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A községi képviselölesti tagok vá-
lasztása lezajlott. Elkeseredett kortes-
kedések tették zajossá nemcsak a vá-
lasztás napját, de a választást meg-
előző hetet is. Erősen politikai és szo-
ciális színezetű küzdelem volt ez. A 
nadrágos e m b e r t egymás küzött vi-

s á . askodtak s a . lommives 
valamennyi nadJágosáSl szemben akarta 
érvényesíteni hatalmi jogait. A külön-
féle páriák AHal be nem folyásolt hig-
gadt szemlélő csekély értékű batracho-
miomachiának látta ezt az egész tü-
lekedést. Mert hisz a komoly fejlődésre 
való törekvés nagy, de nemos, mond-
hatnánk gyönyörű elvi küzdelmeket, 
harcokat szokott teremteni s a fejlő-
dés körül támadó s a fejlődésre, ha-
ladásra irányu'ó közéleti mozgalmak 

és harcok normális esetekben mindig 
nagybecsű kulturális eredményeket 
tudnak felmutatni. Sajnos azonban 
nálunk a közélet terén tapasztalható 
mozgalmasság és elevenség a legtöbb 
esetben értéktelen s erkölcsileg káros 
hatású személyeskedésekké fajul. 
Rendkívüli tanulságos jelenség ez 
Szarvason. Tanulságos pedig azért, 
mivel a személyi érdek ellentétekből 
származó áldatlan marakodások leg-
dühössebben a legkorlátoUcbb intelli-
gentiáju elemek között ülnek vad, 
durva orgiát, Magasabb rendű, nem kö-
zepes műveltséggel biró személyek ké-
pesek. Haladni, művelődni fejlődni 
csakis az az ember képes, aki állati 
önzését félreértve magasabb emberi' 
szempontok szerint bírálja és segíti 
előmozdítani az emberi boldogulást. 
A " műveletlen ősember doronggal 
ütötte agyon embertársát, a kultúrem-
ber azonban jóinclulótu, nemes egyet-
értéssel akar könnyebbséget s fejlődést 

biztosítani embertársa számára. Amily 
érdekfeszítőnek, idegizgatónak tartot-
ták az érdekelt felek e községi képvi-
selöteslüleci tagválasztás* küzdelmét, az 
elfogulatlan biráló azonnal unalr 
nafc s visszautasitőbbnak látl 
természetű választási tülekedések ná-
lunk mindennaposak és privát érde-
kekre nagy jelentőségűek lehetnek 
ugyan, de a köznek vajmi kevés 
haszna s talán inkább kára van ezek-
ből. Még kisebb községek, söt már 
falvak is túlszárnyalnak bennünket 
egészszséges örvendetesen szép fejlő-
désükkel, ez a visszamaradott, lomha 
nagyközség lustán szuszog magában s 
nyakig a feneketlen sárban s- pokoli 
sötétségben, nem a legörvendetesebb 
közerkölcsiségi viszonyok közepett 
cammog leghátul s meg-megáll s szu-
nyókál s majd megint egy csigalépést 
tesz időre nyavalyás kiírnál, csapni 
való, haszontalan lustasággal. Kiván-
Cvsiak vagyunk, hogy a községet meg-

T Á R C A . 

Egy pesti úr szarvasi tapasztalatai . 
— Borús történet rövid sorokba szedve. — 
Szarvas városában minap jártam-keltem, 
S a síkos járdákon hol álltam, hol estem» 
Hallgattam nyögéséi sok szamár diáknak 
Kövér szekundákaí ahogy javitának 
S dühös harcra kéltem ötszáz poloskával, 
Kiket ingyen kaptam a vendégszobával 
így végére járván minden földi jónak 
Respektáltam jogát a morgó gyomornak. 

-Ivat tan betyárral ott a sarokszélen 
Lakomára gyUItünk Lamperth éttermében. 
Az volt ám rostélyos! Azt a kutyafáját 1 
Soha nem felejtem szagos foghagymájátI 
A nyúlzúgi máslás csúszott is utána, 
Boldogan dörmögött töle János bátya 
S a nagy dinoni-dánom talán most is tartna, 
Ha a vicinális Pestre nem vitt volna. 
A pompás foghagymást igazán sajnálom, 
De hát júniusig magamat ajánlom l 

^ í a g y H a n g o n egyre . . . 

Nagy hangon egyre prédikálom: 
Szabadon élni a világon, 
Szabadon, tisztán önmagunknak . , 
És kacagunk, rnig mások sirnak. 

A míg e bölcs tant hirdetem, 
Egy ifjú s lányka megy mellettem, 
Egymásra néznek hosszan-mélyen. , 
S csütörtököt mond bölcsességem. 

3 ( a n g o k a s éjben. 
Néma csendnek édes álmán, 
Csillagfényes éjfélen, 
Valami bus zsongás támad 
Varázs daltól ihietten. . . 

Félálomban elhallgatom 
A legszebb melódiát: 
Vágyó szivek gyötrelmeit, 
Tépett szivek panaszát. 

Végezete minden dalnak 
Egy suhogó gyászfátyol. . 
Reám borul gyötrő álom 
Késő éji órákon. 

Zéró. 

pó a gzociologiáMI eg 
I r t a . ifj. RE1TTÉR FERENCZ. 

Minden kisérleti tudománynak alapja a ku-
tatás tárgyának pontos körülhatárolása. 
Durkheím hangsúlyozza legelőször ennek a 
tételnek cardinális fontosságát a társadalmi 
tudományok terén és igy válik a modern 

S á m u e l ^ d . o l f Iscxiy v - és pétpirferereö^ed-eseloen. 

A karácsonyi ünnepekre 
vásáriásta ajánlja czukrász 

karácsonyiára való díszes 
cukorkáit és a legfinomabb 

ieasüieményeit 
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illető igazi kullurális élet szellője hány 
évszázad múlva fog megindulni 
Szarvas n Icáin ? K. 

R f m 

Az izgalmas napoknak vége. Hét-
főn megtörtént a nagy küzdelmek által 
megelőzött községi képviselőtestületi 
tagválasztás. Az uj liszta készen áll. 
Meddő bölcselkedéssel, elfogult vagy 
elfogulatlan megjegyzésekkel nem akar-
juk untatni olvasóinkat s tisztán csak 
annak az igaz óhajunknak adunk ki-
fejezést, bárha az uj városatyák maga-
sabbrendü érdekek feltétlen tiszteletét 
tartva szem elölt, mindnyáján arra 
törekednének, hogy községünk siralmas 
hátramaraclottságát felváltaná az an-
nyira szükséges egészséges haladás. A 
fejlődést csakis arratermetf, alkalmas 
kulturemberek képesek előmozdítani. 
Legyenek ezek az uj városatyák mind-
nyájan ily kulturérzékü egyének s 
mutassák meg tettei is azt, a mit ajkuk 
liirdet; ne csak akarjanak, de tudja-
nak is eredményesen munkálkodni. 
Nem az az igazi dicsőség, ha egyikpárt 
örömujjongva hirdetheti a másik párt 
legyűrését; igazi győzedelmet csakis 
komoly, önzéstől ment, a köz boldogu-
lását elösegitö munkával érhetni el. 
Erre törekedjen minden városatya. A 
választás eredménye következő : 

I. ker. Benka Gyula. IL ker. 

Borgulya Pál. III. ker. Bárány Béla. 
IV. ker. Kita András. V. ker. Gzesznak 
János. VI. Szroka Mihály. VIL ker. 
Schreiber Lipót. VIH. Sterbetz Gábor. 
IX. Dr. Faragó Mór, X. ker. Simon 
András. 

