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A szerkesz té sér t f e l e lő s 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda BAlint utóda könyvnyomdája Kossuth-téi 4. szám 
(ref. bérház) ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Némettengeralatjárők az északitengeren 
9z olaszok es franciák a Balkánon várják a döntést. 

A román hivatalos jelentés is 
e lósmeri az oláh csapatok szebeni 
vereségét. A nagyszebeni ütközet 
l á tha tóan inély hatást gyakorolt 
az egész entente közvéleményére, 
noha a románok azt szeretnék el-
hitetni Párisban, hogy csak itt he-
lyi kudarcról van szó. Magyarok 
és németek Falkenhayn tábornok 
vezérlete aiatt oroszlányi bátorság-
gal harcoltak és különösen honvé-
deink műveltek önfeláldozó hős-
tet tet . A nagyszebeni lakosság kö-
rében leírhatatlan örömet keltett 
mikor a magyar és német csapa-
tok vonultak be a városba »'s a 
polgármester üdvözölte a diadal-
mas csata hőset, Falkenhayn tá-
bornoko t . A nagyszebeni győze 
lemmel van szoros összefüggésben 
a vörös to ronyi diadal. A románok 
példátlan dekompozicióban mene-
kül tek mindenfelé, es Nagysze-
bentő l délre eső harc tér a román 
hul láknak valóságos dombjaival 
van tele. Végig igy megy ez egé-
szen a szorosokig és emberi holt 
testeken kivül bőven hever ott el-
hagyot t lőszer, kötószer, élelem és 
mindenféle hadianyag. Elakadt ro-
mán t rénoszlopok teszik némely 
helyen já rha ta t lanná az utat , inig 
az Olt vizéből román kocsik rud 
jai emelkednek ki. Ebből is lát-
ható, milyen fejveszett volt a ro-
mánok visszavonulása, ami nem is 
volt visszavonulás, hanem mene-
külés. Szerencsére nemcsak sujat 
hadianyagukat hagyták vissza ha-
nem a tőlünk elrabolt lovakat es 
marhákat is. A magyar és német 
csapatok a vörös toronyi szoros 
nál át lépték a román határt, nyolc 
ki lóméterre hatoltak be Románi-
ába, ugy hogy a folytatólagos üt-
közetek most már nemcsak erde-
lyi h a n e m román földön is. Oraról 
órára g y a r a p s z i k a ro-
mán foglyok száma és meg lehet 
állapítani, hogy a foglyok közt 

sok tiszt, sót vezérkari ti«zt is 
van. Igazán minden időre szóló bra-
vúrról készítették elő a győzelem 
iskolájából kikerült német és ma-
gyar vezérek ezeket a harcokat . A 
románok mit sem veitek észre a 
készülődésből, ugy hogy Kratít ba-
jor tábornok seregével már hama-
rább elálhatta a vöröstoronyi szo-
sost, még mielőtt a tu la jdonkép-
peni nagyszebeni csala megkezdő 
dött volna. Krafft nyugatról, Staabe 
keletről támadta a románokat , 
míg N a g y s z e b e n n é l 
Falkenhayn dolgozott, olyan oldal-
zás, olyan körülkerítés volt ez, 
amelyet még a késő időben is fog-
nak tanítani a vezérkarok iskolá 
iban. Több mint két román had-

| osztályt tudtunk itt megsemisiteni 
az első román hadsereg java el-
pusztít t, a bajorok pedig nyolc 
kilóméterre tudtak behatolni ro-
mán területre, ugy hogy Románi-

! ában ma délről és északról ellen 
| ség áll Nagyon kedvezően fej lődr 

I tek számunkra a petrozsényi had-
műveletek is, Fogaras és Székely 
udvarhely körül pedig a r o m á n 
előretöréseket vertünk vissza. A 
német császár Krafft ba jor aI tábor 
nagyot, a vöröstoronyi győzőt, a 
legnagyobb német katonai rendjel-
lel, a „Pour le merietM-tel tűntet-
te ki. 

