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Szentes város 
A körülöttünk lévő és fölfalni akaró kulellenséghez sajnos még e^y csatlakozott, ¡»Ez az eUen-

ség a szerbnél, románnál is veszedelmesebb, mert városunk rendjét, belbékéjét veszélyezteti. Egyes 

toikiismaretleii '»zaatók szavára polgárságunk egy része megteledkezett arról az ünnepélyes eskörőly »mit 

a népszabadság jegyében született Nemzeti Tanács kezébe letett és félrelökve a tulajdon szentségét 

elvakultságában semmiféle törvényt el nem ismerve idegen tulajdont.igyekszik hatalmába keriteni a 
i 

másik polgártársa rovására. I 

Pollii r tár sak! 
Ha ez igy halad, az ököl uralma lép életbe és nemcsak a kivivett szabadság» deif tég 

az életetek is veszélybe kerül, mert senki sem biztosithat benneteket, hogy a következő pillanat-

ban nem üt le egy erősebb. 

Okuljatok az oroszországi példákon 
és ne üljetek fel a lelkiismeretlen bujtogatóknak, akik a zavarosban igyekeznek halászni 

és a Nemzeti Tanács és annak intézkedései ellen bujtogatnak. Gondoljátok el, hogy mily óriási • íelidat 

hárul a Nemzeti Tanácsra a mai viszonyok között, amikor óriási nehézségek közt kell élelmisieuekről 

gondoskodni, panaszaitokat elintézni. Hiszen egyik napról a másikra nem lehet minden bajt orvosölni. 

Adjatok időt, hogy azt megtehessük. Ne gördítsetek óriási munkánk elé még nagyobb akadályokat. 

Magyarok! Polgártársak! 
Viseljétek magatokat a magyar névhez méltóan. Higgadtan türelemmel várjatok 1 Adjatok időt 

a munkára és minden panaszotok, bajotok orvosolva leszi 

Ne hallgassatok az izgatókra, mert azok ellenségeitek. 

i! Nemzeti Tanács helyi végrehajtó bizottsága. 
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November 
tizenhatodika 

a Mohácsnál elbukot független Ma-

gyarország újjászületésének napja. 

Csudák valósultak meg: hitetlenek 

szégyenültek meg. . -

Álom lett gyönyörű valóság 

négyszáz esztendő minden hazugsá-

ga semmisült meg. 

Billincseket tört össze a magyar 

nemzet melyeket fiainak hitványsága 

rakott rá. Bilincseket, amelyek nem-

csupán élete erejét semmisítették 

meg, de amelyek a megragadt élet-

erőt is idegen érdekek szolgálatába 

állították. 

Uj időket élünk. Egy újjászü-

letett, nagyra hivatott nemzet uj 

idejét. 

Az őröm mámora jogosult volt 

eddig. Magunkra találtunk, cafatokra 

szakadt az a műit, amelyről azt 

hitlük, hogy a jövendőnk. A jelen 

piiiailuití \iáikik&VCi ¿IIÍÍ2Ü 2 !miU 

és a jövendő közé. de egyszersmint 

kijelölte kötelességeiteket is. 

Legyen vége a mámornak : most 

a munka következik. ; 

Azt az időt éljük, amikor „nem-

zetek lesznek és nemzetek vesznek** 

önerejükből és önnön bűneikből. 

Gazság, csalás, uralkodói ön-

kény, vérpad, bitó, golyó és akasz-

tófa, királyi esküszegés: esküsze-

gés: ezek tartották együtt a habs-

burgi monarkiát négyszáz éven át 

Es még ezen tul a magyar nemzet 

egyenetlensége, uraink hitványsága 

köznépünk könnyelműsége. 

Jusson eszébe minden szente-

sinek az 1910-es választás. 

Jogom van idézni az emléket 

és jogom van figyelmeztetni min-

den atyámfiát arra, hogy mi sem 

könnyebb, mint a kötelességekről 

megfeledkezni és a pillanatnyi elő-

nyökért eladni a jövendőt! 

De nem akarok rekminálni. A 

mult. az elmúlt és ne is támadjon 

föl soha. 

