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A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dóuáth Eszter. 

Mm\ 
«M»*.» «MUC 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szani (ref bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
flgr előfizetési dijak. Í M 

KRÓNIKÁS JEGYZhTEK. 
Van valami bántó abban, hogy 

az emberek nem tudnak feleszmélni 

a nagy lelkesedés mámorából és 

kidobott jelszavakon rágódik az 

egész nagy társadalom. A hazatért 

katona és az itthon volt egyaránt. 

A viharos lelkesedés szükséges voít. 

A jelszavak kellettek. Gondolatok 

es eszmék szükségesek valának, 

hogy megtermékenyítsék a lelkeket. 
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a két lábunkkal. 
Most a munka feladata áll elöl-

tünk és nem a küzdelemé. 

Mert értsük meg a helyzetei. 

Minden lerongyolódott, ami régi 

Nem csupán a rajtunk való ruha, 

de az intézmények és az emberek 

is egyaránt csakúgy mint a régi, 

ósdi törvények. 

Alkotni kell. De vajon lehetsé-

ges-e az alkotás akkor, ha mind nki 

maga akar mindent megvalósítani 

és vajon lehetséges dolog-e négy-

száz esztendő minden piszkát és 

szennyéi egy szempillantás alatt ugy 

eltakarni, hogy már meg is legyen 

a nn boldogságunk uj és fényes 

hajléka ? 

Van benne valami fájdalmas 

dolog, ha komolyan magába melyed 

az ember és ezeken kezd el gon-

dolkozni . . . 

Magával jár a nagy időkkel, 

hogy mindenki szónokol, mindenki 

és mindenki azt hiszi, hogy egye-

dül neki van igaza. 
Sok mindent hallok. Ócska e 

nyűtt «világnézet és egy uj világ 

eszméi ütköznek öss'.e. 

Van aki könnyekel sir el a régi 

világ bukásán, van akit megrészegí-

tenek uj eszmék és uj tanok. Kéve-

légen tévedeziink, tapogatózva ke-

ressük pedig a jövendő ulait. 

Felhangzik nem egyszer egy-egy 

veszedelmes hang is. Itt az eiegü-

letlenség, amott a szenvedély szava 

zúg s nem r i tkán k i t ö r h a n g o s a n 
nem tetszés zaja. 

És a viiág veszedelmesen forog 

a maga keserű levében. 

Mintha minden mi ellenünk j 
magyarok ellen esküdött volna. Nem , 

elég a cseh, a horvát, az oláh. Még ; 

mi tulajdon magunk is. 

Mert mi is tépjük, marcangol- j 
juk magunkat. Nem volt elég a szen- : 

védés, vajon saját erőink gyengité- j 
sével kell még jobban megkeseri- ! 

teni azt a jövendőt, amelyet nem j 
elfutó homokra, de meg nem sem-

misülhető biztos alapokra szerelnénk 

fölépíteni ? 

Ujja alakult a szentesi nemzeti 

tanács. 

Kibővült. Uj tagok jöttek a 

régiek mellé. Nem kérdem jobb-e 

igy, uem mondom a/t, hogy amúgy 

is j') volt. 

Nem szabad ma bírálgatni, még 

kevésbé bizalmatlankodní. Eddig 

is az volt a baj. hogy mindig csak 

kritizáltunk és mindig csak bizal-

matlankodtuuk. 

Aki ma harcot hirdet, a helyet 

hogy a béke harsonáját iujná, min-

dennek ellensége, ami kell, hogy 

szent legyen előttünk. 

Én hiszem, remélem, hogy az 

uj nemzeti lanacs higgadt és bölcs 

megfontollással fogja teljesíteni fel-

ügyelő és ellenőrző föladatát s míg 

egyfelől biztosítani fogja ennek a 

városink belső békéjét, addig más-

íelől l iztos kezekkel fogja orvosolni 

a bajokat ott, ahol bajok vannak. 
* 

rKs ekkor fölállott Sima Lász-

ló tekintetes ur és mondott egy 

f é n y e s hcs;:edet"-mondottn Lukács 

Pál polgártársam a katonák csü-

törtök délutáni gyűlésen, miután 

Kalpagos tanácsnokról nem épen a 

leghizelgőbb hangon szólott. 

