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Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre í k félévre 2 k. negyedévre 1 k 
Vidéken egiszivre Ö k félévre H k. negyedévre 1 ,f»o 

Egyes szám ára 4 fillér 
M T Megjelenik vasárnap és csüt<"ttc! i,. : 

Álljunk m egv szóra 
Atyámfiai és a mi becsületes mn-

gyi,r szivünkkel érezzünk, a mi jó-

zan gondolkozású, kemény magyar 

koponyánkkal gondolkozzunk. 

A vértelen, a virágos magyar 

forradalom megteremtette szivünk 

álmai. Magyarország független, sza-

badi Gondoltuk volna mi ezt akai-

hat héttel ezelőtt ? U«v-e nem gon-

doltuk ? Gondoltuk volna azt, hogy 

négyszáz esztendő minden gaz?>ágci, 

s minden hazugsága egy szempil-

lantás alatt összedől ? 

Nem gondoltuk, nem hittük. 

Pár éve csak börtönbüntetést 

szabtak ki azokra, akik ideális lel-

kesedéstől elragadtatva a köztarsa-

sági eszméket nem hirdették, csak 

halkan elsóhajtották... és ime a 

magyar köztársaság ma már meg-

van. 

Világháború volt. 

Rettenetes, borzasztó ember-

gyilkolás. 

Régi Írásomat olvasom, amit 

akkor vetettem papírra, amikor a 

legborzasztóbb tragédia első rém-

jelenetei lejátszódtak. 

Felemelt fővel büszkén merem 

idézni akkori Írásaimat Egy a hang-

juk, egy a jelentőségük: ebből a 

borzalomból meg kell születnie a 

nagy és hatalmas, a független és a 

szabad Magyarországnak. 

Atyámfiai, mi magyarok egy 

ezred éven keresztül itt éltünk ezen 

a magyar földön. Egy ezred év után 

most láthatjuk csak igazán, hogy 

egy ezredéven keresztül vétkeztünk 

önmagunk ellen. Mi jók és becsü-

lelesek voltunk. De nem voltak jók 

és még becsületesek azok, akiu ve-

zettek bennünket, akik a mi lelip-

rásunk árán uralkodtak rajtunk. 

Mi a magyar história? 

A szabadságért és jogokért vi 

volt küzdelmek vérfolyama attól a 

pillanattól kezdve, amint a magyar 

királyság megalakult. Miért az. ? Ol-

vassátok «1 a históriát és becsüle-

tes lelketek megmondja rá a választ-

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Donáth Eszter. 

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

A vérszerződés magyar köz-

társaságot teremtett meg és a nem-

zet minden tagjának jogot adott, 

a magyar királyság megteremtése 

pedig a jogok szakadatlan megnyir-

bálását jelentette. Amint az utolsó 

tüz kialudt a pogány magyarok ol-

tárán, amint a magyar nemzet bele-

illeszkedett az úgynevezett európai 

kuli urába, attól a pillanattól kell 

számítani azt a nemzet eladó ural-

mat, azt az oligarka befolyást, amely 

Magyarországot Mohácshoz vitte, — 

•n.m l̂y nvi»kunkra üjfcetie a Habs-

burg-uralmat es amely végeredmé-

nyében Istennek bála megszabadított 

a Habsburg-uralomtól. 

E'jen a köztársasági hallom 

uIon-útfélen. A lelkemben leisajog 

egy érzés. 

Tahin nem is ludju<, mit kiál-

tunk. 

Sokat látok, nagyon sokat a 

leghangosabbak közt. akik a vérte-

len forr dalom előtt megkövezték 

a magyar szabadság zászlóvivőit és 

ma ők a leghangosabbak. 

Átalakulás ez ? 

Atyámfiai, volt már sok forra-

dalom. Ti olvastok, ti ismeritek a 

históriát. Tudjátok azt is, hogy 

minden forradalom hitványokat, az 

elvteleneket teszi a forradalom leg-

hangosabb híveivé, azt is tudjátok, 

hogy nincsen forradalom s a l a k 

nélkül. 

