
ID. ÉVFOLYAM 17. SZÁM. P É N T E K SZARVAS, 1941. ÁPRILIS 25.

S w v G h  &  v i d é k e

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
ELŐFIZETÉSI DÍJAK 

Helyben egy negyedévre . . 1.20 P.
Vidéken egy negyedévre . . T70 P. 

PÉLDÁNYONKÉNT 10 FILLÉR.
Postatakarékpénztárt csekkszám la : 52.666.

Szerkesztésért és kiadásért felet :

m Ul l e r  k á r o l y
laptulajdonos.

SZERKESZTŐSÉG 

ÉS KIADÓHIVATAL:

. 1. kér. Deák F.-u. 13. Telefon: .109.

e g y 0 - Nyolc százalékkal emelik a munkabérekét
teljes pompájában ránk kö
szöntött a tavasz. A sok 
esőzést, már-már megszo
kott borongós látóhatárt 
verőfényes napsütés vál
totta fél s pillanatok alatt 
élet-dal fakadt az ajkakon 
ott is, ahol eddig csak az 
elmúlás halk zsolozsmája 
zéndült. Kizöldült szerte a 
határ, megjöttek a dalos 
madarak is, élet dalol min- 
denütt köröttünk, a remény
dús, boldogabb jövendő 
himnuszában. Már nem fáj 
a szomorú ősz, a gyászos, 
kemény tél sem, öröm, víg 
kedély költözött a szívekbe, 
erő a karokba, s a kétke
dés, csüggedés helyére hívő 
bteot&loöi és tőrétién, fá
radhatatlan őünkakedv. 
Már nem fáj úgy a talaj VÍ2- 
mosta csupasz földek látása 
sem; az új erőkifejlésre 
lendűlt karok munkája nyo
mán szinte látjuk zsendülni 
az új magvetést máris, a 
a szárbaszökkertt ígéret s 
a megváltó búzakereszteket. 
Halljuk a cséplő búgását s 
látjuk a telt csűröket és 
fehér, lágy kenyeret az 
asztalunkon. Életet érzünk 
ereinkben* erőt ahhoz és 
hitet abban. A békés élet
ben^ . .

Csak már egyszer tava
széi dnék mindenütt, csak 
vége lenne már áz ősz és 
télnek másutr is, csak ne 
tenne enyészet, gyász, halál 
sebolsem annyi* h?.nem élet
adó, rügyfakasztó tavasz. 
Éneikkel, dallal, az élét 
himnuszával, hittél, erővéí, 
munkával a békés jöven
dőért.

Csak már tavasz lenűeá 
szívékben' is. Csak már va
lóban tavasza lenne ez az 
időszak jövendő éhünknek, 
dőkéá-zítője boldog nyarunk
nak, nyugalmas teíűnknék, 
őrőmteljes feltámadásunk- 
nakw feltámadása szívünk
ben, bennünk, annak az új 
embernek, amely biztos tar
tópillére lesz & csorbítatlan 
szeütistvání gondolat és bi
rodalomnak.

A kormány újabb rendelettel 
nyolc százalékkal emeli a 
munkabéreket. A rendkívüli 
viszonyok következtében elő
állott drágaságot kívánja a kor. 
mány ellensúlyozni. A kormány
1940 októberében hét száza
lékkal emelte az összes mun
kabéreket és a tisztviselői fize
téseket. Az 1940. évi október, 
tehát a hétszázalékos általános 
béremelés foganatosítása után 
eszközölt munkabéremelések a 
mostani bérrendezésbe beszá
míthatók. A munkabérek és 
fizetések emelése ismert okból 
nem követheti teljes mértékben 
az élelmiszerek és közszükség 
leti cikkek árának emelkedését. 
Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni, hogy az élelmi

szerek, egyes nyersanyagok és 
iparcikkek -árának növekedése 
ellenére változatlan maradt a 
lakbér, amelyet a kormány 
annak idején rögzített, a lak
bér pedig számottevő tényező, 
mert a lakosság _ tekintélyes 
része keresetének jelentős há
nyadát költi a lakásra.

A Budapesti Közlöny közli 
a minisztérium rendeletét, a- 
mely szerint az iparban, keres- 
kedelemben, valamint a bányá
szatban és kohászatban a mun
kabérek szabályozásáról szóló 
7290/1940. M. É. sz. rendelet 
hatálya alá tartozó munkavál
lalóknak, munkásoknak mun
kaadójuk 1941. május hó 1-től 
kezdődően munkabérük után 
az eddigi 7 százalék helyett

15 százalékos bérpótlékot kö
teles fizetni. A rendelet hatálya 
álá tartozó munkavállalók leg
kisebb munkabérét megállapító 
rendeletben vagy határozatban 
meghatározott legkisebb mun
kabérekhez a 15 százalékos 
bérpótlékot ugyancsak hozzá 
lehet számítani. Felhatalmazza 
azonban a rendelet a munka
adót arra, hogy ha az .alkal
mazott egyén bérét 1940. évi 
október hó 5 napja után fel
emelte, azt a bérpótlékot bele
számíthatja.

A rendelet hatálya alá nem 
tartozó magánalkalmazottak, 
tisztviselők fizetéspótlékának a 
felemelésére nézve is rövid 
időn belül a rendelkezés meg
történik.

A sertés forgalmának, levágásának szqbá-B 
lyozása és az új sertésárak megállapítása

A közellátási miniszter ren
delkezése szerint folyó hó 15- 
tői kezdve a 80 kg-on felüli 
hízósertéseket zár alá helye
zettnek kell tekinteni. A zár 
alá helyezett hízósertést elide 
geníteni, megvásárolni, azt akár 
közfogyasztásra, akár magán* 
fogyasztásra csak az előírt fel
tételek mellett lehet levágni.

Ha kényszervágás esete fo 
rog. fenn, a tulajdonos köteles 
a hízósertését a községi elöl
járóságnak a közellátás céljaira 
felajánlani. Ha a felajánlott 
sertést a hatóság a közellátás 
céljaira nem óhajtja igénybe 
venni, akkor a hatóság által 
kijelölt húsiparosnak adhatja át 
és az átadott sertést á húsipa* 
ros köteles közfogyasztás cél
jára kimérni. Ha valakinek 
hízósertése elhullott, a ható
ságtól köteles az elhullás okát 
feltüntető igazolványt kérni és 
azt egy évig megőrizni. 35 kg- 
os, vagy ennél nehezebb só- 
ványsertést csak jogosított ke 
reskedő vásárolhat. Ilyen ser
tést más személy csak saját 
részére és csak tenyésztésre, 
nevelésre vagy hizlalásra vásá 
rolhat , . .

