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KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Egy hét. Világtörténelem. 

A német császára múlté. Habs 

burg Károly a kis magyar király 

nincs többé. Mire e sorok napvilá-

got látnak, Magyarország már köz-

társaság. 

íme a világháború eredménye. 

Eredménye, igy irom, mert az 

hogy egész Európán végig szánt a 

forradalom vihara és elsöpri a 

multat, már benne van az én kezdő 

soraimban. 

Ugyan volt-e magyar, aki hitte 

hogy ez a szerencsétlen nemzet va-

laha megszabadulhat a Habsburg 

uralomtól, ugyan volt-e nemet, aki 

komolyan gondolt valaha a német 

köztársaságra ? 

Legyünk őszinték és igazmon-

dók : a legmerészebb álmainkban 

sem mertünk álmodni róla. 

Azt mondják a nemzet érdeke,' 

hogy pianissimo beszéljünk a nem-

zetiségi kérdésről. 

Nem osztom ezt a véleményt. 

Ma három hete mondtam egy 

szentesi népgyűlésen, még a forra-

dalom előtt, akkor, amidőn még 

teljes bizonyossággal nem állottak 

előttünk ezek a mélyreható válto-

zások, hogy ma már nem Magyar-

ország területi integritása van ve-

szélyben, hanem a magyarság jö-

vendője. És ime, minden bellimben 

igazságom volt. Tessék a cseh, az 

oláh, a szerb, az osztrák-német as-

pirációkat számba venni: Magyar-

ország nincsen többé. 

Minden ellenségünk összetud 

tartani, de mi nem. 

Mi ma is azt csináljuk, amit 

elődeink csináltak Mohács után. 

Vájjon nem érezzük az idők 

szelét? Nem tudjuk mi a köteles-

ségünk ? 

Kemény igazság, de a tulajdon 

orcánkba kell vágnom : 

— Atyámfiai, még van Magyar 

ország, de ha itt a perifériákon 

nem értjük meg, hogy minden 
egyéni tekintetnek el kell némulni, 
különben Magyarországnak vége 
van 

Azt kérdezték tőlem, mi a po-

litikai pártállásom ma. 

Azt mondtam : nem tudom. 

llusz éves műit köt a 48-as 

zászlóhoz. 

Ez ma már a múlté. 

Radikális voltam mindig. A 

iiépjogvivw legszélsőbb kii erjesztésé-

ben láttam a nemzet jövendőjét. 

Eszemben van, mikor egyetlen szó-

többség biztosította a második 48-as 

körben annak az indítványomnak 

elfogadását, hogy a választójog kér-

désében Justh Gyulával tartunk. 

Akkor sokan okollak elle-

nem. Ma mind velem vannak. 

Hej, megváltozott az idők fo-

lyása... Ez a múlté. Emlék. Tán 

keserűen fájó emlék . . . akkor a 

nemzet ellenségei voltunk... 

Mi a párt állásom : független, 

szabad Magyarország, amely a sza-

badság hazája, amelyben nincs más 

csak joggal bíró magyar állampolgár. 

Két hónap múlva 20 eszten-

deje, hogy ezt szónokoltam a szen-

tesi piacon. 

Az elvem ma is az ami volt. 

Csak pártot nem ismerek. 

Becsületes magyar ember ma 

nem is ismer pártot. 

Révedezve nézem azt a moz-

galmat, amely Szentesen az alkot-

mányozó országgyűlésre való vá-

lasztásokat igyekszik már ma elő-

készíteni. 

Nem tudom mi szükség van 

ma erre a mozgalomra. 

Az események folyása, az. Eu-

rópán keresztül száguldó vihar, belső 

viszonyainak rendezetlensége min-

dent aktuálissá lehet, de egy ilyen 

mozgalmat ma még nem. 

His'en helyes, eüsutertmi a 

polgárságot szervezni kell. De váj-

jon, vannak ma már megállapodott 

elvek, amelyek szerint szervezked-

jünk ? Én még nem olvastam. Párt 

: ma nincs, Ma nincs magyar e»^ber 

j aki nem állana a Nemzeti Tanács 

; programmjának alapjain. 

Ez a programúra jövendő alap-

jainak megleremtését tűzte ki. 

Vájjon már ma személyeskedni 

akarunk? 

Nem merem hinni. 

Atyámfiai, ma arra szervez-

kedjünk, hogy a magyarságot meg-

mentsük, hogy Magyarország meg-

maradását biztosi isiik. 

Ha ez meg van: ám vesszünk 

össze, hirdessünk' egymás ellen 

progromot, *de ma ne akarjunk még 

politizálni. 

Árulás' követünk el önmagunk 

ellen ha megtesszük. 

B A R Á Z D A 

A helyzet. 
A háború befejezése még győ-

zelem után is óriási feladatok elé 

állítja az államok szervezeti erejét 

mert egyszerre, vagy csak igen 

rövid átmeneti idő alatt kell gon-

doskodni arról, hogy a katonai 

szolgálat alól felszabadult milliónyi 

lelek a polgári társadalomban el-

helyezkedjek és megszakított mun-

kásságát tovább folytathassa. A 

leszerelés utáni elhelyezkedés kér-

désének megoldásánál sokkalta sú-

lyosabb, hogy mi a leszerelést nem 

tudtuk szabályozni. A katonák ha-

zaö/önlése egyszerre és rendszer-

telenül történt és mindez oly időben 

amikor a forradalmi átalakulások 

hullámai minden oldalról ostromol-

jak az ország hivatalos és társadal-

mi szervezetet. A nagy forgalom 

gyors lebonyolításának leküzdhe-

tetlen feladata úgyszólván magában 

hordja a zavarok csiráit és nem 

volna igazságos, hif ezek miatt akár 

egyéneket, akár intézményeket von-

nának felelőségre. 

A helyzet katasztrófája az a 
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mi történt, melyet megakadályozni 

immár nem lehetett és csak arról 

lehet szó, hogy a megindult árada-

tot lehetőén mederbe vezessük és 

evégből mindenekelőtt rendre és 

fegyelemre van szükség Minden 

elképzelhető uralom fenni; rtásának 

alapfeltétele a rend és .fegyelem, 

ennek megszervezése tehát a legelső 

feladat, amelyre felekezet és párt-

külömbség nélkül tömörülni kHl. 

A törvénytisztelet és jogrend 

megbomlása gazdisági életünket 

gyógyíthatatlan válsággal fenyegeti 

Ipari életünk e pillanatban kedve-

zőbb helyzetben van. meri szerve-

zett és fegyelmezel t munkásokra 

támaszkodhalik, mely mindaddig, 

mig mértéket tud tartani követe-

léseiben, biztos tényezőjévé, sőt 

védőjévé válhatik a termelésnek. 

A mezőgazdasági termelés le-

rén sajnos sokkalta nehezebb a 

helyzet, mert a mezőgazdasági ter-

melés üzemének továbbvitele ér-

dekében nem támaszkodhat feg>le-

mezeit munkásgárdár , vidéki el-

helyezkedésénél fogva pedig úgy-

szólván védtelenül van kiszolgáltatva 

a nyers romboló esőknek. A nem-

zetiségi vidékeken szervezkedő mar-

talóc-támadásoknak is a mezőgazda-

sági üzemek esnek elsősorban út-

jába. Ezek már is sok nehezen pó-

tolható értéket pusztítottak el. El-

tekintve e rövidebb hosszabb idő 

alatt megfékezhető forrongásoktól 

nem kevésbbé nyugtalanító kérdés 

az sem, vájjon a várható munkás 

viszonyok egyállalán lehetővé fog-

ják-e tenni a nagyüzemek folyta-

tását ? 

Amilyen helyes törekvés a me-

zőgazdasági munkások és cselédek 

nagy tömegét önnálló földmivelő 

mivelő foglalkozáshoz jut; Uni, ép 

oly kérdéses, hogy honnai: vc-s zíik 

a nagyobb üzemekhez szükséges 

munkaerőt. A munkálok és cselé-

dek egyszerre birtokosokká <s bér-

lőkké alakulhatnak át. A földosztás 

primitív rendszere szociális szem-

pontból igen üdvös ál»!aí.lilás! idéz-

het elő emelteit azonban a nagyobb 

intenzív üzemek fenntartása, ahol 

a tőke tudással és a termelés fo-

kozásává! érvényesül aligha teszik 

lehetővé. Már pedig az országnak 

mezőgazdasági termelését is jelen-

¡¿kényen fokoznia kell, hogy az 

alkoló munka sikerei eredményé-

vel e téren is pótolhassa n háború 

veszteségei'. 

