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KRÓNIKÁS JEGYZáTEK. 
A népkormány óva int attól, 

hogy mindent föííorgassunk, ami 

régi és íigyclmezleli a/ ország 

minden polgárai aua, hogy min-

den törvény hatályban van, ame-

lvet a november 16-iki néphatáro-

zat el nem törült. 

Jo. Én hiszem es tudom, hogy 

a népkormánynak igaza van. 

De nem hajlandó elhinni min-

denki. 

Szabadság: - s-?.ó jeSfi-.tényei | 

de mennyien nincsenek tisztában. 

Illetve soka i értelmezik a szabad-

ságot, hogy minden szabad, ami 

eddig nem voil. 

Én nem akarok vitába szállani 

senkivel sem e tekintetben, csak 

kontatálok egy szomorú igazságot 

hogy a szabadság nagyon tág ér-

telmezése ke*.d a szabadság vesze-

delme lenni. , 

A szabadságnak félelmesen ve-

szedelmes ereje van, ha télrema-

gyarázzák. Nez/ilk az orosz példát 

amelyet nemzetközi veszedelemnek 

állítanak ma már oda. 

Szigorú reái lássál nézve a 

dolgokat, abb:ü a pillanatban an int 

a szabadságot a legtágabb értelem 

bem magy nr/.uk, n onib oi »• ju-

tunk az egyik elnyomaiásból a má-

sikba. 

Gondolkozzunk k o ¡11 o 1 -y a n : 

minden elnyomatás igazságod.- ,1. 

Az az elnyomatás, amelyben eddig 

volt részük, a nagy vapon részé-

ről jövő elnyomatás epen ugv, 

ainikepen a l>olsevi alapon jelent-

kező elnyomatás. 

Az igazság ez. A komminizmust 

máról holnapra megvalósítani nem 

lehet s mei l az, ami . z elméletben 

gyönyörű szép, kérdés, mikeprn 

fest a valóságban, maradjunk a 

közép uton. Mindenki joggal bír, 

hogy beleszóljon a közügyek inté-

zésébe, a vagyon hatalma uiegdőit 

a jövendőt keli felépíteni. 

Csöndes és komoly szemlélője 

vagyok az esem' nyéknek. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendők a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
3*T előfizetési dijak. 

Látom, hogy miképen küzde-

nek egymással szemben szempon-

tok és érvényesülési vágya«. 

Nem ítélek meg senkit. El-

végre is ebben a nagy átalakulási 

folyamait) n persze, hogy mindenki 

arra törekszik, hogy magának, ha 

lehet pozíciót teremtsen. 

Látok embereket kiemelkedni 

az ismeretlenség homályából és 

látok gyilkos támadásokat zudulni 

egyesek ellen Lat^k törekveseket 

amelyek a legszélsőbb, irányzat 

ci j ű t u ^ a i CVTIOAZ««IV" é'S u i iOk 

viszont embereket, akik a zavaros-

ban halászni igyekeznek. 

Ott van a példa rá : 1 Heltai 

Viktor. 

Kis gyerek ¿oromtól olt küz-

döttem a kö;éiet porrondján. És 

mindig bizony«-; uj-ájat logolt ei 

amikor latiam, hogy az eszményi 

küzdelmet, mint mocskolják be. 

Bi; ony nekem nagyon fáj, hogy 

a bűnök megsemmisítése a jels/ó 

akkor a bűnök egész légiója tud 

előre törni . . . 

Nagyon, nagyon csúnya histó-

ria ez ! 
* 

A mult pénteki népgyűlésen 

ha jól emleks/em G\öt i József pol-

nártár^ un a/1 mondotta, ho^v még 

Szentesen nem nyn/tak meg senkii 

pedig máshol ezt is meg cseleked-

ték. 

Hiszen ebben tökéletes igaz-

sága. van 

Csak az már a kérdés vajon 

azok « megnyu/.ások mennyiben 

segítették elő a szabadságot es 

mennyiben tették tökéletesbbé a 

szabadságol 

Azt hiszem semmcnyire sem. 

