 'Magyar•'Rapszódiái valahol I 
Tavasz Jesz, újra !. gyöngyvirág pereg ;
Hátaik szól újra 1 Vadgolamb nevet
És a Dalislen tüzet szltogat,
Zsarálnokváró nádasok felett!

Tüzet! Hál rajta 1 ostort, rabigái,
Eullasztó füstöt fojtó árvízen i 
Bőre hegedősök, kobzosoki 
A Mester jön !. A Dallsten Ízen !
Meri lesz még fegyver — ország Is leszen
S maflyai Jáugoktól gyullad ki az ég I 
Daloljunk hál a nagy-nagy tűz elé.
Amibe Páns rongya beleég 1

— Vadászati tudósítót kinevezés. A fölműve- 
iésügyi miniszter a szarvasi járás vadászati 
.ügyeinek tudósítójául dr. Medvegy György 
4u>zjegyzőhelyettest nevezte ki.

— Országos vásárok. Az orosházai orszá- 
:go8 vásárt december 5., 6. 7.én, a iúrkeveit 
december 2-án tactják meg.

— Kormos vizet adott el $gy pengőért. A
mullheti orosházi hetivásáron acsendőrökel-
fogták Schmiedl János 34 éves makóiéi 
születésű rákospalotai lakost, aki kis .^üve
gekben fogcseppeket árult és üvegenként 1 
pengőért kinálta a vásárosoknak. A vi?sÍB$iat 
során beigazolódott, hogy a selyempapirosba 
csomagolt üvegecskékben kormos viz *yölt. 
A gyógyszerárusnak jutalékos textilárusiHfei|r- 
igazolványa volt és ennek az árnyékáb&h 
foglalkozott gyógyszerészettel. A csendőrök 
Schmiedt Jánost; a vizsgálat lefolytatása.',ütán 
szabadon bocsátották, de a feljelentést meg- 
tették ellene csalás cimén. Schmiedt az "ípn- 
gedélykönyv alapján a'- közelmúltban közsé
günkben is járt és úgy látszik itt is fogceep- 
pekkel kereskedett.

P U”B L  I K Á C I Ó

Krizsan Györgynél egy. kályha eladó. Jel. r. ki - te
metőben. — Milyan Pál sžappanoszugi dinnyéfSíije 
eladó. III. 337. — Hicz András 18 hold földje taii$6- 
val eladó'.‘ III. 238. — Darida Andrásnál kúlágás. ow- 
Iopokjéajponyva éladó:-I.V221. - Eladó 11. 516. 
ház. — Vajgel Pálnál tűzifa és hordók eladók.‘ I. íi84. 
— Krnák Jánosnál hereszalma cledó. T. II. 2$?. ,>*r- 
Dina János macózugi és szappqnoszugt földjei 
I. 441. — Veles Mihály tehene'éladó. T. IV.
Palyó Györgynél szalma eladó.. VII. 234. — Dalidénál 
kórdéju eladó. T. V. 3131. — Molnár Pál földje "urifUó. 
T. 111. 476. — Pajyó István 23 hold földje tatjával 
eladó. T. V. 35. -  Borgulya Mihály II. 437. 
eladó. — Kondaes György tanyást keres. II. 4 0 ^ v’"- 
Kugyelka János 12 hold földje bérbe kiadó. JeTi í̂Ur. 
Dérczy jegyzőnél Községháza. — Mlinár Pálnál 
fák eladók. — Dankó János nyúlzugi gyümölcaöéevS&l* 

adó. I. 258. é ' ' ' ’'

Hirdessen a Szarvasi Közlönŷ liaiî  1

— Szendy Árpád műve a rádióban. A buda
pesti rádióban kedden délulán az Operaház 
tagjaiból alakult zenekar sok kedvességgel 
és tiszta művészettel adta elő Szendy Árpád
nak, a szarvasi származású zeneszerzőnek 
X. magyar aforizmáját. Az eddig csak zon
gorán ismert értékes darabot Schárger Géza 
hangszerelte. Örömmel hallgattuk meg a 
szép darabot, mely sok szarvasi hangulatot 
rejt magában.

— Három pengőért 40.000 ar. pengőt nyer
het, ha részt vesz a 63. Jótékonycélú m.

