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Ne á l l t a s s u k 
m a g u n h a t . 
Veszedelmesen komoly napokat 

élünk, ne áltassuk magunkat. 

Az újjászületett Magyarország 

bölcsőjénél ott leselkednek a gyil-

kosok. 

Az ezer éves Magyarország lé-

téről, vagy megsemmisülésérő' van 

Slö. 

Amerre nézünk, mindenütt el-

lenség. 

Ha szükség volt nyilt és becsü-

letes beszédre valaha, most szükség 

van rá. Nem frázisokra van most 

szükség arról, hogy milyen gyönyö-

rű dolog a szabadság, ne beszéljünk 

lovébb a megdöntött négyszázesz-

tendős hazugságról és ne szónokol-

jon senki tovább a népjogokról, 

mert a népjogok biztosítva vannak. 

Nincs a földön ország, ahol 

szélesebb körű népjogok volnának 

a törvényben biztositva, mint aminőt 

a magyar népköztársaság biztositolt 

polgárainak. 

Ne beszéljünk a múltról, ne 

hánytorgassunk föl bűnöket, ame-

lyeket a jelen jóvá nem lehel, fojt-

suk magunkba indulatainkat: min-

den gondolat a jövendőre irányul-

jon, mert nem Magyarország léte 

csupán, ami veszélyeztetve van, de 

értsük meg végre a rettenetes hely-

zetet, nekünk magyaroknak van ve-

szélyben a jövendőnk! 

A magyarság összetörle a Habs-

burgok uralmát, hogy szabaddá le-

az ezredéves ország és szabad ̂ le-

hessen mindenegy íia. 

És gyilkos kezel emelnek en-

nek a földnek a fiai nemcsupán az 

ezer éves Magyarország ellen, de 
meg akarják semmisíteni magát 

a magyarságot is. 

Ne álltassuk magunkat. 

Nem az a kötelességünk ma, 
hogV az ellentéteket szítsuk egymás 

között, nem az, hogy a gyűlölet és 
a szenvedély erejével törjünk egy-

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

más ellen, nem az, hogy szél forgá-

csoljuk a 12 millió magyar erejét 

pártszervezetekben és a multakban 

gyökerező gyűlöletben, hanem az, 

hogy a magyarság megmentéséért 

fogjunk testvér kezet. 

Rongyosak és szenvedők va-

gyunk. Mindannyian. Aki kivétel: 

vezekel és reszket. 

Ma nem szabad ezeket a kivé-

teleket sem keresni, mert vehetünk 

rajtuk rettenetes bosszul de a bosszú 

nzin urtíjúi ' Semmu, azzal sem 

magunkat, sem a magyarságot, de 

legkevésbé Magyarországot nem 

mentellük meg! 

„Mindenki teljesítse kötelessé-

gét" — szól a nemzethez a nép-

kormány fölhívása. 

Mi ez a kötelesvég? 

Mondjuk meg nyíltan: súlyos 

nehéz, terhes. 

Miről van szó? 

Az ország megmentéséről, ha 

lehet, a sajátmeg mentésünkről míg 

nem késő ! 

Nézzünk szét: az ezer éves 

Magyarország testét ugy lepték 

meg a földarabolásra készülő nem-

zetiségek, mint a hullát a varjak. 

S mig mozdulni láljuk a ru-

téneket, a svábokai, a szepesi szá-

szokai keleti tótokat, a nyugati 

í vendeket, addig mi a magyarok a 

legkétségbeejtőbb percekben azt 

számoljuk, hogy ki mennyit nyert 

a háborúban és egymást marcan-

golva várjuk, hogy döntsenek ról-

lunk, mi nélkülünk ! 

Fegyverrel tör ránk a cseh, 

fegyverrel az oláh, a Délvidékre 

bevonult szeibek örökre akarnak 

ott berendezkedni, a horvátok már 

Szerbiával egyesültek: vajon ne-

künk szabad tétlenkedni, az egymás 

meg nem értésével szabad elóké-

sziteni, h o g y megsemmisüljünk 

mindörökké ? 
Ne álltassuk magunkat! 

