
Két fontos rendelet 
a közellátásügyi igazgatás 

szabályozásáról 
Közellátási bizottságot kell alakifani o törvényhatósági 

és megyei városokban 

Budapest, március 30. A hivata-
los lap szerdai száma két rendeletet 
közöl a közellátásügyi igazgatás 

szabályozásáról. 

Az első rendelet szerint, amelyet 
* ni. kir. minisztérium ad >tt ki. a 
közellátásra vonatkozó jogszabá-
lyok ós kormáuyhatósági intézke-
idosek végrehajtásának irányítását 
és ellenőrzését működési területü-
kön a főispánok végzik, mint köz-

ellátási kormánybiztosok. A főis-
pánok. mint közellátási kormány-
biztosok a közellátási miniszternek 
Vannak alárendelve. A fogyasztók 
Vészére rendszeresített, jegyek- utal-
ványok. valamint a vásárlási könyv 
kiosztása, továbbá a jegyhez és 
Utalványhoz kötött cikkek forgal-
mában résztvevő iparosok és keres-
kedők elszámoltatása a községi 
elöljáróságot, illetve a polgármes-

tert terheli. A közellátási miniszter 
minden törvényhatóságokban és 
községekben (megyei váróban) 
közellátási bizottság alakítását ren-
delheti el. A rendelet kihirdetése 
aapján lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a közellátási 
miniszter is rendeletet adott ki. a 
közellátásügyi igazgatás szabáiyo-

'sásáról. A rendelet értelmében a 
törvény ha tó-ág ellátatlan lakossá-
gának nyilvúntartá-át ós a köz-
szükségleti cikkek szétosztását a 
törvényhatósági és községi hatósá-

gok végzik. A termények, termékek 
és egyéb cikkek beszolgáltatásával 
kapcsolatos feladatokat a törvény-
hatósági és községi halóságokon fe-
felül a m. kir. közellátási miniszter 

<gek látják el. A fenti teendö'iet el-
látó közigazgatási hatóságokat és 
közellátási felügyelőségeket a köz-
ellátási kormánybiztos irányitja és 
ellenőrzi. A felügyelőségek műkö-
dési területét a közellátási miniszter 
állapítja meg. A rendelet a továb-
ibiakban intézkedik a közellátási bi-
.sottságok alakításáról is. Minden 

ftörvényhatóságban közellátási bi-

eottságot kell alakítani, enriek e] nő-

iké a közellátási kormányybizt >s, 
helyettese a törvényhatóság első 
Tisztviselője. A 12 tagból álló bi-

zottságnak hivatalból tagjai: a tör-
vényhatóság első tisztviselője, a 
gazdasági feügyelőség vezetője és a 
területileg iletékes közellátási fel-
ügyelőség vezetője. A többi tagot a 
közellátási kormánybiztos nevezi 
ki. mégpedig hármat a gazdálkodók 
közül, hármat az iparosok és keres-
kedők közül, végül hármat a mező-
gazdasági, illetve ipari és kereske-
delmi éredekképviseletek tagjai 

vagy tisztviselők küzöL A bizottsá-
got folyó évi április 15. napjáig 

mindenütt meg kelt alakítani. A 

törvényhatósági közellátási bizott-
ságon kivül minden köz-égben 
(megyei városban) szintén köze.lá-

tási bizottságot kell alakitani. En-
nek a községi bizottságnak az elnöke 
a községi biró. (polgármester), tag-
jainak száma hatnál kevesebb és 
12-nél több nem tehet. A tagokat a 
főszolgabíró (polgármester) nevezi 
ki. A tagok egyharmada a helybeli 
gazdálkodók, egyharmadát a hely-
beli kesreskedők és iparosok közül, a 
többi tagot pedig a helyi viszónyok 
figyelembevételével kell kinevezni. 
A községi bizottságot szintén folyó 
évi április 15-ig kell megalakítani. 
A rendelet ki hirdetésének nap j a j 
lép hatályba. (MTI) 