Az uj városatyák bizonyára nem 
veszik rosz néven, ha közülök különö-
sen is kiemeljük Benka Gyula ny> 
igazgatót, mint a ki a mi társadalmi 
életünknek nemcsak legrégibb, de 
egyjk legértékesebb tagja is. Bölcses-
sége és tudása sokak fölött kimagasló 
s becsületes, puritán jelleme teljes 
garantia nemes tisztének betöltését 
illetőleg. A közélet tevékeny tagja Dr. 
Faragó Mór orvos is, szintén sokatérö 
ember a közügyek intézése körül. A 
többiek között is találunk nem egy 
jóhangzásu nevet. 

Krónikás. 

h í r e k . 

— Halálozás. A polgári leány-
iskola egyik legderekabb tanítványa, 
Raksa Teréz az elmúlt héten súlyos 
betegség után jobblétre szenderült. A 
szorgalmas leányka szomorú halál a 
szüleinek végtelen fájdalmat, kis barát-
nőinek pedig megsiratni való, bus 
emléket hagyott hátra. Temetésén igaz 
részvéttel könynyezte meg mindenki 
a ártatlan, jö lánykát, kinek életét oly 
hamar vágta kette a könyörületet nem 
ismerő kegyetlen halál. Nyugodjék bé-
kében korán megásott, kicsiny sír-
jában ! 

zociológiának, amely mar teljesen, termé-
szettudományos alapon folytatja vizsgálódá-
sait, hogy kutatás tárgyává csak a jelenség-
nek egy bizonyos közös jellemvonások által 
előre meghatározott körét szabad tenni s 
be kell vonni ebbe a kutatásba az összes 
összes jelenségeket, melyek a meghatározás 
keretébe belefoglalhatok. Mert a modern 
szociológiát a régitől csak a problémák fel-
tevésének módja különbözteti meg. A társa-
dalom a természet egyik darabja lett, Vala-
mikor az egész világ a természeten lcivül 
•állott: emberi és isteni akaratok önkényé-
ben csak a nem kevésbbé önkényes teleo-
logía világa volt a döntő — a szabadakarat 
s az isteni gondviselés kifürkeszhetlen vég-
zetszeríisége. Lassacskán az egész világ a 
természet uralma alá került s csak a társa-
dalom maradt meg térra libera. Nos! ós a 
szodologia most beiktatja a természet rend-
jébe. Mikor ezt teszi, azonnal jelentkeznek 
feladatai is: felkutatni a jelenségek ezen 
körének törvényszerűségeit. Célja a társa-
dalmi élet kauzális rendjót megállapítani, 
összefűzni az okok és okozatok láncszemeit 
a társadalmi történés szükségszerű folyama-
tává, mindig avval a legvégső gondolattal, 

hogy számtalan, ezer és ezer ilyen felvétel 
utján eljuthasson azon elemibb és végső 
törvényhez, mely uralja a szociális proees-
sust, 

A szociologia régebbi iskoláinak felfo-
gásában a társadalom még az egyes auto-
nóm emberek valamelyes compromissuma s 
a kutatás homlokterében az izolált indivi-
duum áll, akinek lelki mivelte megvilágítja 
a „társadalom lelké "-t is, a szociális cselek-
vések pszihologiai rugóit. Nem durva, rossz-
akaratú egyszerűsítés ezen a ponton azt 
állítani, hogy igy állván a helyzet a kollek-
tív lélektan használ bátran nulláre redukál-
hatjuk és negligálhatjuk, mint felesleges erő-
pocsékolást, mert az egyéni lélektan teljesen 
elegendő a szociologusnak az üdvösséghez. 
És ha Souibart szerint nem más a történe-
lem, mint „az abrakban való részesedésért 
vagy az abrakolás sorrendjéért folyó harc 
földünkön" és ha Ward, az amerikai "szo-
ciológus a történelem mozgatóját tisztán az 
érdekben látja, méltán hivatkozhatik de Bon 
arra, hogy „csak az összességek képesek 
nagy, érdekmentes tettekre". . * Egész bizo-
nyos, hogy nem az érdek vezette a töme-
geket annyi háborúban, amelyeknek céljai 

— Vizsgalatok. A helybeli ág. 
h. ev. tanítóképzőben f. hó 12-én 
folytak le a pót-és javító képesítői 
vizsgálatok. A vizsgáló bizottság egy-
házi elnöke, mint püspökhelyettesitö, 
Zvarinyi János ág. h. ev. lelkész volt, 
a kormány képviseletében pedig Dr. 
Tolnay Vilmos fővárosi tanár és kiváló 
nyelvtudós jelent meg miniszteri biztosi 
minőségben. A teljes vizsgálatot tevő 
három növendék közül kettő levizsgá-
zott, egy pedig a vizsgálat megismét-
lésére utasíttatott. Három növendék 
javitő képesítői vizsgát tett, mind há-
rom sikerrel A rendkívüli rokonszenves 
jeles miniszteri biztos s az elnök tisz-
teletére a képző tanári kara társasva-
csorát rendezett, melyen meleg és lel-
kes ünneplésben részesitették ugy a 
kormány képviselőjeként szereplő kiváló 
fővárosi tudóst mint a vizsgálót elnö-
két, a humánus lelkű Zvarinyi János t 
A miniszteri biztos nagy megelégedés-
sel nyilatkozott a tan. képző ifjú tanári 
karának buzgó és szép eredményű 
munkásságáról s a tanítóképző évről-
évre tapasztalható örvendetes fejlődé-

— A törvényszéki elnök a köz-
ségekhez. Gálbori József a gyulai kir. 
törvényszék elnöke körlevelet intézett 
vármegyénk összes községeihez, amely-
ben az elöljáróságot felszólítja arra 
vonatkozólag, hogy az esküitbiróságba 
való részvétre jogosultak névsorát sok-
kal pontosabban állítsák össze a jövő-
ben, mint a múltban, mert azt tapasz-
talta, hogy az*Bsküdtek névsorából sok 
közszereplő egyén neve kimaradt. 

legtöbbször felfoghatatlanok voltak értelmük 
számára és amelyekben oly könnyen enged-
ték magukat legyilkolni, mint a vadász tükre 
által hipnotizált pacsirta." Ami mé* szóval 
azt jelenti, hogy a társadalmi élet általában, 
minden életnyilvánulásában, sui generis 
lélektani tüneményeket hoz létre. A társa-

. dalom egy élő realitás nem absztrakeiósan, 
nem metaforice, ele a szó legpositivebb 
értelmében. És itt nem azonosítjuk néze^ 
tünket az organikus iskola tanításával, mely 
szerint a társadalom organismus, még akkor 
se, ha cocedálják, hogy „társadalmi orga-
nismus", nem „biológiai organismus" Spen-
cernek szintetikus filozófiájából ered szo-
ciologiai híres mottója; „Society is not a 
manufaettire ont an evoíution." (A táreada-
dalom [nem gyártmány, hanem fejlődés.) 
Bármi legyen is a társadalom ilyetén magya-
rázatának sorsa, kétségtelennek látszik, hogy 
a társadalom kulcsa a szociologia és bio-
lógia mesgyéjén van elrejtve ós a szocio-
logia minden ujabbi eredménye megerősíti 
azt a feltevést, hogy a társadalom élötest 
olyan értelemben, hogy nem puszta össze-
tétele az alkotó egyéneknek, hanem azok 
között olyan féle, de nem olyan összefügg 
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gyűjteményekről. 2. 
„Természettani kísérletezések a népis-
kolában. 3. Rohony Pál „A selyem-
hernyó tenyésztésről." 