Görögországban még tart az 
anarchia. A görög katonaság java-
része azonban hű, és jellemző, 
hogy egy ezredest, ki egész ezre-
dével Venizeloszhoz akart pártolni , 
katonái ellogták, megkötözték és 
a királyhű hatóságoknak átszol-
gáltatták. Természetes , hogy az 
entente erőszakoskodása nap-nap 
után gyarapodik és most azzal fe-
nyegeti Görögországot, hogy ha 
nem üzen azonnal hadat Németor-
szágnak és Bulgáriának, akkor el-
veszik tőle a vasutat is. A király 
megbetegedett , de azért dolgozik, 
minisztereivel és vezérkari tisztjei-
vel tárgyal. 
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Nemet tengeralattjárók 
az Északj-t^ngeren. 

Stockholm, október 2. 

Londonból jelentik, hogy há-
rom nagyobb tipusu tengeralattjáró 
cirkál az Északi-tengeren, nem 
messze a norvég partoktól, hogy 
Archangelszk irányában minden 
kereskedelmi járatot meg bír jon 
akadályozni. 

Még egy tábornok 
csatlakozottaiorradalomhoz 

Gent, október 2. 

Szalonikiból jelentik: Johannu 
tábornok csatlakozott a forradalmi 
mozgalomhoz és vezérkarával Sza-
lonikiba érkezett. 

Kisbirtokosok sérelme 
a gabonaértékesítésnél. 

Akkor, a mikor a levegő iga-
zán tele van damokralikus jelsza-
vakkal, méltán vakon veheti min-
den ember, hogy az amúgy is ala-
csony megszabott gabonaárakról, 
minf mindig, ezáltal is legkevesebb 
ju t a kisbirtokosok részére. Eielőlt 
is igy volt, mert hiszen az igaz 
hogy fáradság nélkül, a közvetítők 
zsebeibe folyt. Hasonló a hely most 
is azzal a külömbséggel, hogy most 
a közvetítők háta mögött kormány-
rendelet van, tehát azok biztos 
helyről intézhetik kiadásaikat a 
kisbirtokosok érdeke ellen. 

Az uj gabonaárakról szóló ren-
delet szerint ugyanis a bizományosok 
a gabonát maximális áron kötele-
sek átvenni a termelóktól azonban 
az átveendő készlet 50 mm.-nál 
nem nagyobb, ezért a bizományos 
már nem köteles maximális árat 
fizetni, hanem métermázsánként 
egy koronával kevesebbet. 

Ez a rendelkezés nyilvánvaló-
lag épen a kisebb gazdákat sújt ja 
a kiknek nincsen nagyobb készletük 
eladásra. Hogy miért büntetik azt 
aki csak ötven mázsa gabonát tud 
piacra hozni, az meg nem érthető 
a rendelkezés talán azért van, mert 
nagyobb nehézségbe kerül az is 
kis tételek összegyűjtése.? De ez a 
nehézség csak látszólagos, mert 
nincs az a falu, ahol csak 50 mm. 
gabona volna eladó s csakis ily 
mennyiségért volna kénytelen elu-
tazni a bizományos, vagy megbí-
zottja. A valóság az. hogy ha már 
egyszer kiszáll a faluba a vásár 
közeg, sorra veszi a falu összes 
eladó készletét, ami mindenesetre 
50 mm-nál s igy ugyanoly helyzet-
ben van, mintha egy nagyobb bizo-
mányosnak nagyobb " készletét 
venne meg. 

Intrikák a kancellár körül 
A bajor po l i t i kusok el lene vannak 

a w i i r t e n b e r g i i k mel lette 
Berlin, október 3. 

A német belső politikai kö-
zéppontjában most a birodalmi 
kancellár személye áll. Tudvalevő 
hogy a napokban bajor politiku-
sokból álló küldöttség tisztelgett 
Münchenben a bajor királynál s ót 
a haza megmentése érdekében a 
birodalmi kancellár ellen való fel-
lépésre szólította fel. A bajorokat 
e lépésre Bethmann-Hollweg po-
rosz ellenfelei biztatták fel, a kik 
most hasonló lépésre készültek 
Stuttgartban a württembergi király-
nál. 