Én megértem, ha a nép pillanat-

nyi dühe azok ellen fordul, akikkel 

közvetlenül érintkezett magán és 

hivatalos ügyeiben. Elvégre hiszen 

nem veheti elő például a szentesi 

nép sem Windischgratz herceget 

a okért a nyavalyákért, amelyek 

itt vannak . . 

Én mondtam és mondom még 

egyszer: keil n-pilélet, de vigyáz-

zunk vele, mert mi sem könnyebb 

mint első haragban megnyúzni 

valakit és futni engedni az igazi 

bűnösöket. Azokat, akik minden 

kellemetlent 9 legalsóbb halóságra 

bíztak és minden dicsőséget ma-

guknak igyekeztek megtartani . . 

« 

Ki tudna ma elég okos lenni 

e tekintetben, hogy megmondhassa 

vajon mit és hogyan kell ma cse-

lekedni ugy, hogy a jelen pillanat-

ban komolyan tudjuk szolgálni 

egt&z haiározoirsaggai a jovendo 

ügyét. 

Amint én nem tudom ezt meg-

mondani, azonképen nem tudja azt 

más sem, íöntartás nélkül követi 

a Károlyi Mihály kormányát 

Szervezkedések folynak. Am 

helyes, de ha szervezkedünk, ne 

lőjjüiík tul a célon. Mert ma ez a 

legkönnyebb. 

A hidegvérre mindig szükség 

volt. De a legnagyobb s z ü k s é g 

most van rá. 

Mull és jelen intő példa lehet: 

a jövendőről van szó/ 

B A R Á Z D A 

félreértések 
ö z ö n é b e n 

élünk. Pedig keressük a tisztán lá-

tást es me^is csak vak homály az, 

ami szemeink elé tárul. 

Pedig szeretnénk tisztán látni. 

Szeretnők azt, ha a forradalom 

mámoros lelkesedése után nem ke-

letkeznének telkeinkben a fájó csa 

lódás érzése. Szeretnők azt, ha a 

i szabad Magyarország liai végre 

egymásra tudnának találni, ha nem 

i a vad szenvedélyek viharai korbá-

csolnák lelkeinket, akkor, amidőn 

az alkotó munkásság ideje elkövet-

! kezik. 

Miért ¡ölt a magyar forrada-

lom ? 

Azért vájjon, hogy akkor, ami-

dón már szabad lett a nemzet, mi 
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a szabad hazának szabad fiin ne 

értsük meg azt, hogv mi a szabad-

ság? 

Azért jött-e a magyar torra-

dalom, hogy vak rövid látással egy-

más ellen rohanjunk vad gvűlölet-

tel és fölforgassunk mindent, ami 

még rendben volt ? 

Azért jött-e a forradalom, hogy 

megtagadjunk törvényi, rendel, hogy 

a köröskörül ólálkodó ellenség 

épen a magyarok lakta földön ta-

láljon fölfordulást, szerteluuást, li-

hegő és bbsszuvágyó szenvedélye-

ket, fanatikus rombolás vágyat ? 

Nem, nem. A magyar forrada-

lom nem ezért jött. Nem e/ért kel-

lett. * 

Kellett a magyar forradalom, 

hogy a magyar nemzet szabad le-

gyen, rátalálhasson önmagára es 

hogy vége legyen annak a rettene-

tes háborúnak, amelyet elsó pilla-

natban saját hazánk megvédése vé 

gett vivott küzdelemnek lehetett 

talán tekinteni, de amelyről hama-

rosan kitűnt, hogy nem a magyar-

ság háborúja, hanem a trónjavesz-

tett dinasztia élet-halál harca a ha-

talom biztosításáért es a kevesek 

uralmának megtartásáért. 

Ki meri^azt mondani, hogy egy 

négy százados elnyomatás rendsze-

rének minden bűneit egyszeree 

jóvá lehel tenni ? Ki meri azt meg-

győződéssel állitani, hogy a szaka-

datlan hazugságok birodalma egy 

szempillantás alatt átalukulh «t ? Ki 

mer arra gondolni, hogy abban uz 

országban, amelyet a legalkotmá-

nyosabb zsarnokság — a Ferencz 

József — uralma kiforgatott min-

den szabadságból, egyszerre minden 

gyökeresen és ugy alakuljon át, 

amint mindannyian szerelnénk. 