— A mozi távozása. A sok 
érdekes és tanulságos előadások véget 
értek. A gazdag és tartalmas műsor 
darabjai közül legnagyobb hatást az 
urániaszerü előadások értek el s ezek 
közül is főleg a „Francia forradalom" 
és „A föld története" arattak különösen 
nagy sikert s főleg a utóbbit kétszer 
is megismételtek s kedden ifjúsági elő-
adásként került a délutáni műsorba. 
Az utolsó előadás csütörtök este volt, 
színre került „Napoleon" története s 
tekintélyes számú hallgatóságnak szer-
zett hasznos élvezetet ezen értékes 
urániadarab. A távozó Lifka bioskop 
igazgatóságától a legmelegebb elisme-
rés hangján vehetünk bucsut s min-
taszerűen felszerelt bioskopjukat bár-
mikor szívesen fogja viszontlátni a 
szarvasi közönség. 

— A kerületi betegsegélyzö 
pénztár igazgatósági ülése. A gyulai 
kerületi betegsegélyzö pénztár igazga-
tósága csütörtökön a kerületi pénztár 
helyiségében ülés tartott, amely egy 
igen fontos és az egész vármegyét 
érdeklő kérdéssel is foglalkozott, s 
amely nem más, mint a központnak 
Gyuláról Csabára való áthelyezése. 
Az Igazgatóság tagjainak nagyrésze 
ugyanis elhatározta, hogy az admini-
stració intenzivebb keresztülvitele cél-
jából sokkal helyesebb lesz, ha a 
gyulai központot, amely vasúti fekvése 
miatt is nehezen megközelíthető Bé-

késcsabára helyezik át. Az igazga-
tóság nagy többsége Csaba mellett 
foglalt állást. Ekkor a gyulaiak arra 
kérték az igazgatóságot, hogy 48 órai 
meggondolási időt adjanak nekik a 
fontos kérdés elbiráiására. a gyűlés 
folytatásán azután az igazgatóság nagy 
szótöbbséggel kimondotta azt, hogy 
célszerűségi okokból szükségesnek látja 
a kerületi központot Gyuláról Csabára 
áthelyezni. E határozatot terjedelmes 
indokolással felterjesztették az országos 
betegsegélyzö pénztár igazgatóságához. 

— Vallástanári állás be-
töltése. Á szarvasi főgymnásiumnál 
Melis János vallástanár elmozdítása 
következtében a vallástanári állásra 
pályázatot hirdetett a gymnásium in-
téző bizottsága. A pályázatok felett 
való döntés dec. ho 14-én délelőtt 
történt. A pályázók közül egyhangú-
lag Mendöl Lajos nagyszénási lelkészt 
választották meg, mint aki majd nem 
két éven át közmegelégedésre töltötte 
be ideiglenesen a fögimnásiumnál a 
vallástanari állást. A kiváló egyházi 
szónok és jeles professzor megvá-
lasztása által a fögymnásium tanuló 
ifjúságának vallás erkölcsi fejlődése 
erős kezekbe tétetett le s protestáns 
egyházunk örömmel üdvözölheti a 
derék paptanárt uj és magasztos nnra 
kakörében. 

— Elhunyt aíbiró, Dimák István 
Nagyszénás községnek ÍJ év óta albi-
rája, e hó 5-én 69 éves korában 
elhunyt. 

— Távozó lelkész. Okályi Adolf 
az orosházi evang. egyház harmadik 

Ki lesz Békésvármegye fő-
ispánja ? Nagy érdeklődéssel várják 
megyeszerte az u j főispán kinevezését; 
A lázas kíváncsiságot azzal akarják 
némileg kielégíteni, hogy különféle 
kombináliókkal szórakoztatják a türel-
metleneket. Szóbeszéd tárgyát képezi 
jelenleg az a híresztelés, hogy csaknem 
biztosra vehető első sorban gróf Bolza 
Géza, m ásodik hel yen pedig gróf 
Wenckheim László személye. Remél-
hetőleg rövid idő választ el bennünket 
attól, hogy kombináliók helyett való 
lényekkel állhassunk szemben. 

— A Szarvasi Leányégye-
SÜlet 1911. év január hóban 1 kor. 
belépő dijjal Tarsas délután-t rendez. 
Az esetleges jövedelmet a virág kiállí-
tás rendezésének költségeire fordítja 
az egyesület. 

— Felolvasás. Ma délután 4 
órakor az ipariskolában felolvasást 

tart Molnár János ev. tanitó az élelmi 
szerek hamisításáról. A felolvasáson 
bárki részt vehet, teljesen ingyen. 

— Mulatság. A szarvasi nőegylet 
vízkereszt napján kedélyes táncmulat-
ságot fog rendezni, melyen különféle 
táncok kerülnek bemutatásra, azonkívül 
érdekes élőképek fogják gyönyörköd-
tetni a jelenlevőket, ügy a táncban, 
mint az élőképekben a szarvasi lányok 
szine-java fog közreműködni. 

— Ta nitöfc értekezlete. A 
szarvasi helyi tanitó-egyesület ma 
délelőtt 10 órakor, az ipariskola tan-
termében értekezletet tart. Előadók : 1, 
Kürtösi József. A „népiskolai rovar-

gések vannak, aminőket az élőlények sejtjei 
közt tapasztalhatunk. 

A dolgok pozitív rendje után kutató 
gondolkodók kritikailag jobban vértezett 
szellemét nem eléghetik ki sem a lélektani 
iskola bizonytalanságai, sem az organikus 
megsejtésnek az epigonok képében sokszor 
sokszor csak nyers analógiákban kimerülő 
terméketlensége. Mindinkább az érdeklődés 
központjába tódulnak a Darwin nevéhez 
fűződő biologiai vizsgálatok, amelyek bár 
nem szociológiai természetűek, mert alanyok 
az egyén s a társadalmi vizsgálkodások ob-
jektuma ekkor már többnyire maga a társa-
dalom, mégis a biológiái factorok a szocio-
lógiában hatalmasan megtermékenyitik a 
tudomány rendszerét. Felismerik a társa-
dalmi átöröklés törvényét, amely azt jelenti, 
hogy „az emberi társadalomban a biologiai 
átöröklés fontossága háttérbe szorul a sui 
generis társadalmi átöröklés mellett. . . Az 
emberi ész biológiai fejlődésénél fontosabb 
tényező a társadalmi átöröklés, mely szerint 
az emberi tevékenységek erejét és képessé-
gét első sorban az azokat körülvevő és 
nemzedékről—nemzedékre átöröklött kultura 
Mtározza meg, • . Minden európai ember 

tevékenysége rnegszázszorozódik vagy meg-
ezerszerezőclik eredményében ama kultur-
eszközök segélyével, amelyekbe beleszületett." 
(Jászi 0.) 

