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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Két héten elmaradtak az én 

jegyzeteim. 

Micsoda két hét volt ez ! 

A nemzeti tanács megalakulá-

sáról szóló, Budapesten elkobzott 

p ro k I a i n á ci ó k ö z é I é í e I é v e V k e 111 ó d ö 11 

ez a kél hét s mamároll vagyunk 

a független és szabad Magyarország 

Ígéret földén. 

A gyönyörű magyar forradalom 

két hete volt ez, amelynél nagyobb 

történelmi eseményt, i i ^ ^ v ^ e f l 

meg föl az ezer éves magyar his-

tória. 

Nem is lehet követni az ese-

mények röptét, még képzeletünk 

is elfárad, ha hirtelenében össze 

akarjuk szedni a történteket. 

És most nincsen más hátra 

mint megtartani azt, amit Kivívtunk. 

És ez magunkon áll. * 
* * 

Szabad a sajtó. 

Hirtelenében nem is tudom 

megmondani, mióta nem volt az. 

Homályosan emlékezem rá, 

hogy valamikor 191 l-ben kezdődött 

a s a j t ó letiprása . . . azután 

jött a világháború a fehér toltokkal 

királyi ügyészi bizalmas levelekkel 

amelyek arról is jók voltak, hogy 

az ember pontos tájékozódást ka-

pott olyan dolgokról, amelyeket 

Ili teles formában csak ezek a leve-

lek tárták föl elölte. A mi levél-

tárunkban körülbelül' négyszáz da-

rabb ilyen érdekes levélke # gyűlt 

egybe. 

No és persze, hogy nagyot 

néztem, amikor ma is találkoztam 

egy ma érkezeit bizalmas levéllel 

Megdöbbentem és majd nem fur-

csát gondoltam. 

Nem volt okom a megdöbbe-

nésre: a királyi ügyész ur a bizal-

mas levélben a?J közölie velünk, 
hogy most már szabad a sajtó. 

* * 

Nem szerelem a szavakkal való 

játékot és még kevésbe a kétszínű 

és kétértelmű a l a k o s k o d á s t . 

Nyíltan és becsületes őszinte-

séggel szerettem megmondani vé-

leményemet szóban is, írásban is 

mindenkor. 

Most is beszéljünk egészen 

őszintén. 

Az országos nemzeti tanács meg 

mondotta, hogy minden hatatom a 

népkormány kezéhen van egyedül 

a népkormáuy hivatott azorzágra 

nézve érvényes rendeleteket kibo-

csátani s hogy a nemzeti tanács 

helyi bizottságai csupán propaganda 

sr rve'^ én? maradunk meg. 

Ertem. Természetesnek találom 

Csak egy legális hatalom lehet. A 

nemzeti tanács ol végez te föladatát 

kellett, hogy átadja helyét a legális 

népkormánynak. 

Félreértést nem akarok kelleni 

tehát egyszerűen és mindenképen 

érthetően arra vagyok kíváncsi, va 

jon az. úgynevezett helyi bizottságok 

miképen értelmezi hatáskörünket ? 

En ezt igeh fon'os dologíjak 

tartom és épen köznyugalom értle-

kében föltétlenül tisztázandók. 

* * « 

„AZ EST" irja, hogy annyi 

honmentő had, hogy még a fele 

is rettenetesen sok volna. 

Én nem csudálkozom rajta 

inert hiizen az az emberi streber-

ségre soha szebb korszak nem vi-

radhat, mint egy forradalom ide-

jén. Soha nem hallott és soha nem 

látott emberek kerülnek a földszin-

re és hangos szóval meny dörögnek 

igazságokat és más egyebeket és 

közben a (óvárosban szintén soha 

nem látott és soha nem látott és 

soha nem hallott emberek másfél 

milliós panamát kísérelnek meg 

a forradalom cégére alatt, 

Hiszen igaz, hogv mindig annak 

I a hangja hallik, akinek legerősebb 

a hangja és 1848 március 14-én 

h¡Hig/.ott el Snkey Károly ajkáról 

az áz igazság, hogy forradalomban 

nem lehet mindig okos emberek 

szavára hallgatni, de talán még is 

lezárhatnánk ország szerte a lázas 

pillanatok rendszertelen megnyil-

vánulásán.»k soroz..»M és a meggon-

idolt és a megfontolt c.sefakA'é&t te-

irére léphetnénk át. 