Erre senki sem gondolhat 

A fanatikus düh kik eiien irá-

nyul elsősorban / 

Vájjon «azok eilen, akik min-

den nyomorúságnak okai valaiiak ? 

Vájjon azok elten, akik meg-

mételyezlek az országot, vájjon 

azok ellen, akik koldussá és nyo-

morulttá tették a mpel? 

Mondjuk meg őszintén, hogy 

nem. 

A nagy bűnösök menekülnek, 

a kisebbb bűnösök meglapulnak és 

azok, akik sokszor meggyőződésük 

ellenére eszközei voltak a hat tlom- , 

nak, mert odaállította őket a sors i 

könyörteleusége, hogy rabszolgái 

legyenek hivataloknak, anu I vek I 

közvetlenül érintkeznek a néppel, 

azok a bűnbakok. Azoknak meg a 

bőrét is lenyúzzák I 

Igaz: a lemult hatalom rend-I 

szerre a7 erkölcstelenség és a jog-

fosztás volt es ennek a rendszer-

nek a háború arra is jó volt, hogy 

az útjában álló embereket egysze-

rűen e legye :i katonai szolgálattal 

az útból. De az is igaz, hogy i hi-

vatal mindig csak eszköz volt a 

hatalom kezében és a hivatalnok 

epp ugy köteles volt minden ren-

deletet végrehajtani, mint •> katona 

gyilkolni a parancsszóra. 

De ki merne gyilkosnak mon-

dani a katonát azerl, mert a há-

borúban ölt ? Senki ugv-e, mert 

hiszen csak eszköz volt. vájjon 

miért volna gazember a tisztviselő, 

aki felső parancsra gazember ren-

deletet hajtott végre? 

Gondolkozzunk. Hogy addig 

fejlődlek a viszonyok a múltban, 

ahóvá jutottak: mindenki bűnös 

benne. 

Huszonkét eve mondta Ugrón 

Gábor „gyenge a nép, romiolt az 

értelníiség." Igaza volt 

De tegyük a szivünkre a ke-

zűnkéi, vájjon nisszüii-e, högY eíég 

erő, elég akarat lesz bennünk a 

megvalósultat . megtartani, vájjon 

nem személyi és egyéni hiúság iesz 

ismét, ami vezérelni fog es urai-

kodni? 

Ert tük meg: szabadok vagyunk. 

Értsük meg: rajtunk alt, hogy azok 

maradjunk. 

De azt is értsük meg, hogy 

pillanatok alatt nem lesz jóv í min 

den, hogy mindannyiónknak min-

den fenntartás nélkül dolgoznunk 

kell békés egyetértéssel, szeretet-

tel, kitartással, bittel és reménnyel 

nem rettenve vissza a csalódások-

tól sem, komoly megfontolással, 

ha kell lemondással, mindenkor 

megérté re törekedve a jövendőéri 

Ne dobjunk a világba jelsza 

vakat: hideg megfontolással visz-

szük diadalra, komoly elszállásra 

készen a s / a b a d Magyarország 

szent ügvet ! 

2 K 

— A helybeli állami főgimná-

ziumban hétfőn, december 2-án 

megkezdődik a tanítás. 

Kormánybiztosi kinevezés. 

A korot;«n> (vSi>n^r.nlváriiK ^ye kor 

mánybi/.losav.i Jócsák Kárólvt ne 

vezte ki. 

— Kinevezés. Balázsovits Dezső 

foldin'ét i népkor.mti»} a töldmi-

velesnoyi minisztérium osztály taná-

csosa vá neve/te ki. 

Városi kőzgyülés. Szentes 

város képviselőtestülete vasárnap 

délelőtt 0 órakor rendes közgyűlést 

tart, amelyen néhány a mai hely-

zetből folyó igen fontos ügyben fog 

határozni. 

Esik a hó. Pénteken dél-

tájban megindul' M havazás. Előbb 

lassú ütemekben, majd szapora 

gyorsasággal kezdtek hullani a hó-

pihék és lassanként fehér hótaka-

róval vonták be az egész városi. 

