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A vihar, amely elsöpörte a régi 

rendszert s meg teremtette a Ing-

gel len szabad Magyarországot, nem 

hagyta érintetlenül városunknak 

kö/.inségét sein. 

Csütörtök délutántól kezdve 

ahogy a nemzeti tanács csatlako-

zásra hivó távirata megérkezett ün-

nepi es lelkes "hangúiul uralkodott 

a városban. 

Az események .befolyásáról ez 

a tudósítás számol be: 

Nemzeti tanáes meg-

alakulása Szentesen. 
Tegnapi nap folyamán váro-

sunkban is megalakult a Nemzeti 

Tanács, melynek megtörténtéről az 

alábbi tudósításban számolunk be: 

Délelőtt. 

A Szentesen állomásozó táv-

beszélő tanfolyam által adott hon-

véd állomás% parancsnokság arra, 

hogy a szegedi honvéd kerületi pa-

rancsnokság — élén Fülöp altábor-

naggyal bejelentette a Nem efi Ta-

nácshoz való csatlakozását — kül-

döttségileg felkereste Szentes város 

polgármesterét s ott, miután a 

Nemzeti Tanácshoz való csatlako-

zását bejelentette, zászlók alatt ki-

vonult a vásártérre. 

Kint Fetter százados állomás 

parancsnok az egybegyűlt katonai 

és polgári közönséghez intézett be-

szédében proklamálta a Tanács 

program mj át. 

Közben a város polgármestere 

Dr. MáUffy Ferenc, Papp László 

főszámvevő, dr Négyesi Imre jog-

ügyi tanácsnok, Sima László, Be-

rényi Antal és Varga Imre társa-

ságában megjelentek, hogy a helyi 

tanács megalakulásánál részt ve-

gyenek. 

Az állomás parancsnok beszéde 

után Dr. MáiéllV Ferenc polgár-

mester, majd pedig Sima László 

szóltak. 

A beszédek után a Tanács tag-

jai közül Zsillé főhadn ij»y feleskette 

a p >lgármestert és a városi tanács 

tagjait a Nemzeti Tanács program in-

jára és az ahhoz való hűségre. 

Az eskü szövege, melyet Zsillé 

főhadnagy ulán lelkesedve /ngolt a 

közönség, a következő: 

„En X Y esküszöm, hogy a 

szabad, tüggetlen, demokrata Ma-

gvarország és a Magyar Nemzeti 

Tanács támogatására életemet és 

véremet áldozom. Esküszöm, hogy , 

csak a Nemzeti T.mátv rendeletei! i 

teljesítem és minden körülmények ' 

között hü polgára lefczek a fűgget- , 

len, szabad Magyarországnak." 

Leírhatatlan lelkesedés! kel telt 

az eskü leiétele, majd a tömeg Ká-

rolyit es a Nemzeti tanácsot viha-

rosan éljenezte. 

Az eskü elhangzása után be-

széltek még Kolozs százados, majd 

később a KoSsulli-téren Vajda Ernő 

és Lánczi Simon Pál, kik mind-

annyian rendre és nyugalomra in-

tették a közönséget. 

Ezzel a délelőtti ünnepség vé-

get ért. 

Délután. 

3 órakor a Református Kör 

helyiségében összegyűlt nagyszámú 

közönség — katonák és polgárok 

egyaránt — hogv megalakítsák a 

helyi intéző bizottságot. 

Burián az I. 48-as kör elnö 

kenek szavai után Lánci Simon 

Pál elnöklete alatt a helyi irtó/ő 

bizottság a következőképen alakult 

meg: 

Arvai Bálint né. Aradi J'»zsel, 

Bálint János. id. Bokor József Bu 

rián Laj« s ócnuis Pál, Dadi Im-

iéné, Dobos Mihály, (jrerecz L jos, 

Gyuricska József, Józsai Mirtálv,. 

Kátai Pál János, Király Sándor, 

Kiss Bálint, dr Lánci Simon Fal, 

László János, Lévai Antal, Lőwv 

1). Adolf. Mezei László, Sima László 

Sörös László, Szijjártó Sz. Jánosné 

Vajda Ernő és Zsillé Zsigmond. 