100 kg élősúlyt él nem érő 
zsírfettést, 80 kg ót él néib érő 
hússertést, valamint malacot 
sem közfogyasztásra, sem ma
gánfogyasztás céljaira levágni 
nem szabad. Nem vonatkozik 
ez a tilalom a kényszervágá
sokra vagy pedig arra az eset
re, ha az állatorvos megállapí
tása szerint a sertés gazdasá
gosan nem hizlalható. Felmen
tést adhat e tilalom alól takar*

mányhiány esetében az elöljá 
róság. Magánfogyasztásra csak 
saját hízlalású sertést lehet 
levágni. Ha azonban a sertés
ből nagyobb mennyiségű fehér
áru termeltetik ki, mint ameny» 
nyit a termelő saját szükségle
tének fedezésére megtarthat, a 
felesleget a községi elöljáróság 
rendelkezése szerint közfo
gyasztásra kell bocsátani.

Az olyan hizlalók, akik hat 
darab sertést hizlalnak egy
szerre, saját fogyasztásra tör
ténő vágásra a közellátási mi
niszter, illetve az általa megbí
zott hatóságtól kaphatnak 
engedélyt. . Az engedély iránti 
kérelmet a Magyar Állat- és 
Állati Termékek Kiviteli Sző- 
vetkezete (Budapest, V. Aulich 
utca 8. sz.)' kell benyújtani. 
Akik 6 drb sertésnél keveseb
bet hizlalnak, , saját haszná
latra való vágásra az engedélyt 
az éíöljáróságlől kérhetik.

A  sertésvágás kóYlátözáéá,
valamint a magánfogyaaztá- 
sokra szóló rendelkezések ki
vételével, nem' vonatkozik a 
rendelet a visszacsatolt keleti 
és erdélyi országrészekre. Bi
har és Szatmár vármegyék 
Visszacsatolt részeire valameny
nyi rendelkezés érvényes.

Az Árellenőrzés Országos 
Kormánybiztosa az élősertések 
legmagasabb árát a követke
zőkben állapította meg:

Az olyan, legalább 155 kg 
súlyú, fiatal legfeljebb 2 éves 
tenyésztésbe be nem fogott, 
elsőrendő. jólhízott sertésért 
kg-ként Í74 fillért, a 140 kg 
súlyú legfeljebb 18 hónapos* 
vagy 148 kg súlyú legfeljebb 2 
éves, tenyésztésbe nem fogott 
elsőrendű jólhízott sertésért 170 
fillért, a legalább 110 kg súlyú, 
fiatal, elsőrendű sonkasüldőért 
164 fillért, a legalább 170 kg 
hízottsertésért korra való te
kintet nélkül 162 fillért, a leg
alább 100 kg fiatal középminő
ségű szedett sertésért 164 fü
léit, a 170 kg-nál kisebb súlyú, 
vágósertésért, korra való té- 
kintet nélkül 154 fillért kapnák 
a hizlaló gazdaságok.

A  sértéseknek az áttétéit' 
megelőzőleg legalább '12 óráig 
koplalniok kell. A 170 kg. Vágy 
ennél nehezebb; fiatal, legfel
jebb 2 éves tenyésztésbe, nem 
fogott jólhízott sertéséit kg-ként 
174 fillérnél legfeljebb 4 fillér
rel lehet többét fizétH á tér-' 
melŐnek. A  megállapított áfák
hoz, ha a sertés eladása vásár
téren történik, vagy pedig a 
vevőhöz, illétve vasúthoz száí- 
Útja, a szállítás tényiégés költ
ségé, azonban. légfefieHí 2 fil
lér számítható fel áz tAáÜÉt 
helyén mért súly után/

A 35 kg-nál nehezebb, de 
75- kgnál nem súlyosabb egén-' 
séges heréit vagy miskárotf <As 
bánc ellen beoltott, szj&íultá- 
nozott befogásra alkalmas 
sovány sertésekért 190 fillér 
fizethető legmagasabb ár gya
nánt az eladás színhelyén,

Ára 10 fillér
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TOMAN JÁNOS 
LINÓMETSZETEI 

A VIDÉKI SAJTÓBAN
Évek óta munkálkodik csend

ben e lap hasábjain a maga
sabb művészetnek egy nagy 
szerelmese : Toman János gra
fikus- Ihletett lelke sok kincs
esei gazdagította lelkünket s 
telítette meg komoly tartalom
mal, értékkel mindig lapunkat. 
Örömmel látjuk, hogy sokszor 
megcsodált őstehetsége túlnőtt, 
kitört végre az általunk nyúj
tott szűk keretek közül, a híre 
eljutott máshová, távolabbra is, 
linómetszetei ma már több vi
déki lap hasábjait díszítik s 
szélesebb körben sugározzák 
szét a robusztus őserő alkotó
zsenijének szikráit. Soha meg 
nem kíséreltük jellemezni öt, 
gyarlónak éreztük erőnket, ma 
sem próbálkozunk azzal, csak 
igaz örömmel, büszkeséggel ál
lapítjuk meg s közöljük a hír
ből is kitűnő elismerését mun
kásságának mások, többek ré
széről, akiknél az elfogultság 
nélküli tárgyilagosság és a tisz
ta művészet felismerése volt 
minden bizonnyal az egyedüli 
értékmérő alkotásainak közre
bocsátása előtt. Merő önzés 
lenne részt nem venni az ő 
őrömében s nem köszönteni őt 
ez alkalommal azzal a legtisz
tább, érdeknélküli. örömmel, 
amelyet az egyetemes tiszta 
művészet, feltörő tehetség lá
tása támaszt bennünk.

Utalványra rézmészport kapnak a gazdák j  I f c
Ismeretes, hogy a vörösréz 

beszerzesének nehézsége kö
vetkeztében a földmívelésügyi 
miniszter a szőlősgazdák ré
szére kiszolgáltatható rézgálic- 
mennyiséget k&t. holdanként 16 
kilóban állapította meg. Ez a 
mennyiség a peronoszpóra el
leni védekezésre csak kedvező 
időjárás esetén lesz elegendő, 
ezért a földmívelésügyi minisz
ter gondoskodott megfelelő
mennyiségű rézmészpor kigyár
tásáról is, mert ez a védekező
szer megfelelően alkalmazva a 
rézgálic pótlására alkalmas.
Tartani lehet azonban attól, 
hogy a rézmészpor szabad 
forgalma esetén evvel a véde
kezőszerrel áruhálmozás vagy 
üzérkedés folyna. Ennek meg
akadályozására a kormány 
a földmívelésügyi miniszter
előterjesztésére a rézmészpor 
forgalmát szabályozta és a réz- 
mészporra nézve is az utal
ványrendszert vezette be. A 
most megjelent kormányren
delet értelmében rézmészpor 
csak utalvány alapján szolgál
tatható ki a vevőnek, míg 
továbbeladás céljából kereske
dő részére a rézmészpor utal
vány nélkül is kiszolgáltatható,