Ide iktatom ezt az egyetlen 

rö\id bővíteti mondatot ,és írok 

hozzá egy kis komenlárt a gunyo-

rosan hangzó tekintetes ui " ked-

véért 

Hát azon a nehéz szerda estén 

a szentesi urak és szegények kerül-

tek szóba és a szentesi URAK olyan 

világításba, mintha bizony itt Szen-

tesen junker uralom volt volna 

valaha és az volna ma is. 

«Hát Sima László erről is szól-

lolt abban a beszédben, amelyet 

aposztrofáltak és azt mondotta: itt 

ugyan ne beszéljünk urakról olyan 

értelemben aminőben az urakat 

olyan helyeken emlegetik az urakat 

ahol urak vannak ; itt bizony az 

urak azért urak csak mert hát igy 

szóllitották őket a hivataluk és a 

diplomájuk után, hogy tekintetes ur! 

Ennyi az egész.Bizony igy van 

ez. Annak a Sima Lászlónak ebben 

igaza volt és ez az igazság kell, 

hogy átmenjen a köztudatba . . . 

mert az újjászülető világban nem 

szabad a kabátos ember gyűlöletét 

istápolni, szítani . . . 

BARÁZDA 
amm ^-nsc-sj?**** ¿¿mmmvm&Bmmmmm 

i\ szentest református 
egyház 1918 évi november 
ho 2ü-án ¿ártott presby-

teri gyülesének-
határozata. 

A szenlesi református egyház 

presbyteriuma a nagy világátakkulás 

sorsdöntő időiben, a mult és jö-

vendő halárán megállva, a népek 

sorsát intéző Utenben s a magyar 

nemzet uj életében való erős hittel 

veszi tudomásul és írja fel évszá-

zados jegyzőkönyve uj alapjára 

Magyarországnak 1918 évi novem. 

ber hő 16-án minden más ország-

lói független és önálló népköztár-

sasággá történt kikiáltását — abban 

a meggyőződésben, hogy a köz-

társaság jelszavai és életerői csak 

azok a krisztusi demokratikus el-

vek lehelnek, amelyekért a magyar 

reformálussság négy évszázadon 

át, ezer áldozatot hozva munkál-

kodott, küzdött és oly sokat szen-

vedett s amelyek a megujuló világ-

ban egyedül válthatják valóra a 

nemzetek igazi szabadságát és füg-

getlenségét, a népek testvériségét 

és a s/.ó nemes értelme szerinti 

emberi egyenlőséget. 
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Vallomást tesz ama remény-

ségről, hogy a nagy átalakulás ezt 

a multat és jövendőt megbűnhő-

dött s most is a közte élő vele 

egyenlő szabadságot és jogokat él-

vező nemzetiségektől minden felől 

támadott magyarságot megszaba-

dítja ezredéves átkától: a szerte-

huzástól; e nagy idők fényével 

megvilágítja elölte a jövendő fel 

adatait, eggyé olvasztja, szeretetben 

ujjá szüli, hogy így a november 

16-ika szeletes napjává lehessen 

hazánk uj, boldogabb ezeréves jö-

vendőjének. 

Bizalommal és szép reményekel 

várja, hogy az uj Magyarország első 

népkormánya megszerzi a várva 

várt békét, melyért elbutítanak 

legjobbjaink a hosszú harc alatt 

s amely után buzgó imádság epe-

dez százezrek ajakán; a pusztulás 

tereiről visszahozza a haza szent 

földjére évek óta küzdő, vérző fiait 

s minden igaz magyar ember együtt 

működével a - Li\ ivj^ tvi cd 

éves integritását, megteremti benne 

a benső rendet, nemzetiségek és 

társadalmi osztályok közötti meg-

értést és békés egyesülési, az erő-

ket egyesítő szeretetet, a romokat 

eltakarító s a szel), nagyobb jövőt 

építgető ősi magyar lelkesedést, ál-

dozatkészséget és munkásságot, a 

tiszta erkölcsök feléledését és uj 

életet adó diadalmát. 

