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LEGÚJABB. 
KONSTANTINÁPOLY: Az antant Mál-

tából Szalonikibe kórházhajókon szállitja a 
csapatait, mert fél a német tengeralattjá-
róktól. 

SZALONIKI: Péter király elnöklésével 
a miniszterek, a hadvezetőség bevonásával 
koronatanács volt. Megállapították, hogy 
többé offenzívára képtelenek. A hegyek kö-
zött mindaddig védekeznek, amíg megérke-
zik az antant felszabadító csapata. 

ROTTERDAM: Az angol felsőház ülé-
sén a szónokok azt hangoztatták, hogy a ti-
zenöt hónapos háború bebizonyította Anglia 
ikészületlenségét. Az ország képtelen ujabb 
hadsereg kiállítására, teljesen elszegénye-
dik. Csupán akkor győzhetnek, ha azonnal 
békét kötnek. 

A felsőház azután egy bizottságot vá-
lasztott, hogy ez tárgyaljon Asquith minisz-
terelnökkel a b é k e k ö t é s l e h e t ő s é -
g é r ő l . 

BUKAREST: A Remibe koncentrált 
orosz seregek nagy részét elszállították is-
meretlen irányba. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS: A Szandzsák-
ban offenzivánk előrehalad. A montenegróia-
kat átvetettük a határon. A Grahovicán át-
kelve, benyomultunk Montenegróba. Prisz-
tinánál a szerbek véres harcokkal akarják 
meggátolni a Sjenicán való átkelésünket. 

BERLIN: Egyik haditudósítónak Boroe-
vics tábornok a következőket mondta: 

— Cadorna .mindenáron Görzöt akarja 
elfoglalni, amivel politikai célt kíván szol-
gálni. Görz nem éri meg a rengeteg vérál-
dozatot. Cadorna .katonái mint a forgószél 
rohannak előre, de sikertelen támadás után 
•még gyorsabban mennek vissza. Az olaszok 
veszteségei egyes helyeken félelmetesek, a 
mi veszteségünk hasonlithatatlanuí keve-
sebb. Hadállásunk ugyanaz, ami juniusban 
volt. 

Nyugaton nincs 
jelentősebb esemény. 

Berlin, november 25. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A nyugati hadszíntéren sem-
mi jelentős esemény sem történt. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A francia és olasz bankok menekülnek 
Görögországból. 

Athén, november 25. A Comptoir Natio-
nal d'Eseompte de Paris, athéni és pireuszi 
fiókjaiban a francia polgárok által elhelye-
zett betéteket és letéteket a legutóbbi napok-
ban teljes titokban, Olaszországba szállítot-
ták át. A Kréta-szigetén levő káneai telep ér-
itékeit ugyancsak Olaszországba vitték. A 
bankok francia és olasz tb/.tviseiöi napok 
óta nem láthatók sehol, valószínűnek tartják, 
ihogy ezek is elutaztak. A prieuszi francia 
bankfiók igazgatója elbúcsúzott ismerőseitől 
azzal, hogy betegsége miatt hazájába megy 
hosszabb szabadságra. Azt hiszik, hogy ő 
kisérte el az értékes szállítmányt. A fiókok 
azért nincsenek bezárva, az iizent — noha 
kisebb — folyik tovább és a napi forgalomra 
elegendő .pénzkészlet is ottmaradt, azonban 
csak a görög származása hivatalnokok dol-
goznak, 

Életbelépett az élelmicikkek ellátásáról 
és az árdrágító visszaélésekről szóló törvény. 

(Saját tudósítónktól.) A hivatalos lap 
csütörtöki száma 4207/1915. iM. E. sz. rende-
letet közöl a'lakosságnak életszükségleti cik-
kekkel ellátásáról és az árdrágító visszaélé-
sekről. A rendelet fowtosabb részeit itt kö-
zöljük : 

A közigazgatási hatóság, vagyis a bel-
ügyminiszter, vagy {felhatalmazása alapján 
az alsóbbfoka közigazgatási hatóság életszük-
ségleti ciikkek tekintetében, a minisztérium 
által egyes cikkekre vonatkozólag tett külön 
rendelkezések érintése nélkül, megfelelő ha-
táridő kitűzésével a saját hatósága területén 
levő készletek birtokosfe.it arra kötelezheti, 
Ihogy akár saját, akár idegen helyiségben őr-
zött készleteiket a hatóságnál bejelentsék. A 
ki a készletet más részére tartja őrizetben, 
arra is kötelezhető, hegy megnevezze azt ía 
.személyt, akit a készlet illet. A bejelentést a 
közigazgatási hatóság egy vagy több cikkre 
és a szükséghez képest a k á r általában, akár 
egyes személyekre vagy vállalatokra, akár 
a személyek vagy vállalatok bizonyos, cso-
portjaira rendelheti1 el ahhoz képest, hogy 
náluk, tekintettel gazdaságúikra vagy üze-
mükre, nagyobb készletet lehet feltételezni. 

A hatóságnak vagy megbízottjának jo-
gában áll a bejelentésre kötelezettnek kész-
leteit, raktárait és. üzlieti könyvelt megvizs-

Az életszükségleti cikkek árusítói köte-
lesek árusító üzleti helyiségeikben kifüggesz-
teni a belügyminiszter által megjelölt élet-
szükségleti cikkeknek árjegyzékét. 

A közigazgatási hatóság ezenfelül arra 
kötelezheti az árusítókat, 'hogy meghatáro-
zott életszükségleti cikkekért a közvetlen fo-
gyasztás cégjait szolgáló (kiskereskedelmi) 
forgalomban- követéit áraknak hatóságilag 
láttamozott jegyzékét árusító üzleti helyisé-
gekben szembetűnően és a vevők részéről jól 
olvasható módon kifüggesszék. 

