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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bá l i n t Utóda k ö nyvnyomdá j a Kossuth-
ier 4 s/ . ini (ref bérház) ide in tézendök a l apo t 
é rdek lő mindenfé le kü ldemények hirdetési és 

előfizetési d i j ak . .\ H O 

Csongrádvarmep 
soisáről, Szenles megye szék hely-

ségéről esell szó egy indítvány foly-

tán tegnap a városi közgyűlés ter-

mében. 

Mi teltétlenni helyesüljük, hogy 

szóba került ez az ügy s még ha 

volt is sok olyan éle a vitának 

amely feltétlenül elmaradhatott vol-

no mindenesetre kellett, hocv a 

képviselő testület igy foglaljon ál-

lást ebben a>: ügyben, ahogyan ál-

lást foglalt. 

Van azonban mégis néhány 

szavunk az elhangzott vitához. 

Az első a cél kérdése, amely 

miatt a határozat keletkezett. 

Mi a célunk ? 

Dokumentálni azt, hogy mi 

nemzeti szempontból kívánunk egy 

olyan Csongrád vármegyét, amely-

nek Szentes a székhelye. 

Mi a megoldás? 

Vajon föltétlenül a mai Csong-

rádvármegye változatlan megma-

radása ? 

Vajon nem lehet a vármegyék 

beosztása kedvezőbb Szentes me-

gy eszékhelységére, ha olyan lesz 

az uj Csongrádvármegye, ahogyan 

azt dr. Kelemen Béla memorandu-

mában javaslatba hozta ? 

Vajon nem lesz ránk nézve 

sokkal előnyösebb, ha csakugyan 

meglesz a Szeged vármegye ngy, 

hogy amellett Csongrád vármegye 

is megmarad? 

Vajon nem jobb volna ránk 

nézve az ha Szeged leválik a vár-

megye testéről és érdekeit nem a 

mi bőrünk rovására igyekszik »"eg-

valósitani? 

Ennél a gondolatnál meg kell 

állani. 

Ez az újság annak idején 40 

év előtt egyik legerősebb harcosa 
Ví>lt annak az eszmének, hogy 

Csongi ádvármegyc székhelye Szen-

tes legyen. Ezeken a hasábokon 

számtalanszor szállottunk perbe 

Szeged akarhalnámságával, de soha 

sem mondottuk azt, hogy Szeged 

nem alkalmas és nem méltó arra, 

hogy egy vármegye székhelye le-

gyen, de sőt épen magyar nemzeti 

politikai és magyar nemzeti kultu-

rális szempontokból kívánatosnak 

is mondottuk mindig, hogy Szeged 

a maga nemzetiségekkel telitett 

környékeinek központia lecven. de 

nem Csongrád vármegyének a szék-

helye, amelv vármegyének érdekei-

vel nem voltak soha közös ¡jér-

dekei és amely vármegye sem 

a nemzeti politika sem a nemzeti 

kultura érdekéből nem szorul Sze-

gedre. 

Dr. Kelemen Béla memorandu 

mával mi már részletesen foglal-

koztunk. Ahoz a memorandumhoz 

nem kell semmit hozzáfűzni s a 

Csongrádvármegyere és a külön 

Szeged megyére vonatkozó részét 

kész örömmel kell fogadnunk, 

Ny illan habozás nélkül merjük 

kimondani és leirni azl, hogy a 

mi érdekeinknek az a megoldás 

sokkalta jobban megfelel, mint a 

mai Csongrádmegye fenlartása — 

s az az ember, aki keresztül viszi 

azt, hogy Szeged eltűnjék Csong-

rádvármegye földrajzi területéről, 

hogy egy külön vármegye szék-

helye legyen ugy, hogy Szentes 

megmarad Csongrádvármegye szék-

helye — még életében megérde-

meli, hogy szobrot emeljen neki 

Szentes város polgársága. 