•j kir. államsorsjátékon. Sorsjegyek * < kaphatók
minden dohánytőzsdében, bankban vagy fő- 
árusitónál, vagy közvetlenül a Székesfővárosi 
m. kir. Pénzügyigazgatóságnál, Budapest, V.,
Szalay ucca 10, ja pénz előzetes beküldése 
mellett.

— Műkedvelfi-elöadás. A nemrégiben alakult 
Öcsödi Műkedvelő Egyesület december 11-én 
tartja meg első műkedvelő-előadását, ame
lyen ̂ az Ezüst kócsag cimü irredenta szin- 
/művet adják elő.

— Állattenyésztői segély. Az öcsödi Állat
tenyésztő Szövetkezetnek a Tiszántúli Me
zőgazdasági Kamara 100 pengő segélyt utalt ki.

— Országos Vásár. A békéscsabai országos 
vásárt december 3., 4. és 5-én tartják meg.

— Megszűnt Kondoroson a sertéspestis. Kon
doros községben a sertéspestis nevű betegség 
megszűnt, ezáltal a 'piac felszabadult és 
vészmentes helyről a hetivásárra sertések is 
felhajthatok.

—^Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg
bízható cégnél leszünjí igazán jól kiszolgálva.
KOPSTE1N Bútoráruház Békéscsaba, And- Kapható: Meitner Soma 
rássy ut 25 szám. fűszer- és vegyeskereskedésében, Szarvaspn.

— Anyakönyvi hirek. A szarvasi 
anyakönyvben november 23-tól 
29*ig a következő bejegyzések 
történtek. Születtek : Búzás Pál 
és Tóth Maczonka Anna fia Pál,
Roszik István és Kondacs Mária 
fia Ulván. Házasságot kötöttek:
Toman János Uhljar Judittal,
Bógyis Pál Nyemcsok Julianná
val, Uhljar András Bógyis Judit
tal, Kapitány Ferenc Súlyán 
Etelkával, Szvák Mihály Borgu
lya Máriával, ifj. Bednár Sándor 
Szlószjar Zsuzsannával, Szlosz- 
jar Gábor Medvegy Judittal,
Janurik Mátyás Borgulya Zsu
zsannával, Mrena Mátyás Ko
vács Annával. Elhaltak: Dem
csák Pálné Janurik Erzsébet 54,
András Pál 58, Hipszki Anna,
19, Szegedi -Mihály 21 éves ko
rukban.

— Szenzációs cikkek és mű
vészies /képek teszik változatos-, 
sá az Uj Idők most megjelent 
új számót.

SSS*-'
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Kérjen P SBWf*
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^F'ÍIftM5,SR  A1VÍ és a  le g ú jabb  D ekalum en-  
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L
^  w- ^  ^  vdrógép-képviselet. új var-}

S  I ' N  G  B  >R  róaéPc -̂ alkaíréüzek
c:s olajok

Villamossági

nevekkel 
találkoznak

c ikkek  és felszerelési 

á ru k n a k  ju tán y o s  áro n  

ju th a t  a  b ir to kába

v illa m o ss ág i m ű szak i 

ü z le téb en

Javítás, fémcsiszolás, galvanizálás, 
rádlóópltés, tervezés.

:— Orvosi hir. Dr. Ungár László szabad
ságáról hazaérke2ve rendelését december
1-én, szombaton megkezdte.'

— Csendöf <kér a-közönsó(j.'(Báküldött levélj. 

Tekintetes Szerkesztőségi Sokszor láttam 
már, hogy b. lapjuk visszásságokat szóvá 
tesz és a szépség és igazságért felemeli sza
vát, kérem ezért az én panaszomnak is he
lyet adni. Több műsoros estén vettem részt 
■öz' r̂többi időkben ési'' panaSáMeszek j-az ' ölt

gü.k.el
ölátt beszélgettek, durva viccekéi mondották 
el vt»gy pedig járás-kelésükkel', a hátsó ajtó 
csapkodásával ̂ zavarták nemcsak.az előadó
kat, hanem a műsort élvezni .akarókat is. 
Az olyan egyén, akit nem érdekel a műsor, 
■az inkább ne menjen el sehova, vagy ha 
elmegy, legyen tekintettel.a? előadókra és a 

tgbtJ l̂riH^vMett ^ ^ , 4 ú v ^ ^ Í  tott ..a . éte
remben sokszor trágár vicceikre, meggondo
latlan'mOgíBeS^ésedcr î vönm^gljkK és -lelki
ségük milyenségét 'árulják el azok e csele
kedetükkel és éppen'ezért a; rendezőségek
nek kellene nagyobb gondot fordítani ?rra, 
hogy a-oiűsofszámok alatt -zárva legyenek 
az ajtók és hogy a rendzavarók kivezettes- 
s.ejo.eJk.. Megkösxö.oye .az .érdLeju.es.. gzerkes?- 
tőaég jóindulatát vagyok'tiszteletlel: Aláiriás.