A biologiai kutatások által megtermé-
kenyített szoeiologiai talajból sarjadzott ki a 
Bagehot által kezdeményezett s a rendszer 
teljes kifejtését Gumplovicznél elérő Rassen-
kampf (fajok harca). Ebben gyökeredzik leg-
mélyebben a társadalom fejlődése» A hadi 
képesség és felszereltség egyre nagyobb 
jelentőségű lesz a társadalmak létért való 
küzdelmében. A nagy kulturállamok mind 
par excellenco katonaállamok. A Spencer 
által megfigyelt békés népek mind a kul-
túra alacsony fokán élnek, így Yonul be a 
történeti folyamatba, mint egy biologiai 
alapmomentum a : háború s a z osztályképző-
dés harcias eredete mind szélesebb alapon 
nyer alkalmazást. 

A történelem materializmus társadalmi 
vonatkozásában a társadalom már élő rea-
litás és a haladásnák egyetlen kútforrása — 
a gazdaság 

A társadalommi nem lehet kezet fogni, 
az egyénen el igen. így illusztrálja Loria 
túlságosan durva plasztieitással az egyén 

és társadalom különbségét. De helyesen 
jegyzi ma ide vonatkozólag Jászi Oszkár: 
„a társadalom nem kisebb realitás, mjnt az 
egyén és ma szomorúan nézne ki a termé-
szettudomány, ha azt a kézjegyzési eriteriu-
möt alkalmazta volna a fizikai jelenségek 
realitásának megmérésénél. Pedig „a közvet-
lenül érzett tényekkel ellentétes feltevéseken 
nyugszik a mai egész objektív tudományunk 
(Pikíer : Az objektív létben való hit lélek-
tana). Az emberek azt kiszik, hogy mivel 
általuk jön létre a társadalom, ősszeséégük 
a szociális történés! folyamból ismerik a 
társadalmi életet és minden különös tanul-
mányozás nélkül is, helyes felogásuk van a 
társadalom fejlődéséről. Pedig a gazdasági,, 
vallási, történelmi erők, a csupa élő, paran-
csoló realitások, napról-napra determinálják 
az egyéneket, ugy mint a nagyobb csopor-
tokat, 

Ez alapon mondja Durkheim (itt va-
gyunk megint a legutolsó fázisnál) a kény-
szer-t a társadalmi tények karakterisztiku-
mának» amely azokat, az emberek pusz-
tán individuális cselekvéseitől megkülönböz-
teti. „Születik egy gyermek. Milyen gyönge 
és tehetetlen realitás ez a történelmi és 
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lelkésze megválik állásától. A pozsonyi 
egyház hivta meg lelkipásztorául a 
kitűnő egyházi tzónokot, aki állását 
legközelebb elfoglalja. Megüresedett 
állása betöltésére már megindultak a 
kombinációk Legtöbb reménye van 
Horémusz Pál uagyszentmildósi lelkész-
nek, kit szintén meghívás uiján óhaj-
tanának megnyerni. Kivüle Csermák 
Elemér szentetornyai lelkésznek is szép 
kilátásai vannak. 

— Orvosgyülés. A Békésvárme-
gyéi orvosszövetség szerdán, dec. 14-
én d. u. 3 órakor rendkívüli közgyű-
lést tart Orosházán az Alföld szálloda 
nagytermében. 

— Érdekes színdarab. 
Likerecz György csabai munkás egy 
rövidebb népszínművet irt Toncsi Bandi 
címmel. A munkásember 3 elemi is-
kolát végzett, a helyesírás szabályait 
nem isnleri, a magyar nyelvet nem 
birja, de ha tárgyilagos szemmel bí-
ráljuk munkáját, akkor sok dicséretet 
érdemel, mert a darab meséje kerek-
ded, a színpadi technika követelmé-
nyeit szem előtt tartja, ha ösztönsze-
rűleg is. Sőt a párbeszédek is eleve-
nek, sziiiesek. A darab igazán megér-
demelné, hogy egy iróembér átsimítsa 
Likerecz György, csabai születésű föld-
munkás. aki mikor munkájától elfá-
radva haza érkezett, akkói foglalko-
zott színdarabja megirásávál. 

— A Sz. 7. A C. mulatsága 
A sikerültnek ígérkező Szarvasi Torna 
és Áthletikai Klub táncmulatsága teg-
nap este volt az Árpád szállóban. A 
gondosan előkészített s fényes tánc-
mulatság lefolyásáról lapunk legköze-
lebbi számában referálunk. 

gazdasági erők irtózatos valóságával szem-
ben! " Itt érthetjük meg a szociologia végső 
tendentiáját: kifürkészni a társ. determiniz-
mus végtelenül szettágazó folyamatát min-
den legapróbb részében, megállapítani az 
összes társadalmi tények kölcsönhatását, 
mert csak igy remélhetjük, hogy ez a tarka-
barka történés egyszerre csak mint egysé-
ges természettörvény fog kibontakozódni a 
mi szemeink előtt s besorozhatjuk a tár-
sadalmat a legpozitivebb alapon a természet 
világába, ahol ma még csak a biologia vagy 
a mechanika vivták ki megillető helyeiket. 
A társadalom nem Organismus, nem az egye-
sek cselekvésének complexuma, hanem egy 
uj realitás, amelynek sui generis törvényei 
vannak, az életnek egy uj formája, amelye-
ket a zoológusok nem ösmernek, egy ter-
mészet-darab, része, szerves eleme a kos-
mosnak, 

— Brutalitás. A mult hét kedd-
jén V. J. helybeli kereskedőnk édes 
atyja vidáman borozgatott a Wéber 
féle vendéglőben, állitölag tejfeles szájú 
diáknépséggel. Vig kedve nem tetszett 
egy durva, nyers parazstembernek, a 
ki gorombán kilökte az utcára a szeren-
csétlen öreget. A magas lép csöröl 
alázuhanva, oly súlyos zuzódást szen-
vedett, hogy rövid szenvedés után 
-kimúlt. E halált okozó súlyos testi 
sértés a legpéldásabb büntetéssel kell, 
hogy sujtassék, különben gombamód ra 
fognak elszaporodni az ilyen halálos 
kimenetelű brutalitások. 

— Szilveszter estély. Az 
izr. Nőegylet eecember 31-én az Ár-
pád dísztermében szilveszter estélyt 
rendez, Az estélyt rendező vigalmi 
bizottság ma délután értekezletet tart. 
Az értekezleten meg fogják beszélni, 
hogyan rendezzék meg ezt a nagy-
szabású és mindenben az előző évek 
fényéhez hasonlónak ígérkező estélyt. 
Az estély valószínűleg társas vacsorá-
val lesz egybekötve. 

— Óvodai ünnepélyek A 
községi ovodákban a karácsonyfaün-
nepélyek csütörtökön, dec, 22-én dél-
után 2 órakor tarlatnak. Az I. ker. 
ovodában betegség miatt nem lesz 
ünnepély. 

— A szarvasi nőegylet f. 
hó 28-án szerdán fél 9 órakor te?, 
estélyt rendez a Caszinó helyiségeiben. 
Belépti, tea hozzávalóval 1 k, 60 fill. 
A meghívók a napokban szétküldet-
nek. Az estély iránt már most ls nagy 
m érdeklődés s van kilátás rá, hogy 
a résztvevők kitűnően fognak mulatni. 