Büszkén mondom azért, mert 

szentesi vagyok, hogy 4 Szentesen 

nincsen csőcselék. A salakot tehát 

mindannyian fölismerjük, ha elé-

bünk k nil. De, bizony mondom 

Atvámfi ti, nehigyjü'ik minden szép 

szónak es meg kevésbhé minden 

nagy szónak. 

Nekem fáj, nagyon fáj. hogy 

Szentes gazda és földmives polgár-

ságát még nem láttam meg moz-

dulni u^y, ahogyan megmozdulnia 

kelleti volna Nem látom ¿17. ősi 

negyvennyolcas köröké; ugy sze-

repelni, ahogyan szerepelnie kellene. 

Becsületesen megmondom. Min-

denkinek cselekednie kell. Lillám a 

forradalmi napokban Szentest, de 

nem láttam a forradalmi napokban 

azt a polgárságot, amelyhez engem 

busz évi politikai küzdelmem hozzá 

fűzött. 

Atyámfiai, gazdatársaim ! moz-

duljunk meg. Ennek a nemzetnek 

jövendője függ a mai nemzedék 

munkájától és aki a jövő munká-

jából részét nem veszi ki, az ellen-

sége ennek a nemzetnek I 

Tán hálátlan a szerep, amelyet 

l etöltők, amikor ezeket leirom, de 

kiáltó s/ó akarok lenni pusztában 

és hiszem, hogy szavam meghall-

gatásra talál : Ébredjelek, mozdul-

jatok meg, a magyarság védelme 

követeli meg és jaj annak, aki kö-

telességét nem teljesitii 

Sima László. 

A tüggetlen Magyar-

ország gazdasági 
• •• rr • 

jovoje 

Valóra vált Kossuth Lajos álma. 

Magyarország szabaddá és függet-

lenné lett Ausztriától és a Habsbur-

gok politikájának szörnyű uralmától. 

A Nemzeti Tanács — felismerve 

az idők jelét, — az egész nemzet 

helyett gondolkozva, gyorsan és 

jól cselekedett. Most az első nép-

kormányon a sor, hogy a független 

Magyarország gazdasági jövendőjét 

s az uj kor követelményeinek meg 

felelő életképessé lételét vegye 

azonnal munkába. Legtöbbet várunk 

e téren Búza Barna földmivelésügyi 

minisztertől, akinek birtokpolitikái 

és gazdasági irányelveit a napokban 

olvastuk, aki a hazaszeretet villa-

uras tüzétől hevitve, nemzetünk 

fenlarlő elemének : a magyar pa-

rasztságnak megerősítését már mun-

kába is vette. Nem közönséges élet-

erő van a magvar népben. Ezt 

megmutatta a világháborúban is. 

Azért nincs kétség, hogy — bár 

elhunytak is legjobbjaink a hosszú 

harc alatt, megfogva bár, de törve 

nem, élni fog és arravalóságárój 
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bizonyságot tesz a jövendőben is. 

Ezek után alkalmat és lehetőséget 

kell adni neki szellemi és fizikai 

ereje kifejtésére, csak az eredmé-

nyes gazdasági termelés tényezőit 

(a földet, az állatállományt, a tökét 

gépeket termények értékesi ését stb) 

kell neki könnyen megszel ezhetóvé 

és elsőrangúvá tenni. 

E célból minden járásban állí-

tani kell olyan mintatelepeket, ame-

lyek ingyen vizsgálják meg a gaz-

dák földjét, hogy milyen termelés-

re alkalmas, ingyen adjam k útmu-

tatást, felvilágosítási, üzemtervet a 

a kis gazdaságok részére, kijelölik 

és hozzátérhetóvé teszik a haszná-

landó műtrágya-fajtákat, önköltsé-

gen adnak velőmagvakat. 