Kaliforniai pajzstetfitól mentes

{ayjQmtyósfát 
MagastörzsQ és bDkorrózsát 
Díszfát 
Díszcserjét 
Évelő virágot 
Gyökeres szőiövesszőt slb
bárm ily en  m enny iségben  igen o lcsón  szá llít

Unghváry József
faiskolája
CEGLÉD.

Budapesti iroda VL Andrássy ut 56«

O k la ló  nagy  árjegyzék  ingyen.

3Na@ yszám ú  
a Ka tál in-estély

A Jelenvollak nagy tetszéssel fogadták a  műsor minden szám át

Az idei jótékonycélú Katalin-estély is 
hagyományos siker mellett zajlott le. Nagy
számú közönség jelent meg most is és 
megértéssel fogadta a műsor minden szamát.
Már nyolc óra előtt nagy számban gyüleke
zett a közönség, amely,az előadás megkez
désére teljesen megtöltötte az Árpád-szállö 
dísztermét. A változatos műsorban gyönyör
ködő közönség meleg megértéssel fogadta 
Báthori Sándor gordonkaművész műsor- 
számait, amiket dr. Kácser Rezsőné kisórl 
zongorán meleg szívvel és figyelmes gon
dossággal aláfest ve.*-Vági Ödön sokatigérő . 
hanggal, komoly tanulmányokra valló igye
kezettel Bizet, Pyccini, Gounod áriákat éne
kelt. Andor Tibor és B̂ ho.ssy vlbplya pedig 
három táncban mutatíák bé inkább látvá
nyos, mint művészi táncprodukcióikat. Sok ; 
tapsot kaplak. Takácsy Dénes • énekművész 
melegtónusú hangja és őszintesége magával •

ragadta a ‘hallgatóságot. Igaz műélvezetet* 
nyújtott Privler Gyula zongpraművész.játéka; 
aki Dohnányi; Pastpráléjjét játszotta el nagy, 
tudással, méjy lelkiséget .eláruló..finomsággal, 
és szelíd egyéniségén áíyélitett mélegséggel.j 
Ptivler Gyulát szívesen hallgatjuk meg min-, 
đig, mert nemcsak körünkből váló, hariérri 
az el hivatottak egyike; kinek minden akarása, 
és lelkének melegsége a tiszta műyészet:jés 
a közönség .nemes szolgálatára áll.,A kp^9̂ ? 
ség nagy sajnálatára, — hiszen , söjkan:’ őt' 
várták a* legjobban — Mécs László'* ^  
országoáhirű költő nem jetaní" meg-'éssiiíy* 
beígért és nagy érdeklődéssel várt személyes 
fellépése elmaradt. Helyett̂  Sebő ííE^ő a 
gazdasági iapinjeget .noyehdéke 4dfa;v elő 
egyik versét, ügyesen, sokszor túlzott erővel. 
;A ipűsort lánc. követte, amelyen a fiatalság 
.a ’ korahajnali órákig kellemesen elszóra
kozott.

— Rémhírek Szarvason. A Magyarország 
ellen indított szerb rágálomhadjérát nyomán, 
amely nem- egyéb, mint meggondolatlan és 
lelkiismeretlen aknamunka, a legkülönbözőbb 
hirek keltek szárnyra az utóbbi napokban. 
Nagyon sokan már háborúról is beszéltek, 
sőt elterjedt hétfőn az a rémhír is, hogy 
Szegednél a szerbek átjöttek az ideiglenes 
határon .és összeütközésre került a ŝpr a 
magyar és szerb határőrök között. A hir nem 
bizonyult válónak és azvalószínűleg csak 
meggondolatlan kitalálásból terjedt el.

