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Milyen legyen a nevelés?
Irta: Illés József egyetemi tanár. orsz. gyűl. képviselő*

A gazdasági krízisnek pusztán 
gazdasági eszközökkel való megoldása 
nem lehetséges, más kivezető út nem 
található, mint az erkölcsi válság meg
szüntetése, amelyre mint mélyebben 
fekvő okra, az egész krizis visszave
zethető.; Ezt pedig csak a jövő nem
zedékek? helyes, okos nevelése útján 
tudjuk elérni. A múlt század káprá
zatos fejlődésében a technika csodá
latos módon világrészeket hozott egy
máshoz olyan közel, amint azt azelőtt 
nem is álmodták és.'az emberi lelkek, 
népek, nemzetek sokkal távolabb ke
rültek egymástól, mint hosszú száza
dokkal ezelőtt voltak. Pedig nem le
hetséges az, hogy egymástól elzárkóz
zanak azok, akik gazdaságilag is, lel
kileg is egymásra vannak utalva. Ismét 
közel kell tehát hozni egymáshoz az 
embereket és ennek legbiztosabb esz
köze a nevelés. De milyen legyen ez 
a nevelés ? Individuális, vagy kol
lektív ? A XIX. század elején a törté
netbölcsész, filozófus Carlyle az egyé
niség kultuszát hirdette, aki megírta a 
francia forradalom történetét és a 
nagy egyéniségek sorozatát állította az 
európai emberiség elé, a nagy vallás- 
alapitó, a nagy bölcs, a nagy állam
férfi, a nagy hadvezér ideálját. Ennek 
az individualista felfogásnak követői 
akadtak még a tengertúl is, hiszen 
az ő tanítványa volt Emerson is. S a 
XIX. végén megjelenik Nietsche, az 
én meg gyöződésem szerint ugyan
ennek a gondolatsornak követője, aki 
az ő Ubermensch-ében, emberfölötti 
emberében tulajdonképpen teljesen 
végletesen ugyanezt a gondolatot jut
tatta kifejezésre : milliók és milliók 
azért hogy az emberfeletti ember meg- 
születhessék. Ezzel szemben a szoci
ális tudomány az összességet kezdi 
kiemelni és ez a század második fe
lében ellentétes végletként már úgy 
jelentkezik, mint az egyénnek, az egyes 
embernek a tömegben való eltemette
tése. Ez a gondolat jut kifejezésre 
Gorkijnak a munkájában, mely német 
nyelven jelent meg, „Die Zerstörung 
dér Persönlichkeit“. Ezen az oldalon 
tehát tényleg a tömeg, a nép. Ebbe 
olvad be minden és ez a gondolat 
fejlődik azután addig az elméletig, 
amely az egyént teljesen bedobja a 
tömegbe a szociállista és végül a ko- 
munista elvekig. Én úgy látom, hogy 
az egész ellentét az egyén és egy

máshoz való viszonyában rejlik. Bár
melyik árt a másiknak, esetleg meg 
is semmisiti azt, ha véglegesen hang
súlyozzák és viszik keresztül az 
éleiben. Ezer és ezer éven át az em
beri művelődés történetében egymással 
küzdve — bár a kettő egymást mindig 
kiegészítette, mert hiszen ezek kom
plementáris, egymást kiegészítő fo
galmak — és az életben is csak 
együtt, egymást kiegészítve marad
hatnak fen. Ugyanezt az ellentétet lát
hatjuk a nevelés teréh is. Az indivi
dualista vagy egyéni s nevelés gon
dolata szemben áll a kollektív ne
velés gondolatával. Én mégis azt 
mondom: nekünk mindkettőre szük
ségünk van. Vájjon helyes-e az, hogy 
csak a kollektív neveléssel, az egész

szel foglalkozzunk és ne engedjük 
meg, hogy ezen az egészen belül 
érvényesüljön az, amit mi egyéni- 
niségnek nevezünk ? Hiszen ha meg
felelő egyénies kezeléssel erre módot 
nem adunk, akkor nagy egyéniség 
egyáltalában nem fejlődhetik. Itt van 
valami tragikus összeütközés. Minél 
nagyobbat termel ki az egész, a nép, 
a nemzet a maga leikéből, annál in
kább megvan vagy meg lehet az a 
veszedelem, hogy utána — ha a kol
lektív nevelés érvényesül csupán — 
ennek lehetősége egyáltalában meg
szűnik. A helyes nevelésben tehát az in
dividuális mellett a kollektív nevelést 
is meg kell, hogy adja. hogy az egyé
niség az egészre nézve is tevékeny 
legyen.
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A tanitónőképzö növendékeinek 
magaviselete k i f o g  á s t  a I a n

Megjelent a szarvasi ev. tanitónőképzö értesítője is

Most kaptuk kézhez a szarvasi ev. 
tanitónőképzö gondosan egybeállitoít értesí
tőjét, amelynek gondos szerkesztési munkája 
Kiss Sándor igazgató szakavaloltságát dicséri. 
Az értesítő 45 oldalon számol be az 1936— 
37-es tanév iskolai eredményeiről. Ismerteti 
a tanév lefolyását, a szervezeti, személyi és 
fizetési ügyeket, az intézet hatóságait, tanári 
testületét, az intézet növendékeit az elnyert 
osztályozási jegyekkel, a gyakorló iskolát, 
az intézet gazdaságát, az intézel és interná- 
lus telkeit, épületeit, a berendezést, felszere
lést, szertárt, könyvtárakat, bentlakást és 
közélkezőt, küntlakást, nevelést és tanítást, 
a kántorképzést. Külön fejezetek számolnak 
be a gyakorlati kiképzésről, az ifjúsági egye
sületekről, a sportkörről, a növendékek egész
ségi állapotáról, látogatásokról, adományok
ról és jutalmakról, kedvezményekről, vizsgá
latokról és lanitóképesitésről. A táblázatos 
statisztikai kimutatásokból megtudjuk, hogy

az intézetbe 133 tanuló iratkozott be, nem 
vizsgázóit 9, igy 124 tett vizsgál az év végén. 
A tanulók közül 81 ev., 19 ref, 22 kát. és 
2 izr. volt, ezek közül 27 helybeli, 70 bent
lakó, 13 küntlakó és 14 beutazó vidéki. A 
tanulmányi statisztika szerint magaviseletre 
123 példás és 1 jó osztályzatot nyert. Elő
menetelre jeles 20, jó 55, elégséges 42, egy 
tárgyból .elégtelen 3, két tárgyból elégtelen 4 
tanuló. Összesen 6512 órát mulasztottak a 
növendékek, igazolatlan 2 óra, 20 tanuló 
semmit sem mulasztott. Az értesilő végén a 
tájékoztatót találjuk. Örömmel olvassuk az 
értesítő ezt a megállapilását:

Növendékeink engedelmessége, tisztelettudása, 
helyre magaviselete általában oly kifogás
talan, hogy azt fölismeri minden idegen, 
aki meglátogatja intézetünket.