Kezére járnak a talaj megmun-

káló gépek beszerzésével és teljesen 

ingyen járnak közbe, hogy a há-

borúból hazatérő földmives rokkant 

hősök — tisztán és kizárólag a 

iöiu e-ssá»?i kvv.ek. kötvén., i 

le zálogul biztosilék gyanánt — 

örök tulajdonául 10-15 hold jó 

földet szerezzen magának és csa-

ládjának oly módon, hogy a tör-

lesztési kötelezettség automatikusan 

megszűnjék, ha a föld tulajdonosa 

eléri a 65-ik életévét, vagy pedig 

elhalálozása esetén, hogy igy a kis 

földbirtok tehermentesen szálljon 

családjára, illetőleg örököseire, ami-

kor amellett, hogy adósság nem 

nehezedik családjára, fennálló tar-

tozás is megtérül. Mennyi uj boldog | 

otthont s ezzel együtt megelégedett 

üzelő képes adóalanyat lehet nevelni ' 

igy a független Magyarországnak: 

Meg lehet szüntetni a kivándorlást 

és meg lehet gyógyítani a munka 

nélküliséget. Mert hiszen a belterjes | 

gazdálkodás uj munka alkalmai fog 

teremteni. Sót valutánk megjavítását 

is ez biztosíthatja, mert ez által az 

eddigi importot export fogja felvál-

tani főként ha a gazdasági jöven-

dőket oda tudjuk emelni, hogy ve-

zethetünk a világpiacon lisztben 

(ami már volt legelső viiágcikk), 

tojásban baromfiban, ugorkában, 

gyümölcsben, babban malatában, 

komlóban, sonkában stb 

S ha figyelembe vesszük azt, 

hogy Magyarország me/.őgazdasági 

ország, ahol a föld táplálj a azt is 

aki közvetlenül nem foglalkozik 

foldmivelessel mert az iparos és 

kereskedő jövedelme is-szoros ös-

szefüggésben van a löid jövedel-

mével, megérthető, hogy miért 

mondottuk azt. hogv a független 

Magyarország gazdasági jövendője 

megalapozásának és megerősítésé-

nek nagy munkájában miért várunk 

legtöbbet BuzA Barna földmivelés-

ügyi minisztertől. Ó van hivatva 

biztosítani intenzívebb müvei 's ál-

tal földünk jövedelmezőbbé lételét 

ő van hivatva a vagyontalan föld-

műveseket nemzetünk fenntartó ele-

mét földhöz jutaitni oly módon 

hogy ezek utódai adósságtól men-

tesen örököljek, a családfő elhalá-

lozásával a birtokot. Nagy nemzet 

mentő munka ez. Második honfog-

lalás. Ebben a munkában a n . ugati 

kultur nemzeti szellemi, ei völcsi 

és anyagi segítségére is számítha-

tunk mert hazánk területén a füg-

getlen és erős magyar nemzeti ál-

lam fennállása világtörténelmi szem-

pontból is szükséges, Ezt akarta 

megakadá.yoztii négyszáz é\ óta 

Ausztria és a Habsburg-dinasztia, 

mert csak igy tudla Magyarországot, 

mint gyarmatot, állandóan kizsa-

rolni a maga számára. Ez most 

megszűnt A magyar nemzeti tanács 

bátor elszántsággal — tetteinek ered-

menyéioí vissz« aem • •reit-snv? — 

lehetővé tette országunk felszaba-

dítását s most hivatva és lekötelez-

ve van a tüggetlen Magyarország 

gazdasági jövendője, uagv munká-

jának a/, állam lángelme művészi 

tökéletességevei es a mérsékeltség 

számító óvatosságával leendő telje-

sítésére. M. I. 

H Í R E I N K . 
Megdőlt. . . 

Megdőlt a nagy ezredéves 

Babona, 

Lomtárba jut végre is a 

Korona. 

Abban ugyan, hogy hitelét 

Vesztette, 

Az volt hibás mindig, aki 

Viselte. 

Ámbár szent volt ezer évig 

Előttünk, 

De fontosabb nála mégis 

Eletünk. 

A népben volt ugvis igaz 

Ereje, 

Maga a nép nem veszíthet 

Hat vele, 

Köztársaság leszünk. Semmi 

Érlelnie, 

Hogy zavarjon hitelt vesztett 

Szelleme. 

