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T E S S E D I K  S Á M U E L  S Z Ü L E T É S É N E K  200. É V É B E N

A magyar  nép r u h á z k o d á s i  g o n d j a i |
Minél bátrabban n é z ünk  

szembe a háborús gazdasági 
nehézségekkel és minél gyor
sabban valósítjuk meg a hábo
rús helyzet követelményeit a 
gazdasági életben, annál na
gyobb esélyünk van arra, hogy 
ne csak a harctéren, hanem a 
belső fronton is teljes győzelmet 
arasson a nemzet magasabb 
érdeke. Győzni kell tehát az 
anyagcsatában is, márpedig ez 
igen bonyolult es neüéz fel
adat. A gazdasági életet pontos 
haditerv szerint kell átalakítani 
és így az ország mezőgazdasá
gának és iparának termelőké- . 
pességét a lehető legmagasabb
ra fokozni. Hogy ezek nem 
üres szavak, azt legjobban a 
ruházkodás nehézségei ellen 
foganatosított kormányintézke
dések mutatják.

Békeidőben a magyar fonó- 
és szövőipar bővében volt min
den nyersanyagnak és aszerint 
gyártotta cikkeit, amint azok
ból a lehető legtöbb hasznot 
szerezhette* Mi sem természe
tesebb, mint az, hogy a gyárak 
lehetőleg minél többféle és mi
nél fényűzőbb cikket igyekez
tek forgalomba hozni és jó 
áron eladni.

A háborús időkben azonban 
több okból nincs helye a fény
űzésnek* Egyrészt nincs nyers
anyag, mert a világkereske
delmi forgalom megszűnt, s így 
egyes szövőipari nyersanyagok, 
pl. a gyapot egyáltalán nem 
szerezhető be* Más nyersanya
gok, mint p l a gyapjú, rendel
kezésre állanak ugyan, de 
egyáltalán nem abban a meny- 
nyiségben, hogy a drága nyers
anyagot felesleges cikkek gyár
tására lehetne pocsékolni. Végül 
vannak kitűnő hazai nyers
anyagok, amelyekből azonban 
elsősorban nem fényűzési áru
kat, hanem tömegcikkeket lehet 
és kell gyártani. Az illetékes 
hatóságok tehát levonták a 
helyzetből folyó következteté
seket és most az egész vonalon 
úgy szervezik át a textilanya
gok termelését, hogy az eddig 
termelt sokezerféle cikk helyett 
csak mintegy százféle cikk ké
szüljön és az áruk 90 százaléka 
olyan cikk legyen, amely a 
dolgozó néprétegek szükségle
teit elégíti ki*

Addig is, amíg a háborús

Gazdálkodásra való átállás si- 
;errel befejeződik, gondoskod

nak arról is, hogy fennakadás 
ne álljon be* Ezt a célt szol
gálta a közelmúltban beállott 
és részben még ma is folyó 
nagyszabású népruházati akció. 
Mint Győrffy-Bengyel Sándor 
közellátási miniszter annakide
jén a képvisetöházban bejelen*

tette, mintegy 30 millió pengő 
értékű népruházati cikket jut
tatnak el olcsó áron az ország 
minden részébe. A szétosztásra 
a szövetkezeti hálózatot vették 
igénybe. Ilyen árusítóhely közei 
3.000 van az országban, tehát 
majdnem minden második köz
ségre jut egy. A szétosztott, 
illetve szétosztás alatt álíó tex
tiláruk összegyűjtése, rendezése 
és típusok szerinti osztályozása 
természetesen igen nagy mun
kát és áldozatkészséget igényel 
nemcsak az illetékes hatóság, 
hanem a gyáripar részéről is* 
közellátási hatóságok és a 
gyáripar együttműködése nagy 
eredményeket is hozott, s így 
a magyar nép ruházkodása 
terén egyidőre sok komoly gon
dot sikerűit elvetni. Eddig több,

mint kétezer községbe jutott 
el az áru. Ami a ruházati ak
cióval egybekapcsolt cipőakció- 
val együttszámítva ez már jóval 
több, mint négymillió pengő 
értéket jelent.

Ez a népruházati akció ter
mészetesen nem sokat érne, ha 
nem volna olcsó és elfogadható 
áron hozzáférhető. A közellá
tási miüíszter e tekintetben nem
régiben jogos büszkeséggel 
mondhatta, hogy 59 filléres 
flanellt is tud adni, s az újab
ban napvilágot látott adatok 
szerint egy kész nadrágnak az 
ára cérnázott anyagból, posztó
áruról van szó, 6 pengő 50 
fillér és körülbelül ugyaneny- 
nyibe kerül egy kész munkás 
cájg-kabát. Dupla bélésű cájg- 
ruha és bekecsszövetből készült
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bekecs, prémgallér nélkül 32 
pengőtől kezdve, prémgallérral 
pedig 48 pengőtől kapüató, A 
készítésben és ellátásban nem
csak a gyárak, hanem az állami 
közüzemek is résztvesznek.

Mint látható, a kormány iga
zán nagyvonalú és korszerű 
intézkedésekkel siet a dolgozó 
társadalom megsegítésere és 
gondoskodik a magyar ember 
ruházatáról, Természetes azon
ban, hogy a nepruházati akció
nak akkor lesz igazán sikere 
és akkor éri el célját, ha a 
társadalom maga is ügyel arra, 
hogy az olcsó ruházati cikkek 
az arra valóban rászorultaknak 
jussanak, s így a legtávolabbi 
faluban is érvényesüljön a ma
gasabb nemzeti érdeknek és a 
testvériességnek az a szelleme, 
amely az illetékes kormánykö
rök fenti nagyhorderejű intéz
kedéseit sugalmazta.

Bárczoy Dános földm. államtitkár Szarvason
A Magyar Élet Pát’tja békésvármegyei képviselői folytatják felvilágosító kőrútjukat 
a vármegyében — Szarvas, Békésszentandrás és Csabacsüdre február 8-án jönnek

A Magyar Élet Pártjának 
békésvármegyei képviselői — 
miat ismeretes — Beliczey 
Miklós főispán vezetésével ta
valy nagyszabású vármegyei 
körutat kezdtek meg. hogy a 
falvak és városok népeivel meg
ismertessék az időszerű politi
kai és általános kérdéseket 
Mint értesülünk, a főispán ezt 
a megkezdett körutat tovább

folytatni fogja, s a vármegyei 
Magyar Elet Párti képviselők, 
dr. Bíró Zoltán központi titkár 
részvételével, bövüiten több 
po.itikai vezéregyéniséggel újra 
végigjárják a vármegyét s tájé
koztató előadásokat tartanak 
az aktuális bel- és külpolitikai 
kérdésekről.