Ez adja meg a kitűnő oktatás mellett az in
tézet országos hírnevét, amelyre mi szarvasiak 
mindannyian oly büszkék vagyunk.

„A szarvasi kertekben és ligetekben 
faunok és nimfák játéka között 

Vénusz várja a galambáldozatot"
Dr. Ugrin László Járási főszolgabíró kőitől beszédben avatta fel 

a strand alkotóinak em léktábláját

Vasárnap este az esős idő dacára is 

elég szép számban gyűltek össze a mangol
zugi strand vendéglőjében Szarvas lakossága 

és vezetői közül azok, akik a város szebb 

és boldogabb jövendőjél a haladásban és 

az alkotásokban látják. Az egészségügyi és 

idegenforgalmi célokat szolgáló strand-intéz

mény az elmaradottságáról évtizedeken át 

messze vidéken hires Szarvas életét új 

útra vitte, amely az alkotások, az előrehala

dások útja kell, hogy legyen. Az évtizedes

tespedés után az alkotó, városépítő és város- 
szépitő munkának kell jönnie és Szarvas 

gondolkodó, az egyéni érdekeken mindenben 

felemelkedni tudó, a köz érdekeit szivükön 
viselő lakosságának egyhangú óhajtása az, 

hogy a város vezetői csak olyanok lehesse

nek, akik a haladás szellemében igyekeznek 

a közügyet szolgálni. A községi strand és 

vendéglő megalkotóinak nevét a község kép

viselőtestülete egy táblán jelöltette meg és 

azt kívülről jött óhajra ünnepi összejövetel
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Jóságáért boszorkánnyá tették meg 
és a Körösben akarták megfüröszteni 

az első szarvasi pap feleségét

keretében leplezték le. A strandvendéglő hires 

konyhájából kikerüli, kitűnő disznótoros va
csora jóizű e lfo g y a s z tá s a  után dr. Ugrin László 

járási főszolgabíró mondott nagyhatású, költői 
emelkedeltségű avatóbeszédet. Beszédében 
a modern közigazgatás fontos munkáiról em
lékezett meg, amely a fejlődő életet irányítja. 

Arról a közigazgatásról beszélt, amely a 

szenvedélyektől mentesen a historikus sze
repét tölti be, ha kell és értékel, lerögzít, 

megállapításokat eszközöl és eredményeket 
enunciál. Majd lendületes szavakkal festette 
le a hallgatóság előtt Szarvas környékének 

istenáldotta természeti adottságát és szépsé
geit. Da ezek csak nyers erők, amiket em

beri munkával kell hasznossá és élvezhetőbbé 

tenni. Itt vjn a Körös holt ága mondotta — 

amely meleg szeretettel öleli körül Szarvas 
egyrészét, hűs habjaival csókolgatja a füzes 
partokat. Itt vannak a ligetek és kertek. Ha 

ezekbe belépek, olyen érzés fog el, mintha 
a pogány isteneknek kellene itt áldozatot 

nyújtani, faunok és nimfák játéka incselkedik 

a szellővel, ahol Vénusz várja a galamb- 

áldozatot. Ezeknek a szépségeknek idézése 
során minden embert emlékeztetni kell arra 

a három férfire, akik nemcsak észrevették 

ezeket a szépségeket, de munkájukkal, fá
radságot nem ismerő kitartásukkal, a külön
böző akadályokat legyőzni tudó erővel meg

alkották a községi strandot. Ezek után dr. 

Schauer Gábor nyug. járási főszolgabíró, vitéz 
Biki Nagy Imre főjegyző és Gödri István köz

ségi mérnök érdemeit és értékeit méltatta 

meleg elismeréssel. A nagy tetszéssel foga
dott beszéd után dr. Schauer Gábor mondolt 
meghatott szavakkal köszönetét.

h í r e k
Istentiszteletek

A szarvasi ev. nagytemplomban vasárnap délelőlt 
tót, magyar, az újtemplomban tótnyelvű istentiszteletet 
tartanak. Szerdán délelőlt a nagytemplomban a tót
nyelvű könyörgés után magyarnyelvű irásmagyarázás 
lesz.

A szarvasi rom. kát. templomban szünidőben 
vasárnap és ünnepnap fél 9 órakor cscndesmise. 10 
órakor szentbeszéd, nagymise, délulán 4 órakor délu
táni ájtatosság. Köznapokon reggel fél 8 órakor mise, 
szombaton délután 4 órakor litánia.

Szarvason református istentiszteletet tartanak 
vasárnap délelőtt 10 órától az Árvaház dísztermében. 
Kondoroson minden hónap második vasárnapján délután 
2 órakor van istentisztelet a községi iskolában.

Gyógyszertári inspekció
Az éjjeli és vasárnap délutáni ügyeletes szolgá

latot Szarvason szeptember hóban Farkas Antal János 
gyógyszertára látja el.

A  szarvasi gyógyszertárak október 1-ig reggel 7-től 
••te fél 8-ig tartanak nyitva.

— Eljegyzés. Vázsonyi Adám vezető 

mérnök eljegyezte Felsővályi Lya oki. ének 

és zenetanárnőt. dr Felsővályi János gim

náziumi tanár leányát.

Bírák uraimék komoly arccal ülték körül 
a kecskelábú asztalt a körösparii faluháza 
meszeletlen szobájában. Az őszi árnyak is 

bslopakodtak a vizentúli hatalmas füzesből 
a pipafüstös tanácsterembe.

