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A magyar 
kereskedelem

Mit kíván a magyar nemzet 
a kereszténnyé tett kereskede
lemtől? Ezt a kérdést fejtette 
ki Kállay Miklós miniszterelnök 
a Baross Szövetség finoepi 
közgyűlésén, a pesti Vígadó
ban. Kállay miniszterelnök be
szédét mindig rendkívüli érdek
lődéssel várja a magyar közvé
lemény most, amidőn hosszabb 
idő óta nem szólalt fel a nyil
vánosság előtt, különös jelen
tősége van a beszédnek.

Beszédét azzal kezdte a mi
niszterelnök, hogy magyaros 
nyiltiággal, őszintén rámutatott 
azokra a megpróbáltatásokra 
és véres harcokra, amelyeken 
az utóbbi hetekben keresztfii 
ment a magyar honvédség. Be
ismerte, hogy a súlyos harcok 
során emberben és anyagban 
veszteséget szenvedtünk, de 
erkölcsben, hitben és magyar 
vitézségben ma már töretlenül 
tál vagyunk a harcok súlyos- 
ságán. A harctereken azonban 
még nagy feladatok vároak 
ránk. Még kfizdenünk kell az 
egyetemes magyar célért, a 
magyar érdekekért. S éppen 
ezért az eddiginél is nagyobb 
erővel kell fegyverkeznünk.

Két fronton kell megvívnunk 
a nehéz harcot, hogy meg
mentsük az országot a bolse- 
vizmustól és megmentsük a 
kultúrának, a kereszténység
nek és a civilizációnak azt az 
őrhelyét is, amelyen ezer éve 
szilárdan állunk. Magyarságunk 
megvédéséért, előhal adáséért 
és megerősödéséért idehaza is 
szívós harcot vívott és vív a 
kormány. Ennek a harcnak 
egyik igen fontos feladata a 
keresztény magyar kercakede- 
lem érvényesülésének bizto
sítása az országban. Újból meg 
kellett teremteni a magyar ke* 
resked elmet, állami beavatko
zással talpra kellett állítani, 
hogy a kereskedő újból az a 
magbecsült, tekintélyes ember 
lehessen, aki a középkorban 
volt, amidőn a magyar tözsé- 
rek világhírűek voltak. Amerre 
megfordultak Európában, min
denütt tisztelet és megbecsülés 
övezte őket, mert üzleti szá
mításaik szolidak, áruik kifo
gástalanok, ők maguk pedig 
egész lényükben becsületesek 
voltak. Amint a miniszterelnök 
igen helyesen megállapította, 
lehullottak már a sorompók a 
keresztény magyar kereskde- 
lem érvényesülése előtt, de 
hogy a kereskedelem maradék
talanul magyarrá legyen, ahhoz 
az egyén munkája szükséges. 
Saját lábán kell járni a ma
gyar kereskedőnek, nem szá

míthat állandó felsőbb beavat
kozásra, támogatásra. Tisztes
séges polgári haszonra kell 
törekednie, nem hirtelen meg
gazdagodásra, mert különben 
a kereskedelemnek nem mun 
kásái, hanem közönséges spe
kulánsai lesznek. Ezeket pedig 
ki kell irtani a mag var keres
kedői közösségből. Csak akkor 
van értelme a kereskedelem 
magyarrátételének, ha a keres
kedőket munkásságuk alapján 
könnyen meg lehet különböz
tetni azoktól, akiket felváltot

tak. Mintegy két és félmilliárd 
pengőre tehető az a vagyon, 
amelyet a keresztény nemzeti 
politika és munka idegen vo
nalról magyar kezekbe jutatott. 
Ezen a vagyonon csak úgy 
van áldás, s ez a vagyon csak 
úgy várhatja a közmegbecsü
lést, ha kezelői más szellem
ben bánnak vele, mint elődeik. 
Meg kell változnia a léleknek 
is — mondotta a miniszterel
nök —, mert nem elég kicse
rélni az embereket, a keres
kedelem szelleme is magyar és

tisztességes kell, hogy legyen.
A magyar társadalom és a 

magyar élet felelős irányítói 
azért, amit a keresztény ke
reskedelemnek nyújtottak, el
lenszolgáltatást kémek: a tisz  ̂
tes kalmárkodást. Ha az új 
magyar kereskedöréteg különb 
és becsületesebb lesz azoknál 
a nemkívánatos elemeknél, 
akiknek a helyére került, akkor, 
de csak akkor mondhatjuk el' 
teljes megnyugvással, hogy ér
demes volt átállítani a keres- 
delmet.

A nemzeti társadalom lelki egységének 
szükségességét hangoztatták a megyegyűlésen

Békés vármegye törvényható
sági bizottsága kedden délelőtt 
tartotta meg ezévi első rendes 
közgyűlését Gyu’án, a várme
gyeháza nagytermében, Beli- 
ctey Miklós főispán elnöklete 
mellett.

A Hiszekegy elmondása után 
Beliczey Miklós főispán nyitotta 
meg a közgyűlést, mely iránt 
mérsékelt érdeklődés nyilvá
nult meg. A mindössze tizen
hét pontból álló tárgysorozat 
első pontjaként az aiispáni je
lentés került szőnyegre. Egye
dül Karácson András békési 
ref. elnök-lelkész szólt hozzá 
az alisplni jelentéshez. A ma
gyar társadalom egységének 
szükségességéről beszélt. Öröm
mel említette meg, hogy egy
két esztendő óta igen örven
detes jelenség, komoly, nagy
jelentőségű törekvés észlelhető 
a lelki egység megteremtésére.

Katoliku3 és protestáns részről 
igen sokan szóltak hozzá a 
felvetett kérdéshez. A három 
nagy keresztény felekezet hi
vatott vezetői részről elhang
zott vélemények magva az, 
hogy a magyarországi katoli
kus, református és evangélikus 

' egyházak között feltétlenül 
meg kell teremteni a lelki 
egységet.

Nagy figyelemmel hallgatott 
beszédében Karécron András 
kidomborította, hogy minden 
magyar őszinte örömmel fogad 
minden olyan törekvést, amely 
a lelki egység megteremtését, 
a belső béke megerősítését 
kívánja és szolgálja. Meggyő
ződése, bogy Békés vármegye 
népit különösképpen nem is 
keli figyelmeztetni a felekezeti 
béke ápolősára. A megye éle
tében mindenkor tapasztaltal- 
ható a három keresztény fele

kezet között a lelki egység;
hog, 

egység, n i

jyseg.
Hiszi, hogy az országos lelki*

" iszi, hogy az országos 
leiki egységre való nemes tö
rekvésből áldás fakad a ma
gyar társadalomra.

Általános figyelemtől kísérve 
Befic'ey Miklós főispán is
hozzászólt a kérdéshez. Hang
súlyozta, hogy minden igaz 
magyar ember nagy érdeklő
déssel és bizalommal kíséri a 
keresztény egyházak lelki uni
óra való törekvését. A keresz
tény egyházak hivatott vezetői 
részéről a legnagyobb megértés 
észlelhető a kiűzött cél iránt 
A békés vár megyei világi ve
zetők a keresztény unióban 
elsősorban Békés vármegyét,' 
a megye népét kívánják szol-' 
gálni. A főispán nagy tetszés
sel fogadott szavai után több 
kisebb ügy Ietárgyalása után 
J.1 órakorért véget a közgyűlés.1

Megjelent a terménybeszolgáltatásról szóló rendelet
A hadbavonultak és a sokgyermekes gazdák kedvezményt kapnak a beszolgáltatásnál