Az itt elmondott beszédekből 

különösen nagyfontosságú Vajda 

Fmő beszéde, ki rövid szavakban 

kifejtette, hogy a nehéz időkben a 

legfontosabb a város rendjének és 

nyugalmának fenlarlásn, ezt pedig 

csak maga a polgárság biztosíthatja 

Közölte, bogi n helyi bizott-

ság eljárt, hogy íf helyben felhal-

mozóit élelmezési cikkek jel<»£j««i-

t ssaiiiik s igv a lakosság ellátása 

továbbra is biztosi;va les'. 

A Káról \ i-kormánv 

Kiáltványa. 
A minisztertanács a következő 

liiáitványi bocsátotta ki: 

Polgártársak I Dicsőség tiszte-

let és hódolat Budapest diadalmas 

népének! A nép forradalma győ-

zött! Magyarország első népkor-

mánya megalakult és átvette az 

ország ügyeinek vezetését. Legelső 

és legsürgősebb dolga lesz a béke 

megkötése. Azonnal megtörténik 

minden ahhoz, hogy pár nap alatt 

létrejöjjön a fegyverszünét és a 

katonák hazatérhessenek. Bízunk 

benne, hogy igen rövid idő alatt 

kivezetjük a népet a háború kin-

szenvédéséből és reméljük, hogy 

sikerülni fog megmentenünk az 

ország területi épséget. Mag varor-

szág teljes állami függetlensége 

bi-tositva van, saját küíügyminisz-

lere js ki lesz nevezve. Szabadok 

vagyunk es mini szabad nemzet 

nvujtunk testvei i kezet a hazánk-

ban é.'ő többi nemzeteknek es a 

világ összi* s/abad népeinek. Min-
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dent megteszünk a kivivolt nép-

uralom biztosítására és -szervezé-

sére. Helyreállítjuk azonnal az 

ország elkobzott szabadságait: a 

sajtószabadságot, az esküdtszéket, 

a gyülekezési és egyesülési jogot. 

Katonai és polgári amnesztiát hir-

detünk. Hazabocsátjuk az összes 

internáltakat. — A legsürgősebben 

beadjuk a törvényjavaslatot a kép-

viselőházi, törvényhatósági és köz-

ségi általános egyenlő," titkos, köz-

ségenkén ti választójogról, amely 

a nőkre is kiterjed s a választó-

kerületek igazságos és egyenlő 

beosztásáról. Minden tőlünk telhető 

módon gondoskodni fogunk haza-

térő katonáinkról és a háború sze-

rencsétlen áldozatairól. — Azonnal 

hozzáfogunk a szociálpolitikai és 

munkásvédelmi tennivalókhoz és 

olyan erőteljes birtokpolitika meg-

valósításához, amely a nép nagy 

tömegeit földbirtokhoz juttatja. Ha 

programmunknak bármely pontját 

a mostani kepviseíúnáz ' e» nem 

fogadja, azonnal feloszlatjuk s a 

nemzethez fordulunk. 

Polgártársaki Mi hiszszük, hogy 

bár az előző kormányok bűnei 

miatt olyan irtózatos és kétség-

ej tő helyzetben van ma az ország, 

amilyenben Moháes óla nem volt. 

mégis a nép fölszabadult életereje 

által szebb, jobb és boldogabb jővó 

fog virradni a mi megkínzott sze-

gény hazánkra. Hogy igy legyen, az 

most elsősorban Budapest népétől 

függ, mert annak alaptöltétele az, 

hogy a törvényes rend gyorsan 

helyreálljon a fővárosban és a vi-

déken is. 

Győztünk polgártársak, mun-

kások, katonák, elértünk mindent, 

mit elérni akartunk, nincs okunk 

most folytatni a harcot. Ötödfél 

éven át végeztették velünk a halál 

kárhozatos munkáit, jöjjön most 

az élet újjáteremtő munkája. Har-

coltunk, most dolgozunk! Nyugal-

mat, türelmet és bizalmat kér 

Magyarország népétől az e I s ő 

magyar népkormány. 

Budapest, 1918 október 31. 

Gróf Károlyi Mihály miniszter-

elnök és pénzügyminiszter. 

Gróf Batthyányi Tivadar bel-

ügyminiszter. 

Lovászy Márton vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter. 

Linder Béla hadügyminiszter. 

Garami Ernő kereskedelemügyi 
miniszter. 

Nagy Ferenc közélelmezési mi-
niszter. 

Jászi Oszkár miniszter. 

Kunfi Zsidmond népjóléti mi-

niszter. 

9 v á r o s i 
közgyűlés. 