Ne aggódjunk. Ha nem lesz is 

Királyunk, 

Amint eddig, ezután is 

M egál Ilink 
Balogh Sz. Sándor 

— Értekezlet. A képviselővá-

lasztások előkészítése céljából « 

Szentesi Függetlenségi Károlyi-Párt 

a polgárság megszervezése és fel-

világosítása végeit a város külön-

böző részein értekezleteket rendez. 

Folyó hó 16 án szombaton délután 

2 órakor a Il-ik Függetlenségi és 

48-as Népkörben. (Sáfrán Mihály 

utca.) Jelenjen meg ezen értekezle-

ten minden negyedik kerületbeli 

férfi és asszony I 

— A hat hét. A Károlyi kor-

mány azt ígérte, hogy legkésőbb 

hat hét alatt összeülhet az alkot-

mányozó nemzetgyűlés. Azóta már 

elmúlt az első hét; az általános, 

egyenlő, titkos választójog megal-

kotására, a Ház feloszlatására, az 

uj választások megejtésére s a 

nemzetgyűlés összeülésére, mind-

össze öt hét marad. Vájjon az or-

szág külső és belső viszonyai oly 

alakulást vesznek-e, hogy a képvi-

selő választást egyáltalán lehetsé-

geséé <ö52Ík ? Azt hisszük, ez egyi-

ke ama suljos dolognak, amelyek 

most a kormányt foglalkoztatják. 

Nem tudjuk, még mindig nem jobb 

volna-e, ha általános házfelosztás 

beívelt a hatvanhetes progranmial 

megválasztott képviselőket kénysze 

ritenők orra, hogy tegyék le a 
mandátumukat, mint hogy e prog-

ramul történeti abszurdummá, va-

lóságos múzeumi régiséggé vált A 

Kár jlyi-pártot és a belé olvadt tesi-

vérfrakciókat igazán nem 'ehet ugv 

megiteini, mintha nem fejeznék ki 

a nemzet akaratát. Hisz ók akarták 

a forradalmat és a forradalom akaria 

őket. Ez a megoldás elhárítana 

minden veszélyt, amely az ország-

gyűlés részéről változott körül-

mények közölt fenyegetne. Megő-

rizné az országgyűlés fontosságát 

ani ly a jelen viszonyok között 

nem csekély dolog. 

— Országos vásár. S/egvar 

kö/ségben a legközelebbi országos 

és kirakodó és állatvásár folyó évi 

november hó 17-én, vasárnap fog 

megtartatni. Az állatvásárra szabály-

szeiüen kiállított és iránvitot» mar-

halevéllel mindenfajta állat felhaj t-

hato. Az i p a r o s o k kötelest k a 

89,505 — 1901. K. M. szálnu rendelet 

értelmében iparigazolványaikat ma-

gukkal hozni s hatósági közeg kí-

vánságára felmutatni. Igazolvány 

nélküliek az árusítástól el fognak 

tiltatni. 

— írók es művészek a forra-

dalomban. Erről szól a Színházi 

Élet szenzációs uj számának ve-

zércikke, amelyet mindazoknak kepe 

illusztrál akikel ott lehet látni a 
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nagy események orm in. Futottak 

meg.. . címen egy feledhetett« n 

cikk örökiti meg a nagy.napok apró 

kedves történeteit, /v cikket Major 

Henrik illusztrálta, A rendes heti 

tartalombol kiemeljük KőváryGyula 

cikkéi „Privát ügyek a színpadon" 

cimmel és Mokronszoff Jenő cik-

két „Orosz színházak a forrada-

lomban" Hevesi Sándor folytatja a 

Kiss drámaíró ciklust. DarabmeU 

lék let a Belvárosi Színház uj mű-

sorából Békeffi László „A békestra-

tégia". Kottamelléklet Kalotai Lász-

lótól. Az uj nemzeti hadsereg kört 

jelei. A rendes rovatok Intim Pis-

tával az élén teszik teljessé a szá-

mot, melynek ára K 120. Előfize-

tési ára negyedévre K 12*50. Kiadó-

hivatal Erzsébet-körut 29. 

Meghívó. 