Ahivatalos lap pénteki száma 
közli a közellátási miniszternek 
az egyes mezőgazdasági ter
melőket terhelő beszolgáltatás! 
kötelezettség megállapítása és 
teljesítésének ellenőrzése tár
gyában kiadott rendeletét. A 
rendelet szerint a hatóság min
denkit, aki szántóföldőn gaz
dálkodik, gazdakönnyvvel Iát 
eL A gazdaköoyvbe bejegyzi a 
hatóság a gazdálkodó család
jára és a gazdálkodóra vonat
kozó adatokat, továbbá a be- 
szolgáltatási kötelezettséget. A 
gazdakönyv a beszolgáltatás 
teljesítésének a bejegyzésére is 
és a vámöriési jogosultság iga
zolására szolgáL A rendelet 
részletesen intézkedik a ha
szonbérbe, valamint részes 
művelésre adott ingatlanok be
szolgáltatás! kötelezettségének 
elbírálásáról. Meghatározza a

beszolgáltatási kötelzettség tel 
jesitésébe 'munkabér, vsgy 
egyéb címeken jutatott termé
szetbeni járandóságokat. Azok 
a szántóterületele, amelyeken a 
gazdálkodó hagymát, paprikát, 
vagy más közellátás szempont
jából fontos növényt már hu
zamosabb idő óta termel, men
tesíthetik a kenyérgabona és 
zsirbeszolgáltatás aló). Kedvez
ményt nyújt a rendelet azok
nak is, akik szerződéses ala
pon termelnek vetőmagvakat. 
A lótenyésztő gazdálkodók ré
szére is beszámítási lehetősé
get állapít meg a rendelet. Kü
lön figyelmet érdemel a ren
deletnek az az intézkedése, 
amely a sokgyermekes és tör
pegazdák részére kedvezmé
nyeket biztosít és a hadbavo' 
nullák otthonmaradottait men
tesíti a beszolgáltatás megha

tározott része alól. Meghatá
rozza a rendelet azoknak a- 
gazdáknak jutalmazását, akik 
az előírásnál nagyobb mennyi
ségű terményt szolgáltatnak be, 
ezek részére a rendelet a be
szolgáltatott többlet minden 
száz búzaegysége után az 
elszámolás időpontjában méter
mázsánként érvényes hatósági 
búzaár egyharmadának meg
felelő jutalmat biztosit, viszont 
azokat a gazdálkodókat, akik 
beszolgáltatá8Í kötelezettségűk
nek nem tettek eleget, a be
szolgáltatásból hiányzó búza
pontérték háromszorosától 

nyo!cszorosig terjedő pénibGn- 
tetéssel sújtja, amelyet közadók 
módjára kell behajtani. A ren
deletet jövőheti lapszámunktól 
kezdve részletesen teljes egé
szében közölni fogjuk.
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A Békésszentandrási Kisgazdák Köre 
díszelnökévé választotta Beliciey főispánt

Ünnepe volt folyó hó 4 éo, 
csütörtökön Békésszentandrás 
község gazdatársadalmának. E 
napon ülte meg ugyanis a Bé
késszentandrási KisgazdákKöre 
t«inálU^nalt 30 éves jubileu
mát. K&lönöe fényt és díszt 
kölcsönzött a szerény keretek 
között megtartott ünnepségnek 
az « tény, hogy azon megjelent 
vármegyéDkföíspánja(dr.baiczai 
Beliczey Miklós főispán és dr. 
Ugrin László járási főszolga* 
bíró is.

A  kör tagiai és a vendégek 
reggel 9 órakor ünnepi szent 
■»“*" vettek részt, azután a 
gazdakör székházában megtar
tott díszközgyűlésen. A köz
gyűlést Aszódi István talpraesett 
elnöki megnyitója vezette be, 
rövid, visszapillantással az el
múlt 30 esztendő történéseire, 
majd indítványt terjesztett elő, 
amelynek alapján a díszköz
gyűlés egyhangú lelkesedéssel 
dísxelnőkévé választotta baiczai 
Beliczey Miklós főispánt.

Az elnöki megnyitó után 
BeMcsey főispán emelkedett 
szólásra. Meghatottan köszönte 
meg a díszes, kitüntető bizal
mat s nagy figyelmet keltő be
szédet mondott a gazda társa
dalom szerepéről a* elkövetkező 
áj magyar életben. Olyannak 
ismertem meg, — hangsúlyozta
— a békésszentandrási kisgaz- 
datársadalmat, amely nem a

jelen divatos jelszavaival tölti 
ki a maga kereszténységét, ha
nem a valóságban élt kérész* 
tényi alázatban, mártiromság- 
bao, készségben, bitben, szeré
téiben ösizeöleikezéseehtesívéri 
összefogással. S mert ilyennek 
ismertem meg, örömmel válla
lom, a díszes kitüntetéssel vele
járó kötelmeket ama kijelen
téssel: miként mindenkor szá
míthat e társadalmi réteg sze
rény közreműködésemre, én is 
számítok további józan, szorgos, 
igaz magyar emberekhez méltó 
magatartására és nemzetépltő 
munkájára.

Percekig zúgott a taps a 
főispán megkapó beszéde után 
s a megjelentek sokáig lelkes 
hangulatban ücnepeltékBeliezey 
Miklóst, új díszelnöküket.

A diizközgyülés után a fő
ispán szűkkCrü viUásreggelin 
vett részt, najd gépkocsiján 
viaszahajtatott Gyulára.

Este 8 órai kezdettel jubileumi 
díszvacsora volt a Kisgazda 
Körben, amelyen megjelent és , 
fel is szólalt Ugrin László dr 
járási főszolgabíró, - dr. vitéz 
Zerinváry Szirád kerületünk 
országgyűlési képviselője és 
Korún Kálmán kerületi MÉP 
titkár is.

Az esli beszédek részletes 
referádáját lapzárta miatt jövő' 
heti ltpszámuakban hozzuk.

A kisgazda beszolgáltatási kötelessége
Mofthatf számunkban mutattuk mát 

efy törpebirtok üzemrendezerét felso
roltuk ét kiértékeltük a benolgálUtásl 
Meet egy ou|u kataszteri osztályba eső 
szántóterületen gazdálkodó k lig ud i bir- 
lokárel foglalkozunk* olyan gazdának 
Adatait mutatjuk be, ahol a gazda csa
ládjára! műveli földiét és állandó külső 
munkaerőt nem foglalkoztat

Annak a gazdának, aki 16 kataszteri 
hold czántóföldön gazdálkodik és szántó* 
területének átlagos tifztajövedelme 18 
aranykorona* tehat az egéaz szántóterület 
fissaet kataszteri tiszta jövedelme lóxi&= 
288 aranykorona, a következőképpen 
kall klsrámftanl a termelési és beszól- 
gáltatási köteleeeégét :

L réez. OabonábaszolgálUtás,
388 aranykorona (xlQ) . . . 2 680

1L rész. Zalrbeszolgáltatás.
388 aranykorona (xlOj . . . 2.680

UL réss. Szabad választásé lenn.
388 aranykorona (x30) . . , 8.640

I—UL rész Összesen (288x90) . 14.400
A boti aaámftás szerint eredményül 

kaptunkar L részben egy számot 2.880-et 
aa azt (skad, kogy a gazdának 2.880 kg 
kenyérgabonát, tehát akár búzát* akár 
rooot akár kétszerest kaO beszolgáJ-

vagy 4 drb 150 kg-os fa. sert. 
vagy 1440 kg napraforgómaggal 
vagy 1309 kg tökmaggal, 
vagy 3299 kg árpával, 
vagy 3300 kg kukoricávJ egyenlő

értékű.
A gyakorlatban a bfeixrtlgáltatás elő

feltételei már meg vannak adva a vetés
tervben és az állattartásban. A 16 ka
taszteri hold *7ántóterilletet a gazda a
k6vetkezőképpen hasznosítja :

2

| Í|
t<

•4022 ■3
| f l
mr-

1 0 - 65 —
9'— 9 —
7*5 7 —

14 — 56 —
130 — 130-

62 31

(13.09x220=2850). IU  sem ztítt. sarax 
tejszínt vagy tejfelt, sem > sertést sem 
olajoamagot nem adoa be a gazda, akkor 
árpát vagy Lukoiicát is beadhat. Az 
árpa és a szemes kukorica, egyformán 
számít be a beszolgáltatásba, teljesen > 
mindegy, hogy melyiket adja be. A , 
2880 bűzaegységnyi zilradékbeszolgálta- ' 
tást le lehet róni 3200 kg kukoricával, - 
▼agy árpával. (32 00*90=2380). Ebben 
az esetben jár a garda a legrosszabbul, 
mert a takarmány sokkal Jobban kittre- , 
tődlk, ha sertésben adja be. A közellátás 
úgy állapította meg a zsír* értés pent- 
számát, hogy a gazda {óbban |árfoa, ha 
hizlal. Kevesebb takarmányába kerül ha 
a hlzott sertést adja be, mintha a kuko
ricát vagy árpát szolgáltatná be. A gazda 
munkája és a felneveléssel való fáradó* 
zás bőségesen megtérül.

