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A szerkesztésért felelős: 

Siiuáné Dónáth E s z t e r . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 1 szám tref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetést és 
göfcr . . előfizetési dijak. 

T 

Kényszer 

többtermelés. 
Wekerle Sándor miniszterelnök 

a képviselőház egyik ülésén a töb-
bek között azt a kijelenlést lette, 
hogy a birtokpolitikái javaslatok 
keretében a többtermelés irányítá-
sáról is gondoskodni kíván és hogy 
a kormány bizonyos kényszerítő 

eS'avOZOK ig« i í ^ r i » ; » <• 1» TVCJtt* u 

gazdálkodás helyes iranvitása szem-

pontjából. 

Nem tudjuk, hogy a miniszter-

elnök ur mit éti a kényszerítő esz-

közök igenvbevelele a aM. Talán 

az*, hogy meg akarja határozni : 

milyen arányban termeljenek a 

gazdák kenyerjnaavakal, ipari és 

kereskedelmi növényekéi. ív. pedig 

nem jelentene mást, mint azt, hogy 

a gazdák és a mezőgazdasági ter-

melés a nagyipari üzem kkel egyen'ó 

elbánás alá vonatnak. A/ ilyen gaz-

dálkodás azonban gyakorlatilag ki-

vihetetlen és ilyen terv ellen a 

gazdák minden erejükkel tilta-

koznak . 

A mezőgazdasági ü'em terme-

lése nem szab dvo'ható ugv, mint 

•m ipari üzemé, ahol az egységesen 

előállított iparcikkekre nézve egy-

séges termelési kényszei rendszabá-

lyok bizonyos fokig akadály nél-

kül alkalma/hatók. A helyzet más 

a mezőgazdaságban. Itt számításba 

kell venni az ország különböző 

részeinek különböző idójárási vi-

szonyát, közlekedési és termény-

értékesítési feltételeit, a kézi- és 

igaeró kiilönfeleségét, a gazdaságnak 

gépekkel való felszerelését, a ren-

delkezésre álló trágya mennyiségei 

a munkáslétszámot, slb. 

A magyar mezőgazdák szám-
talanszor hangoztatták panaszukat 
a rekvirálás brutális lefolytatása, a 
gazdaság vitelehez szükséges ipán 
cikkek uzsoraára, a szarvasmarha-
állomány nagy részének rekvirálása 
folytán beálló!t trágyahiány, slb. 

miatt. Felpanaszolták a munkáshi-
ány 1» a tulmagas napszámot, a kid 
vező időjárást és kimeletet köve-
telték, egyenlő elbánást, amelyet 
azonban sohasem kaptak meg. Es 
most ráadásul a miniszterelnök 
kényszerítő intézkedéséket helyez 
kilátásba a többtermelés fokozása 
érdekében. 

Ismételjük, hogy ez a gyakor-

latban keresztülvihetetlen. Többter-
-1 • t i. i . i r i: K 

t •• o n o, J 3J V 

a termelés eddigi színvonalának 
fenntartásáról, amelyhez azonban 
a kormánynak U segítő kezet kell 
nyújtania, különben a mezőgazda-
sági termelés csődbe kerül. A mai 
n>iiakas\ iszonyok megjavítását, az 
igaerö hiányának pólrisflt, a gépek-
ben mutatkozó hiány pótlását, a 
szén é> benzin beszerzésének ne-
hezség' i , a mezőgazdasági terme-
léshez sukseges ipari cikkekel űzött 
féktelen uzsora letörését kell a 
kormánynak „kényszerítő íntézke-
désekkel" megszünteti, ha azt akar-
ja, hogy a termelés eddigi rendje 
maradjon meg és ne azon gondol-

j kodjék, tniként fokozza a többler-
' melést és hogyan nyomorítsa meg 
I jobban a gazdát. 

A többtermelés fokozása a ha-

bom utáni gazdálkodás feladata. E 

gizdálkodás irányításának egyedüli 

hivatott és illetékes szerve pedig 

a Serényi Béla gróf földmivelésügyi 

miniszter által is megiéért törvényes 

mezőgazdasági érdekképviselő1. A 

mezőgazdasági kamarák mielőbbi 

megalkotásával a kormány az. or-

szágnak és a magyar mezőgazda-

ságnak nagy szolgálatokat tehet. 