Termelésünk biztosítása érde 

kében mindenekelőtt a vagyon- és 

közbiztonság helyreállítására van 

szükség, de emeltetl arra is vigyáz-

nunk kell, hogy nyers jelszavak ki-

repitésével ne ébresszük fel oly as-

pirációkat, amelyek a mezőgazda-

sági termelés megbénulása nélkül 

egyszerűen kivihetetlennek és csak, 

a fokozatos fejlődése ulján valósít-

hatók meg. 

A szabbaddá váló birtoktestek-

ből óriási területek kerülhetnek fel j 

darabolásra, <11: nem elég valakinek j 

földet adni, de arról »s gondoskodni ; 

hogy belő'p életképes ekszisziencia I 

vaijek. Ed a feladatot pedig csak : 

fokozatosan és gondos munkával ; 

lehel megvalósítani, semmi esetre j 

s e ni egy-két l ö r v é n v-

szakasz erejével. A fődolog min-

denekeiöii az, iiog\ kenyeres mun- I 

ka legyen. Oltalmazni kell tehát | 

a kenvérlermelő és munkaadó for- | 

rásokal, hogy azok a közjóié lel 

leljes erejükkel saolgálhassék. 

i ól is gondoskodni. A jövő hé|en 

már elég bankjegy lesz, - addig 

is vasárnap (17-től) fokozatosai) 

megkapják az adóhivatalok azokat 

a pénzekéi, melyeket a nemzetőr, 

parancsnokságok részére küldünk 

Nemzetőrök. Közösítsétek ki be. 

csületes soraikból a hitvány embe. 

rekef, kik a nemzetőrség nenies 

cégére alatt zsarolnak és egyébb 
visszaéléseket követnek el, az ilyen 

embereket le kell fegyverezni, és 

jelentést kérek n luk. Becsületes 

nemzetőrök, teljesítsétek kötelezett-

ségleket odaadással és rendben és 

rendben es nyugodtan várjátok a 

fizetés legközelebbi napját. 30(155—1 

íl. «n. kb. Fényes László, a magyar 

nemzetőrség korínánybiztosa. 

Kiáltvány az ország összes nemzst-

Magvarország hirtelen átalaku-

lása alatt a rendbontók ellen a 

Nemzeti Tanács és a hadügy minis-

ter felhívására a legkülönfélébb 

csapatol alakultak. 

A különféle nemzetőrök; akik 

valóban hivatásukat teljesítették, 

nagy szóigalatot tettek a torrada-

lomnak és a nép áilam hálája illeti 

meg őket. Szervezetük számbave-
i 
vése és rendezése most folyik. Uta-

j sitom az összes nemzetőr alakulá-

sokat, hjgy a vármegyei népta-
1 n.ícsqk es közigazgatási szervekhez 

avagy a vármegyei kormánybizto* 

sokhoz állományuka?, munkanapjai-

ka», teljesítményükéi bejelentsék, 

nogy a fentebb megjelölt halósá-

goktói kijelölendő eitenor/ő o.cg-

bizottaim pontos adatokat kaphas-

sanak. A nemzelőrö:. n .pidiját no-

i vember 11-î  bezárólag az eilála .on 

kivüi — moi 20 koronával min-

; denkinok ' kifizethetjük onnantól 

| k°zdve a szükséghez képest fenn-

• tartott állományt, napi 10 koroná-

i vai és ellátással. Minden nenizelőit 

: kérek, hogy a dijak kiü/.eUsével 

türelemmel várjon néhány napig 

mert az. országban — fajdalom so-

kan oktalanul elduglak pénzüket 

Í és csak ez akkor kerül vissza a i 
forgalomba, mikor e hó 16 ától 

kezdve, a kormány reszere fokoza-

tosan a nélkül is kellő mennyiségű 

bankjegy fog rendelkezésre állani 

A független magyar államtól min-

denki nyugodt;,n megvárhatja né-

hány napi követelései, ne felejtsük 

el, hogy a népkórmánynak köie 

lessége a p nzértéi neu biz.tosilásá-

A hazatérő katonák és a 
foidinivclésügyi miniszter, 

(Budapesti tudósítónktól.) BU?J 

tfarüa íöi11 viíivc 1 ésügy; t t . i t k-r tó 

nagyfontosságú rendeletet adott ki 

és küldött meg valamennyi törvény-

hatóságnak. Az egyik rendeletben a 

töb'mivelésügyi miniszter a követ-

kezőket mondja: 

„Mint közismeretes, a földmi-

ve lés ügyi kormány fontos birlok-
politikai és egyéb gazdasági intéz-

kedések utján tervezi a harctérről 

visszatérő földmivelő nép gazdasági 

és szociális boldogulásának előmoz-

dítását. Nagyon igazságtalan és az 

emberi jogérzetet sértő dolog lenne, 

ha ezeknek az intézkedéseknek has/ 

nát azok a földmives katonák is 

élveznék, akik magukat erre. rend 

bontó kihágásokkal és zavargások-

kal érdemetlenné tették. 

a íöldmivelésüg} i miniszter 

ma.; \ részéről már jóeleve állást 

íer, az iiven esetekkel szemben 

is körrendeletileg értesíti az orsz^ 

összes törvény hatóságát és mező-

gazda: ági szervezetet, hogy mind-

azo a katonák, akik az ország ku 

löiíböí O helyein mutatkozó zavar-

gásokban es rendbontásokban részi' 

vettek vagy résJveszoek, elveszilik 

a jogukat arra, hogy a földmivelév 

ügyi kormánynak a háboruviseit 

gazdák javára leli birtokpolil 

és egyéb intézkedéseiben részük le-

hessen." 

B u z a Barna földmivelésiíg) 

miniszternek ez az intézkedése m" 

deneselre olyan intézkedés, aim1 

célszerű lenne az ország valanicn»)1 

lakolt helyén, vasútállomáson 

egyéb nagy nyilvánosságú lielyckc 

plakátok ulján közhírré tenni, h<W 

ezt necsak a már visszatért katona 
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ság, hanem a frontról most vissza-

térő csapatok is világosan tudják, 

A told • i i velésiiv i min1 szt er 

másik rendi í" ;a ha «U íő katonák 

inunkáj'»ról és k(res";i alkalmáról! 

szól. Manap ág mind n->| fontosaid) | 

az, szaporítsák a bizonytalanság er-i 

zése miatt zavargásra hajlandók ! 

számát. 

Buza Barna miniszter utasi- ! 

totta a törvényhatóságok első tiszt- : 

viselői!, hogy a községi előjáróságolt 

utján Írassák össze a törvényható-

ság területén a munkaalkalmakat. 

A leszerelő katonák tehát, amennyi-

ben munkájuk nem volna, fordul-

janak a lakóhelyük gazdasági mun-

kaközvetítőjéhez, községi és kör-

jegyzőhöz, akik a hazatérő munká-

soknak a megfelelő munkaalkal-

makról az összeirási adatok alapján 

tájékoztatást fognak adni. 

Ha ez nem vezetne eredményre, | 

mert a vármegyében nincs elegendő 

munka, akkor a földmivelésügyi 

minisztérium munkásügyi oszlá'va ; 

iog a iegsíirgö>ebben intézi.eítni: T 

Miután a hivatalos szervezet ezl a j 

bürokratikus formákat nem tűrő ! 

feladatot előreláthatólag egymaga I 

nem végezheti el, a földmivelésügyi ! 

miniszter felkéri a leikészeket, tani j 

tókat, szövetkezeti igazgatókat, hogy 

a hatóságoknak ezt a közérdekű 

munkásságát minden erejükkel tá-

mogassák. 

— A beteg kr.tonák figyel-

mébe. A visszatért es orvosi , yó \ 

kezelésre utalt katonák es c ab <1-

tagjaik eddig csaknem kis -! I nélkül 

a v. főorvoshoz fordultak A ka-

tonák segitő bizottsága ezúton hívja 

fel a beteg katonákat, h<»g> a la- 1 

kóhelyükhöz legközelebb lakó or-

voshoz foi dúljanak ingyenes gyógy-

kezeltetés végett, mert a városi 

főorvos egymaga nem g v ö z i 

az összes beteg k á t o n a k 

ellátását. ILt. aikuluiumai köböljük 

azt is, h.>gy a városházán a fent 

járó betegek részére orvosi inspek-

ció szervezietik, amelyről a városi 

hatóság fog külön hirdetményt ki- 1 

ani. 

verse, Lakatos László novellája 

ChesMton detektiv-története, cikk 

a liim Moll ás 200 éves jubileumá-

ról. — Egyébb közlemények : gróf 

Károlyi Mihály, d'Esperney tábor-

nok, a balkáni entente és Hajdú 

Tibor elhunyt pannonhalmi főapát 

arcképe s a rendes heti rovatok — 

A V a s a r n a p i Újság előíize-

tési ára negyedévre 10 korona. 

Megrendelhető a Vasárnapi Újság 

kiadóhivatalában, — (Budapest IV., 

Egyetem rtca 4? sz.) Ugyanitt meg-

rendelhető a Képes Néplap, a leg-

olcsóbb újság a magyar nép szá-

mára félévre 2 korona 4 > fillér. 

H Í R E I N K. 
Hallgatnak az . 

Hallgatnak az ágyuk, 

S a kézi fegyverek, . 

Elhagyta a tépett. 

Kedveszegeit sereg. 

Rendetlen rajodban 

Szállong haza felé. 

Egyenesen be a 

Duna, Tisza mellé. 

Sárguló fa evél 

Lepereg a sárba. 

Hazatérő magyar 

Honvédek nyomára. 

Bár ugy eltakarni, 

Bár ugy befödhetné, 

Ellenség a nyomot • 

Hogy ne követhetne. 

Jönnek a honvédek, 

Halovány az arcuk, 

Négy évi gyötrelem 

Kinja látszik rajtuk. 

Sehol egy vidám arc, 

Mindenki szomorú. 

Pedig uj élet van, 

Megszűnt a háború. 

Balogh Sz. Sándor 

— Az Ipartestület elnöksége 

ezennel felhívja összes tagjait, hogy 

folyó hó 21-én, azaz csütöi tököli 

délelőtt ü órakor gyülekezzék az 

Ipartestület székázában, ahonnan 

testületileg zászló alatt vonulnak 

az összes iparosok a Nemzeti Tanács 

helyi intéző bizo tsága elé, hogy 

k ii ej ezek "C-VaTía köZásU k ii i a Nem z.e11 

Tanácshoz és lel egyék a hűség es-

küt. Kéretnek az összes iparosság 

és iparosnők, hogy a kitűzött idő-

ben pontosan megjelenni hazafias 

kötelességüknek ismerjék. 

— Nyomorúság. Ismételten 

nnjugyö/.ődlünk róla hogy a város-

ban temérdek hadiárva, szegény, 

apa nélküli család van, akik igazán 

a legnagyobb nyomorban sínylőd-

nek. Ezek a szánalomraméltó em-

berek minden támogatás, fűtőanyag 

es ruha nélkül vannak, nincsen ki-

látás és remény nélkül arra, hogy 

valamihez hozzájussanak. Elgémbe-

redett lagjaii ra ruhát kérünk Szen-

tes város haí.dias közönségétől. N»-

^yon kérjü«, hogy termeszeiben is 

//ék bármilyen ruhaneműt az 

akinek csak fölöslege — és jó szive 

van; aiszen az i<lc be folyó pénz-

beli segélvekből ruhaneműt besze-

rezni lehetetlen. Mi az adományo-

kat szétosztjuk a Lázárok között. 

A városháza M> sz. szobájában váj* 

juk a nemesszi\ű ad ikozókal. Min-

den adományt köszönettel nyugtázni 

fog a Katonatanács. 