de ilyen esetben a kereskedő 
a rézgálic elszámolásához ha
sonló, részletes elszámolást tar
tozik adni az áruról. A kor
mányrendelet megjelenésével 
egyidejűleg a földmívelésügyi 
miniszter végrehajtási utasítást 
adott ki, amely a szőlősgazdák 
részére kiszolgáltatható réz
mészpor mennyiségét kát. hol
danként 5 kilóban állapítja 
meg. A rendelet részletesen 
szabályozza az utalványokkal 
való elszámolás módját, végül 
büntetőrendelkezéseket tartal
maz, amelyek szerint a rendelet 
intézkedéseinek megszegője ki
hágást követ el és 15 napig 
terjedhető elzárással büntet
hető.
A földmívelésügyi minisztérium 

a rézmészpor utalványokat a 
rézgálic-utalványokkal egyide
jűleg már szét is küldte sző
lősgazdáknak a föszolgabírák, 
polgármesterek, hegyközségi 
tanácsok,, községi elöljáróságok, 
illetőleg hegyközségi elöljáró
ságok utján. Minthogy a réz
mészpor utalványok beváltási 
ideje május 15, felhívjuk a 
szőlősgazdák figyelmét az utal
ványok mielőbbi beváltására.

Az igénybevételi rendelet nem
vonatkozik a szalonnára

Ismeretes olvasóink előtt is 
a rendelet, amely többek kö
zött a zsírból tartható háztar-

meiuuek * fél' 
>a

Kaptuk az alábbi levelet:

„Mélyen tisztelt Szerkesztő

ség ! Furcsa s a mozilátogató 
közönség kívánságait és ízlését 
semmibevevő magatartása, szo
kása a helybeli mozinak, hogy 
tömegnapokon, tehát szomba
ton és vasárnap soha nem ad 
UFA, vagy egyéb német és 
olasz híradót, hanem állandóan 
amerikai és angol hírközlések
kel traktál bennünket. Ha né
ha be. is csúszik egy-egy, az 
olyan, mint pl. a közelmúltkori 
híradó, amely honvédéink di
csőséges bácskai bevonulásakor 
a jugoszláv-roagya- barátsági 
szerződés jeleneteit pergette le 
előttünk. Szinte azt látja az 
ember, hogy célzatosság van 
abban is, bár szeretnők hinni, 
hogy az egész inkább figyel
metlenség, mint rosszakarat 
Mindenesetre kívánatos volna 
s ezt ügy gondoljuk a moz{lá
togató közönség meg is érde- 
ntelné, hogy a tulajdonos kissé 
jobban respektálná a nagykö
zönség igényeit s ne csupán 
sa&t izlése szerinti dolgokkal 
jöjjön, ha az ellenkezője kis 
megterhelést is jelentene a 
mindén bizonnyal jelentős pro
fitnak,

A Mélyen tiszteli Szerkesz
tőségnek köszőnetemet tolmá
csolom a közlésért és vagyok 
teljes tisztelettel: Aláfrás"*

totiái Kéji<
^___ í̂aj&y
rendeletnek ez a része a zsír 
áruk (fehéráruk) nagy részét 
érinti, vagyis a megállapított 
kontingensbe valamennyi sza
lonnaféle beletartozik-e. A két
ségeket teljesen eloszlatta a 
Budapesti Közlöny 81. számá
ban megjelent kormányrende
let, mely szerint a kormány

igénybevétele nem vonatkozik 
a sózott, füstölt, paprikás, 

szalonnára, hanem csak'

paprikás., (abái}} 
t^szalorinára^éháí* ikenfHs 
tart rekvirálást a honvédség. 
Tekintettel arra, hogy háztar
tásainkban nyers szalonna 
nincs a megállapított szemé
lyenkénti féjadag (8 kg.) tisz
tán a zsírkészletre vonatkozik. 
Tájékozásul itt közöljük, hogy 
a zsír literje, kb. 80 85 dkg- 
nak felel meg.

Ismét megkezdődnek a vas-napok
A fokozódó szükséglet miatt 

ismét megkezdődik a vas- és 
fémhulladék gyűjtése az egész 
ország területén. A vasnapokat 
az ország társadalma eddig is 
lelkesen támogatta és a külföl
di behozatal nehézsége követ
keztében beállott hiányt az 
országos gyűjtés nagyrészben 
pótolta. A városok, falvak, ta
nyák lakóssága egymással ver
senyezve gyűjtötte a vas- és 
fémhulladékot és a mozgalom 
iránt tanúsított megértő maga
tartásuk hozzájárult ahhoz, 
hogy a feldolgozó üzemek fenn

akadás nélkül dolgozhattak* 
Most, hogy a változott viszo
nyok következtéken a beho
zatal még nehezebb lett, az 
ismét meginduló gyűjtésnek 
még nagyobb a jelentőségé. Az 
uj gyűjtési mozgalomba most 
már Erdély is bekapcsolódik 
és éppen ezért a Fémgyüjtő 
több, mint kétezer megbízottal 
indítja meg a második gyűjtési 
akciót.

A gyűjtés még ebben a hó 
napban az egész ország . terű 
létén megindul a kibővített 
szervezettel.

, árpát és tengerit
g legmagasabb napi áron vásárolunk

dr. Podany Pál és Társai
Mefon a . G Á S P Á R - M A L O M  . Telefon 67. 

B í i z á t  t á r o l u n k !
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Islenílszlelelek:

A szarvasi ág. h. ev. étem plombán 
vasárnap délelőtt tót, d. u. 6 órakor 
magyar, az újtemptemplomban 8 órakor 
magyar istentiszteletet tartanak.

A szarvasi róm, kát, templomban 
vasárnap és ünnepnap 8 órakor diák
mise. 9 órakor csendes mise 10 órakor 
szentbeszéd, nagymise, délután 3 óra
kor Iitánia. Köznapokon negyed 8 óra
kor csendes mise.

Szarvason református istentiszteletet 
tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 
Árvaház dísztermében. Kondoroson 
minden hónap második vasárnapján 
délután 2 órakor van istentisztelet a 
községi iskolában.