E tervük azonban a wüt t em-
bergi politikai körök éberségén 
meghiusult. A poroszok célja az 
volt, hogy a két délnémet ország 
utján támadják meg a birodalmi 
kormányt és a délnémet királyok 
hassanak Vilmos császárra, mint 
Poroszország királyára. A nagy-
német pcílitikusok most a biroda-
lomgyülésben fognak követlen tá-
madást intézni a kormány ellen. 
A birodalomgyülés legközelebbi 
ülése nem 5-ikén lesz, mint ezt 
eredetileg tervezték, hanem 11-én. 
Mint értesülök, az ülés elhalasztá-
sának az az oka, hogy a bizottsági 
ülésekkel az egész hét eltelik. A 
külpolitika kérdéseinek tárgyallása 
a birodalomgyülésben ennek folytán 
csak kedden kezdóthetik. 

Bukarest légi bombázása 
Berlin, október 3. 

Az orosz határról jelentik; 
Pétervári jelentések szerint Buka-
rest minden éjszaka a Zeppelinek 
legnehezebb bombáinak tüze alatt 
áll. Szeptember 25., 26 és 27. nap-
jain részben nappal, részben éjszaka 
repülőgéprajok és Zeppelinek tá-
madták a román fővárost. Az el-
hárító tüzelés dacára is mintegy 
hatvan bombát vetettek le. A leg-
erélyesebb támadás szeptember 
25-én délután 5 órakor érte Buka-
restet Egy repülőraj, amely négy 
egyszerű légijármüből és két harci-
repülőgépből állott, délfelól jövet 
a város felé röpült és Popesti 
külvárost bombázta. A város észak-
nyugati részén fekvő tüzérségi lak-
lanyat a bombák felgyújtották. 
Kisebb tüzérmuniciókészletek, ame-
lyek ott gyakorlatozás céljaira vol-
tak felhalmozva, légberepültek. A 
tűzvész átlerjedl néhány szomszé-
dos lakóházra és egy lalelepre. 
Négy bomba, amely a város 'észak-
nyugali részében lévő gyalogsági 
kaszárnyára esett, csak csekély kárt 

okozott. A jelentések szerint több 
mint százhúsz ember meghalt a 
bombázás következtében, köztük 80 
tüzér és trénkatona. Az anyagi kár 
jóval nagyobb, mint ahogy eddig 
jelentették. Amikor a jelző haran-
gok megszólaltak, sokan az utcára 
futottak, hogy az érkező j á rmüve-
ket lássák. Amikor azonban az első 
robbanó bombák leestek és sok 
helyen tüz ütött ki, a lakosság kö-
rében leírhatatlan pánik tört ki. 
Éjjel 11 óra tájban újra félreverték 
a harangokat. Valamenyi reflektor 
megvilágította az eget, ahonan 
a Zeppelin-motorok zúgása hallat-
szott. Röviddel utóbb ismét hulla-
ni kezdtek a nehéz robbanó, gyúj-
tó Zeppelin-bombák. 

Az olaszok és franciák 
a Balkánon várják a döntést 

Lugano, október 2. 
Az olasz lapokat élénken 

aggasztják a román hadszíntér ese-
ményei, A Corriere della Sera azt 
írja, hogz ha az események nem is 
oly kellemetlenek, a mint azt az 
ellenséges sajtó írja, a négyesszö-
vetség utja akkor is világos. Az 
ententenak elsőrendű kötelessége a 
román erőforrást megtartani és a 
Balkánon meg kell szerezni az 
összekötetést az ententecsapatok 
között, hogy elvágják a központi 
hatalmaktól Bulgáriát és Török-
országot. Közvetlen összeköttetésre 
van szükségünk = irja a lap — 
Oroszországgal a Dardanellákon át. 

Párisi jelentések szerint a szö-
vetségesek már gondoskodtak arról, 
hogy a legújabb német csapást, ki-
védjék Bruszilov hadseregét újra 
csoportosít ják. Azt kívánjuk, hogy 
haladék nélkül megtétessenek az 
összes intézkedések az anyagi esz-
közök kímélése nélkül. A balkáni 
harctérnek elsőrendű jelentősége 
van. Az összes szövetségeseknek ott 
kell erőiket összpontositaniok. 

