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lőnél átvéve 18 korona. Még nem teljesen 
száraz, nem elsőrendű vagv hibás paprikáért 
megfelelően alacsonyabb ár fizetendő. Ha az 
áru minősége és ehhez, képest ára tekinteté-
ben a felék meg nem egyeznek, a fizetendő 
árt a Szegedet!'és Kalocsán létesítendő helyi 
árvizsgáló bizottság államija meg. E bízott-
sávok állapítják meg a feldolgozás alatt álló 
és ilv állapotban átadott paprika átvételi 
"árú* is. 

Az Országos Közélelmezési Hivatalt ve-
zető miniszter a szükséghez képest elrendel-
het; á paprika hatósági igénybevételét. 

A rendelet részletes utasításokat tartal-
maz ez őrlésre vonatkozólag, a elvek nagy-
jában megegyeznek az eddig kiadott rendel-
kezésekbsi. A közigazgatási hatóságnak bár-
mi! ,-.? joga van a malomvállalat üzemét meg-
vizsgálni. Az őrlési dijat a törvényhatóság 
c ső tir.zfvisé'iőie állapítja meg. A paprikaőrlő 
malom-vállalat köteles a jelen rendelet ha_ 
táh'bulépién.rk napján birtokában levő feldol-
gozás alatt álló. úgyszintén feldolgozott pap-
rkakó - zletét a leien rendelet hatálvbaléoíé-
íől számított 8 nap alatt a Haditerménv -Rész 
\ C; ? vá'"sr s ' g ilie' ékes kirendel [régének beje-
!eirk/nl. A bejelentésben külön kell feltüntet-
ni a feldolgozás alatt álló és kiilcn a feldolgo-
zott paprikakészleí mennyiségét. 

A jelen rendelet hatály&lépfe után fel-
dolgozott paprika csupán a leien rendeletben 
'•'cvk:: r-roze-tt hárbmíéle minőségben állít-
ható- elő és hozható forgalomba. Olyan pap-
rikát. amelv e három minőség egyikének 
se a fele: meg, forgalomba hozni tilos. A je-
len rendelet hatálybalépésétől számított 3 -hó-
napon belül a bizományosok, illetve kereske-
dők a náluk raktáron' levő, a jelen rendelet 
hatálybalépie előtt előállított, paprikát forga-
lomba hozhatják, ha az a jelen rendeletben 
meghatározott minőségi kellékeknek nem fe-
lei ugvan meg. de az előző rendeletben meg-
állapított minőségi kellékek valamelyikének 
megfelel. 

A feldolgozott paprikákészlet birtokosa, 
ha ké zlete 10 kg.-ot meghalad, köteles, kész-
lei ; jelen rendelet hatálybaléptétől számi-
tói: 8 nap a !af t minőség szerint részletezve 
a Hadiierniény Részvénytársaságnak beje-
k: .• ; A házi és gazdasági szükséglet cimén 
v otartott készlet mértékét vitás esetben 

Bí HfinifliÍHil f i n f n l nyilt meg a Fekete-
Pil i isöoPII m El é s Kl'gy<5-utca 

| i i í v ih i i i m slajsifa sarkán (Kertész-kár-
piíos volt helyisége.) Nagy választék uri-, női-
és divatcikkekben. A n. é. közönség b. pártfo-
gását kérem B o e k e r F e r e n c . 

— Vájjon miért? 
A halál okának megállapítása miatt! 

EiőévzetbŐl nem .szokott meghalni az ember! 
Valószínűleg megmérgezte magát. 

A kiró meglepetten fordult az orvos 
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— Honnan gondolta ezt? 
- Csak feltételezem!... A házastársak jó 

egyetértésben éltek egymással? 
.Nagyjából igen, bár rövid időre házas-

ságuk után, a megboldogult r a j t a kapta fér-
jét egyik barátnőjével. Azonban rögtön meg-
bocsátott neki. 

A halálsejtelmek a házasságtörés előtt, 
vagy után nyilvánultak? 

A biró gyanús pillantással nqzett társára. 
- Különös kérdés,.orvos ur!... Hadd gon-

dolkczzam esak kissé!... 
íven, halálsejtelme valóban rövid idővel 

a szerencsétlen eset után kezdődött! 
Ugy-e mondtam! — szült diadalmas-

kodó) arccal az orvos. — Rögtön meg akarta 
magút mérgezni, de hogy gyermekét is meg ne 
"31 j , későbbre halasztotta az öngyilkosságot. 

- Hihetetlen! — mondta a biró. —i Hi-
szen férjének megbocsátott! 

Éppen ez a gyanús!... Fiatal asszonyok 
nem szokták olyan gyorsan megbocsátani a 
házasságtörést. 

A biró szivarra gyújtott, liogy elpalás-
tolja felindulását. 

Hihetetlen! — ismételte. Er re sohasem 
gondoltam. A tér j különben sem volt nagyon 
vet ke*. Hiszen ittas állapotban történt a do-
'og, s igy jóformán házasságtörésnek sem le-

het nevezni az esetet. Ezt belátta az asszony 
is, s ezért bocsátott meg neki. 