Szarvasra programmszerüleg 
február hó 8-án jönnek, s az

itteni, a Gazdakörben megtar
tandó nagy választmányi, ülésen 
részt vesz és felszólal Bárczay 
János földmivelesügyi államtit
kár is. A szarvasi gyűlés dél
előtt 11 órakor kezdődik.

Ugyanaznap délután 3 órára 
már Békésszentanoráson lesz
nek a képviselők, délután pe
dig Csabacsűdön lesz a MJÉP 
választmányi ülése.

Házasulandók figyelmébe !
Február hó elsejétől kötelező az orvosi vizsgálat

\ Akik a közeljövőben akarnak 
házasságot kötni, azoknak két 
nagyjelentőségű új törvénnyel 
kell megismerkedni. Tekintettel 
árra, hogy ilyenkor zavarok és 
tanácstalanságot gyakran elő* 
fordulnak, részletesen ismertet
jük a teendőket.

Mielőtt tehát a házasulandó 
felek hirdetésre jelentkeznének, 
a rendelet értelmében be kell 
szerezniök azt a tisztiorvosi 
bizonyítványt, mely igazolja, 
hogy a házasulandók a lakó
helyük szerint illetékes tiszti
orvosnál megjelentek, egészségi 
állapotukhoz szükséges felvilá
gosítást megadták, magukat 
megvizsgáltatták és a vizsgálat 
nem állapította meg fertőző gii- 
mükórt vagy fertőző nemibajt.

A házassági előkészületek, 
azonban nem a tisztiorvosnál 
kezdődnek. A rendelet ugyanis 
kimondja, hogy a tisztiorvos a 
felek megvizsgálását mellőzheti,

ha a fél a belügyminiszter által 
feljogosított orvostól harminc 
napnál nem régibb keltű bizo
nyítványt hoz arról, hogy egész
séges. Ilyen bizonyítványt adhat 
— természetesen teljes felelős
ség mellett — a háziorvos, 
uradalmi orvos, városi orvos, 
körorvos, OTI-orvos. Aa O le
kezelésre jogosultaknál tenát 
leghelyesebb, ha a kezelőorvo
sukkal (kerületi orvos) vizsgál
tatják meg masukat és annak 
bizonyítványával ménnek a 
tisztiorvoshoz.

A tisztiorvosi hivatal előre 
megállapított és közhírré tett 
napokon a hivatalos órák alatt 
látja el a vizsgálatot. A felek 
erre a célra készült kérdőívet 
kötelesek kitölteni. Ezután kö
vetkezik a vizsgálat, mely a 
fent említett orvosi bizonyítvány 
birtokában elmaradhat. - Meg- 
jegyzendő, hogy ha tisztiorvos 
jónak, látja, az orvosi bizonyít

vány ellenére is megvizsgál
hatja a feleket. A kérdőív ki
töltése és a vizsgálat, illetőleg 
az orvosi bizonyítváy felmuta
tása után a tisztiorvos bizo
nyítványt állít ki, mellyel azután 
már lehet az anyakönyvveze
tőnél jelentkezni.

Nem kell személyesen meg
jelenni a vizsgálaton akkori ha 
valamely közegészségügyi inté
zet, közkórbáz, szanatórium, 
egyetemi klinika, tüdő-, illetve 
nemibeteg-osztálya igazolja, 
hogy. a fél nem beteg.

Ha a tisztiorvos betegségre 
gyanús tüneteket észlel, mind
addig felfüggesztheti a . bizo
nyítvány kiadasát, míg az érde
kelt fél valamely közegészség
ügyi szervtől megnyugtató
bizonyítványt nem kap. Ha 
tüdőbaj vagy fertőző nemibaj 
fennáll, a bizonyítvány kiadását 
megtagadja az orvos és a felek 
nem köthetnek házasságot̂

Ara 10 fillér
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A tisztiorvos megtagadó ha
tározata ellen panasszal lehet 
élni a törvényszéken. A tör
vényszék vizsgálatot indít, újabb 
szakértő intézet felülvizsgálatát 
rendeli el és annak értelmében 
dönt.

A vizsgálat díja tízezernél 
kisebb lélekszámú községben 
4 pengő, a többiben 8 pengő.

Újból szabályozta 
a k o r m á n y  
a hústalan napokat

A kormány most kiadott 
rendeletében a hústalan napok 
újabb szabályozását rendelte 
el. A rendelet szerint kedden, 
szerdán és pénteken semmiféle 
húst sem nyers, sem konzer
vált vagy elkészített állapotban 
fogyasztó részére kiszolgálni 
nem szabad. A kiszolgáltatási 
tilalom egyaránt vonatkozik a 
húsárusító iparosokra és keres
kedőkre, valamint a vendég* 
látó üzemekre.

A kiszolgáltatási tilalom a hét 
többi napjaira olykép módosul, 
hogy tilos hétfőn borjú-, sertés* 
és juhhúst, csütörtökön borjú* 
és juhhúst kiszolgáltatni. A 
Gergely-naptár szerinti (piros- 
betűs) vagy nemzeti ünnepekre 
a kiszolgáltatási tilalom nem 
áll fenn, tehát ezen napokon 
bármely hús kiszolgáltatható.

Nem vonatkozik a kiszolgál
tatási tilalom a baromfi, a házi
nyúl, lóhús, hal, zsir, háj, sza
lonna és töpörtyű, hurka, disz
nósajt, belsőrész (nyelv, tüdő, 
szív, vese, máj, mirigy, pacal, 
vér és csont), valamint az ezek
ből vagy ezek felhasználásával 
készült élelmiszerekre.

A korlátozások nem vonat
koznak a m. kir. honvédségre, 
a kórházakra, gyógyintézetekre 
és gyermeknevelő intézetekre,

A rendelet intézkedik a ven
déglátó üzemekben készíthető 
és kiszolgáltatható ételekről is.

A vendéglőben és vendéglői 
üzemet fenntartó kávéházban 
lóhúst vagy lóbús felhasználá
sival készült ételt kiszolgál
tatni nem szabad.

Az apróhúsból, sertésfejből, 
borjúfejből, stb. készült és en
gedélyezett ételekből a vendég
lőkben, valamint vendéglői 
üzemet fenntartó kávéházban, 
kifőzésben és kifőzést fenntartó 
kávémérésben a hét minden 
napján egy úgynevezett „szabad 
ételt" kell készíteni, amelyet 
az étlapon fel kell tüntetni és 
zsiradékváltójegy nélkül kiszol
gáltatni.

Vendéglátó üzemben húst, 
halat, burgonyát és tésztát bő 
zsírban kisütve nem szabad 
készíteni és kiszolgáltatni.