— Tavasz ébredése. A mele-
rolőgusok iszonyú zavarban vannak. 
A szőlőkben gyünyörüen virágzik a 
százszor szép s vagy langyos esö hull 
alá, vagy nyájas, enyhe tavaszi nap 
mosolyog a hüledező időjósokra. Se 
hó, se szánul, se jég. A mogorva 
bakteriolngusok aggndalmas arccal fi-
gyelik a kacérkodó természetet s ret-
tegve gondolnak ilyen tél után a 
tavaszra, mivel a fenyegető kolera 
veszedelmes vehementiával támadhat 
a tavaszt dicsőítő, hozsannát zengő 
jámbor emberekre. 

— Vásár. Ez a mi karácsony 
előtti vásárunk igazán stylszerü időt 
kapott. Gyönyörű locs-pocs, valóságos 
nyakig sár. Az állatvásár a hasított 
körmüeknek a ragály miatt való távol-
maradása miatt egyoldalú és mérsé-
kelten élénk volt. A kirakodó vásár 
cikkei, tekintettel a közelgő karácsonyi 
ünnepekre, igen forgalmas képet mu-

tatott s főleg a luxus cikkek s aján-
dékul olka'mas tárgyak iránt mutat-
kozik érős kereslet. A Jézuska való-

» 

szinüleg a vásárosokhoz kopogtatott be 
legelébb. 

— Gádoros község novem-
ber 3.0 iki közgyűlésében Kiss Ferenc 
oki. jegyzőt választolta meg segéd-
jegyzővé. 

— Elszámolás. A Szarvasi 
Leányégyesület Irodalmi délutánjának 
bevétele : 438 kor. Kiadása : 664 kor. 
volt. Felülfizetlek a . kővetkezők : 
Schwartz Gyula 20 k., Trébits Miksa 
10 k., Fetzer Józset 5 k.r Ponyiczky 
Györgyné 3 k. Bolza Géza gróf Za-
lioray József, Szlvák Pál, Diószeghy 
Tibor báró 2 — 2 kor. Jegy megváltás 
elmen : Bolza Pál gróf 3róf 38 kor. 
és özv. Holéczy Gusztávné 5 koronát. 
A kiadások fedezéséuez 300 koronával 
járult hozzá gróf Bolza Pálné, a Le-
ányegyesület nagyműveltségű védő 
asszonya. A jótékony célra felülfize-
tésböl 74 korona jutott A rendezőség. 

— Ipariskolai szünidő. 
Az iparostanonciskolában a kárácso-
nyi szünidő, tekintettel a népszámlá-
lásra , 1910. dec. 24-tői 1911. jan. 
6-ig tsrt. Szombaton január 7-én a 
második osztályban már tanítás lesz 
Keretnek az iparosok és kereskedők, 

# 

hogy az első harmadra vonatkozó ér-
tesítés t az ellenörzö könyvecskében 
láttamozzák. 

— Betörés. Balázs György, Eicz 
János és Jelen János szarvasi suhan-
cok megkívánták az Ínycsiklandó cu-
korkákat s a kirakat ablaküvegén 
keresztül csillogó tekintettel szemlél-
gették azokat Kallós fűszeresnél. Egy 
gondolat bántá őket, nevezetesen az, 
hogy azok a csábító cukorkák meg-
húzódhatnának esetleg az ö zsebükben 
is. F. hó 11-én éjjel szépen kifeszítet-
ték a kirakatot s a cukrot más egyébb 
tárgyakkal el emeltek. A zord rendőr 
azonban nyakoncsipte a jeles ifjakat 
s az édes cukorból keserű pohár lett. 
Nagyon kapós azonban Kallós ur 
portékája, mert a következő éjjel már 
ujabb látogatók jelentkeztek. Más izlésii 
fickók, mivel inkább a porcellántár-
gyakat markolták össze. Az ügyetlen 
tacskókat még a helyszínén lefülelte 
az alapos tenyerű rendőrség. 

— Orosházán tisztviselö»telep 
létesül. Orosháza rohamos léptekkel 
halad a fejlődés utján. Életrevalóságá-
nak ujabb bizonyítéka az, hogy a 
községi, megyei és állami tisztviselők 
a lakbéruzsorások megtörésére s olcsó 
és alkalmas lakásépítés megvalósítása 
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céljából szövetkeztek s elhatározták, 
hogy tisztviselői telepét létesítenek. A 
mozgalom vezetői lelkes és ügybuzgó 
munkálkodása folytán már eddig 62 
tisztviselő jelentkezett. A telep létesítése 
¡agy történ.k, hogy egy pénzintézet 
financirozása mellett mindazok a tiszt-
viselők , akik lakbérjárulékot kapnak, 
-a járulékok lekötése mellett amortizá-
ciók kölcsönt kapnak a házak felé-
pítésére. A feltételek nagyon kedvezők 
s ugy látszik, hogy a tervbe vett telep 
már csak azért is sikerülni fog, mert 
Orosháza község képviselő-testülete a 
mozgalom sikerében, a község fejlődé-
sét látja s a telek átengedésben is a 
legmesszebb menő kedvezményben ré-
iszysiti a község tiszviselőit, 

— Uj rend a vonatokba való 
beszállásnál. Az államvasutak elnök-
sége a személyforgalom gyorsabb 
lebonyolítása érdekében rendeletet 
.bocsátott ki az állomásfőnökségekhez, 
melyben a vonatok menetrend szerint 
való közlekedésének megkönnyítése és 
a késes apasztása érdekében elrendeli, 
hogy a be- és kiszállásnál csakis az 
egyik bejáró ajtót szabad igénybe 
venni, még pedig a fölszállásnál az 
<elso, a kiszállásnál pedig a hátsó ajtót 
ugy, hogy a fel- és leszálló utasok 
egymással n e lalálkozzan ak, vagyis 
egymást a fel- és leszállásban ne 
akadályozzák, ami mindig időveszte-
séggel jár. A rendelet mindjárt életbe 
is lép, amire figyelmessé tesszük az 
utazó közönséget. 

— A ki hashajtók használatára 
van utalva, gyakran nemcsak sikerte-
lenül próbálja a sok lármával dicsért 
különböző hashajtókészitményeket, ha-
nem sokszor ujabb bajokat is szerez 
általuk. Ezért különösen fontos a 
hashajtőszernek gondos és óvatos 
kiválasztása. A székesfővárosi Szent 
Rókusközkórház főorvosai már egy 
emberöltővel ezelőtt megállapították, 
hogy a természetes FERENC2 JÓZSEF-
keserüviz rendkívül kedvező vegyalkat-
részeinél fogva nemcsak könnyen be-
vehető, hanem a többi keserü-gyógy-
vizekhez képest kisebb mennyiség 
bevétele után még rövidebb idő alatt 
lioz kedvező eredményt, mint azok. 
Ezért mint igen hatásos hashájtót a 
Ferencz József-vizet kiválóan ajánlják. 
Az olyan helyeken, a hol az ásvány-
vizkereskedésekben valódi Ferencz 
József-keserüviz nics raktáron, legjobb 
a rendelést egyenesen a Ferencz 
Jóósef-források szétküldési-igazgatósá-

Budapestre intézni. 

Örömmel kell konstatálnunk azt, hogy 
az őszi illetve téli idény beálltával élénk 
kulturális élet kezd felpezsdülni Szarvason s 
a sok közmivelődési előadások szükségessé 
teszik egy uj rovat megnyitását. Nagyon 
elkelne, ha a sok társadalmi fogyatkozást 
legalább egy kis szellemi előrehaladás ellen-
súlyozhatná, természetesen nem szezonsze-
rüan, de állandó tevékenységgel. Csakis a 
szellemi élet komoly fejlesztése olthatja be-
lénk a kor által megkívánt fejlődés iránti 
érzékét. 

Az elmúlt vasárnap folyt le a leány-
egyesület „Irodalmi délutánja." Szép számú 
és előkelő közönség gyűlt egybe, az tagad-
hatatlan, de mi mégis azt óhajtottuk volna, 
ha egy ilyen magas színvonalú szellemi él-
vezetnek többen lettek volna részei® A meg-
jelentek sokat gyönyörködtek a tartalmas 
programm élvezetesebbuél-élvezetesebb szá-
maiban. Nil mély érzésű érdekes novellája 
meleg tapsokat aratott. Hasonlóképen Har-
sányi Kálmán csinos versei is nagyon tet-
szettek, melyek közül különösen „Kató néni" 
gyakorolt mély hatást a hallgatóságra. Ba-
silides Mária rendkívüli kellemes énekszámai 
művészi élvezetet nyújtottak a megjelentek-
nek s precízül illeszkedett énekéhez Szenkár 
Jenő karmester ügyes zongorakisérete. Fre-
netikus hatást ért el Gaál Mózes nagyszerű 
előadása. Ez az ember valósággal művésze 
az élvezetes előadásnak. Az egész műsor 
lefolyása zavartalan és nagysikerű volt. A 
leányegyesület legközelebbi előadásán Nike-
lszky Zoltán tan. kép. igazgató fog felolvasni 
a „magyar zene történeti fejlődése" címen. 
Az érdekesnek ígérkező előadás urániaszerű 
lesz s bizonyára nemes szórakozást nyúj-
tana a megjelenő közönségnek. 

Ugyancsak az elmúlt vasárnap tartotta 
a Szabad Lyceum második előadását, szo-
katlanul nagy érdeklődés mellett. Az előadói 
terem teljesen megtelt s mindvégig nagy 
figyelemmel hallgatták a lyceum elnökének 
tanulságos előadását a „Vad népekM szo-
kásairól. Ugy Hencély Margitka jól átérzett 
szavalata, mint Márz Llonka felette hatásos, 
kedv:s szavalata nagyon tetszettek. Liska 
iMihály énekszámai viharos tapsot arattak s 
minden énekszámát szerették többször meg-
újrázni. Vajday Ilonka ügyes clmbalomjáté-
kát már ismeri a ' közönség. Bevétel 16 kor. 
70 fillér volt. 

Ma este tánccal egybekötött előadást 
rendez a Szabad Lycenm. A családias jel-
legű, nagyon kedélyesnek ígérkező ünnepély 
este fél 8 órakor kezdődik. Az előadás szín-
helye Roszjarovitz János táncterme lesz. 
Belépti dij személyenként 60 fillér. A sokat 
igérő, gazdag műsor következő: 1. Szaval: 
Földes Miksa. 2. Cimbalmoz Márz Elvira. 
2. Tárogatójáték. 3* A gyermek öröklött és 
szerzett rossz szokásai. Irta és felolvassa: 
Rohoska Jenő tanító. 5. Szaval: Krecsmárik 
Margitka. 6. Énekel : Liska Mihály Rohoska 
Jenő harmoniumkisérete mellett. 7. Befeje-
zésül cimbalmon játszik Vajday Ilonka. E 
családias jellegű felolvasó-estélyek rendkívül 
alkat mssak a kulturális célok megvalósítása 
mellett különösen a társadalmi összetarto-
zandősag lanyha érzésének erősítésére. 
Ebben nyer világos kifejezést a Szabad 

Lyceum kultursoeiális nagy jeícmosége. Kü-
lönben a rendes előadások öicttett tervbe 
vette a helybeli Szabad L y e ^ m azt is, hogy 
közbe-közbe vallásos és.Usz&íins rfékitánokat 
fog tartani. 

Dec IL-én este az Ánj*ád-szállóbaa 
Király Pál felolvasásával kapcsolatban a 
„Világvárosok hunéi" címei* u * gyön érdekes 
és népes előadás volt. 

Z . Versét jelen számunkba?! közread-
juk. További munkásságát reméljük. 

K. L á s z l ó . A magyar-iiica* rablótáma-
dás leirása igen sikerült, A magyarádi gyógy-
bor gyanánt is alkalmazható., szintúgy a 
burgundi vörös is. A karácsonyi viszontlá-
tásig is üdvözlet. 

C. Endre. Szíves soraid megkaptam. A, 
lap csekély terjedelme tette szükségessé a 
közlemények megkurtítását, M udannak da-
cára, mint magad is elismered, a tartalom 
nem szenvedett különös csorbát. Legutóbbi 
közleményed katonás izét némileg javítani kell 

K öSzö o eti?yi k a i)í t ás! 
Mindazok, kik szegény jó leánykánk 

végső tisztességén jelenlétükkel szivünk 
kimondhatatlan fájdalmát enyhíteni 
iparkodtak, fogadják a mi megtört szi-
vünk leghálásabb köszönetét. 

Szarvas, 1910. dec. 18. 
Raksa György és neje. 

*) Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség* 

r e i 
J 

Az 1910* évi V i l i t.-cz* értelmében az. 
1910. évi december hó 31-iki állapot 
szerint végrehajtandó népszámlálásról-

(« & aépssanxlilGás cSí]®. 
A népszámlálás célja az egész ország-

nah, valámint az ország egyes vármegyéi-
nek, városainak és községeinek lélekszámát 
megállapítani s a népességnek mindazon; 
viszonyait számba venni, amelyek akác-
gazdasági, akár nemzeti és társadalmi, vagy 
bármely más közszempontból fontossággal 
birnak és amelyekre ugy a törvényhozásnak 
és a kormánynak, valamint a megyei, vá-
rosi és községi közigazgatásnak, sőt magá-
nak a társadalomnak is a közjólét és köz-
miveltség előmozdítására irányuló tevékeny-
séghez mellőzhetetlen szüksége van. 

Ennélfogva minden egyes polgárnak: 
nemcsak törvényes és hazafias kötelessége a 
népszámlálási munkálatnak sikerességét tőle 
telhetőleg előmozdítani, hanem egyúttal j ó l 
felfogott érdeke is. 

Attól nem kell senkinek tartania, hogy 
a népszámtálásból bárkire biraii legcsékér-
lyebb hátrány származhatnék. Erre nézve a> 
törvény szigorú rendelkezései kejlő biztosí-
tékot nyújtanak* Az 1897. évi XXXV. t.-cz. 
17. §-a világosan kimondja, hogy a s tat isz-
tikai adatok, igy tehát a népszámlálási ada«* 
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tok is, az adók kivetésénél alapul nem ve-
hetők. Hogy pedig a népszámlálási adatok 
őszinte bevallásából a& adatszolgáltatóknak 
más modora Pv lehessen? semmiféle, sem 
erkölcsi, sem a*> 

. §.-a 2 
f&gi Mtrányuk,. a tőrvény 
ig terjedhető elzárással és 

600 koronáig Er j edhe tő pénzbüntetéssel 
sújtja azokai a íiatősági közegeket, számláló 
biztosokat és a népszámlálásnál működő 
bármely más egyént, nemkülönben a sta-
tisztikai My-wtölöafe is azon alkalmazottjait, a 
kik valamely egyénre vonatkozó népszámlá-
lási adatot Mi'kmek is kiszolgáltatnának. 