Mi dr. Kelemen Bélát koinolv 

embernek ismerjük. Tudjuk, hogy 

a*. ó memoranduma nem a sza-

vakkal való játék volt s fellételez-

znk róla, hogy memorandumát kép-

viselni is ludja illetékes helyen — 

és pedig sikkénél s ez a siker 

Szentes megyeszékhelységének biz-

tosítását lin/z.t ugy, hogy Szeded 

is megkapja a maga külön vár-

megyéjét. 

A városi közgyűlés után most 

már a vármegyének kell állást fog-

lalnia. Reméljük, hogy ez az októ-

beri megyegyűlésen be is log kö-

vetkezni. 
* 

• * 
A városi közgyűlésről külön-

ben ez a tudósítás számol be: 

Varga József a sertés hizlalás 

nem külőmben Csúcs Lajosnak a 

Zsoldos-féle R T. automobiljai 

ügyében előterjesztett interpelláció 

utan áttértek a napi rendre, amely-

nek során a virilisek névjegyzéké-

nek megállapítására a főjegyzőt, 

Soós Bálint és Pataki Imre képvi-

selőkel küldték ki, majd a hadi-

segély véleményező bizottságba Be-

rényi Lajos képviselőt választották 

be. 

A dr Négyesi Imre jogügyi ta-

nácsnokká történt megválasztása 

I folytán megürült rendóraikapitányi 

állásra dr Fenyvesi Jenő, ügyvédet 

helyettesítette a közgyűlés. 

Az alkalmazottak különböző 

háborús segélyeinek megállapítása 

után Lichtenstein Manónak a vár-

megyék uj beosztása dolgában tett 

indítványára tért ál a közgyűlés, 

i amelynek során dr. Cicatricis Lajos 

tartóit eiős hangú bestédet Csöng 

rád vármegye megmaradása és Szen-

les megyeszékhelysége dolgában. 

Egyhangú határozattal kérik föl a 

vármegyét, hogy ebben a kérdés-

ben Szentes érdekeinek megfelelően 

foglaljon állást. 

A közélelmezési minis ter Gyu-

lavári Gézának a minisztériumba 

leendő beosztása végett való sza-

badságolása iránti leiratára elhatá-

rozta a közgyűlés, hogy föliratban 

fordul a miniszterhez Gyulavári 

visszamaradása érdekéből. 

A tanács jelentéséhez képest 

elhatározta a közgyűlés, hogy a 

városi kovács- és bognárműhely t 

nem állítja fel. 

Több jelentéktelen apró ügy 

elintézése után a közgyűlés egy 

óra folé befejeződön, 

( s t X s 
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A bankó. 
Eddig kazalszámra gyűlt a ban-

kó. most pedig azt a hirt kapjuk, 

hogy elfogyott a bankó és a pénz-

intézetek maguk is megvannak szo-

rulva a papírpénz dolgában. Állító-

lag a budapesti nagy bankok is 

egymáshoz szaladgálnak kölcsön-

kérni, annyira kifogyott a készletük 

Most azután előáll az a furcsa hely-

zet, hogy a pénzünk temérdek, még 

sincsen belőle. 

Ez a helyzet azért veszedelmes 

mert senki sem volt előre elké-

szülve, külömben összegyűjtötte 

volna. Teljesen váratlanul találta 

az országot az Osztrák-Magyar Bank-

nak ez az uj pénzpolitikája, amely 

egy rendkívül izgalmas külpolitikai 

helyzet csúcspontján nem bocsrjt 

elég csereeszközt a közgazdasági 

élet folyamatába, hanem nyomda-

techniKai es/kö/otvKeí akT\v meg-

akadályozni olyan tényeket, ame-

lyeknek nagyszabású pénzügyi szem 

pontok inaugurálásával kellett volna 

utjukat vegni. 