A hatóság kötele® az olyan Jegyzék lát-
támioizásá't megtagadni, amelyben az egyes 
életszükségleti oikikek ára la hatóságilag meg-
állapított legmagasabb árnál magasabb ösz-
szeggél, vagy a legmagasabb ár megállapítva 
nincs, a forgalmíi árnál arány tálamul maga-
sabb összeggel van feltüntetve. 

A közigazgatási hatóság egyes életszük-
ségleti ciklkékre vonatkozólag megállapít-
hatja a kiszolgáltatandó legnagyobb mennyi-
séget és a vásárlási 'jogosultságot megfelelő 
hatósági igazolástól vagy más feltételtől te-
heti függővé. 

A közigazgatási hatóság az életszükség-
leti cikkekre nézve szakértők közbenjöttével 
megállapíthatja azt a legmagasabb árt, ame-
lyet értük a hatósága területén a közvetlen 
fogyasztás céljait- szolgáló (kiskereskedelmi) 
forgalomban az árusítók követelhetnek. 

A közigazgatási -hatóság avégből, hogy 
a lakosságnak életszükségleti cikkekkel ellá-
tása biztosittassék, a vásári (piaci) -rendtar-
tásnak egyes rendelkezéseit módosíthatja; 

A szenzációk 
szenzációja 

A múmia titka 

külö-mösen: .megállapíthatja az országos., heti 
vagy napi vásár kezdetének és végéneik idő-
pontját, valamint — az állatvásár helyére 
vonatkozó rendelkezés érintetlenül 'hagyása 
.mellett — a vásár helyét; — elrendeli, hogy 
heti vagy napi vásárokon meghatározott 
életszükségleti cikkekért követelt árt az áru-
sítók a vásártéren (piacon) folytatott árusí-
táskor a vevők részére szembetűnően és Ol-
vashatóan- kifüggesszék; — 'megtilthatja, 
hogy heti vagy napi vásárokon meghatáro-
zott életszükségleti cikkeiket ipari földolgozás 
vagy továbbéladás céljából .meghatározott 
időpont előtt akár személyesen, akár megbi-
zotit utján vásároljanak; — megtilthatja meg-
határozott életszükségleti cikkeknek — ípa-ri 
feldolgozás vagy továbbeladás céljából —• 
vásár idején vagy azon kívül, vásártérül 
(piacul) ki ne-m jelölt nyílt utakon, utcákon 
vagy köztereken személyesen vagy megbí-
zott utján való adásvételét. 

A módosítás a megállapított vásári vagy 
piaci díjszabásokat nem érintheti és- azt 'a 
belügyminiszterhez haladéktalanul ifeí kell 
terjeszteni. 

-Az -a hatóság, amelynek területén, a 
lakosságnak valamely élelmi cikkei való kellő 
ellátása ndnies biztosítva, a belügyminiszter-
nek 'felhatalmazását kérheti lalhhoz, ihogy a 
község (város) a hiányzó cikknek a szüksé-
ges mennyiségben való beszerzését és forga-
lomba hozatalát megfelelően maga 'biztosítsa. 
A község (város) a szükséges készlet beszer-
zéséről és forggalomba hozataláról akár köz-
vetlenül maga, akár ezzel külön megbízott 
vállalkozó (kereskedő, intézet, vállalat stb.) 
u tján gon-dos-ko dlhatik. 

A közigazgatási hatóság a közélelmezés 
célszerű biztosítása végett, meghatározott 
életszükségleti cikkek -forgalmának közvetí-
tését szabályozhatja, különösen olyan egyé-
neiket, akik ily cikk forgalomba hozatalával 
iparszerüleg eddig nem foglalkoztak, vagy 
szabályszerű Ipari jogosultság 'nélkül vagy 
nem hivatásizerüen. foglalkoztak, abból kizár-
hat vagy rájuk nézve azt előzetes- hatósági 
engedélytől- teheti függővé; olyanokat pedig, 
akik a forgalomba hozatallal már eddig is 
szabályszerű ipari -jogosítvány alapján, fog-
lalkoztak, arra kötelezhet, hogy üzletüket a 
hatóság által e rendelet értelmiében megsza-
bott linódon folytassák s közüllök azokat, akik 
a hatóság rendelkezésének nem -felelnek meg, 
aiz illető cikk forgalomba hozatalától eltilt-
hatja. A hatóság ezt a tilalmat bármikor visz-
szavonlhatj'a. 

A közigazgatási hatóság -a termelőt, "ke-
reskedőt lés, bánmely imás személyt, akinek a 
hatóság imiegállaipitása szerint valamely élet-
szükségleti cikkből a saját házi és -gazda-
sági 'szükségletét meghaladó készlete van, 
arra kötelezheti, hogy 'a készletének a saját 
szükségletét meghaladó részét a hatóság uta-
sítása szerint a hatóság részére, vagy az ál-
tala smegjelölt természetes vagy jogi személy 
(cég, intézet, szövetkezet stb.) részére kész-
pénzfizetésért átengedje (hatósági igénybe-
vétel, rekvizició.) 

Ha az átvevő a vételárat nyomban nem 
tudja lefizetni, a hatóság az átadást megfe-
lélő biztosíték letétbe helyezésének feltétele 
alatt is elrendelheti. .Maga a hatóság tizenöt 
napot meg nem haladó árhitelezést vehet 
igénybe. 

Amely cikk ára miniszteri rendelettel 
van 'meghatározva, annak átvételi árául a 
miniszteri rendélet 'rendelkezéseinek megfe-
lelően kiszámi'íott legmagasabb árt kell meg-
állapítani 

Azoknak a cikkeiknek a tulajdonjoga, a 
mélyeknek birtokosát a hatóság az átenge-