Szigorú törvények
és rendeletek vannak valameny- 
nyi jogállamban, igylnálunk is, 
a rémhírterjesztésués általában 
minden közhangulatot károsan 
befolyásoló cselekmények meg
torlására. — A rémhírterjesz
tés — mely szoros velejárója 
minden rendkívüli időnek, — 
ma különösen felburjánzott szo
kása alapos tápot kap nap, 
mint nap az angol rádió hír
közléseiből, amely a brutális el
ferdítések, félszeg beállítások, 
rosszindulatú félremagyarázá
sok, szemenszedett hazugságok, 
és szemérmetlen piszkolódások 
olyan tömegét zúdítja a hallga
tók felé, mindenkiről, minden 
államról, mely nem az ő ér-
foJ&öMsségjföbe te&zik., <m>

tálunk. " gtiatfoíkodfa 
kellő látókörrel és kritikával 
rendelkező igaz magyar ember 
figyelemre sem méltatja azokat, 
órák alatt és sokszor saját sze
mével győződvén meg az állítá
sok ellenkezőjéről Ámde akad
nak soraink között olyanok, 
akiknek lelki felfrissülés, re- 
ménységszalmaszál minden ott 
elhangzott szó, beszéd vagy hir 
s ezek az emberek hioen az an
gol rádió modorához szokatlan 
bőbeszédűséggel adják túl -és 
minél szélesebb körben a hal
lottakat, mételyezvén azzal a 
hiszékeny lelkeket. Meddő küz
delem és fáradság — meg va
gyunk róla győződve — akár 
az angol rádió, akár a híreit 
túladok törekvése, a belénk gyö- ' 
kerezett rend és fegyelem érze
tében mégis megemlítjük, nem 
volna-e üdvös hasonlóan ko
moly büntetéssel sújtani azo
kat, akik nagyonis világos cél
zattal de semmiesetre sem jó
indulatú aggódással, undorról 
mgy félelemmel terjesztik, ■ szór
ják az- említett híreket szerte
szét Hazáját féltői' jó magyar 
ember meg $e hallgatja azokat, 
a többieket._ meg gyűjtsük 
egy helyre, egy csomóba, le
tegyen módjuk arra, hogy egy
más véleményét kicserélvén a 
hallottakról vigasztúlódjanak, 
nemcsak á  jelent, de a jövőt il
letően is. — Nőn hinnők, hogy 
e közvetítő szpíkerek hiányát 
bárki is megérezné, sajnálná, 
vagy fájlalná. Sőt! De az an
gol rémhírterjesztésektől hga* 
lább megszabadulnánk.

vasamap f
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— Ezüstmise. Szerdán, f. hó 
30* án tan ja ezűslmiséjét Bor- 
bás Pál, a békéssszentandrási 
r. kát. egyházközség érdemek
ben gazdag plébánosa. Pappá 
szentelésének 25 éves évfor
dulóján a hivek őszinte, szere* 
telteijes ünneplésben szándé
koznak részesíteni a kedvelt 
lelkipásztort, de tiszteletadásra 
készül feletteshatósága is, elis
meréseként hitbuzgó, példaadó 
munkálkodásáért.

— Tanitóválasztás. A békés- 
szentandrási r. kath. egyház- 
község az e g y i k  üre
sedésben lévő tanítói állásra 
Pálinkás Erzsébet helybeli oki. 
tanítónőt választotta meg. Pá
linkás Erzsébet már évek óta 
működött a szentandrási r. k. 
iskolában kisegítő minőségben, 
mely idő alatt mint felettes ha
tósága, mind az érdekelt szü
lők legteljesebb megelégedését 
vívta ki.

— Megkezdték a készletek 
igénybevételét. A  hatósági kö
zegek a katonai ellenőrző osz
tagokkal megkezdték a kész
letek igénybevételét. Erre te
kintettel ismételten és nyoma
tékosan felhívjuk a lakosság 
figyelmét arra, hogy bejelentés 
alá tartozó készleteiket — ha 
azokat még nem jelentették be, 
haladéktalanul jelentsék be an
nál is inkább, mert azokat, 
akik készletük bejelentését el
mulasztják, ill. a felajánlást 
nem. teszik meg, a legszigorúb
ban megbüntetik, eltekintve at
tól, hogy készletüket is elko
bozzák. Saját érdekében cse
lekszik tehát inindeni, ha be
jelentési kötelezettségének ele
det, tett.

— Hatályon kívül helyezték 
az elsötétitési rendeletet, A
honvédelmi miniszter rendele
tét adott ki, amelyben hatá
lyon kívül helyezte á különle
ges viszonyokra tekintettel ho 
zott elsőtitési rendeletet A há
zak, magánlakások, mindenféle 
járművek f. hó 22-től kezdve 
megszabadulnak attól a kelle
metlen kötelességtől, amelye
ket (természetesen mindannyi
nak érdekében) fenti rendele
tet rótt tulajdonosaihoz. Szerda 
óta utcáinkon is. csökkenés 
nélkül világítanak a villanylám
pák.

— Pályázat. A  Magyaror
szági Tanítók Eötvős-Alapja' 
pályázatot hirdet: a budapesti 
Tanítók Házában, a Péterffy 
Sándor Leányotthonban, a 
keszthelyi Rákos István Fiúin- 
ternátus és Üdülőházban léte* 
sltett helyekre, több jutalom- 
díjra, több segélydíjra és árva- 
nevelési segélyre. A Szarvasi 
Helyi Tanítóegyesület segélyre 
szoruló és a nevezett helyek 
elnyerésére igényjogosult tag
jai kérvényeikét 1941 évi má
jus hó 31'ig Rohony Pál egye
sületi elnökhöz adják, akikész- 
séggeF ad felvilágosítást a pá
lyázati feltételekre vonatkozó 
lag. 72

— Meghívó. Tisztelettel fel
kérjük egyesületünk i, t  tag
jait, hogy a f. é. május hó 4* 
én, vasárnap délelőtt 11 óra 
kor egyesületi! ak hivatalos he
lyiségében (Árpád* szálló) tar
tandó évi rendes közgyűlésen 
megjelenni szíveskedjenek. — 
Szarvas. 1941 évi április hó 23.

A K«rMk«d6k Elaftlcttgt,

— Meghívó. A Szarvasi Ipa
rosinak Önképzőköre f. évi 
május hó 4-én vasárnap d. u.
2 órai kezdettel saját helyisé
gében évi rendes közgyűlést 
tart, melyre tagjait tisztelettel 
meghívja az Elnökség. 85

— Meghivó. A Mangol és
Nyulzugi hegyközség f. évi áp
rilis hó 27 én (vasárnap) dél 
előtt 11 órakor zárszámadási 
közgyűlést tart a községháza 
tanácstermében a következő 
tárgysorozattal, melyre az ön
álló és a csoportképviselő tag 
urakat tisztelettel meghívja az 
Elnökség. 1. Múlt évi zárszám
adás bemutatása. 2. választ
mány előterjesztése egy vá
lasztmányi tag és póttagok vá
lasztása tárgyában. 3. Választ
mányi javaslat a kötelező vé
dekezés és hernvózás tárgyá
ban. 4. Hegyközségi rendészeti 
ügyekben választmányi javas 
lat. — Amennyiben a közgyű
lés határozatképtelen lenne, 
úgy a következő vasárnap lesz 
megtartva ugyanott. 81