A vendéglátó üzemekben 
készíthető és kiszolgáltatható 
ételekkel kapcsolatban a kor
mány által kiadott rendelet 
élteimében tojásételt (lágytojás, 
keménytojás, rántotta, gomba 
tojással, velő tojással, sonka 
toj&ssal, majonézes étel, stb.) 
kiszolgáltatni csak abban az 
esetben szabad, ha azt a fo-

Éyasztó húsétel helyett a főét* 
ezések (ebéd, vacsora) alkal

mával fogyasztja.
Káyéházakban és kávéméré 

sekben tojásételt csak 13 órától 
15 óráig és 20 órától üzemzá
rásig szabad kiszolgáltatni,

Hírek
I s l e n l l s z l e l e l e k :

A szarvasi ág, h. ev. ó-temploinban 
vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délelőtt 

10 órakor magyar, az újtemplomban dél

előtt 9 órakor tót istentisztelet van.

Istentiszteletek a szarvasi róm. kát. 
templomban; vasárnap és ünnepnap 

fél 9 órakor diákmise, fél 10 órakor 

csendes mise, fél 11 órakor szentbe

széd, nagy mise. D. u. 4 ó. áj tatosság. 

Köznapokon szentmise 8 ó.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvaház dísztermében.

Reményi-Schneller
pénzügyminiszter cikket írt a 
gazdasági egyensúly biztosítá
sának sorsdöntőén nagy prob
lémájáról. A modern gazdaság- 
elmélet szerint az egyenletes 
fejlődés biztosításának legfon
tosabb tényezője a gazdálkodás 
egyes ágazatai között az egyen
súly fenntartása. Termelést és 
fogyasztást, gyártási költséget 
és jövedelmezőséget, béreket és 
árakat egyensúlyban kell tar
tani, nehogy a fejlődés nyugodt 
ütemét kilengések zavarják 
meg. Ma már az államügyek 
irányítói, mint pénzügyminisz
terünk is, gyakorlati szakembe
rek, akik tisztában vannak fel
adataikkal. A gazdasági egyen
súly megteremtésen túl szembe
száll azokkal a gazdasági ál- 
hírekktl, amelyek ma tobbfelé 
burjánzanak. A gazdasági isko
lázottság hiánya könnyíti meg 
az álbírterjeszlők munkáját — 
állapítja meg a pénzügyminisz
ter- Valóban fel kell már egy
szer vetni a közvélemény gaz
daságpolitikai irány í I ásának kér
dését, mert lehetetlenség, hogy 
éppen ezen a legkényesebb 
területen jelentkezzenek a leg
fantasztikusabb elméletek és 
híresztelések, amelyek a tájé
kozatlan nagyközönséget meg
zavarják. Igaza van Reményi- 
Schnerrel Lajosnak, hogy meg 
kell tanítani a közvéleményt a 
gazdasági jelenségek megérté
sére és akkor egy jelentős za- 
varti tényezőt kapcsoltunk ki 
a gazdasági egyensúly biztosítá
sának munkájából.

—  Előfizetőinkhez, Örömmel 
közöljük le a hirt, hogy a na
pokban lapunk hasábjain meg
jelent előfizetési felhívás nem 
volt eredménytelen s igen sok 
új arcot köszönthetünk előfize- 
tőink gazdag táborában. Ügy 
érezzük, lapunk meg is érdemli 
előfizetőink részéről emez is
mételt és fokozottabb bizalmat, 
mert hiszen minden szó, mpn- 
dat, cikk, vagy hír kizárólag a 
nagy közönség érdekeit tartja 
szem előtt, amikor az elsősor
ban őt érdeklő egymástérő ren
delkezéseket, az azokhoz fűzött 
kommentárokát, a mai korláto
zásokban bővelkedő okulásra 
alkalmas híreit közöljük. Sze
retettel várjuk a többi előfize
tőket.

—  Előléptetés. A vallás- és 
közoktatási miniszter Rohooy 
Pál szarvasi ev. tai»ílót a VII. 
fizetési osztályba kinevezte. A 
jól megérdemelt előléptetéshez 
meleg szeretettel gratulálunk.

—  Kinevezés. A m. kir föld- 
mívelésügyi miniszter dr. Juhász 
Miklós szarvasi járási állator
vost, m. kir. főállatorvossá a 
VIII. fizetési osztályba kine
vezte.

—  Előléptetések. A m. kir. 
belügyminiszter Komjáthy Mik
lós várm. számv. tanácsossá, 
Lindenberger János vármegyei 
számvevői gyakornokot szám 
tisztté nevezte ki.

—  Tisztviselők értekezlete a 
Polgári Körben. Vasárnap dél
után 3 órai kezdettel szépszámú 
magán- és köztisztviselő gyűlt 
össze a Polgári Körben, hogy 
megvitassa és a jelenlévő kép
viselőnk, dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd figyelmébe ajánlja a 
legégetőbb tisztviselői problé
mákat. Az értekezletet vitéz 
Biki Nagy Imre községi Főjegy
ző, a Polgári Kör elnöke nyi
totta meg, majd dr. vitéz Ze- 
ridváry- Szilárd ismertette a 
kormányprogratnmnak a tiszt
viselőkre vonatkozó részét, kü
lönösen a napokban megjelent 
illetményszabályozó rendelet 
megszületésének előzményeit. 
Kitért beszédében az aktuális 
bel és külpolitikai eseményekre 
is. Az értekezleten az érdekel' 
tek részéről Medvegy György 
kir. közjegyzőhelyettes, MEP 
elnök, Tömörkényi Dezső ta
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iád. Szentes MÁVAUT (1169) 
ind. Öcsöd MÁV AU r (1168)

érk.
érk.

ind. Szarvai Árpád-szálló érk.
Szarvas cseodőrlaktanya f. m.
Endrődi elágazás f. m.
Szarvasi eziutszölldk f. m.
Csabacsűd községháza f. m.
Csabacsüd vasútállojnái 
Gyomai elágazás L m.
Ponyiczky-tanya f. ra.
Kondoros
Apponyi iskola f. m.
Kiskondorosi csárda f. m.
Soproni tanyák f. m.
Kamutl csárda f. tn.
Nagy Czirok-tanya L m.
Megyeri iskola f. in.

V Békéscsaba Román-kereskedés í. m. 
érk. Békéscsaba Csaba-szálló ind.
érk. Békéscsaba pályaudvar ind.

érk. Gyula MÁV (151) MÁVUT (1160/a) ind.
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nítóképzőintézeli tanár, Lelkes 
Pál ig- tanító, Orosz Iván, Fel- 
sővályi János tanár és dr. Ug- 
rin László szólaltak fel.

—  Újévi összejövetel a SzÖSz- 
ben, A Szarvasi Öregdiákok 
Szövetsége folyó hó 10-én# 
szombaton este 8 órai kezdet
tel igen látogatott újévi össze
jövetelt rendezett az Alkotmány 
vendéglő külön termében. Az 
újévi megnyitót Kemény Gyula 
mondotta, dr. Kemény Gábor 
Tessedik Sámuelről értekezett, 
mig Csanik Zsófia magyar da
lokat énekelt Weltler Jenő 
zongorakísérete mellett.

