
Felemelték 
kenyér- és lisztfeiadagot 

A kenyéradag napi 20 deka, a finomlisztadag havi 2 kiló sze 
mélyenkínt — Negyven pengőben állapitották meg a búzaárát 

(A Délmagyarország mUnkalársd-

•fól) A hivatalos lap szerdai számá-

'••' han két fontos közellátási minisz-

< tMri-rúndelet jelent meg. Az egyik 

szabályozza as 1913. évi termésű 

gabona cséplését, őriéséf., továbbá 

á gabonának és lisztnek forgalmát,, 

a másik, az 1913—U. gazdasági évre 

megállapítja a buza, rozs, kétszeres, 

árpa, zab, köles és hajdina árát.. 

,... y Á gabona- és lisztforgalom szabá-

lyozásáról szóló rendelet szigorú 

előírásokat tartalmaz a sraboua 

cséplésére nézve. Így kimondja, 

hegy minden cséplőgép vezetője kö-

teles junius 30-ig az illetékes főszol-

gabírónál, városokban a polgármes-

ternél jelentkezni fogadalomtételre. 

. Szabályozza a rendelet az arató- és 

sfcséplőrész kiadását és beszámítását 

s kimondja, hogy a kenyérgabona 
vés esirbeszolgáltafási kötelezettsé-

gei zab beszolgáltatásával is lehet 

teljesíteni. 

Egy közelmúltban megjelent ren-

delet az ország egész területét a 

gaboua vásárlása szempontjából 

körzetekre osztotta fel. A vásárlási 

körzetekben gabonavásárlására jo-

gosított, kereskedők nevét a községi 

elöljáróság utján teszik közhírré. 

'A' kereskedő a vételre felajánlott 

gabonát hatósági áron vásárolja 

fol. A gazdálkodó a beszolgáltatása 

kötelességének teljesítése után fent-

,maradó kenyérgabonájából elsősor-

ban vetőmagszükségletét köteles 

-biztosítani. 

; Egyébként pedig megmaradó ke-

nyérgabonáját háztartási és gazda-

sági szükségletére megtarthatja 

vagy mezőgazdasági munkabér és 

-.- más termékekben kiadható szolgál-

tatás eimén kiadhatja. Ez tehát 

ezt jelenti, bogy a napszámosnak is 

lehet munkabér fejében kenyérga-

bonát kiadni. I lyenformán minden 

mezőgazdasággal foglalkozó sze-

mélynek megvan a módja, hogy a 

rémőröltethető kenyérgabonnmeny-

nyiséget munkával megkeresse. A 

fel nem használt vagy munkabéren 

ki nem adott gabonát a gazdálkodó 

psak vásárlásra jogosított kereske-

...időnek adhatja át. 

Részletesen szabályozza a rende-

let a beszolgáltatást, a gabona fel-

használását. szállítását, a kenyér-

,gabona vámőrlését és kereskedelmi 

-őrlését, a liszt forgalmát é« «zá!li-

tását az ellátottak 

nyilvántartását. 

és ellátatlanok 

A kenyér- és llsztfej-
adag felemelése 

A rendelet egyik legfontosabb 

része az, amely a kenyéradag és 

lisztadag felemeléséről intézkedik. 

Julius 1-től kezdve a hatósági jegy 

ellenében kiszolgáltatható kenyér-

fejadag az ország egész területén 

naponként és személyenként 20 de-

ka, a lisztből vagy száraz tésztafé-

lékből kiszolgáltatható fejadag pe-

dig havonként, és személyenként két 

kilogram. Az utóbbi fejadagból 150 

kilót finomlisztben, félkilót egysé-

ges kenyérlisztben kell kiszolgáltat-

ni. Ju l ius 1-től tehát a kenyéradag 

és a lisztadag is egynegyeddel na-

gyobb lesz, mint eddig. 

Szeptember 1-től' kezdve a liszt-

adag ismét emelkedik. A liszt- vagy 

száraztésztafejadag ettől kezdve 

havonként és személyenként 2.00 
kiló. Ebből a fejadagból 2.10 kiló 

finomlisztben, 70 dekát egységes ke 

nyérlisztben kell kiszolgáltam. 

A kenyér pótfejadag a nehéz tes-

timunkásoknak. a terhes és szopta-

tó e anyák részére napi 35 deka-

gram, a testi munkások részére 

uapi 15 deka. 

Azokban a községekben és váro-

sokban, ahol a közellátási kormány-

biztos engedélye alapján a kenyér-

fejadagot is kenyérlisztben szolgál-

tatják ki, a kenyérfejadag helyett 

julius l étől kezdve havonkint és 

személyenkint. 4 kiló egységes ke-

nyérlisztet kell kiszolgáltatni. A 

nehéz testimunkások, terhes szopta-

tósanyák pótfejadagja ebben az 

esetben havonkint hat kiló. a testi-

munkások fejadagja pedig havon-

kint három kiló egységes kenyér-

liszt. 

Nagyobb zsemlye 
és nagyobb vendég-

lői kenyéradag 
A vendéglátóipari üzemekben ju-

lius 1-étől kezdve egy darab ke-

r.yérváltójegy ellenében 5 deka sú-

lyú kenyeret kell kiszolgáltatni, te-

kintet nélkül a váltójegyeu feltün-

tetett mennyiségre. Egy darab 

lisztváltójegy (tésztajegy) ellenében 

továbbra is 3 deka lisztből készült 

ételt kell kiszolgáltatni, azonban a 

heti lisztjegyszelvény ellenében ju-

lius 1-étöl kezdve nem 13, hanem 16 

darab lisztváltójegyet,, szeptember 

létől kezdve pedig 23 darab jegyet 

szolgáltatnak ki a hatóságok. 

Azokban a községekben és váró 

sokban, ahol a közellátásügyi mi 

ciszter, a vizeszsemlye, vizeskifli, 

császárzsemlye előállítását és kiszol-

gáltatását megengedte, jul ius 1-étől 

kezdve egy darab kenyérváltójegy-

szelvény ellenében egy darab leg-

alább 4.4 deka és legfeljebb E5 deka 

sulyu zsemlyét kell kiszolgáltatni 

Az uj gabonaárak 
A más ;k rendelet a gabonaárakat 

emeli fel. Ez kimondja, hogy a 

szokványminőségü bu~a termelői 

ára az ország bármely feladóállo-

másán 100 kilónként 40 pengő, a 

szokyány minőségű rozs termelői 

ára 37 pengő. A kétszeres tekinteté-

ben a rozsra megállapított rendel-

kezések az irányadók. 

0 B r M A G Y A R O R S Z A r, 
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A szokványminőségü takarmány-

árpa termelői ára az ország bár-

mely feladóállomásán 3fi pengő, a 

kopaszárpa ára 50 pengő, a sör ár-

váé, szokványmiüségii zahc, a ros-

tált üszökmenfes kölesé, a szok-

ványminőségü és tisztaságú rostált 

bántolatlan hajdináé 40 pengő. 

Ezeket az árakat, a legnaga-ahb és 

egyben a legalacsonyabb áraknak 

kell tekinteni s ettől eltérő árat a 

termelő részére kifizetni nem sza-

bad. Az árak vasúti kocsiba, illető-

leg uszályba, vagy a malom-, ille-

tőleg hántoló üzem raktárába az 

eladó költségén legalább 15 tonnás 

tételben berakott árura vonatkoz-

nak. 

A 15 tonnánál kisebb tételben tör-

tént, vásárlásnál, a tényleg felme-

rült, gyűjtési és egyéb költségeket 

100 kilónként 50 fillért, a termelő 

részére kifizetendő árból le kell 

vonni. Ugyancsak le kell vonni a 

gabona forgalmi központ, i l letAe 

kirendeltsége által jóváhagyott, tá 

jókoztatóban feltüntetett költsége 

ket. 

Ez a rendelet, is jul ius 1-én lér 

hatályba tehát az ni gabonaárai 

julius 1-én lépnek életbe. 