— Jubileumi ajándék. Ajándékfüggöny leng 
tiszta écrüsztnű, .rácsos* tüllanyagból. szép 
yirágqkkal minden ablakpn, ahol szeretik a 
kézimunkát. “A tizévgs' Tűridérujják kedves
kedik ezzel az ajándékka) jubiláns emlékül 
mindenkinek, aki a népszerű kézimunka- 
ujságra egész évre 14*40 P-vel előfizet (Buda
pest, Szervita tér 3). Ugyanott megnézheti 
az ajándék-függönyt, melynek 150x260 cm 
a mérete és amelynek leljes kihimzéséhez 
hozzájár a selyemfényű MEZ gyöngyfonal 
is. Kérjen ingyen mutatványszámot 1

— xMiklos-napi vaosora ^Kormányzó liszté- 
totére. Az Országos Frontharcos Szövetség 
sžafvasicsoportja csütörtökön aáte )tisztikart 
gyűlést tartott szép érdeklődés mellett. A 
tisztikari gyűlésén dr. Schauer Gábor »főszol* 
gabiró »elnökölt. A gyűlésen dr. vitéz Zerin-1 
véry Szilárd kir. jórásbiró, vezetőtiszt indít
ványára na^lelkeseÜésééljelhötározták, höfty. 
-a ^rm ónyróiíisstelet^
ból, szerdán este 8 órai' kezdettel a Köz
pontban társasvacsorát Tehdézfiek. Elhatároz
ták, hogy az >egyésüfet, valamint az ország- 
zászló felállításához eziükségesösszéget e&y- 
begyűjtik és tavasszal ^avatják fél * azokat 
nagy ünnepség keretében. A vezétőifödát 
a Bárány-vendéglőbe áHiljék fel/Több kiáöbb 
ügy letqrgyatösa : útán iái értekezlet 4iyolć* 
órakor ért véget. ' ; /

— Rózsavölflyi, Bárdés fcfÁdor karácsonyi 

albumok már megérkeztek ésiíapJifttókNs^y 
Sándor könyv- és .papvkereskedőrjél. :
6 pengő. Szépirodalmi kc^yvekben. 
választék. MtkulÁs- és .karácsonyi ^já^dékok 
raktáron.

legolcsóbban és megbízható jó  minő
ségben csak az ország legnagyobb lak- 

berendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező 
fizetési feltételek! Vidékre DÍJMENTES szállítás!

Békéscsaba, Andrássy út 25.



Sinszöget rakott a mezőtúri vasútvonal sínjére
A törvényszék egyhónapi fogházra Ítélte a meggondolatlan legényt

Biró Géza földművesnek a Mezőtúr 
—Szarvas közötti vasútvonal töltése 
mellett tehénlegeltetés közben az az 
ötlete támadt, vájjon mennyire tudna 
egy sinszöget elhajlitani a vonat. Este 
ki is ment a töltésre és a sinhézag 
közé vert egy sinszöget, ő maga pedig 
nyugodtan hazament aludni. Azon az 
éjjel három vonat ment keresztül a 
sinhézag közé ékelt sinszögön. Az erős 
rázkódás a személyzetet arra kény-

Komár János szarvasi származású 
szele vény i 24 éves fiatalember a múlt 
héten több társával az egyik kocsmá
ban mulatott. Itt ismétlőpisztolyával 
virtuskodott és azt akarta' bebizonyí
tani, hogy a pisztoly csak akkor sül 
el, ha ő akarja. Először a levegőbe 
lőtt a rongydarabbal szabályozott

szarvasi V. külkerületi tanyáján kedden 
reggel egy 8 méteres búzaszalmakazal isme
retlen okból kigyulladt és elégett. A tűz 
továbbterjedését sikerült az összefutott szom
szédoknak. megakadályozni.

— Gyepaiesteri állások szervezése. A vár
megye törvényhatósága az alispán előterjesz
tésére módosította a vármegyei szabályren
deletet és megengedte, hogy járásunkból 
Szarvas. Kondoros, Békésszentandrás, Öcsöd 
és Csabacsűd községek gyepfnesteri álláso
kat , szervezzenek.

— Mám és Éva találkozása. Érdekes meg
lepetést nyújt át olvasóinak a Színházi Élet 
e héten megjelenő száma: Ádám és Éva 
találkozását. A kottamelléklet Jan Kiepura 
nagy slágerét „0 Marita“ közli, amelyet leg
újabb filmjében Eggert Mártával énekel.