De föltámad és megsemmisít 

bennünket, ha lelkünk most sem 

lesz helyén, amint hogy nagyon 

sokszor nem volt helyén. 

Viharos szenvedélyek vágtattak 

keresztül leikeinken Ugy kellett 

lennie. Szenvedélyeink valának urak 

fölöttünk. Nem lehetne másképpen. 

A fölülről származott bűnöket itt 

akartuk megbosszulni. Forradalmi 

dolog. 

Mindezeken tul vagyunk. Most 

már gondolkozzunk higgadtan végre. 

A legfőbb ideje érkezett el. Mon-

dottuk, nincsen törvény. Hát nem 

volt. Mondottuk, mi parancsolunk 

mert mi vagyunk a nép: igazuk 

volt. 

Am most már álljunk meg: 

nem a máról és nem a holnapról 

van szó. 

Ennek az országnak a jöven-

dőjéről. 

Mintha a föld alul bújtak 

volna elő, jönnek soha nem látott 

emberek és szónokolnak . . . Nép-

kegyet keresnek. Igét hirdetnek. 

Veszedelmes igéket. Támadnak sze-

mélyeket, akik nem azért voltak 

eddig megbecsültek, mert a hata-

talomhoz tartoztak, hanem azért 

mart a hatalom ellen küzdöttek. 

Magamra veszem és én, aki 

nem keresek népszerűséget, meg-

mondom nyíltan és őszintén, hogy 

nem szeretem azokat az embereket 

akik mindenütt ott vannak, akik a 

múltban soha egv szót sem szóltak 

a nép érdekében, akik ma minden 

j áron érvényesülni akarnak. 

Nyíltan hirdettem és nyíltan 

mondom meg iiiöüi, ao^y mi sem 

könnyebb, mint szenvedélyeket kel-

teni föl lehetetlen jelszavakkal ós 

mi sem könnyebb, mint földúlni 

a békességet, mi sem könnyebb, 

mint a hamu alatt lappangó para-

zsat lángra lobbantani, mi sem 

könnyebb, mint. a szabadság jelsza-

va alatt épen a szabadságot tőnkre 

tenni. 

De ember legyen, aki helyt 

áll érte! 

Atyámfiai, szentesiek : sok az 

idegen próféta. Szavuk tán kedves. 

Hízelgő, édes. 

Nem szavak kellnek. Tettek. 

Nem ígéretek, hanem cselekvés. 

Béke kell, nem háború. Egyet-

értés, nem viszály. Nem lehetetlen 

népszerű szólamok, hanem a na-

gyon nehéz helyzet becsületes föl-

tárása. 

Ha volt idő, amikor egynek 

kellett lenni: ma egynek kell lenni 

mindannyiónknak. 

Sima László. 

A gazdák cs a birtokpoli-
tikái reformok. 

Kik jöhetnek számításba a föl-

darabolásnál ? Hol a legszüksé-

gesebb a földparcellázás. A 

gazdatisztek sorsa. A 10 holdas 

tipus. A birtokok megváltási ára. 

A z ipar és bankok szerepe. A 

gazdasági szakoktatás. A hitel-

müveletek. 

(Budapest tudósítónktól) Az 

Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület tudvalevően felhívást intézett | 

a magyar birtokosokhoz, hogy föld-

jüknek eldarabolásra alkalmas ré-

szét ajánlják fel önként a kormány 

népies birtokpolitikájának céljaira. 

Nem szenved kétséget, hogy a bir-

tokosom ennek a felhívásnak kész-

séggel eleget fognak tenni és ilyen-

formán minden törvényhozási intéz-

kedések elrendelése nélkül jelenté-

keny birtoktestülettel fog rendel-

kezni a kormány és haladék nélkül 

hozzáláthat prograiumjának meg-

valósításához. Ebben az ügyben a 

„Szentesi Lap" fővárosi munkatársa 

kérdést intézett B u z a Barnához, 

az OMGE főtitkárához és a birtok-

politikai előadójához, aki így nyi-

latkozott : 

— Mennyi azoknak a száma, 

kik a birtokeldarabolásoknál figye-

lembe jöhetnek ? 

A háború előtt a mezőgazda-

sági munkások az egész ország terü-

letén körülbelül 700.000 lélekre volt 

tehető. Azoknak a törpebirtokok-

nak k»k időnként idtgen gaz-

daságokban is teljesítettek napszá-

mos munkát, körülbelül 1.200.000 

volt, tehát az 5 holdon aluli birto-

kosok, illetve vagyontalan földmun-

kások számát az egész országban 

mintegy 2 millió főre becsülhetjük. 

Ez a szám a háború folyamán jelen-

tékenyen megváltozhatott a jelen-

tékeny vérveszteséggel és mert a 

magyar állami hatalomhoz tartozó 

területek is megrövidülnek. 

(Folyt, köv.) 

H Í R E I N K . 
— Az Ipartestület elnökségi 

ezennel felhívja összes tagjait, hogy 

folyó hó 2l-én, azaz csütörtökön 

délelőtt 9 órakor gyülekezzék az 

Ipartestület székházában, ahonnan 

testületileg zászló alatt vonulnak 

az összes iparosok a Nemzeti Tanács 

helyi intéző bizottsága elé, hogy 

kifejezzék csatlakozásukat a Nemzeti 

Tanácshoz és letegyék a hűség es-

küt. Kéretnek az összes iparosság 

és iparosnők, hogy a kitűzött idő-

ben pontosan megjelenni hazafias 

kötelességüknek ismerjék. 

- A katona Tanácshoz ujab-

ban a következő pénzbeli és 

egyébb adományok folytak be: 

Molnár József gazdálkodó II. k. 

100 K. Szijjártó Sz. Sándor gazd. 

I k Nyiri utca 100 K. Tari Ernő 

és n. Szeder Emilia Nagybirtokos 

III. ker. Kossuth utca 2000 K, azon-

kívül 2000 négyszögöl házhelynek 

a hekédi házsoron, Piti Imre és neje 
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g a z d á l k o d ó k I I I . Kossuth u. 1000 K. 
öZv. Podraczki Ferencné magánzó 

I. Bartha János utca 100 K. Piti 
Mihály és neje gazdálkodó 111. Ke-
resz tes u. 600 K. Klein Ignác keres-
kedő Hl. Vásárhelyi u. 52 20U0 K. 
Dr. Albertényi Adolf ügyvéd I. Tólh 
Józseí u. 500 K. Sarkadi N. Miliály 
vármegyei aljegyző Petőfi u. 1000 
K. id. Berceli István és neje gazdál-
kodó 1000 K. (^-oszmán Lajos ke-
r e s k e d ő Vásártér 2000 K. Debre-
ceni János bognár m. 1. Kurcaparti 
u . 49 50 K. Móhr Sámuel vendéglős 
HL Vásárhelyi u. 24 1000 K. özv. 
Sebesi Józsefné magánzó Horváth 
Mihály u. 6. egy darab járadék köi-
csönkötvény 1000 K. Kiss János és 
neje nyug. hiv. szolga Horváth 
Gyula u. 15 200 K. Koroknai Gyula 
gépész 100 K Központi Takarék-
pénztár Kossuth tér 5000 K. ifj. 
Czakó Imre gazdálkodó 111. Lakos 
u. 41. sz. 400 K. Rúzs Molnár Imre 
g a z d á l k o d ó II. Nagykirályság 27 
100 K. Székely Sándor gazdálkodó 
II. Bocskai u. 25. sz. 500 K. Dallos 
Sz. Bálint gazdálkodó II. Deák Fe-
renc u. 8 sz. 1000 K. Nagy Józseí 
gazdálkodó I. Rákóczi Ferenc utca 
iúo szám. 300 K. Huzs Iviolnár ván-
dor D. oldal 5 sz. 1000 K özv. 
Vajda Jánosné I Rákóci Ferenc u. 
4 sz. 400 K. Papp Lajos és család 
ja ref. lelkész Horváth Gyula u. 
19. sz. 200 K. özv. Bazsó Istvánné 
gazdálkodó Széchenyi u. 19 sz. 1000 
K. id. Kürti Imre gazdálkodó Kos-
suth u. 27 sz. 1000 K. Váci Sándor 
gazdálkodó Rákóci tér. 15 sz 500 
K. Polgár Sándor es neje borkeres-
kedő Báró Harucker u. 500 K. D. 
Vass Pál gazdálkodó Rákóci Ferenc 
utca 62 sz. 1000 K. Dallos Sz. Imre 
Kossuth u. 29 sz 1000 K. Unter-
müller Ernő könykereskedő Petőfi 
u. 200 K. Debreceni Imre gazdálko-
dó Rákóci-tér 8 sz. 500 K. Dr. Ullár 
István róni kalh. plébános 500 K 
özv. Kiss Sámuelné, m. Balog Má-
ria Bálint u. 1 sz. 550 K, Ezt mint 
alap tőkét egy katona segélyezésére 
kéri fordítani, özv Janó Mihályné 
gazdálkodó III. Lakos u. 48 sz. 100 
K. Dr Purjesz János ügyvéd Kossuth 
u. 22 sz. 1000 K. Dr. Csaló Zsig-
mond nyug. főispán 1 Tólh József 
u. 300 K. özv Kovács Jánosné mé-
száros Szeder Imre u 1. sz. 3'<00 
K. özv, Cukor Emiiné nngánzó Pe-
tőfi u. 1000 K. Dr. Péter Albert 
ügyvéd Petőfi u 1000 K. Baranvi 
Imre szabó-mester Sáfrány Mihály 
28 sz. 400 K. Dr Burján Lajos 
ügyvéd I. Boros u. 1 sz. 1000 K. 
Bleier József mészáros I. Báró Ha-
rucker u. 5 sz. 1000 K. Horváth 
István kereskedő Kossuth u. 38 sz. 
1000 K. Korsós Tóth Sándor szabó 
mester Kisgörgős u Ki sz. Fekete 
Demeter gazdálkodó Temető u 1 
sz. 100 K. 