Szentes város rendőrkapitányától 
Ad. 4887/kp. 1916. sz. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a már 

elrendelt ebzárlatot egy ujabb ve-
szetség esete folytán deeember 30 
napjáig meghoszabbitom 

Szentes, 1916 október hó 4-én 
Z I L A H Y 

r. kapitány 

Fatalpú papucsok bár-
mely nagyságban kaphatók 

! ifj. Fazekas Antanál. 
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HÍREK 
_ Hindenburg születésenapja. Igaz 

lelkesedéssel ünepelte tegnap a német bi-
rodalmi főváros lakossága Hindenburg tá-
bornagy születésenapját. A császári palota 
ormára felhúzták a zászlót, a Bismarck-szo-
bor és Hindenburg vasszobra fel volt dí-
szítve, a talapzatot elárasztották virágokkal. 
Egész Berlinben gyűjtöttek a nagy nap al-
kalmából a haditengerészet rokkantjainak 
javára s a gyűjtés fényes eredménnyel járt. 
Vilmos császár a tábornagyot születésenap-
jára lakomán látta vendégül s hivatalosak 
voltak még a szövetséges államok katona 
meghatalmazottai, a német tengerészeti ve-
zérkar főnöke és a vezérkar osztályvezetői 
is. A csás /ár a következő beszéddel üdvö-
zölte Hiudenburgot : 

— Kedves tábornagyom! Az egész 
hadsereg nevében legmelegebbszerencse-

kivánataimat fejezem ki önnek a mai napon 
Legfőbb hadurának bizalmából a vezérkar 
élére hivatván meg, a z e g é s z n é p 
és bízvást mondhatom, valamennyi szövetsé-
ges állam népei bizalommal veszik önt körül-
Adja Isten, hogy a hatalmas világháborút 
végső győzelemre vezesse és szövetséges 
államainak is meghozza a békét, a me-
lyért küzdünk. Adjon Isten önnek erőt és 
egészséget munkájához. Emelem poharamat 
ezzel a kiáltással: Hindeuaurg tábornagy 
ő kegyelmessége hurrá! 

A tábornagy születésenspjának alkal-
mából a császár sok kitüntetést osztot 
szét a vezérkari tisztek között. 

— H á z i tanítónak ajánlkozik 
egy Erdélyből menekült V. osztá-
lyos főgimnáziumi tanuló teljes 
ellátásért. Bővebb felvilágosítással 
szolgál a főgimnáziumi igazgatóság. 

— Merénylet a templomban 
Pozsonyból jelenti»; hogy a Stom-
fa községben vasárnap délelőtt Ste-
fek Pál 35 éves paraszt gazda kés-
sel támadt Hojszik Imre esperes-
plébánosra, amikor a szent beszé-
det mondotta. A merénylő három-
szor szura meg a plébánost, aki-
nek sebesülése veszedelmes. Stefek 
Pált, aki valószínűen elmebajos, le-
fogták és bevitték a |pozsonyi álla-
mi kórház elmegyógyitó osztályába. 

— Az erdélyi menekülek 
támogatása Felkéri a Vörös-Ke-
reszt-Egylet Elnöksége a közönsé-
get, hogy az erdélyi menekültek 
részére ruhaneműeket,-melyek még 
használható állapotban vannak 
adományozni s ezeket Dr. Cicatri-
cis Lajosné Óméltóságához — a 
Vörös-Kereszt-Egylet elnökéhez be-
küldeni szíveskedjenek. A pénzbeli 
adományok továbbra is Dr Kövéf 
Imre titkárnak adandók át. Felkéri 
továbbá az Elnökség a gazda kö-
zönséget, hogy a meneküllek részé-
re tüzelőanyagot — különösen a 
kemenczék fűtésére szükséges fű-
tőanyagot szíveskedjék adományoz-
ni, — melyek szintén az egyleti tit-
kárnak jelentendók be. Az adott 
tüzrevaló közvetlenül az arra szo-
rult menekültnek fog szállitat látni-

i E L f l b Ó . 
Tóth József utca 41. 
szám alatt I d a r a b 
2 é v e s f a j h a -
s a s ü s z ő és 2 
d a r a b 7 h ó n a-
p o s j a v í t o t t 
s e r t é s e l a d ó . 

