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Előfizetési árak: 
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Vidéken egeszevie C k télévre 8 k. ncgyedevre t f»0 

Egyes szám ára 4 fillér. 
wmr Megjelenik vasárrap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Bónáth Eszter. 

Plutokrata vihar. 
Irta: Bernát István a Magyar 
Gazdaszövetség igazgatója. 

Az a rövid rendelet, mely ki-

mondotta, hogy Magyarországon 

részvénytársaság alaptőkéjéi csak 

a minisztérium emelheti, vihart 

keltett a merkantilis táborban. A 

kereskedelem szabadságát, az or-

szág gazdasági fejlődését látják a 

plutokrata körök ezzel veszélyez-

tetve, beszélnek arról, hogy a kor-

mány mindenhatóságra törekszik 

és nem veszik észre, hogy az or-

szág lakosságának túlnyomó nagy 

részénél ezt a mindenhatóságot 

már régóta és pedig a píutokrati-

kus körök támogatása mellett ke-

resztülvittek. Hiszen nem elég, hogy 

a gazdasági termékek árát maxi-

málták, egyes termékeknél a ter-

melés mértékét megszabták, a rek-

viciót a legkönyörtelenebbül gya-

korolják, most mór éppen a mer-

kantil körök azt is sürgetik, hogy 

a kényszei termelés honosittassék 

meg az egész mezőgazdaságban. 

Ilyen körülmények között a kor-

látlan szabadságol követelni a tő-

keemeléseknél, mikor azok a köz-

érdekkel feltétlenül ellentétesek, 

legalább is botorság és megkülöm-

böztetetl eljárásra törekves. 

A mezőgazdaság szempontjá-

ból a meg nem okolt tőkeemelé-

sek károsak, mert elvonják és 

olyan csatornákba vezetik a tőkét, 

a melyek a mezőgazdaságtól rend-

szerint távol állanak. De fel kell 

tennünk azt a kérdést is, hogy a 

háború megszűntével a Közgazda-

sági élet átalakulásánál amikor re-

mélhetően a bankok jelentősége 

alább száll, az iparvállalatok egy-

szerre munka nélkül maradnak, 

hogyan lóg az óriási alaptőkének 

kamatoztatása ? Ezenkívül azt is 

látjuk, hogy a milliárnos részvény-

kibocsátások mind tágasabb körö-

n t vonnak be a börzeüzérkedések 
büvös körébe. A termel«? — de 

fáradságos — munka terhétől mind 

többen igyekeznek szabadulni, pe-

dig bármilyen fontosnak is kell 

mondani a kereskedelemnek szere-

pét, egészen bizonyos, hogy nem 

a közvetítés módjainak lebonyolí-

tására, nem a közvetítők számának 

szaporítására, hanem arra van szük-

ség, hogy a termelő munka hívei 

szaporodjanak, mert nemzeti szem-

pontból az éri« wek szaporítására 

van szükség. 

A kormányt akkor éri a táma-

dás, mikor nem is liitja meg, ha-

nem csak is engedele nhez köti a 

tőkeemeléseket. Amikjr a kormány 

hatóságok élén olyan férfiak álla-

nak, akiknek a kereskedelem és a 

börze iránti szinte túlságos jóaka-

ratáról éppen a részvénytársaság 

igazgatói kell, hogy leginkább meg-

győződve legyenek, lehetetlen el-

zárkózni az elől, kogy nekik a sza-

badságok csorbítása nem ellenszen-

ves akkor, ha az javukra válik, de 

mindenre képesek, ha ez a köz ér-

dekében történik. 

Azt mondták, hogy az osztrák 

tőke legutóbb nagy arányokban 

tódult Magyarország felé. Ezt a fo-

lyamatot a rendelet meg togja 

akasztani, ami nagy kár és botlás. 

