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wm>' Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

1 b é k e ég a 

A békekötesi szerződés telje-

sen uj helyzeteket teremt nemesük 

politikai, de gazdasági téren is. A 

valószínűség mégis az, hogy a bé-

kekötést követőleg inkább szabad 

kereskedelmi irányzat fog érvénye-

sülni főleg az európai kontinensen 

mert hisz az ujonan keletkező ál-

lamok vatamennyjéjé/ iáiáii áz egy 

cseh-szláv államtól eltekintve, me-

zőgazdasági kiviteli állam lesz, 

amelyeknek a szabad kereskedelmi 

irányzat határozottelőnyöket jelen-

tene, de másrészről Európai nyugati 

kontinentális államai is kénytele-

nek lesznek ebben az irányban 

evezni, mert a munkásosztály ér-

dekeinek a politikai hatalomban 

való térfoglalása a szabad kereske-

delmi irányzatnak fog kedvezni: 

Az élelmicikkek után óriási 

kereslet lesz. azoknak az ára hosszú 

ideig messze felette marad a háború 

elótti áraknak, mi sem leimésze-

tesebb, hogy ez a körüluíény a 

mezőgazdasági termelésre serken-

tőleg fog hatni. A mezőgazdaság 

ina tőkehiányban nem szenved. Be-

fektetésre volna pénze, a kérdés 

azonban csak az, hogy a mai pénz-

nek a háború után mi lesz az ér-

téke, mi lesz a vásárló ereje és 

mily terheket ró még reánk a há-

ború. A tőkén kívül azonban a 

mezőgazdaság sok más egyebet 

is igényel ahhoz, hogy a termelést 

erélyesen tudja folytatni. Elsősor-

ban munkaerőt, Nemcsak az a baj 

a munkaerőnél, hogy hiányzik. Ezt 

a munkaerőt a háború után minden 

más foglalkozás igényelni lógja. El-

sősorban az építőipar, másodsorban 

a vasút, harmadsorban az útépítés, 

negyedsorban a bányaüzemek és 

az összes iparvállalatok, amelyek-

nek munkaereje a háború folya-

mán megcsökkent. Honnan merít-

senek ezek, ha nem az ősforrás 

hót, a falunépéből. A falusi mun-

káskéz ebből folyólag hihetetlen 

arányokban fog megcsök kenni. Csök-

kenni fog azonban nemcsak a mun-

káskéz mennyisége, hanem a szol-

gálaton munka minősége is Nagy 

pénzért igen rossz munkateljesít-

ményt kap a gazda és ez az, ami 

a többtermelésre való igyekvést 

jóformán illuzóriussá teszi, mert 

a belterjes üzemet megfelelő képzelt 

munkaerő nélkül elképzelni sem 

lehet, 

A gépek alkalmazása a mező-

gazdaságban mindenesetre tért lóg 

hódítani; de ehhez is idő kell, amíg 

a gyárak a szükséges gépeket elő 

tudják állitani, másrészt az emberi 

munkát a mezőgazdaságban nagyon 

jelentékenyen redukálni csak ugy 

lehetséges, ha a beite!jessegról le-

mondunk és teljesen külterjes gaz-

dálkodásra térünk át. Ebben a 

helyzetben csak egy a vigasztaló, 

hogy a mezőgazdasági téren veiünk 

versenyező államokban a helyzet 

ugyanez, sől ha lehet, még rosszabb 

mint p< Idául Oroszországban, Uk-

rajnában, ahol hogy mennyi mun-

káskéz pustull el a háborúban 

és a háborút követő zür-zavarbm 

talán sohasem fogjuk megtudni, 

de azl mindenesetre tudjuk, hogy 

a háboiu előtt belterjességgel kezelt 

üzemek mind elpusztultak és el-

.pusztmtak a vasutak is oly mér-

tékben, hogy Oroszország hosszú 

ideig lo* azon súlyos feladat előtt 

állani, hogy miképp fedezze saját 

mezőgazdasági termelésével az or-

szág szükséglétét. 