141«, M)iM? álM m m mMw b®|tat£k mgm 
a m 

A Bép$zámlálás a tulajdonképeni nép-
összeíráson Mvül a lakásul szolgálö épüle-
teknek és az ezekben levő lakásoknak ösz-
szeirásáböl, továbbá a 24 éven felüli férfi-
népességnek a választói jogosultság kiter-
jesztése szempontjából figyelmet érdemlő 
némely viszonyainak számbavételéből álL 

A népszámlálás akképen történik, hogy 
a népszámlálás időpontjában jelenlevő min-
den egyénről külön számlálólap, továbbá 
minden lakóházról, illetve az egy-egy ház-
számhoz vagy udvarhoz tartozó épületekről 
együttesen egy-egy házigyüjtőiv állíttatik ki. 

A számlálólap okai és házigyüj tői veket 
vagy az egyes családfők, illetve háztulajdo-
nosok, vagy azok helyettese (a családnak 
bármely, az adatok kitöltésére képes tagja), 
vagy a számlálóbiztos tölti ki, a ki e végből 
minden egyes házban és lakásban megjelenik. 

A közügy érdekében kívánatos, hogy 
azok, akik a népszámlálási kérdőpontokat 
maguk képelek kitölteni e fontos állampol-
gári kötelességet lehetőleg személyesen tel-
jesítsék. 

Kívánatos továbbá, ho^y az össeirás 
Ideje alatt, vagyis január 1-je és 10-ike 
között, addig a mig a számlálóbiztos az 
illető lakásban a lakókat össze nem irta, 
vagy a kitöltött lapokat be nem gyűjtötte, 
mindig tartózkodjék otthon olyan egyén, a 
jjti ügy magáról, mint a háztartáshoz tartozó 
többi egyénekről a számlálóbiztosnak a 
ípontos adatokat be tudja vallani, 

ttl. KU41 keU edLcaliiteOapet feiiim&nt? 
Számlálólap minden oly egyénről töl-

tendő ki, aki az 2910. évi december hó 
31-ike és 1911. évi január hó 1-je közti éjfél 
időpontjában a lakásban lakott, vagy (mint 
•vendég, átutazó stb.) ideiglenesen ott tar-
tózkodott (szállva volt). Azokról a csecse-
mőkről, akik az 1911. évi jannár hó 1-én 
vagy azután születnek, habár a számláló-
biztos már a lakásban találja őket, nem kell 
Számlálólapot kiállitani, ellenben azokról az 
egyénekről, akik 1910. évi december hó 
31-iki éjfél után halnak meg, noha ak«or, 
a midőn a számlálóbiztos a lakásban meg-
jelenik, már talán el is vannak temetve, a 
számlálólap kiállítandó. Ugyanígy" kiállítandó 
¡a számlálólap azon egyénekről is, akik de-
cember hó 31-rŐl január hó 1-jére forduló 
éjjelt a lakásban töltik (pl. az egész héten 
á t szomszédos városokban, községekben dol-
gozó és családjuktól távollevő, de szom-
ibatonkint hazatérő munkások, továbbá sza-
badságon otthon levő katonák, tanulók stb.) 
¿habár január 1-én vagy azután a lakásból 
eltávoznak is, ellenben mellőzendő a szám-
lálólap kiállítása azokról, a kik csak az 1910. 
dee. 31-én éjfél után jöttek a lakásba, ki-
t éve , ha ezen egyénekről korábbi tartózko-
dási helyükön számlálólapok nem állíttattak 
M. így pedig dec* 31-én az uton levőkről 
utazásuk közben a számlálólap nem lévén 
kiállítható^ezek ott számlálandók meg, a 
hová megérkeznek,. ugyanigy a dec. 31-én 
vagy január elsején helyet változtató gaz-
dasági és egyél)b cselédek is rendszerint ott 
-veendők számba, a hová költöznek, vagyis 
ftz uj gazdánál. Mindazon egyének, a kik a 

l£őröíményelrneí fogva ¿910. évi 

deceinaer hó 31-iki tartózkodásuk helyén 
megszámlálhatók nem voltak, amennyiben 
az u j tartózkodási helyen meg nem szám-
láltatnának, valamint azok az egyének is, 
a kik noha tartózkodási helyüket nem vál-
toztatták, tévedésből, mulasztásból, vagy 
bármi okból a számlálásból kimaradtak s 
erről tudomással birnak, legkésőbb 1911. 
évi január hó 10-ig a községi elöljáróságnál 
számlálólapjuk kitöltésé végett jelentkezni 
kötelesek. 

ÍV.. Htagyan fcsBD a seácttiaLdíapot kit3lit©itíi ̂  
A számlálólapok kitöltésére nézve, a 

mennyiben egyes kérdőpontok magyarázatra 
szorulnak, a számlálólapok kitöltésére vo-
natkozó utasítás irányadó. Azok a családfők 
(vagy helyetteseik) tehát, a kik a számláló-
lapokat személyesen töltik ki, ez utasítás 
megfelelő pontjait vegyék figyelembe, esetleg 
hagyják üresen azokat a kérdőpontokat, a 
melyekre nézve nincsenek egészen tisztában 
s a melyeket azután a számlálóbiztosnak a 
feladata lesz, a családfő (vagy helyettese) 
szóbeli bevallása alapján kitölteni. Ily ese-
tekben azonban külön is figyelmeztessék a 
számlálóbiztost azokra a kérdésekre, melye-
ket nem tudnak kitölteni. 

Minden kérdőpontra a lehető legna-
gyobb pontossággal kell megfelelni. A szü-
letés évére, hónapjára és napjára vonatkozó 
kérdés a népszámlálásnak egyik legfonto-
sabb kérdőpontja lévén, nagyon kivánatos, 
hogy mindenki lehetőleg hiteles adatokat 
tudjon a számlálóbiztosnak, felmutatni, A ki 
tehát a születés időpontját igazoló okmá-
nyok (keresztelő levél, házassági anyakönyvi 
kivonat, cselédköny, munkakönyv) vagy 
más megbízható feljegyzések (pl. imakönyvbe 
bibliába, történt feljegyzések) bir]okában 
van, már előre keresse elő azokat, aki pedig 
ilyenekkel nem rendelkezik, forduljon ideje-
korán az illetékes lelkész úrhoz, aki az 
egyházi főhatóság rendelete értelmében 
anyakönyvéből díjtalanul ki fogja jegyezni 
a születés időpontjára vonatkozó adatokat. 
Ha pedig netalán 15 évesnél fiatalabb korú 
gyermek születésének ideje volna kétséges 
erre nézve az állami anyakönyvi hivatal ad 
pontos felvilágosítást. 