— Meghivó. A Szarvasi Gaz
dák és Iparosok Szövetkezete 
ö. f. a. 1941. május hó 15 én.
d. e. 10 órakor Szarvason, az 
intézet szék házában megtartan
dó évi rendes közgyűlésére. 
Napirend. 1. A felszámoló je-, 
lentése az 1940 üzletévról, az
1940 évi számadások előter
jesztése és megállapítása. 2. A  
félügyelőbizottEág 1940 évi je
lentése. 3.. A felszámoló, vala-̂  
mint a felügyelőbizotlság tagjai 
részére a felmentés megadása.
4. A felügyelőbizottság tagjai
nak megválasztása. 5. Esetleges 
indítványok. Megjegyzés: Az
.alapszabályok 18- - § a értelmé
ben „A közgyűlésen szavazati 
joggal csakis azon tagok bírnak, 
kik a közgyűlést megelőző . 
december 31-ig lettek a tagok 
sorába felvéve s üzletrészüket 
teljesen befizették. Az alapsza
bályok 19. §-a értelmében a 
közgyűlés határozatképtelensé
ge esetén az ujabb közgyűlés
1941 május hó 25 napján ugya
nazon időpontban és helyen 
tartatik meg, mely esetben a* 
közgyűlés a megje’entek szá
mára való tekintet nélkül fo^ 
a tárgysorozat felett jogérvé
nyesen határozni/ Budapest,
1941. évi május hó 21. A fel 
számoló; Pénzintézeti Központ.

— Anyakönyvi hírek. Szület
tek: Valentyík János és Cson
ka Julianna fia Pál Imre, Berg 
József és Barlolf Erzsébet fia 
halvaszületett, Gerh&t János 
és Medvegy Erzsébet fia János, 
Kovács János és Kelement 
Mária leánya Jolán, Rácz Jó 
zsef és Dodoma Ilona leánya 
Mária, Filyó János és Hronyecz 
Zsuzsanna fia János Mihály, 
Barna Ferenc és Baranovszki 
Mária fia Tibor, Marján Sán
dor és Farkas Frzsébet leánya 
Mária Magdolna. Házasságot' 
kötöttek: Hanó Pál Kondacs^ 
Zsuzsannával, Oroszki János 
Szappanos Zsuzsannával, Bár-' 
doS István András Koszti Má
riával. Elhaltak: Kozsuch Anna, 
65 éves, Hortobágyi Anna 5 
honapo?, Kozsuch Pál 45 éves, 
Pálkó Mihály 7 napos, Bjenylk 
GyÖrgyné Osgyan Zsuzsanna 
63 éves.

—  ZÖLDHITELT folyósít a 
Szarvasi Takarékpénztár.

— Értesítés. A Macóéri, Ma- 
cózugi, Szappanosi és Mótyói 
Hegyközség Elnöksége értesí
ti tagjait, hogy a rézgálic utal
ványok megérkeztek. Az utal
ványok dr. Král Pál hegyköz
ségi elnöknél vehetők át 
naponta d. u. 3 és 5 óra között.

— A magyar honvédség u- 
jabb diadalmas fegyverténye.
22 év után hazatért Szent Ist
ván koronájához az elrabolt 
Délvidék. Hős honvédeink dia
dalmas délvidéki bevonulásá
ról közöl rendkívül érdekes és 
izgalmas mozzanatokat megö
rökítő iényképriportot a Tolnai 
Világlapja uj száma. A  balkáni 
villámháboru és az afrikai olasz 
harctérről érdekfeszitő felvé
telek, ismeretterjesztő cikkek 
egész sora, remek novellák 
teszik teljessé a szokásos ro
vatokat közlő népszerű képes
lapot. Tolnai Világlapja egy 
száma csak 20 fillérbe kerül.

— A-Délibáb legújabb szá
mában az aktuális szinházi és 
a filmélet eseményein kívül 
szinte szokatlanul érdekes .és 
színes anyag lepi meg az olva
sót- Nagy képes riport- nyitja 
meg az érdekesebbnél érde
kesebb cikkek sorát Szeleczky 
Zitáról, aki törökül tanul, hogy 
törökországi filmszerződéseinek 
éleget tehessen. Színes, operai 
beszámoló, gazdag divat és női 
rovat, Darkó István és Felkay 
Ferenc kitűnő novellái, válto
zatos zenei és szinházi cikkek 
emelkednek ki még a Délibáb 
legújabb számának tartalmából.

A szarvasi kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság. 1912—1941. t. k. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Hajdú Gábőr (képv. dr. Purjesz János 

szentesi ügyvéd) végrehajtatnak Dorogi 
Károly Ikinek neje volt Fási Rozália) 
békésszentadrási lakos. végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtást árverést 1468 P 37 f tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett

L a Békésszent&ndrás községben fekvő 
s a békésszentandrási 2775 sztkvi be
tétben A 1 1—2 sorsz., 4680 és 4681 hrsz. 
a. felvett sM a végrehajtást szenvedő 
nevén álló, 3 kai hold 257 négyszögöl, • 
a gödénylaposi ártéri dűlőben fekvő 
szántóingatlanra, továbbá u. ottani 32 
négyszögöl csatomaingatlanra 2313 P 
kikiáltási árban,

II. a békésszentandrási 2798 sztkvi 
betétben A  I 1—3 sorsz. 4694, 4695 és 
4 396/2 hrsz. a. felvett végrehajtást 
szenvedő nevén álló 116 négyszögöl, 
gödénylaposi dűlőben ártéri ingatlanra, 
178 négyszögöl területű u. ottani dűlő- 
beni, tanya 562 sz. a. házingatlan és u. 
ott 5 kát hold 1560 négyszögöl területű 
szántóingatlanra, 3940 P kikiáltási árban,

a békésszeetandrásl 2775 sztkvi be
tétben C 1 sorsz. a. a 1105/1917, tkszu 
végzéssel a Körös-Tisza-Máros Ármente- 
sitő és Belvizszabályozó Táriulat javára. 
bekebelezett szolgalmi jogot az árverés 
nem érinti, — elrendelte.

Az árverést 1941. évi május hó 10. 
napján délután fé| 4 órakor Békésszent- 
andrás községházánál fogják megtartani.

Az árverési feltételek a következők:

1. Az árverés alá - kerülő 2775 sz. 
betétben! ingatlant 20375 P 41 l  a 
2798 sz. betétben! ingatlant 3635*66 P 
vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (5610—1931,~M. E. rendelet 
31. M l)'

Az árverési vevő kötelei a 43300—
. 1939. L M. sl rendelet 1. S-ában irt 
nyilatkozatát az árverési jegyzőkönyvbe 
^mondani.

Bánatpénz á kikiáltási ár 10 száza* 
léka, amelyet a magasabb Ígéret ugyan
annyi százalékára kell kiegészíteni.

Szarvair 194L évi február hó 22«éa.