— Privát vágásokat és húsfüstölést jutányos 
áron vállal ifj. vitéz Tóth János, IV., 487. 
Telefon: 91.

— Ping-pong verseny Szarvason. A szarvasi 

Vajda Péter gimnázium Sportköre december
7-én a gimnázium tornacsarnokában ping
pong versenyt rendez, amelyre a környék
beli középiskolák is meghívást kapnak.

szeritette, hogy jelentést tegyen, mert 
sintörésre gondoltak. A vonalőr azután 
a sinek átvizsgálásakor megtalálta a 
sinszöget, amit el is távolított. A 
csendőrség pedig megindította a nyo
mozást. A tettest hamar megtalálták, 
aki nem is tagadott semmit. A törvény
szék Bíró Gézát a terhelővallomások 
és beismerése alapján egyhónapi fog
házra ítélte. *

pisztollyal, aztán; magafelé fordította 
a megtöltött pisztolyt és szájonlőtte 
magát. A szerencsétlen fiatalembert 
súlyos sérülésével a szentesi kórházba 
szállították, ahol pár órai szenvedés 
után meghalt. A vizsgálat folyik a 
baleset tisztázására.

— Nagyszabású birkozóverseny az Ipartestfl. 
letben. A Bocskay SE birkozószakosztálya 
vasárnap este 8 órai kezdettel, az Ipartestü
let árucsarnokában..nagyszabású birkozóver- 
senyt rendez. Ezalkalommal a Túrke vei AC 
birkozógárdájét látja vendégül a legutóbb oly 
szép eredményeket .elért szarvasi csapat. A 
versenyzők öt súlycsoportban indulnak. Min
den reményünk mejj van arra, hogy lelkes 
birkózóink ezen a versenyen is derekasan 
megállják helyüket.

— Jelvényszerző verseny. A szarvasi gimná
zium szertomász-cstapata résztvelt november 
25-érf a Mezőtúron megtartott országos jel
vényszerző versenyen, ahol a MOTESz ki- 
küldötte&alábbi tanulókat, — az előirt köve
telményeknek teljes mértékben megfelelvén — 
jelvényekkel tüntette k i: Brózik Ernő Vili. o. 
Szentpétery Géza Vili., Glózik Pál VI., To- 
masovszki János VI., Harmati Pál VI., Pusz
taszeri Béla V. és Sárkány László VI. oszt. 
tanulók. Sárkány 2 jelvényt szerzett.

}
— Tarol—BTE3:1 (3:0) I. oszt. bajnoki. Biró: 

Faragó. Az eléggé hűvös, borús idő ellenére is igen 
szépszámú közönség nézte végig vasárnap a két csa
pat küzdelmét. A mérkőzés, dacára a kissé ragadós 
pályának, igen erósiramú, mindvégig izgalmas és él
vezetes volt. A játék Turul támadásokkal kezdődik és

| állandóan a békésiek térfelén folyik. A Turul csatárok- 
szép összjátékot mutatnak, aminek már a 7. percben 
megvan az eredménye; Galáth áttör a BTE védel
men, majd a kapust is kikényszeríti a kapuból, lövés 
helyett azonban (igen helyesen) áttol a jól helyezkedő 
Bankó 1-nek, aki az üresen maradt kapuba gurít. A 
gól után a Turul fokozza az iramot és erős védeke
zésre szorítja a békésieket, a védekezés hevében az 
egyik békési hátvéd szabálytalanul akaszt a 16-osonr 
a büntetőt Galáth ragasztja a bal felsősarokba. A bé
kési csapatot megzavarja a gyors egymásutánban ka
pott két gól és nem képesek akciót összehozni. A fél
idő 15. percében a Turul sarokrúgást ér el. Bankó 
szépen iveli a labdát az 5-ös fölé. a békési kapus 
hibáz és Galáthról a labda már bent is ül a hálóban. 
A harmadik gól után a békésiek megnyugszanak (a 
már bebiztosított vereségben) és némi fölényt harcolnak 
ki. Egyébként a félidő hullámzó mezőnyjátékkal telik 
el. Szünet után a DTE erős iramot diktál és állandóan 
rohamozza a Turul kaput, az eredmény azonban el
marad, Kiért a védelem biztosan hárít el minden tá
madást. Majd a Turul vezet szép támadást, de a bé
kési védelem büntetővonalon belül szabálytalanuL 
akaszt, 11-es. A büntetőt Galáth lövi, a békési kapus, 
bravúrosan ment. A 25. percben Hunya minden ok 
nélkül kézzel akasztja a labdát 16-oson belül és Csül- 
log a 11-essel szépít az eredményen. Még rövid ideig 
a békési csapat rohamoz, de a játékot Turul támadá
sok fejezik be. — A Turul a régi jó időkre emlékeztető* 
játékot játszotta ezen a mérkőzésen, csupán Vass IL 
rontotta a mérkőzés nívóját oknélküli durvulásaivaL 
A DTE igen technikás csapat, de játékukat nem kí
sérte szerencse. Faragó játékvezető igen bizonytalan 
volt, úgy viselkedett, miníha sohasem vezetett volna 
első osztályú mérkőzést. — Vasárnap, december 2-án 
a Turul újra Szarvason játszik bajnoki mérkőzést a
Mezőkovácsházai TE-el.