Aki a népszámlálás alkalmával tudva 
hamis vagy valótlan adatokat jegyez 'be a 
számlálólapra vagy a házi-gyüjtőivbe, vagy 
szóbelileg hamis vagy valótlan adatokat vall 
be, vagy áz adatszolgáltatást megtagadja: 
kihágást kövei el és 100 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel bünttetik. (1897. évi XXXV. 
t.-c. 13. §,) — Á kihágás ügyében a kii\ 
járásbíróságok járnak el. (1897. évi XXXV, 
t.-c. 16 §-d) 

Ily kihágást követ el tehát az, aki 
magát, vagy valamely hozzátartozóját a nép 
számlálás alól kivonja, vagy a számlálóbiz-
tost bármi módon s akárcsak megtréfáiási 
célból is félrevezetni igyekszik; aki a rova-
tok kitöltését vagy a kivánt felvilágostöst 
megtagadja; aki a községi elűljáróság (városi 
hatóság) által népszámlálási ügyben meg-
idéztetvén, az idézésnek meg nem felel s 
mulasztását elfogadható módon igazolni 
nem tudja ; az a gazdasági vagy egyéb b 
cseléd vagy más egyén, akinek biztos tudo-
mása van arról, hogy meg nem számoltatot 
és a számlálás foganatosítása végett a köz-
ségi elöljáróságnál (városi hatóságnál ) 1911 
évi január hó 10-ig jelentkezni elmulasztja 
az a szállodás vagy szállóvendég, aki reá 
vonatkozó különös kötelezettségetnem tel-
jesili stb. 

Aki pedig a népszámlálás foganatosítá-
sát hamis hirek terjesztésével megnehezíti, 
vagy ez által a felvételnek az előszabott 
időben való végrehajtását megakadályozza 
az ebből szármázó károkat, ugy mint az 
esetleg szükségessé vált ujabb felvételi és 
intézkedések költségeit viselni tartozik. 1897 
évi XXXV, t -c . 14 §-a. 

A hatóság elleni erőszak bűntettét kö-
veti el és három évig terjedhető börtönnel 
büntetendő az, aki a számlálóbiztost vagy 
népszámlálási felül vizsgálót teendőinek vég-
rehajtásában erőszak vagy fenyegetés által 
akadályozza, vagy valamely intézkedésre 
kényszeríti vagy pedig hivatalos eljárása alatt 
tettleg bántalmazza. 1910. Vili. t.-c. 5. § és 

, V. t.-c, 165. §.) 

AWSffiUíS SAMBÖftv atlepán. 
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á aratógép és földmívelő e f 9 f 

s k 
i tn i iawwim 

n t % Kszakamerika. 
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a 

lapunk nyomdájában fizetéssel felvétetik 
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A nök boldogság! 
A mennyasszotiyok 

büszkeségei 
A azölök örömöt 
A férfinál a szépség 
erőre és efí&izsíigre' 
mulat. a szeUeínüt <5s 

életet boldogítja. 
A sztfpság a f<5rrlncm~ 
ndl is egy biztos gaz-
dagságot jel oti% egy 

szabad le ve I et képez, 
mely valamennyi kaput 
^ kinyitni képes. 

Ez csak férfiakra szólhat. Mit panaszkodtok 
tl p.atta-násokT durva btfr. kíött arcz miatt, 
mikor oly könnytó szépnek lenni s sztfptiük maradni. Zucköflh-S7.appan s Zuck^Mírtfm ténylog sztfpstfget hoz» mert ciííja a teljes 
bőrápolás s a telf.es bőrápolás a drá^a Ggűsz* 

stíget hozza magával. 
Daczára napi használat mellett olcstf, sokkal 
olcsóbb mint a drága hasztalan kusmetika. 

ZuckEííl-szappau Zuctf-lcrém 
közönséges tubusban 

1.05 kor* 
kis csomagolásban 

1 kor. 
nagy csomagolásban 
(ajándék) 2.S0 kon 

C Egyedüli gyárosoki ^ 

JL. ZUCKER & Co.3 B S E M H W, 57 

nagy tuluishan 
2.50 kor. m 

;on 
Kapható : 

Göllner Hugó gyógyszer 

m 

m 
3 KS 

mm 
vms 

vegyileg 

r ú b á t , k e l j é t , c s i p k é t 
bármilyen anyagból elfejtés nélkül 

a legtökéletesebben 

kelmefestő és vegytisztító intézete 
B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszám alatt 

Oyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek, 
Vidéki megbízások pontosan azonnal készülnek. 
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egy ige® jéte ' í&rt 1'6 lőerejü 
benzinmotor, (Mayer-Mfe gyárt-
mány); egy hnlm Claytou Schnt-
tlewon-féle cséplőgéppel és egy 
Clayto?i SeMiitleworili l*so számú 
Monitor-féle herefejtövei s m 
ezen gépekhez tartozó összes 
felszereléssel együtL Ezer* gépek 
iránt érdeklődők értekezhetnek 
Krsnyák János szarvasi lakossal 
(L kei. 146 házszám alatt.) 

1 - 3 

Gyoma SZARVAS. Kondoros. 

Hibás lábaknak a 
leg ipsze lését e lyál-

czipök müizléssel 
készíttetnek el. 

l 

meghallgatT'm és elhiszem ha vesz 
azokból az illatszerekből melyek 

LITAUSZKY PÁL fodrász üzletének 
kirakatában láthatók. 

ElSőr^íjdíi ^zipéSzüzIet (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a 

legjobb anyagból müizléssel készített modern szabású czipök kaphatók. 

Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) kü-

lönös gonddal és ízléssel készittetnek el. 

Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a 

N 

i 

Magyar Kir, Kereskedelmi kormány támogatása révén tanul-

m i vyóztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam. 

TiSzta, fiooti} eS ipodero njCirjka az iráQy?IVcfi). 

Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását 

S Z Ű C S J Ó Z S E F 
c z i p é s z m e s t e r . 

A legjobb gummisarkok, 
krémek, selyemfüzők 

minden színben, 

nagy választékban kaphatók. 

Lúdtalpbetét faragását 
eszközlöm, úgyszintén 

rendes talpbetétek, 
parafagyökér 

és remezbó'l kaphatók. 

Alapittatott 1880-ban. Telefon szám : 16. 

A I H U E L A D O L F 
í 

? f • r 

S S Ä R Y A S 0 S,. Beliczey-ut 9. szám. ÓT 

% Könyvnyomdámban 
mindennemű könyvnyomdai 
munkák, u. m.: báli meg-
hívók, eljegyzési és esküvői 
értesítések, névjegyek, üzleti 
kártyák, levélpapír és boriié-
kok, sz ám Iák, falragaszok, 
körlevelek és gyászjelentések 

és jutányos árak 
mellett készittetnek. 

99\ 

Könyv kötészetem ben 
min denfé) e könyvkötészeti 
munkák egyszerű és diszes 
kivitelben a 1 egjutányosabb 
árak mellett gyorsan és pon-
tosan készittetnek. Iskola-
könyvek a legrövidebb idő 

alatt köttetnek be. 
Olcsó és tartós munka! 

Pontos kiszolgálás! 

ti 

Könyvkereskedésemben 
kaphatók az összes helybeli 
iskolákban használandó tan-
könyvek, iró- és rajszerek. 
t 

Énekes- és imakönyvek nagy 
választékban. Mindennem ü 
papir és Írószerek nagy 
raktára. — Vidéki megren-
delések pontosan és gyorsan 

eszközöltetnek. 

xm 

te 

Sámuel Adolf könyvnyomdája. Szarvason. 
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