— Címváltozás. Az Alföldi 

Ellenzék cinui laptársunk a válto-

zott polit ikai viszonyokra tekintettel 

ciniét Al fö ld i Újságra változtatta 

meg. 

Sociáldemokrata szervez-
kedés. A népköztársaság kikiáltá-
sával egyidejűen megindult váro-
sunkban is a szociáldemokrata párt 
szervezese. A vasárnapi impozáns 
népgyűlést megelőzően a második 
48-as Népkör választmánya hozott 
nagyjelentőségű határozatot, amely-
ben kimondotta, hogy a szociálde-
mokrata köztársaság pártjának elvi 
álláspotján áll. Ennek a határozat-
nak Jegnagyabb fontosságot az a 
körülmény adja meg, hogy mint-* 
egy kijelölte azt az utat, amelyen 
a szentesi függetlenségi párt a jö-
vőben haladni fog. Minden esetre 
dicséret illeti a kör választmányát 
hogy ezekben a történelmi jelen-
tőségű napokban teljes mértékben 
megértette az idők szavát és a meg-
testesült függetlenségi eszmék foly-
tatását a szociáldemokrácia elvei-
nek diadalra juttatásában keresi. 

— A szentesi izr. hitközség 
képviselőtestülete 1918 november 
14 -én tartott közgyűlésén elhatároz-
ta, hogy a szentesi nemzeti tanácsol 
hazafias lelkesedéssel üdvözli és 
hazánk, valamint városunk üdvére 
irányuló munkálkodásában legme-
szebbnicnőieg íám o^a lj a. 

— Orosz hadifoglyok! A ma-
gyar hadügyminister hozzájárulásá-
val közhírré teszi az orosz hadi-
foglyok gyámolitására kiküldött bi-
zottság, hogy a magyar kormánnyal 
együttesen arra fog törekedni, hogy 
az orosz hadifoglyok oly gyorsan 
a mint s>z csak lehetséges, hazájuk-
ba szállitassanak. Sok százezer ha-
difoglyot kell szállítani, miért is 
felhívunk benneteket, hogy türelem-
mel várja be mindegyiktek, amig 
a sor reá kerül és addig tartsatok 
U i azon a munkahelyen, amelyen 
jelenleg tartózkodtok" A hadifog-
lyoknak a vasú lakra való tódulása 
folytán szállítási és élelmezési ne-
hézségek merültek fel, melyek 
különösen a galíciai határon óriási 
mérveket öltöttek, minek következ-
tében hazaszállításuk csak lassan 
vihető keresztül. A gyámolító bi-
zottság azt kívánja tőletek, hogy 
fellétlenül kitartsatok addig mig 
a nehézségek legyőzettek. Ha min-
pennek dacára elhagyjátok munka-
helyeteket, koc káztatjátok eleteteket 
és egészségeteket. Ha évekig vár-
tatok, legyetek még néhány hétig 
türelemmel. Kérelmeketaz Orosz ha 
difoglvok gyámolító bizottsága a 
mngyar H ulügvminisz.teriumban Bu-
dapest í címre intézzétek. 

