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dásre kötelezte, azonnal átmegy arra, akinek 
javára- az igénybevétel történt. 

A közigazgatási hatóság kötelezheti az 
életszükségleti cikkek tulajdonosait, Ihogy 
készleteiknek azt a részét, amely saját (házi 
és gazdasági vagy tize-mí) szükségletüket 
meghaladja, fogatomba bocsássák. 

Büntető rendelkezések. Ha a c s e l e k m é n y 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el s az 1914:L. t.-c. 9. és 17. 
§-a alapján két hónapig terjedhető elzárás-
sal ós hatszáz koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel ibünteten dő: 

Aki a hatóság által kívánt adatokat a 
meg&zaWt határidő alatt be nem jelenti 
vagy nem a valóságnak megfelelően jelenti 
be, a készletet eltitkolja, elrejti vagy a ha-
tósági ellenőrzést meghiusítja. 

Ha a cselekmény súlyosabb büntető ren-
delkezés alá nem esik, kihágást követ el s az 
1914 :L. t.-c. 9. és 17. §-a alapján két hónapig 
terjedhető elzárással és hatszáz koronáig 
terjedhető -pénzbüntetéssel büntetendő: 

1. aki életszükségleti cikket a hatósági-
lag megszabott legmagasabb áron felü-1 vagy 
hatóságilag megszabott legmagasabb ár hiá-
nyában — a piaci helyzetre való tekintettel 
— aránytalanul magas áron hoz forgalomba; 

2. alki nyeriéiszk-edés céljából ©létszükség-
leti cikket anélkül, h-cgy annak 'forgalomba 
hozatalával hivatásszerű Leg vagy hivatásá-
ból folyólag foglalkoznék vagy annak for-
galomba hozatal céljából való megszerzésére 
hatósági engedélyt -nyert volna, saját házi 
és gazdasági vagy üzemi szükségletét arány-
talanul meghaladó -mennyiségben beszerez 
vagy a hatóság rendelkezése ellenére, a for-
galo-mból visszatart; 

3. aki életszükségleti cikknek előállítá-
sára (termelés-éne) vagy -forgalomba hozata-
lára szolgáló üz-emét a hatóság rendelkezése 
ellenéire a viszonyokban rejlő kényszer nél-
kül megszünteti vagy .korlátozza; 

4. aki forgalomba hozatal végett előállí-
tott (termelt) életszükségleti cikket kiellő 
indok nélkül szándékosan m-egsemmisit, ér-
tékében lényegesem csökkent, használhatat-
lanná tesz, .rendeltetésétől lényegesen eltérő 
célra használ fial, alakit vagy változtat át. 

Ha a cselekmény súlyosabb bünt-e-tő ren-
delkezés alá nem -esik, kihágást követ el és 
az 19Í14:IL. t.-c. 17. §-a alapján kiélt hónapig 
terjedhető elzárással és hatszáz 'koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 

1. aki avégből, liogy a vásárra (piacra) 
kerülő életszükségleti cikkek mennyiségét 
csökkentse és ezzel árukat drágítsa, mást le-
beszél arról vagy visszatart attól, hogy élet-
szükségleti cikkeit a vásárra (piacra) vigye 
vagy ott áruba bo-csássa; 

2. az az árus, ,aki a piacra él-etszükisélgleti 
cikkeket szállító eladót a piacra érkezés-e 
előtt -feltartóztatja és tőle az életszükségleti 
cikkeket megveszi; 

3. ,a,z az árus, aki ,a piacra hozott élet-
szükségleti -cikkeket, a vásár idejének kezdete 
előtt ott eladja vagy -megveszi; 

4. az az árus, aki életszükségleti cikkek 
vásárlásánál a piacon, az utcán vagy ház-
ról-házra elárusitónak a követelt árnál, vagy 
követelt á-r -hiányában az addig szokásos ár-
nál aránytalanul magasabb -árt kínál vagy 
felajánl avégből, -hogy az áru megszerzésiét 
másokkal szembem magának biztosítsa; 

5. aki másokat álhírek terjesztésével 
vagy egyéb módom félrevezet avégből, hogy 
ezáltal az életszükségleti cikkek árának 
drágulását idézze elő. 

,'Arrá a készletre niézv-e, amelynek teki-n-
tetében a kihágást ieilkiövettélk, a rendőri bün-
tető eljárá-s során a törvény értelmében el-
kobzásnak van helye. 

Ha a-z ítélet nyilvánosságra hozatala 

Ilyen 
detektivdráma 

még soha nem volt, mint 

A múmia tifka 

közérdekből kívánatos, a rendőri büntető bí-
róság -elrendelheti az it-élet .rendelkező részé-
nek, súlyosabb esetekben az it-élet indokai-
val együtt, az elit-élt költségén, az elkövetés 
helyén megjelenő vagy ott elterjedt vala-
mely időszaki lapban való egyszeri közzété-
telét és esetleg annak a-z -elkövetés helyén 
való nyilvános kifüggesztését. 