— A „ V a s á r n a p i Újság'-

november 3-iki s-ánia rendkívül 

érdekes képeket közöl a debreceni 

egyetem felavatásáról, a Nemzeti 

Tanács október 27 iki népgvülésé-

ről, a képviselőház. oktőhar 22-íki 

ülé>éről, a muraközi vendek gyű-

léséről, melyen a magyar hazához J n . 

való hűségükről tettek fogadalmat 

az amerikai cement-hajók építésé-

ről stb. Szépirodalmi olvasmányok 

Havas Gyula regénye, Telekes Béla 

Kiadja 

Vajda 8 Utóda könyvnyomdája 

T Ő Z S D E 

ügyekben ós minden-

nemű értékpapír véte-

le és eladásánál tekin-
é 

tettel a jelenlegi gazda-

sági viszonyainkra, — 

valamint értékeinknek 

biztonsága szempont-

jából, minden irányban 

0 készséggel szolgál 0 

szak zerű tanáccsal és 

felvilágosítással a 

Hazai Kereskedelmi 
R é s z v é n y t á r s a s á g 

¿[ tekpap i f -osz tá l ja , BUDAPEST, 
IV., Magyőr-uíca 3 szám 

1 

J 
S I S 

Szentes város rendőrkapitányától. 

6013—kp. 1918 szám. 

Hirdetmény. 
A m a g y a r hadügyminiszter 

29500 sz. rendelete alapján felhivat-

nak a haza érkező katonák, hogy 

egy-egy drb. sapka, zubbony, kö-

peny, nadrág, eny pár lábbeli és 

fehérneműek kivételével a náluk 

lévő kincstári tárgyakat, fegyvert, 

lőszert, felszerelést a helybeli pol-

gárőrség parancsnokságánál f hó 

20-ig okvetlenül szolgáltassák be. 



4 oldal SZENTESI LA'r* 100 szám 

Úgyszintén felhívatnak a pol-
gárok is, hogy a nállnk levő összes 
kincstári tárgyakat fenti haláridőig 
szolgáltassák be az emlitclt pa-
rancsnokságnál 

Fenti határidő eltelte után 
mindaok, akiknél jogosulatlanul 
meglartott kincstári tárgyak talál-
tatnak a törvény teljes szigorával 
büntettetnek. 

Szentes, 1918 november 16-án 

Rendőrkapitányság. 

20348—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A földmivelésugyi minisztérium 

186071—1918 számú rendelete ér-

telmében értesítem a közönséget, 
hogy a bu/a, árpa, zab, rozs és 
tengeri ára a jövő évben smi l< sz 
alacsonyabb az Ii>l8 vi árnál. 

Senle , 1918 nov, 

I)R. MÁTÉFKY 
polgármester. 

2Ó930 - 1018 sz. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a 101 

gyalogezredhez tartozó katonák f. 
évi november hó 17 napjától kez-
dődőleg szerelhetnek le Békés-
csabán. 

Szintes, 1018 november 14 

Katonaiigyosztály. 

j 20851 HM8 s/. 

1 iirdetincny. 
Értesiti m a betegen hazaterő, 

| vagyontalan katonákat, hogy nka-
í dálvtalnn orv«»si segélyben való ré-

szesit he lésük érdekéből S entes vá-
ros széképületében (Városháza 1. 
emelet 49) délelőtt 9 -12-ig és dél-
után 5-ig állandó orvosi inspek-
tiót rendszeresilellem. Az 'orvosi 
rendelésen a vagyontalan beteg ka-
tonák orvosi segítséget és gyógy-
szert díjtalanul kapnak. 

Szentes, 1918. nov. 15. 

Dr. Kiss 
4 polgármester h. 

I I 1 l 

V a j d a B á l i n t U t ó d a 
könyvnyomdája II 

II 
II 

II 

elvállal minden a könyvnyomdászat köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

r 

II 
II 

II 
II 

¡fiai! 
Hossuth-ter l m 

I I I LfiP" 
hivatala 
i. (Ref. Iiérliáz.) 

II 
II 

II 
II 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 1 1 
1! ! i 

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