— Missziói ünnepély. Az Ev. 
Leányegyesület január 18 án, 
vasárnap este 6 órakor ktil- 
missziói ünnepélyt rendez tar
talmas műsorral, melyre min
denkit szeretettel vár a veze
tőség.

—  Néhai dr. Kral Pál ügyvédi 
irodája részére gondnokul — 
dr. Roszik Mihály ügyvéd kir. 
járásbíróvá való kinevezése 
folytán — dr. Dávid László 
ügyvéd neveztetett ki, aki saját 
irodáját is a néhai irodahelyi
ségébe helyezte át.

—  Az állampolgársági bizo
nyítványok kiadása. Megvaló
sul ás előtt álló terv szerint a 
belügyminiszter az állampolgár
ság igazolását a törvényhatóság 
első tisztviselőjére bízza. Az 
alispán, ill. polgármester fogja 
azútán megállapítani az ily 
irányú kérelmek jogosultságát, 
sőt magát a bizonyítványt is ő 
adja ki. A tervek szerint már
ciusban már életbe is léptetik 
az új rendelkezéseket.

—  Az OMBI-könyvek meg
hosszabbítása, Az 1938. évi 
XII. t e. kötelezővé tett bizto
sítás könyvecskéit minden év
ben meg kell újítani. A múlt 
év szolgálatnak megfelelő, bé
lyegjeinek a beragasztási köte
lezettsége a törvény szerint a 
munkaadót terheli, bár a bé
lyegdíját a munkástól levon
hatja. A községi elöljáróság 
már megkezdte az újításokat. 
Minden munkásnak elsőfontos 
ságú érdeke, hogy könyvét 
megújítsa, de a biztosítási kö
telezettség elmulasztását mind 
a munKaadó, mind a munka- 
vállalóknál szigorúan bünteti a 
törvény. A könyvújítás végső 
határideje január 31.

—  Megállapították a kenyér
éi lisztfejadagot. Jelentettük 
már, hogy a kormány országo
san bevezette folyó hó IS ével 
a liszt- és kenyérjegyet. Kö~ 
zöltük azt is, hogy a kenyeret, 
ill. finomlisztet igényelni kell 
és pedig a kereskedőktől, akik 
Szarvason az egész kenyér- és 
liszteladást lebonyolítják — ter
mészetesen hatósági ellenőrzés 
mellett — majd. Vasárnap meg
jelent a közellátási miniszter 
rendelete, mely a 3—5 kate
góriának megfelelően megálla
pította a fejadagot. Eszerint az 
alapfejadag a napi 25 dkg ke
nyér, a második csoportba te
hát a testi munkások közé tar
tozók ehhez még külön napi 
15 dkg-nyi pótkenyérjegyre jo
gosultak, míg a nehéz testi 
munkások 35 dkg-nyi pótfej
adagot kapnak munkaadói igav 
zolás alapján. Ugyanennyit kap
nak a terhes és szoptató 
anyák is* A  finomliszt fejadag 
egységesen 50 dkg hetenként

Bérlevél
(SZEGŐDSÉGLEVÉL)
állandóan kapható a

Müller-eégnél!

Rendszeresítették ezenkívül a 
váltójegyrendszert a vendéglátói 
és étkezdéi étkezésekhez. A 
váltójegyek a dohánytőzsdékben 
kaphatók, míg a jegyeket való
színűleg ki fogjál kézbesíteni, 
mint a cukor- 4 a petróleum- 
jegyeket. A rencí let mindenne
mű ezzel kapcsolatos csalás, 
vagy visszaélési: igen súlyos 
büntetéseket helyez kilátásba-

— Ügyészválatztások.Dr.Csi- 
esély Mihály ügyvédet, lapunk 
volt felelős szerkesztőjét a 
Szarvasi Hengermalom, mint 
Szövetkezet és a Hangya Szö
vetkezet ügy észévé választották. 
— Dr. Gémes Szilárd ügyvédet 
a Tóniszállási Legeltetesi Tár
sulat ügyészévé választotta.Gra
tulálunk.

—  Felárat koptak a gazdák 
a Hombárnak felajánlott kukori
cavetőmagért. A tavaszi tengeri
vetőmag biztosítása érdekeben 
a földmíveiésügy: miniszter fel
hívással fordult a gazdákhoz, 
hogy a vetési célra alkalmas, 
korai érésű és egyben tengeri
készletüket ajánlják fel az állami 
vetőmagakció céljaira. A föld- 
mi vei és ügyi miniszter a közellá
tási miniszterrel és ^z árkor
mány biztossal egyetértőleg gon
doskodott anóJ| jtQgy a gazdák 
a felajánlott ineni#iségnek meg
felelő, takarmányozási célra 
szolgáló tengerit kapjanak cse
rébe és ezenfelül az alábbi 
felárakat: korai tengeri szemes 
állapotban mázsánként 10 pen
gő, korai tengeri csöves álla
potban mázsánként 6 pengő, 
egyéb tengeri szenes állapotban 
mázsánként 5 peagő. A vető
magnak alkalmas tengerikész
leteket az állami ikciók céljaira 
a Hombár-kireideltségeknek, 
vagy bi2ományos*knak kell fel
ajánlani.

— Kiigazítják a választói név
jegyzéket. A képviselői vá
lasztói névjegyzéket minden 
esztendőben kiijazit^k- Cz a 
munka ezitién is a iolyó hó
napban történik neg. A válasz
tói névjegyzék közszemlén van, 
azt bárki, megnézheti, s ha 
valamely oknál abból az elmúlt 
években kimaradt, de képvise
lőválasztói jogosultsága megvan, 
jelentkezzék január bó 31-ig 
a község elöljáróságánál.

—  Mezőgazdasági munkásokra 
nem vonatkozik a béremelés. 
Illetékes helyről *yert felvilá
gosítás alapján jelentjük, hogy 
az új munkabéreket megálla
pító rendelet a űezőgazdasági 
munkásokra nem vonatkozik, 
mert azt az újabb béremelést 
tulajdonképpen aí árak általá
nos emelkedése tette szüksé
gessé, nagyrészt oly) cikkek 
árai tehát, melyedet a mező- 
gazdasági munkás természetben 
kap meg. Ezzel líapcsolatos az 
a felvilágosító jendelkezés is 
viszont, mely szerint a felemelt 
illetmény a fonóitokat is meg* 
illeti.
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—  Bírósági ítéletek több cr- 
drágitási ügyben. Kedden ismé
telten tárgyalást tartott a gyu
lai. kir. törvényszék uzsorabí
róságának egyes bírája, dr. 
Moluár János szarvasi kir. 
járásbíró, amelynek során Kas
nyik Györgyné szarvasi lakost, 
mert a vajat a megengedett 
4'90 P maximális ár helyett 5 50 
P-ért árusította, 300 P pénzbír
ságra és egy évi hivatalvesztésre 
ítélte. Azonkívül egy esztendőre 
kitiltotta a szarvasi piacokról. 
Jődricska Istvánné szarvasi la
kost, mert a tej literjét a 26' 
filléres megengedett ár helyeit . 
literenként 28 fillérért árusította, 
100 P-re ítélték. Fenti ítéletek 
jogerősek. Ezenkívül a bíróság 
egy ügyben a vádat elejtette, 
egyet pedig elnapolt.