Állatállományunk pótlása sok-

kal könnyebb feladat. Amint a 

központok és a rekvirálás megszű-

nik, a gazda magatermelle szálas 

és abraktakarmánnyal saját állatait 

táplálhatja, állalállományunk rövi-

desen eléri a háború'előtti számot 

ennél is inkább, mert az állatte-

nyésztés a mezőgazdaságnak egyik 

legjövedelmezőbb ága marad, mert 

élőáll tt kivitelünk, vagy ami még 

helvesebb friss hus és husáru ki-
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vitelünk, vagy ami még helyesebb 

friss hus és husáru kivitele el# 

nem fognak nehézségek gördülni, 

mint a múltban. 

Mindez a persektiva természe-

tesen csak ugy áll meg, ha Magyar-

ország történelmi határai változat-

lanul fennmaradnak. Ha az ország 

legtermékenynbb részei, Bácsbodrog 

és a Tiszántúli nagyrésze Erdéllyel 

együtt valamint az ország észak-

keleti része a törzstől elszakitatnak 

ukker száürá A 1 eb "let! en nem 

várt helyzetben is a magyar mező-

gazdaság meg lógja tenni köte-

lességét. 

A demokratikus 
átalakulás. 

(Budapesti tudósítónktól.) 

Az utóbbi napok villámszerű 

gyorsasággal fejlődő eseményei Ma-

gyarországot gyors demokratikus 

átalakulások kényszere elé állítot-

ták. A legizgatóbb időszerűséggel 

merül fel most az a kérdés, hogy 

milyen pogrammot fog adni az a 

kormány, amely a demokratikus 

átalakulás jegyében jön, egyenlő, 

nőkre is kiterjedő választójog, mely 

a nép legszélesebb rétegének alkot-

mányos érvényesülését biztosítja. 

Miután a Magyarországon lakó nem-

zetiségek kétség nélkül önkor-

mányzati joghoz tognak jutni, a 

választójog hatása immár nem hoz-

ható kapcsolatba a nemzetiségi 

szemponttal, mint a múltban és 

ennelfogva a jogreform jelentősége 

is lényegesen változik. Innen ma-

gyarázható meg az, hogy az álta-

lános egyenlő választójogot elvben 

már valamennyi országgyűlési párt 

ellogadta. * 

A másik lényegesebb programúi 

pont a földbirtokreform. A radi-

kális birtokpolitikának két sark-

pontja van; egyik a birtokforgalm^ 
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korlátozások teljes megszűntetése, 

a másik az állami kisajátítási jog, 

melynél (pgva az állam szociálpo-

litikai célokra bármely szükséges 

birtoktestet megszerezhet. A len-

gyelek és a csehek arról beszélnek 

hogy a földtulajdont 300 holdra 

kell maximálni. A birtokmaximálás 

kérdése bizonyára nálunk is szóba 

fog kerülni és a maximum fölötti 

birtokrészekre az állam kisajátítási 

jogot nyer; azonban bármilyen 

törvényszakaszokat hoznak is, má-

ról holnapra a birtokmegoszlási vi-

szonyokat megváltoztatni nem le-

het, mert a nagyobb birtoktestek-

nek kis üzemekké való feldarabo-

lása alapos teknikai és pénzügyi 

eljárásokat feltételez, amelyek a 

gyors teremtési vágy elé korlátokat 

fognak állítani. Meggondolásra inti 

a birtokpolitikai akciót az a körül-

mény is, hogy józan ésszel a föl-

det csak olyanok kezébe juttathat-

juk, akik a termelés felszínen tar-

tását, illetve fokozását biztosítani 

tudják, mert ha a mezőgazdasági 

termelésből eredő jövedelmet nem 

leszünk képesek fokozni, akkor az 

ország a háborús terhekre tedezetet 

nem talál és menthetetlenül tönkre-

megy. 

Harmadik programmpont az 

adózás progresszív megállapí-

tása oly célzattal, hogy az adóter-

hek a kisjövedelmeket megkímél-

jék és lehetőleg teljes súlyúkkal a 

feleslegre nehezedjenek. Ehhez a 

törekvéshez tartozik mihdenekelőtt 

a fogyasztási adók törlése, mint 

amelyekben nem érvényesül a prog-

resszivitás és egyenesen az élethez 

való jogot lámadják meg. Más kér-

dés természetesen, hogy akad-e 

Magyarországon oly pénzügyi zseni 

aki a fogyasztási adó törlése vagy 

csökkentése révén megtudja töl-

teni az állampénztárát. 