Pénteken este 7 órára az egész vá-

ros fehér volt a mintegy öt cenli-

méter vastag hótakarótói. A kedve-

zőtlen őszi időjárás következtében 

az a november végi havazás nagyon 

is kellemetlen jelenség. Az őszi 

gazdasági munkák befejezését az 

állandó esőzés lehetette/iné tette, 

sem a szántás vetes, sem a szőlők 

bet Ki.rasa nem volt befejezhető. 

Az általános gazdasági helyzet na-

gyon is kívánatosan lenné, hogy ez 

az András% napi hó csak néhány 

napig tartana es utána tartós jő 

idő következnék, <imel} a legton-

losabb munkák elvégzését biztosi-

tan . neiiogy 1919-ben a legnagyobb 

nyomornak tegyünk kénytelenek 

neki menni. 

— Iskolai értesítés. Tudatom 

az iparostanoncokat es a mester 

urakat, hogy az iparos tanonc \s-

Uo . ban a t.mitás f. évi december 

3-aii (keddenj a szokott helyen és 

időben megkezdődik, Papp Lajos 

igazgat«. 

Hadisegély ügyben külön-

böző rendeleteket bocsátott ki a 

hadügyminiszter Ezek közül a leg-

lényegesebbeket a városi hatóság 

hirdetmény utján is kozé leszi. A 

hirdetményekre, amelyek lapunkban 

is olvashatók, felhívjuk az érdekel-

lek ügyeimét. 

— A Katonai leszerelés sza-

kadatlanul folyik Szentesen is. A 

leszerelést megnehezíti azonban az 

a körülmény, hogy az érdekeltek 

, igen gyakran nem visznek niaguk-

I kai semmiféle katonai igazoló ok-

ma: vi Nyomatékosan ligyeimezle-

tünl ep n a :erl minden leszerelő 

katonai, hogy miml n néven neve-

/.< ndő kaion i okmányt vigyenek 

magukkal, 

Felilivas. A harctérről haza-

érkező katonákat »i vasútállomásnál 

ni 'h g étellel fogadia a városi tanács. 

Felhívja a varos polgárságát, hogy 

.i fogadtatás ko|i:,*g;:inek fedezésere 

« lakozzon és pénzbeli adományai* 

kát a városi iiazipénz • rnál szíves-

kedjenek In-tizeim. Kríl Szenles vá-

i ros tanacsanak líiltí evi november 
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hó 23-a 11 lurtolt üléséből. Dr. Kiss 

Béla polgármester lu 
— A baromti kivitel. Több 

oldalról intéztek kérdést hozzánk 
tekintetben, hogy a baromti kivitel 
szabadságát elrendelte-e a népkor-
mány. Tudomásunk szeriül ilyen 
rendelet nem erkezetl Szentesre, 
tisztán arról van szó, hogy a köz-
élelmezési miniszter megkereste a 
helyi nemzeti tanácsot, hogy a ha 
romfi fölösleg kivitelet engedje meg. 
Hivatalos közleményekből annyit 
tudunk, hogy a helyi nemzeti tanacs 
régebbi határozata alapján all es 
27-dike óta a hizlalt liba kivitelét 
sem engedi meg. Ez utóbbi rendel-
kezést mi a magunk részéről nem 
tartjuk tulvágosan szigorúnak, mert 
hiszen ma napság hizlalt liba alig 
van, ami van, annak piaca helyben 
is van. 

— Petróleum önálló iparosoknak. A 
szentesi ipartestület altal eddig kiadott pet-
róleum igazolványok érvénytelenek, petró-
leum kiosztásban csak azok az önálló ipa-
rosok részesülnek, akik ujab jegyért decem-
ber hó 2-kán délután fél 3 órától kezdve 
jelentkeznek, vagy azért bárkit beküldenek 
Ipartestülethez és nincsen villany világítá-
suk. A petróleum kiosztás pedig másnap 
• -crvjs dec. 8-ikán reggel 9 órakor veszi 
Kezdetét a testület szeknazavai szemben 
lévő Jelenfy-íéle boltban, de csak a jegyek 
felmutatása és apró pénzzel való fizetés el 
lenében. A kio»ztás végezetig tart,a lömeges 
jelentkezés felesleges volna. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Köszönetet mond Baktai András 
Szentes város nemes érzelmű kö-
zönségének, kik szívesek voltak 
adakozni cimbalom beszerzésére. 
Amidőn ezt előre bocsátom, egy-
idejűleg tudatom a n. é. közönség-
gé!, hogy cimbalom hangolását es 
tanítását, valamint zongora hango 
lást is elvállalok. Lakásom Lakos 