Dr. Mohiér s. k, kir. jbiró, 

)A kiadmány hiteléül s 
77’ ttuflldtta

A Szarvasi Hitelszövetkezet

mint az O. K. H. tagja meg
kezdette a

4 'l i  7o~os
kamatozású mezőgazdasági 
termelés fokozását előmoz
dító középlejáratú kötelez- 
vénykölcsönök folyósítását. s

46

Vitéz Orbán Lászlónak Man
golban lévő villája eladó, la
kásán bútorozott szoba kiadó. 
__________________________ 24

Csabacsűdi határban az oros
házi úttól 1 kilométerre 32 kis- 
hold föld uj tanyával és mel
léképületekkel (magtár, góré, 
istálló) jutányos áron eladó. Ér
deklődni dr. Král Pál ügyvéd
nél_______________________ 25

Makó Gyula. fegyverkeres
kedő háza eladó. Ugyanott két 
permetező, boros és nyitott 
hordók eladók. 44

Egy utcai pados szoba, kony
ha, speiz kiadó 11L kér. 80. 41

Eladó 1 db Phlilips 3 lám- 
pás telepes néprádió teljes fel
szereléssel együtt kedvezmé
nyes áron. Külkerületben, ahol 
nincs villamos áram, különösen 
alkalmas. — Érdeklődni lehet 
Sztrehovszki Márton villany- 
szerelő üzletében vagy Tóth 
György bércséplőgéptulajdo- 
nosnál 111- 462 szám alatt. .63

Csinosan berendezett utcái 
szoba külön -bejárattal kiadó

■ 11. kér. 330.________________67

Ribárszky Pálnál Csáky-utca 
94 házszám alatt két kákái kfl- 
zös legelő járás kiadó._____ 65

I kér. 40 szám alatt istálló 
trágya eladó. Csabacsűdi tar 
nyán 80 sz. alatt takarmány
répa eladó. 56

Katalak kiadó ugyanott akác
fa oszlopok eladók. II kér. 33.

84

IV kér. 49511 számú .ház fe* 
lerészé eladó. Érdeklődni Nagy 
József korcsmárosnáL 83

Dr. Král Pál ügy védnek Szap
panosban levő 405 négyszögöl 
ingatlana eladó. 81

Juhászat céljára kiválóan 
alkalmas 100 hold tanyás bir
tok bérbe kiadó. Érdeklődni ja 
kiadóhivatalban. - 80

Kákán legelő, eladó. Érdek
lődni ü l kér. 57. 19

A  Jókai utca 235 sz. alatt 
egy éves jókarban lévő női 
kerékpár jutányos áron kész- 
pénzfizetés ellenében - azonnal 
eladó.__________ 78

Eladó U kér. 337 számú , jó
karban levő ház' és. Sárkány 
soron 12. hold föld? -7$

Mangolban 200 négyszögöles 
szép gyümölcsös eladó; Érdek- 
lödni IV  kér. 104. 75

Bérszántás traktorral II ke;. 
145 sz. : 73

Kiadó 2 szobás lakás jigya- 
nőtt 1 műhely' május l*tőL 
Vostyár örökösök I ker. 169.

w
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A mezőgazdasági munkálatok idejében való elvég
zése és a termelés folytonosságának fenntartása

az egész országnak egyik lég* 
fontosabb érdeke. Megnagyob
bodott hazánk közélelmezéséről 
a jelenlegi viszonyok között 
csak úgy gondoskodhatunk, ha 
a termelő munkát mindenkép
pen biztosítjuk. Miután körül* 
ményeink következtében a 
munkáskezek és a fogatok ez- 
időszerint csekélyebb mérték
ben állanak rendelkezésre, 
ennélfogva a szóbanlévő nagy 
feladatot csak akkor teljesít
hetjük, ha a mezőgazdaság 
Hámára a megmaradó emberi, 
gépi és állati munkaerő kihasz
nálását a teljesítőképesség leg
magasabb határáig fokozzuk és 
evégből megszervezzük. A  ter
melői munka biztosítása a vo

natkozó 2620— 1941 és a me
zőgazdasági munkálatok bizto
sítása érdekében honvédelmi 
szolgáltatások igénybevétele 
tárgyában kiadott miniszter
elnöki rendelet révén a köz- 
igazgatási bizottságokat ruházza 
fel avval a rendkívüli széles 
hatáskörrel, amelyik hatósá* 
gainknak nemcsak jogává, ha
nem egyben a kötelességükké 
teszi, hogy hazánknak ezeket 
a fontos érdekeit biztosítsák. 
A  mezőgazdasági munkálatok 
biztosítása érdekében az ér
vényben lévő kényszerítő ren
delkezések lehetővé teszik, 
hogy a mezőgazdasági mun
kára alkalmas személyek, gaz

dasági gépek, vagy eszközök, 
fogatos, vagy gépjárművek, 
személy, vagy teherszállításra 
alkalmas állatok, a munkához 
kfrendeltesseaek. A hatóságok 
idevonatkozó intézkedéseinek 
az érvényesítésére a karhata
lom is rendelkezésre áll, mert 
a mezőgazdasági munkálatok
nak minden talpalatnyi földön 
idejében való elvégzése köz
érdek.

Erről a helyről is felhívom 
tehát a vármegye lakosságának 
és minden érdekelt tényezőjé
nek figyelmét az alábbi tudni
valókra.

Beliczey Miklós s k.
kormánybiztos, főispán.

A 2620/1941. M. E. számú Rendelet
1. s.

1. Ha mezőgazdasági munkálatok el
végzésének biztosítása céljából (1939:11,

82. §. 2. bek.) honvédelmi szolgál- 
tatátok igénybevétele szükséges, ennek 
elrendelése iránt a honvédelmi minisz- 
tetrel egyetértve, a földmívelésügyi mi
niszter intézkedik.

2. Az előbbi bekezdésben említett 
mezőgazdasági munkálatokon érteni kell 
a esoros értelemben vett mezőgazdálko
dással rokon gazdálkodási ágak, külö
nösen az erdő-, kert- és szőlőgazdálko
dás körében felmerülő munkálatokat is.

3. A  mezőgazdasági munkálatok biz
tosítása érdekében szüksége* honvédelmi 
szolgáltatások igénybevételére az alábbi 
S-okban foglalt rendelkezések irányadók.

2. §.
1. Mezőgazdasági munkára az erre 

ftllftlmM munkakötelezetteket lehet ki
rendelni. (9.300/1939. M. E. sz. rendelet 
2" '4* §•> 6. §. 4. bek.)

