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á bor sorsa. 
A Huditcrmény lesz a borközpont. 

Ha egy terményben vagy áru-
cikkben nagv forgalom, élénk üzlet 
fejlődik ki, amikor az illető foglal-
kozási ág jól megvan alapozva, ak-
kor jön egy társaság, rendszerint 
olyanokból álló, akik azt a foglal-
kozást csak hírből ismerik, elneve-
zi magat központnak, kizárólagos-
sági jogot kap és mindenki helyett 
egyedül folytatja az üzletet. A vi-
rágzó kereskedelmi ágak azután 
a Központosítás után ujiy elhervad-
nak, mint dér után a rozsaszirom 
A termelés kedvetlenül megy és 
lassanként eltűnik az áru. 

Nagyon sokat irtunk a gyü-
mOlcsközpontról. Már tapasztalhat-
juk a következményeit. Egy hónap 
inulva az ê ér»z monarchia kétség-
beesve fogja tapasztalni « lehetet-
len intézkedések eredményeit. De 
nem tanúinak a példákból és uiost 
a borra vetette magát a közpon-
tosító törekvés. Szakkörökben el-
terjedt hirek szeri.it az Ausztriába 
én a vámkftiföldre irányuló bor-
és borpárlat-kivitelt a kormány 
a H« lih rraény Részvénytársaság-
nál akarja koncentrálni. 

A kereskedők és a termelók 
joggái attól felnek, hogy megszűnik 
ezáltal a szabad árképződé* és 
a külföldi vevők a kizárólagossági 
joggal leli uh unit vevővel tárgyái-
vá, esetleg könny bben tudják le-
szorítani az árakat. Az pedig bizo-
nyos, hogy a Hoditermén} a hazai 
termelőknél, kezében a kizárólagos-
sági joggal, föltétlenül jobban le 
tudja szorítani az árakat. A leszo-
rítás pedig a ni. xiiitálás alakjában 
fog jelentkezni, meri a központo-
sítás és a maximálás ikertestvérek. 

A bor árának maximálása vagy 
letörése nemzeti veszedelmet rejt 
magában. Mert ha, ami nagyon 
valószínű, hogy a barackot u mai 
maximé Iá i és a n ip si ím bén k n e • 
lett nem fogják leszedni, w. még 

A szerkesz tésér t f e l e l ős : 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth -
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 
-flT olöfizetési dijak. 

nem jelent nemzeti szerencsétlen-
séget, de ha a bor árát maximál-
ják, az. a hazai szőlők kiirtását 
vagy teljes elhanyagolását fogja 
maga után vonni. 

Iga/, ugyan, hogy a bor árának 
váratlan felszökkenését nem a sző-
lősgazdák élvezték, hanem az ár-
drágító lánckereskedők, viszont 
azonban az előidézett áremelkedés 
ebben az évben már a gazdák ja-
vára szolgálna. A nagy áremelke-
dés felé azonban már a Haditer-
mény nyújtja a kezét, amely azt 
hiszi, hogy a bor monopolizálásá-
hoz a/ért van neki joga, mivel a 
bort folyékony kenyérnek is tart-
ják. Más jogcíme nincs hozzá, 

E rendkívül horderejű és nem-
zetgazdasági szempontból elsőran-
gúan fontos kérdés fölött a föld-
mi velésügyi miniszter fog dönteni 
A kereskedelmi kormány már hoz-
zájárult a Haditermény Rt. azon j 
kivánságáh >z, hogy az ausztriai és | 
a külföldi eladások az ált da kiállí-
tott szállítási igazolványok által 
lesznek csak lebonyolíthatók. A 
pénzügyminiszter pártolóing továb-
bította ezt a kérelmet. Most a föld-
mivelési miniszteren a sor, hogy 
milyen legyen szólóink sorsa. A 
földmivelésügyi kormány már több 
izben ellenállt a központosítási tö-
rekvésekneknek és remélhetőleg a 
jövőben is ellenáll, ha csak nem 
nz a terve hogy a szőlészet meg-
szűnésével a kaszálók területe nö-
vekedjék. 

