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Főszerkesztő : 

SIMA LÁSZLÓ <ío 

, tA*É 

Egy egeszen uj világgal 
állunk szemben ma. 

A multat ismerjük: bűn-
nel és hibával van tele. 
Látjuk a jelent, amelynek 
.sok aggasztó jelensége ke-
mény gondct oko^. De 
nem látjuk még a jöven-
dőket 

Ezt látni, ezt tudni vol-
na pedig a legfontosabb. 

Az október végi forrada-
lom elsöpörte a kevesek 
uralmát, megdöntötte a 
korhadt oszlopokat: a ma 
munkája az a kötelesség, 
hogy minden romot elta-
karítsunk, ne csupán a 
mull bűneit és hibáit pusz-
títsuk el, de tegyük lehe-
tetlenné azt is, hogy még 
valaha olyan állapotok 
álljanak be, amelyek ha-
sonlók a multakhoz. 

Uj idők uj eszméket és 
az uj eszmék uj embere-
ket kívánnak minden őr-
helyére a közéletnek. 

A legnagyobb temetés, 
amelv elképzelhető egy 
bűnökben született és bű-
nökben kimúlt korszak te-
metése, de ez a temetés 
egv^zersmind a legfönsége-
sebb újjászületés is. 

Ne állassuk magunkat 
abban a gyermekes hitben, 
hogy tisztán a multak ösz-
szeomlása, a korhadt osz-
lopok eltakarítása, a romok 
elhordása már magában 
véve elege dó. 

A legkevésbbé sem 1 
Ki kell most ásni még 

a fundamentumokat is és 

ujrarakni, ujraalapozni 

mindent. 
Megtermékenyítő esz-

mék, cselekvésre való gon-

dolatokra van szükség és 

elő kell lépni a leszoritott-
ságból annak az értékes 
elemnek, amelyet a kor-

Hirdetések díjszabás szerint, 

T emetjfik az 
esztendőt 

s vele együtt a multat és 
csupán mi rajtunk múlik, 
hüby egyuttsV a jöver.dőt 
is el ne temessük. 

Ez áll az országra, ez 
áll a városra is. 

Senki fanatikusabb hittel 
nem küzdött az kevesek 
uralmára tölépitett Magyar-
ország megdöntéséért és 
ujabb boldogabb jövendő-
jéért, amelv a népjogokra i 
van alapítva ; senkinek 
nem volt meggyőződése ; 
sebb hite ennek a mi vá-
rosunknak jövendőjében, 
mint épen, a Szentesi 
Lapnak. 

Országos politikában 
épen ezért annak a függet-
lenségi politikának voltunk 
szószólói, amely nem elé-
gedett meg a holt dogmák 
meddő hirdetéseivel, de 
valóságra is akarta vinni 
elveit és ennek legbizto-
sabb bázisát a népjogok 
legszélesebb kiterjesztésé-
ben látta, viszont a városi 
politikában — tisztán a 
város fejlesztési politikát 
értve — a megfontolt és 
és jó l átgondolt tervszerű 
előre haladást szolgáltunk, 
kitartó küzdelmet vívtunk 
a maradiság ellen, de föl-
emeltük szavunkat az el-
hamarkodottság ellen is. 

A politika nem volt ön-
cél mi előttünk soha s 
amilyen tárgyi'a^ossággal 
szigorú kritikát gyakorol-
tunk a közélet minden vo-
nalán, épen olyan kímé-
letlen eréilyel vettük föl 
a küzdelmet mindenkor 
ha az tgyéni érdekek elő-
retörését és közérdek hát-
térbeszorulását láttuk. 

rupció érvényesülni nem 
engedett, a népuralomnak 
kifelyezésére kell jutni 
mindenütt. 

Megtermékenyítő eszmék 
i cselekvésre vaió gondola-
, lük/a v<iü ¿¿¿ükség és elő 
kell lépni a leszoritottság-
ból annak az értékes elem-
nek, amelyet a korrupció 

, érvényesülni nem engedett, 
a népuralomnak kifejezésre 
kell jutni mindenütt. -

Nem fölforditásról, nem 
! a társadalmi rend fölbori-
; tásáról beszéltünk : az új-
jászületett világ, a diadal-
masan előretörő eszmék 
feltartózhatatlanná teszik a 

j trrsadalom megreformálá-
sát s ez önmagától is ke-
resztül megy, ki tudna el-
lenállani az eszmék diada-
lának ? 