Kolumbínyi András nótárius kezében 

erősen sercegett a lúdtoll, hogy sietve vette 
jegyzőkönyvbe az egymásután felsorakozó 

tanuk vallomásait, amik mind oly terhelően 
vallottak Hrdina András prédikátor uram fe

leségére, Péteri Zsófiára, a jólelkű és szép
ségéről messze vidéken híres tisztelelesasz- 
szonyra. Meg is remegett a penicillus a fiatal 

jegyző kezében, amikor sietve levágott egy- 
egy darabkát az írástól oly gyorsan elboto- 

sodó pennából. Sajnálta is a gyönyörű ifj- 

asszonyt, aki a két hajdú között hófehér 

arccal, megrettent szemekkel úgy állt ott, 
mint egy márványszobor.

Szörnyű volt a vád.

Már a harmadik tanút hallgatta ki a 
Méltóságos Báró ííarruckern Uraság Eő 

Nagyságának Dominius Praefecíusa Nemes 

Vida Imre, de a tárgyalás menetébe igen 

gyakran beleszólt a népet képviselő községi 
bíró, bizonyos Maginyecz György is, mint 

vádló, aki már jól előre értesült a kósza 

mendemondákról.
Özv. Medve Andrásné nagy bőbeszé

dűséggel mondotta :
— Abbiz’a, bűbájos boszorkány őkelme. 

Sok bajunknak okozója, embernek-állatnak 

kártevője. Jól ismerem azóta, mikortól ide 
Szarvasra került a messzi Domonyból, drá- 

galátos urával együtt, aki hamis úton, fele

ségének a sátánnal való cimboráskodása 

révén szerezte meg a paróchiánkat.
A hóhér vessen fogót a nyelvemre, ha 

amit itt elmondandó vagyok, nem igaz.

Úgy történt, hogy még a nyáron a kis

lányomat elküldtem a görög boltjába sóért, 
meg somorinba pálinkáért, mert már napok 

óta görcs szorongatta a gyomromat. Alig telik 

bele egy fertály óra, sírva jött haza az én

drága magzatom. — Mi bajod kislányom 7 — 
kérdezem. Alig bir szóhoz jutni a nagy zo

kogástól a lelkem. — Mondsza, ki bántott? — 

Mondá: Rámnézett a liszteletesasszony, meg 
rám emelte a kezét, meg hogy mondott is 

valamit, de azt már nem hallottam, hogy mit, 
mert elfutottam — panaszolta el a gyerme

kem. Azóta hideglelősnél még az árnyékától 

is. Pálinkával kúrálgatom estelente, mert csak 
így tud elaludni szegényke.

— Igaz-e, tiszlelelesasszony ? — kér

dezte a praefectus.
— En csak meg akartam simogatni a

fejét és azt kérdeztem tőle: Hogy van az 
édesanyád, Katica ? (Folyt, köv.)

—  A Hunyadi benevezett a második osztályba.
A békészentandrási Hunyadi Sportegyesület 
most pótlólag benevezett a Délvidéki Lab

darugó alszövetség második békési csoport

jába. Így Békészentandárs lefőzte Szarvast* 
mert a sporlbarátok nagy sajnálatára a 

szarvasi sportegyesülelek egymásután múltak 
ki végelgyengülésben és Szarvas pár év előtti 
szinte országoshirű futballsporljának már hír

mondója se maradt, hogy a Turul S E. be

szüntette működését a Bocskay S E. után.
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—  Főszolgabírónk előadása. A varmegye 

főispánjának és alispánjának vezetésével az 
idén is megtartották a vármegyei tisztiérte- 

kezletet, ezúttal Gyopároson. Az érlekezleten 
a vármegye főszolgabirái és a megye főtiszt 
viselői vetlek részt. Dr. Ugrin László a szarvasi 

járás főázolgabirája az értekezleten értékes 

előadást tartott, amit a jelenlevők nagy fi
gyelemmel halgatiak meg és az előadás vé
geztével elismerésüket fejezték ki a kiváló 
képességű előadónak.

Mária
Kisteleky János verse.

Őszi napfény permetez, 
Vírufnafe a dáliák, 
Névünnepet ünnnepelnek 
Mind a boldog Máriák.

Szól a harang.: ging-galang, 
A hangja ma ércesebb. 
Mária ! E dicső névnél 
Nincsen szebb és ékesebb.

Csengőbb, mint a szinarany, 
Áhítatos szent ima 
Milliók ajkán zengedez : 
Mária, óh Mária l

Zengem én is boldogan 
S véle száll buzgó imám; 
Köszön telek névnapodon 
Drága, édes, jó Anyám I

—  Szüreti táncmulatság. A szarvasi Iparos

inak Önképzőköre szeptember 26-án vasárnap 

este 8 órai kezdettel rendezi meg az Árpád- 

szálló dísztermében hagyományos szüreti 

.táncmulatságát.

— Meghívó. Az Egyesült Magyar Nemzeti 

Szociállista Párt helyi csoportja szeptember 

19-̂ n azaz vasárnap délután 3 órai kezdettel 
aT Bárány vendéglőben lévő saját helységben 

értekezletet tart, melyre a tagokat ezúton 

hivja meg az Elnökség.

— Tetánusz-mérgezést kapott. Hamza Sán- 

domé békésszentandrási munkásasszony 

3 jkán egy pattanással ment ki kukoricát törni. 
Törés közben az egyik lengericső felsebezte 

ajkán1 a pattanást, amely elmérgesedett oly
annyira, hogy tetanuszos fertőzést kapott s 

a gyulai kórházba vitték további gyógyke

zelés végett.

— Országos vásárolt. A tűrkevei országos 

vásért szeptember 19-én, a békésit szeptember 

24?, 25. és 26-án, a szentesit szeptember 17. 

és 18-án tartják meg.

Bortermelők,
Körcamarosok és vendéglősök részére szükséges

M oD zen íló  fó nmsteijesitő
•zabadalom eladására nagy kereseti lehetőséggel

üzletszerzőket 
felveszünk.

»Pincemester« Budapest, VIII., Hunyadi ucca 4.

Bútort
legolcsóbban és megbízható jó minőségben csak az ország leg

nagyobb lakberendezési üzletében vásárolhatunk. Kedvező fizetési 

feltételek! Vidékre D Í J M E N T E S  szállítás!