Lel ki- megnyugvással veszi tu-

domásul, hogy a szentesi reformá-

tus egyház vezetői, benne a Krisz-

tus evangéliumaink hírnökei, a 

jövő nemzedék nevelói és az összes 

belhivatalnokok szentköt eleségük-

nek ismerik e nehéz időkben tel-

jes eróvel, s/.ent munkássággal, ál-

dozatkész hűséggel állani hazánk és 

egyházunk szolgálatában és támo-

gatni nemes, áldásos működésében 

ugy az ország éléie állitolt népkor-

mányt és mellé rendelt nemzeti 

tanácsol, mint a rend megteremté-

sében és a közjó munkálásában 

velük működő helyi szervezeteket. 

Kinyilatkoztatja a presbytéi ium 

hogy tiszte és hivatatása szerint 

igyekezni fog az uj alakulások 

között is íz egyház híveit hazánk 

és egyházunk iránti hűségre és 

munkálkodásra lelki süeni es ve-

zetni. 

A nagy apostol szavával hívja 

fel azért eg\ házunk'tanácsa Szentes 

minden reformátusát, hogy „járja-

nak ugy, mint illik eihivalásukhoz 

teljes alázatossággal és szelídséggel 

elszenvedvén egymást a szeretetb< n 

igyekezvén megtartani a Léleknek 

egységét a békességnek köteleKében" 

s igy munkáljak hazánk szebb jö-

vőjét, igy gyújtsák ki újra egyhá-

zunk oltárán a szent tüzét; a hit 

remény s szeretet lángjait. 

Legyen a mi hitünk diadalom 

uj életet kezdő hazánk e Krisztus 

köztársasága, melynek örök fenn-

maradását az O lelke és evangéli-

uma szerinti igaz szabadság, egyen-

lőség és testvériség teszik biztossá I 

A gazdák és a birtokpoli-
tikái reformoL 

Kik jöhetnek számításba a föl-

darabolásnál? Hol a legszüksé-

gesebb a földparcellázás. A 

gazdatisztek sorsa. A 10 holdas 

tipus. A birtokok megváltási ára. 

Az ipar és bankok szerepe. A 

gazdasági szakoktatás. A hitel-

müveletek. 

(Folytatás.) 

A r e f o r m keresztülvitelére 

mennvi föld áll rendelkezésre? 

Az 1915. évi összeírás szerint 

birtokterületünk 47 millió kat. hol-

dat tett ki. E területből feldarabo-

lásra elsősorban alkalmas terület 

23—24 millió hold lehet. Az egész 

szántóterületből 1914-ben körül-

belül 13 — 14 millió hold 100 hol-

dason aluli kisgazdák birtokában 

volt, tehát mintegy 10 millió ka-

tasztrális szántóföld oszlott még 

a 100 holdon felüli birtokkategóriák 

között Ebből a Uötöt forgalmú 

birtokok, hitbizományok is, szán-

tóföldje i<erek számban 1 és félmil-

lió hold. A kötött forgalmú bir to-

kuk szántójának jelentékeny része 

erdőségekből áll. Községről-község-

re szemügyre kellene venni a bir-

tokmegoszlási viszonyokat, hogy a 

feldarabolható föld mennyiségéről 

tiszta képet kapjunk. Nekem az a 

meggyőződésem, hogy a rendelke-

zésre vonható földterületeken igen 

nagyszabású birtokpolitikai reform-

ra adnak lehetőséget. 

Hol volna a parcellázás a leg-

szükségesebb ? 

A föld eldarabolás ott a leg-

sürgősebb, ahol ti földmiveló nép 

a legsütübl» és i üielye/keili'.sének 

egyes nagy birtoktestek uij it ál ják 

A magy r nép mindenütt faluja 

határában akár terjeszkedni, idegen 

vidékre nem igen megy, ennélfogva 

legelső feladat :»/, hogy a nép ter-

jeszkedésének helyi lehetőiénél ;wl 

juk meg, elsősorban a községekbe/, 

közeleső birtoktestek veendők te-

kintetbe. A község klói távollékvő 

birtoktestek legtöbbször nem al-

kalmasak a parcellázásra, mert itt 

külön épilkezesek voimmak szük-

ségesek és a magas építkezési és 

a magas építkezési és leltári költ-

ségeket a parcellabirtokosok nem 

bírnák ki. Egy-két rossz termésű 

év feltétlenül tönkretenné őket. 