—  Megkönnyítik a rehabilitá
ciós eljárást. A büntetőítélethez 
fűződő egyes jogkövetkezmé
nyek korlátozásáról és meg
szüntetéséről szóíó 1940. évi 
37. te. 16. § a értelmében a 
miniszter rendelettel megálla
píthatja, hogy egyes jogköve- 
telmények szempontjából a 
büntető ítéletet, ill. a büntetést 
külön bírói határozat nélkül is 
figyelmen kívül kell hagyni, ha 
az elítélt a jog következmények 
bírói megszüntetése előfeltéte
leinek fennállását igazolja. Egy 
most megjelent miniszteri ren
delet 210/1942. M. E. sz. r. 
megállapítja azokat a hatósá
gokat, amelyek meghatározott 
esetekben a megelőző bünteté
seket figyelmen kívül hagyhat
ják, ha az elítélt igazolja, hogy 
a rehabilitációhoz szükséges 
feltételek fennállanak. Ezzel a 
rendelet tág körben felesleges
sé teszi a bírói rehabilitációs 
eljárást, s megkönnyíti a min
den tekintetben megjavult el
ítéltnek a rendes, munkás élet
be való visszatérését.

—  Kéthavi fogház tengerilo
pásért Még a múlt évben tör
tént, hogy Kunstár Mihály kon- 
dorosi születésű, ezidőszerint 
békéscsabai lakos feltörte lakás
adójának a padlását s onnan 
nagyobb mennyiségű tengerit 
lopott el, amit aztán yalószíaű- 
leg a helyi piacon értékesített. 
Tettének elkövetése után kü
lönböző helyeken bujkált s 
csak most sikerült őt a csend
őrségnek Békéscsabán elcsípnie. 
Ügyét csütörtökön tárgyalta a 
szarvasi kir. járásbíróság bűn- 
tetőbírája, dr. Molnár János, 
a bizonyítottnak láttán a vád
beli cselekményt, Kunstárt jog
erősen kéthavi fogházra ítélte.

—  Talált tárgy. A karácsonyi 
iparosköri bál alkalmával va
laki egy arany karkötőláncot 
vesztett el az Árpádban. Az 
ékszer megkerült. Czeperkó 
Mihály bérlő az igazolt tulaj
donosnak bármikor kiadja.

Szépen sikerült a tűzharcosok műkedvelője
A Tűzharcos Szövetség szarvasi cso

portja január hó 11 -én, múlt vasárnap 
mükedvetöclöadást rendezett a Vigadó 
nagytermében. A csoport első alkalomra 
Almássy Tihamér „ tót lány" cfmü 3 
felvonásos népszínművét adta elő, a 
legteljesebb erkölcsi és anyagi siker 
jegyében. A zsúfolásig megtöltött Viga
dóban — a feltűnően szépszámú tűz
harcoson kívül — ott láttuk dr. (Jgrin 
László járási főszolgabírót, dr. vitéz 
Zerinváry Szilárd országgyűlési képvi
selőt és számosokat. A csoport első 
mű kedvélője — örvendetesen állapíthat- 

. juk meg — erkölcsi tekintetben is olyan 
sikert eredményezett, aminöre nem szá
mítottunk. Megvalljuk, hogy a csoport 
műkedvelő-gárdája — két-három régi, 
rutinírozott szereplővel erősítve — leg
szebb reményekre jogosítóan mutkozott 
be. Valamennyi közülük rátermettsége, 
tehetsége és képessége legjavát adta.

A „tót lány" : Hanka szerepét Kovács 
Ácsi áiaKiiotta. Jóval a műkedvelő- 
átlagon felülinek mondhatjuk azt, amit 
nyújtott. Páratlan ügyessége, mindjobban 
felszínre törő tehetsége ebben a szerep
ben különösen megnyilatkozott. Gyö
nyörű dalszámait fergeteges taps jutal
mazta. Pribelszki Erzsébet „Máthé Juli" 
alakját kedvesen, elragadtató bájossággal 
oldotta meg. „Gyarmathyné"-t Brandt 
Joli játszotta, a követelményekhez híven. 
Laurinyccz Kató óriási sikert aratott 
„Ötös Mari"-t megszemélyesítve ; feltét

lenül megérdemelte a többszöri tapsot 
A többi hölgyszereplő ; Veles Zsuzianna, 
Krizsán Erzsébet, Palotai Manya, Med- 
vegy Manya és Laurinyecz Manya kisebb 
szerepeikben kielégítettek. A férfisze
replók és az előadás legjobbja kétség
kívül Vajda Sándor volt. fl Kospál baroin- 
orvos“-t a lehető legjobban, befutott és 
elismert komikus szintjén tárta elénk. 
Kovács György I — mint „Misó tót le
gény " — nem sokkal maradt el fenti 
szereplőtársától. Az a sailangmentes 
eredetiség, amellyel a tót legényt felele
venítette, a legteljesebb tehetségre és 
felkészültségre valló. Laurinyecz János 
(Gyarmathy Bandi) ismét nehéz szerepre 
vállalkozott: most az a látszatot keltve* 
mint aki egészen mást játszott és nem 
a színműíró alakját. Kelemen Mihály — 
ámbár nehéz szerepet kapott — egészen 
jól mozgott, meglepően jól. Rontó László 
az elején nehezen győzte le a lámpalá
zat, a végefelé azonban belejött Veles 
István, Krizsán György, Kovács János, 
Kelemen Ede, Kovács György 11, Dem- 
csák János is hozzájárultak a sikerhez.

A rendezés nehéz és fáradságos mun
káját Takács István végezte a legnagyobb 
gonddal és körültekintéssel. A zenekart 
Gazsó György vezette — kifogastatanul.

Az előadást jóhangulatú táncmulatság 
követte, amelyen a résztvevők — frurar 
János és zenekara pompás muzsikája 
mellett — a lehető legjobb kedvtelésben 
szórakoztak el a kora reggeli órákig.

