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Jiliis 10 i| a katíttfiaK issza Kill inti a tea terwlíK 
kízi szfKsíflttlí. 

Az uj termésreudelet. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A 

hivatalos lap legközelebbi száma közölni 
fogja az uj termésrendeletet. A termésren-
delet fiibb intézkedései a követkézok: 

Az első szakasz kimondja a termés zár 
alá vételét a termelőnél. A második szakasz 
az aratásról és cséplésről intézkedik és fel-
hatalmazza a közélelmezési minisztert az 
liizemen kivül álló cséplőgépeknek térítés 
fejében való igénybevételére. A harmadik 
szakasz megállapítja a termelőnek a csép-
lésre, valamint a cséplőgéptulajdonosoknak 
a cséplési eredményekre vonatkozó beje-
lentési kötelezettségét. Egyik fontos intéz j 

kedése a szakasznak a kötelező cséplőköny-
yek vezetésének elrendelése. Ugyancsak 
messzemenő intézkedéseket tartamaz a sza-
kasz fi cséplés ríedményének leghatéko-
nyabb ellenőrzésére nézve. 

A negyedik szakasz kimondja a termés-
nek közszükségleti célokra való igénybevé-
telét. A termelő jogosult mindaddig, amig 
az elszámolás megtörtént, saját felelősségé-
ire egés'z téli szükségletének terhére a fenn-
álló rendeletek értelmében megengedett 
mennyiséget felhasználni. Az ötödik és ha-
todik szakaszok a terményeknek az á tvevő 
bizottság utján való átvételéről intézkedik. 
iA 25 métermázsán aluli mennyiségek azon-
nal beszállitandók a hatóság gyüjtőraktárá-
iba. Fontos rendelkezése a hatodik szakasz-
nak, hogy a közélelmezési miniszter a gabo-
na raktárfására szolgáló raktárakat igénybe 
veheti. A hetedik szakasz a zab átvételét 
szabályozza. A nyolcadik szakasz a házi és 

Behívtak néhány orosz 
korosztályt. 

Zürich, junius 15. Moszkvai jelentés 
szerint a népbiztosok elhatározták néhány 
korosztály haladéktalan behivását. Az osz-
trák Adler Frigyest, a német Liebknecíhtet, 
Lenint_és Trockijt tiszteletbeli elnökké vá-
lasztották. 

Clemenceau ebben az évben 
be akarja fejezni a háborút. 
Genf, junius 15. A Homme Libre jelenti: 

Clemenceau a harctérre utazása előtt a had-
ügyi bizottságban kijelentette, hogy követ-
ni kéli a németek példáját és arra kell töre-
kedni, hogy a győzelmet még a folyó évben 
•kikényszeritsiik. 

Francia hivatalos jelentés. 
— junius 13., este 11 óra. A nap Myamán 

a (németek erőteljes ellentámadást intéztek 
a Courcllstől Meryig terjedő front ellen. A 
támadók tüzelésünkben nem juthattak állá-
sainkig és súlyos veszteségek után vissza-
özöníliötták állásaikba. A junius 1'1-iki táma-
dásainkban zsákmányolt anyag között tiz 
ágyú is van, köztük négy nehéz ágyú is, to-
vábbá igen nagszámu gépfegyver. Az Oise 
és az Aisne között a nap nyugodtan telt. el. 

Az Aisnetöl délre az ellenség reggel foly-

gazdasági szükségletre vonatkozólag tartal-
maz általános rendelkezéseket. 

Későbbi rendelet fog intézkedni a gaz-
dasági szükséglet részére feloldható meny-
nyiségekről. A kilencedik szakasz a gazda-
sági év határnapját 1919 augusztus 15-ében 
állapítja meg. A tizedik szakasz előírja a 
fnem-termelők házi szükségletére néfeve a 
(hatóságok utján julius 10-éig egy jegyzék-
nek összeállítását. A tizenegyedik szakasz 
rendelkezéseket tartalmaz a speciális vető-
mag forgalombahozataláról. A tizenkettedik 
szakasz előírja, hogy akinek bármiféle pk-
ból feleslege támad, dzt a hatóságnak beje-
lenteni és a haditerménynek átadni köteles. 
A tizenharmadik szakasz felhatalmazást 
tartalmaz a r ra nézve, hogy ahol a készletek 
ddőelőtti elfogyasztásától lehet tartani, azok-
nak a hatósági ráktárakba való beszolgál-
tatása elrendelhető legyen. 

A tizennegyedik szakasz megállapítja, 
hogy akinek termése nincs, azt a hatóság 
látja el. A tizenötödik szakasz a nem-terme-
lőknek és a termelőknek fedezetül maradt 
gazdasági szüségletéről jegyzék összeállitá-
sát rendeli el. A 16—27. szakaszok a gabo-
ínanemüek ipari feldolgozásáról ilntézkedik, 
.A 28—34. sZakaszok a malmokra vonatkoz-
nak. 

A zárórendelkezések eltiltják a búza, 
rozs, kétszeres, köles és tatárkának állati 
feletetését. A 38. szakasz részletesen szabá-
lyozza a termésrendelet intézkedéseivel 
szemben elkövetett kihágásokat. 

t a t t a előretöréseit az Aisne és a Vitlers—Cot-
terefi erdő között. A legtöbb ponton vissza-
vetettük az ellenséget, de Laversine faluban 
sikerült megvetnie lábát. 'Minden kísérlete, 
bogy iCouvreből, valamint Verte Feuiile ma-
jorságtól (nyugatra előretörjön, teljesen meg-
hiusult. Az ellenség a délután folyamán tá-
madásait nem ismételte meg. 

iCourcytól északra az ellenséget, amely 
egy piiQamatra állásainkba l^enyomut voíti, 
visszavertük. Champílot la Pómpelle mellett 
állásainkat ismét teljesen helyreállitottuk. 