KOPSTEIH
B ú t o r h á z
B É K É S C S A B A ,  Andrássy-út 25. sz. 

Nagy érdeklődés előzi meg az Iparosasszonyok 
Egyesületének műkedvelő-előadását

A „Nótás-kapitány" cimű szépzenéjű operettet adják elő 
Szarvas legjobb műkedvelői

A szarvasi Iparosasszonyok és 
Leányok Egyesületének agilis veze
tősége Szarvas legjobb műkedvelőinek 
bevonásával nagyban készülődik a 
Nótáskapitány cimű hangulatos szép
ségű és bájosmeséjű operettnek az 
előadására. A próbák már nagyban 
folynak Kondacs Andor színművész 
vezetése mellett, akinek személye

Szerdán kezdte meg vendégszereplését 
a Thália Kam araszinház

A szarvasi közönség meleg szeretettel fogadta a régi Ismerősöket

garancia arra. hogy a darab gördü
lékenyen a lehető legjobb kivitelben 
fog a közönség elé kerülni. Az elő
adást október 3-án, vasárnap este 8 
órai kezdettel tartják meg a Vigadóban 
amely iránt máris nagy érdeklődés 
nyilvánul meg Szarvas lakossága 
körében.

„Virágzó asszony" Denys vígjátéké. 
Vasárnap délután: „Egypohár yiz“ 
Seribe vigjátéka, este: „A nagyságos 
asszonyt már láttam valahol'* Fodor 
László vigjátéka.
flg yggw w w w w w w w w w w w w w w w í!!

* A gyümölcsfák ültetésekor miképen kell 
megmetszeni a gyökereket, erről ir egy ér
dekes kísérlet kapcsán a Magyar Gyümölcs 
legújabb számaban, egyben ismerteti az 
angóranyúl tenyésztését, a földi pockok ellen 
való védekezés módját, a gyümölcsszedés 
és raktározás teendőit, a szeptember havi 
teendőket a gyümölcsösben stb. A  képekkel1 
bőven illusztrált lapból — lapunkra hivat
kozással — egy alkalommal ingyen mutat
ványszámot küld a kiadóhivatal,: Budapest 
IV. Gerlóczy utca 11.

x Könyvek. Alkalmi vétel ! Olcsón el
adó 40 kötetes Magyar remekírók. 
Teljesen új állapotban. Érdeklődni lehet 
Nagy Sándor könyvkereskedőnél.

Thália Kamaraszinház, amely 
Miskey József kiváló színművész igaz
gatása alatt minden évben felkeresi 
városunkat országjáró kőrútján ismét 
hozzánk érkezett és szerdán este meg
kezdte jól összeválogatott kiváló társu
latával szarvasi vendégszereplését. 
A szarvasi közönség meleg szeretettel 
fogadta a társulatot, amelynek minden 
tagja régi jó ismerősünk. Magyarich 
Flóra, Kondor Erzsi, Miskey Viktória, 
Donáth Kató, Deésy Ilona, Polgár 
Margit, Deák Ferenc, László Endre, 
Acél Dezső, Besse Miklós, a jeles 
együttes tagjai. Gördülékeny előadás
ban Szerdán „Könnyű a férfiaknak" 
cimű vígjátékot. Csütörtökön a „Tün
dérlaki lányokat’* adták, az előadá
sokat a színkörben tartják. A színház 
további műsora : Pénteken : „Otthon** 
Sudermann színműve. Szombaton:

Tűzifát és minden tüzelőanyagot
az összes szarvasi fakereskedők

max imá l i s  áron

Uun 10
szívesen



H E T E N K É N T
írja: OROSZ IVÁN

Az eszme hitvallása
Amikor a társadalom egyes rétegeiben 

olyan nagy a tiltakozás a most felénk áramló 
imporleszmék ellen, érdemes elgondolkozni azon, 
hogy az alkotmány és önös érdekek védelme 
iránti félelem mennyire jogos ebben és hoey az 
egyes népek, nemzetek és magyarságunk meny
nyire ki voltak téve mindig azoknak az eszme
áramlatoknak, amelyek különböző irányból, de 
mindig elértek hozzánk is és Koppány hősi po
gányságával együtt elveszett ősi magyar eszmék 
óla hány és hány eszmei és társadalmi áramlat 
húzott át hazánkon. Azok az áramlatok, igy a 
kereszténység is, amelyek a lelkiségre épüllek 
és anyagiak kikapcsolásával igyekezlek az em
beri halálfélelmet letompitani, dús Ígéretekkel és 
megnyugtató túlvilági élettel a földi élelet köny- 
nyebbé tenni, mély eszmei tartalmukban, a titok
zatosságba benyúló hatalmukban az Örckérvé- 
nyűség homályos fonalával vannak átszőve. 
Ezzel szemben azok az áramlatok, amik a földi 
létnek egyes emberekre vagy osztályokra szóló 
ígéretes programadással jelentkeztek, előbb-utóbb 
el kellett hogy vesszenek, mert vagy megvaló
sultak, vagy pedig földhözragadt utópiájuk nem 
birla a száguldó élet és idő szárnyalását. Örök 
csak az az eszme lehel, amely sohase valósul 
meg, amely megnyutatást, de soha megnyugvást 
nem ad. A magyarság is a krisztusi tanok át
vételével elvesztette ősi eszméit és új, az egye
temesebb világi eszmekor területére lépetl és 
talán ez biztosította csak megmaradásét a népek 
és fajok örökké változó harcos porondján. És 
azóta hány és hány idegen áramlat szellője fuj- 
dogált át ezen a népen is. Amint a szellő jóté
kony hatása kitisztítja a szobák és udvarok 
aporodott levegőjét, felfrissíti a légkört, üde ózont 
szór szét, igy az idegen eszmék is befújtak és 
a legtöbbször előnyös és tisztitó hatást gyako
roltok a megszokás, az eltespedés, a reakció, a 
maradiság holtszagú koraira. Átfújtak ezek az 
eszmék az országon és továbbszálltak. Gondol
junk csak arra, hogy a francia „liberté, egalité, 
fralernité* vöröslobogós, jakobinussapkás jel
szava, hogy álnemzetiszinűsödött 48-ban, a már
cius 15-i forradalom fajpróbáján. A vérnélküli 
magyar forradalom, Petőfi, Jókai, Vasvári forra
dalma mennyivel nemesebb, emelkedettebb volt 
a polgárháborúval kezdődő más forradalmaknál. 
A mi forradalmáraink inkább magyarságukért 
szenvedtek idegen uralkodóinktól, mint világ
megváltó eszméikért. És emlékezzünk csak arra 
az idegen eszmei áramlatra, amely a fővárosi 
sajtó egy részének állandó propagandája révén 
18-ban a mindig győztes magyar seregekkel is 
letetette a fegyvert, majd a nemzeti újjáébredés 
idején is igyekezett a magyarságban kialakítani 
azt a nemzetközi kultúrfelfogást, amely olyan 
világpolgárt akart hangzatos jelszavakkal ki
nevelni, amely az idegen eszmékért majd fel
áldozza nemcsak országát, fajtáját, de saját* 
vagyonát, értékeit és életéi is. Volt már idő, nem 
is olyan régen, amikor ezeknek az idegen áram
latoknak hatása alatt nem mertük már sem 
magyarságunkat, sem kereszténységünket han
goztatni. De a magyarság kiheverte a tatár-török- 
német uralmak évszázados igáját is, kihevert 
sokféle eszmeáramlatot, mindegyikből megtartott 
valamit, amely az ő javát szolgálta és a ter
mészetes haladás kereteibe beillesztődött, igy ki 
fogja heverni ezt az idegen újabb áramlatot is, 
amelytől most olyan nagyon félnek éppen azok, 
akiknek nem sikerült más idegen áramlatokkal 
világpolgárt nevelni abból a magyarból, amely 
talán éppen ennek a hideg, betonkultúrájú világ
szemléletnek lélektelensége hatására ismerte meg 
saját fajtájának értékeit, parasztságának erejét, 
népművészetének szárnyaló szépségeit, nyelvének, 
dalának szivet melengető gyönyörűségeit. Az ősi 
magyar lélek felfrissilvé a megábaolvasztott^né- 
pek lelkuletével mindig ellent tudott állani az 
idegen áramlatoknak és a mostani magára éb
redésével is sikerült levetnie a kopottra kefélt 
világpolgári haveloch-uniformist. A kibicsaklott 
szellemiség is a meg tévedt utakról visszatér az