As előzőekben azt mutattuk meg,hogy 
mennyit kell a gazdának zsirbeszoigál- 1 
látási kötelességére beadni ha azt csak * 
egyféle áruval akarja kiegyenlíteni. A : 
számítások bemutatták, hogy a 2880 
búzapont =

vagy 240 kg zsírral,
vagy 360 kg tejszínnel, . v <
vagy 720 kg tejfellel,

6*5 búza • .
1*— árpa . .
1— zab . . .
4’— kukorica . 
2'-* cukorrépa 
0 5 napraforgó

A szántóterületen kívül van még 3*5 
hold rétje is.

Állatállomány : 2 drb tehén, 3 nG- 
vendékmarha, 1 siopós borjú, 2 drb 
Igásló, 3 koca, 4 süldő, 40 drb tyúk,
10 drb Idd.

Ez a gazdaság a 2880 bdzapont értékű 
zsiradékot a következők ven adhatja de. 
Napraforgóból bead 300 kg-ot «= 600
3x150 kg-os sertés zsírjából 2 250 
A 4-lk sertést magának vágta 
a kőtelező zslrbeszlag. 3 kg. =a 36

összes fairbeszolgáltatás . , =» 2 886
Hat búzaegységgel többet adott be- 
Ha a sertések súlya nem érné el a

150 kg-ot és az előző kiszámítás nem 
adná U pontosan a 3880 bdzaegységet, 
akkor hlzott lúddal vagy tejfellel, össze
gyűjtött tökmaggal pótolhatja a hiányt 
' Jól mag keli legyezni ugyanis* hogy a 
kenyérgabonát és n zsiradékot hiányta
lanul be kell szolgáltatni, mart aki akár 
kevesebb kenyérgabonát, akár keveiebb 
zsiradékot ad be, mint a kivetett mecy- 
nytség, ez prémiumot nem kaphat, bár
milyen sok árut ad bo a szabadválasz- 
tású terményekből és termékekből. Ha 
pedig kenyérgabonából és zsiradékból 
többet ad be, mint amennyi a köteles
sége, az javára számit a szabadválasztású 
áruk csoportjában.

A gazdaság eddig a következőket tel
jesítette : L Kenyérgabonában beadott 
2880 búsaegyeéget- Ű Zsiradékbél be
adott 2886 báraegységet

Az L és 1L kötelességét teljesen ki
egyenlítette, sót a második részben 6 
búzaegységgel többet adott be.

Lássuk, hogyan teljesítheti a UL sra- 
badvélasztású kötelességét Megállapí
tottuk, hogy a szabad választású tenné-. 
nyékből és termékeköől 8640 búzaegy
séget kall beadni. Ezt a kötelességét 
ItT ieJjéeltheU. Búimét**
a U. részben elért többlet . . .  6
3x150 kg-os sertéshúzáért 650x 1 *60 1040 
260 q cukorrépa (260x20) . . . 5200
17 q búza (17x100)..................  1700
20 kg tökmag (0 20x220) . . .  44

600 liter tej (600x1 4) . . . .  840
130 kg tojás (130x8) . . . . .  1040

5 drb 7 kg-os hizott liba (35x5 10) 178

A III. részben beadott Összesen ; 10.048 
Köteles beszolgáltatás lelt volna — 8.640

Tehát több beszolgál Utó tt bdsaagys. 1.408

Ez azt jelenti, hogy 14 q búzt értékű 
árúért (1408 búzaegység a  14 08 q búsa) 
már prémiumot árat kap.

Az Ilyen mértékű beszolgáltatás mel
lett a család és a gazdaság réaaére szük
séges élelmiszer, vetőmag és takarmány

(L réas, a gazda zsiradékbeszolgáltatást 
kötelessége 3*880 búzaegyaég. Ha az 
egéez as A  ■ sielg ál tatást kötelességet Id-
otvasztott asárral akarná kiegyenlíteni, 
akkor 340 kg zalrt kellene beadniat 
(240sl2o3880 bázaagység.) Ez a U- 
sfytsH téil mód oem valószíofl, mert 
magÉnik a fatdánek nagy szüksége van 
a szakm ára, pem olvaszt Id ennyit, de 
ha a i# in n l, a közellátás Így Is elfo-

fa^zlnböl 360 kg-ot vagy tejfelből 
730 kg-ot kaüaoa beadni, ha az egész 
kMametMáét Mtarmékhan egyenlítené 
k i Ik  4 A  ISO kg-os sertéet ad be, 
akkor bőségesen eleget tett a kötelessé
gének (4x750=-3090 bdzaegyiég)

As t^ajotcaagvak közül beszolgáltathat 
repcét, lan-, kender-, napraforgó-, rlci- 
nuemafot, szójababot, olaiözönmagot 
tök-4 dobánymagot va£y kukoricacsirát 
ht csak a napraforgómagot és tökmagot 

k t mart azaket minden kis- 
gazda megtermelheti A 2880 bdzaegy- 
ségben megállepftott zslrbeazolgáhatáii 
kltelesiéféaek a teíiesitéséhez be kell 
adala 1440 kg aapraforgóaaagot (14,40x 
?0Q ■ 2880  ̂ vagy t3(*9 kg tökmagot,

TURUL MOZGÓ TELEFON 165.

Március hó 5-ón, pénteken; 6-án, szombaton; 7-éu, vasárnap; B-áu. hétfőn; 
9-én, kedden kerQl bemutatásra a budapesti bemutató filmszínházakat megelőzve

ÁLOMKCRINGÓ
F ősze rep l ő k :  Sárdy János, Latabár Kálmán, Makláry 

Zoltán, Csőrtől Gyula, Zsilley Margit és Pethes. 

KIEGÉSZÍTÉSÜL: MAGYAR ÉS UFA VILÁGHÍR ADÓK.

Márdus lO-én, szerdán, 11-én, csÁtOrtOkOo csak 14 é*mn

Viharos é jszaka
Pikáns témájú filmcsemege Egy furfaojjos kéményseprő mester, hogy egymás
hoz segítsen két ifjú szerelmeit egy éfíxakára eltűnteit egy egész falu anya
könyvét Ebből a tréfás bonyodalmak végnélkQli láncolata származik; Egy 

éjszakán át szabad a csők.
Fész.: Hall Finkaraallar, Goroldíno Katt, Albert Jaiuchtck, T. H. Danaggor.

KIEGÉSZÍTÉSÜL: AZ OLASZ „LUCE“ VILÁGHÍR ADÓ.
As sUadások kezdete hétköznap félQ és fél fc ?asámsp féll  fél4,fél®, fél &

biztosítva van. Termett ugyanis 65 q 
búzája. F. A. részbee 28*80, a Uí rész. 
ben q-t Összeten 45'80 q búzát adott 
be, maradt 19*20 q búzája, ebből vető
magra kell 6 5 holdra 120 kg-]ival 7‘80 
q. A család szükségletére mogmaradt 
11*40 q búza. A gazda családjával maga 
aratta le a gabonáját, a géprészt pedig 
készpénzben Űzette ki.