utca 18. szám alatt. :-: 
Tisztelettel B a k t a i And rás r. katona, 

Ügyvédi irodámat 
a református egyház bérhá-

zában (Kossuth ter 4. szám) 

• i i e ^ n y i i o U t i i t i . 

Dr. Péter Ernő. 

214-86 —1918 szóiul. 

Hirdetmény. 
Tudomására hozza Szentes va-

ros tanácsa a harciéi ról hazaerkezö 
katonáknak, hogy őket 1918 évi 
december hó 1 -tol 1919 évi már-
cius hó l-ig terjedő három hónapon 
ál következőképpen lógja ellátni 
élelemmel : 

1. Ingyenes kenyér es hus el-
látásban reszesili azokat a katoná-
kat, t\orzálartozó .hadi^egélyezette-
ket, akik teljesen vagyontalan re-
gények, továbbá azokat, akik a kö-
rülmenyekhez képest ingyenes el-
látásra vannak szorulva. 

2. Féláru kenyér és hus ellá-
tásban részesiti azok d a katonákat 
es hozzátartozó hadisegeivezei tekel 
akik nem teljesen szegények es 
vagyontalanok, de vagyonuk mel-
lett a teli három hónapon át élel-
mezési segélyre rászorultak. 

A katonák saját személyük re 
kapnak hetenként 2 és fél kg lisz-
tet, vagy 3 kg. kenyerei, továbbá 
ugy ók, mint a hozzátartozó hadi-
segelyezetlek kapnak hetenként há-
romszor szemelvenként egy negyed 
kilogramm husi. 

A hus kimérő helyiség külön 
hirdetményben lesz a közönség tu 
domására hozva. 

Felhivatnak az összes harctér-
ről hazaérkező katonák és hadi-
özvegyek, hogy családjuk elelmi-
szerkönyvét és a hadisegélyezési 
könyvet a városi közgyűlési terembe 
az alábbi sorrendben hozzák ma-
gukkal : 

November 26-án az l kerület-
beli lakosok. 

November 27 én a II. kerület 
beli lakosok. 

No ve nber 28-án a III. kerület-
beli lakosok. 

November 29-én n kerület-
beli lakosok. 

November 30 án a külterületek. 
Akik bárme v körülmény miatt 

a kitűzött napon nem jelenhetnek 
meg, azok december hó 2 án je-
lentkezzenek 

Akiktiéi a hadisegélyezési köny-
vecske nincsen kéznél, azok a Vá-
rosháza 26 számú szobájából a csa-
ládtagok számát feltüntető jegyzé-
ket hozzanak magukkal. 

Kell Szentes város tanácsának 
1918 évi november hó 22-ik napján 
tfirtolt üléséből. 

rancsnokság rendelete alapján uta-
i sitom mindazokat a katonai szol-
gálatot teljesített 1876 vagy fiata-
labb születésű évfolyambeli egyéne-
ket, kik a leszerelés alka,mával, vagy 
háború tartama alatt vasúti szolgá-
latot teljesítettek (Heresbáhnoknál 
illetve Belriebs bataitlonoknál) s je-
lenleg nem állanak a Máv. szolga-
lataban, hogy a váczi magyar va-
sút ezredhez azonnal vonuljanak be. 

A bevonultak a MÁV. rendel-
kezésére fognak bocsájtatni mint 
vasutasok. 

Szentes, 1918. nov. 25. 

Ka tonaiigy v ezetö. 

Főjegyző 

20557 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a hadba vonultak 

hadisegelyben részesülő hozzátar-
tozóit, iiogy a luidügyminister ren-
delete folytán a hadisegélyt decem-
ber hóra is kifogja fizetni a hadi-
segély hivatal azon családok részére 
is, auová a hadbavonult október 
vagy november hóban hazaérkezett. 