De mindenkinek érezni 
j kell azt a komoly köteles-
séget, amely leánk háram-
lik, minden embernek érez-
nie kell azt a nagy igaz-
ságot, Viogy a nép uralomra 
épült Magyarországnak be-
rendezkedése, megalapo-
zása megköveteli a rend-
szer megváltoztatásával a 
szenletyek megváltozását is. 

Krónikás jegyzetek. 

Év vége. 
Vajon mit temetünk ? és mf 

fog ránk virradni? 
Ki mondaná meg? 
Bizony senki. De azért mégis 

i örvendünk. 
örvendünk, hogy vége a há-

ború utolsó évének és bár ag-
gódva félünk a rossztól és jót 
alig merünk remélni, valami tit-
kos sejtéstől megittasulva hittel 
és bizalommal tekintünk a jöven-
döbe . . . 

V 
„Ki fogom vezettetni!" 
Ezt mondta a köztártasági pot-

pári párt alakuló gyűlésén az 

; elnök. 
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Klasszikus szavak, amennyiben 
ezeket a szavakat tettekkel klasz-
szikussá tette Tisza István. 

De e?ek a „klasszikus" szavak 
nem illettek egy köztársasági 
párti elnök szájába. 

Ugy látszik: az emberek nem 
tudnak megváltozni. Csak az idők. 

Szerencse, hogy az idők el-
mossák az embereket . . . 

* * 
* 

Föllendült a hírlapirodalom 
Szentesen. 

Annyi lap lesz már, hogy a 
fene se tudja hány. 

Kell-e, nem e? 
Nem az itt a kérdés. Illetve 

nem ez. a fökérdés. 
M.rv s VmV""A.. - -'•• 
- r • ~o - j 
Mindenki,/ ir, olvas es szó- j 

nokoi. 
És főként uj lapokra van szük- \ 

ség. 
Azok adják meg a zamatot. ! 

Tudniillik az uj közéletnek a za- i 
j t .UiK'ly idegenkedik min-
dentől, ami régi. 

Elvégre igaz is Én jó magam 1 

iá régen firkálok már. Tán írtam ( 

oko.it is, szamarat is. Tán még 
bele is tudok helyezkedni az uj 
világba is, de azért én mégis 
¡es k a régi maradok: az a pisz-
kV-'»-.!-';, sipkelőüö. 

.\lost azonban jó kedvem van, 
nuit ív:egéríeirt azl, amit régen j 
vártam: most már valóban azok ! 
fognak táncolni, akik eddig fü-
tyültek. 

Nekem ez a dolog kutyamód 
jól esik. 

* * 

. i 
Vasárnap, már a nini: vasár . 

napot értem, megverték a piacon 
népgyűlés közbtn, Füsti Molnár 
Sándor géplakatos mestert. 

Az eset, amilyen csúnya és 
sajnálatos, épen olyan tanulóá-
gos is. 

Mert ne feledjük el, hogy ez 
az -ütlegelés nem az elveknek ha-
nem a nyelveknek szólt. 

fis azt he feledjük el, hogy a 
nyelvek nagyon, de nagyon sok-
szor érdemelnek ki ütleget akkor 
amikor az elyek még tiszteletet 
parancsolnak 

Hiszem, hogy a szentesi szo- ! 
cir.ldemokrata 'párt erélyes óvása 
beszüntet a párt részéről min- I 
den ilyen és ehhez hasonló dol- j 
got, de azt is remélem, hogy 
aki okvetlen meg akarja magát 
veretni, mégis csak szűkebb kört 
választ magának, mint egy ellen-
tétes politikai meggyőződésű párt 
népgyülése. 

Szerintebb helyesebb, ha az, 
aki okvetlen közbe akar kiabálni 
az a cipőjét teszi a nyelvire, 
vagy otthon marad és krumplit 
hámoz. 

Annak nevezetesen helyesebb 
doiog a krumpli hámozás a poli-
tizálásnál. 

BARÁZDA. 

HÍREINK. 

Bolüog újévet kívánunk 
lapunk minden előfizetőjének 
és olvasójának. 