Kukoricából termett szemesen ssdmftva 
56 q. A négy sertés egyesként 5 q-n, 
összesen 30 mázsán hízott meg, a liba* 
hizlalásra, baromfietetésre felhasznált 3 
q-t, az 56 q-ból 23 az a mennyiség, 
amely a beszolgáltatott állatok hizlalásá
hoz kellett, a vetőmagszükséglet 1 q, 
marad a gazdaságban 32 q. Ebböl a 
mennyiségből, továbbá az árpa- és zab
termésből bőségesen kitelik a jószágok 
abraktakarmányszükségletea lucerna* 
széna, takarmányrépa, tök szintén meg
maradt a takarmányozás céljaira.

H i r e k
A szarvasi ág. h. •?. 6-ltinploaibaa 

vasárnap délelőtt tót negyed 11 órakor 
magyar, ax ú(templomban délelőttiéi 10 
órakor tótnyelvű Isténtisitelctet tartanak.

A azarrasl róm. kát texaplomban; 
vasárnap d. a. 8 órakor diikmise, 9 
órakor osacdes mise, 10 órakor ezent- 
beszéd, nagy mise. Délután 3 érakor 
ijtolosság- Köznapi misek Vá6 órakor.

Szarvason refomátus Istentiszteletei 
tartanak vasárnap délelőtt 19 órától ez 
Arvaház dlszUmébeo.

Előrelátó
bölcaeséggel vette erős kenőbe az 
ország kormánykerakét huszon
három esztendővel ezelőtt vitéz 
nagybányai Horthy Miklós. A 
bölcs államférfiunak, a hős ka
tonának először a proletárdikta* 
túra pusztítása folytán tönkretett 
országot kellett talpraállítani,, 
eltakarítani a romokat, hitét 
önteni a csüggedő magyarok 
leikébe. A romok helyébe törhe
tetlen akaratából új Magyaror
szág, új magyar élet támadt és 
a magára ébredt ország nemestül 
befelé erősödött, de egyre jobban 
bővelkedett tekintélye kikié is. 
Széles e világon felfigyeltek an
nak a férfiúnak a nevére, aki 
nemcsak a tenger tajtékzó hul
lámain volt rettenthetetlen hős, 
de törhetetlen s elszánt akarat
ereje itt is teljességiben érvénye
sült az örök magyar földön, a- 
melyen végig sepertek a vörös 
lángtenger hullámai. Ez a sokat 
szenvedett ország Horthy Miklós 
huszonháromesztendőskormány- 
zása alatt belsőleg és külsőiig 
meg/erősödve döntőtényezőjévé 
vált a Dunamedencének. Ez lett 
a munka leggazdagabb korszaka, 
az ország sok dicsőséget látott 
történelmének. Csak most lát
hatja a magyar nemzet, hogy 
milyen kegyes hozzá a sors, 
amikor a legválságosabb időben 
is, erejének teljében a nemzet 
élén megtartotta, hogy szeretett 
népét átvezesse a válságokon. 
A magyarság örök hálával gon
dol arra az igéretteljes tavaszt 
napra, amikor a nemzet hőse 
kezébe vette az ország sorsának 
irányítását.

— ZArővlzsfloünnepély. A 
szarvasi Testedik Sámuel nép> 
főiskolai tanfolyam márdus hó 
7-én, vasárnap délután 6 órai 
kezdettel a Teessdik Sámuel* 
téri központi' népiskola ■ dísz
termében záró ünnepélyt ren
dez. E záró ünnepélyre az 
érdeklődőket szeretettel várja 
a tanfolyam, igazgatósága.



■V
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— ügyvédi • y^': Dr. Janiink
János ügyvéd irháját III. kér. 
112 szám alatt , apóst* mögötti 
utcában, az Ip vcsifjak Önkép- 
zőkörével sze n»lőít megnyi
totta, ' 541

— F«líiivij. > A Szarvasi Lég
oltalmi Liga Ni ü-Osztálya már
cius 6 áii, hétfó *n < íélután 5 órai 
kezdettel az /  ̂ T id-sxálló Ka* 
szinóterméber-1 í>mét barátsá
gos összejöhet'élt i tort, melyre 
az igen tiszte lt hölgyeket -és 
urakat szerete Ue f várja az

/  i Elnökség.
— Meghívó. lÁ 1 Szarvasi Dal

kar március hó i [ 13 án este"? 
órakor ar Iparftes (ület helyisé* 
gében tartja övi: f rendes köz- 
gy ülését, melyre j a tagok és 
pártoló tagok ezil jjton hivatnak 
meg. Elnökség. !> 563

— A Harongs«4b6l vettük az
alábbi közleményt:. - Szarvasi 
Evangélikus Frenl (katonák I Ez
zel a számmal 11 egyelőre 55 
szarvasi ;>*vangéi [kus katona* 
testvér -ismére, .adui meg a 
,,H*raflgazóM dmfV egyházi la
punk. E neveket úgy válogat
tuk ki, hogy lehe Itöleg minden 
olyan tábori post^júámon meg
kapja valaki, amelyen szarvasi
ak Í6 vannak* Haj többen vagy
tok, adjátok tovj |bb 1 Ezúton 
tolmácsoljuk a ' szarvasi ev. 
egyházközség és ihivei szerető 
üdvözletét min jiny álatoknak. 
Imádkozunk értekek,. kérve Is
tent, hogy segiUejn haza győ
zelmesen mindnyájatokat I. Lel
készeitek. |

— A 1 tábori postacsomagok 
szüneteltetése. Á j m. kír<-hon
védvezérkar fősökének rendel
kezése folytán a Mostahivatalok 
hadműveleti területre szóló tá
lion pos&csöma okatfeívábbí 
intézkedésig neo vesrnek fel. 
A hadműveleti. t xületre levél- 
postaküldeménye'lE {levelek, le
velezőlapok) továbbra is küld
hetők.

— Meg katl újítani a {egy ver- 
tartáii engedélyeket. A kormány 
rendeletet adott ki a lőfegyve
rek, robbanóanyagok és szerek 
tartásának korlátozásáról A 
rendelet szerint az eddigi fegy
vertartási engedélyek 1943 má
jus 31 én érvényüket vesztik. 
A tulajdonosnak airüj fegyver
tartási engedélyt az elsőfokú 
rendőrhatóságnál 1943 március 
31-ig kell írásban kérni. Aki 
nem kapja, meg az új fegyver- 
tartási engedélyt, kötetes lő
fegyverét július 5 ig a 'rendőr- 
hatóságoknál beszolgáltatni

— Köikivónotra március 7 én* 
vasárnap délután 4 órakor a 
Magyar Tűzharcos Szövetaég 
szarvasi csoportja megismétli 
jól sikerült műkedvelő előadá
sát a Szent István Otthonban. 
Az előadás iránt élénk érdek
lődés nyilvánult meg, amely 
ujabb számokkal lesz tarkítva.

TEMETÉSEKET
c

a legnagyobb gonddal vég
zem, a fegegtazerübbtől a 
legdiszesebllg, a legna
gyobb igényeket kielégitek. 
HalotteztfUtás. exhumálás 
sálam ir*eg rend vihető

H a n tos György
temetkesési vállalkozó 
U. kerület B*Uczey>út 17.

— Közgyűlés. A MOVE helyi 
Társadalmi és Sportegyesület 
március hó 13-án a községháza 
nagytanácslermében délután 6 
órakor tar-ja évi közgyűlésit, 
amelyre a vezetőség ezúton 
hívja meg a tagokat.