De a termelésnek szabályok közé 

való szorítása nem segítené elő, 

h-mem megakasztaná a többterme 

1 st. A kormány gondoskodjék a 

mezőgazdasági üzem terheinek csök-

k e n t é s e r ő i és a gazdasági szabad-

s á g t o k o z a t o ^ helyreállításáról Adja 

jneg a gazdáknak a szabad mozgást 

mert csak igy tartható fmn a ter-

melés eddigi menete. 

Az orosz fogoly hálája. 
Sirkövet emeltetett 

a menyasszonyának. 

A „Kecskeméti Lapoku-ban ol-
vassuk a következő kis megható 
történetet: 

Ucsenik Dezső orosz hadifogoly 
Ujkecskén munkaadója házában sú-
lyos betegségbe esett. Bizony ez 
megtörténik sok hadifogollyal és 

| i'ci«de& köi üiményt k kőzött kórházi 
i ápolást kapnak. Másképp esett meg 
a dolog Ucsenik Dezsővel. Nem 
kórházba kerüli, bantui ismerőse 
Oinkóczi Mariska, ki a munkaadó 
gazdánál cselédleány volt, vette 
gondozásába. 

A gondos és odaadó ápolás 
folytán a beteg meggyógyult. 

Ezekre Ucsenik hálával elíelve 
de meg bizonnyal meg is szerette 
a leányt, elakarta venni feleségül 

1 Ámde a sors keze ngy akarta, hogy 
j ne menjen ilyen rendjén' a dolog. 

Alig gyógyult meg Ucsenik, 
| Czinkóczi Marinka esett súlyos be-
tegségbe. Megfordult a szerep. A 
betegápolóból beteg, a betegből be-
tegápoló lett! Azonban dacára a 
hadifogoly odaadó ápolásának, a 
beteg állapota mindinkább súlyos-
bodott és végül is, nagy szenvedé-
sek közölt meghalt. Eltemették és 
azóta a Szentháromság temetőben 
aludja az örök álmot. 

Ucsenik Dezső nem hagyta a 
dolgot annyiba Minthogy háláját 
jegyese életében nem tudta kellő-
képen viszonozni, viszonozta halála 
után Keservesen ősszekuporgatott 
pénzecskéjén körülbelül 800 koro-
nán Mulli temetkezési vállalatnál 
sirkövet rendelt. E sírkő már fel 
is van állítva a Szentháromság te-
metőben, az egyházi felszentelés 
pedig szombaton délután történt meg 
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HÍRE INK . 

— Halálozás. Mint részvéttel 

értesülünk, özv. Pardi Sándorné 

szül. Kiss Mária e hó 6-án este 8 

órakor elhunyt, temetése ma délu-

tán 4'órakor lesz a II ker. Széc-

henyi utca 37 az. gyászháztól. 

— Az őszi cipővásárlás. A 

kereskedelemügyi miniszter kör-

rendeletet küldött az összes várme-

gyék alispánjaihoz, a melyben fel-

hívja őket, hogy a vászon, íiázi pa-

pucs, bársony, selyem és atlaszci-

pőknek kiadását tegye könnyebbé 

és amennyiben a közönség ezeket a 

cipőket akarja vásárolni, kizáróan 

a feltorolt minőségű cipők vásáriá 

sára jogositó jegyeket számukra 

minden nehézség nélkül állíttassa 

ki és az ily cipők kiutalványozás4f 

ne számitsa be akkor, na az ¡¡¡«¿¿L 

az őszi idő beálltával bőrcipókre is 

igényt tartanak, vagvis a bőrcipőre 

beadott igénybejelentést arra való 

tekintet nélkül bírálja el, hogy ka-

pott-e az illető vászon, selem, atlasz 

stb. cipő vásárlásra szóió utalványt 

vagy sem, 

— Hústalan és zsírtalan na-

pok. A hivatalos lap egyik legkö-

zelebbi száma közli a közélelme-

zési miniszter rendeletét a hústalan 

napokról. — Eszerint minden hét 

keddjén és pénteken hústalan na-

pok lesznek, amelyen hust, akár 

nyers, akár feldolgozott állapotban 

forgalomba hozni nem szabad. — 

Vendéglőkben ilyen ételeket előál-

lítani és kiszolgálni szintén nem 

szabad. Mindössze csak a belső 

zsigerekből és könnyen romló mel-

lékterményekből készült ételek fel-

szolgálását engedi meg a rendelet. 