Házasság. Lapunk felelős 
szerkesztője Gyulai Mihály hét-
főn délelőtt tartotta esküvőjét 
Vajda Mariskával, Vajda # Bálint 
és neje Pardi Mária kedves leá- i 
nyával. 

vütiú'agyci p 'í i szer-
vezkedés. A szociálde-
mokrata párt január 2-án 
tartja vármegyei párt szer- ; 
vező gyűlését. A gvülé nek 
ket igen fontos tárgya van : 
a választásokra való szer-
vezkedés. amelynek elő-
adója Sima László lapunk 
főszerkesztője és a föld-
birtok reform, amelvnek 
előadója Jócsák Kálmán, 
vármegyénk kormánybiz-
tosa. A gyűlést a varmegyei 
kő/wvnlesi termiben tart-
ják meg 

Elmaradt a csókolódzos. 
A szentesi iparos ifjak karácsony 
másnapján tartott mtHcedvelő elő-
adása alkalmával előadott darab, 
amelynek cime : .„Levélváltás mé-
zeshetek előtt." néhány csókkal 
végződig. Legalább is a szerző 
ezt annak idején ugy gondolta 
ki. Nagy álmétkodására azonban 
a jelenvoltaknak, akik a darabot i 
ismerik, az előbb szóvá tett csók 
elmaradt. Mi oka lehel ennek ? 

Erre a választ a vigalmi bi 
zottságtól várjuk. 

Értesítjük a mulatni vágyó 
közönséget, hogy a szociálde- ; 
mokratapárt által a színházterembe 
és a sörcsarnokba rendezett szil-
veszteri báljára külön meghívót 
nem bocsájtunk ki. Kérjük a n. 
é. közönséget, a hírlapi meghí-
vást tudomásul venni. — Az 
elnökség. 

Köszönet nyilvánítás. A 
magyarországi földm. orsz szö-
vetségének szentesi csoportja 
által Karácsony első estélyén tar-
tott táncmulatságon felül fizetni 
szivesek voltak : Kovács Mihály-
né 6 kor. Kónya Teruska 6 kor. 
Oláh Sándor 2 kor. Lőwi Sán-
dor 5 kor. Farsang Ferencné 4 
kor. özv Laki Sándorné 10 kor. 
Gere Erzsike 2 kor Kerekes N. 
Sándor 1 kor. Fehér Lajos 2 kor. 

Franchit Hugó 10 kor Bartucz 
Teruska 4 kor Gaát Ferenc 2 
kor Lantos Franciska 4 kor. 
Szamosközi Lajos 8 kor. Király 
Sándor 20 kor. Hanka György 
10 kor Tóth Rozika 2 kor. Vajda 
Imréné ü kor. Kecse N. Teruska 
6 kor Szabó Mariska 2 kor. 
Piti Ferenc fi kor Ujj Imre 2 
kor. Jócsák Kálmán 4'J kor. Lé-
vai Antal 10 kor. Fábián Gábor 
Fábián Gáborné 1 kor. Mulat Mi-
hály 6 kor Győri Béla -l i<or, 
Krizsán Miklós'- 6 kor. Kürtös 
Mariska 10 kor. Kozma Juliska 
kor. Csala Péter 2 kor. Szilágyi 
Sándor 2 kor. Polyák Sándor 2 
korona (Folyt, köv.) 

Kiadja: Vajda B. Utód:i könyvnyomda 

229 1 1918 szám. 

hirdetmény. 
Zsirjegyet 1919 január hó 1-től 

kezdve csak a vagyontalanok 
kapnak a városi közélelmezési 
ügyosztálytól. A jobbmóduak ha-
tósági támogatással zsirsziikség-
letüket nem biztosithatják. 

Zsirjcgyel kapnak a hadiözve-
gyek,- hadiárv^k.- rokkant kato-
nák,- a katonai szolgálatból visz-
szatéi t egyének és ezek családjai,-
de ezek is csak akkor, lia eddig 
is segélyben részesültek és nem 
öltek vagy ölnek sertést 

A most emiitett egyének a meny-
nyiben a jegyre idényt tartanak, 
folyó évi december hó 28 tói 
kezdődőleg az i.le,ékes kerületi 
éle mezési iiódákban felvételre 
jelentkezés alkatmával fetmutatan-
dók az Összes élelmiszer köny-
vek és jegyek és ezenkizül a su-
gélykönyv e$ igazolvány. 