A nagyuradalmak megszűnésé-

vel az ezrekre menő gazdatisztek 

sorsa hogyan alakul ki ? 

Azok a gazdatisztek, akik a 

nagyobb birtoktestek eldarabolása 

illetve csökkentése következtében 

régi hivatásukra feleslegessé válnak 

elsősorban alkalmasak arra, hogy 

a parcellázásokra kevésbé megfe-

lelő területeken kisebb középüze-

mek eleré álljanak es peldaadásuk-

kal a népies gazdálkodást irányít-

sák, a mezőgazdasági kultura fej-

lesztésében közreműködjenek. Ez 

a hivatás vár a fennmaradó közép-

bii tokokra is, amelyeknek üzemét 

egvs erre felbontani képtelenség, 

mert ennek a mezőgazdasági ter-

melés mérhetetlen kárát vallaná. 

Megfelelő-e a 10 holdas tipus? 

A 10 holdam.4WC£jl\«k egyes 

helyeken kevés, más helyeken sok 

A bolgárkertészet bevezetésével 

aránylag kis területeken is virágzó 

népjólétet vazsárolhalunk elő, vi-

szont vannak vidékeink, ahol a 

gazdának lóleg szem termelésre gyári 

nyers anyagok előállítására kell 

alapítania üzemét. Ha e helyeken 

a mezőgazdasági iparok fejlesztése 

revén neui támogatják a mezőgaz-

daságot, közjólét helyett tengődő 

existenciákat fogunk teremteni. 

A/, ipari vállalatok viszont na-

gyobb birtoktesteket feltételeznek. 

Ebből is látszik, hogy bizonyos 

területi egység nyers alkalmazásá-

val a földreform kérdését aligha 

oldhatjuk meg. Helyesnek tartanám 

ha nem a területi maximumot 

vennék alapul, hanem a föld ki-

termelhetőségének értékét, mely a 

helyi viszonyokhoz képest rendkí-

vül változik a termelés és értéke-

sítés lehetőségei szerint. Fontosak 

a középbirtokok, mert ezek nem-

csak támogathatják a kisbirtokot^ 

hanem segíthetnek azzal is, hogy 

módot adnak a kisbirtoknak és 

hozzátartozóiknak a*keresetre olyan 

időben, amikor ezek sajái kisgaz-

daságuk!) n teljes munkaerejüket 

nem érvényesíthetik. 

Mi volna a birtokok megvál-

tási ára? 

Legigazságosabb kulcsot a bir-

iok valóságos jövedelmezőségében 

lehelne megtalálnunk. A kialakuló 

terményárak, munkabérek és az 

ip «rí szükségletek költségei fogják 

eldönteni a föld hozadékát. 
Milyen intézke (lesekkel kellene 

kapcsolatba hozni a földreformot ? 
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A birtokpolitikai torvény két-

ségtelenül statuálni fogja az állani 

megváltási jogát. Igen fontos, hogy 

a jog gyakorlatának ellenőrzésére 

a k o r n u ny megfelelő tanácsot szer-

vezzen tfragi melié. A végrehajtás-

sal egy ene a célra szervezett ön-

zetlen intézményt kell hivatottá 

tenni állami ellenőrzés alatt. Az uj 

birtokfoglalások a hitelmüveletek 

egész sorozatát feltételezik, hiszen 

a legtöbb parcellabirtokosnak nem-

csak a földvásárláshoz, de az üzem 

berendezéséhez szükséges tőkéje is 

hiányzik. Gondoskodni kell emelett 

a7 időközi hitel kielégítéséről is. 

Minden nagyobb faluban gazdasági 

iskolát kell szervezni a nép szá-

mára. A vándortanitói intézményt 

ki kell fejleszteni szervezni a fal-

vakban a gazdaköröket es ennek 

székhelyeként a „Népház"-at, ahol 

a tanácsadó irodától kezdve az ol-

vasókörig mindent megtalál a kis-

gazda, amire okulása és szellemi 

igényeinek kielégítése szempont};ír 

ból szüksége van. 

Vége. 

H Í R E I N K . 
— Felhivatnak azok a háztu-

lajdonosok, akik hajlandók a hely-

ben beszállásolandó lisztek részére 

a kölcsönösen megállapított bérösz-

szegért bútorozott szobát e^y vagy 

két személyre kiadni, azok a fenti 

körülményt a városi katonaügyve-

zetőnél (emelet 46) jelentsék be. 

GÁLFFY katonaügyvezető. 

— Azok a hadirokkantak, 

akik egy éves gyümölcs és kert-

gazdasági rokkant tanfolyamon akar-

nak részt venni, jelentkezzenek a 

hadigondozó népirodánál. (Várme-

gyeház emelet 21. ajtószám.) 

— Kétszáz hadirokkant al-

kalmazása. A Magyar Államvasutak 

igazgatósága főleg számviteli irodai 

munkák elvégzése céljából hajlandó 

volna részben Budapesten, részben 

pedig a szegedi leszámoló hivatal-

nál mintegy 200 olyan hadirokkan-

tat alkalmazni, akik a számvetési 

alapmüveletekben jártasak, írni és 

oivasni tudnak, műveltségük pedig 

körülbelül oly mérvű, hogy az a 

négy középiskola elvégzésének meg-

felel. A négy középiskola elvégzé-

sének o k m á n y s z e r íí igazolása, 

amennyiben a fenti előfeltételek 

fen forognak, nem kívántatik meg. 

Jelentkezni lehet a hadigondozó nép-

iroda igazgatójánál. (Vármegyeház 

emelet 21. ajtó.) 

— A Színházi élet Incze Sán-
dor népszerű lapja e héten párat-
lanul változatos, érdekes tartalom-
mal jelent meg. Herczeg Ferenc 
legújabb darabjáról mond el inti-
mitásokat. Sródy Sándor pedig a 
Vígszínház premierjéről a „Szen-
vedély w-ről nyilatkozik. E szám 
részletesen foglalkozik a Színházi 
élet Gyermekszinházával, mely előre 
láthatólag népszerű lesz a többi 
színházak mellett. A rendes rova-
tok Intim Pista, Hetivers, Szépség-
ápolás, kottamelléklet teszik még 
vonzóvá a számot, mely közli Ka-
rinthy Frigyes „A Téma" cimű egy-
felvonásosát. Egyes szám ára 1 K. 
20 fii 1. Előfizetési ára negyed évre 
K 12*50 Kiadóhivatal Erzsébet körút 
29 szám. Budapest. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája 

Az öt legfiatalabb évfolyamra 
vonatkozó 

Behivási parancs! 
Magyarország demokraiikus füf-

geueiiségeiieR, oeíso' rendiének, la-
kossága személyi és vagyoni biz-
tonságának, valamint általában a 
törvényes rend fenntartásának biz-
tosítására a magyar miniszterelnök 
5220 ein. számú körrendelete alap 
ján katonai szoigállattételre behi-
vatnak, illetve benntartatnak: 

1. Az 1896 , 1S97., 1898., 1899. 
és 1900. szüietésü évfolyambeli ka-
tonailag kiképzett volt hadseregbeli 
(haditengerészet), honvéd és nép-
fölkeló eg}ének, akik 1918 októ-
ber 30-án tényleges katonai szolgá-
latban állottak. Ezen egyének a 
lakóhelyükhöz legközelebb e s ó 
gyalog-, huszár- vagy tűzérpólíes-
tekhez vagy kiegészítő parancs-
nokságokhoz, ahol pedig ilyenek 
nincsennek, a katonai állomáspa-
rancsnok sagok hoz haladéktalanul 
bevonulni tartoznak. 