BELVÁROSI MOZI 
Ma es további napokon bemutatja 

CSAK FELNŐTTEKNEK 

a minden asszony és minden leány örök problémáját tárgyaló 

svéd filmóriást: 

DR, J O R N 
Egy nőorvos naplója. 

Asszonyok és leányok sorsa egy nagv megrázó dráma tükrében. 

F ő s z e r e p l ő k : 

L i nd f o r s V ica az északi szépség és 

SfofftFaild Á l l t o n a legkiválóbb svéd jellemszinész. 

t J f a ^ H f r a d ó ! 2. fél 4, 5. 7. 

Felrobbantotta a mezőn talált 
kézigránátot, súlyosan megsebesítette 

magát és két kistiut 
Az egyik kisfiú belehalt sérülésébe 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Kedden délután a horgosi me-

zőn 7—8 gyermek játszadozott. A 

játszadozás közben az egyik fiu 

kézigránátot, talált. Amin t nézeget-

ték a furcsa .játékszert", észrevette 

a gyermekek kezében a gránátot 

Kopp István 38 éves horgosi föld-

műves, aki szántóföldjén dolgozott 

és munká ja végeztével igyekezett 

hazafelé. Kopp István rögtön fel-

ismerte a gyermekek kezében a ve-

szélyes holmit és elvette tőlük. 

Ahelyett azonban, hogy illetékes 

helyen beszolgáltatta volna, saját-

keziileg akarta felrobbantani oly-

módon, hogy egy parlagon levő te-

rületre dobta el- A dobás azonban 

nem sikerült ugy, ahogyan szerette 

volna, a kézigránát nem messze a 

saját és a gyerekek tartózkodási 

helyétől esett lo és egyes repeszda-

rabok a gyermekek mellett robban-

lak fel. A szerencsétlen dobás kö-

vetkeztében maga a dobó Kopp Ist-

ván és két, gyermek, Pataki Jenő 10 

éves és l ínuek György 9 éves hor-

gosi fiu, akik a közelében votak. 

súlyosan megsebesüllek. 

A szerecsételnül járt férfit és a 

két gyermeket a kihívott mentők a 

sebészeti klinikára hozták, ahol 

kedden délelőtt az elszenvedett sú-

lyos sérüléseibe Pataki Jenő bele-

halt. Kopp István és Hauck György 

állapota is életveszélyes. 

Széchenyi Mozi 
Ma utoljára! 

2, 4, fi, 8 órai kezdettel 
l i u s z k a J e u ö 

világsikert aratott örökszép dal-
játéka 

GÜL BABA 
Káprázatos kiállítás, meseszép 
diszlelek. Főszereplök: 

SZELECZKY ZITA 
JÁVOR PAL 
MAKLARY ZOLTÁN 

Azonkívül: 
KORMÁNYZÓ URUNKRÓL 

KÉSZÜLT MAGYAR HÍRADÓ 
Előadások ma 2, 4, 6, 8 órakor 

kezdődnek 

a n K o r z ó b 
Ma 2 fél 4—5 és 7 órakor 

Magyar föld — magyar sziv. 

minden magyar filmjel 

Póger Antal, 
Kiss Ferenc, 
Eszenyi Olga, 
Bilicsy 

örökké emlékeaetes főszereplésé-

vei 

F ö l d i n d u l á s 

Széchényi Mozi 
Jun. 25—27-ig, péntektől vasárnapié 

A fiatalság, a szerelem vidám 
játékai 

Kadetszerelem 
Nagyvonalú filmoperett. A kőny-
nyeltnü, muzsikáló tegnap és a 
vidám, kötelességtudó ma filmje. 
Brilháns szereposztás: 
8/ilassy László, Zrillcv Margit. 
Hidvcghy Valéria. Árpád Margit, 
Somlay Arthur, C'sortos Gyula, 
Rajnay Gábor. Azonkívül: 

KORMÁNYZÓ URUNKRÓL 
KÉSZÜLT MAGYAR HÍRADÓ 

Előadások hétköznap 3, fél fi és 8 
órakor, vasár- és ünnepnap 2, 4, fi. 

és 8 órakor kezdődnek. 