A hentesek es kimerok jegy 
nélkül senkinek sem adhatnak 
ki zsirt és szalonnái Ha a hente-
seknek V>bb készletük van. mint 
amennyi a jegyre szükséges, a 
többlet felett a közélelmezési 
hivatal rendelkezik. 

Ezen intézkedést kényszerű 
szükségletből tette meg a ható-
ság, inert jobbmódu embeiek 
is legtöbbször kényeimi es gaz-
dasági szempontból is a ható-
ságra támaszkodtak, ugy, hogy 
ma több mint 25.000 a zsir el-
látatlanok száma, ezek szükség-
letéről pedig a hatóság nem ké-
pes gondoskodni. 

Szentes, 1918 decz. 
VÁROSI KÖZÉLELMEZÉSI 
ÜGYOSZTÁLY VEZETŐJE. 

21971-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívja a tanács mindazon 

leszerelt, újból bevonult, további 
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rokkant katonákat, s a hadifo-
goly katonák feleségét, akik a 
kormány által tervbe vett föld-
osztásból részesülni óhajtanak 
ö s s z e í r á s u k végett a k i je lö l t b i -
zot tság e lőt t jelentkezzenek. 

Az összeírás a városháza köz-
gyűlési termében történik. Jelent-
kezni kötelesek : december 28-án 
.az 1 keríiletbeli, december V9-én 
és >0-án a 11. kerületi, december 
31-én a III. kerületi, - január 1 
és 2 án a IV. keriiletbeli, jan 
4_én a külterületbeliek, jan 5 
és 6-án az elmaradottak. 

Hozza magával mindenki le-
szerelési igazolványát, rokkantak 
n rokkantsági könyvüket, hadi-
In "yok feleségei a , hadisegély-

Tájékozásul közöltetik, hog) 
; lentkezőnel árra nézve 

,. . . itk >zrí kell, hogy a 
i föld árából, valamint 

gazdasági felszerelésre .saját és 
cs-iládja' :fenntartásának vésze 
lv /tL-i ê nélkül mily összest 
t;:t! kifizetni. 

i> . ates, 1918 évi décz hó 2 > 

Rokkanttisztak és egyenran-
gúak, valamint a tisztek és egyen-
rangúak özvegyei és árvái erre 
az egyszeri segélyre nem tarthat-
nak, igényt. 

Ezeknek a rendkívüli segélyek-
nek a kifizetése az évi segélyben 
részesülök részére december HU-
án, azok részére pedig, akik évi 
segélyben nem részesülnek de-
cember hó 31-én fog megtörténni 
Az érdekeltek a hadisegélykezelő 
hivatalnál (városháza 28 ajtó) 
jelentkezzenek. i 

Azok, akik az ideiglenes évi ! 
segély élvezetében nincsenek, I 
előbb a városi katonaügvosz-
táiynál jelentkezzenek igazolvá-
nyért, s ezek okvetlenül hozzák ; 
magukkal mindenféle, a rokkant-
sági a va*y a náVáiesétré"" Vonat-"" 
k'.^ó gdzotvinyt, vagy hivatalos 
iratot. 

Szentes, 1918 évi decz. hó 28 

POLGÁRMESTER 

bői eladó. Felvilágo-
sítás nyerhető: 

DR. CZUKERMAN ANDOR 
ügyvédi irodájában.. 

A szentesi 
Magántisztviselők, tisztviselőnők 
és kereskedelmi alkalmazottak 
egylete felkéri a tagjait, hogy 
decz. 29-én d. u 4 órakor a 
párttitkárság helyiségében (Petőfi 
szálloda) tartandó gzülésen fontos 
tárgyak megbeszélése céljából 

okvetlen jelenjenek meg. 

11. t c e r i i i e t 
Vesselényi utca 6 szám alatt 2 
vagy 3 tagu ^sálád ingyen lakást 
kaphat és azonnal elfoglalható 
bővebb felvilágosítás a helyszínen. 

21274—1918 s/.á 

VÁROSI TANÁCS. Hirdetmény. L a p k i h o r d ó 

2.i"3fi- 9!8 szám. 

iirdetmény 

A ntagyy hadügyminisfer •'!- , 
rendel•• , "hogy a hadirokkantak. , 
hadisé'¡illek és azok családja; 
te, *!h• a hadiözvegyek é i' u:-
rrvcik egyszeri segélyben rés/e 
sitt• ii. valamennyi tekintet mi-
it ' • ra. logy kap-e ide:;<t nes , 
évi segélyt, esetleg hadisegélyi, 
vagy sem. 

s.^éivie igényt tarthatnak 
1 A Országos Hadigondozó I 

Hivat:.; utókezelő és egyéb 
/«'U ibt 'i elhelyezett, már telüi 
\ , sgált hadirokkantak. 