Ünnepi hangulat uralkodott a 

közgyűlési teremben, amikor dr. 

Mátéffy Ferenc polgái mest< r ur 

vezetésével a tanács és elöljáróság 

bevonult a terembe. 

A polgármester lendületes be-

széddel nyitotta meg a közgyűlést 

Rá mulatott arra, hogy a nemzet 

sok százados álma teljesedett be, 

a mi kötelességünk, hogy remé-

nyeinket valóra váltsuk. 

Az éljenzéssel fogadott elnöki 

megnyitó után dr. Kiss Béla ter-

jesztette eio a ttfáiucs °ha l ' t- i-

javaslatát, majd a következő be-

szédet mondotta : 

Egy pillanatig sem titkolható 

az a szomorú tény, hogy Magyar-

ország az önvédelem jegyében a 

félvilággal szemben több mint négy 

éven folytatott nehéz küzdelmét 

oly sok balszerencse közepette el-

vesztette. 

Magyarország ezen esemény 

folytán egy sorsdöntő súlyos meg-

próbáltatás órája előtt áll. Mert ha 

a mai helyzet képét röviden vázo-

lom, azon tényt keli megállapítani, 

kogy a monarchia másik állama a 

magyar nemzetet egyaránt gyűlölő 

nemzetiségekből összetákolt Auszt-

ria már a különválság utjain halad 

s a magyar állam területéből az 

általa rég idő óta sóvárgott részt 

igyekszik saját fen hatósága alá 

hajtani. 

De ugyan ilyen a helyzet itt 

bent hazánk területén és a társ-

országokban is. Amikor látjuk a 

széthullás veszedelmét, lehetetlen 

hogy a magyar nemzet régi vágyai, 

törekvései megsemmisüljenek. 

Habár tombol még körülöt-

tünk a háború vihara és fegyverek 

zaja, szeretettel kell ellenségeink 

felé békejobbot nyujtanunk. 

Mindannyian tudjuk, hogy a 

nép akarat megnyilatkozásának, a 

világháborúból fakadt demokratikus 

eszmék megvalósításának, a további 

céltalan vérontás megakadályozásá-

nak, a béke szent eszméjének, Ma-

gyarország önállóságának megva-

lósítását. a magyar Nemzeti Tanács 

tűzte ki feladatául, azért azt ezen 

magasztos eszmék megvalósításá-

ban támogatni elsői endű hazaíias 

kötelességünk. 

Burián Lajos kéri, hogy az 

örömünnep alkalmából a város 

közönségét a város fel lobogózáséra 

hívják fői. 

Fekete Márton kötelességének 

tartja, hogy felszólaljon ő, aki kora 

fiatalságától kezdve a 67-es kiegye-

zés alapján állott. Az idők változása 

meghozta az ország terjes függet-

lenségét s ma minden becsületes 

magyar embernekfikötelessége, hogy 

egyszivvel leletek kel áll jon a nem-

zeti tanács mögé A tanácsi javas-

latot elfogadni kéri. 

Vajda Ernőt nem elégili ki a 

tanács javaslata. Külön indítványt 

nvujt be, amelyet igen erélyes, a 

multak btíneii keményen ostorozó 

beszéddel indokol. Szavait zajos 

éljenzések közt fejezi be. 

D». Fcüyvü&; Adolf niegrérü 

a Vajda Ernő kemény beszédét, 

í javaslatát elfogadja. 

Még Csallány Gábor beszélt, 

m; jd a főjegyző bejelentette csat-

lakozását a Vajda Ernő javaslatá-

hoz. 

A vita bezáratván a közgyűlés 

egyhangúlag a következő határozat 

hozta : 

Szentes város képviselő-

testülete egyértelműieg üd-

vözli a béke megteremtésére, 

a demokratikus eszmék meg-

valósít ására a súlyos nemzeti 

válság közepette 'megalakult 

Magyar Nemzeti Tanácsot s 

ahhoz hazafias lelkesedéssel 

csatlakozik, azt a béke mi-

előbbi megkötésére és a haza 

javára irányuló minden törek-

véseben támogatja s kimondja 

hogy a Nemzeti Tanács és an-

nak kebeléből alakult a ma-

gyar népnek felelős miniszté-

riumot az ifjú demokrata füg-

getlen Magyarország egyetlen 

törvényes kormányzatának is-

meri el. 

Ulasilja a polgármestert, 

hogy ezen körülményt a Nem-

zeti Tanács Elnökségének táv-

iratilag hozza tudomására. 