—  Anyakönyvi hirek. Szülét- 
tek: Brlázs István és Babinszki 
Mária fia György, Pctykó Já
nos és Klímaj Mária leánya 
Judit, Burin Mihály és Trnyik 
Zsuzsanna fia Mihály, Behan 
Mibaly és Palov Mária leánya 
Eszter, Uhljar Mihály és Prje- 
vara Anna fia Pál, Szopka 
György és Holló Erzsébet fia 
György, Pljesovszki Mihály és 
Kurdely Zsuzsanna leánya Má
ria, Tóth Mihály és Mucha 
Zsuzsanna fia Mihály, Ganyecz 
János és Uhljar Katalin fia 
János, Rafaj János és Poliovka 
Anna fia János, Hanó Pál és 
Palkó Mária leánya Mária* 
Katalin, Gregus Mátyás és Me- 
lis Mária leánya Mária. —
Házasságot kötöttek : Frank Já« 
cos Schönberger Erzsébettel, 
Galó György Fabó Judittal, 
Kituljak András öimó Erzsé
bettel, Bodacs Jakab Medve- 
dovszki Zsuzsannával. — Elhal
tak : Kxajcsovics Erzsébet 47 
éves, Gaáll Mihály 62 éves, 
Szeijak János 35 éves, Tyel- 
janszki Pál 65 éves, Molnár 
Pál 61 éves, özv. Janecskó Já> 
nosné Vaskor Erzséoet 60 éves, 
Breznyik János 70 éves, No- 
vodonszki János 20 éves, Du
dás Mária 9 éves, Gombár 
Mihály 84 éves, Vágási Balog 
Judit 20 éves.

—  Cigánytól feliat lopott.
Humoros lopási esetet tárgyalt 
csütörtökön dr. Molnár János 
kir. járásbíró, a szarvasi kir. 
járásbíróság büntetöbirája, L. 
Molnár Lajos öcsödi lakos két 
fiatalkorú bűnözővel együtt az 
egyik öcsödi tollascigánytól ci
hával együtt elloptak egy cső

Tárlaton
kiállított nagyobb

olajfestmények,
fekete, nagy

gyapjú sálkendő,
nyitható

fehér asztal

eladó.
III. kér. Széchenyi utca 109.

mó tollat s azt mielőtt még el
kobozható lett volna tőlük, ér
tékesítették. A fiatalkorúak 
ügyében már korábban hozott 
ítéletet a gyulai törvényszék 
fiatalkorúak bírósága, dorgá
lásra ítélvén mind a kettőt. 
L. Molnár Lajos ügyében csü
törtökön volt humoros jelene
tekben bővelkedő tárgyalás, 
amelynek során igazolódott a 
delikvensek bűnössége s ezért 
L. Molnár Lajost jogerősen két 
hónapi fogházrajtélték.

— . Verekedés, Váradi Antal 
és Csikász Imre öcsödi lakosok 
a minap valami miatt Össze
szólalkoztak. A veszekedés ké
sőbb verekedéssé fajult, amely
nek során Váradi egy üveggel 
megsértette Csikász kezét. Fel
jelentés folytán került az ügy 
dr. Molnár János kir. járásbíró 
elé, aki Váradit jogerősen 14 
napi fogházra Ítélte,

Szarvas nagyközség elöljáróságától.

Hirdetmény.
A liszt, kenyér és sütőipari termékek 

arányos elosztása tárgyában kiadott ren
deletek alapján az elöljáróság a követ
kezőkre hívja fel a lakosság figyelmét :

1942 évi január hó 15-től lisztet, ke
nyeret és sütőipari terméket csak ható
sági jegy, illetve utalvány alapján lehet 
beszerezni.

Az állami finomliszt és kenyérjegy 
havijegy, mely négy fínomlisztszelvény- 
ből és annyi kenyérszelvényból áll, 
ahány nap az illető hónapban van. Ügy 
a finomliszt, mint a kenyér, csak a liszt, 
illetve kenyérjegy-szelvényeken feltünte
tett időben váltható be.

A hatósági jegy ellenében kiszolgál
tatható fejadag finomlisztből vagy szá
raztészta félékből havonként és szemé
lyenként 2  kg, kenyérből naponként és 
személyenként 25 dg.

A nehéztestimunkások és terhes nők, 
illetve szoptatós anyák pótadagban ré
szesülnek, s ezeknél a keuyerfejadagja a 
rendes adagon telül napi 35 dg kenyér. 
Nehéztestimunkások azok, akik a 9230/ 
1051 M. E. Sz. rendelet függeléke nehéz- 
testimunkasoknak minősít. A  függelékben 
fel nem sorolt testimunkásokat az elöl
járóságnak nincs módjában neheztesti- 
munkásoknak minősíteni. A terhes és 
szoptatos anyák pótad*gban csakis orvosi 
bizonyítvány alapján részesülhetnek.

Ugyancsak potadagban részesíttetnek 
a testimunkasok, éspedig a rendes ada
gon felül napi 15 dg kenyérben. Testi- 
munkások a rendelet szerint azok, akik 
állandóan fokozottabb erőkifejtés kívánó 
teatimunkat végeznek.

Mindkét pótadag megvásárlásához ké
ny érpótjegy szükséges.

A finomliszt és kenyérjegy, valamint 
pótjegy az előzetes igénylés alapjan az 
igénylést felvevő kereskedő által lesz az 
arra igényjogosultnak kiadva.

A finomliszt és kenyérjegy le nem 
járt szelvényei váltójegyekre cserélhetők 
be. Finomliszt-váltojegyre vendéglátó 
üzemekben főtt tésztát, vagy tésztából 
készült süteményt, kenyer-váltó jegyre 
pedig a vendéglátó üzemekben 6 dg 
súlyú kenyeret egyébként pedig egy db 
zsemlyét, vagy 4 dg súlyú kétszei sültet 
lehet vásárolni.

A finomliszt és kény érj egy-szelvények 
váltó jegyekre a dohány arudákban cserél
hetők be. A finomliszt és kenyérjegy 
egy-egy érvényes finomliszt szelvényét 
lo drb szelvényt tartalmazó finomliszt 
váltó jegyre (tésztaíegyrej, 2 — 2  kenyér
jegy szelvényt peaig 8 drb szélvényt tar
talmazó kenyérvaitójegyre, vagy 12 drb 
szelvényt tartalmazó finomliszt-váltójegy- 
re cserélhető be. A becserélésért 4 f-ért 
kell fizetni.

A gabonalappal ellátott vámőrlésre 
jogosultak 1 kg finomliszt ellenében 2  

drb egyenként 16 szelvényt tartalmazó 
finomiisztváltó jegyet, 1 kg kenyérliszt 
ellenében pedig 2 drb egyenklnt S szel
vényt tartalmazó kenyérvaltójegyet, vagy
2  drb egyenkint 12 szelvényt tartalmazó 
finomliszt-váltójegyet kaphatnak. A váltó- 
jegyekre beszolgáltatandó ÜsztmennyUég 
Kovácsik Károly kereskedőnél adandó 
át. A finomliszt- és kenyérjegy-szelvé- 
nyek csak abban a községben válthatók 
be, amely község a jegyet bélyegzőjével 
ellátta.