Az alsópárti Hl-ik 48-as kőr 

tagjait f. hó 17-én vasárnap d. u. 

2 órakJi^u kő? helykénébe). (Ber-

kovics-vendéglőben) tartandó nagy 

gyűlésre tisztelettel meghívja az 

elnökség. 

Tárgy: 
« 

A háború kitörésével megszakadt mű-

ködés tovább folytatása végett teendő in 

tézkedések. 

Kormány rendelelet 

a hadseregről, nemzet- és 
polgárőrségről. 

A kormány hétfőn nagyjelen-

tőségű rendeletet adott ki azokról 

az uj szervezetekről, amelyeknek 

hivatása Magyarország demokrati-

kus függetlenségének, belső rendjé-

nek, lakosságának személy- és va-

gyonbiztonsága, valamint általában 

a törvényes rend föntartásának biz-

tosítása. A rendelet a következőket 

tartalmazza: 

A fönnálló és a legújabban ala-

kított biztonsági szerveken kívül a 

következő szervezetek állíttatnak 

föl, illetve tartatnak meg: 

A) A hadsereg, amely a hadra-

kelt seregnek Magyarországból ki-

egészítést nyert részeiből az öt leg 

fiatalabb évfolyam visszatartása, 

illetve behívása utján alakul. 

Célja: A forradalommal kiví-

vott szabadságok biztosítása, vala-

mint a leszerelésnél fölszabadult 

katonai es egyéb anyagoknak és 

javaknak leszerelése, elraktározása, 

illetve átadása a közgazdaság szá-

mara, továbbá a belrend és a kor-
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mányrendeletek végrehajtásának biz-
tosítása. 

A magyar hadügy miniszternek 

a leszerelésre vonatkozó rendelete 

értelmében visszamaradó öt legfia-

talabb évfolyamú (vagyis azok, 

akik 1896. 1897. 1898. 1899. és 

1900. évben születtek) rövid ideig 

katonai szolgálatra ott jelentkezze-

nek, ahol a föntinél idősebb évfo-

lyambeli bajtársaik leszerelnek, te-

hát lakóhelyükhöz legközelebb eső 

pót testnél vagy kiegészítő parancs-

nokságnál, ahol pedig ilyenek nin-

csenek, az állomásparancsnokságnál. 

Minden közkatona és őrvezető 

a továbbszolgálati idő alatt szol-

gálatba lépése napjától kezdve az 

elhelyezésen és élelmezésen kivül 

a napi zsoldot is beleértve, össze-

sen napi 10 koronát, tizedesek napi 

11, szakaszvezetők 12, őrmesterek' 

14, törzsőrmesterek 15, tiszthelyet-

tesek napi 16 koronát kapnak. 

A tisztikar áll a tényleges tisz-

tikarból és a nem tényleges tiszti-

kar visszamaradására kötetezett öt 

legfiatalabb évfolyamából. Illetmé-

nyeik a fölemelt zsoldjához képest 

megfelelően és a legrövidebb időn 

belül megnyugtatólag szabályoztal-

nak. 

B) A nemzetőrség. 

Önként jelentkezőkből áll, aki-

nek szolgálati kötelezettsége a be-

álló szükséghez képest néhány hó-

napra terjed, 

Ezen nemzetőrségbe e rendelet 

megjelenése után a hadsereg céljaira 

visszatartandó, illetve ismét bevo-

nullataudó öl tefialalabb legénységi 

évfolyam nem íephet be. 

Közponljuk: Budapest, Szeged, 

Kassa, Pozsony, Kolozsvár és Szóm 

balhelv. E nemzetórségi csapatok 

korlátolt számban, 40 főből álló 

egységeket (szakaszokat), tényleges 

és nem tényleges ii>ztek vezényle-

te alatl, á iitattnak föl. Ennek tölál-

litásál a hadügyminisztériumban 

székelő nemzetőri kormánybiztos-

ság végzi. 

Hivatása a nemzetőrségnek, hogy 

egységeit a veszélyeztetett rend 

védelmére kiküldje. 