Utasítja a városi tanácsot 

és tisztikar!, hogy a Nemzeti 

Tanács intézkedéseit és rendel-

kezéseit hajtsa végre és min-

den máshonnan jövő parancs 

és rendelet végrehajtását ta-

gadja meg. 
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Utasítja Szentes város tisz-

tikarát, hogy a független Ma-

gyarország, a népuralmi kor-

mány iránti hűség esküjét a 

Nemzeti Tanács helyi szerve 

zetének végrehaj tó bizottsága 

kezeihez még ma tegye le. 

Utasilja a rendőrkapitányt 

hogy Szentes város közrend-

jét, személy és vagyonbizton-

ságát, különösen pedig esetle-

ges katonai átvonulások ese-

tén az élet és vagyonbizton-

ságot a Szentesen állomásozó 

katonai erő parancsnokságával 

egyetértőleg biztosítsa. 

Utasítja a tanácsot, hogy a 

közrend és közélélmezés nehéz 

kérdéseit a polgárság erre hi-

vatott szervezetével karöltve 

és egyetértésben biztosítsa és 

oldja meg. 

Felhívja a város polgár-

ságát, hogy házait lobogózza 

fel. 

A határozat kimondása után 

a polgármester a független Magyar-

ország éltetésével zárta be a köz-

gyűlést. 

H Í R E I N K . 

Szentes népéhez! 
A népszabadságért folyó küz-

delem diadalt aratott. Gróf Károlyi 

Mihály miniszterelnöksége alatt meg 

alakult az első népkormány, s ez 

megfogja hozni rövid időn belül 

a régen óhajtott békét. 

A Nemzeti Tanács minden hí-

vének, tehát az egész mag\ar nép-

nek létérdeke, hogy a szabadság 

rendje megóvhassék, — ennélfogva 

a nép ellenségének tekinti a Nem-

zeti Tanács azt a polgárt vagy ka-

tonát, aki rabol, fosztogat,] vagy 

a közrendet zavarja. 

A győzedelmes népforadalom-

nak életérdeke: a rendfenntartása. 

Eleget gyilkoltak és raboltak 

az elpusztult mungó-rendszer hő-

sei, maga a háború is, aminek most 

a Károlyi-kormány gyorsan véget 

vet. 

Szentesen is megalakult a 

Nemzeti Tanács helyi végrehajtó 

bizottsága, amely feladatává tűzte 

ki első sorban a közrend megóvá-

sát, a közélelmezés zavartalar mene-

tének biztosítását. 

A Nemzeti Tanács helyi vég-

rehajtó bizottságban minden dol-

gozó társadalmi réteg képviselve van. 

Elvárja a helyi végrehajtó bi-

zottság Szentes város öntudatos 

népétől, hogy minden tekintetben 

segítségére lesz, hogy városunkban 

elsősorban a közbékét és közbiz-

tonságot biztosítsuk. 

A közbiztonság1 biztosítá-

sára polgárőrséget szervezünk 

és arra kérjük a polgárságot, 

hogy a polgárőrség kötelékébe 

minél nagyobb számmal vétesse 

fel magát. Jelentkezni lehet a 

Munkásbiztositó pénztár helyi-

ségében (Farkas Mihály-utoa 9 
szám) vagy a rendőrségnél. 

Tudatjuk továbbá hogy ma 

november 3-án vasárnap délután 2 

órakor a Kossuth-téren (kedvezőt-

len idő esetén a városi közgyűlési 

teremben) nyilvános 

népgyűlést 
tartunk, ahol kimerítően isnier'elni 

fogjuk a kül- és belpolitikai, vala-

mint a helyi eseményeket. 

Hazafias üdvözlettel: 

9 Nemzeti Tanács 
végrehajtó bizottsága. 

A Dneper mentén 
Itt járok a Dneper meiíti 

Ősmagyar hazában. 

Kegeheli csodaszárvas 

Itt maradt nyomában. 

Közöttem a ködben uszó 

Végnélküli róna, 

Nézem -- s mintha rajta minden 

A régiben volna : 

Folyam völgyben domb hátakkal 

Biztosan takarva 

Sütkérezik szemem előtt 

Egy-egy sátoralja. 

Paripáik legelnek a 

Füves parton szerte, 

Ki szabadon, ki meg pányván, 

Ki meg nyűgbe verve.' 