Kénytelen vagyon rámutatni, hogy 

semmikép sem nézzük jó szemmel 

azt a kisajátító hadjáratot, melyet 

az osztrák tőke velünk szemben 

folytat, a nemzeti érdekkel egye-

nesen ellentétesnek tartjuk, hogy 

ez meg erősbüljön. A mi jeligénk 

volt és marad, hogy Magyarország 

legyen a magyaroké. Ennek az elv-

nek felkarolása, megóvása reánk 

nézve nem könnyű, de azért meg 

mindig kötelesség. Épen azért, ha 

a rendeletnek meglesznek azok az 

eredményei, melyektől félnek, ezt 

mi egyik legnagyobb sikernek fog-

juk tekinteni. Végre is: megvédeni 

a hazát vérrel, vagyonáldozatokkal, 

a legnagyobb vesztesegek árán a 

külső ellenséggel szemben, szép, 

ckos és felemelő. De bárgyú gyen-

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendók a lapot 
érdeklő mindenféle kiildeménvek hirdetési és 
OUT előfizetési dijak. 

geség lenne ugyanakkor bebocsá-

tani a trójai loval és engedni, hogy 

az osztrák kéz, az aranyos interna-

lionale rátegye kezét azokra a for-

rásokra, amelyekből a nemzeti élet 

táplálkozik. 

A haszonbérleti szer-
ződések reviziója. 

(Budapesti tudósítónktól) A Ma-

gyar Földbérlők Országos-lígyesüle-

le nagy akciót fejt ki, hogy a há-

ború alatt a jöldbérleti szerződések 

változatlanul érvényben maradjanak 

A bérlők ugyanis nagy igazságta-

lanságnak tartják, hogy azt a vál-

lalati nyereséget, amelyet a bérlők 

a konjunktúrák ügyes kihasználása 

révén befektetéssel és fáradozással 

elérnek, meg kellene oszíaniok azok-

kal, akik ennek az. eredménynek 

elérésére semmiféle közreműködést 

nem fejlettek ki. igazságtalanságnak 

tekintik ezt és hivatkoznak arra, 

hogy mikor az ellenséges betörések 

az ország egyes vidékein a bérlők 

helyzetét rendkivöl aggályossá tet-

ték, nem történtek intézkedések arra 

hogy a bérlók az őket eksziszten-

ciájukban fenyegető veszteségek 

kockázatától menekülhessenek. Kü-

lönben is a kérdés rendezését úgy-

szólván lehetetlenségnek tartják, 

mert tekintettel a különböző bérle-

tek kultúrájára, konjukturális elő-

nyeire, az általuk elérhető haszon-

többletre, az igazságot megközelítő 

rendezést c^ak akkor várhatuák, ha 

a különböző bérleti viszonyokat 

esetenként mérlegelés tárgyává ten-

nék, már pedig ez kivihetetlen. 

Egyes helyekről ugyan ajánl-

ják a buza árának, mint általános 

kulcsának alkalmazását, tudniillik: 

amilyen arányban emelkedett a 

buza ára ára, ugyanolyan árarány-

ban emelkedjék a bérösszege is. 

E'.t az inditványt a bérlók szerint 

nem lehet komolyan venni mert 

hiszen a gazdák közismert és álta-

lános panasza az volt, hogy 60—70 
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koronás gabonaár melleit sem fize-

tődik ki a szem termelés, hogyan 

kívánhatják tehát ezzel az igazol-

ható állítással szemközt, hogy a 

bérlő háromszoros bérösszeget fi-

zessen akkor, amikor a termelés 

még régi arányban sem hajthat 

hasznot. 

Ezzel szemben a gazdák hivat-

koznak a földbérletekből eredő és 

helyenként minden elképzelhető 

arányokat felölmuló vállalkozói nye-

reségekre, melyek a mai rendkívüli 

viszonyok és konjunklurák által 

úgyszólván önmaguktól adódnak 

mig a bérleti féld egyesek gyors 

megvagyonosodásának válik forrá-

sául, addig a tulajdonos a bérösz-

szegben biztosított járadékból meg-

élni képtelen és emellett azzal is 

számolnia kell, hogy a főidet rossz, 

állapotban kapja vissza, mert a bér-

lők a íóldet ntm képesek termő-

erőben tartani, hiányozván az ehhez 

szükségés Irágyaanyag, ezen azon-

ban a szalma és takarmány rek-

virálására való hivatkozással köny-

nyó szerrel túlteszik magukal. 

Az a felfogása a béreiben levő 

földtulajdonosainak, hogy amikot 

állauihatóságiiag minden vonalon 

beavatkoznak a gazdasági élet sza- 1 

badságába, lehetetlenség, hogy épp ' 

a legnagyobb nemzeti réteget hagy-

ja teljes gazdasági es szociális vé-

delem nélkül, amely a földbérletek 

által letétben van érdekelve. 

Az Országos Magyar Gaydasá-

gi Egyesület jogi bizottsága l<".kö-

zelebb foglalkozik ezzel ,'a kéidé>-

set és alkalmai fog adni arra, hogy 

az érdekelt felek érvei kel és indo-

kaikat kifejtsék és egymással szem-

beállítsák. 

A k e r e s k e d e l m i 
t ö r v é n y 

r e f o r m j a . 
(Budapesti tudósítónktól.) Rég-

óta luizodó kétdés Milvos t-s ne-

héz feladat, amellyel a:; tgyiii.»sl 

követő koimánvok ados ii maradtak 

a nemzetében nálunk, amint azt 1 

annak idején Nagy Ferenc a ke-

reskedelmi jog tanára volt állam-

titkár kimutatta, e^yik le«:térméki-

nyebb fonás a közvetítő elemek! 

túlzott uralmának es antnk a pro-

letárizalódásnrk, melv a nem le— 

reskedelmi osztályok soraiban az 

utolsó negyven év alatt wghez iw nt. 

Az uj törvényszervezetet, me-

lyet Kuncz. kolozsvári egyetemi ta-

nár dolgozott ki, ugv tudjuk, a 

szaktestületek legközelebb tárgyal-

ni fogják. Gazdakörök igényt tarta-

nak arra hogy e tárgvaláson részt-

vegyenek, mert hiszen itt minden-

kinek, tehát a magyar gazdák és 

kisgadák érdekeiről is szó van Tóry 

Gusztáv igazságügyminiszter tiszta 

kezéről, jószándékáról, igaz haza-

fiaságáról a legteljesebb mértékben 

megvagyunk győződve, de hogy a 

közérdeknek érvényt szerezhessen 

ahhoz mindazoknak támogatása 

szükséges, kik a köz érdekét az 

egyes rétegek érdekei felé helyezik 

H Í R E I N K . 
Rokkantak, özvegyek, ár-

vAk, az uj katonaieüátási törvény. 

A ellátásról rendelkező 

negyven éves törvényt uj törvény 

váltotta fel. Az uj törvény lénye-

gesen fölemeli a rokkanlak járan-

dóságait, a hadiözvegyek nyugdiját 

és a hadiárvák nevelési járulékát. 

Az uj katonai ellátási törvényben 

foglalt szabályok népszerű ismer-

tetése a könyv feladata. A törvény 

ugyanis egybefoglalva közli a hi-

vatásos katonák és azok családjai-

nak járandóságai?, akiket a moz-

gósítás átli'otl fegyverbe. Az. igon 

komiikáll és hivatkozásokkal teli 

törvény kez.eiése a laikus közönség 

számára teljesen lehetetlen, miért 

is nagy szolgálatot tesz a könyv 

mind» nkiiii k, mi jár az özvegvnek-

ez uj törvénv szerint mire tarthat 

igényt a hadiárva és milyen ellátást 

biztosit :i törvény a háború rok 

kantjainak. A könyv, amelyet a 

Néps/ava könyvkereskedése adott 

ki, 1 korona 60 fillérért minden 

könyvkereskedésben k iphnló. 