Minden bizalmunk nem lehet 

a nyugati hatalmakban. 

Rákóczi fegyverei is azért hul-

lottak ki a küzdők kezéből, mert a 

nem/ét mindent ^ nyugati hatal-

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
• C " előfizetési dijak. 

makra bizott egymás közt pedig 

pedig torzsalkodott. 

Ne álltassuk magunkat ma* 

gyarok ! 

Testvér nélkül, barát nélkül 

tán még megértő nélkül is állunk 

a nagyvilágban. 

Mi rajtunk áll, hogy megma-

radjunk és megmaradunk, ha azt 

akarjuk, de mint a szélvész az ut-

porát ugy seper el bennünket a 

nngy átalakulás, U» BUIV ¿¿cg 

azt a nagy szót, hogy minden ma-

gyar teljesítse a kötelességét. 

Nagy volt a tni megpróbálta-

tásunk. nagyok a mi szenvedéseink 

de rajtunk múlik, hogy ezeket a 

megpróbáltatásokat, a szenvedéseket 

ne kövessék még súlyosabb meg-

próbáltatások, még szászszorta ne-

hezebb szenvedések. 

Ne álltassuk magunkat: a világ-

háború elmúlt, a magyar független 

séget kikiáltottuk, de ezzel még 

nincs meg minden. 

A független, a szabad Magyar-

ország létét még biztosítani is kell: 

Ezt értsük meg, ezt tudjuk, 

ezt kövessük 1 

Megalakult az első hon-
véd gyalogezred. 

A magyar népköztársaság buda-

pesti 1. sz. honvéd gyalogezrede az 

öt fiatal évfolyamból már megala-

kult. A fiuk tömegesen és lelkegen 

vonulnak be. — Az első zászlóalj 

négy százada és egy géppuskás osz-

taga 28-án reggel már önként útnak 

indul Pozsonyba, körülbelül ezer 

főnyi létszámmal. A fölszerelés láza-

san folyik. A katonák ma éjjel bu-

! csuznak hozzátartozóiktol, de reg-

gel nyolc órára mindenki a lakta-

nyában lesz, hogy legkésőbbi) órakor 

a vasútnál lehessen. Uj magyar had-

seregünk összes csapattestei köves* 

i sétek a gyönyörű példái. 

Hirdessen etapban! 
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Ha megtudja 

Magyarország. . . 
Az innsbrucki Volkszeitung ir-

ja: Minden képzeletet fölülmúl an-

nak a zsákmánynak a nagysága, 

amit az olaszok Tirolban most ren-

deznek és szállítanak Brixenen ha-

zafelé. A franzenfestei és brixeni 

állomászsufolva van vasúti kocsikkal 

és mozdonyokkal, mindezt a k, u. k. 

hadsereg most már világszerte is-

mert léhasága és hülyesége juttatta 

az olaszok kezére. Maguk az ola-

szok sem értik, hogy lelkiismere-

tes és erélyes kezelés .mellett ho-

gyan nem lehetett mindezt elszál-

lítani, amikor a magasabb parancs-

nokságoknak erre három napjuk 

volt. Neumarktban nem kevesebb 

mint négyszáz vaggon legfinomabb 

kockacukrot hagytak, amikor Ti-

rolban hónapok óta egy szem cu-

kor sem volt és a front is uzsora 

arakon juioü cukorhoz. Megszám-

lálhatatlan téli alsónemű és egyen-

ruha maradt a magazinokban, ugyan-

akkor a katonák rongyokban fe-

küdtek a lövészárkokban és mái-

augusztus végén sok száz megfa-

gyott lábu vitézt kezeltek a kórhá-

zakban. Szívfacsaró arra gondolni, 

hogy milyen hihetetlen mennyiségű 

lisztet, hüvelyest, konzervet, lőszert 

és egyéb fölszerelési cikket hagytak 

ezek az „aranygalléros árulók" a 

győztesek kezén. Ha megtudja egy-

szer Ausztria és Magyarország, hogy 

hány milliót loptak és pazaroltak 

el a háború utolsó hat hónapjában 

Tirolban, ugy ujabb forradalom 

lesz, amely majd leszámol a bűnö-

sökkel 1 Ez lesz az igazi véres le-

számolás. 