Vidám zajjal gyermek ifjak 

Lovon versenyeznek, 

Hegősök meg régi korból 

Hegét énekelnek 

Az őrhalmok tetejében 

Örvitézek állnak, 

Mások kint a pusztaságban 

Kém utakon járnak. 

Felhő járó Turul madár 

Teregeti szárnyát, 

S hallom is a messzehangzó 

Hangos rikoltását. 

így látom a Dneper menti 

Ősmagyar hazában, 

Regebeli csodaszarvas 

Itt maradt nyomában. 

Balogh Szabó Sándor. 

— A belügy miniszter távirata. 

8149 res Alispán Szentes. Tudomás 

vétel végett közlöm, hogy Károlyi 

Mihály elnöklete alatt október 31-én 

a népkormány megalakult; közlöm 

továbbá, hogy a fővárosban köz-

nyugalom minden tekintetben hely-

re állt. Kérem ezeknek a legszéle-

sebb körben való azonnali közzé-

tételét, egyben erélyes intézkedést, 

kogy közrend fentartassék. 

Batthyány. 

— Személyi hir Dr. Kelemen Béla 

Csongrádvármeg)e főispánja Szentesre 

érkezett. 

A hűség eskütétele. Szomba-

ton délben a nemzeti tanács helyi 

bizottsága a városi közgyűlés ter-

mében letette az esküt s azután a 

városi tisztikar és rendőrlegénység 

tette le az esküt. Este 5 órakor 

a végrehajtó bizottság ülésén meg-

jelent a vármegyei tisztikar és szin-

tén letette az esküt. Este 6 órakor 

a posta hivatal személyzete eskü-

dött föl. | 
— Uj bankjegyek- A hivatalos lap 

csütörtöki száma közli a pénzügyi kor-

mány hirdetményét az uj 25 és 200 ko-

ronás bankjegyek kibocsátásáról. A hir-

detmény részletesen leirja az uj bankje-

gyeket. 

Pénz- és értékpapír Kiviteli tila-

lom A Magyar Nemzeti Tanácsnak tu-

domására jutott, hogy ismételten akad-

tak olyanok, akik bankbetétjeiket és 

értékpapirletétjeiket külföldre, elsősorban 

Ausztriába akarták átcsempészni. A Ma-

gyar Nemzeti Tanács ezért elhatározta, 

hogy az országot nagy m é r t é k b e n 

kárositó ilyen értékkicsempészést minden 

rendelkezésére álló eszközzel meg fog 

akadályozni. 

Kiadja 

Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája. 

L akos utca 20 szám alatt 

hordó van sürgősen eladó. 

Eladó haz 
Pardi örökösök II k^r. 

Széchenyi utca 37 sz. 
házuk szabadkézből eladó 
és azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk kiadó-
hivatalában. 
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Hirdetmény. 
Közhírre létetik, hogy a rend 

és fegyelem biztosítására a Nem-

zeti Tanács mindennemű szeszes 

italok (bor, sör, pálinka); árusítását 

megtiltotta, az összes korcsmák és 

italmérési helyek azonnafi bezárá-

sát rendelte el. 

Azon italmérő helyiségek, — 

melyek más iparággal együttesen 

gyakoroltatnak, (vendéglők káv<- { ¡ I B K V t f t W 
házak) az italmérés lilrJma nclt. lt J « I K 

a tör ven ve.s. záróráig nyitva t:.it- , € 

l u , i < 1 ! : . , k e r e s t e t i k 
Az ii Imerési tilalom cs 

fületekben czuUn,s,<jakba,, Sya- B e j s ö _ e c s o r 8 8 SZ í i l l l a l á , 

koiolliato, — korlalolt kimeri -.ekre ' 

is vonatkozik. * i | • i d j 

Szentes, 1918. november 2. O F l B K C Z M I l E H E l 

R e n d ő r k a p i t á n y s á g w k U á e m i - i é v - a 

•• v a j g y l l e h ö M M ' N e r í i t t 

Hirdessen e tapban! 1 llebrcczeni Sandm ral. 
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V a j d a B á l i n t U t ó d a 
könyvnyomdája i z ^ 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

— » 

„ S Z E N T E S I [ ¡ I P " 
híadóhiuatala 

Rossutb-tÉr ». szín. (Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 
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Nyomatott VAJDA B. UTÓDA vilianvemre berendezett nyomdai műintézetében. Szentes 1918. 