Talán legfontosabb programmja 

és programmpontja az igazi de-

mokratizmusnak az ingyenes ál-

lami oktatás, mert csak ezen a 

módon teheti általánossá azokat a 

szellemi fegyvereket, amelyek az 

élet versenyében« nélkülözhetetle-

nek. 

A megvalósult demokratizmus 

seholsem bizonyult eddig olyan 

csodaszernek, amely a gazdasági 

életben a keresett egyensúlyt Valii-

ban létrehozta volna s a kis ex/.isz 

tenciákat a tartós jóllét állapotába 

juttatná. Sőt Wilsonék hazájában 

azt látjuk, hogy egyfelől a vagyon-

felhalmozódás, másfelől az alsó-

rendüek kiaknázottsága élesebb el-

lentétként helyezkedik s z e m b e , 

mint bárhol a világon. Nagy csaló-

dás volna tehát egy minden izében 

demokratikus jogrendtől olyan gaz 

dasági kiegyenlítéseket várni, ame-

lyek megszüntetik a mai vagyoni 

különbségeket, vagy legalább is 

biztosítják a szélsőségek enyhülését 

A demokratizmus csak a módokat 

és lehetőségeket adja ineg arra, 

hogy mindenki saját munkaképes-

ségéhez képest érvényesülhessen, 

de az érvényesülés mértékét termé-

szetesen nem állapíthatja meg. 

A szabad versenyben a termé-

szet Ő3Í törvényénél fogva az ügye-

sebb mindig előre fog törni. Ami 

ezt a versenyt korlátozni, sót meg-

szüntetni igyekszik, annak nem de-

mokratizmus a neve, hanem mar-

xizmus. A kettő élesen szemben-áll 

egymással, mert mig az egyik fel-

szabadítja és elevenebbé teszi a 

versenyt, addig a másik, a szociál-

u c i i i C iirácia a mérkőző emberiség 

fölé a közösséget állítja oda mint 

olyant, amelynek hivatása a ter-

melést kézbevenni és egyenlő osz-

tályt tenni az emberek között. A 

demokraták és a marxisták össze-

fogása tehál nem őszinte, mert a 

cél, mely vezeti őket, ellentétes és 

csak addig lehet közös az érdekük, 

mig a régi polgári uralmat megdön 

tik. Ennek megtörténte után ok-

vetlenül egymásközt kell dűlőre 

vinniök a dolgot. A szociáldemok-

rácia igyekszik lerázni magáról a 

radikális polgári párt kölöncét, 

hogy aztán kipusztítva a régi jog-

rendből ami megmaradt, a maga 

utópiája szerint rendezze be a vi-

lágot. 

Szentes népének 

megnyilvánulása. 
— A vasárnapi népgyűlés. — 

Szentes város polgársága a 

szentesi függetlenségi és 48-as kö-

rök kezdeményezésére vasárnap 

d. u. 2 órakor impozáns népgyű-

lést tartott a Tyukpiactéren. Közel 

4 és fél év óta ez volt az első 

népgyűlés Szentesen, amely a maga 

impozáns voltaban méltó megnyil-

vánulását adta a szentesi polgárság 

érzéseinek. 

A népgyűlést Mezei László a 

helybeli Károlyi-párt elnöke nyi-

totta meg, akinek nemesen egy-

szerű szavakban elmondott elnöki 

megnyitója után dr. Lánczi Simon 

Pál ügyvéd lépett a szószékre és 

hosszabb beszédben vázolván az 

események fejlődését, amelyek a 

mai izgalmas és nehéz napokhoz 

vezettek, kíméletlenül ostorozván a 

multak vétkeit, lendületes szavakkal 

vázolta azt. hogy mi a kötelessége 

ma minden becsületes magyar em-

bernek. Az éljenzésekkel sűrűn 

megszakított beszéd végén előter-

jesztette határozati javaslatát, amely 

nek lényege az, hogy Szentes vá-

ros hazafiasan érző polgársága tel-

jes lelkesedéssel csatlakozik a meg-

alakult nemzeti tanácshoz, a mos-

tani viszonyok közepeit egyedül 

gróf Károlyi Mihály személyében 

látja azt a férfiút, aki a megpró-

báltatások e nehéz pillanataiban a 

nemzetet egy boldogabb jövendő 

útjaira tudja vezetni; kívánatosnak 

tartja a király fölvilágositását a 

nemzet érzéseiről és ezért elhatá-

rozza, hogy százas küldöttségben 

járul Őfelsége elé. 