H Í R E I N K . 
— Halálozás. Mély részvéttel 

vesszük az értesítést arról a meg-

rendítő halálesetről, amely mély 

gyászba borítja vármegyénk alis-

pánját. Hosszú szenvedés után el-

költözött az élők sorából leánya 

Nagy Blanka, élete 18 évében. Te-

metése tegnap délelőtt ment végbe, 

mély részvét mellett. 

— A#hazatért katonák ellá-

tása. Kedden reggel indult meg a 

hazaiért katonák összeírása a városi 

közgyűlési teremben a miniszteri 

rendelet értelmében való ingyenes, 

illetve kedvezményes ellátás érde-

kéből. Szentes városa soha sem volt 

szűkkeblű tiaival szemben és ez 

alkalommal is a legliberálisabb mó-

don értelmezi a kibocsátott rende-

letet. Remélhető, hogy az annyira 

óhajtott közbékességet a város áldo-

zatkészsége ebben az ügyben nem-

csak biztosítja, de előkészíti a jö-

vendő idők békés fejlődésének lehe-

tőségét is. 

— A sertés hizlalás. Semmi 

sem okozhat nehezebb gondot a mai 

nehéz napokban a sertés hizlalás 

biztosításánál. És talán mindenre 

van mód, csak erre az igazán nagy 

fontosságú dologra nem. A türel-

metlenség és az izgatottság teljes 

mértékben megérthető, de ezzel 

szemben szomorú valóság, hogy a 

nehéz helyzeten semmiképen sem 

lehet segíteni. A Windischgrafz her-

ceg féle rendelet lehetetlenné tette, 

hogy akár a város hivatalosan, akár 

a város polgárai egyénenként árpát, 

kukoricát beszerezhessenek és ma ; 

amidón a népkormány adotl enge-

délyt arra, hogy ezeket a cikkeket 

beszerezzük, a szerb és cseh invá- j 

zió folytán lehetetlenné vált az el-

szállítás. A hatóság szét osztatta a 

fagyos krumplit, szétosztatja a na-

ponként őrölt gabona korpáját, de 

természetes, hogy ezek nem képe-

sek a szükségletet fedezni. A rette-

netesen nehéz kényszerhelyzettel 

szemben megértéssel kell lenni min-

denkinek és tudatára kell ébredni 

annak a szomorú valóságnak, hogy 

az uj termésig küzdenünk kell a 

megélhetésért mindannyiónknak. A 

hatóság a maga részéről mmden le-

hetőt el fog követni arra, hogy a 

nyomor és szenvedések el kerülje-

nek bennünket, de a szerb megszál-

lás, a cseh és román betörés e ne-

héz pillanataiban az azonnali álta-

lános segítségről beszélni sem lehet. 

A nagyon nehéz idők, amikor még 

állami létünk is kockáztatva van, 

áldozatot és megértést követelnek 

meg mindannyiőnktól. Tudjuk, hogy 

az éhes gyomrot nehéz erre figyel-

meztetni, de ebben a pillanatban 

ellenségeink kezében vagyunk és az 

ellenség irgalma a legnehezebb ke-

nyér, ezzel tisztában kell lennünk. 

— öngyilkosság. Hétfőn reg-

gel futó tűzként terjedt el a város-

ban a hír, hogy dr. Sinóros Szabó 

Sándor ügyvéd a vasárnapról hét-

főre átmenő éjszakán vadászfegy-

verrel agyonlőtte magát. A hír a 

legszélesebb rétegekben keltett mély 

részvétet, mert az öngyilkos ügyvéd 

nagy családot hagyott hátra. Az 

öngyilkosság oka ma még isme-

retlen. 

A „Szellemi Munkások De 

tnokrata Köre4' ciminel uj egyesü-

let alakult meg f.* hő 17-én. Az 

újonnan alakult kört örömmel üd-

vözölhetjük, mert az ujjá született 

Magyarország társadalmi életének 

demokratikus alapokon ;való fej-

lesztését és megerősítését tűzte ki 

programmjául. Az alakuló közgyű-

lés tisztikarát is megválasztotta. 