2. Honvédelmi dologi szolgáltatás rí
mén kötelezni lehet a gazdálkodót, a 
g^rU^ági gépválialkozót (bérszántó, bér
cséplő, stb.) és a fuvarozó vállalkozót 
orra, hogy használt állapotban levő 
gazdasági gépét vagy eszközét fogatos 
vagy gépi járómüvét, személy- vagy 
teherszállításra alkalmas állatát mező
gazdasági munkálatok végzésére ideig* 
lenesen átengedje. Ezt a rendelkezést 
nem lehet alkalmazni olyan dolgokra, 
amelyek honvédelmi szolgáltatás címén 
való igénybevétel alól méntesittetfek, 
kivéve, ha a mentesítés éppen a mező- 
gifrflafÁgt munkálatok biztosítása céljá
ból történt
? 3. Gazdasági gép kezelésére lehetőleg 
a gép hozzáértő birtokosát, illetőleg 
anríalf hozzáértő megbízottját kell ki- 
rwfrfhH

€ A jelen rendelet alapján mezőgaz
dasági honvédelmi ínunkára történt 
JUpuikalést azonnal meg kell szüntetni, 
ka a kirendelt pzemélyt egyéb honvé
delmi munkára honvédelmi munkajegy- 

vagy különleges légvédelmi szol
gálatra szolgálati jeggyel behívják, avagy 
mint közszolgálati nyugdijait (nyugbérest) 
az 5600—1940. M. £ . számú rendelet 
akipfán közszolgálat teljesítésére köte- 
InJk.

&. SeáUttóesekőznek (lónak, Őszvér- 
a ilb  fefeioi'vTagy gépjárműnek} mező- 

munkára, történi igénybevé- 
jmXu ynm ifll meg £ell szüntetni, ha a 
ttáfityóeszkőzt honvédelmi 
efe fa ^ a ini hon^ds ^ ^  rfaatoe^

W k) A  részére
Mnybevételre előre kijelölt tzáflüó- 
eazkftzt a  iátáa (város)- terű tatén k tö l 
gmk aU w  lehet *  jeka rendiiái alep- 
Î Jgécxybevenni, ha affiln ivalésflgyi 
mbfk ttír  a fconvéMmí * m & M efttl 
i | y v i n i T t  o r v  ■ f M W p  W L

. LA at aU btrtakta, Mar- 
ifiéi a&>játt n u U fto kás BHiMpsds* 
gg0  munkát végez, emunka vdfcréWoek 
ideje ebit tepdazeánt nem khet hon- 

elmén mezőgazdasági 
aankára kirendelni Az ilyen sgemllyt 
Ir  k i lehet azonban, rendelni, ha rendes 
—w jb ililf íii csupán atynn munkát 
fafeja* m *íy*t később is elvégezhet és 
á» i s  azokat a iinnhálfft, amelyek a 
betfség meffiélése szerint az általa

végzettnél sürgősebbek, még nem fejez
ték be minden gazdaságban.

2 Az 1. bekezdés rendelkezéseit meg
felelően alkalmazni kell gazdasági gé
peknek vagy eszközöknek, fogatos vagy 
gépi járómüveknek, személy- vagy 
teherszállításra alkalmas állatoknak az 
igénybevételére is.

4. §.

1. Ha a földmívelésügyi miniszter az
1. §. értelmében honvédelmi szolgálta
tások igénybevételét elrendelte, a gaz
dasági felügyelő (erdőfelügyelő) meg
hallgatásával nagy- és kisközségekben a 
főszolgabíró, városokban a polgármester 
állapítja meg, hogy hol és milyen mér
tékben van szükség a mezőgazdasági 
munkálatok elvégzésének biztosítása ér
dekében honvédelmi munka, illetve 
dologi szolgáltatás igénybevételére. A 
polgármester egyszersmind intézkedik a 
honvédelmi munkakötelezettek kirende
lése, illetőleg a honvédelmi dologi szol
gáltatásra kötelezés tárgyában. A főszol
gabíró á honvédelmi munkára kötelezett 
személyek és a honvédelmi szolgálta
tásként igénybevételre kerülő dolgok 
kijelölésére a közs. elöljáróságot utasítja.

2. Amennyiben a mezőgazdasági mun
kálatok elvégzése a járásban, illetőleg a 
városban igénybevett honvédelmi mun
kakötelezettekkel, illetőleg dologi szol
gáltatásokkal nem biztosítható, a főszol
gabíró, illetőleg a megyei város polgár- 
mestere az alispánhoz fordul megfelelő 
Intézkedés végett Az alispán, illetőleg a 
törvényhatóságijogu város polgármestere

. szükség esetében a földmívelésügyi 
minisztertől kér intézkedést a honvédelmi 
munkakötelezetteknek, illetőleg dologi 
szolgáltatásoknak más törvényhatóság 
területéről való igénybevétele iránt 
'  3. Magángazdaság részére honvédelmi 

munka és honvédelmi dologi szolgálta
tás igénybevételének abban az esetben 
lehet helye, ha eziránt a mezőgazdasági 
üzem folytatója a polgármesternél (köz
ségi elöljáróságnál) kdeimet terjeszt elő.

5. §.
1. A honvédelmi szolgáltatásoknak a 

jelen rendelet alapján való igénybevé
teléért térítés jár.

2. Honvédelmi munkáért a helyben 
szokásos díjazás (napszámj jár, ameny- 
nyiben az illető munkára nézve a gaz
daság* munkabérek megáHapfttattak, a 
térítés megállapítására Is ezek irányadók.

3 .A  honvédelmi szolgáltatás címén

igénybevett dolgok (állat, járómü. gaz
dasági gép vagy eszköz) használatáért 
ugyanaz a térítés jár, mint amelyet a 
dolognak a m. kir. honvédség részére 
való igénybevétele esetére a fennálló 
rendelkezések megállapítanak. Ha vala
mely dologra vonatkozóan nincs ilyen 
reedelkezésj a helyi viszonyoknak meg
felelő szokásos használati dijat kell té
rítésként megállapítani.

4. Az igénybevett állat takarmányo
zása. illetőleg az igénybevett gépnek 
üzemanyaggal való ellátása a térítésen 
feiül terheli azt, aki a térítést fizetni 
köteles.

6. §.
1. A teljesített honvédelmi szolgálta

tásért az 5. §. értelmében járó térítést 
úgyszintén az igénybevett dolog hasz
nálata közben felmerült kárért járó kár
térítést a szolgáltatást teljesítőnek első
sorban közvetlenül az köteles megfizetni, 
akinek mezőgazdasági üzeme részére a 
szolgáltatást igénybevették. Ha ennek a 
kötelezettségének nem tesz eleget, a 
térítésre (kártérítésre) jogosult vele
szemben igényét a honvédelmi szolgál
tatás teljesítésének helye szerint illeté
kes községi elöljáróság, megyei váro
sokban a polgármester, törvényhatósági 
jogú városokban a polgármester által 
kijelölt tisztviselő, Budapesten a kerületi 
elöljáró előtt érvényesítheti.

