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ni ad ás és ártó szándék a magyar nemzet egye-
temét találja magával szemben, 

ÍE támadások nem szórványosak <s nemi 
esetlegesek. Meg fognak ismétlődni, megvan 
közöttük a szerves összefüggés, megvan a 
láthatalan kapocs köztük s ellenségeink tö-
rekvése. között <s van mögöttük oly erő és 
mily, ami méltán keltbet aggodalmat, ösztön-
zést a szembeszállásra s okot a vele való fog-
lalkozásra. 

Ez a kérdés a nemzet létének és nem lé-
tének kérdése. Indokolt, hogy törvényhatósá-
gaink foglalkozzanak vele, látva főleg azt a 
közömbösséget, amellyel sok oly tényező túl-
tette magát raj ta , kiknek elsősorban lett vol-
na' hivatása vele foglalkozni és komolyan ven 
ni. Minden más kérdést megelőz a nemzet lé-
te, az állami integritás kérdése. 

Indítványozzuk még, hogy előterjesztett 
javaslatunk, illetve az ennek értelmében ki-
mondott határozat hasonló állásfoglalás vé-
gett megküldessék az ország összes t örvény-
hatóságainak. 
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Kormányrendelet a gyümölcs, 
zöldség és főzelék forgalomba-

hozataláról. 
iA hivatalos lap pénteki számában kor-

mányrendelet jelent meg a zöldség, főzelék-
félék és gyümölcs forgalombahozataláról. A 
rendelet, amely egyike a legfontosabbaknak, 
a következő intézkedéseket tartalmazza: 

A közérdekből vagy kivitelre beszerzendő 
friss és .bárminő módon konzervált zöldség, 
főzelékfélék és gyümölcs beszerzésének és a 
beszerzel t készletek f orgalombahoza t alá na k 
intézésére Zöldség- ós Gyümölcsforgalmi In-
tézőbizottság alakittatik. 

Azt, hogy az Intézőbizottság hatásköre 
milyen friss ós konzervált zöldségnemekre, 
főzelékfélékre és gyümölcsnemekre s mely 
feltételek alatt terjed ki, a. bizottság javasla-
tára a földmivelésügyi miniszter és a pénz-
ügyminiszter, illetve a konzervált cikkek te-
kintetében a kereskedelemügyi miniszter hoz-
zájárulásával az Országos Közélelmezési Hi-
vatal elnöke állapítja meg, 

Az Intézőbizottságnak az elnökön felül 
a belügyi, a földmivelésügyi, a honvédelmi, 
a kereskedelemügyi és a pénzügyminiszter-
nek, valamint az Országos Közélelmezési Hi-
vatalnak egy-egy kiküldöttje, továbbá a me-
zőgazdasági ipari és kereskedelmi érdekkép-
viseleteknek és szakegyesületeknek köréből, 
úgyszintén (Budapest székesfőváros és más 
városok képviselete céljából az Országos Köz-
élelmezési Hivatal elnöke által kinevezett 
tagok. Az intézőbizottság tagjai díjazást nem 
kapnak. Az elnököt az Országos Közélelme-
zési Hivatal elnöke nevezi ki. 

A katonai igazgatás és a polgári lakos-
ság szükségletére, valamint a kivitelre be-
szerzendő zöldség, főzelékfélék és gyümölcs 
beszerzésével kapcsolatos tennivalókat az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal elnöke a. föld-
mivelésügyi miniszter hozzájárulásával nyil-
vános számadásra kötelezett oly társaságot 
bizhat meg, amely nyerészkedés kizárásával 
erre a célra alakul. A társaság alapszabályai-
nak és módosításuknak érvényességéhez az 
Országos Közélelmezési Hivatal elnökének 
jóváhagyása szükséges, Az alapszabályok a 

kereskedelmi törvény rendelkezéseitől eltér-
nek. 

A társaság a magyar szent korona orszá-
gainak egész területén vásárolhat a rendelet 
hatálya alá eső cikket. 

Az intézőbizottság feladata a társaságnál 
eladásra bejelentett zöldség, főzelékfélék és 
gyümölcskészleteik nyilvántartása és a kész-
letek figyelembevételével a felmerülő szük-
ségletek ellátása, illetőleg a szükségletek biz-
tosítására és kielégítésére szolgáló intézkedé-
seknek a társaságnál való elrendelése és e 
rendelkezések foganatosításának ellenőrzése. 

Azt, hogy a magyar szent korona orszá-
gainak iher illet én kívül eső helyre mily zöld-
ség-, főzelék- és gyümölcs mennyiségek .szál-
líthatók, az Országos Közélelmezési Hivatal 
elnökének és amennyiben a vámkülföldre 
való szállításról van szó, a pénzügyminiszter-
nek jóváhagyásával az Intézőbizottság álla-
pi Íja meg. , 

Az Intézőbizottság a társaság javaslata 
alapján megállapíthatja a legmagasabb árat, 
amelyeket a termelő zöldségért, főzelékfélék-
ért és gyümölcsért követelhet és mely árak-
nál magasabb árak a termelő részére nem 
fizethetők. Az Intézőbizottság állapítja meg 
azokat a százalékokat is, amelyekkel a nagy-
kereskedelmi forgalomban követelhető ár az 
emiitett árakat meghaladhatja. 

Az Országos Közélelmezési Hivatal el-
nöke állapítja meg az Intézőbizottság, illető-
leg a társaság közvetítésével eladott mennyi-
ségek után szedhető jutalék nagyságát. Az 
Intézőbizottság által a legmagasabb árak te-
kintetében tett. rendelkezések hatálybalépésé-
hez az Országos Közélelmezési Hivatal elnö-
kének jóváhagyása szükséges. 