Az éj folyamán csak részleges harcok 
votak. Grivesnestől északra és Coureelles vi-
dékén több helyütt benyomultunk a német ál-
lásokba és mintegy harminc 'foglyot ejtet-
tünk. A Loges-majornál a franciák némi elő-
rehaladást értek el. Egy német támadás 
Antheuil vidékén teljesen meghiusult. A 
Viillers-Cotterec-erdő és Chateau-Thierry kö-
zött az élénk tüzórharc tovább tartot t . Az 
éj folyamán francia járőrök Bussiéras vidé-
kén, OReimstől 'nyugatra és a Ohampagnéban 
foglyokat ejtettek. 

A frontra küldik a hazatért 
Fiámét hadifoglyokat. 

Berlin, junius 15. A Vossische Zeitung a 
kövtetkezőket; i r j a : Az orosz jhadi|og|ság)bóll 
visszatért német katonák minden korlátozás 
nélkül ismét a harctérre küldhetők, mert az 
általános védkötelezettség alapél veivel ellen-
keznék, ha másképpen bánnáinak a hadsereg 

e tagjaival .szabadságuk lejárta után, m in t 
más hadkötelezettekkel, akik iközül temérdek 
sokan több megsebesülés után ismét a f ront ra 
kerültek. Amennyiben különös okokból, pél-
dául előrehaladott kor, vagy családi viszo-
nyok mia t t a hadvezetőség kivételeket, tesz, 
azok a visszatért hadifoglyokra is szólnak. 

* 

Franciaország szivesen fogadná 
Németország békeájánlatát. 

— „Meg kell ragadnunk az alkalmat11 — 
Bécs, junius 15. A L Homme lÁbrc-nek, 

Clemenceau lapjának, a békejavaslatra vonat-
kozó cikke élénken foglalkoztatja a bécsi 
politikai köröket és a sajtót. A Neue Freie 
Presse ez alkalomból közli a Journal des 
Debats következő érdekes fejtegetéseit: 

—1 Sem (Franciaországnak, sem a szövetsé-
geseknek nem érdekük, hogy eleve visszauta-
sítsanak minden békegonloílatot, (bárhonnan 
jön is az. Ellenkezőleg, ha alkalom kiáliko-
zik arra, hogy kijelentsük, hogyan képzel-
jük mi az igazságos és méltányos .békét, meg 
kell. ragadnunk az alkalmat. űSfó féljünk a bé-
kéről való beszélgetésektől és ha a központi 
hatalmak hékdbffenzivát kezdenék, lépjünk, 
velük érintkezésbe. Francia részről meg volt 
a hajlandóság a r ra , liogy a béke kérdéséről 
zárt ajtók mögött titkosan tágyaljanak. Ez 
mindenütt felháboodóst keltett. Mos azonban, 
arról szó sem .lehet, mert most általános 
tárgyalásokról van szó, amelyeket ,az összes 
szövetségeseknek egységesen kellene veztniök, 
lífy^éges programmal kellene feljépniöki, 

A Neue Freie Presse ehhez a következő 
megjegyzést fűzi: 

— Mi többzsör feljánlottuk az antantnak 
a békét, és mindig visszautasitották ajánla-
tunkat. Mjost ők maguk kérik azt, amit any-
nyiszor gúnyosan viszantasitottak. Most már, 
egyáltalán nem bizonyos, hogy eddigi tapasz-
talataink után a régi uton fogunk haladni. 

Ujabb 2 0 ezer tonna elsülyesztése 
Berlin, junius 15. Hivatalosan jelentik: 

Búvár,hajóin ismét elsülyesztetteik 20.000 brut-
' tonna hajóteret. E sikeregbe főrésze Georg 

kapitányinak volt, akinek búvárba jója mint-
egy 17.000 hruttótonnát sülyesztett el és pe-
dig főleg a (La Manche-csatornában. Az el-
sülyesztett hajók (között volt egy körülbelül 
6000 és egy 4000 bruttótonnás szállitógözös, 
valamint a minteky 5000 bruttótonmás Lucel-
lum taTtályg'őzös, amely két nagy torpedó-
üző kíséretében haladt. Az angol! admirali-
tás szolgálatában levő St. Johns halászjár.mii-
ről' egy gáyut és egy zászlót zsákámnyoltunk, 
a parancsnokát, a gépészét ós a .legénység egy 
emberét elfogtuk. 

A tengerészeti vezérkor főnöke. 

A Havas-ügynöség előkészíti 
Comlégne elestét. 

Genf, junius 15. A félhivatalos Havas-
ügynökség legutóbbi harctéri kommentárja 
igy hangzik: 

Soissons és Villers Cotterets között a 
harc hirtelen újból fellángolt. A (németek, 
nagy erőkkel tárnádnak Domiéres és Amble-
\my közdfÖtj \Smssons—Gompiégne i rányiban. 
A német balszárny a r r a törekszik, hogy hir-
telen előretöréssel, megérlelje Compiégne el-
estét. 

Az ellenség balszárnyának előnyomulása 
— igy folytatta a Havas — rendkívül veszé-
lyes lehet ama csapataink visszavonulási út-
jára, amelyek frontunk kiugró pontját vé-
delmezik a carleponti erdőben. Éppen ezért. ,a 
francia vonalaik áthelyezése várható. 
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