Adományok a katonanapra 

Szentesi Mezőgazdái; S/ö^elkezete 

100 kor. Molnár Jó/si-f Dónál 56. 

sz. 1U0 kor. IXuUch Lajosné ven-

dég:ós 70 kor. Vajda B.lint nyom 

dász 'J0 kor. Lakos Sándor 10 kor. 

Felkéli a rendezőség a még ado-

mányozni szándéko -ókat, hogy ado-

mányaikat e hét folyamán 

a szentesi hatíigondozó népiro-

dához(vár;n?gyeház emelet 20 és 

2\ ik rjtojsziveskedjenek bes;tí!-> 

deni M« ̂ jegyey/ük hogy a kat« n i-

nap jövedelme ki/árólag a szentesi 

szr^énv or>u hcidi r\ák, hadiozve* 

gyek, rokkantak c aladta^ai es had-

bavonuilak családtagjai gyámoJilí'-

sára fog fordíttatni, és a begyült 

összeg semmi féle országos intéz-

ménynek át nem adatik, hanem nz 

a helybeli hadigondozó bizottság 

által fog kezeltetni és az jelzett cé-

lokra a ránk jövő tél folyamán a 

szükséghez képest kifog adatni. 

— A katonanap rendezősége 

ez uton mond hálás köszönetet 

mindazoknak, akik a katonaniip 

erkölcsi, vagy anyagi sikerét bármi 

módon elmozdítani szívesek voltak 

A gyűjtői veken befolyt természet-

beni és készpénz, adományok a ren-

dezőség által már összeállilaltak, 

nyilvános elszámolás céljából leköz-

lés végett a helybeli lapoknak már 

átadattak. 

Kiadja 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája. 

Mindenes 
k e r e s t e t i k . 

Egy ¿0—4ü év körüli eiő-
sebb nő mindenesnek ke-

restetik. Cini c lap 
kiadójában. 

15539-1918 szám, 

I - I i r d e t m é n y . 
A ni. kir kereskedelemügyi mi-

niszter 67490—1918 szánni rende-

lete értelmében felhívom a nyilvá-

nos étkező helyiségek lulajdonosail 

(korcsmárosokat, vendéglősöket) 

hogy étel és teiiték árszabásukat 3 

nap alatt jóváhagyás végett az 1. 

fokú iparhalóságnál (Városháza 25 

sz, ajtó) mulassák be. 

Minden nyilvános étkező he-

lyiség dé:i 12 órától d. u. 3 óráig 

este p. dig 7 órától 10 óráig köteles 

teritékei kíszolg »Itatni, 

Az. egyes ételadagok legkisebb 

mérteke: leves 2 deciliter, húsétel 

10 dkgr. főzelék — köret 2 dcl. 

egyébb köret 15 dk gr. íóit tészta 

15 dk gr. sülltészta vagy felfújt 12 

dekagramm. 

Minden élkezó helvisé gben ki 

kell függeszteni az ét lapot olykép-

pen, hogy mar az utcáról is könv-

ilyen olvusha ó legyen. 

Feltűnő helyen minden élkezó 

helyiségben ki kell függeszteni a 

halóság r>!ia! jóv/.hagVott áij' gvzék 

egy p< ¡(1 loyál. Íven az árjegyző, 

ken az ételadagok súlyát is felkeli 

tüntetni. 

Aki a miniszteri rendelet ellen | 
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vét, kihágást követ el és szigorúan 

büntettetik, azonfölül tőle az ipar-

űzési jogosultság is elvonalik. 

