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ra hullatják az átkok kemény szavait és egy 
gondolataik nincs arra, hogy maguk tudnának 
változtatni a sorsukon. Csak akarniuk kel-
lene. 

Az emeleten is a megszokott kép fogad. 
A polgármesteri hivatalban, Rack Lipót al-
jegyző szobájában gyűrött írásokat szoron-
gató asszonyok. Az embereikért, fiaikért kö-
nyörögnek, ihogy hozzák haza őket; dolgozni 
kellene, a földet művelni, de maguk nem bír-
ják. Csupa sóhaj, esdeklés mindíem mondatuk. 
És sopánkodás, m-i lesz a földdel, lia nem jön-
nek haza. 

— Kérjen Dohay főhadnagy úrtól .hadi-
foglyokat — mondják egynek, akinek a fia 
tö éves, az ura pedig a harctéren van és igy 
•t'tt-t.'! 

(Saját tudósítónktól) A hivatalos lap I 
csütörtöki számában megjelent a régóta 
várt rendelet a paprika íorgalombaiiozata 
Iáról. A rendelet, amely megállapítja a pap-
rika makszimális árát is. a következő: 

A kereskedelmi szokásoknak .megfelelő 
száraz, nyers, úgyszintén a feldolgozás aiaíí 
álló paprika-készletek is — a készletbirtokos 
saját házi szükségletének kivételével — zár 
alá vétetnek. A zár alá vett paprikakészletet 
a birtokos köteles gondosan megőrizni és 
ha erre felszólítják, a Hadi termény Rész-
vénytársaságnak makszimális áron átenged-
ni. A Haditerménynek oly bizományosa jo-
gosult száraz, nyers vagy feldolgozás alatt 
álló paprika Vásárlására, akinek vásárlási 
igazolványa kifejezetten ily paprika vásár-
lására szói. A bizományosok kötelesek vá-
sárlásaik megkezdése előtt igazolójegyüket 
az illetékes hatóságnál bemutatni. 

A kereskedelmi szokásoknak megfelelő 
száraz nyers paprikáért követellhető legma-
gasabb ár a magyar szent korona országai-
naik egész területén kilogramonként .tiszta 
súlyra a termelőnél átvéve 15 korona. 
Meg nem felelő áruért megfelelően alacso-
nyabb ár követelhető. Ha az áru minősége 
és ehhez képest ára tekintetében a felek meg 
nem -egyeznek, a vételárat a felek bármelyi-
kének kérelmére az Országos Közélelmezési 
Hivatal kebelében megalakított bizottság ál-
lapítja meg- E bizottság állapítja meg a fel-
dolgozás alatt álló és ily állapotban átadott 
paprika átvételi árát is. A minőség és ár te-
kintetében a megegyezés hiánya azonban a 
Haditermény Részvénytársaságot vagy bi-
zományosát az áruval való rendelkezésben 
nem akadályozza. 

Mindennemű őrölt vagy bármilyen más 
feldolgozott paprikakészletet — a 30 kilo-
gramot meghaladó mennyiségben — be kell 
jelenteni. A bejelentésre kötelezetteknek fel-
dolgozott papr ikakészleteiket az 1917 május 
1. napján volt állapot szerint 1917 május 
8-áig kell bejelenteni. Azontúl pedig a min-
den hónap 15-én volt állapot szerint leg-
később az illető hónap 20-ái,g. Azok, akik a 
bejelentésre kerülő paprikamennyiséget más 
részére tartják őrizetben, a rendelkezésre 
jogosultnak nevét és üzletének (tartózkodá-
sának) helyét is kötelesek bejelenteni. H-orvát-

. Szlavonországokban a bejelentésre vonatko-

. zó rendelkezéseket a bán állapítja meg. 
A Haditenmény az Országos Közélel-

mezési Hivatal elnökének utasításai szerint 
gondoskodik a paprikaszükséglet biztosi til-
sáról és ellátásáról; ezért a zár alá vett 
paprikakészletekkel kizárólag a Haditermény 
Részvénytársaság rendelkezik. 