Ki lehet banda-
gazda ? 

A földmivelésügyi miniszter 
rendeletet adott ki, amelyben meg-
jelöli, hogy a hatóságok részéről 
kik jogosultak a mUnkásközvetilót 
a városi alkalmazottak közül kije-
lölni. Felhívja a 111 kir miniszter 
a hatóságokat, hogy erre a tiszt-
ségre a legalkalmasabb egyéneket 

jelöljék ki, akikről bizonyos, hogy 
nem gépies munkával, hanem a 
föld mivelőinek azzal a szereteté-
vel fogják ellátni teendőiket, amely 
a termelés fontosságának megér-
tése mellett a közigazgatási felada-
toknak ebben a körében is érté-
kes közreműködést biztosithat. A 
közvetítők tiszteletdíjban is része-
sülhetnek. 

A további fontos intézkedések 
és a háborús viszonyokból folyó 
uj rendelkezések a következők: 

Annak, aki mint toborzógazda, 
előmunkás, munkásgazda banda-
gazda másnak a gazdaságában tel-
jesítendő munkára munkásokat ki-
ván toborozni, előzetesen engedélyt 
kell szerezni. 

Az engedélyt a tőrvényható-
ság első tisztviselőjének javasla-
tára a miniszter adja meg. Minisz-
teri felhatalmazásra egyes törvény-
hatóságokban az első tisztviselő is 
kiadhatja az engedélyt. 

Az engedély bármikor indoko-
lás nélkül visszavonható. Az enge-
dély külömben csak annak adható, 
aki hatósági bizonyítvánnyal iga-
zolja, hogy magyar állampolgár s 
nagykorú, nyereségvágyból elköve-
tett bűncselekményért büntetve nem 
volt és mint bandagazda eddig ki-
fogástalanul működött é« készpénz-
ben vagy takarékkönyvben bizto-
sítékot tesz le a hatóságnál. A biz-
tosíték arra való, hogy mind a 
munkaadókat, mind a munkásokat 
biztosítsa arról, hogy kötelezettsé-
gének lelkiismeretesen eleget tesz. 

Ha a bandagazda egy község-
ben toborzásra megjelenik, fel kell 
mutatnia a toborzásra jogosító iga-
zolványát a községi elöljáróságnál. 
Aki engedély nélkül toboroz mun-
kásokat az büntetendő cselekményt 
követ el. 

A rendelelet 1918 junius 1-én 

lép élelLe. 
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H Í R E I N K . 
— Tanyai-istentisztelet. Pap 

Lajos ref. lelkész f. hó 16-án, va-
sárnap d. e. 9 órakor a belső fá-
bláni iskolánál istentiszteletet tart. 

— Hazatérő foglyokkal való 
táviratváltás. A had leregíőp irancs-
nokság megengedte, hogy az Orosz-
országból és Romániából visszafért 
és a hazatérők táborában elhelye-
zett hadifoglyok a monarchiában 
itvő hozzátartozóikkal táviratokat 
válthassanak, tekintet nélkül arra, 
vájjon az ill tó hely tilalmi terü-
leten van-e, vagy sem. 

— Királyi kegyelem egy ha-
lálraítélt katonának. Ktdden haj-
nalban ki kellett volna végezni Sza-
badkán egy szökött katonát, a ki-
végzés azonban a királyi kegyelem 
következtében elmarad . A halálos 
ítéletet a budapesti hadosztálybiró-
ság mondta ki s c kerületi parancs-
nokság rendelkezése folytán Sza-
badkán kellett volna kivégezni. Az 
elitéltet Budapestről küldtek le Sza-
badkára. AC érkezőket a szabadkai 
pályaudvaron a honvéd pólzászlóalj-
parancsnok helyettese, Papp Kovács 
Ferenc őrnagy várta. Mikor a had 
osztály bíróság vezetőjének és a 
honvédügyésznek helyettesei leszáll-
tak, az őrn igy átnyújtotta nekik a 
klráiy kabinetirodájának táviratát, 
amelznek értelmében őfelsége az 
elitéit védőjének kérelmére az el-
itellnek megkegyelmezelt. Eközben 
a katonái már a laktanyába kisér-
ték. A bizottság i* oda sietett és 
ott kihirdette a bíróság vezetőjének 
ht lyettese őfelsége kegyelmi tényét, 
mély szerint a halálbüntetést elen-
gedte, tekintettel orra, hogy az el-
iletl 37 hónapig volt a h ¡cl ron 
és kétszer mégis sebesült. A/ el-
ítélt meghatottan vette tudomá u 
a legfel-.-óbb kegye met és megfo-
gadta ünnepélyesen, hogy a király-
nak és a hazának hü szolgája !r.sz, 
katonai kötelezet ségének továbbra 
is vitézül eieget fog tenni. 

— A kormány cipőgyárak-
ban készített cipöí a közönség-
nek. A kormány iga/ság >s cipőren* 
delete, mint ismereti s, nagy elé-
gedetlenkedést kelteti az eddig 
szabadjukra hagyott cipésziparo ok 
körében s ÍJ 11ő 1 Irhet tartani, hogy 
a cipész kisiparosok csak ím mél-
ámmal vagy egyáltalán nem tclje-
silik majd a közönség rendeléseit 
H »í'v a kíW.önnég sem miképp se 
legyen kiszolgáltatva n cipésziparo-
sok ellenállásának, a kereskedelmi 

kormány érdekes és hasznos lé-
pésre szánta el magát: a kereske-
de'mi miniszter meghatalmazottja 
felhívta a magyar cipőgyárakat, te-
gyenek sürgős jelentést arra vo-
natkozólag. hogy a gyárak heten-
ként hány pár cipőt tudnak gyár-
tani és hogy e kvantum részére 
mennyi bőrre van szükségük, A 
kormány ugyanis hajlandó a ren 
delkezésre álló bőranyag legna-
gyobb részéi a gyáraknak átadni 
ha a cipészek nehézségeket okoz-
nanak a megrendeléseknél. Amelyik 

' gyár olcsóbban állit elő cipőkel, 
' az több bőrt kapna. Az egységes 
tipusu gyári cipók aztán törvény 
hatóságokként kerülnének felosz-

' tásra a fogyasztok részére. Ha a 
' gyáraktól a bekértgjelentések meg-
érkeznek, biztosan megállapítható 
hogy a gyárak utján hány cipőt 
lud a kormány a közönségnek 
jutatmi. 

A dohányuzsora üláozézz. 
Sajnos, nem a magyarországi do-
hain u/soráru megfékezéséről van 
s/ó, hanem arról a rendeletről, 
amelyet ebben a tárgyban, — mint 
luganói tudósítónk jelenti — az 
olasz kormány adott ki. A rende-
let szerint m i n d e n k i , akinek egy 
kilónál nagyobb mennyiségű do 
hánya van. csempésznek tekintendő 
és elzárással büntettetik Aki do-
háuy-árut engedély nőikül árusít 
30—200, aki hivatalos arakat túllépi 
50—500 iira büntetés: fi el 

A zöld gabona felhasználása-
A minisztérium n ndektet bocsa to t ki, 
melyben megtrtja a zöidbuza, rozs, két-
szeres, árpa, zab etetéséi, kaszálását, vá-
gását és a/t csak abban az ecetben en-
gedi meji, ha jég, fagy, viz a termes be 
érését lehetetlenné teszi. 

Pamuttermelés lesz a Bácská-
ban. A fölei niveiesí miniszter ebben az 
évben már a legnagyobb arányokban 
kezdi meg a paiuutli ro.oíest i Bácská-
ban. A pamut ir xini lis ára nálunk lu 
itoroua 1 kilónként, igv r^v kataszt-
rális hold pan uttal bcveu'ti föld : 4UU0 
korona jövedelmet hoz. A mag arorszá-
gi p iniutfog) a ztás b »keidübeii körfi'bo 
löl egy millió un erm ¡> a tehát 40.' UO ká-
li sztrális h:»1J I rm sre volna szükség. 
Mag .iror á<:on a Bácskában és Serém-
s ég be n i kot ii i pamutot terme ni, 

— Az uj ruharendelet. A teg 
napi lap k n kereskedelmi minisz-
térnek aJlitóJag e.lké >ü t rendcleté-
iől közölnek tudósításokat, amely-
lyel a ruhizat kérdése szpbílyoz-
taüiék. Melekes helyről felhat i-
mazták a Magyar Tudósítót annak 
kijelentésére, hogy e közlemények 
kizárólag kombinációkon alapulnak 
A rendeleilervezet tanácskozás tár 
gyát képezi, de még nincs abban 
a stádiumban, hogy arról a nyil-
vánosságnak közlések volnának ad-
hatók. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

8325-1919 szám. 

Hirdetmény. 
A nyomorék gyermekek or-

szágos othonában szegény sorsú 
6—14 éves nyomorék hadi árvák 
felvételnek és megfelelő nevelékben 
részesít telnek. Eskórosok, hülyék, 
siketnéinák és vakok, továbbá akut 
bánialomban szenvedők nem vé-
tetnek fölt. Felhívom azon hadi-
árvák gondozóit, aki erre igényt 
tartanak, hogy ez ügyben az elő-
adónál (városháza, földszint 10 sz. 
a) f. évi junius hó 21 ig jelentkez-
nek 

dr Mátéffy 
polgármester. 

9360—1918 szám. 

Hirdetmény. 
Értesítem a közönséget, hogy 

az élelmiszPikönyvecske utolsó ki-
töltetlen lapjának június havi szel-
vényére az összes kereskedő üzle-
tekben befőzésre fejenkrnt 30 de-
kagram cukrot kiadatni r- ndelek 

A cukrot a könyvszelvénye el-
lem b^n mindenki átveheti, folyó évi 
junius hó 11. napjától kezdődőleg. 

Aki befőzési cukorjegyéi juniu* 
hó 23 ig be nem váltja ; nnak eze i 
időn ¡11« n befőz si cukor nem ad-
ható ki. Hangya tagok a bt fő/ési 
cukrot ugyanilyen mennyiségben i 
szentesi Hangya szövet kezelnél kap-
hatja c meg. 

Szentes, 1918. évi junius hó 7. 

dr Kiss Béla 
a városi körélm. flgyoszt. vezetője. 

jS « m 

W m Pftiílr 
1 M M I r J l l 

Kistőke 233 sz, alatti 

tanyáján hasas és kis-

fias tehén van eladó. 

Értekezni lehet ngyanot 

Oltott mész 
építkezéshez és mesze-
léshez kapható a Sar-
kady-telepen, Bartha Já-

nos utca ö szám. 
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8704—1918 szám. 

Föidhaszonbéríiaaciási-
hirdetmény. 

Szentes váró; tu aidon.it levő 
1918 évi szeptember hó 30 án le-
járó haszonbérleti! földek az 1918 
évi október 1-től 1921 évi szeptem-
ber hó 30-ig terjedő 3 évre a kép-
viselőtestületnek 52 — 1918 számú 
határozatában megállapított feltéle-
lek mellett a helyszínen turtandó 
nyilvános szóbeli árverésen haszon-
béri e fog adatni. 

A ha^zonbérbeadásl a gazdasági 
tanácsnok a következő sorendben 
és időben fogja eszközölni: 

juniiis hó 10-én délelőtt 7 órakor 
n nagyhegyi szőlők előtti, nagynyo-

mási egy és két holdas, 7 parcellára 

osztott 14140 n sz. öl szántaföld, 

ugyanezen a napon d.e. 10 órakor 
Szent-Lászlón levő egy holdas, 17 

parcellára osztott '20282 n. sz. öl 

majori szántó föld, 

ugyanezen napon d u. 2 órakor 
a nagynyomáson levő egy boldts 

49 parce.lára osztott 57540 n. sz. 

öl téglaházi föld, 

junius hó U-én d^e. 7 ^órakor 
a gógányi laposnak a gógánysori 

házak felőli 1/2 ss I holdas 10 

parcellara osztott 9669 n. sz. öl 

területű szántó része, 

ugyanezen napon délelőtt 9 órakor 
Berekháton levő egy parcella 4573 

n. sz. öl területű szántó föld. 

ugt anezen c. napon d. e 10 órakor 
a sápsurki egy holdas 17 parcellára 

osztott 20573 u. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
az olsőcsordajórási régi kiosztású 

főidből az I-ső dülőbeíi egy holdas 

parcellákra oszlott 1-től 70 számig 

terjedő 76520 n. sz négyszögöl 

szántóföld, 

junius hó 12-én délelőtt 7 órakor 
a H-ik dülőbeíi egy holdas parcel-

lákra osztott 71-től 120 számig ter-

jedő 70354 n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen napon d. u 2^órakor 
a második dülőbeíi 121 s z á m ú p^r 

cellától a harmadik dülőbeíi egy 

holdas parceliáka oszlott 170 szá-

mig terjedő 55.000 n. sz. ól szántó 

föld, 

junius hó lj'án délelött 7 órakor 
a lll-ik dülőbeíi 171 számtól 210 

számig terjedő 44.000 n. sz. öl 

szántófold, 

ugyanezen a napon d. u. 2 órakor 
a IV-ik dülőbeíi egy holdas parcel 
Iákra osztott 211 számtól 260 szá-
mig terjedő 55.000 n. sz. öl szántó 
föld. 

junius hó 14-én délelőtt 7 órakor 
a )V dülóbeli 261 számtóT az~ V-ik 
dülőbeíi egy holdas parcellákra 
310 számig terjedő 55.000 n. sz. öl 
szántó föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 órakor 
a 311 számtól a 350 számig terjedő 

44.000 n. sz. öl szántó föld. 

junius hó 15-én délelőtt 7 órakor 
a VI ik dülóbeli egv holdas parcel-
lákra osztott 351 számtól 398 szá-
mig terjodő 52.943 n. sz. öi szántó 
föld, 

ugyanezen a napon d. u. 2 órakor 
a VII ik dülőbeíi egy holdas par-
cellákra osztott 399 számtól 443 
számig terjedő 49910 n. sz öl 
szántó föld. 

junius hó 17-én délelőtt 7 órakor 
a Vili dülóbeli egy holdas parcel-
lákra oszlolot t 444 számtól a 476 
számig terjedő 36.300 n. »z, öl 
szántó föld, 

ugyanezen a napon d.u. 2 órakor 
a IX dülőbeíi egyholdas parcellák-

ra oszlotl 477 számtól 496 számig 

terjedő 22600 n. sz. öl szántó föld, 

junius hó 18 án délelőtt 7 órakor 
az alsócsorda járási uj kiosztáti 

földekből az 1-ső dülóbeli egy hol-

das parcellákra osztott 1-től 56 

számig terjedő 62511 n. sz. öl 

szántó föld, 

ugyanezen napon d. u. 2 órakor 
a II ik dülőbeíi egy holdas parcel-

lákra osztott 57 számtól 114 számig 

terjedő 64658 n. sz. öl szántó föld, 

junius ho 19-én dél előli 7 orakor 
a III dülóbeli e^y holdas parcellákra 

osztott 115 számtól a 174 számig 

lerjedó 66603 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen napon d. u. 2 orakor 
u IV-ik dülóbeli egyholdas parcel-

lákra osztott 175 számtól u 234 

számig terjedő 67430 n. sz öl 

szántó föld, 

junius hó 20-án délelőtt 7 orakor 
az V dülóbeli egy holdas parcel-

lákra osztott 235 számtól a 300 

számig terjedő 73065 n. sz, öl 
szántó föld, 

' t 

ugyanezen a napon d. u. 2 orakor 
a 301-tól a 322 számig terjedő 
25205 n. sz. öl szántó föld és a 
VI-ik dülóbeli egy holdai parctl-
lákra osztott 323 számtól 353 szá-
mig terjedő 34100 n. sz. öl szántó 
föld, 

junius ho 21 én délelőtt 7 orakor 
a VI-ik dülóbeli 354 számtól 404 
számig terjedő 56100 n. sz. öl és a 
VII dülóbeli egy holdas parcellákra 
osztott 405 számtól 450 számig 
terjedő 77037 n. sz. öl szántó föld 

ugyanezen a napon d u2 orakor 
a 451 számtól 470 számig terjedő 

21592 n sz. öl szántó föld, 

junius ho 22 én délelőtt 7 orakor 
az alsócsürhejárásból kihasított 5 
holdas parcellákra osztot 55737 
n. sz. öl szántó föld, a bánomháti 
rakodó és temető melletti 12268 
n. sz. öl szántó föld, 

ugyanezen a napon d.u 2 orakor 
a sárgaparti egy holdas és kisebb 
parcellákra osztott 49016 n. sz. öl 
szántó löld és a felsőcsürhejárás-
ból kihasított szántókból a Kurca-
parton levő, egy holdas parcellákra 
osztott 1-től 29 számig terjedő 
32870 n. sz. öl föld, 

junius ho 24- én délelőtt 7 orakor 
a felső csiirhejárásból kihasitot 
a szélmalom körüli szántók 30-tól 
77 számig terjedő 58349 n. sz. öl 
föld. 

ugyanezen a napon d u 2 orakor 
a csatorna melletti 3 parcellára 
osztott 5000 n. sz. öl szántó föld 
és a vadasi egy holdas parcellákra 
69219 n. sz. öl szántó föld. 

Junius hó 25-én d. e. 7 órakor 
a serházi egy és három holdas par-
cellákra oszlott 15974 n. sz. öl 
szántó föld és a hékédmajori egy 
holdas parcellákra osztott 60481 
n. sz. öl szántó föld. 

ugyanezen napon d. u. 2 órákor 
d hékédi szőlők előtti egy holdas 

parcellákra osztott 19978 n. sz. öl 

szántóföld és 

ugyanezen napon d. u. 5 orakor 
a homokbányai 4573 n. sz. öl 

A haszonbérbeadás alkalmával 
egy évi haszonbér fizetendő le a 
gazdasági tanácsnok kezéhez, mely-
nek fele az 1918 október 1-én ese-
dékes haszonbérbe, fele pedig az 
utolsó félévi haszonbérbe fog be-
tudatni. 

Részletes haszonbéri feltételek 
junius hó 10-ig a gazdasági tanács-
noki hivatalban, ezentúl pedig az 
árverés színhelyén megtudhatók. 

Utóajánlat nem fogadtatik el. 
Kelt Szentes város tanácsának 

1918 évi május hó 26 napján tar-
tott üléséből. 

dr Kiss Béla 
polgármesler-h. 
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ELADÓ FOLD.! Zsoldss Istvánns-nak 
()sák S á l i t l o r ö r ö k ö s o i 

HüCs i h á t 9 5 s z á m ú 18 

hold tanya föídie e í a d ó 

n e k a D o n á t i o l d a l o n a l u d n i l e h e t H ó d m e z ő -

vásá rhe lyen F e r e n c J ó z s z j 

Több rendíiBli ?M\ 
\ t a f n o í - ^ i f l A 
V C i S £ W fc U i-2 O 

levő 15 hold tanya föld-

je eladó; értekezhető 

Jókai-utca 113 szám 

alatt Fazekas Sándor-

rtéval. 

Sugar-ut . 114. sz . a la t t 

Farkas Géza 
Nagygörgős utca 25. sz. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni l^het ugyanott. 

cím a HiaoMídhjiiíi 
Gazdálkodás 

vezetésére ajánl-

kozók. Értekezni 

lehet Battyány-ii. 

21 szám alatt. 

Il-
ii 

V a j d a B á l i n t Utóda 
könyvnyomdája z z 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

I » 5 ÜF" 

¡iisdóiiivoíolo 
Kossuth-tér í szóin. 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

B SBWJKáia mrj • II 
Nyomatott VAJDA ü. UTÓDA villany erőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 191 ö. 
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