Elnök Bárány Árpád tanfelügyelő, 

alelnök dr. Rimely Dezső kórházi 

igazgató-főorvos, jegyző ;Sarkadi 

Nagy Mihály vármegyei aljegyző, 

pénztárnok Piti Péter bankhivatal-

nok. A Kőr tagja lehet minden ön-

álló, fedhetlen jellemű férfi és nő 

szellemi munkás, (nem zárva ki a 

kereskedő, ipari stb. foglalkozásúa-

kat sem) aki a demokratikus esz-

mét vallja. A Kór tagjai rendes, 

alapító és tiszteletbeli tagok lehet-

nek. A rendes tagok évi tagsági dija 

20 korona, az alapító tagok egy-

szersmindenkorra 100 koronát fizet-

nek. A rendes és alapitótag felvé-

telét 2 tag ajánlatára a választmány 

eszközli titkos szavazattal a szava-

zatok kétharmad többségével. 

— A katona Tanácshoz ujab-

ban a következő pénzbeli és 

egyébb adományok folytak be: 

Lichtenstein Manónétól : 3 drb. női 

ing. 1 drb. háló kabát, t drb. kö-

tény, 1 drb. bluz, 1 drb. melegítő, 

2 drb. gyermek sapka, 2 drb. gyer-

mek trikó, 1 drb. gyermek par-

telli, 1 drb. leányka fej kötő. 1 drb 

női nadrág, 1 pár női fél cipő, 3 

pár gyermek harisnya. 4 pár gyer-

mek cipó, 2 pár férfi harisnya, 1 

pár női kesztyű, l drb. slafrokk. — 

Dóczi Lajosnétól: 1 drb. női fe-

kete téli kabát. 4 drb fejkendő. 2 

alsószoknya. 1 drb nöi trikó. 4 

parkett szoknya. 5 kis kötö. 2 drb. 

kis gyermek boa 1 drb muff. 6 drb 

gyermek trikó. Pénzbeli adományok: 

Ugrai Antal 150 kor. Héjjá János 

21. kor. 26 fill Hoffman Sándor 

226 kor. Szatmári Károly 200 Me-

zögazd. és Ipar bank 2 0 0 0 kor. 

Bazsó Ferenc 600 kor. Apolló moz-

gó színház 403 kor. Debreceni Já-

nos 100 kor. Csiszár Imre és neje 

100 kor. 

Lopnak rabolnak, mintha bizony 

a magyar szabadság megtartása azon 

múlná, hogy akár Szentesen, akár más-

hol mennyi kabátot, mennyi pénzt emel-

tek el. Tudjuk nagyon hogy még 

nem volt olyan háború, amely az erköl-

csöket nemesítette Tolna azt is tudjuk 

hogy minden időkben voltak gaiembe-

rek, akik igyekeztek kihasználni az al-

kalmat. Most a legutóbb az iparos ifjak 

mulatságán Soós Joljnka kabátját emel-

te el valaki, vasárnap este pedig Kovács 

Laios polgártársunkat könyebitették me.tl 

közel 1000 koronával Nem tudjuk, hogy 

ezek a rablások, lopások mennyiben 

egyeztethetők össze a szabadsággal, azon 
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ban még a mi tudomásunk szerint móg 

a legmegvadultabb bolsevizmus sem ter-

jed ki a mag«án tulajdou ilyetén taga-

dósára. 

flz átvonuló német katonai pa-

rancsnokság f hó '¿8-án csőtörtökön a 

Vásártéren 16, kocsi és szerszám árve-

rést lart. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája 

20557-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a hadba vonultak 

hadisegélyben részesülő hozzátar-

tozóit, hogy a hadugyminister ren-

delete folytán a hadisegélyt decem-

ber hóra is kifogja fizetni a hadi-

segély hivatal azon családok részére 

is, ahová a hadbavonult október 

vagy november hóban hazaérkezett. 