Ipari üzemükben paprikát felhasználó 
v-állaíatok, mint pl. vendéglők, kifőzök stb.. 
jogosítva vannak a bejelentés alá eső kész-
tetőkből a zár hatályának megszűntéig iíze-
ttUütoben összesen oly mennyiséget felhasz-
wáífti, mely beigazolt két havi saiikségletűk-

egyik sem menthető föl. 
— Nem ér semmit! —bagzik a válasz és 

motyogva, sóhajtozva, panaszkodva koszoló-
dik kifelé. 

És a 'kép sohasem változik, a mese min-
dig egy, csak a szereplők ujak. Szinte banális 
is már ás csak néha érzi az ember, mennyire 
szomorú ez a monoton, cselekmény nélküli 
tragédia. (Mozaikok a golgotáról, ahova évez-
redek óta csak mennek, mennek az emberek, 
sírva, sóhajtozva, mintha halott lógna a nya-
kaikban. És nem gondolnak rá, Ihogy csak 
akarniuk kellene egy kicsit, és életté válna 
ez a szomorú szürkeség, amely lasisan-lassan 
megöli őket és gyászfátyollal takarja a -nap-
fényt előlük. 

nek megfelel; ezekre a mennyiségekre a 
zár alá vett készletekre vonatkozó rendel-
kezések nem nyernek alkalmazást-

A Haditerménv részvénytársaság az 
Or szágos Közélelmezési Hivatal elnökének 
:a kereskedelemügyi miniszter hozzájárulá-
sával kiadott rendelkezéséhez képest zár a'lá 
veheti, valamint közszükségleti . célokra 
igénybeveheti a közforgalmú Vasutaknál, va-
lamint hajózási .' vállalatoknál fuvarozás 
alatt álló paprikakészleteket is. 

A paprika három minőségben állítható 
elő és hozható forgalomba. A megengedett 
minőségek a következők: 

1. édes. amely megfelel az eddig for-
' galom-ban volt elsőminőségü paprikának. 

2. erős, amely nem lehet rosszabb mi-
nőségű az eddig forgalomban volt másoö-
és harmadminőségii paprikánál. 

3. merkantil, amely az eddig forgalom-
ban volt negyedminőségii paprikának felel 
meg. 

Az egyes minőségek alatt csakis bel-
földön termesztett paprikából készült gyárt-
mányokat kell érteni. 

A feldolgozott paprikáért követellhető 
legmagasabb ár a magyar szent korona or-
szágainak egész területére nézve kilogram-
monként tiszta súlyra a nagykereskedelmi 
forgalomban ,a) édes paprikáért 26 korona, 
b) erős paprikáért 21 korona, c) merkantil 
paprikáért 16' korona, A .közvetlen fogyasz-
tás céljait szolgáló (kiskereskedelmi) for-
galomban követelhető ártöbblet a Hadi,ter-
mény részvénytársaságnak fizetett, jutalékot 
és a szállítási költséget .is beleértve 10%-ot 
nem haladhatja meg. 

A vámkűlföldröl származó bárminemű 
paprika belföldön való (forgalombahozatalá-
nak feltételeit és módozatait az Országos 
Közélelmezési Hivatal elnöke állapítja meg. 
Bárminemű paprikának a magyar szent ko-
rona országainak területéről való kivitele 5 
rendelet életbelépése után kizárólag a Hadi-
termény utján történhetik. 

A rendelet rendelkezései a katonai igaz-
gatás birtokában levő paprikakészletekre és 
a katonai hatóságokkal kötött, de még nem 
teljesített ügyletekre nem vonatkoznak-

A rendelet ellen vétők hat hónapi el-
zárással és 2000 koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel sújthatok. 

A rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe. 

Ujabb 55.000 ellenséges 
hajóür elsülyesztése. 
BERLIN, április 26. A Woltf-ügynök-

ség jelenti: A Földközi-tengeren ujabban tíz 
Közöst és hat vitorlást, kerek 55.000 tonun-
tartatommal süiyesztotitünlk el. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

H Í R E K 
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Kiskereskedők küldöttsége 
báró Kürthy Lajosnál. 

fSaját tudósilónktól.) Nagyváradon érde-
kes és a háborús időket élesen jellemző moz-
galom indáit meg. A bihari fővárosban, 
ugyanis a hatóság nemcsak a Közélelmezési 
Hivatal közérdekből reá bizott cikkeit áru-
sítja. hanem minden fogyasztási cikket maga 
szerez be és a kereskedők kizárásával maga 
is .juttatja a fogyasztókhoz. Ez a helyzet több 
más városban is, ami az egzi szt enciái tikban 
megtámadott kiskereskedőket arra kényszeri-
tette, hogy küldöttségileg keressék fel báró 
Künbhy Lajost, az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnökét. Kürthy a küldöttséget leg-
közelebb fogadni fogja és most nyilatkozott 
ebben az ügyben Osztroluczky Géza, az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal alelnöke, aki a 
következőket mondta: 

— Ismerve az elnök ur intencióit, kije-
lenthetem azt, hogy a „kis egzisztenciák meg-
élhetését lehetetlenné akarja tenni," szomorú 
volna csak feltételezni is a Közélelmezési Hi-
vatalról. Egyes cikkeknél kiránatos, hogy 
azok városi árusítás révén jussanak a fo-
gyasztóhoz, de ez nem jelenti azt, hogy min-
dent a hatóság áruljon. Nem isinerem a kon-
krét panaszokat 'és vádakat, azt majd a kül-
döttségtől halljuk meg és ahol igazságuk van, 
ha nem is százas küldöttségben jönnek, ha-
nem minden városból csak egy-egy, akkor is 
orvoslást fognak nyerni, inert nem a küldött-
ség száma, hanem igazságuk súlya döntő e 
kérdésben. (Lehetséges, hogy egyes vidéki vá-
rosokban jogos a kiskereskedők panasza, de 
ismerve az elnök ur felfogását, a bajt orvo-
solni fogjuk. 

— Időjárás. Lényegtelen höváltozás és 
elvétre némi csapadék várható. 

PROGNÓZIS: Hiirös. elvétre csapadék. 
Déli hőmérséklet: + 6.2 fok Celsius. 
— Tisza miniszterelnök a király előtt. 

Bécsből jelentik: A király ma hosszabb ki-
hallgatáson fogadta gróf Tisza István mi-
niszterelnököt. 

— Zita királyné névnapja. A közoktatás-
ügyi miniszter elrendelte, liogy április 27-én, 
Zita királyné névnapján, az iskolák szünetet 
tartsanak és a tanulók az ünnepi .istentiszte-
leten résztvegyenek. A szeged-rókusi tem-
plomban az ünnepélyes hálaadó szentmisét 
pénteken délelőtt tiz órakor tartják meg. 

— A közgazdasági vezéremberek a kül-
ügyminiszternél. Bécsből jelentik : Április 26-án 
gróf Czertün Ottokár külügyminiszter előtt 
a magyar és osztrák gazdasági életnek több 
képviselője jelent meg. hogy meghallgassa 
a miniszteri tájékoztatását a külpolitikai 
helyzetről, amennyire ez a monarchia gaz-
dasági életét érinti. Czernin fejtetgetéséhez 
hosszabb, élénk eszmecsere kapcsolódott. 
Jelen voltak többek között gróf Dessevvífy 
Aurél gróf Károlyi Imre, Darányi Ignác, 
Ohorin Ferenc. Láncy Leó és UH mami 
Adolf. 

— A hatodik magyar hadikölcsön. Buda-
pestről jelentik: Teleszky János pénzügymi-
niszter a hatodik magyar (hadikölcsönt — a 
kedvező harctéri helyzetre és a bizakodó 

Megjelent a kormányrendelet a paprikaforgalom 
szabályozásáról 