2. Az előbbi bekezdésben megjelölt
hatóság (községi elöljárósági az igény 
tárgyában az előterjesztett Írásbeli vagy 
jegyzőkönyvbe veendő szóbeli kére
lemre a lehetséges legrövidebb határ
időn belül a felek meghallgatása alap
ján határoz és ha marasztaló határoza
tot hoz, a teljesítésre háromnapos ha
táridőt szab meg. A határozat végre
hajtására a közadók behajtásánsk sza
bályai irányadóké

3. Az előbbi bekezdés értelmében ho
zott határozat éllen felebbezésmek van 
helye a főszolgabíróhoz, illetőleg a tör
vényhatóság első tisztviselőjéhez, aki 
Végérvényesen határoz. A felebbezésnek 
á marasztaló elsőfokú határozat végre
hajtására nincs halasztó hatálya.

4. Amennyiben a jelen §  értelmében 
jogerősen megállapított követelés a 
szolgáltatással megsegített mezőgazdasági 
üzem folytatóján, mint elsősorban köte
lezetten behajthatatlan, ezt mint térítési 
követeiéit, az 1939:R t-c. 129. §-ában, 
illetőleg a 8.500—1940. H, M. Yendelet 
1IL fejezetében szabályozott eljárás utján

T IN Í E N K U L I
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a kincstárral szemben is érvényesíteni 
lehet. A kincstárnak az így kifizetett 
összegeket visszkereseseti jogának gya
korlásaképpen az elsősorban kötelezet
től közvetlenül végrehajtás utján be
hajthatja. A végrehajtásra a közadók 
szabályai irányadók

7. §.
1. A honvédelmi szolgáltatásra vonat

kozó kötelezettség fennállása, terjedelme, 
valamint az igénybevétel foganatosítása 
tekintetében felmerült viták, vala
mint az igénybevétellel kapcsolatos 
panaszok tekintetében — a térítésre és 
kártérítésre vonatkozó követelések ér
vényesítését (6. 9J ide nem értve — a 
főszolgabíró (polgármester) határoz. A 
határozat ellen használt jogorvoslatnak 
az igénybevétel foganatosítására nincs 
halasztó hatálya. (1939:1L t.-c. 127. §.)

2. A közigazgatási hatóságok és a 
községi elöljáróságok vonakodás vagy 
mulasztás esetében a honvédelmi Szol
gál tatást kényszereszközök alkalmazá
sával is teljesittethetik és avégből kar
hatalmat, szükség esetében katonai 
karhatalmat is vehetnek igénybe. (1939:
II. t.-c. 126. §. 1. bek.)

8. §.
1. A büntetőjogi rendelkezéseket a 

honvédelmi munkakötelezettségen ala
puló felhívás (kirendelés) Iránt tanusi- 
sitott engedetlenség, a honvédelmi mun
kakötelezettségnek testi épség meg
sértésével vagy fondorlattal kijátszása, 
a beosztásnak, vagy rendeltetési helynek 
elhagyása, a honvédelmi munkakötele- 
zettség teljesítésének a munkaadó által 
való megakadályozása esetére az 1939 ;
11. t.-c. 184— 188. §-af állapítják meg.

2. Amennyiben a cselekmény súlyo
sabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el és két hónapig, há
ború idején hat hónapig terjedhető 
elzárassa] büntetendő, aki a dologi 
honvédelmi szolgáltatás címén mező
gazdasági munkálatok céljára kijelölt 
dolog (állat, járómű, mezőgazdasági gép 
vagy eszköz) átengedésével igazolatlanul 
késik, annak rendelkezésre bocsátását 
jogosulatlanul megtagadja, vagy az 
igénybevétel meghiúsítása céljából a 
kijelölt dolgot megsemmisíti, megron^ 
gáílja, elrejti, illetőleg az igénybevétel 
elől egyébként elvonja. A pénzbünte
tésre 1928:X. t  c. rendelkezései 
irányadók, a pénzbüntetés legmagasabb 
Összege nyolcezer pengő. A pénzbün
tetés átváltoztatásara és a kihágás el
évülésére az 1939 : 11. t. c. 212. §-ának
4. és 5. bekezdésében foglalt rendelke
zések nyernek alkalmazást A  kihágás 
miatt az eljárás a közigazgatási ható
ságnak, a rendőrség működési területén 
pedig a m. kir. rendőrségnek, mint 
rendőri büntető bíróságnak hatáskörébe 
tartozik. Az 1929: XXX. t.-c. 59. §-a 1. 
bekezdésének 3. pontja alkalmazás* 
szempontjából szakminiszternek a fifld- 
mivelésügyl minisztert kell tekinteni.

9. §.

1. Honvédelmi munkának a jelen 
rendelet alapján való igénybevétele ese- 
tén a honvédelmi munkakötelezettség 
szabályozásáról szóló 9300—1939. M .E  
számú rendelet 2—7. §-ai, 8. §-ának 3.,. 
18. §-ának 3. és 4., 19. §-énak 1. és 2. 
bekezdését, 21., 24., 26—28. J- n t meg
felelően alkalmazni kell, ugyancsak az 
említett rendelet 20. §-át is, azzal' az 
eltéréssel, hogy abban a katonai pa
rancsnokság helyett a közigazgatási ha- 
.tóságok (közséjgf elöljáróságok); a 2. 
bekezdésben említett elbocsátójegy he-* 
lyett pedi£ a közigazgatási hatóság 
(községi elöljáróság) által kiállított iga* 
zolványt kell érteni, továbbá azzal, 
hogy a 2. és 5. bekezdésben említett 
költségeket a munkásokat foglalkoztató 
gazdasági üzem folytatója viseli* aki 
■ml̂ utlf valószínű összegéi a közigaz* 
gatásí hatóságnál (községi elöljáróságnál) 
előlegezni köteUff. Egyebekben a jelén 
rendelet alapján elrendeli igénybetétei' 
körében a 9300-1939, M. EL sz. fend. 
rendelkezéseit nem lehet alkalmazni

2. 'A  gondozási féftayekre nézve a
11.200^1939. M. ÉTszám* i**k le f 
irányadó. Ha a jelen rendelet alapján 
igénybevett  személyt oht M nkáflt i|k 
kalmarrik, amelynek Im iben a  «e» 
zŐdtetett gazdasági mtmfcaeálidófc az 
Országba Mezőgsrrftfságt BfzfosUd Inté
zetni! balssstbirtosltási kötelezettség eíá 
esnek, az igénybevett személyeket bal* 
eset esetére éppúgy biztosítani kell* 
mint a szerződtetett m unkavállalókat 
ebben az esetben az állaffilrinoetázral 
izemben támasztható gondoláéi igény 
tekintetében a 11.200—1939. M. L  
számú rendelet 1. §-ának 5. ^bekezdését 
kell megfelelően alkalmazni

Bórdouy Lóozfó k le,
m. kir. ab ju tertlM k

Nyomatott. MOlier Kftvto fctajnK. 
nyandálflbM Swrta*; L tor. 13.