Fölszerelése és ruházata a le-

hetőséghez képest ugyanolyan, mint 

az A) pont alatti hadseregé. Szer-

vezetének részleteiről és kölönböz-

te'ő jelvényéről külön intézkedés 

fog lörtenni. 

Díjazás és egyebb szociális 

előnyök ugyanugy. mini az A) pont 

alatli hadseregnél. 

C) Polgárőrség 

Sintén önként jelentkezőkbő 

áll. Azonban csak olyanokból, akik 

rendes napi munkájuk melleit sa-

ját oli hónuk közvetlen védelmét 

szolgálják. Fölállitlalik a helyi vi-

szonyok szerint egyes városokban 

és községekben a helyi n ptanács 

és közigazgatási hatóságok intézke-

désére Rendeltetése egymás tűzhe-

lyeinek közös védelme. 

Ezen szolgálat díjazással nem 

jár. 

Katonai egyenruhája nincs, föl-

szerelése a helyi viszonyokhoz ké-

pest határozandó meg. 

Jelen rengeletben körülírt szer-

vezeteken kivül semminemű kar-

hatalmi fegyveres szervezetet álla-

milag el nem ismerünk. A rend 

fönlartása szempontjából egyelőre 

még nem nélkülözhető, már fönn-

álló szervezetek a lehetőséghez ke-

pest fokozatosan beolvasztandók. 

Minden toborzást betiltunk, 

különösen megtiltjuk, hogy a le-

szerelő vagy épen a visszatartandó 

katonaság köréből bárminő csapa-

tok vagy egvébb fegyveres szerve-

zetek alakittasanak. 

Minden eddigi, a karhatalmak 

fölállítását és díjazását célzó intéz-

kedés, amennyiben jelen rendele-

tünkkei ellentétben áll, hatályát 

veszti. — Budapest, 1918 novem-

ber 11-én. Az összkormány nevében 

Károlyi Mihály s. k. miniszterelnök ; 

Barlha Albert s. k. hadügyminiszter. 

j p 

t ő z s d e : 
ügyökben és minden-

nemű értékpapír véte-

li» és eladásánál tekin-

tett«»! 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 

értékpapír-osztálya, BUDAPEST, 
IV., Magyar-u tca 3 szám. 

A 
Hirdessen e lapban I 
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S z a r v a s m a r h a , sertés, tyúk 
és galambok etetésére1 kiv .lóan 
alkalmas k i f ő t t szőlőtő kölv 
métermázsánként 6 K.-ért, zilva 
cefre 4 K.-ért kapható a „Vá-
rosi központi szeszfőzde'-ben 

(Sóház) 

— A „ V a s á r n a p i Újság' 4 

november 11-iki számának képei 

kizárólag a forradalomra vo latkoz-

nak és szemléletesen mutálják be 

a nagy események külső képéi. Ez 

a szám egykor még mint töi téne mi 

dokumentum fog szerepein . Szép-

I 
irodalmi olvasmányok : H a v a s 

Gyűli régé ivé, ci'u Károlyi Mi 

hálvról. M jthénvi (ivöray elb szü -

lése, Chest rton detektív nov. Hája 

Egyel»:, kö/Jemi !iy< s re »des 

heti rovatok A Vasáimpi Újság elö-

li 'etési ára negyedévre 10 koi ona. 

Megrendelhető a Vasárnapi l jság 

kiadóhivatalában, — (Budapest IV., 

Egvetciu rtca 4 sz.) Ugyanitt meg-

rendelhető a Képes Néplap, a leg-

olcsóbb újság a magyar nép szá-

mára félévre 2 korona 4') fillér. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

k e r e s t e t i 

Helső-ccscr 88 szám 

értekezni lehet 
I t á k ó c i e i ' t e r (> 

í a j f y H e l M ö ^ e c M c r lü 

H30£- n x i í i i i *i l a i t 

Debreczeni Sándorral. 

V a j d a fiáiint U t ó d a 
bönyvnyomdájo 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

r~ 
j 

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

Kossuth-tér V. szóm. (Ref. íiértiáz.) 

L. 
Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA villanyerőre berendezett nyomdai mülntézetében. Szentes 1918. 