Mikor Lánczi befejezte beszé-

dét a népgyűlésen iiiegjcieiiiek za-

josan tüntetve követelték, hogy 

Sima László is szólaljon fői. Sima 

engedet a népgyűlés kívánságának 

és a szószékre lépett. 

Meghajolok az Önök kívánsága 

előtt — úgymond — és én aki kei 

és félév óta kikapcsoltam magamat 

a politikai mozgalmakból szólok 

ezen a népgyűlésen, mert elérkezett 

a cselekvés ideje, amikor minden 

becsületes embernek ott kell lenni 

ahol megvédelmezik az országot. 

Ma minden magyarnak kezet kell 

fogni, mert most már nemcsak az 

ország területének integritása, de 

maga a magyarság lorog végső 

veszedelemben. Nem nézem ámul-

tál, amelynek bűne rengeteg, tisz-

tán a jövendőt tekintem, mert, 

amint a nemzetiségeknek elismer 

jük az önrendelkezési jogát, azon-

képpen határozottan nyilvánítjuk a 

mi önrendelkezési jogunkat is. Mert 

=« úgymond zuggó éljenzés közölt 

— ha nemzetiségeinknek megvan 

az erejük az önrendelkezési jog 

gyakorlására, akkor kell, hogy mi 

bennünk magyarokban meg legyen 

az erő és képesség ahoz hogy en-

nek az ezer éves Magyarországnak 

nemcsak teljes önállósságát és füg-

getlenségét, de területi sérthetetlen-

ségét is megvédelmezzük akár a 

fegyverek erejével is ha kell. A 

mi jelszavunk az azonnali béke 

és független szabad egységes Ma-

gyarország. 

Sima László éljenzéssekkel fo-

gadott beszéde után még Pap József 

szólott, azután Mezei László elnök 
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berekesztette a népgyűlést, amely 

a leglelkesebb hangulatban, minden 

rendzavarás nélkül oszlott széjjel. 

Este a 11-ik 48 as Népkórben 

népes bankett volt, amelyen több 

pohárköszöntő hang/ott el. 

H Í R E I N K . 
Napról-napra 

izgalom üli meg a lelkeket. Aggódó 

lélekkel várják napról napra a 

postát, vajon mi hirt hoz ? A hú-

zódó válság, amely megsemmisü-

léssel fenyegeti az ezer éves Ma-

gyarországot, még a mi itthoni 

lagymatag gondolkozású körcinkben 

is csudálatos átalakulást hozott. A 

pünkösdi tüzes nyelvek megjelené-

se nem volt olyan isteni csoda, 

aminő ezeknek a válságos forró na-

poknak átalakító hatása. Olyan 

emberek, akik az osztrák közössé-

gért még az akasztótat is emleget-

ték, ma egyszivvel-lélekkel esküsz-

nek arra gróf Károlyi Mihályra, a-

kit a hirhedt Károlyi Imre-féle tá-

madás alkalmával a vérpadra küld-

tek volna. És ma amikor a Ká-

rolyi neve háttérbe szorul szorongva 

gondolnak arra*, hogy amikor mégis 

majd csak ő fog következni, min-

den késő lesz, Mintha igaz sem 

volna, hogy 1914 Űrnapján üres 

handa-bandazásnak m o n d t a k a 

Károlyi hármas szövetség e l l e n i 

kifakadást Ugyan hol van ma 

már a háromas szövetség, hol van 

ma már még a kimélyíteni szándé-

kolt német szövetség is? . . . Ne-

künk jól esik, hogy itt Szentesen, 

ha az utolsó pillanatban is, de 

mégis diadait tudott aratni gróf 

Károlyi és mi, akik nevekben vál-

tozva, de három évtizede hirdettük 

azt, amit gróf Károlyi, ebben a 

változásban a mi diadalunkat is 

látjuk. 