— Farsangi-est az Iparoskör- 
bon. Az Iparos Asszonyok és 
Leányok Egyesülete március
9-én, kedden délután 5 órai 
kezdettel tánccal egybekötött 
farsangi záró műsoros estet 
rendez ez Iparos Kör helyi
ségében. Ax est iránt igen nagy 
érdeklődés. E hagyományos és 
minden gondot feledtetőfarsangi 
estre mindenkit szívesen lát a. 
Rendezőség.

— Péntektől keddig az. Álom- 
kerlngő megy a Turul-moziban. 
E bit péntek, szombat, vasár
napján; valamint hétfőn és 
kedden a budapesti bemutató 
filmszínházakat megelőzve, az 
Aiomkeringő filmet pergetik a 
Turul* moziban. As előzetes 
kritika dicshimnuszokat zeng 
erről á filmalkotásról s kogy 
alapja lehet azoknak* arra kö
vetkeztetni lehet a1 Sárdy, La- 
tabár, Zsiiley Margit, Makláry, 
Pethes és Csortos vezette kitűnő 
szereplőgárda összetételéből és 
valószínű játékából. Kiegészíté
sül Magyar éa UFA híradók. 
Erdeaies lesz megnézni.

—* Bírósági hírek. Grjeosnyik 
Györgyné sz. Bencsik Zsuzsán 
na 48 éves kondoros! lakos 
ez év . január és február havá
ban több ízben a megengedett 
árnál jóval magasabban érté
kesített irósvajai, lisztet és bú
zadarát. A' bíróság 1 havi fog
házra és egyévi hivatali és po
litikai jogvesztésre ítélte. — 
Paulóvici János 40 éves békés- 
szentandrási lakos. 133 kg ap
rított fa és 91 kg kukorica- 
csutkáért a maximális árnál 
többet kért és vett el, miért a 
bíróság 3 heti fogházra és egy 
évi hivatali és politikai jogvess- 
tésre ítélte* — Kaczkó Mihály 
36 éves békéscsabai lakos Vince 
Lajosnak 150 kg mákot és 400 
kg fehér babot adott eL Az 
árura 60 pengő előleget vett 
fel, de sem a pénzt nem adta 
vissza, sem az árut nem szál
lította le. Feljelentés folytán 
ügye a bírósághoz került, ahol 
60 peogé pénzbüntetésre és 1 
évi hivatali és politikai jogvesz
tésre Ítélték. — Id. Prjevara 
György szarvasi lakos Kiss 
András gátőrtől 1 drb deazka-

Íadlót, egy bádoglemest éa egy 
anda-kulctöt lopott el. 8 napi 

fogházat kapott a egy évre 
felfüggesztették hivatali éa po
litikaijogait. — Soly mosi György 
52 éves kondorost lakos, Gaj
dács Lászlótól 108 kg hereszé- 
nát lopott eL Nyolcnapi fogház, 
mint főbüntetésre, 30 pengő 
mellékbüntetésre, valamint egy
évi hivatali és politikai jogvesz
tésre ítélték. — Makula Rozi
19 éves szarvasi cigányasszony 
Frecska Jánoenétól 2 zsákot, 1 
lábszőnyeget, 1 férfi alsónadrá-

Íot, 1 kőazörűkőaljat lopott el. 
l bíróság 8 napi fogházra és 

egy évi hivatali és politikai 
jogvesztésre Ítélte.

Koszorú, virágcsokor
megrendelhető a KREBS 

kertészetben. Telefon: 11?
............ .  ̂ 11 K\

Gondatlanságból eredő csecsemőhalál
Pecegödörbe dobta megfulladt gyermekét a kétségbeesett anya

az házasságon kívül is születik, 
mert abban is lélük él, az 
Isten szikrája, melyet kioltani 
nem szabad. A szomszédos 
népek maholnap messze túl
szárnyalják születési statiszti
kánkat, és odajuthatunk, ahol 
Franciaország van.

Ezért bűn nemcsak az ilyen 
látható éietelpusztítás, hanem 
az is, ahol és amikor a modern 
házasfelek az élet keletkezését 
meggátolják. Eredményét te
kintve ez is, az is egyforma 
bűn, bár a körülményei nem 
oly szenzációsak. Vajba ez volna 
e tekintetben az utolsó eseti

Gelegonya Zsuzsanna 23 éves 
orosházai születésű leány, aki 
Bük Pál ztidó munkaadónál 
teljesített szolgálatot, március 
hé 2 án este 10 órakor minden 
segítség éa beavatkozás nélkül 
egy csecsemőt szült. Fájdalmai 
közepette eszméletét vesztette, 
s úgy talált feküdni, hogy a 
csecsemő megfulladt. Midőn 
magához tért, szégyenében és 
elkeseredésében a csecsemőt 
ruhába burkolva a pecegődőrbe 
dobta. Közben észrevették a 
történteket, orvost hívtak és 
még akkor éjjel a gyulai kór
házba szállították a vérveszte
ségtől súlyos állapotban lévő 
leányanyát, aki bevallotta a 
csecsemő halálát és eltüiitetését

A megindított eljárás kapcsán 
március 4-én Szarvasra kiszállt 
a gyulai kir. törvényszék. Dr. 
Pálffy István törvényszéki vizs
gálóbíró, dr. Karoliny Lajos 
törvényszéki orvosszakértő, e- 
gyetemi m. tanár és dr. Szánthó 
Kálmán járási tisztifőoros jelen
létében a halott csecsemőt fel
boncolták. A boncolás ered-, 
aaénye szerint a halált fulladás 
okozta s a leányanya már a, 
halott csecsemőjét dobta a 
pecegödörbe.

Ha a leány orvosi vagy szü
lésznői segítséget kért volna, 
úgy a csecsemő is életben ma
radt volna, így azonban, hogy 
minden segítség nélkül, csupán 
önerejében bízva szülte meg 
gyermekét, jogosan merült fel 
as a gyanú, hogy a* titkolózó 
leányanya mindenáron el akarta 
gyermekét tüntetni. De — fel
téve. hogy ez n szSndSk nem' 
forgott fenn — akkor it vétkes 
egy emberi „élet gondatlanság- . 
bói( származó elpusztításában, 
amiért a törvény előtt felelnie 
kell

A mai időben szükség van 
minden magyar lélekre, még ha

Eladó (tfldek:
Kőr&sparti nyaraié erőa kőépülettel ;
2400 négyszögöl területű I. osztályú srántó a Maginyecz-dülöben ;
6 éa fél hold Kákán kanális kötelében;
8 hold szántó Tónlszálláton ;

1# klshold itAaió Klskirályaág (volt Wolfinger féle) vásárhelyi út mellett;
2S hold herefőldnak alkalmas azántó Décseaj

34l/t katasztrália hold szántóföld ét 17 hold kaszáló Külső Ecser«n;
58 hold szántó a mezőtúri határban;
132 kataaztrálie hold rétiben szántó, résiben legelő teayával Ecseren ;

tceoteel követút mellett;

1M katasztrálls hold isántó tanyával KUklrályságon;

Eladó házak:
Sxorroton i
L 492. 9t* cseréppel fedett beltelkei lakóh^, melléképületekkel;
Elsőrangú helyen egynegyed házrécx; f

Eladó tarokkéi a benne levő vegyeskereakedés éa koc?nta. joggal és bersn- 
dezétsel.

Békésszentandráton srŐnyeggyár' közelében7 OKrepet lakóház.

Vételre Keres megbízónk:
20 hold jómlnőaégA szántóföldet, Ubetöleg tanyával;
Beltelkes lakóházat a köuég központjában 30.000 P- ig.

Bővebb felvllágpslíást nyújl

a Szarvasi Hitelszövetkezet
mint az O. K. H. tagja pénzintézet,
ahol ingatlanok adásvételének közvetítésével is foglalkoznak. 

Ugyanezen pénzintézet képviseli a Gasdák  B iz tos í tó  
Szövetkezeté t]  folyósít termelés és beruházás céljait 
előmozdító 4 */> %-os kamatozású kötvénykölcsönöket és 

kamatmentes lékölcsftnt. 321

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonoknak, ismerő

söknek és jóbarátoknaalí/ a HONSz 
szarvasi csoportjának, a Szarvasi 
járási Iparteatületnek. a Szarvasi 
(paroskömek, a csizmadia szakosz- 
tálynak, kik szeretett férjem, édes* 
apánk és nagyapánk

Fóbri Dániel
temetésén megjelentek és aszal 
mélységes fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton monduk hátás 
köszönetét.

Siv. Fábri Dántelné 
555 6s családja.

—Táncmulatság Gsabacsfidon. 
A Csabucsűdi Bajtársi Szolgálat 
ét haditioadoró Szövetfétf i. hó 
6-én szombaton délután 4 órai 
kezdettel t&ücmu!alsá£tfal egy
bekötött estélyt rendez a 
Polgári Körben a hadbavofeultak 
hozzátartozóinak feUegélyezé- 
sére, Az ĉ t műsorán szavalatok, 
katoaanóták, dr. Ugrin László 
főszolgabíró, dr. vitéz Zerinváry 
Szilárd országgyűlési képviselő, 
Choyán József ev̂  lelkész és 
Gergely Istvánfőjegyző beszédei, 
megnyitói szerepelnek,

— Z4róvizsgá!cit ar Iparosifjok 
Önképzőkörének közmfivelődésl 
tanfolyamon. A Szarvasi Isko- 
lánklvüü>Népinüvctésí Bizottság 
által a helybeli iparosifjak ön̂  
kép i.őkörébenszervczctt helyes
írási, levelezési, könyvviteitani 
éa kalkulációs eíőadás*ciklus 
hat hétre terjedt munkája, 
csütörtökön, március hó 11-én 
sáriit; Az éiöadásákáf’Szakács 
György és Zima Pál ev. tanítók 
vezették. A tanfolyamot a kör 
tagjai mindvégig változatlan 
buzgalommal látogatták és azon 
csaknem minden egyes alkalom
mal a kör agilis elnöke: 
Darida Sámuel bogaármester

is megjelent A tanfolyam 
záróvizsgálatát a helyi elnökség 
1943, évi március hó 11-ére, 
csütörtökre tűzte ki. A vizsgá
lat e napon a kör helyiségében 
esti 8~kor kezdődik és azon a 
kör tagjain kívül a Népművelési 
Bizottság és a kör Elnöksége 
vendégeket, érdeklődőket is 
szívesen lát '

— Gytimőlcateonelők figyelmébe. A 
gyümölcsfák permetezéséhez srQkséges 
védŐazerel̂  beszerzéséra vonatkozólag * 
Békés vármegyei Gyűmölcsteineiők 
Egyesülete az alábbiakban hívja fel'a 
termelők figyelmét! Ec évbeb nyera 
nikotin és kállkenŐ szappan csak kor« 
látóit menylséf|ben és igénylés útján tett 
beszerezhető. Minden termelő, níkojint 
és kálit, ha máshol még nem Igényelte. 
űgrazegYeflttletnél(GyuIa-Vármegyeháflij 
igényelheti, helyi csoportok tagjai elnök*1 
cégeknél. Mivel az igécyléft egyszerre 
nem lehet teljesíteni, az igénylők ápri
listól szeptemberig külÖn-kQÍÖn havi 
szükségletüket jelentsék. Ez alapon ha
vonta fogják megkapni az egyesület-helyi 
csoport útján az igényelt mennyiséget 
ügy a nikotin, mint i káli csak gyü
mölcsfák permetezésére igényclhotő és 
használható fel. Gyümölcsfák parmets* 
zéséhez szükséges rézgálic utalványokat 
(csak almára, meggyre, öszi-ka|szín£a- 
rackr;) a községi elöljáróság fogja szét
osztani az igényléseket!* itt kell be*4ni< 
Figyelembe veszik azt, hogy a fákat

. eddig kezelték, e. Ha l9á0 hévben ily 
célra felvett kimutatásban valaki nem 
szerepe  ̂ akkor jelentkezzen az elöljáró- 
aágnál. Arrénes szerek beszerzése la 
nehéz a így kívánatos, hogy a termelők 
ezen igényüket Is jelentsék be aa egye
sületnél. Kénpor la zárolt áru, a keres* 
kedők csak készletük erejéig adhatnak 
ki, nagyobb mennyiséget (1 ram félül)

Sár csak az Anyaghlvatal kiutalásával 
gy a nikotin, mint a rézgálic igénylése 

aürgős. Igénylések határideje március 12. 
Ez után érkéző Igényléseket az efyeafl- 
let figyelembe nem vehet Választ vérék 
posta bélyeget mellékeljenek,

— Sakk, Az „Aazódl EmfékseHel* 
sakkverseny állása pénteken este 6-ig.

Játszott Pont
1. Szlrony . 15 12Vi
t. Varjas . . .  14 11
3. Liazka . . .  15 11
4. Dr. Csongrádi .14 10
5. Podmaayicxky 14 9(/i
6. Vitéz Praznóacy 15 fi
7. Szappanos . . 14 7Va

8—9. Janurik dr . . 14 7
8—9. Pálos . . . .  14 7

10. Podany dr. . 12 6V>
11. Fehér , . . 12 6
12. ifi, Darída . . 15 6
13. Kiazely . . .  13 4Vs
14. Dankó . . , 15 3*/l
15 id. Darida .15 2
16. Kis . . 15 1

A serleg 1943-aa védője Szlrony Pél 
lett. Március 7-én vasárnap Oroihása

Jzarvas városközi sakkverseny lesz ar 
irpádszálló külön termében. Márdut hó 
9-én új vetaeny kezdődik, benevezni 

lehet bárkinek, kezdőket szívesen látunk.

Meszelő, marokecset, kefe 
és ecset áru, óla)* éa por*

r

Meszelő, marokecset, kefe 
és ecsetáru, óla)* éa por*

festék
továbbá zöld cukortakar* 
mány és sárga eckendorfi

répamag
■  kapható a Janurik boltban
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A vármegyére vonatkozó mezőgazdasági munkabérek— Hírverő labdarugámárkésás.
A Turul vasárnap délután 3 
órai kezdettel a Szentesi MÁV 
csapatával játszik barátságos 
mérkőzést. Kíváncsian váijuk a 
csapat bemutatkozását. Múlt 
vasárnap a békésszentendrási 
Hunyadi az endrődi TK-vsl 
játszóit s azt 3:0 arányban le* 
győzte. Most vasárnap lesz 
Endrődön a visszavágó mér
kőzés.

— Az államosított orvotoknak 
is jér a köiticztvicelői vasúti 
Igazolvány. A városit községi 
és körorvosok január elsejével 
történt államosításával kapcso
latban felmerült a kérdés, váj
jon mint *H»mi tisztviselőknek 
idényük van-e kedvezményes 
vasúti jegyváltásra jogosító arc
képes igazolványra 7 A bel
ügyminisztérium kiadásában 
megjelenő Népegészségügy _ cí
mű hivatalos közlöny hírül 
adja, hogy az igény fennáll A 
polgármesternek, illetve főszol
gabírónak kimutatást kell ké
szíteni azokról az orvosokról, 
akiit az arcképes igazolvány 
kiváltását kívánják- Minden 
igazolvány után 8 pengő térí
tési éa 2.50 pengő kiállítási 
díjat kell fizetni. Az igény- 
jogosult feleségének akkor is 
jár arcképes igazolvány, ha a 
férj nem kap utána családi 
pótlékot