A katonai igazgatás és a polgári lakos-
ság szükségletének biztosi tusára és kielégíté-
sére az Intézőbizottság által elrendelt intéz-
kedéseket a társaság foganatosítja és általá-
ban mindenben .eleget tenni tartozik a zöld-
ség-, főzelék- és gyümölcsforgalom lebonyolí-
tása körében az Intézőbizottság vagy az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal elnöke által 
tett rendelkezéseknek. 

A mezőgazdasági termények, lisztnemii-
ek és egyes mezőgazdasági terményekből elő-
állított ipari termékek szállításáról és vas-
úton, hajón vagy gépkocsin történő szállítá-
sukhoz szükséges igazolványokról kiadott 
rendeletben foglalt rendelkezése megfelelően 
kiterjesztetnek az Országos Közélelmezési Hi-
vatal elnöke által meghatározandó fa j t á jú ás 
mennyiségű nyers vagy feldolgozott (konzer-
vált) zöldségre, főzelékfélékre és gyümölcsre, 
azzal az eltéréssel, hogy a szállításokhoz szük-
séges igazolványokat az Intézőbizottság ál-
l í t ja (ki, 

A szállítási igazolvány azokban az ese-
tekben, melyekben a fennálló jogszabályok 
szerint a szállításhoz kiviteli engedély is 
szükséges, a kiviteli engedélyt nem pótolja, 

Aki a rendelet értelmében megállapított 
legmagasabb áraknál magasabb árt követel 
vagy elfogad, az amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezésbe nem ütkö-
zik, kihágást követ el és hat hónapig terjed-
hető elzárással, valamint, kétezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

iHa megállapitható annak a nyereségnek 
a mennyisége, melyet a tettes cselekményével 

illetéktelenül elért, az alkalnaapiidó pénz-
büntetés kétezer koronán felül a megállapí-
tott nyereség kétszeresével felemelt összegig 
terjedhet. 

Ama készlet tekintetében, melyre nézve 
a kihágást elkövették, a törvény értelmében 
elkobzásnak van helye. A rendőri büntető 
eljárás során elkobzJandó készlet értékének 
egyötöde a feljelentőt illeti, többi 'része a fel-
merült költségek levonásával a rokkant kato-
nák segélyalapja javára fordítandó. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazga-
tási hatéiságnak, mint rendőri büntetőbiró-
ságnak, a székesfővárosi államrendőrség mű-
ködési területén pedig a m. kir. államrendőr-
ségnek hatáskörébe tartozik. Horvát-Szlavon-
országokban e kihágás miatt az ottani jogsza-
bályok szerint erre hivatott hatóságok jár-
nak el. 

— Időjárás. Hösülytdés és elvétve eső, 
vagy zivatar várható. 

PROGNÓZIS: Hűvösebb, elvétve csa-
padék, zivatar. Déli hőmérséklet "25.4 fok 
Celsius. 
— Reformálják «z osztrák alkotmányt. 

Bécsből jelentik: Dr. Seidler osztrák mi-
niszterelnök ma a pártvezérekkel közölte, 
hogy irányadó helyről annak a kívánság-
nak adtak kifejezésj, mely szerint Ausztria 
népei megfelelő alkotmányreformmal kibé-
kittessenek. Huszonöt tagú államtanácsot 
létesítenek mindkét ház tagjaiból, valamint 
a tudomány férfiatból, amelynek célja len-
ne előkészíteni az alkotmányrefonmot. — 
Este ujabb minisztertanács volt. 

— Esterházy miniszterelnök kihallgatása 
a királynál és Vilmos császárnál. Bécsből 
jelentik: Gróf Esterházy Móric miniszter-
elnök délelőtt a királynál kihallgatáson volt. 
Folyó ügyekről és a magyar politikai hely-
zetrő referált az uralkodónak. Utána a né-
met császár fogadta kihallgatáson a minisz-
terelnököt és személyesen átadta neki a 
másodosztályú vaskeresztet. 

— A kancellár hétfőn fog nyilatkozni. 
Berlnböl jelentik: Miután a költségvetési 
bizottság nem fejezte még be bel- és kül-
politikai vitáját, ezért a birodalmi gyűlés 
csak hétfőn fog összeülni és a kancellár va-
lószínűleg ekkor fogja elmondani beszédét. 

— Az osztrák politikai helyzet, M-s, julius 
6. (Telefontudósitás.) Dobernik a német szö-
vetség elnöke egy újságírónak kijelentette, 
hogy a hangulat mindenütt nagyon izgatott. 
Minden erőnket latba kell vetni, hogy a 
végsőkig feszült hur el ne szakadjon. A jö-
vőt illetőleg minden nap egy meglepetésre 
számithatunk. A kormány a nép érdekei el-
len irányuló cselekedeteinél szemben fogja 
találni magát a németekkel. A delegációkat 
csak késő ősszel hivják össze, mert tudva-
levőleg a magyar kormány ősszel választa-
ni akar. — Gratenauer szabadon bocsájtoti 
cseh képviselő pénteken megjelent a Reichs-
rat ülésén. Elvtársai lelkesen ünnepelték. 
Krmarz szombaton fog megjelenni és az-
után birtokára utazik. — Az osztrák kép-
viselőház pénteki ülésén Udrzal cseh kép-
viselő az amnesztia-kérdéssel kapcsolatban 
kijelentette, hogy a németek csak addig tö-
rődnek az állammal, amig az ő kezükben van 
a hegemónia. Lehetetlen helyzet, hogy Ausz-