Minthogy ezen családok hadi-
segélve 1919 január l tői beszün-
ledendó lesz, felhívom az összes 
hadisegvlyben részesülő családokat 
hogv (I cember hó folyamán, mi-
helyst hadisegélyüket megkapták, 

a hadisegély hivatalban (városháza 
26 sz. szoba) jelenjenek meg. 

Tájékoztatásul meg jegyz e m, 
hogy az ismét bevonult öt legfiata-
labb korosztálybeli és még vissza 
nem tért hadbavonullak családtagjai 
a hadi segély élvezetében tovább is 
megmaradnak. 

Szentes. 1918 nov. 25. 

Polgármester, 

215Í8 ^1918 sz. 

Hirdetmény. 
A szegedi honv. kerületi Fa-

li irdeliu én 
Értesíttetnek a hazatérő kato-

nák, hogy a varos által ingyene-
sen adandó kenyér a következő 
sorrendben a városháza udvarán 
fog kiosztatni: 

Minden héten 1. Kedden d. e. 
8 órakor a IV. kerületbeli lakosok 
részére. 

2. Szerdán délelőtt S órakor 
a II. kerületbeli lakosok részére. 

3 Csütörtökön d. e. 8 órakor 
a külterületi lakosok részire 

4 Fénteken d. e. 8 órakor az 
I kerületbeli lakosok részére. 

5. Szombaton d. e. 8 órakor 
a III.'kerületbeli lakosok részére. 

Mindenki hozza magával az 
ingyenes kenyér-jegyet (a fehér 
szinű jegyet; mert e nélkül nem 
fog a kenyér kiadatni. 

Szentes 1918 november hó 30 

Kalpagos 
tanácsnok. 

21180-1918 szám. 

Hirdetmény, 
Szentes város tulajdonát tevő 

Kurca mederben termett nád folyó 
évi december hó 2-án a helyszínen 
tartandó nyilvános szóbeli árveré-
sen azonnali készpénz lizetés mel-
lett eladatik. 

Az árverés délelőtt 8 órakor 
a szegvári határnál kezdődik, áél-
után 1 órakor a Vecseri foknák 

Szentes, 1918 nov. hó 16. 

Dr. Kiss 
polgármester-h. 4 

2118Í—T9Í8 szám. ~~~ 

Hirdetmény. 
Szentes város által tartott le-

nyes/. apaállatok és előfogatos lo-
vak részére szalmára és kukorica 
szárr van szüksége a városnak. 

Felhívatnak azok, kiknek eladó 
szalmájuk, vagy kukorica szárjuk 
van, jelentkezzenek a gazdasági ta-
nácsnoknál. 

Szentes, 1918 november 16 

l)r. Kiss 
polgármester-h. 

Névjegyek és újévi üdvözlő kár-
tyák jutányosán készülnek lapunk 

nyomdájában. 
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21274* 1ÍM8 szám. 

Hirdetmény. 
lehetőleg erősebb tanoncok/ és saját szerszám«*.-. 

o ... iV 1,1''">' 11 1 ''tT 

val valamint értelmes konyha -és gyümölcs dek-ie loivi .!i o/ inue fcem 
hogy a katonai libocsáió helvek 
által eibocsájtott egyének tartózkc-
dási heiyukre való beérkezésükkor 
a közigazgatási hatóságoknál (köz-
ségi elöljáróságoknál) nvilvánlartás 

f. évi január l-re fogadtatik Ajánlatok eddigi működése, végett jelentkezzenek. 

családi állapot és igényei megjelfiláséve? M o m Í Ü S S
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é S F i i t Pa. Sz lamási gazdaságának n. posta Puszta -

pó, Szolnokmegye küldendők. 
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elvállal minden könyvnyomdászai köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, ponlosan a !eg-

jután• osabb árért. 
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Hirdetéseket jutányos árak fel let t 
veszünk fel. 
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Nyonugott VAJÜA B. U TÓDA villanyéi üre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes I(JI8. 