Ne akarjon minden ember,ha-

zát menteni: minden ember becsü-

letesen törekedjék megalapozni a 

jövendőt, zajtalanul, csendben-rend-

ben. 
BARAZDA 

N y u g a l o m - é s 
t ö r e t e m 

erre a két dologra van szükség 

ezekben a történelmi jejvnlő^gű 

napokban. Nem szabad azt.hinnünk 

hogy minden máris rendben «vau 

és még kevésbbé szabad »na•a té-

ves álláspontra helyezkedni *hogy 

már minden jobban lehetne, mint 
van. 

.Az ország egész régi rendjének 

tökéletes átalakulásáról vaii hZO. Az 

összedőlt oiigarka uralom >helyen 

föl ke'l építeni a nép uralmát. Ez 

máról-holnapi a mag ilem történhe-

tik. Nem törtenhelik iineg azért, 

mert közben meg kell kötni a be-

két, tisztázui kell a belső viszo-

nyokat, meg kell vekui a uépura-

lomra fölépülő uj Magyarország 

biztos alapjait. 

A múlt az elmúlt. A történe-

lemé ós nem a jelene többe. Azou 

rágódni senkinek sem szabad. A je-

len pillanatok a jövendő megala-
pozásának pillanatai ca a jövendő 

kiépítése folyamán kell eltávolítani 

a mutt romjait. 

Sokan .kritizálnak é* még döb-

ben forradt tini hangon -szertanuk 

még ma is. Ebben a pillanatban 

mind a keltő kártékony. Nem a/t 

a célt szolgálja, amit fólmzeműcu 

elképzelnek sokan. 

a kedélyek a dolog természe-

ténél fogva «okkal izzítottal) bak 

illa. semhogy a krfliku és a 'forra-

dalmi h;ing Helyes lehelne. A •̂etKi 

ismeretlen «gátas, h mindent »ki-

csinylő kritika, titkos Migás-»t»ó-

g is mindenre vezethetnek csak épen 

arra, amire ma a te^nagy«»bb-s/ük-
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ség van^ a nyugalom és a türelem, 

a jóbékesség biztosítására nem. 

Nemzeti nép kormányunk van. 

Gróf Károlyi Mihály és társai ösz-

szedöntötték a négyszáz esztendős 

rabszolgaságot és erélyes kézzel 

fogtak hozzá a rendcsinálás és a 

béke megteremtés nagyon is nehéz 

feladatához, Vájjon szabad nekünk 

ebben a pillanatban már türelmet-

lenkedni, szabad nyughatatlan ide-

gességgel veszélyeztetni a magyar 

nemzet megmentésére i r á n y ú l ó 

munkát ? Ki meri azt mondani, hogy 

minden jobban lehetne már? Ki 

meri azt moíidani, hogy nem tör-

tént nieg minden, ami emberileg 

az .ország érdekéből eddig is meg-

tehető volt? 

Ki képzelheti el azt, hogy hozzá 

lehessen fogni az ország teljes újjá-

szervezéséhez .addig, amig van egy 

talpalattnyi magyar föld, amelyen 

neni^ csendesség és rend uralkodik ? 

És vájjon ki merf a/A hinni, hogy 

mindaddig, amig külpolitikai vi-

szonylataink rendezve nincsennek 

lehessen beszélni a teljes konszoli-

dációról ? 

Bizony senki sem állithatja, 

senki sem gondolhatja. 

Nyugalom és türelem kell min-

denütt. A népkormány hat hetet 

kért a nemzettől arra, hogy megte-

remthesse a jövendő Magyarország 

legszükségesebb előfeltételeit. Ebből 

a hat hétből alig néhány nap mult 

még el. Az alkotást a tervezésnek 

kell megelőzni, a cselekvést az el-

határozásnak. Tudjuk, hogy meg-

feszített erővel dolgoznak a benyúj-

tandó törvényjavaslatokon, tudjuk 

hogy maga gr. Károlyi vette kezébe 

a békekötés előkészítését. 

Senkinek sincs joga a kétel-

kedésre, senkinek sincs joga a tü-

reluiellenkedésre. 

A független Magyarország már 

megvan. Rajtunk múlik, hogy meg 

is tudjuk tartani, de ehez föltétlen 

nyugalom, kitartó türelem kell. 

w 

Állam és város. 
A kormány nagy eréllyel és 

eredménnyel látott hozzá a rend-

csináláshoz s intézkedéseinek meg 

is volt a kívánatos eredménye, ma 

már az ország legtöbb városában 

helyreállott a rend. Sürgősen intéz-

kedett azután, hogy a háború ütötte 

sebeket behegessze. De ez annyi, 

hogy ha száz keze volna, akkor 

sem tudná mind begyógyítani. 

Száz és száz olyan reform van 

készülőben, amely gyökerében meg-

változtatja az eddigi jogi és gazda-

sági rendet. Ezeknek a korszakal-

kotó változásoknak élén a társada-

lom rákfenéjének kimetszése áll, 

a militarizmus megszüntetése. An-

nak a borzalmasan nagy vér- és 

pénzadónak eltörlése, amelyből a 

militárizmus táplálkozik, a fejlődés-

nek elképzelhetetlen lehetőségeit 

nyitja meg a polgárság javát szol-

gáló intézmények létesítésében. Az 

ablakon kidobált milliárdok a jö-

vőben nagyszerű népjóléti, köz-

egészségügyi és kulturális célokra 

lesznek fordíthatók. 

A föld reformja is nagyszerű 

lendületet ad a gazdagodásának és 

az egyéni képességek fejlődésének. 

A föld ezentúl mindnyájunknak édes 

anyja lesz, aki egyforma szeretet-

tel látja el gyermekeit. A kormány-

nak kötelessége lesz még tovább 

haladni a megkezdett uton és mind-

azokat az erőforrásokat meg kell 

nyitni a nép részére, amelyek a 

munka hatályosságának ^emeléséi e 

alkalmasak. 

H u n K a a l K a l o m 
kell a hazatérő katonáknak s alkal-

mat kell nyújtani1 nekik, hogy amint 

hazaérnek, békebeli, régi polgári 

foglalkozásukat lehetőleg nyomban 

megkezdjék. Feltétlenül helyes és 

szükséges az a mozgalom, hogy vá-

rosunk polgárai rendkívüli hadi-

nyereségeiknek leadják a fölét azok 

számára, akik ehez a hadinyereség-

hez hozzájuttaták őket, —- de jöjje-

nek bár százezrek, akár milliók 

össze, az mind nem elég. 

Munka, munka, munka kell! És 

nem szabad azt felein^ hogy: nincs! 

De kell lenni 1 akárhonnan is, kell 

lenni! S nem szabad a régi szem-

pontokat most már itt sem alkal-

mazni. Gyors elhatázozás és még 

gyorsabb kivitel kell mindenüvé. 

Mert most minden perc múlhatatlan 

drága s minden pillanat vészeket 

hord méhében. A helyzet magasla-

tára csak akkor emelkedünk, ha 

eleget tudunk tenni az elénk tor-

nyosuló feladatoknak. 

Ha nincs munkaalkalom, csi-

nálni kell! Ezer meg ezer mezőgaz-

dasági munkás vár elhelyezésre, ezer 

meg ezer iparos munkás vár kere-

seti alkalomra. Ezeket mind ki kell 

elégíteni I A városi tanácsnak es a j 

vele együtt dolgozó Nemzeti Tanács-

nak nagyobb feladata és sürgősebb 

kötelessége nincs, mint ennek a kér-

désnek a megoldása. 

S a pénz itt ne számítson Még 

ha drágábba kerül is most akár 

építkezés, akár más munkáltatás, a 

legfontosabb mégis az, hogy a haza-

térők sürgősen elhelyezkedési talál-

janak. A város békéje, a polgárok 

biztonsága, az állandó rend és nyu-

galom fentartása égetően követelik 

ezt: a munkára talált és életmód-

jában biztos munkás a legerősebb 

védelmezője a polgári rendnek és 

állandó nyugalomnak. 