Szegeden is bevezették 
a husjegyrendszert 

Ezentúl mindenféle hust és húsból készült áru t 
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(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Budapesten, mint ismeretes, 
már régen bevezették a hu-jegy-
reudszert, aminek alapján minden-
féle hust és húsból készült árut 

csak jegyre lehet vásárolni. Tekin-

tettel arra, hogy a husjegyek beve-
zetését nem általánosságban ren-
delté el a kormány, hanem csak 
lehetőséget, adott iniudeuütt az il-
letékes közellátási ható-ágnak, 
hogy amennyiben szükségesnek lát-
ja. bevezetheti a husjegyeket — 
mint ahogy még most is vannak 
városok és községek, ahol jegy 
nélkül vásárolható zsir —, a vidé-

ken legtöbb helyek, igy Szegeden 

is, eddig nem került sor a hus jegy-

rendszer bevezetésére. Hust jegy 
nélkül lehetett vásárolni, ha volt, 
legtöbbször azonban nem volt s ha 
elterjedt, a híre, hogy valamelyik 
hentes, vagy mészáros hust mér, 
percek alatt nagy tömegek rohan-
ták meg az üzletet, ezeknek a törne 

geknek azonban csak kis része ju-

tott hnshoz', mert a rendelkezés 

álló mennyiség kevés volt. A hús-

ellátás ügyének rendezéséről az 
utóbbi időkben sokat tanácskoztak 
a városházán s ezeknek a, tárgyalá-
soknak során merült fel a jegy-
rendszer bevezeté-sének gondolata. 
Az uj közellátási jegyek elkészíté-
sekor már számítottak erre s egye-
lőre meg nem nevezett rendeltetés-
sel több szelvénykockát helyeztek 

el az iveken, hogy amennyiben és 

amilyen célra szükség lesz, ezeket 

a kockákat annak. megfelelően 

használják fel. A város közellátási 
hatósága most elrendelte a hus-
jegyrendszer bevezetését 8 ezáltal 
remélik, hogy nemcsak a húsellá-
tást terelik normális mederbe, ha-
nem a közellátási hivatal által köz-
zétett rendelkezések alapján biznak 
benne, bogy a sorbanállást is meg-
szüntetik, vagy legalább is érezhető 
módon csökkentik a husellátási 
körzetek felállítása által. , A közel-
látási hivatal aláhl. következő köz-
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leménye azonban nem nyújt semmi 
tájékoztatást arra nézve, hogy váj-
jon a vendéglői étkezést mennyi-

ben érinti az uj rendszer. váj jon 

lesznek-e Szegeden is váltójegyek, 
mint azt Budapesten bevezették1? 
Ezzel kapcsolatban a szegedi ven-
déglősök sem kaptak semmiféle ér-
tesítést s ugy ők, mint a vendég-
lökben étkezők élénk érdeklődéssel 

várják etekintetben a kiadandó in-

tézkedést. 

A közellátási hivatal a husjegy-
rendszer bevezetésével s egyéb köz-
ellátási ügyekkel kapcsolatban ked-
den a következő közleményt adta 
ki: 

HÚSELLÁTÁS 

Az utóbbi időben a lakosság bus-
ellátasa nehézségekbe ütközik. A vá-
ros hatósága a húsellátás biztosítása 
érdekében minden rendelkezésre álló 
eszközt igénybe vett. Egyelőre a ren-
delkezésre álló húskészleteket és bus 
felhasználásával készült hentesáruké-
szitményeket jegyrendszer bevezetésé-
vel kívánja igazságosan és arányosan 
elosztani. Ezért további intézkedésig 
ezentúl mindennemű friss hust (lóhúst 
is) és hus felhasználásával készült 
hentesáru készítményt (szalámit, kol-
bászt, virslit, parisert, szafaládét, stb.) 
a közellátási szelvénviv hetenkint elő-
re megállapított szelvényére ugyan-
csak lelőre megál lapított mennyiség-
ben lehet vásárolni, még pedig egye-
lőre hetenkint pénteken és szombati 
napon. (A pénteken vagy szombaton 
vásárolt hust lehetőleg azonnal ne fo-
gyasszuk el, hanem azt ünnepnapra 
tartalékoljuk.) A közellátási hivatal 
minden pénteken a helvi napi'apokhan 
közli a közönséggel, hogy melyik szel-
vényre szclvényer.kint hány dkg hu® 
vásárolható. 

Csontot, sertésfejet és körmöt, bel-
sőrészt, pacalt, zsigert. hurkát esnem 
hu® felhasználásával készített disznó-
sajtot jegy nélkül bármelyik hétköz-
napon és bármelyik husinarosnál, ke-
reskedőnél lehet vásárolni. 

Torlódás, sorbanállás elkerülése 
végett a város területe husvásárló 
körzetekre oszlik. A lakosság kizáró-
lag a 'akéhelvének körzetén belüli va-
lamelvik husiparosnál vásárolhat csak 
jegyhez kötött hust vagv hentesáruk 

1. Husvásárló körzet: 
Tisza Lajos-körut beilső oldalán 

belüli husiparosoknál vásárolhatnak a 
nagykörúton belüli lakosok. 

2. Husvásárló körzet: 
Nagykörút belső oldala és Tisza 

Lajos-kőrút külső oldala közli hus-
iparosoknál vásárolhatnak a Nagy-
körút külső oldala és Körtöltésen be-
lüli lakosok. 

3. Husvásárló körzet; 
Újszeged) husiparosoknál vásá 

rolhtnak, az összes ujszegedi lakosok. I 

D É L'M'A G Y A R O R S Z Á G «, 
S Z E R D A , 1943 március 31. a 

4. Husvásailó kör/el. 
Nagykörúton és Körtöltésen kívüli 

összes busipai'oskiiá) vásárolhatnak a. 
Nagykörúton es Körtöltésed kívüli la-
kosok. 

5. Husvásárló körzet: 

Tanyai lakosok, kizarolag tanyai 
tiusiparosoknai vasároliiaiüax. 

A husiparosok a körzetükben la-
kók részére kizarólag a feálemlitett 
jegyszelvényekre mcgallapiuitt lejada-
gu liusmennyistgel aüliajak csak ki a 
logyasztoknak. A bevont jegyszelve-
nyeket szazankint ivekre ragasztva a 
kővetkező hét csütörtök délig kell el-
szainolasra a közvágóhíd ígazgaloja-
aal beadni. 

Husvásártós előtt mindenki Untá-
val köteles a közellátási széívéoyivre 
nevét, lakását és vásárlási könyvé-
rek számát {elírni, mert üres szei-
vényivre sem a husiparos, sem keres-
kedő semmiféle árut néni szolgaitat-
hat ki. 

Felhívja a közellátási hivatal a 
husiparosokat és kereskedőket, hogy 
1943 március 31-i hentesáru készleiu-
ket a közvágóhíd igazgatójánál 3 na-
pon belül jelentsék be. A hentesáru 
árusításúval foglalkozó kereskedők-
nek a hentesáruval a husipar'osokévaí 
egyező modon kell elszámolni. 

Aki ezen recdelkezeseket megsze-
gi. azzal a hatóság a legszigorúbban 
log eljárni. 

Felhívja 'a közellátási hivatal a 
város közönségét, tiogv ezen kény-
szerin'ézkedést fogadja megnyugvás-
sal, áldozathozatalt és lemondást kö-
vetel a belső front, ennek szilárdsá-
gát minden magyar emberiek köteles-
sége megőrizni. 

BURGONYA- és BABKIOSZTÁS 

A kenyér- és finonilisztjigv »S« 
jelű szelvényére l kiló burgonya és 
20 deka bab vásárolható. 

ZSIRKI OSZTÁS 

Beváltásra kerül 1943 április 1— 
10-iig terjedő időre a közellátási szel-
vényiv 1 számú szelvénye. Fejadag 
14 dkg. Ebből 7 dkg zsír "vagy háj és 
7 dkg ételzsir, esetleg 9 dkg zsirsza-
lonna és 7 dkg ételzsir. 

SZAPPANKJOSZTAS 

Április hónapban mosószappan a 
közellátási szelvénviv 1. számú szete 
vényére 10 dkg, a külön szappan jegy-
re 40 dkg adható ki, pipereszappan a 
köziellátási szelvényiv 11. számú szel-
vényére április és május hónapra te-
hát 2 hónapra 1 drb 10 dkg-os adható 
ki. 

PETRÓLEUMÉI OSZTÁS 
Április hónapra a szelvényes utal-

ványokra másfél liter pelróleum ad-
ható ki. Az l-es számú szelvényre l 
liter, a 2-es számú szelvénys-e pedig 
fél liter. 

A pápának még néhány 

napi pihenésre van szüksége 
Bánta. március 30. A Német T I 

jelenti: Mint vatikáni helyről köz-
lik, a pápa méjr most szerdán sem 
tartja meg szokásos heti nudenciá-
ját- mivel bár betegségéből csak-
nem egészen felépült már, még né-
hány napi pihenőre van szüksége. 
(MTI) 

AHandó telt házak mellett, óriási 

sikerrel fut a lecnnilatságosabb 

magyar film 

Pisla tehinieies or 
( M A G N A S M1SK A) 

Siessen jegyről gondoskodni, mert 

elővételben elkapkodják. 

Ma is 3, 5, 7 ó r a k o r * 
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