Minthogy ezen családok liadi-

segélye 1919 január 1 tői beszün-

tedendó lesz, felhívom az összes 

hadisegélyben részesölő családokat 

hogy december hó folyamán, mi-

helyst hadisegély ükei megkapták^ 

a hadisegély hivatalban (városháza 

26 sz. szoba) jelenjenek meg. 

Tájékoztatásul meg jegyz e m, 

hogy az ismét bevonult öt legfiata-

labb korosztálybeli és még vissza 

nem tért hadbavonultak családtagjai 

a hadisegély élvezetében tovább is 

megmaradnak. 

Szentes. 1918. nov. 25. 

Polgármester, 

21548-1918 sz. 

Hirdetmény. 
A szegedi honv. kerületi Pa-

rancsnokság rendelete alapján uta-

sítom mindazokat a katonai szol-

gálatot teljesített 1876 vagy íiata-

labb születésü évfolyambeli egyéne-

ket, kik a leszerelés alkalmával, vagy 

háború tartama alatt vasúti szolgá-

latot teljesítettek (Heresbáhnoknál 

illetve Betriebs bataillonoknál) s je-

lenleg nem állanak a Máv. szolgá-

latában, hogy a váczi magyar va-

sutezredhez azonnal vonuljanak be. 

A bevonultak a MÁV. rendel-

kezésére fognak bocsájtalni mint 

vasutasok. 

Szentes, 1818. nov. 25. 

Katonaii(jy\ezetö. 

Mecs B. Ferenc magtárában, (Má-

tyás szálloda melleit) szép, egész-

séges fejes káposzta van eladó. 

Métermázsája 60 korona. 

21274-1918 szám. 

Hirdetmény. 
A magyar hadügyminiszter ren-

delete folytán közhírré teszem, 

hogy a katonai elbocsátó helyek 

altal elbocsájtott egyének tartózko-

dási helyükre való beérkezésükkor 

a közigazgatási hatóságoknál (köz-

ségi elöljáróságoknál) nyilvántartás 

végett jelentkezzenek. 

Szentes, 1918 nov. 21. 

Dr. Kiss 
polgármester-h. 

Az öt legfiatalabb évfolyamra 
vonatkozó 

Behivási parancs! 
Magyarország demokratikus füg-

getlenségének, belső rendjének, la-
kossága személyi és vagyoni biz-
tonságának, valamint általában a 
törvényes rend fenntartásának biz-
tosítására a magyar miniszterelnök 
fS*'>0 eln S'ámu körrendelete alap 
ján katonai szolgállattételre behi-
vatnak, illetve benntartatnak: 

1. Az 1896., P<97., 1898., 1899. 
és 1900. születesü évfolyambeli ka-
tonailag kiképzett volt hadseregbeli 
(haditengerészet), honvéd és nép-
fölkelő egyének, akik 1918 októ-
ber 30-án tényleges katonai szolgá-
latban állottak. Ezen egyének a 
lakóhelyükhöz legközelebb e s ő 
gyalog-, huszár- vagy tűzérpóltes-
tekhez vagy kiegészítő parancs-
nokságokhoz, ahol pedig ilyenek 
nincsennek, a katonai állomáspu-
r a ncsno k ságo k hoz haladéktalanul 
bevonulni tartoznak. 

Kivételt képeznek a főiskolai 
hallgatók, továbbá a nemzetőrség 
szervezése céljából soron kivül el-
bocsátott tanítók, tanárok és köz-
igazgatási tisztviselők, akik ezen 
minősültségüket igazolják, illetőleg 
a 28127 eln la. számú rendelettel 
elbocsáttattak. • 

2. Az 1896., 1897., 1898., 1899 
és 1900. születési évfolyambeli 
egyének, akik jelenleg vagy a hadra-
kelt sereg, vagy a mögöttes ország-
rész bárminő alakulásánál katonai 
szolgálatot teljesítenek,továbbá azon 
fenntnevezett évfolyamokba nem 
tartozó tartalékos és népfölkelő tisz-
tek, akik önként tovább szolgálni 
óhajtanak, további rendelkezésig 
katonai szolgálatban maradnak. 