Az országra valóságos csapás 

ez a váratlan zsenialitás, mert épen 

szüretben van, amikor a külpoliti-

kai helyzet által elsorvasztott bor-

vásárlási kedvet nagyon alkalmas 

még jobban összezsugorítani. Cso-

dáljuk, hogy a kormány tétlenül 

nézi ezeket a törekvéseket, amelyek 

kizárólag Ausztriának kedveznek, 

ahova mi kénytelenek voltunk nem 

maximált ipai cikkekért négyszer 

annyi papírpénzt küldeni, mint ők 

küldtek meg maximált búzánkért, 

lisztünkért. 

Ilyenkor tűnik ki, hogy meny-

nyit veszteit Magyarország, hogy 

önállóságaért, magyar bankjáért 

nem tett meg minden tőle telhe-

tőt. Ha nekünk önálló bankjegyünk 

volna, akkor nem kellen« bankja-

inknak egymáshoz járkálni papír-

pénzért, mert nem tudna annyi 

bankót nyomni, amennyihez biza-

lom ne volna itthon és külföldön, 

mert minden érciedezetnél jobb 

fedezetet nyújtana népünk e ós 

karja és termékeny földjeink kin-

cseket ontó termelő ereje. 
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M i i l l i k a 
l á n y o k n a k . 

— Ír La: Halog Sándor . — 

Folytatás. III. 

Nagy idők, hosszú—hosszú év-

századok tapasztalatai szűrték le 

ezeket a „levendula szagú" elveket 

Meglehetnek nyugodva a nők, ezek 

mellett a levendula szagú elvek mel-

leit semmi veszteségük nincs. Igaz 

hogy az ifjú vér parázs gése szinte 

olthatatlan vággyal az erkölcs ha-

tárok eltolását követeli, de ez a 

semmi türelmet nem ismerő vágy 

nem örök az egyénben, s csak ad-

adig tart még az egyén maga potens 

Igaz, hogy az ifjú kor e'őil szinte 

érthetetlen az öreg kor nyugodt 

megfontolása, — de jusson eszükbe 

az iíjaknak, hogy az éleinek más 

egyébb érlelnie is van, minta nemi 

élet, a mely nem is igen szokott 

vehemens erejével az egyén élete 

végéig kitartani. Nem ielejtendó, 

hogy a nemiség csak eszköze az 

anyagias egyéni életrekelésnek, de 

nem iétfentartója az egyének éle-

tének. 

Egyelőre, akár hogy nézaik is, 

jobb a lányoknak nem feszegetni 

saját kárukra ezt a kérdést, Jobb, 

ha nugu.;:iadnak a leven-

dul a illat" mellett meglevő szabad-

ságnál, a mely talán mégsem olyan 

lélekölő bilincs, hogy melielte az 

életnek semmi eríéke nem lenne. 

Hiszen, jól értem én,— hogy 

a mikor szerényen ezt a kérdést 

teszik fel „mi iliik a lányoknak" 

azzal tulajdonképen azt akarják 

mondani: adjatok meg a SZERELMI 

KEDVTELÉSBE a minél nagyobb 

i a teljes szabadságot, ám hiába« 

nincsen józ. n gondolkozású egyen 

akár férfi, akár nő, hogy ezt éssze-

rűnek tartaná. Igaz. hogy a nemi-

ség minden egyén legsajátosabb 

benső tulajdonsága, s az egyén nemi 

életet is élve még e/zel erkölcste-

lenséget nem követ el, de mint 

minden emb rinek, ugy ennek is 

határa van Az emberre minden 

tobzódás egyformán káros és átkos 

Óstörvénv, ho#y a nemi élet 

szabad. Néni is korlátozná semmi 

ha ez a szabadság az egye neki e 

nem n hezedne átkával. Bármilyen 

furcsán hangzik is ez, de igv van 

A szerelemben egy másra találtak-

ra ugyanis elviselhetetlen a szere-

lett férfinek vagy nőnek máshoz 

pártolása, hiába álí, hogy a nemi 

élet szabad. Ezért voltak a régi 

szobák „levendula szaguak"-ak. 

Álmodozók szempontjából néz-

ve aligha van valami felségesebb 

érzés, mint a feligereit nemiség vágy-

teljes, — de kielégítéssel el nem 

ojtolt mámorában fürödni álmo-

dozna, de ez a mámoros álmodo-

zás az a kerítő, a melyik az ál-

modozót az erkölcs határán előbb-

utóbb feltétlenül keresztül löki. Az 

illik szabályaival való kacérkodás 

pedig semmi más, mint felhívás 

a táncra. Ezért lenne jó, ha nem-

csak a régi szobák „levendula szaga" 

maradna meg, hanem visszaállíta-

nák az idejében való nősülés és 

férjhez menés régi okos szokását i\. 

H Í R E I N K . 
— Adományok Váczi Mihály 

(Rákóczi térj névnapmegváltás czí-

mén 40 kor. hadiárváknak, özv. 

Szőke Mátyásné 20 korona katona-

napra. 

— A »ertég hizlalás kérdése 

izgat mindenkit legjobban. Annyi 

már bizonyos, hogy a városi ható-

ság közbenjárása eredménye volt 

annyiban, hogy azok akik a saját 

szükségletükre hizlalt sertés mellett 

közcélra is hizlalnak, megfelelő 

rr e.'j nyjsé^fi erő lakarm ány t kapna k 

ellenben ínég bizonytalan azoknak 

a dolga, akik csak a saját szükség-

letükre tudnak hizlalni. A tegnapi 

közgyűlésen Varga József interpel 

lációja után elhangzott illetékes 

kijelentések után azonban remélni 

lehet, hogy itt is sikert tud elérni 

a város és igy megszabadulunk az 

egyik legveszedelmesebb veszede-

lemtől a zsír ínségtől. 

— Epitési anyagok tájékozta-

tó ára. Három kormányrendelet 

jelent meg a hivatalos lap vasár-

napi számában építési anyagok, a 

tégla, az égetett mész és cement 

táj koztató áráról. Eszerint közön-

séges jól kiégetett fali tégla tájékoz-

tató ára 1000 darabonként 280 K. 

az égetett mész mélermázsája 

12.50 k portlandcementé 14 K. 

~ A m. kir. Posta hivatalos 

órái a f. év október l-lől további 

in' 'zkédósig a következőképen álla-

pitattak meg. Hétköznapokon: d. e, 

9 — 12-ig d. u. 2 4-g. Vasár és ün-

nep napokon d. e. 9—1 l-ig. Ezen 

időn belül a posta az összes kül-

deményfajok és táviratok felvéte-

lére rendelkezésre áll s ezenkívül 

Vasár és ünnepnap d. u. 2—-3-ig 

ajánlóit levelet és táviratot vesz 

föl. A távbeszélő üzeme korlátozás 

alá nem esik; ennélfogva a távbe-

szélő mindennap d. e. 8 órától este 

9 óráig megszakítás nélkül vehető 

igénybe. Szentes, 1918 szeptember 

28 Wagner Manó ptf. hivalal vezető. 

— Ártöbblet a gabonáért. A 

hivatalos lap vasán.api számában 

megjelent a minisztérium rendelete, 

amelynek érteimében az uj gabona-
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ért fizetendő ártöbbletre mindazok-

nak igényük van, akik buza, rozs, 

kétszeres, árpa, zab és köles feles-

legüket legkésőbb 1919 ¿¡prilis 1 ig 

a Hadilermí tynek felajánlják. Ezt 

a;; árlöbbb Ut a juniti végén ki-

adatott rendeiet a buza métermá-

zsáját 15 koronában, a többi gabo-

nák métermázsáját 10 koronában 

állapitatta meg. 

— A bortermés bejelentése. 