A közigazgatási hatóságok és a rendőri 
büntető bíróságok -a jelen rendelet alá eső 
(ügyekben eoronkivül járnak el. 

(Ez a rendelet a minisztérium által a há-
ború esetére s-zóló kivételes intézkedésekről 
al'kot-ott törvények alapján kiadott külön 
rendeletek hatályát nem érinti. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján -lép 
életbe. 

Hogy tervezi a hatóság 
a vizkérdés reformját. 

(Saját tudósítónktól.) A hatóság, ugy 
ilá'tsz'ik, :a !egkc-mioily.aibban programjába vet-
te, hogy siegit a víz-mizériákon. Nagyon he-
lyesen- tette, mert azzal, hogy vau sok min-
denünk, -de nincs a többi között vizünk, ugy 
néztünk ki, minit az a ficsúr, aki a hideg ido-k 
beálltával ia frakkját váltja ki la zálogházból 
először és nemi -a télikabátját. Az idő is 
mindenképen alkalmas a terv megvalósítá-
sára. A háborús helyzet olyan, hogy nem-
csak foglalkozni lehet, hanem kell is az ilyen 
városi ügyekkel. És a hatóság tervéten, min-
dlen btelonnyiail benne van az fis, 'h-ogy a téli 
hónapok -al-at-t hozza rendbe ugy a viz-ügyet, 
hogy legközelebbi nyáron már ne legyen viz-
wiány. 

-Körülbelül -ismeretesek azoik a szempon-
tok, amelyeket a hatóság érvényre kíván 
juttatni. Csokorba foglalja ezeket egy Vég-
zés, (amelyet moslt kézbesítenek ki a törvény-
hatósági bizottság több tagjának. Ez a végzés 
tjelbát egységesen ismertei a hatóság szán-
dékát, ép azért leközöljük: 

Tár-gy: íBokor P-á-1 -polgármester-helyet-
tes előterjesztése- a. vízvezetéki. is-zaMlyren-
ÖLdct némely Kjzakasz-áinnjk módosítása tár-

gyában. 
Tekintettel azon körülményre, h-o-gy a 

magasnyomású (vízvezeték vízszolgáltatása 
körül különösen a melegebb időszakokban 
tapasztalt zavarok, a belső házi vízvezetéki 
berendezések hiányossága s r-csszk-arban tar-
tása mellett az által is fokozódik, hogy a víz-
vezetéki szabálynem-delet 37. -és 40. §§-ainak 
a vízmérők kötelező beállítására vonatkozó 
rendelkezései -e.gy közbevetett -közgyűlési ha-
tározattal (felifüggesztetvén, végr-eh-ajtá® alá 
nem kerültek, ami által a vízpazarlás -még 
fokozottabb mért-ékben elhatalmasodott; te-
kintettel továbbá arra, -hogy -az elfogyasz-
tott víznek köbméter© után megállapított 
10 fillér egys-égi ár az előállítási költséggel 
arányban nem áll s igy ann,a,k mérsékelt fel-
em-riliÉ'se a város, pénzügyi érdekéből is indo-
kolt; tekintettel végül arra-, hogy a. vízveze-
téki szabályrendelet -n-étmie-ly szakaszának 
szövegezés© homályo-s s hiányos, amely -félre-
értésekre adhat alkalmat; mindezeknél fog-
va szükségesnek tartj-a a tanáíc-s, miszerint 
a szabályrendelet miegifelelőlog kiigaizittas-
sék. Mielőtt .azonban ez irányban a közgyű-
lésihez -érdemleges előterjesztést -tenne, a tisz-
tázandó -kiélrdésekr© nézve a polgármester ur 
elnöklete -alatt a. városi tanács s a müszgiki 
bizottság bevonásával a következő ad hoc bi-
zottság véleményét hallgatja meg ós -pedig 
a bizottság tagjaként kiküldi a t. főorvost, 
a ifőszámvevőt, a főmérnököt, dr. iBecsey 
Károly, Bokor Adolf, dr. D-cbay Gy-ula, 
Kecskeméti Antal, Koós Elemér, dr. K-ószó 
István, Obláth Lipót, dr. Rózis.a Izsó, ISehütz 
Istviáln, Várhelyi (József, -dr. Véigma-n Fe-
renc, Weiner Miksa éis Wink-ler Mór törvény-
hatósági bizottsági tag -urakat, a bizottság 
jegyzőjéül pedig Rack -Lipót jegyző urat. 