— Az állam osztozkodik a 

cukorgyárakkal. A cukor maximális 

árának felemelése, tudvalevőleg be-

következett. — A maximális árak 

felemelése azonban nem csak annyit 

jelent, hogy a cukor újból meg-

drágult a fogyasztóra nézve, hanem 

jelenti egyben azt is, hogy az állam 

azok után, hogy nem is olyan 

nagyon rég teleinelte a cukoradót 

métermázsánkint 54 koronára, 

ezúttal az adót burkolatai megint 

csak felemelte. Kikötötte ugyanis 

magának azt, hogy a cukorgyáro-

sok részéről métermázsánkint a 

Cukorközpont révén 23 K. része-

sedést kap. Egy szóval, a cukorral 

is ma-holnap ugy leszünk, mint a 

szesszel, amelynél már körülbelül 

1/3 haszonrészesedése van az ál-

lamnak a gyártás körül, ami min-

desetre az állami jövedelmek foko-

zásának igen kényelmes módja a 

szóban forgó fogyasztási cikkek 

körül, mert hiszen jelentékeny jö-

vedelmi többlet biztosítása mellett 

az állani elveti magától a gyártási 

monopólium gondját. 

— Takarékoskodjunk a pa-

pírral, mert a készlet mindenhol 

kitőgyóban van, ujabb árut pedig 

teljas lehetetlenség beszerezni. Ez 

még uzsora-árakon sem sikerül, 

anyaghiány folytán. Lapunk mű-

nyomdája kénytelen ennélfogva 

nagyrabecsült munkaadót arról ér-

tesíteni, hogy jövőben — amig a 

papirinség nem enyhül — meglevő 

papirkészletét kizárólag csakis hi-

vatalos célokra engeducti át, illetve 

csak hivatalok vígéra száüit nyom-

tatványokat. Bármennyire sajnáljuk 

is, cégektől és magánfeiektól egy-

előre nem fogadhatunk el semmi-

féle megbízást. A viszonyok jobbra-

fordultával gyönyörűen berendezett 

ipartelepünk — nagyarányú beren-

dezésénél fogva — ismét szívesen 

áll bárki rendelkezésére. 

— Tiz heti bevárás a fel-

mentetteknek. A honvedelmi mi-

niszter és földmivelésügyi miniszter 

egyetértóleg akként rendelkeztek 

hogy a közérdekből szükséges 

mezóerdógazdasági felmentések, — 

amennyiben a folyó évi november 

hó 30-ával lejárnak, az eddigi elvi 

megállapodásokat és rendelkezése-

ket minden tekintetben érintetlenül 

hagyva, az eddigi gyakorlati eljá-

ráshoz képest egyszerüsilett alak-

ban terjesztessenek fel a névjegy-

zékeket szerkesztő és a véleményező 

hatóságok által. Az összes hatósá-

gok figyelmét a legnyomatékosab-

ban felhívta a miniszter arra, hogy 

mindenkit tartsanak visza a felmen-

tés meghosszabbítása után járó 

költséges, fáradságos, egyénileg és 

a köz kárára is igen hátrányos 

utazástól. Ez tehát azt jelenti, hogy 

egy jogérvényesen felmentett ka-

tona a felmentés lejárta után még 

10 heti bevárást kap, azaz 1918. 

november 30-ától kezdve 1919. évi 

február hó közepéig zavartalanul 

megmaradhat polgári foglalkozásá-

ban, ha tényleg otthonában, nem 

pedig attól távol tartózkodik. 

— Nem fűtik a vonatokat. Az 

államvasutak igazgatósága közli, 

hogy az általános anyaghiánv miatt 

a tél folyamán nem fogják fűteni 

a vonatokat. Tavaly is hasonlóan 

volt. A vasúti kocsik alig külön-

böztek a jégvermektől. Aki most 

utazik, tanácsos, hogy a híd. g ellen 

jól védő bundáról, lábzsákról gon-

doskodjék. A vasúti kocsik hidegek 

a lélegzet megál bennünk. Ez a 

dolog is a világháború lejáró félben 

levő nyomorúságai közül való. Mi-

lyen más lesz talán már nemso-

kára. 

