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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálii.t Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám irct bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
•flST előfizetési dijak. . . " 3 f 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
A monarkia a béketárgyalások 

lehetőségének megbeszélésére hivta 

föl az összes hadviselő államokat. 

A jegyzék szenzáció erejével 

hatott. Annál inkább, mert ellensé-

geink államférfiéinak szavait idézte 

annak bizonyítására, hogy a hely-

zet megért már a tárgyalások elő-

készítésére. 

Ellenségeink válasza már két-

ségtelenül az elutasitás szava lesz. 

De ezzel a kétségtelen ténnyel egy-

szersmind az is kétségtelen lett, 

hogy ennek a szónak : „béke" va-

rázsos az ereje, s hiába üvölt bő-

szen Clemenceau, saját hazájában 

olvasnak a fejére olyan szentenciá-

kat, amelynél szigorúbbakat még 

mi, az ellenség, sem vagdalhatnánk 

a fejéhez. 

Csudálatos dolog az az igazán 

bámulatos szilárd kitartás, amellyel 

a csehek dolgoznak. 

Én megvallom nem csak bá-

mulni tudom őket, de bizonyos 

szempontokból irigyelni is. 

Csehország volt a múltban — 

még csak nem is nagyon régen — 

az osztrák „Gesamlmonarchieu bá-

zisa, Amikor bennünket kellett nyo-

morgatni és sarcolni a cseheket 

ültették a nyakunkba. Mindent, ami 

virágzást teremthet egy országrész-

ben, szinte bűnös önludatossággal 

összpontosítottak Csekországban. 

Rudolf császár és király óta 

úgyszólván mesterségesen táplálták 

» cseh nagyravágyást és önérzetet. 

Most eljött a meghálálás ideje. 

Hol volnánk ma mi, ha azt a 

szerétéi, azt a dédelgelést, sőt mond 

hatni erőszakolt fejlesztést mi nyer-

tük volna osztályrészül, ha 1809 ben 

Metternich és cseh társai rá nem 

beszélik Ferenc császár és királyt 
a mai Ausztria megalapítására, ha-

^em megvalósul a császár és király 

terve a Nagy-Magyarország . . . 

Persze —persze. 

De hát most igy van s a c^eh 

nemzet már arany pénzt vérét... 

A mi zászlóinkra felesküdölt cse-

hek ellenünk harcolnak. 

Es mi ? 

Mi marjuk egymást. Bántjuk. 

Gyalázzuk a helyeit, hogy a ma-

gyar király ve?o,ése alatt egyesült 

erővel nmnkálnók a Nagy-Magyar-

ország ügyét. 

Mert hiába ennek a gondolat-

nak ma elvitázhalatlanul a legoda-

adóbb és leghívebb munkása a 

király. 
* 

* * 

Elmentek a kis osztrák gyere-

kek Szentesről. 

Hogy milyen gondolatokat és 

érzéseket vittek innen a lelkükben 

azt én nem tudom. Nem is keresem 

Elvégre ez olyan dolog, amit talán 

ök maguk sem tudnának helyesen 

megmondani, 

Egy igaz: iit szívesen latolt 

vendégek vollak és szerelet ölelte 

őket körül. 

A szereletért ritkán jár hála. 

Mi ezt igv tanul luk meg. 

Nem is keressük a hálál. 

Magyarok vagyunk örülünk, 

ha jót lehelünk. 

Hát jót teltünk most is. 
m 

* • 

Ha azonban már egy jegyzetet 

róttam az osztrák gyermekek nya 

raltatásáról a magam szubjektív ér-

zéseiről és gondolatairól, még rá 

keil itt mutatnom arra is, hogy 

örömmel tőllhet el bennünket, az 

a körülmény, hogv a királyunk 

kezdeményezésére rendezett ez a 

i-yermeknyaraltatás Szentesen pél-

daszerűen sikerült. 

Es ebben nem csupán a vál-

lalkozó családok szeretetteljes ér-

zéseinek van nagy része, hanem 

igen jelenlékeny rész jut a moz-

galom helyi vezetőjének Torday 

Lajos főgimnáziumi tanárnak. 

Ő, tudom, elhárít magától min-

den érdemet, de én viszont az 

igazságnak teszek eleget és köte-

lességet teljesítek, amikor minden 

dicsérő frázist mellőzve följegyzem 

ide. hogy az ő fáradozása, gon-

dossága és tapintata szerezte meg 

városunknak azt. hoay a legtelje-

sebb elismerést vívtuk ki a legfőbb 

intéző körök részéről. 
* 

* * 

A halálra itélt vármegyék til-
takoznak. 

Mind élni akar. 

Mi még hallgatunk... 

Azt hisszük talán, hogy ne-

künk nem is érdemes le a Inunk ? 

En nem tudom , . f* 
Igaz : „Fala viam mveniunt" — 

a sors majd csak ki!jkad valahová. 

M i i l l i k a 
l á n y o k n a k . 

— Jrla: Balog Sz . Sándor . — 

Ez a kérdés két szempontból 

tárgyal ha ló. És pedig az egyén vi-

selkedése, vagyis általános szem-

pontból, tehát a külsőségekre néz-

ve és az erkölcsiség, vagyis a bel-

ső értékre vonatkozóan. A két 

szempont külön említése nem fö-

lösleges, mert rendszerint egynek 

tekintik a két szempontot, hololt 

pedig a két szempont szerint na-

gyon is különbözik az illik köve-

telménye. Annyival inkább külön 

kell pedig választanom, mert a kér-

(lesben, hogy „mi illik a lányoknak" 

nincs meg kifejezetten, hogy milyen 

S'.emponlhól mi ülik a lányoknak 

Az egyén viselkedését tekintve 

illik a lanyokn ik — mint egyéb-

ként minden egyénnek nemiségre 

való tekintet nélkül — az a mi 
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íntellígentiájának megfelel, a mi 

inteligentiáját megilleti, ami tehát 

azt meg nem haladja, de alatta 

sem jár. 

Inteligentiáról beszélek. Félre-

értés kikerülése végett megjegyzem, 

hogy inleligentia alatt hangsúlyo-

zottan nem a társadalmi osztályok 

•zerint érvényben tartott értékkü-

lönbséget értem. A társadalmi osz-

tályhoz való tartozás magá semmi-

esetre sem igaz érték s értéket az 

illikre a társadalmi osztályok sze-

rint íelállitott merev kényszer sza-

bályok betartása sem ad, de nem 

is adhat. Sőt ha elfogadjuk is a 

társadalmi oszlály rendszert, akkor 

is a társadalmi osztályok fel-

tételezett osztály inleligentia nélküli 

egyénei egyszerűen nevetsegesek a 

társadalmi osztályok illik szabálya-

inak betartása mellett is. 

Az illiket, — csak a külsősé-| 

gekre vonatkozóan beszélek most j 

még, — különben is kinos pontos- ! 

sággal csak a kevésbé értékes egyé- i 

nei tartják be a társadalmi osztá-

lyodnak, igazolásául annak, hogy 

az iuteligenliát merev szabályok 

még az illikhez sem kötik, 

Én nem látom át, miért ne 

élhetne egy alacsonyabb társadalmi 

osztálybeli, de inteligens egyen a 

magasat nirsadaimi osztálybéliek 

illik szabrlyai szerint, ha azok in-

teltgentiájanak még megfelelnek. 

Hogy tintán s világosan meg-

határozzam. t az inl'digentiát ér i 
tem itt, a ^ i l Közönségesen ezzel 

a kifeje/ÍSscl jelölnek m*ig „inteti- j 

gens ember" „inteligens osztály." 1 

Gondolom, nem lesz meglepő, ha 

kijelentem, hogy az az inteligentia 

ez, amelyet az az egyének meg-

szerezhetnek, fejleszthetnek a kö-

zönségesen ismert emberi szellemi j 
termékek megianulgatása utján. 

I 
Hogy mi telel meg emuk az j 

inteligentiának, azt pontokba fog-

lalva taxatíve felsorolni már azért 

sem lehel, mert az egyének tudása 

sem egyforma. Az illik lehelőségét 

és engedményét, mint már emlí-

tettem, nem a merev szabályok 

betartása, hanem az inleligentia fo-

ka szabja meg Minthogy pedig az 

inleligentia nem egv és ugyanazon 

fokú, egyformán semmi sem ülik 

az egyéneknek. 

Csalódik azért, aki abban a 

hiszemben olvassa e«en sorokat, 

hogy no most végre hozzájut az. 

¡Ilik valamilyen szabályaihoz. Il\en 

szabályokat feállitani nem szabad, 

nem azért mintha nem lehetne, — 

hiszen egész nyelvkincs áll az em-

berek rendelkezésére, — hanem azért 

az egyszerű gyarló oknál fogva, hogy 

akkor van mivel takaróznia azok-

nak, a kik elég ügyesek egy kis 

álokoskodásra, hogy bele magya-

rázzák beleértessék a szabályba, a 

leirt szabályba, a hamisságot. 

Az emberben magában kell 

élni az illik szabályainak s ne essék 

zokon, kutatás nélkül meglátszik 

az egyénen, kiömlik az egyénből 

mi illik inteligentiájához. 

Erkölcsi szempontból nézve 

az a kérdés, mit tekintünk erkölcs 

határnak. Kétségtelen, hogy ez a 

határ az emberi méltóság határa. 

Az emberi méltóság pedig az ön-

tudatosan életrekelő anyagias em 

béri egyénisülés életrekeléséi lehe-

tővé tevő inteligentia, a mely el-

engedhetetlen és szükségképeni s 

nem azonos a fentebb emiitett köz-

i^.iícri Í2)!e!!igentiával. Ez életre-

kelési intelligentia, — mivel ai élet-

rekelés feltétele emberileg az egyé-

nek által se meg szerezhető se nem 

tökéletesbbithető, legfeljebb kivá-

logatható lenne. (Folyt, köv.) 

H Í R E I N K . 
— Országos vásárunk. Ma 

lesz a szentesi ősn vasár. Az elő 

feleket tekintve ug> látszik a vá-

sár igen nagy és forgalmas tesz. A 
jószág felh: jtás előreláthatóan meg-

fogja hahdni a normális méreteket 

aminek lóképpen ut az oka, hogy 

nincsen takarmány a jószágok ki-

tartására. 

— A cseh á ru lók száma. Az 

angol lapok statisztikát közölnek az 

ánlánt oldalain harcoló cseh csapa-

tok számiról. Eszerint az orosz 

hadifogságba jutott csehek közül 

300,000 csatlakozott «/. ánlánlhoz, 

a s/erb hadifogság!)'» jutottak kö-

zül 35000, az olasz hadifogságba 

jutottak közül pedig 20,000. Nagv 

sajnálattal állapit jak meg hogy az 

orosz hadifogságba jutottak k'ö/ül 

50,000 éhen pusztult, a szerb hadi-

fogságba jutott 35,000 pedig a visz-

szavonulás alkalmával teljesen fel-

morzsolódott. 

— Gyászjelentés. Hivatalos 

statisztika szerint a születések szá-

ma Magyarországon : 

1908-ban 608,436 

1912-ben 679,104 

1915-ben 454,630 

1917-ben 277.280 

A háború előtti állapotokhoz 

képest a háború negyedik évében 

megáll,»pitható, hogy Magvarorszá-

gon 50 százalékkal csökkent a szü-

letések száma. 

— Kétszáznyolcvan korona 

ezer tégla. A kormány a tégla 

árát az egész országra nézve két-

száznyolcvan koronában állapította 

meg Tekintve, hogy ez a békeár-

nak éppen hétszerese, a gyáraknak 

különösebb panaszra nem lehet 

okuk. 

— A „ V a s á r n a p i Ú j s ág " 

most megjelent szeptember 15-iki 

száma érdekes képeket közöl kirá-

lyunk látogatásáról a német nagy 

főhadiszálláson, Münchenben és 

Drezdában, a budapesti honvédgva-

logezred harctéri ünnepélyéről, a 

bolgár hadművészeli kiállításról. 

Szép képek ismer lelik Rudnay Gyula 

és Pásztor János Ernszt-muzeumi 

kiállítását Farkas Zoltán cilikévei. 

Szépirodalmi olvasmányok : Berkes 

Imre regénye, Kédey Tivadar verse 

Schöpflin Aladár novellája, Szigma 

tárcája, a „Megátkozott szerelem" 

cimű francia regény. Egyébb közle 

menyek : Az elhunyt dr. Wekerle 

Lász ó arcképe, kép a kassai sakk-

versenyről s a rendes heti rovatok. 

A Vasárnapi Újság előfizetési ára 

negyedévre 10 korona. Megrendel-

hető a Vasárnapi Újság kiadóhiva-

talában (Budapest IV., Egyetem utca 

4 sz.) Ugyanitt megrendelhető a 

Képes Néplap, a legolcsóbb újság 

a magyar nép számára, félévre 2 

korona 4 » fillér. 

— A h a g y m a t e r m é s Makón. 
Makón vöröshagymából igen jó 

termés volt. A makói körzetben 

az állag holdankint 65—70 mázsa. 

A kőivel öt vármegyéjének hagy-

malennésel 3500-4000 mélermá-

zsLia becsülik. Az elszállításra váró 

készlet meghaladja a 900 waggort. 

— Katonanapra gyiijtőlveken 

befolyt pénzbeli adományok Özv. 

Farkas Antalné 2 kor. özv. Dr. 

Pollákné 6 kor. Havas l/.odor 5 kor. 

Csákó Balogh Ferenc 1 kor. Füsti 

Molnár Sándorné 2 kor. Vinkler 

Anna 5 kor. özv. Batik Sándorné 

10 kor. S. ós Bálint né 2 kor. Dr. 

Pollák Sándor 10 kor. Gibba Blan-

ka 5 kor. Kohn Mór 1 kor, özv. 

Füstiné 10 kor. Schvarcz Mór 20 

kor. özv. H. Gál Sándorné 10 kor-

Ilufnagel Jakab 10 kor. Vecseri Já-

nosne l kor. Antal Eudréné 2 kor§ 

özv, S/.ivós Dámeiné 5 kor. Sánlha 

Fi l enézné 5 kor. Lapl Béláné 2 

kor. özv. Fr.mkué 5 kor. Vince 

Lászlöué l kor Korek Miklós 3U 
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AH. Váczi Mihályné 10 kor. Henning 

János és Fia 50 kor. Pozsonyi 3 

kor. özv. Grubmüllerné 2 kor, Pet-

rovics Sománé 10 kor Evangélikus 

nőegylet 20 kor, Fridrich Jánosné 

10 kor. örüli Fenne/ 10 kor. özv. 

Caőrcgué 10 kor. Folyt. köv. 

— Hősihalál. Dobóczky Antal 

tartalékos hadnagy, aki a Piave 

melletti nagy küzdelmek után csa-

ládja meglátogatására és pihenni 

jött haza szülői házába, hirtelen 

váratlanul, a kiállott fáradalmak 

következtében meghalt. Temetése 

pénteken délután ment végbe óri-

ási részvét mellett katonai pompával 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Mindenes 
k e r e s t e t i k . 

Egy 30-40 év körüli erő-
sebb nő mindenesnek ke-

restetik. Cini e lap 
kiadójában. 

73 szám — 1918 végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Aluirott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c, 102. §-a értel-

mében ezennel közhírré teszi, hogy 

a szentesi kir. járásbíróságnak 1918 

évi Pk. 2012/2 számú végzése kö-

vetkeztében Dr. Ó/e Gyula ügyvéd 

által képviselt özv. Lakatos József-

né szentesi lakos javára 890 K 

s jár. erejéig 1Ö18 évi aug hó 16 án 

foganatosított kielégítési végrehaj-

tás utjáu le- és felülfoglalt és 1154 

koronára becsült következő ingó-

ságok, u. m.: bútorok, ruhaneműek 

és egyéb ingóságok nyilvános ár-

verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. 

járásbíróság 1918-ik évi Pk. 2ül2/2 

számú végzése folytán 89(5 kor. tő-

kekövetelés ennek 1912 évi no-

vember hó 29 napjától járó 5 % 

kamatai */• % váltódij és eddig 

összesen 64 kor. 54 fillérben bíró-

ilag már megállapított költségek 

et éjéig, Szentesen Rozgonyi uica 

11 szám alatt leendő megtartására 

1918 évi október hó 2 ik napjának 

délutánni 3 órája határidőül kitö-

retik és ahhoz a venni szándékozók 

ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 

meg, hogy az érintett ingóságok az 

1881 évi LX. t.-c. 107 és 108. §-ai 

értelmében készpénzfizetés mellett 

a legtöbbet ígérőnek, szükség ece-
tén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le és felül-
foglaItal Iák és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. § a ér-
telmében ezek javára is elrendel-
tetik. 

Kelt Szentesen, 1918 évi szep-
tember hó 20 napján. 

Darányi Jeni) 
kir. jbirósági végrehajtó. 

4717—kp. 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a már 

elrendelt ebzárlatot egy ujabb ve-

szett gyanús eset miatt f. évi de-

cember hó 4-ig meghosszabbítom. 

Szentes, 1918 szeptember 7. 

Z i l a h y 
r.-kapitány. 

Szentes város polgármesterétől. 

17517—1918 szám. 

Hirdetmény 
A h a r c t é r e n szemük világát 

veszteit és másodsorban a nagy-

mértékben rokkanllá lett altisztek 

és legénységi állománybeli egyének 

200 400 korona ösztöndíjban ré-

szesülhetnek. 

Felhívom az erre igényt tartó-

kat, hogy f. évi szeptember 30-ig 

kérelmük elkészítése végeit a vá-

rosi katonaügyvezetőnél jelentkez-

zenek. 

Szentes, 1918 szeptember 17. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

Hirdetmény. 
A „Városi közp. szeszfőzde ve-

zetősége* a közeledő szüretre való 

tekintettel érlesiti a helybeli ter-

melőket, hogy a szőlőtörkölyt ebben 

at évadban már eltaposatlanul 1. 

hó 19-től 30-ig veszi át. 

A termelők az általuk 1 eszol-

gáltatott szólótórköly mennyiségből 

nyert pálinkának felére igényt tar-

tanak. 

Városi közp. szeszfiízde 

vezetőség. 

17322-1918 szám. H i r d e t m é n y . 
Felhívom mindazokat, akiknek 

buza vetőmag szükségletük van, 

hogy szükségletüket f. évi szep-

tember hó 21, 22, 23, 24 és 25 nap-

jain a városháza tanácstermében 

jelentsék be. 

A bejelentés alkalmával fel-

mutatandó az elszámolási jegyzék 

és haszonbérieri szerződós. 

Aki ezen határidő alatt vető-

mag szükségletét be nem jelenti, 

vetőmagra igényt nem tarthat. 

A tavaszi vetőmag szükséglet 

bivtositásáról később fogok gon-

doskodni. _ 

Szentes, 1918 szeptember 18. 

Dr* iHátéfVy 
polgármester. 

H i r d e t é s e k e t 
j n i á i i y o * á r a k 

m e l l e t t i e -

S K f l i n k f e l * 

l i i a i l ó l e g e l ő 

kanász Nagy Bálintnak 
a felső ártéren a vashíd 
mellett 22 ltold legelő ki-
adó, értekezni lehet Kla-
uzál utca 24 száin alatt. 

Iker Kurcapai ti utca 9 szóm alatti 
jó karban levő ház azonnal el-
adó. — Ugyanott 3 drb. ablak 
tok szinten eladó, értekezni le-

het a tulajdonossal a lenti szám alatt, 

Tanyás 
kerestetik 

Bálint János belső-ecseri 
tanya|ara. — Értek ezni le-

het Sílrán Mihály-ulca 
55 szám alatt. 



* u i ua i »J Îlll I UJI L«/M 

Egy, esetleg fi 

f e l v é á e í i l i • 

lapunk kiadó-

hivatalaban. 

Berényi Benjámin 
kajáni tanyájára tanyást keres, tn 

dakolózni lehet Rákóczi Ferenc u. 

31 szám alatl a tulajdonossal. 

j^Eladó árpaszalma^ 

és széna. 
F ü l ö p Ferencnek a mind-

szenti állomás mellett 6 von-

tató árpaszalniája és egy 

vontató törekje és négy öt 

kocsira való szénája van 

eladó. 

Bővebb felvilágosítás kap-

ható lapunk kiadó-

hivatalában. 

S i l l l a s J á l M > N | Több rendbeli zsák 
Külső-ecstr 2 szám alatti földjei ' Ví in ei.<tió. Cim megiudható e kd 
Bárányi Lás ,.ió has/.onb s 1 haszon-
bérbe," vagy feles niihiiwdaii.j i-iadja. ki«dohÍv.dalban. 

Értekezni lehrt a h -Iw/irien. 

Eladó 10 hecto kitűnő fehér és 
siller ó-bor Csongrádon dr. 
Szarka Mihály ügyvédnél 

Mucftlhiilon 
« I I O E I E kukoricászár sü rgősei i 

eladó, érteke/ni lehel Nagy^'rgős 

utca 25 szám alaíl. 

Igen jó mincssn] 
négy hold lengeriszár eladó a loni-

paháti inlé/.őségnél Derekrg\há?i 

uradalom. 

EiaiSo ház, 
Pardi örökösök Ü k^r. 

S z é c h ^ y » u ' c a 3 7 S Z i 

házuk, szabadkézből eladó 
és azonnal aiyehető, érie-

Kezni lehet lapunK í^iadó-
hivatalában. 

Van szerencsém a nagyérdemű gazda-

közönség szíves tudomására hozni, hogy 

a háborn előtt ís volt 

l 

ismét berendeztem. Raktáron tartok 

•tiszta kenderbői készült kötélárut a leg-

szebb kivitelben: u. m. istrángot, kötő-

féket,""kötőfék fejeket és szárat, borjú, 

tehén és disznókötelet, nyaklót, nyűgöt 

és ruhaszárító kötelet a. legjHiányosabb 

árakon. 

Szives pár!fogást kér: 

¿la 
Kis-piac, Novak István nr házában. 

Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-
teni, hogy elvállalok mincíen féle női ruhák 
u. m a Íjak, blonsok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

Irt M l 
01 A W Sf Inna 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerfire berendezett nyomdai mninK/ctébcn. Szentes J9'8. 