Kivételt képeznek a főiskolai 
hallgatók, továbbá a nemzetőrség 
szervezése céljából soron kivül el-
bocsátott tanítók, tanárok és köz-
igazgatási tisztviselők, akik ezen 
minősültségüket igazolják, illetőleg 
a 28127. eln la. számú rendelettel 
elbocsáttattak. 

2 Az 1896., 1897., 1898., 1899. 
és 1900. születési évfolyambeli 
egyének, akik jelenleg vagy agadra 
kelt sereg, vagy a mögöltes ország-
rész bárminő alakulásánál katonai 
szolgálatot teljesítenek,továbbá azon 
fenntnevezett évfolyamokba nem 
tartozó tartalékos és népfölkelő tisz 
tek, akik önként tovább szolgálni 
óhajtanak, további rendelkezésig 
katonai szolgálatban maradnak. 

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

21180—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő 

Kurca mederben termeit nád folyó 

évi december hó 2-án a helyszínen 

tartandó nyilvános szóbeli árveré-

sen azonnali készpénz fizetés mel-

lett eladatik. 

Az árverés délelőtt 8 órakor 

a szegvári határnál kezdődik, dél-

után 1 órakor a Vecseri toknál. . 

Szentes, 1918 nov. hó 16. 

Dr. Kiss 
polgármester-h. 

21181 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város által tartott te-

nyész apaállatok és előfogatos lo-

vak részére szalmára és kukorica 

.szárr van 9?üksége a váresn*k. 

Felhivatnak azok, kiknek eladó 

izalmájuk, vagy kukorica szárjuk 

van, jelentkezzenek a gazdasági ta-

nácsnoknál. 

Szentes, 1918 november 16. 

Dr. Kiss 
polgármester-h. 

Budapest, 1018 november 12. 

Itartha Albert s. L 
magyar hadügyminiszter. 

21274 — 1918 szám. 

Hirdetmény. 
a magyar hadügyminiszter ren-

delete folytán közhírré teszem., 

hogy a katonai elbocsátó helyek 

által elbocsájtott egyének tartózko-

dási helyükre való beérkezésükkor 

a közigazgatási hatóságoknál (köz-

ségi elöljáróságoknál) nyilvántartás 

végett jelentkezzenek. 

Szentes, 1918 nov. 21. 

Dr. Kiss 
polgármester-h. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

6013—kp. 1918. 

Hirdetmény. 
A városi bitangakolból f. hó 

21én 1 drb. éves forma vöröstarka 

üsző kiszabadult vagy ellopták. 

Felhivatnak mindazok, akik a 

borjú ró. vagy annak eltűnéséről 

tudomással bírnak, hogy a rendőr-

kapitányságnál jelentkezzenek, ahol 

eselleg díjazásban is részesülnek. 

Szentes, 1918 nov. 23-án. 

dr. Négyessy 
h. r. kapitány. 
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sL Ö I F S , ^ 
lehetőleg erosebb íanoiK.ok ós s«\ját sx-r/:í'd;'-

val valamint értelmes "konyha és gyümölcs 
m u 

Szentes város polgármesterétől 

'21210- 1018 szám. 

r :tmeny. 

leP S P 

f. évi január l-re fogadlatik — Ajánlatok eddigi működése, 

családi állapot és igényei megjelölésével l f f iOI I Íá lg , ' 11 • 

és Fiit Pa. Sz Tamási gazdaságának u. posta Puszi a -

pó, Szolnokmegye küldendők. 

\ a v a r hadügyminiszter 
llU'M)- l>. 1018 számú rende-
ii le í; |>j-<11 közlöm a város lakos-
ságával a következőket : 

Olyanok családtagjától akik a 
jelenlegi viszonyok között vissza-
élve garázdálkodnak, fosztogatnak, 
rabolnak és egyébb bűncselekmé-
nyeket követnek el, a hadisegély 
megvonandó. 

Szentes, 1918 november 20. 

Katonaügyosztály. 

• 1 SÍ * £ s
 Jl 

a j d a R a h n t 
iapopnidáiíi 

t é 

elvállal min Jen a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 
4 

5 1 P I f i s I 
r n l J sí ÍJ £ 

¡¡010 
r 

n-rer i szóm L ' 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

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




