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hoznak 'forgalomba, 'köteleseik ezt az e célra, Haditer-
mény rtg.-tcl beszerzendő fcejetentő lupotkon nevezett 
rtg.-nak bejelenteni. 

Azokat a mennyiségeket, melyeik az 1917. május 
1. napján vagy ezt ikövetőleg valamely hónap 15. 
napján a bejelentésre kötelezett részére fuvarozás 
alatt államaik, a címzett /kötetes a rendeltetési helyre 
érkezéseik után 'haladéktalanul bejelenteni. 

Azok, aíkifc a bejelentésre /kerülő paprika mennyi-
séget más ,résziére tartják őrizetben, a rendelkezésre 
jogosultnak nevét és üzletének, illetve tartózkodásá-
nak helyét is köteleseik bejelenteni. 

A bejelentésre kötelezettek a bejelentéseiket min-
den egyes termelési üzemre vagy raktár telepükre 
nézve külön-külön kötetesek megtenni. 

4. A 2. pont szerint bejelentésre kötelezetteknél 
1917. május hó 1. napján hejeílantés alá eső földolgo-
zott ptapr.ilka késie teknek 30 ik,g.-ot meghaladó -része 
a rendelet erejénél fogva zár alá vettnek tekintendő, 
s ,a készletnek zár alá vett részével a zár hatálya 
alatt a birtokos nem rendelkezhetik, az köteles gon-
dosan megőrizni, és saját háztartásában is csak iany-
nyiban használhatja fel, am annyiban azt a Haditer-
mény rtg. >a zár alól fatoldja. Az elklként zár alá vett 
készleteik felett kizárólag a Haditermény rtg. ren-
delkezik. 

Ipari üzemekben paprikát felhasználó vállalatok, 
mórit pl. vendéglő, kifőzök stb. jogosítva vannak a 
2. pont szerint bejelentés alá eső készletükből a zár 
hatályának ,megszűntéig üzemükben összesen oly 
mennyiséget felhasználni, .mély beigazolt két havi 
szükségletűiknek megfelel; ezekre a mennyiségekre a 
zár alá vett 'készleteikre vonatkozó rendelkezések 
nem nyernek aikalmazást. 

5. A Hadítenmóny rtg. bizományosai közül azok 
Óogosü'itak fe.'idoteozid t ipap.rütóai vá&f'lésára, /akik-
nek vásárlási igazolványa kifejezetten ily paprika 
vásárlására szól. 

6. Ar-ra nézve, hogy a zár alá vett feldolgozott 
paprika készleteikből mily mennyiségek vétessenek 
közszükségleti célokra igénybe, a felmerült szükség-
hez képest az Országos közélelmezési hivatal Elnöke 
határoz. Igénybevétel esetén az illető paprika kész-
let birtokosa köteles az igénybe vett mennyiséget a 
Hadi-termény rtg.-mak a készlet fekvése helyén át-
adni, vagy uitasitása szerint forgalomba hozni. 

7. A termelőtől, feldolgozótól, vagy nagykeres-
kedőtől a fenthiivaíkiozott rendelet alapján igénybe 
vett faldolgozott paprika készletét a nagy kereske-
delmi forgalomra megállapított legmagasabb ár fi-
zetendő, mely közvetlen fogyasztás céljára eladáso-
ka t teljesítő kereskedőtől (/kiskereskedőtől) történő 
igénybevétel esetén az igénybevett, feldolgozott pap-
rika készletért a kiskereskedelmi forgalomra megál-
lapított 'legmagasabb árt kell fizetni. (Lásd. a 9. 
ponfbain.) A magián'báztar.táslban talált s a rendelet 
15. §-a szerint zár alá vett készlet igénybevételénél 
átvételi áru a kiskereskedelmi forgalomra megálla-
pított legmagasabb ár fizetendő, ha csak a fél nem 
igazolja, hogy /készletét enné1, magasabb áron vette, 
im-ely esetben az igazolt beszerzésű árt kell me-gté-
iriterei. 

8. A rendelet értelmében ez után csupán három-
féle minőségiben állítható elő és hozható forgalomba 
« feldolgozott paprika, és pedig: 

a) édes, amely megfelel az eddig forgalomban 
volt első minőségű paprikának, 

b) erős, amely nem lehet roisszabb minőségű az 
az eddig forgalomban volt II. és IM-ad minőségű pap-
rikánál, 

c) merkantil, amely az eddig forgalomban volt, 
negyed minőségű paprikának felel meg. 