: \ még nem felíilvizsi. 
(rok jnttá nem nyilvánított) ut-'» 
kezelő stb. intézetekberi levő ha 
di*eríiltek. 

A rikkant házak helyi » 
áási állományban levő rokkantak. 

Katonai egészségügy, inté-
zetekben (üdülőhelyeket, st .) ' 
ápöias alatt levő rokkantak 

1- v pontok alá nem eső mm 
den olyan rokkant, aki katonai 
ellátásban (rokkantsági vagy rok 
kantházi nyugdíjban, sebesülési 
vagy személyi pótdíjban) re 
szesül. 

H. Felülvizsgálat utján szabad 
ságolt, de katonai ellátást meg 
rem élvező, vagy orvosi bizo-
nyítvány alapján üdülési szabad-
ságon levő hadisérültek. 

Hadiözvegyek. 
8. Hadiárvák közül azok a 

férfiak, akik életüknek 16 évét 
és azok a leányárvák, akik éle-
tüknek 14 évét még nem töl-
tötték be. 

maj jvar hndhgyminisz-

tei rendelete folytán köz-

hírré teszem, hogy a ka-

tonai elbocsátó helyek M;.i! 

elbocsájlott egyének t: t !.*«z-

kndási helyökre va'ó be« r-

kezésnkkor a közigazgatási 

hatóságoknál (községi elöl-

járóságoknál) nyilván»:«r-

tás végett jelentkezzenek. 

Szentes 191H nov. 21. 

Dr Kt,ss 
polgármester h 

Eladó földek 
Kövesül mentén minM 
egy 300 kis hold ta 
nyaföld egészben v a g y j 

esetleg kisebb parcel-

lákban is gazdasági 

felszereléssel együtt 

Veresegyházán pedig 

mintegy 23 kis hold 
' tanyaföld szabadkéjz-

íelvtHeíik la-

punk kiadó-

hivataJában/. 

. Kossuth-lér 

4 szám. :—: 

Mindenki olvassa 

a 

Szentesi Lap"-ol! 

Nyomtatványokat 
Ízléses, csinos kiállí-
tásban. g y o rs a n és 
jutányos áron készít 

V A J D A B. U T Ó D A 
könyvnyomdája 
Szentes, Kossuth tér 

Ügyvédi 
i r o d á m a t 

a református egyház bérházában (Kossuth-

tér 4. szám) megnyitottam. ^ ^ ^ 
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H T Kiss János zenetanár 
25 tagu filharmonikus zenekara 1919. január hó 2-án este 8 órakor 

a színházteremben 
táncmulatsággal egybekötött 

h a n g v e r s e n y t rendez . 
J E G Y E K Kossuth-utca 17. szám..„a'latt 

F i z e s s e n elő a S Z E N T E S I L Í T R I 
Tudományos Mozgószinház. 
Vasárnap, 

1918. decemcer hó 29 én 

délután 4, este ti és 8 

órakor. 

4 felvonásban. 

A méltóságos 
asszony. 

Vígjá ték 3 felvonásban. 

Kedden, 
1918. december hó 3l-én 

csak egy előadás este 8 

órakor. 

il negyvenéves 
Társadalmi 

színmű 4 
• felvonásban. 

Főszereplő : Su&anna 

Grandais a szentesi 

közönség kedvence. 

Fényes kísérő műsor. 

Szerdán, 
1919 évi január hó 1-én 

délután 4, este 6 és 8 

órakor. 

Színre keríil: 

P u t i f á r n é . 
A Nordisk f i lmgyár 

remek drámá ja 5 

felvonásban. 

Főszereplők : 

Aoge Heartel és Ebba 

Thomsen 

Italmérés 
joggal, forgalmas helyen, megfelelő 

berendezéssel eladó és azonnal 

átvehető. Ugyancsak másik keres-

tetik és megegyezés esetén azonnal 

átvétetik.. Cim megtudható 
lapunk kiadóhivatalában. 

Nyomatott Vajda B. Utóda villányeröre berendezett könyvnyomdájában, Szentesen. 