A hatósági lisztjegyeknek, illetve u- 
talványoknak másra való átruházása 
tilos.

Elveszett jegy helyett új jegy kiadásá
nak nincs helye.

A jegyszelvények csak a jegy bevál
tására jogosított kereskedő álúü vághatók 
le. Előre levágott jegyszelvényekre árut 
kiszolgáltatni nem lehet.

A liszt és kenyér, illetve sütőipari 
termékek forgalombahozatalára vonatkozó 
rendelkezések megszegése kihágás, mely 
kéthónapig terjedő, háború esetén 6  

hónapig terjedhető elzárással büntetendő.

Szarvas, 1942. január 13.

E lö l j á r ó i ig .

K A P U S  1, A J O S
B O R -  É S  S Ö R N A G Y K E R E S K E D Ö

T E L E P É T
Hl. kér. Jókai Mór u. 61. sz. alá helyezte át. Telefon: 101.

ÉRTESÍTÉS I A Szarvasi Kisgazda Kör 
értesíti a fiatalságot, hogy a Vigadóban, 
úgy mint eddig is, a szokásos szombat
esti, vasárnap délutáni és esti T Á N C  
továbbra is meg lesz tartva. A zenét 
FURÁR JÁNOS zenekara szolgáltatja I
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Megállapították az 1942. évben Békés 
vármegyében érvényes legkisebb és 

legnagyobb mezőgazdasági munkabéreket
Lapunk multheti számában 

részleteiben is ismertettük a 
Békés vármegyében érvényes 
legkisebb és legnagyobb mező- 
gazdasági munkabéreket. Mint* 
hogy e lappéldányunk teljesen 
elfogyott, az érdeklődés pedig 
nagyon nagy, de mert e mun
kabérek mindenki által, mun
kás és munkaadó egyaránt való 
megismertetését magunk is 
szükségesnek tartjuk, az aláb
biakban ismét közöljük azokat.

A rendelet mindenekelőtt 
osztályozza a napszámosokat 
és idénymunkásokat (hónapo
sokat) a következőként:

1. osztályú munkás az a férfi, 
aki a 19. életévét betöltötte és 
aki nehéz munka kifejtésére

(kaszálás, zsákolás) is képes.
U. osztályú munkás :
a) az a teljes munkabírású 

nő, aki a 17. életévét betöl
tötte, de az 55. életévét még 
nem töltötte be.

b) az a teljes munkabírású 
férfi, aki a 16. életévét betöl
tötte, de a 19. életévét még 
nem töltötte be,

c) az a 19. évet betöltött férfi, 
aki nehéz munkára nem képes.

ÜL osztályú munkás :
a) az a férfi, aki a 16. és az 

a nő, aki a 17. életévét még 
nem töltötte be,

b) az a férfi, aki a 60. és 
az a nő, aki az 55. életévét 
betöltötte.

Legkisebb és legnagyobb munkabérek

I. Napszámbérek élelmezés nélkül:

1. Az I. osztályú munkás közönséges napszámbérei
január március május július szeptemb, novemb. j^ban
február április június aug. október decemb.

Gyula m. város
Békéscsaba m v. J 2.50 3.10 3.90 4.40 3.90 2.80 P
Orosházi járás

Gyulai járás . .
Gyomai járás 
Békési járás . . 2.20 2.80 3.80 3.90 3 30 2.60 P
Szarvasi járás .
Szeghalmi járás .

a) A II. osztályú munkáska
tegóriába tartozó munkások a 
fenti napszámbér 75 százalékát, 
a III. osztályú muakáskategó- 
ríába tartozó munkások pedig 
50 százalékát kapják.

b) Az egész napi időt kitöltő, 
nagyobb fizikai megerőltetést 
kívánó munkánál (aratás, zsák
hordás) foglalkoztatott napszá
mosoknak a fentiekben meg
állapított az L osztályú mun
kásokat megillető napszámbér
nek 25 százalékkal felemelt
összege jár.
c) Élelmezés fejében a nap

számbérből naponta 80 fillér 
vonható le. Az élelmezésnek 
legalább napi háromszori étke
zésből kell állni.

d) A törvényes munkaszüneti 
napon végzett munkáért az 
ura a hónapra megállapított, 
a munkás osztályának megfe
lelő napszámbér 25 százalékkal 
felemelt összege a bér.

e) Bogárirtásnál, acatolásnál 
és éhhez hasonló, kifejezetten 
könnyű, általában gyermekek 
által végzendő munkáknál fog-

Gyuia megyei város, Békés
csaba megyei város, békési, 
gyulai, gyomai, szarvasi és 
orosházi járásokban ősziek : 12 
rész teriteény és szalma. Bizto
síték 90 kg katasztrális holdan
ként. Tavasziak 11 rész termény 
és.szalma, biztosíték 80 kg k. 
holdanként. '

Szeghalmi járásban ősziek: 11 
rész termény és szalma, bizto
síték 90 kg kát. h-ként. Tava
sziak: 10 rész termény és 
Szalma, biztosíték 80 kg kát. 
hokfenként.

Élelmezés hetenként és pá- 
ronfcá£t_20 kg.búza, 2 kg sza
lonna, 2 kg bab, vagy más fő
zelék. 2 kg burgonya, 1 kg 
hí*, lél liter ecet, fél kg só és

Ialkoztatott gyermekmunkás 14 
éves koráig bezárólag a nap
számbér 1'20 pengő.

f) A cukorrépa tavaszi mun
kájánál és pedig: saraboiás, 
egyel és, kapálás, a napszámbér 
a munkások osztályozására te
kintet nélkül 2'50 pengő.

g) A fentiekben megállapított 
bérekért a munkaadó által igé
nyelhető munkaidő napfeljötté- 
től naplementéig tart, még pe
dig március hó 16-tól október
15 ig félóra reggelizési idő, 
június és július hónapokban 
másfélóra, az év többi hónap
jaiban egy óra ebédidő, április 
24-tői szeptember 29-ig félóra 
uzsonnaidővel.

b) Annak a napszámosnak, 
aki igás állatok mellett van al
kalmazásban és az igás állatok 
etetését és ápolását is végzi, az 
osztálya szerint megállapított 
napszámbérnél 10 százalékkal 
magasabb napszámbér jár.

i) A fentiekben megállapított 
napszámbérek legkisebb, egy
ben legnagyobb napszámbérek
nek tekintendők.

50 fillér fűszerpénz.
Amennyiben a burgonya és 

a hús a munkaadónak nem áll 
rendelkezésére, beszerzése ne
hézségekbe ütközik, ebben az 
esetben a fűszerpénz 2 pengőre 
emelhető fel.