Szentes, H)18 szept. 16. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

16738—1918 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. minisztérium 2929-1918 

M. E számú rendelete értelmében 

az 1918 évi vktóber hó 1 napján 

volt állapot szerint legkésőbb 1918 
évi október hó 8 napjáig az I. fokú 

iparhatóságnál (Városháza 25 sz. 

ajtó) be kelt jelenteni a 2500 da-

rabnál több téglát, 5000 darabnál 

több tetőcserepet, 5000 kg-nál több 

cementet, 5000 kg.-nál több meszet 

az 50 kg-nál több építési vagy izo-

lálási célokra elkészített parafatég-

Já:, paraí&tíWát, 50 m2 tohb ra-

bizzdróthálót, 100 kévénél több 

építkezési célokra előkészített nádat 

300 m2 több menyezetnádszövetet 

100 m2 több cellulozepalát, 200 m2 

több fedélpapirlemezt, 500 m2 több 

cementlapot, 100 m2 több üveg-

táblát, 10 darabnál több clozett és 

pissoárcsészét. 10 darabnál több 

vízvezetéknél felszerelhető kőedény-

mosdót, 10 darabnál több vaskály-

hát, 10 darabnál tóbb takaréktőz-

helyet, 100 darabnál tőbb kályha-

csempét, 100 folyóméternél több 

több kö. agyag és cementcsővet. 

A bejelentésre kötelezettek a 

bejelentőlapokat az iparügyi tanács 

noknál szerezhetik be. 

Közhírré teszem, hogy a fent 

elősorolt építési és lakásfelszerelési 

anyagok a minisztérium által zár 

alá vétettek s azok csak beszerzési 

enyedély ellenében idegeníthetők el, 

dolgozhatók vagy használhatók fel. 

A beszerzési engedélyt az I. fokú 

iparhatóságtól kell kérni. 

Szentes, 1918 szeptember 16. 

dr. Mátéffy 
polgármester. 

Hirdetmény. 
A „Városi kö/p. szeszfőzde ve-

zetősége41 a közeledő szüretre való 

tekintettel értesíti a helybeli ter-

melőket, hogy a szőlótörkölyt ebben 

az évadban már ellaposallanul f. 

hó 19-től 30-ig veszi át. 

A termelők az általuk beszol-
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gáltatott szőlő törköly mennyiségből 
nyert pálinkának felére igényt tar-
tanak. 

Városi közp. szeszfőzde 
vezetősége. 

17322-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazokat, akiknek 

buza velómag szükségletük van, 

hogy szükségletüket f. évi szep-

tember hó 21, 22, 23, 24 és 25 nap-

jain a városháza tanácstermében 

jelentsék be. 

A bejelentés alkalmával fel-

mutatandó az elszámolási jegyzék 

és haszonbérieri szerződós. 

Aki ezen határidő alatt vető-

mag szükségletét be nem jelenti, 

vetőmagra igényt nem tarthat. 

A tavaszi vetőmag szükséglet 

bivtosiiásáról később fogok gon-

doskodni. 

Szentes, 1918 szeptember 18. 

I )r . Itláléfl> 
polgármester. 

16938-1918 szám. 

Hirdetmény. 
Az Országos Sertésforgalmi Iro-

da és illetve a in. kir. földmivelés-

ügyi minisztérium kilátásba helyez-

te, hogy a házi és gazdasági szük-

ségletre hizlalandó sertésekre is 

utalványoz sertésenként 2 mázsa 

árpát és 3 mázsa morzsolt tengerit 

ha az illető hizlaló legalább ugyan-

annyi sertést hizlal ezenkívül köz-

fogyasztás céljaira s erre szerző-

désben kötelezettséget vállal. 

Felhívom mindazokat, akiknek 

a hizlaláshoz elegendő gabonájuk 

nincs és megfelelő számú sovány 

sertéssel rendelkeznek, hogy a 

szerződés megkötése végett folyó 

évi szeptember 15 és 16 napján a 

városi közélelmezési ügyosztálynál 

jelentkezzenek annyival is inkább 

mert más mód nem áll rendelke-

zésre a hizlaláshoz szükséges gabo 

na biztosítására. 

gabona utalványozása csak 

a szerződés bemu'atása után fog 

eszközöltetni. 