— A fölmentések korlátozása. 

A hadsereg-főparancsnokság tekin-

kintettel a hadi helyzet által előirt 

szükségre, intézkedett az iránt, hogy 

a hadrakelt seregeknél lévő akár 

legénységbeli, akár tiszti rangot 

viselő katonák felmentését teljesen 

be kell szüntetni. Kivételt képeznek 

azok, kiknek felmentését az illeté-

kes hadseregpafancsnokság már 

javaslatba hozta. K 

— Szabadságos katonák fi-

gyelmébe. Felhívatnak mindazon 

honvéd diiouiáújü gy&logö.» vala-

mint honvéd tüzér tisztek és le-

génység, kik horvátországból sza-

badságoltattak, hogy bevonulásuk 

előtt jelentkezzenek, hova leendő 

irányításuk miatt, mert azon hor-

vát-országi állomás helyükre ahon-

nan szabadságot nyertek vissza 

nem utazhatnak. Honvéd állomás 

parancsnokság. 

— „Derék becsületes újság" ! 

„Becsületes és hiven szolgálja a 
magyar állameszmét 1" „Azért ül-
dözik, mert derék és ^becsületes ltf 

ügyekben ős minden-

nemű értékpapír véte-

le és eladásánál tekin-

tettel a jelenlegi gazda-

sági viszonyainkra, — 

valamint értékeinknek 

biztonsága szempont-

jából, minden irányban 

0 készséggel szolgál o 

szakszerű tanáccsal és 

felvilágosítással a 

Hazai Kereskedelmi 
R é s z v é n y t á r s a s á g 

értékpapír-osztálya, BUDAPEST, 
IV., Mag ;a r -u t ca 3 szám 

1 

J 
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„Nem alkuszik velük 1* -- Ezek a 19815 10i8 szán . 

kijelenlések a képviselőház október^ 

23-iki ülésén hangzottak v\ Nem 

egy képviselő mondta, többen o-

kan és ezek a kijelentések az egész 

országnak egyöntetű Ítéletét és vé-

lekedését fejezik ki Lázár Miklós 

napilapjáról a „Déli Hiilap-"ról. 

Derék, becsületes, bátor szókimondó 

újság a „Déli Hírlap" ezért szereti 

és olvassa mindenki. 

Kiadja 

B. Utóda Könyvnyomdája. Vajda 

h i r d e s s e n e I A P B A N I 

Feihb mi minda okai a ¡kato-

nai szóig: at alól felmentett <*gyé-

neKet, akiknek felmentése folyó 

évi november hó 30-án lejár, hogy 

felmentésük meghosszabbítása vé-

gett a városi katonaügyosztálynál 

jelentkezzenek. 

írásbeli kérelmet előterjeszteni 

nem kell, a meghosszabbítás szó-

belileg kérelmezendő. 

A felmentési kérelmek meg-

hosszabbítása végeit sem a hon-

| védelmi minisztériumhoz, sem má -

I hova felutazgatni m m szabad. > ; 

a legszigorúbban < lültalotl t: u-

| denféle kij/nónak az i-éuvb«- • • 

A kérelem elbírálása; mind w i pol-

gári alkalmaztatásában v.'srjj meg 

amennyiben a felmentési határidőn: 

az elbírálva nem lenne, a felmen-

tés lejártától számított 10 heti idő 

tartamra hivatalom ad bevárási 

engedélyt. 

Szentes, 1918 október 25. 

dr. Mátéííy 
polgármester 

l o j d o B á l i n t U t ó d a 
bönyunyamdája E=-

elvállal minden a könyvnyomdászai körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a teg-

jutánvosabb árért. 

J \ r n P " 
u i i i u tó I u l i r 

kiadóhivatala 
Kossuth-tér 4. szám. (Ref. bérház.) 

ü = 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 

veszünk fel. 

I I II 
Nyomatott VAJDA tí. UTÓDA vilianyeröre berendezett nyomdai müintézetében. Szentes 1918. 