ősi talajra és Erdélyi Józsefek, Zilahy Lojosok, 

Vörös Péterek megtörésén keresztül hirdetik a 

magyar szellemiség nagy diadalát. A felszabaduló 

magyar lélek és a magyar eszme hitvallása a 

magyar jövendőnek harcos zengő himnusza, 

melynek üteménél dicső menetelésbe kezd a 

tetszhalott álm ából és elnyomásából felébredő 

új magyar élei. Az újabb idegen eszmék szellője 

is álfut az országon és ahogy kihevertük a sok 

százai, úgy ezen is átvészelünk és magunk fog

juk megalkotni azt az újat és igazit, amely nem 

szégyenli majd magyar és keresztény voltunkat. 

Meg azulán szomorú dolog is lenne, hogy ide

genbe kellene mennünk eszméért. Erre nincs szük

ség, mert a magyarság ereje önmaga fejleszti ki 

azt az erőt, amely szükséges minden ellensége 

legyőzésére.

A Polgári Leányiskola állal előirt

egyénkalapok
magyar egyenruhákra előirt paszo
mányok, zsinórózások, gombolok, 

valamint gyöngyök, fiite
rek, gombok nagy válasz- 

. tékban, aktatáskák és iskolatáskák 
a l e g o l c s ó b b  árban

a Filléres Gombüzletben
(R. kát. iskola épületben, 
Piactér) szerezhetők be.

—  Takácsy Dénes lett Újkígyós plébánosa.
Lindenberger János apostoli kormányzó Új
kígyós plébánosául Takácsy Dénest a 
Szarvason hosszabb időt töltött és közked
velt katolikus lelkészt rendelte ki. A kitűnő 
hangú lelkész új beosztását örömmel fogadta 
szarvasi tisztelőinek kiterjedt tábora.

—  Akinek nem vizsla a kutyája. A vármegyei 

szabályrendelet szerint a farkaskutyák ulán 

20, a vadászebek után pedig 8 pengő adót 
kell fizetni. Egy tanyai mamóka nem ismerve 

a kutyafajtákat s jól kifejlett komondor-foxi 
keverék kutyáját vizslának jelentette be, ami 

után 8 pengő kivetést kapott. Természetesen

Szombat este
Eped ve vártalak szombaton este 
Kaputok előtt szívszorongva, esdvet 
Csókjaid nyoma égett ajkamon:
Rólad álmodoztam gyönyörű angyalom.

A hold fényében csak téged láttalak 
Hiába, nem jöttél — hiába vártalak.
És utánad, jajj, mennyit epekedtem 
Miattad, kedvesem, mily sokat szenvedtem.

Halálos bánattal tértem hazafelé,
Az úton falevél hullott lábam elé; 
Elolvastam róla titkos üzeneted,
Hogy đrua szivemet még most is szereted.

Paulus.

nagyon méltatlankodott, hogy az ő kutyájára 
vadászeb utáni adót vetettek ki, holott ő 
vadászni sohasem szokott, hanem ha csak 
kutyája mezei pockokra. Tiltakozásának alá

támasztásául, mint leghitelesekb bizonyitékot 
jó kutyáját hozta fel a városházára és iro- 
dáról-irodára mutogatta vadászebnek elő
léptetett békés házőrzőjét. Dehát fellebbezni 
csak Gyulára lehet, igy hát kénytelen lesz 

hűséges Zsoli kutyáját a tekintetes vármegye 
előtt bemutatni.

— Egyházlátogatás. Harsányi Pál ref. esperes 
és dr. Széli Gyula egyházmegyei gondnok 
a múlt héten az öcsödi ref. egyháznál látó? 
gatást tettek. Megtekintették a templomreno: 
válás munkálatait, majd a presbiteri gyűlésen 
vettek részt.

—  Nem akart inas lenni, felakasztotta magát.
Klimaj János szarvasi 13 éves III. kér. 468, 

szám alatti fiatal fiút szülei inasnak szánták 

és oda is adták egy szarvasi cipészmesterhez. 
A fiú azonban a pályaválasztással nem volt 

megelégedve és ezért kedden reggel 7—8 

óra tájban elkeseredésében felment szülei 

házának padlására és ott a gerendára fel
akasztotta magát. Mire rátaláltak már halott 
volt.

— Nyíregyházára félárú vasúti igazolványok 

ANDERMANN-nál kaphatók. Érvényes szep
tember 7-től szeptember 21-ig.

Tizezerpengös évi civillistát követel 
a vármegyétől az öcsödiek I. Sándor királya

Pápay Sándor, Rákóczi egyenes leszármazottja 
az öcsödi különc szabósegéd 

az idén is résztvett a pusztaszeri emlékünnepen

A  pusztaszeri Á rp ád  em lékünnep  el

m aradhatatlan  vendége : „Sándor fe jedelem '1 

vasárnap  is ott volt a szép m agyaros h a n 

gu la tú ünnepségen . K irándu ló  ruh án ak  beillő 

barna ö ltöny volt rajta, térdnadrág, nem  

va lam i elegáns, de jó  szabású  zakókabá t és a 

hosszú, m ellkasig érő szakállas , hosszas ha jas  

fejet sim lideres sportsapka födte. A  sapkában  

pedig va lam i nem esebb m ad árn ak  —  lehetett 

kócsag is, sas is, — a tolla ékeskedett. 

„S ándor fe jedelem " m indenütt a z  e lőke lő 

ségek között igyekezett e lhe lyezkedni. K o 

moran m aga elé mered és nem  szólt senkihez. 

A  közönség érdek lődve figyelte a  kü lönös  

aggastyánt. T alálgatták , hogy ki lehet. „S ándor 

fe jedelem ", akit sokan csak „Nagyságos 

F e jede lem ének  titu lá lnak, e lm ond ja , hogy 

Őt tu la jdonképen  P ápay  S ándornak  h ív ják . 

Öcsöd  községbe va ló  és m inden  évben gya

logosan jön  el Pusztaszerre, hódo ln i ősei 

szellem ének. A z l á llítja , hogy R ákócz i Fe

rencnek, a „Nagyságos F e je d e lem éne k  

egyenes leszárm azotja . Fog la lkozása m ag ánzó

és az is volt világéletében. Az öcsödiek é9 
szarvasiak azonban jól tudják, hogy Pápay 
Sándornak bizony a szabómesterség a be
csületes foglalkozása és csak azután lett fe
jedelem, amikor azzal szakított. Úgy látszik 
a jövedelmének eredetére vonatkozó kér
dések édresztelték fel benne a fejedelmi élet 
utáni vágyat, mert hétfőn, mindjárt a haza
érkezése után levelet irt dr. Márky Barna 
alispánnak és felszólítja az alispánt, hogy 
utaljon ki részére a vármegye kasszájából 
évi 10 ezer pengő civillistát, ami őt jogosan 
megilleti. Ennek ellenében hajlandó kine

vezni az alispánt birodalma grófjává. Az 
alispán már megkapta a nem mindennapi 
levelet és ad acta tette. „Sándor fejedelem*4 

egyébként a pusztaszeri ünnepségen is ki
osztott néhány ilyen kinevezési okmányt. 

Grófi rangra emelte Hunyadi Vas Gergely 
országgyűlési képviselőt és Hunyadi Jánost 

a Pusztaszeri Árpád Egyesület főtitkárát. A 
kinevezési okmányokat „I. Sándor király" 
néven irla alá.



A Gazdasági Tanintézet által előirt

gazdász K a l p a g o k
nyakkendők és kesztyűk a

Filléres Gpmbüzletben
{R. köt. iskola épületében, 
Piactér) szerezhetők be %

—  Bútorvásárlás bizalom dolga, csak meg

bízható cégnél leszünk igazán jól, kiszolgálva, 
KOPSTEIN Bútorház Békéscsaba, Andrássy 
út 25.

—  Megnyílt a Hangya szarvasi fiókja. A

Hangya szarvasi fiókja a napokban nyilt 

meg a fürdővel szemben. A közönség már az 
első napokban is nagy érdeklődés mutatóit 
az új szövetkezet irányában.

—  Háziasszonyok ! Nem kerül pénzbe, mégis 

a legjobb tészlarecepteket megkapja, ha még 

ma kéri a DR. OETKERFÉLE világhírű 

FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET melyet bár
kinek ingyen megküld a gyár: DR OETKER 

A. Budapest, Vili. Conli utca 25.

—  Anyakönyvi hirek. A szarvasi anyakönyv
ben szeptember 10-től szeptember 17-ig a 
következő bejegyzések történtek. Születtek : 
Darabos István és Pljesovszki Zsuzsanna 
fia jános, Hruska Pál és Leczó Erzsébet le
ánya Zsuzsanna, Galáth György és Gregus 
Anna leánya Anna, Mravik Sándor és Med
vegy Mária leánya Mária, Komár János és 
Madarász Judit leánya Judit, Jansik Pál és 
Poljóka Zsuzsanna leánya Zsuzsanna. Há
zasságot kötöllek: Simkó János Zleszik
Erzsébettel. Elhaltak : Balta György 83 éves, 
Sárkány János 5 hónapos, Kolompár Lukács 
83 éves. Klimaj Judit 1 éves, Szvák Judil 2 
éves korukban. Halottá nyilvánították : Ar- 
nocki András 30 éves őrvezetőt, aki az orosz 
hárctéren hősi halált halt.

Ezidén is 16 q búza 
holdanként!

Országos állagban a búza szemtermése 
kát. holdanként csak 7*04 q a legulóbbi hiva
talos becslések szerint. Minthogy szépszámmül 
hallani 10 mázsás és ennél is nagyobb termé
sekről, nyilvánvaló, hogy igen-igen sok gazda 
búzatermelése ez idén jóval a 7 q alalt van 
kát- holdra számítva. Ez minden bizonnyal el
sősorban a júniusi nagy hőségre vezethető vissza 
az őszi kedvezőtlen időjárási viszonyok is köz
rejátszottak ; de bizonyos az is, hogy mind e 
kedvezőtlen körülmények dacára okszerű gaz
dálkodással jó eredményeket is érhettünk volna el.