Ezenkívül minden hét csütörtöki 

napján zsírtalan nap lesz. Az Or-

szágos Közélelmezesi Hivatal egész-

ségügyi tekintetből tehet a rende-

let alól kivételt. A rendelet tartal 

mazza a vonatkozó büntető ren-

delkezéseket is. — Ezek szerint a 

rendelet ellen vétók kihágás vétsé-

gét követik el és hat hónapi el-

zárásra vagy kétezer korona pénz-

büntetésre ítélhetők. 

— A korai burgonya ára. A 

hivatalos lap közli a közélelmezési 

miniszter rendeletét, amely a korai 

burgonya maximális á r á t újból 

megállapítja ára uiétermázsánként 

augusztus 5 —15-ig 55 kor., augusz-

tus 16-31-ig 35 kor., Elrendelte 

továbbá a miniszter, hogy augusz-

tus 5—15-ig a korai burgonyakész* 

letek után a maximális áron felül 

az eddigi 15 kor., feleár helyett 

minként 10 kor., feleár fizettessék. 

A rendelet a burgonya zár alávé-

telét kiterjeszti Brawó, Győr és 

Somogy vármegyére, továbbá Be-

reg vármegye tiszaháti, Komárom 

vármegye tatai és Nyitra vármegye 

nagytapolcsányi és vágujhelyi já-

rásaira. 

— A 48, 49 és 50 éves ka-

tonák elbocsátása. Az osztrák 

Reichsrat több képviselője küldött-

ségileg jelent meg Cap báró hon-

védelmi miniszternél, akinél elpa-

naszolták, hogy a királynak azt 

a rendeletét, hogy három legidősebb 

népfölkelő korosztályt lassankint 

elbocsássak, nem hajtják végre, 

Cap báró a küldöttségnek megígérte 

| hogy intézkedés fog történni a 

i végrehajtás ügyében. A hadvezetó-

j ség már rendeletet is bocsátot ki, 

i amely elrendeli, hogy az 1868 évi 

korosztályhoz tartozókéi LoCsár^M' 

el véglegesen, elsősorban azokat, 

akiknek igényük van mezőgazda-

sági szabadságra. Kilátás van arra 

hogy rövidesen ugyanilyen intéz-

kedés történik a 48 és 49 évesekre 

vonatkozólag is akikre szintén vo-

natkozik a király parancsa. 

— Oroszországi hadifoglyok 

áthelyezése. Bécsből jelentik, hogy 

egv hadifogoly osztrák-magyar liszt-

nek a petervári dán követség utján 

érkezeit értesítése szerint a hadi-

fogoly törzstisztnek és a Krenaja 

Rjeskacsban volt legénység legna-

gyobb része április 25-ike óta 

Irkuckban, a többi liszt és legény-
1 ség május 25-ike óta Novonikola-

I jevszkben van elhelvezve. 

A hadsereg borszükséglete, ügy 

értesülünk, hogy a hadsereg szüret idején 

fogja fedezni a szükségletét, de csuk a 

termelőktől tog vásárolni a mindenkori 

napi árakon. Wekerle vándor miniszter-

elnök kijelentette, hogy a pénzügymi-

niszterrel egyetértőleg kivánja minél na-

gyobb mennyiségben való borexportot. 

Az exportbort direktvonatok fogják szál-

lítani Ukrániába, a vonatokat katonaság 

kiséri és a kormány a maga részéről 

minden eszközzel segítségére lesz a ke-

reskedelem ek az exportálásban 

Nem lesznek uj sorozások. A 

Magyar Távirati iroda jelenti : Több 

budapesti és vidéki lapban hir jelent meg 

arról, hogy a kormány egy legközelebbi 

rendeletével, ujabb sor alá szólítja a 

25 18 év közötti, eddigi sorozásokon 

alkalmatlanoknak tatait népfölkelőket. 

Mint most illetékes helyről közlik, ez. a 

hir a valóságnak nem felel meg. Ujabb 

sorozás elrendelése n i n c s e n 

tervbevéve. 