Szentes város polgármesterétől. 

21219—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A m a g y a r hadügyminiszter 

118.909—24-b. 1918 számú rende-
lete alapján közlöm a város lakos-
ságával a következőket : 

Olyanok családtagjától akik a 
jelenlegi viszonyok között vissza-
élve garázdálkodnak, fosztogatnak, 

rabolnak és egyéb bűncselekménye-
ket követnek el, a hadisegély meg-
vonan ó. 

Szentes. 1918. november 20. 
Katouaügyoszlály. 

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 
5220 eln. számú körrendelete alap-
ján katonai szolgálattételre behivat-
nak, illetve benntartatnak : 

1. Az 1896., 1X97., 1898., 1899. 
és 1900. születésű évfolyambeli ka-
tonailag kiképzett volt hadseregbeli 
(haditengerészel), honvéd és népföl-
kelő egyének, akik 1918. október 
30-án tényleges katonai szolgálat-
ban állottak. Ezen egyének a lakó-
helyükhöz legközelebb eső gyalog-, 
huszár- vagy tüzér póttestekhez, 
vagy kiegészítő parancsnokságokhoz 
ahol pedig ilyenek nincsenek, a ka-
V •'iiai iá15\>ii»áo^ruiüliCoií£'<JkiJfJr£ 

haladéktalanul bevonulni tartoznak. 
Kivételt képeznek a főiskolai 

hallgatók, továbbá a nemzetőrség 
szervezése céljából soron kívül el-
bocsátott tanítók, tanárok és köz-
igazgatási tisztviselők, akik ezen 
minősültségüket igazolják, illetőleg 
a 28127. eln. ta. 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 népfölkeló tisz-
tek, akik önként tovább szolgálni 
óhajtanak, további rendelkezésig 
katonai szolgálatban maradnak. 

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

Budapest, 1918. november 12. 

Bartha Albert s. k. 
magyar hadügyminiszter. 

Eladó ház 
Pardi öröKösök II k&r. 

Széchenyi utca 37 sz. 
házuk, szabadkézből eladó 
és azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk Kiadó-
hivatalában. 

Kiadja 

Vajda B (Jtóda könyvnyomdája 

H i n t e n e lapban! 
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lehetőleg erősebb tanoncok és sajál szersz'un;».-

val valamint értelmes konyha és gyümölcs 

e r t é s z 
f. évi január l-re fogadiatik — Ajánlatok eddigi működése, 

családi állapot és igényei megjelölésével 1 9 I O l l l i l j £ i l l « 

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

pó, Szolnakmegye küldendők. 

k 

20851—1918 sz. 

Hirdetmény. 

É'l .eotni a be'egen Ijazaterő, 
vagyontalan k ̂ u iá ! :»t, hogy aka-
dálvlaían orvosi se ¿iylx n v;i

;,, 
szesithetésíík éi dekébő! S/entes vá 
ros széképületében (Városháza I. 
emelel 49) délelőtt 9— 12-ig és dél-
után 3—5-ig állandó orvosi inspek-
tiót rendszeresítet lem. Az orvosi 
rendelésen a vagyontalan beteg ka-
tonák orvosi segítséget és gvógy-
szert díjtalanul kapnak. 

Szentes, 1918. nov. 15. 

Dr. Kiss 
polgármester h. 
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elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 
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Has su í l i - t é r I . s i ó m . ( l e i . f j é r h á z . ) 
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Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 
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Nyonugott VAJÜA B. U TÓDA villanyéi üre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes I(JI8. 