Bizonyiléka ennek pld. a Tiszántúli Me
zőgazdasági Kamara Homokjavitó Kísérleti Ál
lomása terméseredménye. A nagybani termesz
tésnél az egyik táblán lóhere elővelemény ulán
4 kát. holdon 64*84 q búzaszemtermést csé
peltek el, ami kát, holdra számítva, 16*21 q 
jelent. De nemcsak ily ideális elővelemény után 
kaptak jó eredményi, még (istállótrágyázolt) ten
geri után is egy másik 4 holdas táblán 56*51 q 
volt a búza szemtermése, vagyis kát. holdanként 
14*12 mázsa.

Mindkét tábla bőségesen kapott szuper« 
foszfátot, ennek tulajdonítható főként a jó  
eredmény, a szuperfoszfát mintegy biztosította 
a beérést

Hogy tényleg a szuperfoszfátozás követ
kezménye a jó termés, azt bizonyítja ugyanazon 
a talajon istállótrágyázolt tengeri után beállított 
szabatos búzaműlrágyázási kísérlet, melynek 
eredménye kát. holdra átszámítva : műtrágya 
nélkül 15*24 q Bzem és 22 32 q szalma, 1000 
kg pétisóval 15 40 q szem és 27*84 q szalma, 
160 kg 8zuperfo8zfáttal 16'44 q szem és 24 44 q 
szalma termett. Amig- tehát a nitrogén főkép 
»  szalma, mennyiségéé növelte* addig a szuper* 
foszfátozó* eredménye a szemtermésben mn 
tatkozott jövedela

anve a sz 
teinozóan..

Használt

használt és új

tankönyvet
becserél, vesz; az összes helybeli 
és környéki iskolákban használatos

tankönyvek
már kaphatók:

A G Y  S Á N D O R
könyvkereskedésében.

i^ iii

Jutányos árban,
a legjobb minőségben

kaphatók :

iskolaszerek
és

t a n s z e r e k
az összes helybeli és környéki iskolákban használatos, előírásos Irkák, 
fözetek, kotlapapirok, rajzfüzeíek és lombok, írótollak, tollszárak, mindenféle 
színű írónok, kréták, Unták, tusok, Hálósok, palatáblák, rajztáblák, radirgumlk, 
rajzszögek, szivacsok, körzőkészletek, vonalzók, háromszögek, szögmérők* 
gombfeslékek, olajfestékek, ragasztószerek, íestékszekrények és tolltartók stb: 

Iskolatáskákban nagy választék.

UNIÓ-könyvecskére is! UNIÓ-könyvecskére is!

köajT* és papirk*vesk*dé*«b«* C - T  A D V A  C A ' Ü I
(a gfanaázinm közelében) 3  í,í\ t\ . V í\ 3  V l l

L ker», Horthy Miklós ut 9* Telefonszám: 16+



I R O D A L O M

Könyv- és folyóiratszemle
* Az Atilla új száma. Csizmadia Sándor szer

kesztésében Komádiban megjelenő Alilla 
cimű folyóirat legújabb száma értékes tarta
lommal jelent meg. \ tiszta magyar iroda
lomért és felfogásért küzdő lap szeptemberi 
számába Karakán Elemér, Csizmadia Sándor, 
Murgács Kálmán, Gyutay Kálmán irtak no
vellákat, tanulmányokat. Ölbey Irén, V. Sipos 
Ida, Nagy Kászon verseket. Murgács Kálmán 
egy szép csárdásának a kottáját is közli az 
ügyesen szerkesztett lap, amelynek évi 
előfizetési ára 5 pengő.

* Egyedül az őserdőben. Irta ; Reginaid Camp
bell. A vasfa-telep vezető mérnöke nem fo
gadja meg az angol csendőrség ezredesének 
figyelmeztetését. Bár maga is érzi már régóta, 
hogy láthatatlan kezek lappangó tüzeket 
szitanak körülötte s mintha valami titokzatos 
szél sötét viharok gomolygó felhőjét teregetné 
Sziám őserdeinek rengetege fölé — mégsem 
hagyhatja el helyét. — De ugyanez a ve
szedelem vár mindnyájukra, ha a legközelebb 
esedékes pénzküldeményt a nankoni állo
másról nem tudják idejében hazaszállítani s 
igy nem tudják bennszülött munkásaik bérét 
kifizetni. Húsz kicsi faládában érkezik meg 
a hatalmas összeg, amely hat elefántra rakva, 
hét álló napon át lesz szabad prédája a 
dzsungel pénzéhes rablóinak. Pontos hadi
terv készül s jól tudja mindegyik, hogy a leg
kisebb hiba is mindannyiuk borzalmas végét 
jelenti . . .  Ez a hajmeresztő kaland mar
kolja ki belőlünk az izgalom első akkordját, 
de utána mind szaggatóbb és megremegtetőbb 
futamok viharzanak végig bennünk. Egészen 
különös izt ad ennek a regénynek, hogy 
hősei nem született regényhősök, hanem a 
mindennapok szürke harcosai közül valók.

A Palladisnak ezt a legújabb Félpengős 
Regényét G. Beke Margit fordította színesen, 
élvezetesen.

A főgimnázium által előirt gimnazista 
tornatrikó mellpajzzsal, tornanadrág és
gimnazista lányoknak elöirásos munka- 

kötő, valamint fiú- és leány gim
nazista sapkák dús választékban, 
a legjobb kivitelben és legolcsóbb 

árban, aktatáskák, iskolatáskák nagy 
választékban és nagyon olcsó árban

a FI LLÉRES GOMBÜZLETBEN
(R. kát. iskola épületében, Piac
tér) szerezhetők be.