— Vasárnap délelőtt játszik a Bocskay bajnoki mćn- 
kfeést. A Bocskay vasárnap, december 2-án délelőtt 
egynegyed 11 órai kezdettel játszik bajnoki mérkőzést 
az Orosházai FC csapatával. A mérkőzés a vasarnap 
délutáni Turul mérkőzés korai kezdése miatt lesz dél
előtt lejátszva.

Helybeli gabonaárak
Búza . . . 15'3Ö — 1540
Tengeri 10'— — 10‘50
Á r p a ............12’------—‘—
Zab . . . 12 -  -  —
Tökmag . . . .  17'--18'—
Lucerna . . 150'— — —'—

KÓCZY divatárukereskedő 
közleménye (Luther-árvaház)

Férfiöltöny-, felöltő-, raglónkelme az ősz- 
szes hozzávaló bélésekkel, úgyszintén front
harcos-, cserkész- és leventeruha-kelme anya
got 4 havi lefizetésre szállítok, nem részlete 
hanem készpénz árakkal. Továbbá roletta- 
vászon és gyökérfonatú rolettaanyag, felsze
relve szintén kedvező feltételek mellett kész* 
pénzárban megrendelhető.

APRÓHIRDETÉSEK
. Mosást vasalással együtt házamnál vállalok 

kilónként 45 fillérért. Érdeklődni lehet a 
kiadóhivatalban.

. Príma, kihizott zsirsertés eladó. Érdeklődni 
lehet I.. 151.

. Háromszoba, konyha és éléskamrából álló 
utcai lakás kiadó. Érdeklődni lehet özv. Blaskó 
Dánielnénál 11. Gróf Csáky A. út 69.

. Csinosan bútorozott uccai szoba kiadó 
özv. Bácskáménál, Petőfi ucca 97.

. Első kiosztásban egy fél hold legelő örök 
áron eladó. Érdeklődni lehet a kiadóban.

. Eladó egy zenekari cselló jutányos árban. 
Megtekinthető a Vitális-féle üzletben.

. 1. kér. 138. számú ház szabadkézből eladó.

. Borsót keresek megvételre, bármily meny- 
nyiségben. Érdeklődők jelentkezzenek a ki
adóhivatalban.

. Kétszobás lakás a Robitsek-telepen kiadó. 
Érdeklődni lehet a Szarvasi Takarékpénztárnál.

. IV., 461. számú ház eladó és azonnalra 
beköltözhető.

Stefáninál LESZÁLLÍTOTT ÁRAK!
•

RÁDIÓ eladás KEDVEZŐ fizetési feltételek mellett 
KERÉKPÁR-javitás és eladás részletre.

VILLANYSZERELÉS legolcsóbban. 
Bárkinél olcsóbban szerelek és javitok.

Új típusú S T A N D A R D  rádiókészülékek!
Áraim olcsóságáról és áraim minőségéről győződjön meg!

Zománcedények versenyképes árban kaphatók
Árpád*bazár 5. szám. S TE FAN I*nál. Árpádibazár 5. szám.

Mutatás közben ismétlőpisztollyal
a szájába lőtt

Egy szarvasi származása szelevényi legény megrendítő balesete

. —  Elégett egy szalmakazal, Fabó János