Az egyes minőségeik, melyeik alatt csakis bei 
földön termesztett paprikából készült gyártmányo-
k a t kell érteni, közelebbről a következőképem hatá-
roz tatóak meg: 

a) édes: válogatott, tisztított, kocsányától (szá-
rától) és csészéjétől valamint válaszfalaitól (csumá-
jától) és a magvaktól megszabadított paprika termő 
falából készült friss őrlemény, melyhez egészséges 
(n-am penészes) mos-ás által erejétől legnagyobb rész-
ben megszabadított paprika mag .saját magjának meg-
felelő mennyiségben őrölhető közzé; ilyenek pl. az 
„édes, édes nemes, csemege, félédes, gulyás stb. 
eln evezések alatt forgalomba volt paprikáik-; 

•b) erőss, vagyis olya/n- őrlemény, mely váloga-
tott, tisztított, kiocsámyátóil és csészéjétől megszaba-
dított 'paprika termés egészéből készült, llyene/k pl 
„rózsa" és a „király paprikák" idesorolandó továbbá 
az azonos alkatrészeket tartalmazó durva, szemcsés 
őrlésű u. n. ,*mia@csömmő" paprika is; 

c) merkantil, olyan őrlemény, mely hibás pap-
rika termésből maggal, válasz falakkal, s egyéb a 
paprika termésből származó /hulladékkal a cs-észe és 
kocsány (u. n. szár) -ho-zziáőrié-sével készül. 

9. A feldolgozott paprikáért követelhető legma-
gasabb ár a magyar szent korona országainak te-
rületére nézve kg.tkiint -tiszta súlyra a kövekezőké-
pen állapititiatik meg: a nagykereskedelmi forgalom-
ban követelhető legmagasabb ár ; édes paprikáért 26 
korona, erős paprikáért 21 kor. merkantil paprikáért 
16 kor. A közvetlen fogyasztás céljait szolgáló (kis-
kereskedelmi) forgalomba követelhető ár-többlet a 
Hadű-teirimény rtg.-nak fizetett jutalékot és a szálitási 
költséget is beleértve a 10%-ot meg nem haladhatja, 
tehát a kiskere-Sked-eilmi forgalomban édes paprikáért 
28 ko,r. 60 fillérnél, erőis paprikáért 23 kor. 10 fHíié'r-
uél, merkantil paprikáért. pedig 17 /kor. 60 fillérnél 
több nem követelhető. 

10. A zárt csomagokban dobozokban, vagy lá-

dáikban forgalomba hozott paprika csomagolásán fel 
kell tüntetni a paprika forgalomba hozatalára vonat-
kozó szabályok betartásáért felelős személy (cég) 
nevét és a paprika minőségét. 

l t . A bejelentéseik helyessége a hatóság által 
megejtendő vizsgálatok utján ellenőriztetni fog. 

12. A vámkülföldiről származó bárminemű pap-
rika belföldön való forgalomba hozatalának feltéte-
leit és .módozatait az Országos Közélelmezési Hiva-
tal elnöke állapítja meg. Bárminemű parikának a Ma-
gyar szent korona országainak területéről való kivi-
te e a rendelet hatályba lépése után kizárólag a Ha-
d/termény rtg. utján történhetik. 

13. A rendelet életbeléptetése előtt paprikának 
adásvétele iránt kötött ügyletek, amennyiben az ezen 
rendelet rendelkezése szerint zár alá eső készletékre 
vonatkoznak, és még teljesítve nem lettek, hatályu-
kat vesztik, és azok alapján teljesítést, vagy nem tel-
jesítés miátt kártérítésit a fél nem követelhet. A szál-
lítási kötelezettségben teljesitésből vagy nem kellő 
teljesítésből a rendelet életbelépte előtt keletkezett 
igényeket a rendelet nem érinti, a vevő azonban azoik 
alapján teljesítést nem követelhet. 

14. Aki a .rendelet rendelkezéseit megszegi vagy 
kijátsza, az amennyiben cselekménye súlyosabb bün-
tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el, és 
6 hónapig terjedhető elzárással, valamint 200 koro-
náig terjedhető péabüntetésse.1 büntetendő. Nem bün-
tethető az, aki a pap/fkát a megállapított legmaga-
sabb árnál magasabb áron vásárolt vagy annak fi-
zetését megígérte, azonban azt a hatóságnál feljelen-
tette. 

Ha megállapítható annak a nyereségnek meny-
nyisége, melyet a tettes cselekményével illetéktele-
nül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés — 2000 koro-
nám — felül a- megállapított nyereség kétszeresével 
felemelt összegig terjedhet. Ama készletek tekinte-
tében, melyre nézve a kihágást elkövették, — elkob-
zásnak va-n helye, s a kihágása eljárás során elkob-
zindó készlet értékének egyötöde a feljelentőt illeti. 