— Állami kinevezéseknél nem 
mellőzhetők a katonai szolgá
latot teljesítők. A legutóbbi 
minisztertanács az állami kine
vezésekkel kapcsolatban azt a 
határozatot hozta, hogy a ki- 
nezéseknél nem mellőzhetők a 
háborús katonai szolgálatot tel- 
teljesítő olyan alkalmazottak, 
akik rangsorbeli helyzetűk sze
rint sona kerülnének, feltéve, 
hogy nem forognak fenn kine
vezést gátló körülmények- A 
kinevezésnél különös tekintet
tel kell lenni azokra, akik 
harctéri érdemeikért kitünte
tésben részesültek, vagy a 
harctéren megsebesültek. A 
törvényhatóságok a miniszter- 
tanács fenti határozata alcpján 
most saját hatáskörükben is 
intézkedtek az önkormányzati 
közszolgálatban történő kine
vezések vagy állásbetöltések 
ilyéo szempontok szerinti esz
közlése iránt

— Réxgálic helyett feketegá- 
licot kapnak a gaidák, A réz
beszerzés körüli súlyos nehéz
ségek következtében a rézgá- 
lic az idei évben is csak kor
látolt mennyiségben áll rendel
kezésre. Ezért a földmívelés- 
ügyi miniszter feketegálic néven 
új védekezőszert juttat a sző
lősgazdáknak, amely szintén 
réztartalmú és a peroaoszpóra 
ellen sikerrel használható. Mint
hogy tartani lehet attól, hogy 
szabadforgalom esetén a feke
te gálicot áruhalmozásra, vagy 
üzérkedésre használják fel, a 
kormány a főldmfveléaügyi mi
niszter előterjesztésére a feke- 
gálic forgalmát szabályozta éa 
a fekegáucra nézve, a rézgálic- 
hoz hasonlóan utalványrecd- 
szert vezeted be. Most jelent 
meg a vonatkozó kormányren
delet, amely a szőlősgazda
társadalom előtt már ismerős 
módon a fekegálic forgalmát a 
rézgálic forgalmához hasonlóan 
szabályozza.

HIRDESSEN LAPUNKBAN I

IV.

A ratási ás cséplési m unkabérek.

6. 8- 1> Az aratás, hordái, asztagolfts 
együttes munkáira megállapított legkisebb 
és legoagyobb munkabér.

a) Része* munkabér élelmeiéi mellett 
a Szarvasi (áráéban a kővetkeiők :

ősziek; 12 rész termény és si&lma 
biztosíték 90 kg. kát. holdanként

Tavasziak: 11 rész termény és szálra** 
biztosíték 60 kg, kát holdanként.

Élelmezés: hetesként és páronként 
20 kg. búza, két kg. szalonna, két kg. 
bab vagy más főzetek, 3 kg, burgonya,
1 kg. bús, fél liter ecet, fél kg. sA és 
50 fillér fűszerpénz.

Vagy pedig: köt. holdanként éj
páronként 5 kg. búza, fél kg szalonna, 
fél kg. bab, 1 kg. burgonya, negyed kg. 
hús és az egész sratásl és as7tagolási 
időre 1 liter ecet, 1 kg. só és 1 pen£Ő 
fűszerpénz.

Ha az aratás, hordás, asztagolásl 
munkák folyamatos végxését a rossz 
Időjárás, vagy a munkaadó akadályozza, 
a munkás részére a holdanként! élelme
zési adagon felül a munkanélküli napokra 
a heti élelmezés arányos része adandó 
ki. Amennyiben a burgonya és hús 
a munkaadónak rém áll reodelkezé&éfe 
és annak beszerzést: elháríthatatlan ne
hézségekbe ütközik, ebben az esetben 
a fűszerpénz 2 pengőre emelendő fel, a 
burgonya és húsjúrandósag helyett A 
hordási és asztagolari időre a fentiekben 
megállapított heti é'elooczéinek a hordást 
és asztagolást végró tészea részére az 
50 százaléka |ár.

b) Az arttás hordás és asz tagolni 
részbérei élelmezés nélkül az élelmezés 
mellett megállapított részbére egy résszel 
felemelt mennyisége, vagyis ahol élel
mezés mellett 12. rész, ott élelmezés 
nélkül 11. rész, ahol élelmezés mellett
11. rész, ott élelmezés nélkül 10 rész

Sarki ház kovesút közelében eladó I< 
kér, 169 sz. Érdeklődni 1. kér. 213 és 
IV- kér. 14 sr. *5Ú

III. kér. 305. számú ház eladó. Érdek
lődni ugyanott. 529

Eladó egy Magyar Állami Gépgyár 
6-os cséplő teljes felszereléssel Érdek
lődni Vili. külker. 63 szám. 511

. 1 dxb jókarban lévő ökörszekér eladó. 
Érdeklődni lehet a Gazdakör irodájába^.

II. külkerülct 121/1 5 hold féld Ú- 
ával eladó. Érdoklődnl-ugyanott. 517

HL kér. 41 számú ház eladó, nagy 
kerttel és udvarral. Érdeklődni lehel: 
dr. Gémes Szilárd üygvednél. 513

Décsi-laposon 35 hold föld tanyával 
eladó. Érdeklődni VI. külker. 190/5. 5 IS
----- :---  • ---- --T—

IV. kér. 300 számú ház eladó. Érdek
lődni ugyanott 530

II. kér. 446 számú ház eladó, esetleg 
fele telek is. 521

Eladó ház kcca^nánl és füszerüzlettfl 
Krakkó 19._______________________ 525

Eladó IV, 81. sz. Gulyás-féle ház. 546

Jókarban lévő női kerékpárt megvé
telre keresek. III, 49. 545

Décsi-dülÖben 1 hold föld sürgősen 
eladó. Érdeklődni Ili, 458|1. 5*4

Tehén borjúval eladó. Érd. II. külker. 
86. szám alatt 543

Eladó jókarban lévő cséplőgép jó bőr- 
szljazattal, esetleg földért is elcserélhető. 
L kér. 161. szám. 539

1IL kér. 410. számú házból féltelek 
eladó. Érdeklődni 111, 345. 530

Szappanos-zugban 163 Q-öl vetemé
nyes föle eladó. Érdeklődni lehet 111,
449., vagy piaci napokon tíankó újság
árusnál. 537

Forgalmas helyen, főúton lévő IV. k  
541. számú lakóház eladó. Érdeklődni 
lehet ugyanott, Szrnka Pálnál. 536

Eladó 1 férfi varrógép I. kér. 29&. 
szám alatt. 533

és így tovább. Az élelmrz£snélkü!t 
biztosíték az élelm iét melletti biztosí
téknak 20 kg-al felemelt mennyisége.

c) Ha a munkaadó a learatandó 
terület egy lészét aratógéppel vágja le, 
[segít) az így learatott részbére fejében 
a munkavállaló tartozik az aratógép 
után a kévék összerakását éa a tarló 
gereblyézését elvégezni ozonkivÜl a 
munkaadó részére kettő kü'.Ön munka
napot teljesíteni, vagy pedig a sarkok 
levágásáért, összerakásáért, gereblyázá
sért, hordásért, asztagolásért 50 kg 
búzát, vagy az arató rész 50 százalékát 
kérheti a muokaváiJaló, mint bért

d) A 100 holdon aluli birtokkal ren- 
cUlke>ö munkaadó a szalmarészt a 
rész*9aratótól megválthatja, a helybtn 
szokásos napi áron.

e) A gabonarészt és a szalmarészt a 
munkavállaló lakújáig a munkaadó haza
szállítani köteles, vagy a fuvart késs- 
pénzzel megválthatja A szalmarész fuva- 
rának megváltási ára leiében a munkaadó 
egí-egy részesnek 5 P-t tartozik fizetni.

f) A marokszedő bére a gabona arató 
részének 20 százaléka. Az arató által 
kiszolgéítandó 20 százaléka a maroksze
dőt csak arra az Időre eső aralórészből 
Illeti meg, amikor a marokszedő a 
kaszásáéi együtt dolgozott A 20 száza
lék megállapítása szempontjából az 
aratácra az araftŐréaz 80 százalékát a 
bordásra 10 seázalékát és ax asztagolásra 
ugyancsak 10 százalékát kell számításba 
venni.

2. Aratás, horbás, aszlagolá?, suk- 
mánybérel kát holdanként Szarvasi 
járásban élélmezés mellett 110 Icg.

Élelmezés melleit; Az élelmezés nélküli 
szak mán ybérek ax élelmezés mellett 
megállapított szekmánybérek 20 kg-mal 
felemelt mennyisége.

3. Csépié* és kazalozás (beleértve a 
törek és pelyva összerakását is) együttes

Jómenetelű kültelki fűszerüzlet, trafik, 
kocsma és 900 B-51 föld épületekkel
olcsón eladó.-Cím a'kiidóban. 531________________t______________

Kiss M. János IV. kér. 151. szám alatt 
kákái közös legelőből 6 járás eladó, 
esetleg kiadó. 550

Békéscsabai felsőgazdatágl tanintézet
ből származó 1 drb 6 hónapos berkshirei 
tenyészkan eladó IV kér. 425. bsz. 552

Alig használt fekete hintó eladó III. 
kér. 169. szám. 553

Gyermektelen házaspár keres azonnali 
beköltözésre lakást, mühelyhelyiséget 
bérbevetz, cím a kiadóban. 503

Egy jókarban lévő 100-as mótorkerék- 
pár eladó. II. kér. 250. sz. 556

Egy mély babakocsi eladó. Megtekint
hető IV. kér. 166. sz. alatt 557

Tónisrálláson 8 hold szántó és Nyúl- 
zugban dinnyeföld eladó 1, 198. 558

Eladó kövesút mellett a főtérhez kő* 
zel egy kétszobás lakás pince és mellék
helyiségekkel. Érdeklődni lehet a kőz- 
gyáml hivatalban, vagy dr. DÖrnyei 
ügyvéd irodájában. 559

Borgulya Istvánnak Hosszú-soron tő
re Ipoly va, árpaszalma és tengerhaj eladó. 
Érdieklődni III, 8. 560

Macóérben 300 {£-51 gyümölcsös el
adó. Érdeklődni 11, 451. 561

Antik szalónbútor jó huzattal és két 
biedermeier szekrény eladó Csáky-u. 
129. (volt Roszjarovj ez-tánciskola.) 562

2200 B-öl vetéssel, 4000 S-ÖI szántó 
eladó. Érdeklődni II. külker. 269|1. sz. 
Tusjak Andrásnál. 564

Ceabacifldön 10 hold föld eladó. Ér
deklődet VI. külker. 197. 565

Eladó I. kér. Vajda Péter-utca 189. 
számú új ház. 566

Eladó 28 méteres épületről prima nád, 
épületanyagok, vályog, tetőszerkezet és 
ablakok. Érdeklődni 1, 65. Köves fod
rásznál. 567

Igénylés nélkül saigetelfoaplr elője
gyezhető Szabó Sándornál Zöldpázsit 
ctúci 432. szám. 968

munkáira megállapított IegkU«ebb és 
legnagyobb munkabérek:

a) a saját (nem béfctéplő) gépnél 
élelmezéssel: 3*5 %) 
élelmezés nélkül: 4 °/o

Ebb*n a részbérben az etetők része 
is bent foglaltatik.

b) bércséplőgépcknél
1. elevátorra! rendelkező gépnél;

élelmezéssel 3 %
élelmezés nélkül 3.5

2. elevátor nélküli gépeknél j
élelmezéssel 3.5 %
élelmezés nélkül 4.—

A részbérben itt az etetők munkabére 
nem foglaltatik benne, azt a gépréseből 
a géptulajdonos köteles megfizetőt

c) A cséplőgépnél foglalkoztatott nőt 
munkás, illetve másodosztályú munká^ 
a férfi cséplőmunkás részére járó rész 
75 százalékát kapja, (b áromnegyedréJzes)

d) A cséplőmunkások — egész és há- 
romnegyedrészesek — részére hetenkint 
és fejenként a következő élelmezés jár*
10 kg. búza, 1 kg. szalonna, I kg. bab, 
vagy mis főzelék, I és fél kg. burgonya, 
fél kg. hús, negyad kg. só, 25 fttjér 
fűszerpénz. Emellett az élelmezés mellett 
a csép'őmunkások napfoljöttétöl naple
mentéig Urtoznak a cséplőgépnél dolgozat 
és a munkanélküli napokra esek ^rVfin 
az esetben {ár az élelmezés, ha a mán* 
kát a rósz Időjárás vagy a munkaadó 
akadályozza.

4, Aratás, hordás, csépié* és fcacalosá* 
együttes munkáira megállapított leg
kisebb, egyben a legnagyobb részbér a 
vármegye egész területén a szemtermés
11 százaléka és egy kocsi szalma.

5. Ax arató ét cséplőrészt munkaadó 
a munkavállaló községébe «gállf*«sd 
köteles (a szal^arész kivételével) melyre 
lásd a 6 §. 1, pontjának e bekezeását 
vagy a munkavállaló lakhelyén lévő 
Fulura vagy Hombár bizományos útján 
szolgáltatja ki.

(Folytatás k6v«UvdlrJ

Egyszobás lakást keres magányos oŐ. 
Címet a kiadóhivatalba kárém, S69

Angóragyapjút szárnyas lonógéppel 
Ionok, gubaaooaat kar toltatok. Megy 
gyakorlat gyors fonás. HL 162. Arrafaáa 
mellett.

Eladó 2 éib biedermeier loteL dívány, 
sezlon bővebbet Zöldpá2sitcsúcs432. 571

Bútorozott szobát keres — ágynemű 
nélkül — csendes, Idős házaspár. Címet 
kéretnek a MÜller-féle könyvkereske
désben leadni. 572

Hirdetmény

Közhírré teszi az elöljáróság, hogy 
mindazok, akik az 1941-43. szolgálat 
évben, mint éves gazdasági cselédek 
elszegődve voltak az 1943—44, 
évre Is gazdasági cselédként kötelesek 
elszegődni

Az a munkaadó, akinél a gazáa*4# 
cseléd szerződébe megszűnt, vagy meg
szűnik, a szerződés megszűntét követő 
naptól számított 8 nap alatt ezen körül
ményt a vármegyei gazdasági felügyelő
séghez bejelenteni köteles.

Mindazok, akik egészben vagy túl
nyomórészben mint mezőgazdasági mun
kások tartják fenn magukat és 1943. évi 
március hó 1. napjáig nem kötöttek 
legalább oWan időtartalma szerződést, 
mint a múlt évben, köt (lesek a község
háza 54. számú szobájában 1943. évi 
március hó 15. napjáig jelentkezni.

Az éves gazdasági cselédek más mun
kakör ellátására való félfogadása kihá
gás, s az a munkaadó, aki ily fgyé&t 
alkalmaz, 6 hónapi elfárással büntetendő.

Az a munkavállaló, áld a megelőző 
évben éves cselédként volt alkalmazva, 
ha llyeo alkalmazást nem vállal, vagy 
ha Ily foglalkozás vállalás alól felmen
tést nem kap, honvédelmi munka d a la  
gazdasági azolgálatek végaésére leee 
kötelezve, s esetleg Internálás! eljárásnak 
teszi ki magát a katonai vezetés alatt 
less foglalkoztatva.

Ugyancsak «lgorú büntetésnek teini 
ki magát as a mankavállal6 is, ki már* 
dús’ 1-ig bármely oknál fogva " “"U* 
nem vállalt s ezen körülményt a köz- 
i i u  v H H jw u M g n a z  n w a  y v w m f i v

S u nm , 1943 február 19-én.

EHllffaM t

NYOMATOTT MÜLLER KAROLT

konyvnyo m pA jA sán , m a u v a s ,