—- De hát ok nélkül nem igen hal meg 
az ember! 

— Persze, hogy nem!.... De azt sem ismer-
hetem el, hogy megmérgezte magát. Ilyesmi 
senkinek sem jutott eszébe. Mindenki csupán 
azért csodálkozott, hogy halálsejtelme megva-
lósult, Nem, ő nem mérgezte meg magát!... 

A biró egész kiküldetésük alatt gondol-
kozó maradt. Miidőn visszafelé kocsiztak, ez-
zel a kérdéssel fordult az orvoshoz: 

— Ismer ön olyan mérget, amely lassan 
és fájdalom nélkül öl? 

—- Természetesen!... Például a morfin! 
— Különös! — jegyezte meg a biró. 
— Házi gyógyszertárában mindig tartott 

morfint!... De azért mégis hihetetlen! 
Azután egész váratlanul igy folytotta: 

. — És feltevése talán mégis helyes, orvos 
ur!... Pedig természetellenes, hogy azért mér-
gezte volna meg magát, mert mást akart bün-
tetni. Miiért hozott erre a gondolatra?... Hi-
sren az én saját feleségem halálát beszéltem 
el önnek. A bűnös én vagyok. Igaz. mélyen 
megbántottam, de azért miért kellett meghal-
nia? Hát az könnyebb, mint megbocsátani?... 
Orvos ur, megőrülök e feltevéstől!... Hát csak-
ugyan igaz lenne, hogy megmérgezte ma-
gát?... 

Ah, én szerencsétlen!... 
És az orvos hallgatott! 

H. L. 

az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető 
miniszer állapítja meg. 

Ipari üzemében paprikát felhasználó 
vállalat, mint például vendéglő, kifőzés, kon-
zervgyár, hentesüzem stb. paprikát csakis 
üzem-e céljaira használhat fel; üzemének be-
szüntetése esetében fenmaradó készletét kö-
teles a Haditerménv Részvénytársaságnak, 
illetőleg bizományosának haladéktalanul fej- I 
ajánlani. 

A feldolgozóit paprikáért követelhető leg-
magasabb ár a magvar szent korona orszá-
gainak egész területére klíogramönkint tiszta 
súlyra a következő: 

a nagykereskedelmi forgalomban a) első-
rendű paprikáért 30 korona, b) másodrendű 
paprikáért 25 korona, c) harmadrendű pap-
rikáért 20 korona; a közvetlen fogyasztás 
célját szolgáló' (kiskereskedelmi) forgalom-
ban a) elsőrendű paprikáért 35 korona, b) 
másodrendű paprikáért 29 korona, c) har-
madrendű paprikáért 24 korona. 

A vámkülfölörő! származó bárminemű 
paprika belföldön való forgalombahozatalá-
nak feltételeit és módozatait az Országos Köz 
élelmezési Hivatalt vezető miniszter állapít-
ja meg. Bárminemű paprikának a. magyar 
szent korona országainak teriileiéről való ki-
vitele kizárólag a Haditerménv Részvény-
társaság utján történhetik. 

Aki a jelen rendelet valamely rendelke-
zését megszegi vagv kijátssza, különösen a 
megállapított legmagasabb árnál magasabb 
árt kér, elfogad, ad vagv Ígér. az — meny-
nyiben cselekménye súlyosabb büntető ren-
delkezés alá nem esik — kihágást követ el 
és hat hónapig terjedhető elzárással, vala-
mint kétezer koronáig terjedhető pénzbünte-
téssel büntetendő. 

A rendelet intézkedései a katonai igazga-
tás b'rtokában levő paprikakészletekre nem 
vonatkoznak. A rendelet kihirdetésének nap-
ján lép életbe. 

Tudományos Színház 
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etíi tea isai 

Péntektől vasárnapig 
január 25-től 27-ig 

MÁRIA Mi DAL 
uj fihnszereplése. 

Bűnügyi dráma 5 felvonásban. 

Rendezte: ORBÁN Q A D 
a zseniális filmrendező. 

• • éh 
Előadások d. u. 5. 7, és 9 ósakór. Vasárnap tí. u. 

2 órától kezdve, jegyek előreváltható'.: d. u. 
3 órától, vasárnap d. u. fél 2-töl kezdve. 

M O Z G Ó S Z Í N H Á Z . 

f f 
Vasárnap január 27-én. 

RjeS ia rad C o n a l d 
uj filmszenzációja. 

Népszínmű 3 felvonásban. 

A főszerpben Leontine Kühnberg és Hermann 
Valentin. 

Előadások délután 2 órától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek. 
Jegyek előreválthatok délután fél 2 órától kezdve. 

Telefon 
807. VASS 

Mozgó szinház. 

Telefon 
807. 

Vasárnap, január 27-én. 

SYBILL SZNOLOWA 

a legérdekesebb filmmüvésznő felléptével. 

A halott akarata 
Dráma 3 felvonásban. 

Előadások d. u. 2 órától kezdve. Gyerm- kjegyek 
csak az első elsőelőadásokra érvényesek. 

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 TiToTS6 

Iskola ntca — 8. Szolid árak. 