Az 1917 évben szentesitett borter-

melési adóra vonatkozó 1918 évi 

1, te. 1 — 28 §-aiban szabja meg a 

bortermelés körüli eljárást, melyek 

bármelyik ének be nem tartása 10 

koronától 1000 koronáig terjedhető 

penzbüntetessei büntetendő. tKiilö-

nösen pontosan kell eljárni a kö-

velkező eseteknél: 1) A szüret be-

jelentendő, a termés eredménye 

helenkint minden hét vasárnapján. 

Az elszállilott vagy másnak átadott 

must és bor legkésőbb 24 órával 

az elszállítás előtt az elöljáróság, 

vagy megbízottjának bejelenieiidő. 

2) Szüret befejezte után a berakta-' 

rozás, másnak átadás, vagy elszál-

lítás legkésőbb 24 órával a berak-

tarozás, átadás vagy elszállítás u'án 

jelentendő be, 3) Ugyaucsak 21 óra 

alatt jelentendő be a birtok és tu-

lajdon-változás, melyek az adó 

megállapítása és fizetésére befolyás-

sal vannak. 

— A „ V a s á r n a p i Ú jság ' , 

szeptember 29-iki száma szép ké-

peket közöl Törökországban küzdő 

csapatainkról, a budapesti orvosi 

kongresszusról, a most megnyílt 

Gellért fin dóról, a hazánkban nya-

raló bécsi gyermekek hazatéréséről 

Különösen érdekesek az ellenséges 

államokból közölt képek: a/, angol 

király látogdása a nyugati hon 

ton, d'Annunzió üdvözlése bécsi 

repülő utja után, az olasz repülők 

tényképfölvételei Bécsről stb. Szép-

irodalmi olvasmányok : Berkes Imre 

regénye, Bartha Lajos novellája, 

Vértesy Gyula és Balla Ignácz ver-

sei, Szigma tárcája, cikk a háború 

nemzetgazdasági tanulmányairól, a 

Megátkozott szerelem című francia 

regény. — Egyébb közlemények: 

a jubiláló Iván fi Jenő arcképe s a ren-

des heti rovatok A Vasárnapi Újság 

előfizetési ára negyedévre 10 koro-

na. Megrendelhető a Vasárnapi Uj 

ság kiadó hivatalában (Budapest IV., 

Egy etem-utca 4 sz.) Ugyanitt meg-

rendelhető a Képes Néplap, a legol-

csóbb újság a magyar nép számára 

félévre 2 korona 4-) fillér. 

— A világháború döntő sza-

kasza előtt állunk. Ily történelmi 

jelentőségű napokban senki sem 

nélkülözheti a mindennpi újságot, 

felhívjuk azért az olvasóközönség 

figyelmét a Pes i Hírlap előli/et'>i | 

felhívására, melyből megiudju'«-, 

hogy aki most az október—d< cem-

beri negyedévre 14 koronával vagy 

megszakítás n lkul havonkint de-

cember 31-ig előfizet a Pesti Hírlap 

kiadóhivatalánál, (Budapest, V., Vil-

mos császár-ut 78.) az díjtalanul 

megkapja a Pe^ti Hírlap nagy képes 

napiárát az 1919-ik évre. A naptár 

ezúttal a naptári részen kívül a 

negyvenéves Pesti Hírlap történe-

léből fog hozni rendkívül érdekes 

adatokat és képeket. 

— Egy teljes kis regényt közöl 

Az Érdekes Újság minden száma 

mely különben is tele van a leg-

jobb olvasnivalókka1. Az aktuális 

eseményekről rengeteg fénykép, 
1 Nagy Endre rovata, eleven Kabaré 

rovat, fiiss tréfák, a Mai problémák 

uj rovata, ered ti regények és ki-

í tünő elbeszélések Az. Érdekes Újság 

i szokott 1 art.;ima. A'vi egy negyed-

évre 14 IÍOI. «jw Si.éi-ívi -clőSa?*, 

ráfizetés nélkül kapja meg a gazdag ; 

és díszes karácsonyi számot. Egyes 1 

s/ám ára 1 kor. tvi Érdekes Újság , 

kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 1 

78 sz. alatt van. 