A Színházi Elet, Incze Sán-

dor lapjának e heti száma tarta-

2 oldal 

lomban és képekben páratlanul 

gazdag. Cikket Kosztolányi, Szöllősi 

Hevesi dr és Lukács Gyula írtak. 

Szenzációja a számnak Molnár Fe-

renc e hónapban megjelenő uj re-

gényének ismertetése, melyről az 

összes lapokat megelőzve, elsőnek 

számol bc a Színházi Elet. Szonia-

liázy regény folytatása, Pakots .ló-

szef egyfelvonásosa, Intim Pi^la, 

Hetivers teszik még érdekessé, vál-

tozatossá e számot, melynek 1 K. 

az ára. Előfizetés negyedévre 10 K. 

Kiadóhivatal VII ker. Erzsébet 

kör ut 29. 

— A csehek csak fegyverek 

ellenében adnak élelmiszert. Az 

osztrák politikai körökben élénk 

feltűnést keltett a Reichenberger 

Zeitung legutóbbi cikke, amelyben 

Hartl német nemzeti párti képvi-

selő elmondja, hogy m ír junius 

elején értesítette Seidler volt mi-

niszterelnököt, hogy a csehek már 

h e * ó t a e<s;ík fegvverek ellenében 

adnak élelmiszert. Felhívta a mi-

niszterelnök figyelmét azokra a ve-

szedelmekre, amelyek a cseheknek 

ebből a magatartásukból eredhet-

nek. A miniszterelnökön kívül a 

belügyminiszterhez és a csehországi 

helytartóhoz is beadványt intézeti, 

amely a következő szavakkal vég 

ződik: A felhozott tényt roppant 

aggályosnak tartom és kötelessé-

gem arra a hivatalos helyek figyel-

mét felhívni. Meg keli jegyeznem, 

hogy a csehországi kerületi kapi-

tányságokhoz intézendő utasítások 

hogy a felhozott ténnyel szemben 

tegyenek komoly intézkedéseket, — 

a tapasztalatok szerint eredmény-

telenek maradnak. így tehát más 

módon kell a veszély L'llen fellépni 

Most hivatalos helyről értesítették 

Hartlt, hogy a beadványában fel-

hozott körülményt kellő komoly-

sággal fogják megvizsgálni. 

— Nincsen trabukó, britan-

nika és regalitász. A dohányjö-

vedék megszüntette három kedveli 

szivarfajnak, a trabukónak, a bri-

tannikának és a regalitasznak gyár-

tását. Ugyanakkor szolgál vigasz-

talásul is a iiMgy szomorúságra, 

amikor közli, hogy a jövőben fo-

kozni fogja az annyira kapós re-

gália média gyártását. 

— A „ V a s á r n a p i Ú j s á g " 

augusztus 4-iki száma az aktuális 

képek egész sorát hozza. Az elmúlt 

hét nevezetes íeríiai közül közli az nj 

török szultán, Gaal Sándor ev. püs 

pök, Hintze német külügyi állam-

titkár, a tragikus végű II. Miklós 

cár arczképét. Továbbá képeket a 
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pozsonyi király napokból, Zádor Ist-
ván pompás rajzát a kievi nagy 
robbanásról, a kecskeméti barack-
szűreiről stb Olv ásni vaiói kő/.ül 
föleinlitjük Berkes Inne eredeti re-
gényének folytatását, L nnperlh Gé-
za novelláját, Sigma taicáját, s a 
rendes heti rovatokat. A Vasárnapi 
Újság előfizetési ára negyedévre 10 
korona. Megrendelhető a Vasárnapi 
Újság kiadóhivatalában (Budapest 
IV., Egyetem utca 4 sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a Képes Néplap, a 
legolcsóbb újság a magyar nép 
számára, félévre 2 korona 4') fillér. 

Kiadja 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

Szentes város polgármesterétől. 

13385 1918 szám. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát tevő 

ICufCu nvcd ' j rbés a. tehene®' bolt 

Körös medrében levő ez évi ter-

mésű gyékény 1918 évi augusztus 

hó 9-én a helyszínen tartandó nyil-

vános szóbeli árverésen azonnali 

készpénz fizetés ellenében el lógnak 

adatni. 