Az -ekként m-egala-kitott bizottságnak 
alkalmas időiben- leendő egybehívására, a pol-
gármester urat ezennel felkérjük. 

A hatóság tehát a vizhiányórt kizárólag 
a belső házi vízvezetékek hiányosságát és 
rosszkarban tartását, a vízmérők Hiányát és 
a víz -olcsóságát okolja. Ta-gladhatat-lari, mi-
szerint áldtozatlkész háztulajdonosok jóvoltá-
ból a házi vizvezetéke-k sók helyen rosszaik, 
vagy -híányoslak. Beszélni llelbat a vízmérők 
beállításáról — ötvten százalékos- áremelés 
Hélkül. De a város -még akkor sem lenne ren-
desen ©'látva vizzél, ha a hatóság összes ter-
véi miegvalósulnámiak. Ezi csak fotto-zgatás 
lenne, pedig mindenki stílusos, nagy koncep-
ciójú munkát vár, ameily évtizedekre vezeti el 
a vizet a város közéletéből konyhákba, f-ü,r-
dőszoíbák-ba és mindig gazdagon adózó viz-
es-apókba. 

A legjobb 

detektív dráma 

múmia titka 
Anlant-lapok az éhező 

Németországról. 
Németország -a minap tudvalévőiéig né-

hány fontos élelmicikkinek, igy a sertéshus-
riak, zsírnak, vajnak maximális órát leszál-
lította. (Nem minden komikum né-lkül va-lók 
tehát az éhező Németországról irt alábbi 
antant-1 a p szeme 1 vén y ek: 

— Október 26-án -a lyoni szikratávíró 
jelentette: ,)A -berlini közsógtanács rendki-
vül viharos ülése. Wurm szocialista kijelen-
tette, hogy Németországban .akk-o-ra a nyo-
mor, mint még soha." 

(Errie má-sn-a-p az előkelő Westminster 
Gazette irja: „-Az élelmiszer-válság Berlin-
ben a pánik jellegét öltötte ós a szegényebb 
osztályokat az éhhalál fenyegeti. Az asszo-
nyok megostromolják az üzleteket ós éle-
lemért or-dit-amak. iMindeníf-eló behúzott ab-
lakok 1-áth-atólk." Október 28-án a lyoni szik-
ra t-áviró állítólag -a Frankfurter Zeitung-hói 
idéz: ,;Mig csapataink bátran -verekszenek, 
hatását 'kezdi éreztetni a-z éhínség, amit a 
nép a birodalom súlyos vereségének tekint." 
A Standard o-któber :29-én ezt a k-openbágai 
jelentést hozza: ^Németország helyzete két-
ségbeejtően reménytelen. IMoabitban forra-
dalmi jel-legü jelenetek játszódnak la Több 
uticát megostromoltak és az üzletekből el-
ragadtak minden élelmiszert. Száz -meg -száz 
asszonyt vetettek fogságba. A berlini ható-
ságok a legvégsőre vannak elkészülve. A 
csapatok riadóra kész-en állanak." 

-A Daily Express október 30-i-ki számlá-
ból vesszük a következő címeket: Éhinség-
jelenetek Nélmetcr-száglban. — (Borzasztó 
nyomor -a szükséges élelmicikkek növekvő 
kimértségie -miatt. — Flottánk nyomása. — 
-Sok különös pót-cikk. — 'A kétségbeesés kiál-
tása.. — A november -elsejei számból: A nö-
vekvő éle-lmiszer-roham előhírnökei. — (Ame-
rikai nyilatkozat Németország forradalmá-
ról. — Az első -moraj. — Erre a New York 
Timiösből idéz: „A Németbirodalomban van-
nak előjelek ós előhírnökök, amelyek élén-
ken emlékeztetnek annak a viharnak az e-l-ső 
mo-ra.jára, amely a forradalommal Francia-
országban kitört." 

iA Westminster (Gazette november 6-án 
arról is tud, hogy sok frankfurti ésalá-d az 
éhl-ázad-ásoktól való félelmében elhagyta a 
v-árost. Lyonban idéznek a német szocialisták 
lapjából, a V-orwatrtsíből és -megállapítják, 
hogy -Néime-tors-z-ág a kiéhezés előtt áll. A 
Daily Telegraph egy svájci szocialista lap-
ból veszi: ,(A sápadt éhség j ár-kel (Német-
országban." 

Csak természetes, bo-gy a No-voj-e Vr-einja 
sem a-kar a többi mögött maradni és novem-
ber 10-én jelenti iKopanhágá-n át Berlinből: 
„A munkiálsoknak IMoabitban és Wilmers-
dorfba-n' va-ló fenyegető fellépés-e rémületbe 
ejtett-e a kormányt. A kenyérüzlietek egész 
sorának a lerombolása, néhány asszonynak 