Pedig a forradalom vívmányai-

nak megszilárdításához — ami mind 

nyájunknak legfőbb célja - legelső 

sorban ez szükséges. Aki a magyar 

függetlenséget, a magyar önállóságot, 

a magyar demokráciát, az egész 

vonalon a magyar nép egyetemes 

uralmát akarja, annak most nem 

politizálni, nem tervezgetni1 nem 

habozgatni és fontolgatni, hanem 

rögtönösen és azonnal a cselekvé-

sek és megvalósítások terére kell 

lépnie. 

Különben elvesztünk mindent 

t s -elveai&fík mmüc^áj 'D .¿« xelünk 

együtt vész az ezer éves Magyar-

ország. 

H Í R E I N K . 
Feljött a nap. 

Feljött a nap Eloszlott a 

Lelkek éjszakája, 

Baglyai naiv mind halkabb az 

Ijedt huhogása. 

Hunyorogva pislognak az 

Éj oszlató fényben, 

Adja Isten, hogy vakságuk 

Örökös is légyen. 

Feljött a nap. Lássunk most már 

Tiszta, látó szemmel, 

Becsülettel éljünk, ne a 

Régi lelki szennyel 

Feljött a nap, a vén baglyok 

B írnünt huhogjanak, 

Mig nappal lesz huhogással 

Nekünk nem ártanak. 

Balogh Sz. Sándor. 

- Dr. Kelemen Béla fölmentésc. 
A hivatalos lap közli, hogy a kormány 
dr. Kelemen Bélát Csongrádvármegye és 
Szeged főispánját állásától fölmentette. A 

j főispán a vármegyei közigazgatási bizott 
ság mai ülésén már nem is jelent meg. 

— Házasság. E hó 9-én tar-

totta esküvőjét Kotvics Varga Imre 

Szollá!h József és neje kedves leá-

nyával Ilonkával. 
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— Halálozás. Mély részvétlel 

vettük az alábbi gvászjelenté:st: 

Özv. Nóvák Smdorné szül. Asv.-

kürthy Práznovszky Róza édesanya 

fájdalom és gyásztól összetörve, de 

Isten végzésében való megnyugvás-

sal az '¿összes rokonság valamint 

Vass Mancika mint menyasszony 

neveben is jelenti, hogy forrón sze-

retett fia, a legjobb testvér, nagv-

bátya, sógor és rokon N O V A K 

E R N Ó a 60. egri gy. e. tar. zászl. he-

gedűművész, oki. zenetanár, élele 

34-ik évében, katonáskodása 5-ik 

esztendejében idegen nép földjén 

1918 október 4-én gyilkos kór 

okozta betegség folytán Odessában 

hősi halált halt és ugyanott 1918 

október 6-án katonai pompával he-

lyezték bajtársai ideiglenes nyugvó 

helyére. Magyar hadak Istene adjon 

lelkednek örök nyugvást. Nagy ál-

maidban álmodd meg fiam, hogy 

dicső, szabad és boldog lelt vérző 

nemzeted, hiszen te is érette áldo-

zád virágzó itjuságod, művészi jö-

vőd s éieledJ Kegveletlej és 

szeretettel őrizzük emlékedet I Szen-

tes. 1918. november 4. 