i 

Kiadja : 

Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

D hadi termeny 
megbízásából mindenfel« 
gabonát vásárol a 

Székely József 
Szécheny i g ő z m a l m a 

ä T K k e n y é r g y á r 
és a Zsoldos-malom 

a Haditermény Részvénytársasággal 
őrlési szerződési kötött ós megbízást nyert búza-
vásárlásra, akinek tehát eladó búzája van, vigye a 
ZSOLDOS malomba akár ott akár a Kenyér 

gyárban legmagasabb árak mellet KIFIZETIK 

s J 

H i r d e s s e n e l a p b a n . 

Egy ki lúgram 
rózsa krumpli 

28 fillér 
a Kenyérgyárban 

Legalább félmázsa vételnél 
26 FILL 
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Csongrádvármegyé alispánjától, 
6700-alisp. 1916. stfám. " ''' 1 — 

HIRDETMÉNV 
a termelők buza, rozs, kétszeres, árpa ós zab-feleslegének kö* 
szükségleti eólokra való igénybevétele és a feleslegeknek j 
Haditermény részére való tényleges átvételéről ós a tenget 

adás-vótolónek korlátozásáról. 
A m. kir. minisztériumnak 2978-1916. M. E. számú 

rendelete alapján a termelek buza, rozs, kétszeres, árpa és zab 
feleslegének igénybevételét <requirálását> és a gabona felesleg 
tényleges átvételét ezennel elrendelem. Az igénybevételnek és az 
átvételnek haladéktalanul, de mindenesetre október hó 23. nap-
jáig befejezést kell nyernie az eddig betakarított készletekre. 

Köteles minden termelő a birtokában <őrizetében> levő 
buza, rozs, kétszeres, árpa és zab készletét az eljáró hatósági 
közegek utasításai szerint feltárni és a készletnek a saját házi 
és gazdasági szükségletét meghaladó feleslegét a hatóság meg-
jelent kiküldöttjének utasításához képest a termelőhöz legköze-
lebb fekvő raktárba beszállíttatni, vagy a Haditermény által az 
illető körzetre kijelölt bizományosnak — annak felhívására 
beszolgáltatni. A szükséges raktárhelyiségek, valamint az átvé-
telnél közreműködő bizományosok jegyzéke a helyi hatóságok 
által fog közhírré tétetni. 

A rekvirálás tanyáról-tanyára és házról-házra járás utján 
fog végbemenni, mely alkalommal a rekviráló közegek a ter-
melő házi és gazdasági szükségletét a helyszínén az érvényben 
álló rendeletek alapján kapott utasításaik szerint kiszámítják és 
azt a termelőnek visszahagyják. Arra nézve, hogy a termelő 
házi szükséglet címén mennyit tarthat vissza a 4580 — 1915 M. 
E. sz. rendelet, a gazdasági szükségletre nézve a földmivelés-
ügvi Minister ur 89100—1916. Kin. számú rendélete, az el-
adott készletekre vonatkozólag pedig a 2978-1916. M K 
számú rendelet 2. §»a az irányadó. — Rzek szerint a ter-
melők jogosultak saját és családtagjaik, valamint élelmezéssel 
felfogadott cselédjeik részére fejenként és havonként együttvéve 
búzából, rozsból, kétszeresből árpából, összesen 18 kg.-ot 
visszatartani, de csak azok után, akik 15 évnél idősebbek és 
gazdaságában rendszeresen mezőgazdasági munkával foglalkoz-
nak. Egyéb személyek után a termelő fejenként és havonként 
csak 14 kg.-ot számithat. — Ellátandó cselédekiil csak azok 
tekinthetők, akik jelenleg alkalmazásban vannak, vagy akik 
előreláthatóan felfogadhatók lesznek. 