15. Aki a -rendelet alánján zár alá vett paprika 
készletét akár egészen, a/ká.r részben jogellenesen 
felhasználja, elfogyasztja, elidegeníti, megsemmisíti, 
vagy a közszükséglet kielégítése elől egyéb módon 
jogellenesen elvonja, arra a törvényhatóság első tiszt 
•viselőije a- fél meghallgatása után a kíhágási el-járás 
befej ez tétől számított 30 nap alatt megindítandó el-
járás keretében a közszükséglet kielégítése elől el-
vont készletek értékének kétszereséit terjedhető kár 
térítési összeget szabhat meg, .mely a rokkant kato-
nák segély alapja javára íordittatnk. 

16. A rendelet rendelkezései nem vonatkoznak 
a katonai igazgatás birtokában levő paiorika készle-
tekre. s a.z általa paprika vétele iránt a rendelet 
'életbelépése előtt kötött, de még nem teljesített ügy-
letekre. 

17. A rendelet kihirdetése napján lép életbe. 
Szeged, 1917. április 27. 

Somogyi Szilveszter dr. 
polgármester. 

i ^ b a ^ b b h b h b k b b a s i s i b i a h h a k s i h i r 

1 
1 

éttermében hústalan napok kivételével minden 
időben kitűnő 

E r d é l y i f a t á n y é r o s 
kapható. — A Szegedre érkező és elutazó 
közönség részére kényelmesen brendezett szo-
bák. — Mérsékelt árak. — Pontos kiszolgálás. 

Szalmásy Mihály 
vendéglős. 

a 

A Szegedi Takarék- és 
Hitel Részvénytársaság 

(Vár-u. 7. I. emelet, főposta mellett) 

tfadiköicsön kötvényeket 
és egyéb értékpapírokat vesz és elad, azokra 

előnyös kölcsönöket 
folyósit. — Jelzálog kölcsönök föld- és ház 

ingatlanokra. 

littl teszi forrás! 
I s k o l a h e g e d ü k b e n , valamint az ösz-

szes hangszerekben és alkatrészekben 

Babós Sándor 
Iskola-utca 8. 

hangszerkészítő, 
s z e g e d , 

Szolid árak. 

Tavaszi és nyári úsvatkosztümok stb. j 
a legolcsóbb árak mellett c sak 

ZSOLNAY elsőrangú divattermében szerezhető be 
SZEGED, Széchenyi-tér. A korzó mozi fölött. 

Telefon 15—01. 

Talpalunh és sarkalunk 
valúill tali-

|Vállalok és készítek: juáí0nnyosJ 
üvegezést, gittjavitást, képek kere-
tezését, uj ablak-készitését, famun-
káknak enyvezését és javítását. 

P á l üveges Horváth Mihály-u. 7 , 
* ««> (BsongFátii-tafearéHpl. bérpalatája mellen.' 

Hívásra üvegezni házhoz és vidékrej 
azonnal megyek. 

§ . - k. m a . 
5 - H. nöi, 
4.- H. 
meH cipót 

Hungária Cipőgyár Kárász-utca, 
Corsó-kávéház mellett. 
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V E S Z E K 
uraságoktól levetett ruhát, 
cipőt, csizmát, és fehér-
neműt, legmagasabb áron. 

GROSZMANN GYULA, 
Szeged, Róka-utca 6. Telefon 14—18. 
Telefonhívásra azonnal jövök. : 
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Pillái Tesriíps 
férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. s: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Telefon 854. 

S z é c h e n y i - t é r 17. 
Telefon 855, 

APROHIRDETESEK. 
Izzad valamely test-

része? Ugy használja a 
d \ Leinzinger féle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
g /ógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomor ba josok di-
c sér ik a Leizinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje i koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
yógyszertárában Szeged, 
zécbenyf-íér. 250 

Legjobb ha/festő m 
országosan elismert Lein-
ilnger-iéle. Ára 4 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szer-
Széchenyi-tér. 25C 

Fájós f o g á r a vegyen 
mielőbb a hi;ca Leiuzin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér, 250 

Hajhul lás , bajkorpa 
gyorsan elmúlik a Leir-
zinger-tele »C h i n a h a j-
s z e s z * által. Ára K C50 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

H a j ö s z ü I és ellen 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K 50 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
"ógyszertárában Szegt d, 

Széchenyi-tér. 25 