A hordási és asztagolási időre 
a fentiekben megállapított élel- 
mezesnek a hordást és aszta- 
golást végző részes részére az 
50 százaléka jár.

a) Az aratás, hordás és asz- 
tagolás részbéreít élelmezés 
nélkül az élelmezés mellett 
megállapítot részbérek egyrész- 
szel felemelt mennyisége, vagyis 
ahol élelmezés mellett 12 rész, 
ott élelmezés nélkül 11 rész és 
így tovább. Az élelmezés nél

küli biztosíték az élelmezés 
melletti biztosítéknak 20 kg-al 
felemelt mennyisége.

b) Ha a munkaadó a leara
tandó terüiet egy részét arató
géppel vágja le (segít), az így 
learatott terület részbére fejé
ben a munkavállaló tartozik az 
a ra tógép  után a kévék össze
rakását és a tarló gereblyézé- 
sét elvégezni, azonkívül a 
munkaadó részére annyi külön 
munkanapot teljesíteni, ahány 
kát. hold gabona levágását a 
munkaadó géppel elvégezte.

c) A 100 holdon aluli birtok
kal rendelkező munkaadó a 
szalmarészt a részes aratótól 
megválthatja a helyben szoká 
sós mázsánkénti napi áron.

d) A gabonarészt és a szal
marészt a munkavállaló laká
sáig a munkaadó hazaszállítani 
köteles, vagy a fuvart készpén
zei megválthatja. A szalmarész 
fuvarjának megváltási ára fejé
ben a munkaadó egy-egy ré
szesnek 5 pengőt tattozik fi
zetni.

e) A marokszedő része a 
gabona aratórész egyharmad 
része. Az arató által kiszolgál
tatandó egyharmad rész a ma
rokszedőt csak arra az időre 
eső aratórészbői illeti meg, 
amikor a marokszedő a ka
szással együtt dolgozott. Az 
egyharmadrész megállapítása 
szempontjából az aratásra az 
aratórész 80 százalékát, a hor
dásra 10 százalékát és az asz- 
tagplásra 10 százalékát kell 
számításba venni.

f) Egy-egy kaszásra legfeljebb
8 kát. hold learatandó terüle
tet kell biztosítani, de 6 kát. 
holdnál kevesebb nem lehet.

g) Azokban a gazdaságokban, 
amelyekben az 1940 évben jú« 
nius 1-ig írásban kötött aiatási 
szerződések igazolása szerint a 
jelen munkabérszabályzatban 
megállapított részbéreknél ma
gasabb részbér volt kikötve, 
ugyanezek a részbérek az 
1942-ik évben is megadhatók.

2. Aratás, hordás, asztagolás 
szakmánybérei katasztrális hol
danként :

a) Élelmezés mellett: Gyula 
mkgyei város, Békéscsaba me
gyei város, békési, gyulai, gyo
mai, szarvasi, orosházi járások
ban 110 kg, szeghalmi járásban 
100 kg. Élelmezés ugyanaz, 
mint a részes aratóknál.

b) Élelmezés nélkül: Az élel
mezés nélküli szakmánybérek 
az élelmezés mellett megálla
pított szakmánybéreknek 20 
kg al felemelt mennyisége.

3. Cséplési és kazalozási 
munkabérek :

a) Élelmezés mellett a szem
termés 3*5 százaléka.

b) Élelmezés nélkül a szem
termelés 4 százáléka.

c) A cséplőgépnél foglalkoz
tatott nőiraunkás a férfi cséplő- 
munkás keresetének 75 száza
lékát kapja. .

d) Amennyiben a cséplőgép
nél elevátor nem működik, a 
cséplőmunkásoknak a fenti a) 
illetőleg b) pontok alatt meg
állapított százaléknál 01 száza
lékkal magasabb bér jár.

e) A gabonajárandóságot a 
munkaadó a munkásvállalkozó 
lakásáig hazaszállítani köteles, 
vagy a fuvart készpénzzel meg
válthatja, illetőleg a gabona
járandóságot a munkaadó a 
munkavállaló lakóhelyén lévő

Futura (Hombár) útján méret
heti ki.

f) Az élelmezés egy hétre, 
egy személyre ugyanaz, mint 
a hordásnál és asztagolásnál.

g) A fenti aratási és cséplési
munkabérek legkisebb, egyben 
legnagyobb munkabéreknek te
kintendők. (Folytatjuk.)

APRÓHIRDETÉSEK
1 és fél hold az Ugaron a 

Král féle földből eladó. Érdek- 
lődni Skorka Györgynél. 580

Gaál Mátyás háza eladó ül. 
kér. 54 sz._______________577

Öcsödön a kövesút mellett 
fekvő üzlethelyiségnek alkal
mas 365 számú ház szabad
kézből eladó. Érdeklődni lehet 
Öcsödön Aponyi Imre 93 sz. 
tanyáján.________________ 584

Eladó az V. külkerületben 
100 kishold föld, esetleg több 
részletben is. Az eladással dr. 
Tokay László ügyvéd van meg- 
bízva.___________________ 493

Eladó egy 100 as csepel segéd- 
motoros kerékpár jó üzemké
pes állapotban jó gummikkal a 
békésszentandrási szivattyú te
lepen;___________________ 456

Ügyes fiút tanulónak vagy 
kifutónak felvesz Pribelszky 
János fűszerkereskedő. 588

Szőrhalmi legelőn fél paljeta 
eladó III. belkerület 15 sz. 598

Csonka Pál 17 éves géplaka- 
tostanoncnak menne. Csaba- 
csűd belterület 227._______595

Ezüstszőlők mellett 2000 □- 
öl föld eladó. Jelentkezni 1IL 
külker. 342/6 Skorka György- 
nél._____________________ 597

II. kér. 92 számú házban
üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni 
ugyanott.________________ 596

A volt Weiczner-féle ven
déglő IV. 163 sz. szabadkézből 
eladó.___________________ 594

III. kér. 212 szám alatt ket- 
tőszoba-konyha lakás azonnalra 
kiadó. Érdeklődni lehet Janu- 
rik Hombár bizományosnál. 590

Gépészkovácsnak vagy gép
lakatosnak tanoncnak menne 
Csonka János, Csabacsűd, 227 
szám.___________________ 593

Mezőtúri határban 33 kishold 
tanyával eladó. Érdeklődni Far
kas Jánosnál V. külkerület 250 
szám._________________ 591

Décsen 10 hold föld eladó. 
Érdeklődni Czinkóczki János- 
nál VI. külkerület 185. 592

I. kér. Gyóni Géza utca 210 
számú ház eladó._________601

10 hold szántóföld Ujdécsen 
eladó. Érdeklődni III. kér. 13

602

E X T R A

U N T E N K U U  

TÖ LTŐ TO LL
K APHAT Ó  A

Hiillsr könyvkereskedésben

Nyomatott Mfiller Károly 
könyvnyomdájában, Szarvason

IL Aratási és cséplési munkabérek.
1. Aratás, hordás, asztagolás részbérei élelmezés mellett:


