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Egyes szám ára 4 fillér. 
M T Megjelenik vasarnap és csütörtökön. 

A szerkesztését felelős: 

Simáné Dónáti Eszter. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utodu könv vnyomdája Kossuth -
tér 4 száui (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetesi és 

előfizetési dijak. 

A birtok vásárlás 

korlátozása. 
(Budapesti tudósítónktól.) Mint 

tudvalevő, a földmiveléstigyi minisz-
ter a mull év október tolvamán a 
háború esetére szóló kivételes tör-
vényben kapott felhatalmazás alap-
ján rendeletei bocsátott ki, mellyel 
a/; ingatlanok forgalmát az ország 
egyes részeiben halósági ellenőrzés 
alá vetette. A rendelet hatályossá-
gának terülelén birtokot elidegení-
teni, vagy 10 évet meghaladó időre 
bérbeadni csak hatósági hozzájáru-
lással lehet. A hatósági hozzájáru-
lás kérdésében dönteni hivatott 
szer fezetek első fokon a várme-
gye . közigazgatási bizottság mező-
gazdasági albizottsága, illetve a 
miniszteri kirendeltség másodfo-
kon pedig az erdélyi vármegyékre 
nézve az erdélyrészi ingatlan for-
galmi bizottság, a többi várme-
gyékre pedig az országos ingatlan 
forgalmi bizottság. A forgalmat 
korlátozó rendelet eredetileg csak 
a perifériákon levő nemzetiségi vi-
dékre terjed ki és ezeknek a vár-
megyéknek területére nézve igen 
üdvösen érvényesült a hatósági el-
lenőrzés, n ert több esetben sikerült 
megakadályozni a*.t, hogy a mező-
gazdaságok nemzeti szempontból 
nem kívánatos elemek, vagy pedig 
olyanok kezébe kerüljenek, akik 
a mezőgazdaságot tisztán spekulá-
cióból, árfelhajtás céljából kíván-
ták megszerezni Azokat a? ingatla-
nokat aztán, amelyeknek elidegení-
tését a hatóságok jóvá nem hagy-
lak, az ingatlan forgalmi bizottság 
minden oly esetben a loldiniveiés-
ügvi miniszternél- ajánlotta átvé j 
télre, amikor ;>z illető ingatlan j 
nemzeti és s/ocális szempontból! 
megokolt birtokpolitika! colokra volt 
felhasználh. ló. l u n esetekben az. | 
Altruista Bank lepett kö/be, mely 
az ingatlant megszerezte s azokat 
telepilésre, parcellázásra, rokkant 
telepek letesilescre használta fel, , 

Sajnos azonban, mig egyfelől 
a rendelet végrehajtása a korláto-
zás alá vont vármegyékre nézve 
üdvös hatásúnak bizonyult, addig 
másfelől azokat a vármegyéket, 
melyek nem eslek a rendelet ha-
tálya alá, valósággal céltáblájául 
jelöli ki a felhalmozódott tőke spe-
kulatív támadásainak. A pénzbőség 
folytán felgyülemlett nagy tőke 
természetesen elhelyezkedést keres 
és elsősorban a földbirtokot tekinti 
kedvező befektetési objaktumnak 
nem annyira a termelés réven elér-
hető haszon miatt azzal a számí-
tással, hogy a háború befejezése 
után a hazatérő milliók elhelyez-
kedést fognak keresni s a földre 
éhes kisemberek közt majd nyere-
séggel lehet feldarabolni a most I 
szerzett birtokokat. 

Ilyen formán a szabad forgal-
mi vármegyék valósággal zsákmány-
területévé vállak az üzérkedő tőké-
nek, ezek pedig épen színmagyar 
vármegyéink, amelyekre nézve a 
rendelet hatályát nem terjesztették 
ki Ezekben a vármegyékben tehát 
vigan operálhat a nemzetiségi te-
rületről kiszorít >tt spekuláció és a 
színmagyar nép fiai elől szedheti 
el a földet. Ezt a káros folyamatot 
meg kell akadályozni. Sem logika 
sem érlelem nincsen abban, hogy 
épen a magyar vármegyéktől ta-
gadják meg azt a szociális gondos-
kodást és védelmet, amelyet a 
nemzetiségi vidékek élveznek és 
amire birtokpolitikai szempontból 
kétségtelenül szükség van. De azt m 
már valóságos merénylet a magyar 
vidékek ellen, hogy az üzérkedő 
tőkét mintegy mesterségesen oda-
kényszeritjük és arra hizlaljuk, 
hogy tiszta magyar lakossága vi- 1 

(lékeinkben koncentrálja hadműve-
leteit és korlátlanul köthessen le 
spekulatív célokra oly területeket 
amelyekre a mezőgazd ísá^i népes-
ség elhelyezkedése és terjeszkedése 
szempontjából rövidesen égető szük-
ség lesz 

Kívánjuk tehát, hogy az ingat-
lanforgalmat korlátozó rendeletet 
terjesszék ki egyformán uz egész 
ország területére, igy a magyar 
vármegyékre is, és az a birtok-
politikái védelem, amelyet a ren-
delet végrehajtása jelent, az egész 
országra nézve érvényesüljön. Nagy 
hiba volt, hogy ennek az intézke-
désnek szükségességét mind a mai 
n rtt\'r1 coirt lóMőlr Iío mo».» w ' « «H 

t* O -*"-11-' *•'*» 

dig is nehezen jóvátehető eltolódá-
sok történtek, amelyek arra intenek 
hogy a pekulaliv tőke #zámára ed-
dig nyitvatartott zsákmányterülete-
ket minél hamarább meg kell 
szüntetni 

A küllöldi államok is ha.suuió-
képpen járnak el. Ugv Ausztriában 
mint Németországban a birtok for-
galmat a legszigorúbb ellenőrzés 
alá vetik, szociális és nemzeti szem-
pontból irányítják, nehogy a rend-
kívüli pénzviszonyok olyan átala-
kulásokat hozzanak létre, amelyei a 
fronton küzdő nép fiainak rovására 
történnék é« amelyek a háború 
után jóvátehetetlenekké válnak. 

Rövid elmélkedés az 

uj betegségről. 
Én nem tudom miért, de már« 

több ízben valami borzongás érez-
tem, amikor arról olvastam a la-
pokban, hogy itt, meg olt egy kü-
lönös betegség ütötte fel a fejét, 
valami influenzához, hasonló, ame-
lyet span)ol inlluenzának neveznek 
miután Spanyolországba bukkant 
fel először. Pedig ugyebár abban 
semmi különös nincsen hogy jön 
valami mérges belegseg és egyik 
emberről átragad a másikra. Mikor 
első Ízben olvastam, magam sem 
találtam valami rettenetesnek, de 
aztán ez a kis betegség kezdeit 
polgárjogot nyerni Európában, egy-
szerre csak felbukkant egy másik 
országban, aztán egy harmadik he-
l)en, jelenleg Nürnbergben beteged-
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nek nieg ezerszámra az emberek 
ebben a bajban és itt kezd a do-
log borzadályos*a válni, valahon-
nan, Isten tudja honnan szülelik 
egy baj és ez a baj most már 
van, szakadatlanul és elpusztítha-
tatlanul, mintha egy titokzatos ör-
dög cipelné, ugy megy egyik 01-
szágból a másikba és nincsen si-ii-

ki, aki a határokon inegállítsa, nin-
csen, aki ismerje a bölcsőjét ennek 
a rejtélynek, aki megmagyarázná, 
peléje látna es megfolytaná, ölbe 
tesszük a kezünket és várjuk hogy 
mikor jön el hozzánk, talán már 
holnap, talán soha. 

Mikor öreg könyvekben olvas-
tam, hogy itl, vagy ott. különösen 
uáboruk idején felütötte fejét » 
pestisjárvány és ezrével hullott k 
az emberek, bizony megvallom, ! 
ugy olvastam ezt, mint valami vai-
* ; . . . ? . . - «-» f i x » „ „ m í o ,, . 
IU3I fCgCt fUu t : ' M IVSTIT/I V , J. . . 

tam magamban, milyen . elavult, 1 

régi, középkori rekvizitumok ezek, 

hál lehetsége-e egy háború es váj-

jon miért vannak az orvosprol ÍZ- ! 
szorok és a «korházak és a nagy 

egészségügyi intézmények, ha nem 

arra, hogy minden ilyen járvány 

elől megvédelmezzék az emberisé-

gek Aztán megjött a háború, és ! 

megjött ennek a háborúnak a tipi-

kus betegsége is, amelyet késő tör-

ténelmek ennek a háborúnak a 

történettbe fognak beilleszteni, 

mint spanyol influenzának neve-

zett rejtélyt, amely ellen talán 

száz év múlva orvosok s. t rumo-

kat tatálnak lel és esetleg' Nóbel-

dijakat kapnak. De most még itl 

állunk idegenül ezzel a rejtelmes 

uj bajjal szemben és eszünkbe kell 

hogy jusson, hogy a középkor és a 

mi korunk Között még nem lehet 

valami nagy távolság az emberi-

ség történelmeben, ebben a végte-

len időszámításban talán csak né-

hány percet jelent az az idő, amely 

a középkor óta elmúlt. A habom-

nak már járványa is van, amelyei 

valami titkos rém szöktet át egyik 

országból ,a másikba. És ahogyan 

mi gondo unk a római p estisjárvá-

nyokra, ugy fog gondolni századok 

múlva az akkori nyájas olvasó a 

spanyol inlluenzára is, én v pvstis 

járványokról szólva mindig k< res-

tes lovagok harcaira is gondolok, 

és ha koleráról van szó, ugy k<p-

zelem, hogy középkori kolostoro-

kat látok és csuklyás bará; >k.tl, 

amint betegeket gyógyítanak * . si 

sakos vitézekel, ahogy.m ség t ? i 

sötét harcmezőkön a o iától el-

ha taU hullái között váglalmk vé-

gig, és vájjon hogyan fog majd 

gondolni ezerév múlva a nyájas 
olvasó a mi laborunkra és a mi 
betegségünkre azt nem igen tudha-
tom, bizonyár rohamcsapatokat és 
kézigránátokat fog látni, dfc külön-
ben semmi kdömbség nem lesz, 
mert akkor ő is éppen igy fog 
csodálkozni gy uj betegségen, 
amelyről mi nég nem tudunk s 
amely épen ig fog városról városra 
járni, mint e/a mai. 

B E. 

1 ember nyugodtan jegyezhet a ha-
dikölcsönbe. A hadikölcsön jegy-

! zési terminusának második felébe 
í érünk, jó lesz tehát, ha azok akik 
' eddig haboztak és csöndben félre-
álltak a pénzügyi mozgósítás elől, 
végre mérce alá állanak és megte-
szik legelemibb kötelességüket: 

jegyeznek a hadikólesönre 1 

HÍRE INK . 
Hadikölcsön. 

A nagyközönség rendszerint a 

gazdasági élet barométerének te-

kinti a tőzsdét, amely leghívebben 

mutatja a gazdisági élet alakulásá-

nak minden irozzanalát. Es most 

jólesik látnunk, hogy tőzsdei el-

lanyhulás dacára is szilárd bázison 

nyugvó a hadikölcsönkötvények 

árfolyama. Biztonsága és kiváló 

jövedelmezősége kell, hogy min-

ben fölösleges tőkét lassú folya-

maiban iiadikölcsönkötvényre cse-

réijen át A tőkepénzes ember szá-

mára 

a pénz csak akkor jelent 

értéket és vagyont, 

ha a hadikölcsön kurzusa magasan 

all . s bonilási mind n kétséget 

kizár Balgán cselekszik tehát az, 

aki még ina is a hetvenes évek 

szerint gondolkozik és nem látja 

be, hogy 

minél nagyobb összeget 

jegyez a hadikölcsönre, an-

nál inkább emeli a meg-

lévő és maradó vagyona 

ériékél 

E'maradt gondolkozású és el-

maradt ember, a -i nem tudja ezt 

megérteni é \ aki csak a külvilág 

előtl tesz ugv, mintha jegyezne, 

otthon azonban naponta hatszor 

is megolvassa q pénzéi. 

Amikor az árvasz kek az ösz-

szes gyámokat és gondnokokat 

arra figyelmezteti hogy az árvák 

pánzi't a ta!;ari kbelétn I 2 száza-

lékkal többet jövedelmező hadi-

kölcsönbe I .v!< se be. akkor hala-

déktalanul minden .v ki upulózus 

de jó karban . levő födclcs 

kocsi kerestetik megvételre. 

Cim e lap kiadóhivatalában. 

— Fegyveres rablók fosztogatnak 

az osztrák vasutakon. Az osztrák ál-

lamvasutak tanácsának legutóbbi ülésén 

' Deschka miniszteri tanácsos bejelentette 

; azokat az óvintézkedéseket, melyeket 

' folyamatba kellet I tnn i , mert az utóbbi 

i időben egyre sűrűbben ismétlődnek a va-

suti lolvajlások és pugvászr.blások. A 

fosztogatások az utóbbi időben fenye-

gető mérvet ölöttek s való*a^gal ameri-

kai f.tilusuak. Valóságos rablóbandák a-

melyek nélia több. száz, sőt ezernél is 

több emberből ál lanak, megállít ják az 

egész vasúti vonalokat és fegyverrel 

szerelik le a vonatkísérő személyzetet 

hogy a kocsikat aztán kifoszthassák, 

A hadügyminiszter segítségét is igénybe 

akarják venni a rablók megfékezésénél 

Katonatiszteket vezényelnek ki a vona-

la .ra akik az őrzés és védelem munká-

ját végzik. 

— A vidéki hírlapírók köz-

gyűlése. A Vidéki Hírlapírók Orszá-

gos Szövetsége Szávay Gyula elnök-

leiével vasárnap tartotta meg ezévi 

rendes közgyűlését. A közgyűlés 

mindvégig izgatott hangulatban folyt 

le és nem volt hiány viharos jele-

nelekben sem. Szóvay Gyula elnöki 

megnyitójában bejelentette, hogy a 

sajtószállás javára eddig 50.000, ai 

()! thoon javára 200.000 korona gyűlt 

egybe. Sujik Kálmán tiltakozik a/ 

ellen, hogy a vidéki hivatásos hír-

lapírók egyesületében kiadók is 

résztvesznek, hogy hírlapírók sor-

sát kiadók intézik Hajnal Jenő, 

Fehér Dezső Székely János, Major 

József, Banedek Árpád, Pogány Mi-

hály, és az elnök felvilágosító meg-

jegyzései után az alapszabálymódo-

sitásokat tárgyalták le. Elhatározták 

hogy a Szövetség vagyonából 10000 ) 

k o r o n á t a vidéki a ikaniazott 

hírlapírók gazdasági szere/kenésére 

hasítanak ki mely ősszeg felett a 

szociális bízott tág elő.erjesztése 

alapján az igazgatóság diszponál. 

Az elnökök és elnökök fele, a 

S. > elseg fű itkára é5 titkára, to-

vábbá igazgatóságának kétharmad ré 

s/e ezentúl hivatásos a lka lmazott 

hírlapíró ie>s/. A közgyűléseken 

ezcnlúi ,meghatalmazottak futján 
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nem lehel részi venni. Benedek Ár-

pad ezután a szócális bizottság je-

lentését terjes/lette elő. A jelentés 

tárgyalása során utasítót la a köz-

gyűlés a sz< ci 11is bizottságot, hogy 

a kiadókkal nj kollel liv szerződést 

kössön. Ezután Major Józsefei al-

elnöknek választották meg, végül 

köszönetet mondtak Gallovich Jenő 

titkárnak, akinek ügybuzgósága és 

szorgalma 240.000 koronát gyűjtött 

a Szövelség szociális céljai számára 

továbbá Benebek Árpád titkárnak, 

aki mint a szociális bizottság ve-

zetője buzgólkodott a hiilapirók 

érdekeinek istápolásán. 

Kiadja 
Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

10512 —1918 szám. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az 1912 

VIII. t. c. 5 J-a és 1913 XX. t. c. 

2 §-a értelmében minden gazdasági 

gép tulajdonosa bárminő gazdasági 

gépe mellett alkalmazott összes 

munkásokat az Országos Gazdasági 

Mnnkáspénztárnál köteles baleset 

esetére biztosítani, akár saját gaz-

daságában, akar mint vállalkozó 

másnak gazdaságában végeztet gé-

pével munkát A biztosításért fize-

tendő dijat a munkás bérébe be 

ludni, vagy annak megtérítésére a 

munkást kötelezni 200 koronáig 

terjedhető pénzbüntetés terhe alatt 

tilos. 

Az 1913 XX. t. c. 2 §-a értei-

a gazdasági gépmunkások, ideértve 

a képesített (vizsgázott fűtől) is, 

még ha közönségesen gépésznek 

nevezik is, a kerületi munkásbizto-

sitó pénztárak által sem baleset, 

sem betegség esetére való biztosí-

tási kötelezettség alá nem vonhatók. 

A törvény kivételt egyedül a 

képesített (vizsgázott) gépésszel 

szemben tesz, akire nézve kimondja 

hogv ez ugv baleset, mint betegség 

esetére az illető kerületi munkás-

biztosító pénztárnál kell biztosítani. 

A gazdasági géptulajdonosnak 

biztosítási kötelessége kiierjed nem 

csak a cséplőgépe, »zecskavngó 

gépe. hanem minden néven neve-

zendő gazdasági gépe. például vető 

gépe, aratógépe, gy új tógépe stb. 

mellett alkalmazott összes mun-

kásokra. 

Ha a gazdasági gép tulajdonosa 

ezen biztosilási kötelezettséget el-

mulasztja, kihágást követ el s 100 

koronáig terjedhető pén/bünteles-

sel büntettetik, és tőle az elmu-

lasztott biztositásnak megMeió biz 

tositási dijakat utólag behajtják. i 

Ezenfelül baleset esetén —még ak-

kor is, ha a baleset körül a géplu-

lajdonosát semmiféle gondatlanság 

sem terheli a sérült munkásnak 

(illetőleg örököseinek) a géplulajdo-

nosa ugyanolyan baleseti segélye-

zést tartozik fizetni, mint aminő 

a pénztártól kijár akkor, ha a biz-

tosítás rendben van. 

Felhívom ennélfogva a gazdasági 

gépek tulajdonosait, hogy munkása-

ikat biztosítsák. 

A biztosítási bejelentési lapok 

és a postatakaréki befizetési lapok 

a városházán (földszinti 10 szám 

ajtó) kaphatók. 

Szentes, 1918 junius hó 26 

dr Mátéffy 
polgármester. 

9720-1918 szám, . 

Közhírré teszem, hogy a m 

kir. minisztérium 2309 —1918 számú 

rendeletével a faszeder boróka és 

szilva kivételével minden más gyü-

mölcs és azok hulladékainak szesz-

készitésre való felhasználását eltil-

totta. 

Ugy a nyári mint az őszi szil-

vának szeszfőzésre való felhaszná-

lását a Kö/ponti — Szeszfőzdéknek 

engedélyezte Szeszfőzésre tehát ugy 

a nyári, mint az ósszi szilvát más-

nak, mint a Központi szeszlőzdének 

főzni tilos. 

A ki ezen tilalmak ellen vét 

a szeszadó törvény büntetésein le-

iül 6 hóig terjedhető elzárással ég 

2000 K-ig terjedhető pénzbüntetés 

sel sújtandó. 

Szentes, 1918 junius hó 24 

d r M A í é ű j 
polgármester. 

9917 1918 szánt. 

Hirdetmény. 
Szentes város lulajdonáltevő Tisza 

folyó és Körös folyó partján lévő suha 

(lűz vessző) 1918. évi júl ius hó 12-én a 

helyszínen tartandó nyilvános szóbeli 

árverésen el fog adatni. 

As árverés julius 12-én délelőtt 8 

órakor a zsupszigelben kezdődik. 

A Korözsparton levő suha árverése 

julius 12-én délután 4 órakor kezdődik. 

1 bérösszeg a gardasági tanácsnok 

kezéhez az árverés alkalmával lefizetendő 

Részletes feltélelek az árverés nap-

ján a helyszínen megtudhatók. 

Szentes, 1918 évi június hó 25. 

Dr. Mátéffy 
polgármester. 

9850 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom a háború folyamán üzemüket, 

illetve üzletüket beszüntetni kényszerült 

iparosok és kis kereskedőket, illetve 

azok családtagjait, hogy névjegyzékbe 

leendő foglalásuk véget az iparügyi ta-

nácsnok hivatalos helyiségében 1918 

évi julius hó 25-ig jelentkezzenek. 

Szentes, 1918 juniiu hó 24. 

dr Mátéffy 
polgármester. 

9810-1918 szám. 

Hirdetmény. 
gazdasági munkabérik megállapítása 

Szentes város területén a gaz-

dasági munkákért 1918 évben fize-

tendő munkadijat a következőkép 

állapítom meg: 

Aratásnál napszám férfinek 

15 K. nőnek 10 K., csépiéinél nap-

szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 

tengeri törésnél napszám férfinek 

10 K., nőnek 7 K., ósziszántásnál 

napszám 5 korona. 

szakmánybérek : 

aratásnál 1100 n. sz. öl hold 

gabona learatásáérl, kévébe köté-

séért, vonlatóba vagy keresztbe 

rakásáért és a tarló felgereblyézé-

séért 22 korona,- kévébe kötés 

nélkül 16 korona,* 

marokrakó aratógép után ara-

tásnál a kéve Elkötéséért, össze-

hordásáért, vontatóba, vagy kereszt-

be rakásaért és a tarló felgereb-

lyézéséért 12 korona, kévekötő 

aratógép után kéve összehordás, 

vontató vagy keresztbe rakás és 

tarló gereblyézéséért 4- korona. 

Orosz hadifoglyoknak a fenti 

szakmány munkabérek 3/4-ed ré-

sze fizetendő, aratásnál, cséplésnél 

és kukorica törésnél pedig napszám-

juk 2 korona. 

Ara tógép munkadíja, ha a 

géptulajdonos húzatja kis holdan-

ként 10 korona, 

Osziszántás munkadija kis hol-

danként könnyebb talajon 50 K., 
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nehéz kötölI talajon (»0 korona. 
Aratás és cséplés l iJani.; autl 

a munkásokat :i n utikaj dó élé m< ű 
E/t azzal a ligyelmez'e' v>< l 

hozom u y a munkaadó!:, mint :» 
munkások tudomására, hogv az a 
munkás, aki a hatóságilag me^ál -
pitott munkabér melleit nem 'haj-
landó munkát vállalni és dolgozni 
az a város halárában eló forduló 
gazdasági munkára hatóságilag fog 
kirendeltetni és a munka teljesíté-
sére karhatalommal fog kényszeri-
tetni, ezen felül szigorúan meg fog 
büntettetni-

Szentes, 1918 junius 14. 

b r . n á t é f f y 
polgármester. 

II-
1 1 

F a r k a s Géza 
Nagygörgős utca 25. sr. 
háza szabadkézből eladó, 
értekezni í^het ugyanott 

Vizsgázott gépész 
c s e p 1 c s r e ajánlkozik, 
cim megtudható La-

punk k i a d ó-
h i v a t a 1 á b a n. 

II ül 
luszer üzletben 

teljesen jártas, azon-

nali belépésre ajánl-

kozik, 

Cini e lap kiadóhivatalában. 

Gazdálkodás 
vezetésére ajánl-

kozók. Értekezni 

lehet Battyány-u. 

21 szám alatt. 
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« 
n 

k ö n y v n y o m d á j a 
c m 

elvállal minden a könyvnyomdászat köréhe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 
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H o s s ü i - f é p í s z á m . 
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Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

' rwyvtm .<a«ê >-'p<>iiu.uüiawPftj.'UHPiJ.,g» <— wwMrw tm umi 

rTOXBfcJMrsi fbailiBi «HB. MK. TXiSam ujbmc na »WWMAtWHWI 
. J 

I 
— t nmmt «."0* • -. * wi K34VS 

N y o m a t o t t V A J D A U i O ü A v i U ; n i ) c i ó r e be rendeze t t n y o m d a i n i ü i n t é ze t ében , S zen tes 1918, 