— Adakozzunk a hazatért hő-

söknek ! A katonák segitó bizott-

sága közli: A hazatért katonák szá-

mára történő pénzadományok nem 

folynak be «oly mértékben, mint 

ezt elvártuk volna. Megállapítható 

hogy az első meglepetésből felo-

csúdván, állig begombolkoztak azok, 

akik a háború alait megszedték 

magukat, — keveset adnak, vagy 

semmit. Alamizsnát adnak, holott 

mi ismételten hangsúlyozzuk, ami 

jogos részünket kérjük. Ne várja 

meg senki, amíg külön felszólítjuk 

inert itt hamarosan már nevek és 

összegek közzététele" következik, 

ugyanis eddig századrésze sem gyűlt 

össze annak, amire a tömegesen 

hazatérőknek szükségük van Szente-

sen. Házhelynek való földet Dr. Sze-

der Ferenc János méltányos adomá-

nyán kivül eddig csak Taryjszázados 

adott egy keveset. Mindenki jól 

tudja, kik azok akik aránytalan há-

borús haszonhoz jutottak. Ezeknek 

a hirtelen meggazdagodottaknak, 

jusson eszükbe, hogy az elnyomott 

sokat szenvedett katonák, rongyos 

katonák, siró árvák, nincsetlen öz-

vegyek szenvedéseinek és a velük 

szemben elkövetett sok-sok igaz-

ságtalanságnak enyhítését nem sza-

vakkal, hanem csak tettekkel lehet 

elérni. Adjanak : pénzt, élelmet, 

ruhát és hajlékot: tisztességes há-

nyadát az ő szenvedéseik árán gyűj-

tött vag vonnak. Reméljük, hogy 

ennek a pár szónak meglesz a ki-
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vánt eredménye és azok, akihez 

szól, azonnal felker» snek ben.tünl et 

adományaikkal a Városhá a 57 szó-

mú termében, Elvárjuk őket l A 

katonák segftö bizottsága. 

A hazatérő katonák segélyezése 

szakadatlanul folyik. A katonák segítő bi-

zottsága, a nemzeti tanács és a városi ta-

nács együttes erővel és rendületlen kitartás-

sal igyekeznek azon, hogy a mi hazatérő 

hőseink egy pillanatra se lássanak Ínséget, 

szükséget. Az adományok gyűjtése is szép 

eredménnyel folyik, de azt az igazság ked-

véért megjegyezhetjük, hogy némelyek nem 

fogják föl kellő mértékben azt a kötelessé-

get, amely rájuk háramlik. 

A hadisegélyek fizetésére vonat-

kozólag a hadügyminiszter ugy rendelkezett 

hogy a hazatért katonák családtagjai részére 

még november és december hónapban is 

ki kell fizetni a megállapított segélyeket. Ez 

a miniszteri rendelkezés azért volt szüksé-

ges, mert a régi rendelet értelmében már 

december hóban egyáltalán nem lehetett 

volna a hazatértek családtagjai részére se-

gélyt kifizetni. 

— A nemzetőrség eskütétele. A 

szentesi nemzetőrség ma délelőtt teszi le 

az esküt a piactéren. Előbb dr. Néngyesi 

Imre száfrl&aljparancá̂ k!? \ ki ?4z.?*.vm 
a helyi nemzeti tanács elnöke, azután a 

nemzetőrség tagjai teszik le azt le a pa-

rancsnok ktzébe. 

— A lakosság élelmezése. A 

közélelmezési hivatal vezetője arról 

értesítette a törvényhatóságok első 

tisztviselőit, hogy a törvényhatóság 

területén levő készletekből a fenn-

álló rendeletek alapján fedezi szük-

ségletet a lakosság. A hatóság a köz-

ellátás minél jobb keresztit.vitele 

érdekében igénybe veheti a rekvi-

rálás! is, sőt végső esetben erre a 

célra a gazdasági szükségletre vissza-

tartott készletekkel is rendelkezhet. 

— Tilos az átutazó katonák 

csomagjait átvizsgálni. A hadügy-

miniszter a következő rendeletet 

bocsátotta ki: Megtiltom, hogy a 

vonatokon hazánkba visszatérő ka-

tonák podgyászát vasuii ellenőrző 

közegek, katonai rendőrök megvizs-

gálják es tőlük bármit elkoboz/a-

mik. E/zt l szemben elrendelem, hogy 

a katonáktól minden fegyvert és 

löszei t el kell venni. 

— Hadifoglyok hazaszállítása. 

Az összes nemzetiségű hadifoglyok 

hazaszállítása érdekében a Szentes 

város területén levő száma munka-

adóik által a Városháza földszint 15 

szánul szobájában e hó 10 és 11-én 

feltétlenül bejelentendő. A hazaszál-

lítás néhánv nap múlva megkezdő-

dik ; a foglyok beadására külön 

felhívást fogok közzétenni. 