3 oldal 

15969 1918 szám. 

Hirdetmény 
Felhívom ain.% I ö'.ségből 1918 

évi január hó óla S eUe^o köl-

tözött azon hadLegéh ben részesü-

lő családokat, akik felemelt hadi-

segélyüket régebbeni lakóhelyüköli 

nem kapták meg, hogy a városi 

hadisegély-kezeló hivatalban (város-

háza földszint 26 ajtó) azonnal je-

lentkezzenek ügyük elrendezése 

végeit. 

Szentes, 1918 szeptember 3. 

dr. Hátéffy 
polgármester. 

Eladó föld. 1 
Keresztes Nagy An-
talnak fekő-réti 41 
szátnu tanyaföldje, 
és Deák Ferenc-u. 
1 sz. háza eladó, 
értekezni lehet Széc-
henyi-utca 52 szám 

u alatt. pj 

J B 

jiBiÁatyos Arak 
Szentes. 1918 szeptember 12 

Dr. Hátéffy 
polgármester. 

H Í C I I H I v e -

üxiiiili fel« 

R S ^ f ^ r j 

JJ Eladó árpaszalma (j 

és széria. 
F ü l ö p Ferencnek a mind-

szenti állomás mellett 6 von-

tató árpaszalmája és egy 

vontató törekje és négy—öt 

kocsira való szénája van 

eladó. 

Bővebb felvilágosítás kap-
ható lapunk kiadó-

L hivatalában. 

C^Jl 
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Eladó 10 líecto kitűnő fehér és 
siller ó-bor Csongrádon dr. 
Szarka Mihály ügyvédnél 

Elsö ianp bi/tositó társaság egy uj 
népszerű biztosítási ágazat beveze 

téss céljából helyben 
V E Z É R Ü G Y N Ö K S É G E T 

szándékozik létesíteni, mely-

nek vezetésére és az üz-

letág terjesztésére 

alkalmas úriembert keres. 
Ajánlatok „Fixum" jeligére 

Eckstein Bernát hirdetőjébe 

Budapest, VII ker. Erzsébet -

. kör-ut 38 sz. küldendők. 

Nue^g l iáOin 
* hold kukoricaszár sürgősen 

eladó, értekezni lehet Nagygörgős 

u*ca 25 s/ám alatt. 

Ül l lHS JálMfrfc Több rendbeli zsák 

Külső-ecser 2 s/ám alatti földjét Vil|1 Cim uiegludható e I.d 
Baranvi Lás/ló hasaonlx J ló haszon-
bérbe, vagy feles munkálat i ' . ) kiadja. 

É r t ekezn i lehet a helyszínen. 

kiadóhivatalban. 

Igen jó minőségű 
négy hold tengeriszár eladó a tom-
pahát! inlé/óségnél Dereiíegyhá/i 

uradalom. 

r f i i a d é sváíUK 
r Bogyó János uit jsy-

l i P X j i 1 9 5 mxsí-

i i i ú szőlője a rajta 

levő lakással együtt 

szabadkézből eladó, 

értekezni lehet a hely-

Lszinen a tulajdonossal. I 

E l a d ó W z . 
Pardi ö rökösök II k^r . 

Széchenyi utca 3 7 sz, j 
házuk szabadkézből eladó 
és azonnal átvehető, érte-
kezni lehet lapunk kiadó-, 
hivatalában. 

Van szerencsém a nagyérdemű gazda- | 

közönség szives tudomására hozni, hogy 

a háború előtt is volt 

hotélárű rahtáromat 
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 ruhaszáritó kötelet a legjutányosabb 

árakon. 

Szives pártfogást kér: 

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

Van szerencsém a t. hölgy közönséget értesí-
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: 

iIIIlii 

Nyomatott VAJDA B. UTÓDA yiUanyetfre berendezett nyomdai mointézetében. Szentes 1918. 