-- Kondorosról Kondorosra jutott el. Egy

szarvasi rövidlátó férfi igen kellemetlen úti 
kalandjáról beszélnek mostanában Szarvason. 
Nevezett egyén egy szarvasi iparosmester 

árujával szokott vásárolni és piacolni és 
mivel talán még a templom egerénél is 

szegényebb, leggyakrabban vonatra, vagy 
kocsira se telik keresetéből és igy gyalog 

jár egyik helyről a másikra. A multkorában 
Kondoroson járt hírünknek hőse és este 

hazafelé igyekezett Szarvasra. Csabacsűdön 
két ismeretlen emberrel szóba keveredett és 

beszéd közben megfordult tengelye körül. 
Amikor elbúcsúzott tőlük, nem vette észre, 
hogy megfordult és az éj sötétjében vissza

indult Kondorosra. Amikor beért a faluba 
akkor vette észre, hogy rossz helyen jár és a 
kért felvilágosítás után ismét neki indult az 
útnak és holtfáradtan ért másnap haza 
Szarvasra.

MÁVAUT MÁVAUT
************

#  Autóbuszmenetrend 
******************************************************************************

Érvényes 937. március 22-től október 2-ig.

Öcsöd—Szarvas—Békéscsaba—Gyula

600 ind. Öcsöd érk. 15»6:j5 ind. Szarvas „Árpád'-szálló érk. 14°°
1 Csabacsűd 4 1437

Jl9
V Kondoros I 14"

81Ó érk. Békéscsaba 1■ 1320
8sr. érk. Gyula ind. 1240

Menetjegy Kondorosra P 1’60, Békéscsabára P 3*40, Gyulám P 4'10.
Menetlértijegy P 240, „ P 5*50. P 6 50.

Békéscsaba—Gyula
82ö 124ő ind. Békéscsaba „Csaba“-szálló érk. l0w> 13io
g&5 13io érk. Gyula városháza ind. 1040 1240

Menetjegy P 1*10, menettértijegy P 1'90.

Szarvas—Öcsöd—Kunszentmárton

-— 1235 1310 1 500 1810 ind. Szarvas érk. 630 7 30 8 40 162t*
-— 124C 1321 15oo 181d ind. Békésszentandrás ind. 621 727 835 16i&
515 13o5 13őö 153ü 1840 ind. Öcsöd ind. 600 707 810 lobl
53C 1330 14J< érk. érk. érk. Kunszentmárton ind. 6 4ü 7 i& 1527

Menetjegy Bszentandrásra P 0 50, Öcsödre P 1 '30. Kunszentmártonba P 2*<—
Menetlértijegy P 0*80, P 2 20,

436

51B
550

13*
1420
1455

Kunszentmárton—Lakytelek

ind. Kunszentmárton érk.
I Csépa |

érk. Lakytelek ind.

Menetjegy Csépára P 1*40, Lakytelekre
Menettértijegy „ P 2’20,

Kunszentmárton—Tiszakürt

Jto
gSO

615

P 3'20

16®
15S1
15“

220.
330.

5*3

5«
6os

1424
1428

1 4&g

ind. Kunszentmárton pályaudvar érk. 
ind. Kunszentmárton főtér érk.
érk. Tiszakürt ind.

Menetjegy Tiszakürtre P 1 '30. Menettértijegy P 2'— 

1A **gal jelölt csak hétköznap közlekedik.

64S
638
6io

153"
1526
1468

HOLDANKÉNT 10 KILÓ VETÖMAG01 TAKApil n £ S

ARZOPAC ̂  P0RZ0L- TI U ANTIN
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Ö S IÖ O M C N T E S 5 É O  TtOMÉSTÖBBitT
LeSlÁLLITOTT AaON '̂MEPeZMETÓ

KOVÁCSIK PÁL
kereskedésében, Szarvas

VtGYAliON A NEVBC MASSAl NtM HEOfll TE SiT hTtO
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Helybeli gabonaárak
Búza . .
Tengeri m. 
Árpa . .
Zab . .

18 80 -----
-  -  -  10- 
14 80 -  -  -  
— — -  1480

P U B L I K Á C I Ó

Tanyást keres. T. V. 228. — Ház eladó II. 231.
— 30 hold föld felesbe kiadó. III. 315. — 3 hold föld
kiadó í. 256. — 4 hold föld eladó IV. 377. — 3 ablak
eladó III. 28 — 3 hold föld eladó. I. 233. — 4 hold
föld eladó. Ili. 33. — 14 hold föld felesbe kiadó. 1L 
262. — Helház eladó. 11, 310. — 15soros vetőííép eladó 
VI. 120. — Herepelyva eladó. I, 85. — Tanyást keres. 
III. 79. — Széna eladó. IV. 323. 

**********************************

A PRÓ H IRDETÉSEK
Apróhirdetés egy szó 3 fillér, vastagabb betűvel szedve 

6 fillér. Legkisebb hirdetés dija 30 fillér.

. Egy Voigtiánder- Besst 6x9-es fényképező
gép olcsón eladó. Cim a kiadóban.

. Csabacsűdön 32 hold prima szántóföld 
tanyával szabadkézből eladó. Érdeklődni 
vasárnap III. 370. sz. alatt.________________

. Puch segédmotoros kerékpár eladó. Meg
tekinthető a Gáspár-malomban._____________

. Gyümölcsös lakással bérbeadó vagy eladó. 
IV. külkerület 133/a. Érd, lehet ugyanott.

. Eladó egy hálószoba-bútor. Érdeklődni le
het W einbergernél, IV., 38.________________

. Eladó egy jókarban levő gyermek-sport
kocsi. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

. Eladó egy oldalkocsis generáljavitott, 500 
köbcentis motorkerékpár. Érdeklődni lehet 
II. kerület, 237.

• Óborok 6—8 fokos fehér és piros színben 
14—16 fillérért kaphatók bármely mennyi
ségben. Ugyanott lucernapelyva mázsánkint 
3 pengő. Dancsó Antal Csépa, piactér.

. II. kér. 60 sz. ház eladó. Érdeklődni lehet 
ugyanott.

. Melis Mátyás örököseinek II. 231. számú 
házuk eladó.

. Eladó ház üzlethelyiséggel Kondoroson, 
a legforgalmasabb helyen a Piac-léren, bár
milyen üzlet céljára nagyon alkalmas. Érdek
lődni lehet özv. Wagner Endrénénél Kondo
roson, vagy lapunk kiadóhivatalában.

. Eladó 520-as Fiat gyártmányú, general-ja- 
vitott személyautó. Érdeklődni lehet I., 85. 
szám alatt.________________________________