Páratlan ujságsiker a Ké- j 

pes Újságé. Nem is c s o d m e r t j 

| minden sora és képe szokatlan es 

j érdek feszi tó.S enzációs tudományos 

cikkek, kalandos történetek, Imr-

zalmas pillanatok minden számban i 

Aki egy negyedévre 10 koronával j 

előfizet, ingyen kapja meg a Képes 

Újság szenzációs jövő évi naptárát. | 

Egyes szám ára 80 fillér. Kiadóhi- | 

vatal V., Vilmos császárul 78. 

A legjobb szépirodalom, 

érdek feszítő, kedves, mulattató és 

szenzációs regények gyűjteménye 

a Legjobb Könyvek. Minden száma 

mű^és/i borítékkal 64 oldalon je-

lenik meg. Egyes száma ára 80 fil-

lér. A Legjobb Könyvek kiadóhír 

vatala V., Vilmos császár-ut 78. sz. 

alatt van. 

Kiadja 
Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája. 

18051 - 1918 szám. 

I i r d e t n i é n y . 
A folyó évi októb t hó 1-én 

az adókötelezettek a: .-dános össze-

írása m ^ke/.dőd'k. E :;» öis/eirás-

sal egyidejűleg az adóköteles ebek 

is összeiratnak. Felhívom a közön-

séget, hogy az összeírással megbízott 

városi adótisztek rés/.érc a szük-

séges felvilágosításokat adják meg. 

Szentes, 1918 szept, 29. 

dr. Mátéffy 

polgármester. 

E g y I a n y á s 
kereste t ik 
Belső-ecser 88 szám alá, 

értekezni lehet 
K á H t ó r / . i - ( e , r • n z , , 

i » Í S J I t c l M f h e c N e r 

K K t í s u « i l a i l 

llebreczcni Sándorral. 

E l a d ó h á z . 
Pardi örökösök II k^r. 

Széchenyi utca 37 sz. 
házuk szabadkézből eladó 
és azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk kiadó-
hivatalában. 

I) Kiadó árpaszalma 

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

szenti állomás mellett 6 von-

tató árpaszalmája és egy 

vontató törekje és négy- öt 

kocsira való szénája van 

eladó. 

Egy jókurban levő kerékpár 
van' eladó IV. ker. Mentö-utca 

58 szám alatt. 

Bővebb felvilágosítás kap 

ható lapunk kiadó-

hivatalában. 

j 
lirdessen e iop'üon! 
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K i a d ó lég;«*!» 
Kanász Nagy Bálintnak 
a felső ártéren a vashíd 
mellett 22 liold legelő ki-
adó, értekezni lehet Kla-
uzál utca 24 száiu alatt. 

Iker Kurcaparti utca 9 szám alatti 
jó karban levő ház azonnal el-
adó. — Ugyanott 3 drb. ablak 

* tok szintén eladó, értekezni le-
het a tulajdonossal a fenti szám alatt. 

I 
Pl 9 • ff f ff ?0 hektóit-

3o minőségű ^ 
\ és rógü termésű 
l l «» r «' s ;a <» 

iir. S/arka Mihály 

ü g y y é d n é l 
<3songrádon. 

Hirdessen e lapban! 

p M i n d e n e s 
H 
m k c r c s í. c t i k. 
3 Bgv 30- 1 ) «'v korü i < 5 ü 

Isebb in) inindriiestu k ke- Ü 
r stetik. Cini e lap 

I kiadójában. 

J 

I H í i * d e t 4 h M < » l 4 C i 

j u t á n y o s sarak 
líieSBell i e-
s x í s s s I a fel« 

II 

S a j t i i 

II 

B á l i n t U 
könyvnyomdája : 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jután \ osabb árért, 

r « 

M 
f i f l 

kiadóhivatala 
Kossuth-tép V. szám. (Ref. bérház.) 

L. 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

i í 
Nyomatott VAJDA tí. UTÓDA villany erőre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