A gazdasági szükséglet megállapításánál irányadó, hogy a 
gazdasági cselédek terménybeli járandósága címén csak annyit 
lehet számításba venni, amennyi a cselédnek a rekvirálástól 
1917. évi augusztus hó 15-ig jár. — Az időleges munkások 
munkabére címén ott és annyi termény vehető számításba, 
a hol a terménybeli ellátás most is szokásban van, és csak 
olyan mennyiség, a mely a helyben szokásos mennyiségnek 
megfelel. 

Arató-rész, — cséplőrész cimén csak annyi terményt le-
het számításba venni, amennyit a szerződés a munkások részére 
biztosit, továbbá az a szüi séglet, amit ezeknek a munkásoknak 
előleg és élelemre, természetben oly időpontban kell kiszolgál-
tatni, a mikor még az uj gabonából nem lehet lisztet előálli-
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tani. — Vetőmagul a helyben szokásos mennyiség, és errenfo 
(ül még annyi tartható vissza, amennyivel hozzávetőleg az eset-
leg kárbamenő vetés pótolható lesz. 

Az állatállomány szükségletének megállapításánál csak ; 
békeidőben tartott állatlétszámnak megfelelő mennyiség veheti 
számításba. — Az állatállománynak búzát, rozsot és krtsze. 
rest visszatartani tilos. — A hol az előtt nem volt szokása 
az abraktakarmány adása, ilyet számításba venni nem lehr 
a hol az abraktakarmány nélkülözhetetlen <pl. csikó, mének.) j 
legszigorúbb takarékosság érvényesítésével kell a visszatartható 
mennyiséget megállapítani", de csak azon időszakra, amelyben j 
nehezebb munka, vagy a tenyésztés érdekei miatt az abrakta-
karmány okvetlenül szükséges. — Egy lóra — mének kivéte-
lével 5 métermázsánál több még ily esetekben sem vehető s i -
mításba. 

Szarvasmarhának csak kivételes esetekben lehet abrakta-
karmányt visszatartani. A sertések ellátásánál árpából csak 
az a legkisebb mennyiség vehető számításba, amely az állomány 
fenntartása és a malacok felnevelése érdekében okvetlenül szük-
séges. Baromfi állomány részére csak a rosta-alj <ocsu, hulla« 
dék) vehető igénybe. 

A hizlalásra nézve irányadóul szolgáljon, hogy senki sem 
hizlalhat többet, mint a mennyit a béke idején hizlalt s e hizla-
lásra a termelő gazdasági szükséglet cimén csak akkor tart-
hatja vissza a szükséges mennyiséget, ha az előző években a hiz-
lalást nem vásárolt, hanem saját termésű terményével eszközölte. 

A tengerikészletek zárlat alá vételéről szóló 317J. számú 
M. E. R. alapján a tengerinek a vármegye területéről való 
kivitelét s egyelőre egyik községből a másikba való elszállítását 
is betiltom. 

Egyben a hadsereg és a közélelmezés céljára kivetendő 
mennyiség biztosítása végett mindenkinél, kinek 5 métermázsán 
felüli tengerikészlete van, e készlet egy negyedrészét igénybe-
vettnek jelentem ki. 

Reménylem, hogy a lakosság a haza üdve által parancsolt 
szükségességnek fogja tartani, hogy a hadsereg s polgári lakos-
ság zavartalan ellátását célzó rendeleteknek annyival inkább 
készséggel engedelmeskedjék, mert a magánérdeknek háttérbe 
szorítása, gazdasági szolgáltatási képességünk teljes megfeszít 
tése a hon védelmére ép oly nélkülözhetetlen, mint a hadba-
vonultak félelmetes, fegyveres ereje. 

Ha mindenki átadja, a mit rendeletek szerint köteles, ha a 
fogyasztásnál mindenki mérsékeli igényeit, a nehezebbé vált 
viszonyok között is kudarcot fog vallani ellenségeink emberte-
len kiéheztetési terve. A készletrejtők s fölöslegesen f ogyasz tók 

akaratlanul is ennek a tervnek lesznek előmozdítóivá s van-e 
ma ennél végzetesebb bün ? 

Or. Nagy Sándor 
mHmpán. . 
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