Hadifogoly ügyeleti tiszt* 

— A ruházati szükségletek 

biztosítása. Garami Ernő keresk. 

miniszter intézkedő', hogy mind-

azok a bőr- és t xtil-ko pontok, 

bizottságok és egyeti vzt t «etetek, 

amelyi knek utján eddig ;i takos-

ságnal: cipőárukkal és tuházati-

cikkekkel való ell^tavt tör'ent, mű-

ködésüket további inte/.k< de>ig az 

eddigi elvek szerint és az eddigi 

mértékben fennakadás nélkül foly-

tassák tovább. 

HIRDESSEN E I A P B A N ! 

Szarvasmarha, sertés, tyúk 
és galambok etetésére kiválóan 

alkalmas k i f ő t t szőlőtörköly 

métermázsánként 6 K -ért, szilva 

cefre 4 K.-ért kapható a „Vá-

rosi központi szeszfőzdédben 

(Sóház.) 

Farkas Eugénia 
3 drb. borjas fejő» tehene és 2 

űrh- & drb «er-

tóse hétfőn, e hó 11-én délelőtt 

10 órakor Kossuth Lajos-utca II 

számú háza előtt szabadkézből 

elárvereztetnek. 

T Ő Z S D E 
1 

ügyekben és minden-

nemű értékpapír véte-

l«- és eladásánál tekin-

tettel a jelenlegi gazda-

sági viszonyainkra, — 

valamint értékeinknek 

biztonsága szempont-

jából , minden irányban 

0 készséggel szolgál 0 

szak zerü tanáccsal és 

felvilágosítással a 

Hazai Kereskedelmi 
R é s z v é n y t á r s a s á g 
¿rtakpapir-osztálya, BUDAPEST, 
IV., Magrar-utca 3 szia. 

J 
Kiadja 

Vajda B̂  Utóda könyvnyomdája. 

Hirdessen e lapban! 



4 oldal SZENTESI LA'r* 100 szám 

— A „ V a s á r n a p i Ú j s á g " 

október 27-iki száma közli az or-

szággyűlés ülérlermének l épéi a 

nemzet sorsdöntő napjaiba •>, több 

újszerűen érdekes képel a háboi u 

mai folyásáról, Ffotov „S* ideila* 

operájának budapesti elő dásáról 

stb, Szépirodalmi olvasmánv ok : Ha-

vas Gyulu regénye, Szini G* nla no-

vellája, Rédey Tivadar verse, Nemo 

tárcája, Chesterton kalandos elbe-

szélése is ebben a számbai kezdő-

dik. Egyébb közlemények: Metzger 

tábornoknék, a nyugati harctéren 

levő csapataink parancsnokának arc-

képe s a rendes heti rovatok A Va-

rnapi Ujv ág előfizetési ára ne^yed-
• vre 10 k róna. Yfe rendel belő a 
Vasárnapi Újság kiadóhívatu ában 
(liuuapesl IV., Egvetem i Ica 4 s/.) 
IJíjvfli'íM tűi gn nd'»lh*t^ Képes 
iNepiaj., a lego c^ i*i> ujsjj,.. oi ^var 
i 'pszámá:a félévi k \\ koron 4» 
ti lér. 

l : ! a d ó h a z 

P^rdi örökösök !! k^r. 
SzéQh^hyi utca 37 sz. 
házuk, szabadkézből eladó 
es azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk Kiadó-
hivatalában. 

K f t - y tmtjm 
k e r e s t e t i k 
Belső-eoser 88 szám al;' 

értekezni iehei 
K i í l k ó r x i ^ é r (> sjsb.. 

í i i j K j B i ' l s ö ' e e x e r í é t l 

g j g ^ w x i á i i i *s l?n í< 

llebreczcni Sándorral. 

II 

* * i r V a j d a R ó l i n i u r o d a 
— = könyvnyomdája 

3 C 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a le#-

jutánvosabb árért. 

„ S Z E N T E S ! L S F " 
kiadóhivatala 

Hossutli-tép V. szám. (Ref. lérház.) 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

UMHMCV narrc » 
EWS3 • 
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Nyomatott VAJDA B. U TÓDA villany erőre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