3. Azok, akiknek jelenleg érvé-
nyes felmentésük van, egyelőre nem 
kötelesek bevonulni. J^zekre vonat-
kozólag külön intézkedem. 

Budapest, 1918. november 12. 

Ilartlia Albert s. k. 
magyar hadügvminiszter. 

21486-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozza Szentes vá-

ros tanácsa a harctérről hazaérkező 

katonáknak, hogy őket 1918 évi 

december hó 1-tól 1919 évi már-

cius hó l-ig terjedő három hónapon 

át következőképpen fogja ellátni 

élelemmel : 

1. Ingyenes kenyér és hus el-

látásban részesiti azokat a katoná-

kat, horzátartozó hadisegélyezette-

ket, akik teljesen vagyontalan sze-

gények, továbbá azokat, akik a kö-

rülményekhez képest ingyenes el-

látásra vannak szorulva. 

2. Féláru kenyér és hus ellá-

tásban részesiti azokat a katonákat 

és hozzátartozó hadisegélyezetteket 

akik nem teljesen szegények és 

vagyontalanok, de vagyonuk mel-

lett a téli három hónapon át élel-

mezési segélyre rászorultak. 

A katonák saját személyükre 

kapnak hetenként 2 és fél kg lisz-

tet, vagy 3 kg. kenyeret, továbbá 

ugy ők, mint a hozzátartozó hadi-

segélyezettek kapnak hetenként há-

romszor személyenként egy negyed 

kilogramm hust. 

A hus kimérő helyiség külön 

hirdetményben lesz a közönség tu 

domására hozva. 

Felhivatnak az összes harctér-

ről hazaérkező katonák és hadi-

özvegyek, hogy családjuk élelmi-

szerkönyvét és a hadisegélyezési 

könyvet a városi közgyűlési terembe 

az alábbi sorrendben hozzák ma-

gukkal : 

November 26-án az I. kerület-

beli lakosok. 

November 27-én a II. kerület 

beli lakosok. 

November 28-án a III. kerület-

| heli lakosok. 

November 29-én a IV. kerülel-

beli lakosok. 

November 30-án a külterületek. 

Akik bármely körülmény miatt 

a kitűzött napon nem jelenhetnek 

meg, azok december hó 2 án je-

lentkezzenek. 

Akiknél a hadisegélyezési köny-

vecske nincsen kéznél, azok a Vá-

rosháza 26 számú szobájából a csa-

ládtagok számát feltüntető jegyzé-

ket hozzanak magukkal. 

Kelt Szentes város tanácsának 

1918 évi november hó 22-ik napján 

tartott üléséből. 

Névjegyek és újévi íidvözlö kár-
tyák jutányosán készülnek lapunk , 

nyomdájában. 

Főjegyző 
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lehetőleg erősebb tanoncok ós saját szerszámá-

val valamint értelmes konyha -és gyümölcs 

kertész 
f. évi január l-re fogadtatik — Ajánlatok eddigi működése, 

családi állapot és igényei megjelölésével l l O l l t i l j K I I * 

é s F i a Pa. Sz. Tamási gazdaságának u. posta Puszta-

pó, Szolnokmegye küldendők. 

Í Szentes város polgármesteréiül 
! 21219- 1918 szam 

r/ í / r* my. 
A m » g v ;» r • li:Ml.igvmihi^/trr 

1 ¡8909- 24 b. 1918 ráírni m.de-
lele alapján közlöm a város lakos-
ságával a következőkét : 

Olyanok családtagjától akik a 
jelenlegi viszonyok között vissza-
élve garázdálkodnak, fosztogatnak, 
rabolnak és egyébb bűncselekmé-
nyeket követnek el. a hadisegély 
megvonandó. 

Szentes, 1918 november 20. 

Katonaugyoszlály. 

L . 

^ ^ 5 2 i f • 

a K o i i n r UÍOQO 

; honyvnyomdájo i z ~ 

ylvailal minden a könyvnyomdászat köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S I L E P " 
kiadóhivatala 

Hossuth-tér i szám. (Ref. bérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. U TÓDA villany erőre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