Az árverés augusztus 9-én dél-

előtt 8 órakor a szegvári határnál 

kezdődik, délután 4 órakor pedig 

a tehenesi holt Körös parton. 

Szentes, 1918 évi julius hó 31. 

t l r l l á i é i l y 

polgármester. 

Több rendbeli zsák 
van eladó. Cím megtudható e lap 

kiadóhivatalban. 

3 oldal 

9810 1918 s/ám. 

H i r c l ! » t B m ; i í y « 

gazdasági munkabérek megállapítása. 
Szentes város területén a gaz-

dasági munkákért 1918 évben fize-

tendő munkadíjai köv\ tl.c; ők*p 

állapiom meg: 

Kapálásnál téi tiiiak 10 kor 

nőnek 7 korona 

Aratásnál n n un IVrfinek r • \h 

Egy fiatal asszony, 
ki a fűszer üzletben 
teljesen jártas.' azon-
nali belépésre ajánl-

kozik. 

Cim e lap kiadóhivatalában. 

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

Hirdessen e lapban! 

F Van szerencsém a nagyérdemű gazda-

közönség szives tudomására hozni, hogy 

a háború előtt is volt 

kötéláru raktáromat 
ismét berendeztem. Raktáron tartok 

tiszta kenderből készült kötélárut a leg-

szebb kivitelben: u. m. istrángot, kötő-

féket. kötőfék fejeket és szárat, borjú, 

tehén és disznókötelet, nyaklót, nyűgöt 

és ruhaszárító kötelet a legjutányosabb 

árakon. 

Szives pártfogást kér: 

Ifj. Bétádi József 
Kis-piac, Nóvák István ur házában. 

ÉRTESÍTÉSI 
Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesi-

teni, hogy elvállalok minden féle női ruhák 
u. m aljak, blousok, costümök stb. legizlésesebb 
elkészítését, valamint azoknak a legszebb és 
legdivatosabb azsourozását is. Bármely e szak-
mába vágó különleges azsourok elkészítését is 
a legpontosabban és a legrövidebb idő alatt 
elkészítem. 

Tisztelettel: 

BiUi t lc Anna 
Kígyó-utca 3. 
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15 K. nőnek 10 K., cséplé-.nél nap-
szám férfinak 8 K., nőnek 6 K., 
tengeri törésnél napszám férfinek 
10 K., nőnek 7 K., ő.ziszántásnál 
napszám 5 korona, 

szakmánybérek : 
aratásnál 1100 p. sz. öl hold 

gabona learatásáért, kévébe köté-
séért, vonlatóba vagy keresztbe 
rakásáért és a tarló felgereblyézé-
séért 22 korona,- kévébe kötés 
nélkül 16 korona,-

marokrakó aralógép után ara-
tásnál a kéve felkötéséért, össze-
hordásáért, vontatóba, vagy kereszt-
be rakásaért és a tarló felgereb-

lyézéséért 12 korona, kévekötő 
aralógép után kéve összehordás, 
vontató vnijv keres'tb»» rakás és 
tarló gereblyé/éséfi t *í korona. 

Orosz hadifoglyoknak a fenti 
szaLmány munkabérek 3/4-ed iv-
sze fizetendő,- araiásnál, cséplésnél 
és kukorica törésnél pedig napszám-
juk 2 korona. 

Ara tógép munkadija, ha a 
géptulajdonos húzatja kis holdan-
ként 10 korona, 

Osziszántás munkadija kis hol-

danként könnyebb talajon 50 K., 

nehéz kötött talajon 60 korona. 

Aratás és cséplés t rtnmn alatt 
i a munkásokat a munkaadó éíVme/.i 

EH azzal a tigvelmí zktésv ! 
hozom u v a munkaadók, mint a 

| munkások tudomására, hu ;y a/ a 
munkás, aki a hatóságilag megálla-
pított munkabér mellett nem haj-
landó munkát vállalni és dolgozni 
az a város határában elő 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. 

Df. Hátéffy polgármester. 
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elváltat minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutányosabb árért. 

„ S Z E N T E S I L f l P " 
kiadóhivatala 

Hossuth-tér V. szám. (Ref. bérház.) 

11 [L. 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

L. 
Nyomatott VAJDA B. UTÓDA vdlanverőre berendezett nyomdai müintézetében, Szentes 1918. 




