
XXIII- évfolyam, 1944 évi március hó 2. 3. számUNG VARMEGYE

HIVATALOS LAPJA
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  
P e re s z lé n y i  E rn ő  d r .
v á r m e g y e i  f ő j e g y z ő .

Előfizetési ár :1 évre 10) pengő. Megjelenik minden csütörtökön. Dijmentei 
hivatalos hirdetések alap szerkesztőjéhez (Ungvár, vármegyeház) küldendők. i

i A  vármegye részére nyitott postatakaréki számlák:
Háztartás alap számla: 82.031. — Nyugdíj alap: 82-0S1. — Közúti alap: 82.331. — Ebadó alap: 
82.631. — Vegyes alap: 82131. — Gyámpénztári alap: 82.281. — Községi segélyalap: 82.181. — 
Szociális alap: 82.331. — Közigazgatási letét: 82.231. — Szegényjogon rendelt gyógyszer: 82.431.

Alispán, mint útlevél kiállító hatóság: 82.381.

Vármegyei szabályrendeletek és köz
érdekű határozatok.

Unq vármegyei m. kir. Gazdasági Fellgyelőség 
Mvgf. 200 1943,

T á r g y :
Az 1944. évre irányadó legkisebb és legnagyobb 

gazdasági munkabérek.

Hirdetmény
Az 1944 évre irányadó legkisebb és legnagyobb 

gazdasági munkabérek tárgyában kiadok 5.516 1943. 
M. E- számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 
218,800 1943. IX 1, F. M. szá*u rendelet 3. bek. 
alapján megállapított g a z d a s á g i  munkabérek a 
következők :

1 ) Az átlagot muakakifejtéssel és teljesítmény- 
nyel járó mezőgazdasági munkára vonatkozó lég 
kisebb és legnagyobb mezőgazdsiági napszámbér 
határa pengőben:

1. ősz). II. esz). III. ősz)
munkásoknál munkásoknál munkásoknál

alsó felső alsó felsf alsó felső
határ ha)ár ho)ár

január hóban 3.20 4 80 2 40 3.60 1.92 2 88
február „ 3 60 5 40 2 70 4.('5 2 16 3.24
március „ 4 20 6.30 3.15 4 73 2.52 3.78
április , 4.60 6 90 3.40 5.18 276 4.14
május „ 5 20 7.80 3 90 5.85 3 12 4.68
jvnius „ 5-40 8 10 4.05 6 08 3.24 4 86
július „ 5.40 8.10 4.05 6 10 3-20 4.90
augusztus ,, 4.80 7 20 3 60 5 40 288 4,40
szeplember 4 20 610 3.15 4.90 2 52 3 80
október „ 3 80 5.70 2.85 4.30 2 28 3 50
november „ 3.20 4 80 2.40 3.60 1 92 2.90
december „ 3 00 4 50 2,25 3 40 1 80 2.70

nyel járó mezőgazdasági munkára vonatkozó órabér 
fillérben :

I oszt munkásnál II. oszt. munkásnál III. oszt. munkásnál
legkistbb 40 fül. 30 fül. 24 fül.
legnagyobb 60 45 36 „

3.) A kaszálásra, aratásra, cséplésre és cséplő-

gépetetésre vonatkozó napszámbérek pengőben:
1 osztályú munkásnál II, osztályú munkásná

áprilisban 6 50 9 70 4.90 7.30
májusban 7.30 11.00 5 50 8.30
júniusban 7.60 11.40 5.70 8 60
juiusban 7 60 11 40 570 8 60
augusztusban 6.80 10 10 5-10 7.80
szeptemberben 5.90 8 90 4.50 670
októberben 5.40 800 4 00 6.10

4. A ruhára ártalmas műtrágya kéziszórásnál 
az l. számú alatti napszámbé'eknél illetőleg a 2.
szám alatti órabérnél 10 százalékkal magasabb bér • / . iar.

Arra vonatkozóan, hogy az egyes munkaválla
lók melyik osztá yba tartoznak a következő bekez
déseket kell irányadónak tekinteni:

I. osztályú munkás az a férfi, aki a 19. élet
evét betöltötte és aki nehéz munka kifejtésére (pl. 
kaszálásra, zsákolásra stb.) is képes.

II. osztályú munkás: a) az a teljes munkabírá
sú nő, aki a 17 életévét betöltötte, de 55. életévét 
még nem tölíöt'e be, b) az a teljes munkabírású 
férfi aki a 16. életévét betöltőbe, de 19. életévét 
még nem töltötte be. c) nehéz munkára nem képes 
az a férfi, aki a 19. életévét betöltötte.

III. osztályú munkás: a) az a férfi, aki a 16. 
és az a nő, aki a 17. életévet még nem töltötte be,
b) az a férfi, aki a 60 é i az a nő, aki a 55. élet
évét betöltötte.

A fenti csoportositástól eltérően azonban a 
munkaadó a 19. életévét még be nem töltött férfi 
munkást elsőosztályu munkásként, a 60 életévéi 
betöltött férfi munkást pedig másodosztályú mun
kásként is alkalmazhatja abban az esetben, ha az 
a magasabb osztályban megkívánt munka kifejté
sére képes*

5. Muukaszüneti napok téliesített munkáért 
fizetendő munkabér

Munk»S2ünali napon teljesített munkáért az l.
2. 3 és 4. s>ám alatt megállapított béreknél 25 szá
zalékkal magasabb munkabér jár.

6. Az egészbéres gazdasági cselédek évi bére:
a) gabonajárandóság 16 q. gabona (ebből 

legalább 14 q kenyérgabona),
b) földjárandóság: 1600 négyszögöl szántóföld 

■legszántva tavaszinak és 200 négyszögöl kertiföld;
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c) állattartás;
1. egy tehéntartás (a helyi szokásnak megfe

le lő tartáson) és a tehén borjának tartása elválasz
tásig nős vagy családos cseléd részére. A nőtlen 
cselédnek is jár tehéntartás, ha családfenntartó. A 
nőtlen cselédnek naponkint egy liter tej jár.

A tehéntartást a munkaadó naponkint kiszol
gáltatandó tejjárandósággal megválthatja. A tejjáran
dóság címén családonkint egy liter tej mint alap- 
tejjárandóság, ezen felül a harmadik gyermektől 
kezdve gyermekenkint és naponkint fél-fél liter tej 
jár a gyermek 12.-lk életévének betöltéséig.

A cselédtehén részére istálóról, alomszalmáról 
a helyi szokásoknak megfelelő apaállatról és s fe
le költség c re jég pásztorról a munkaadó gondos
kodik.

2. egy anyasertés és egy évi szaporulatának 
legelőn tartása.

A cselédsertések részére legeiéről, megfelelő 
apaállatról és a fele költség erejéig kanászról a 
munkaadó gondoskodik, atban az esetben, ha a 
sertéspestis eüeri szimultánozás nincs hatósági en
gedélyhez lö lve, vajy a hatóság a sz ímultároltást 
engedélyezte és ha a munkaadó saját sertéseit szi- 
multánoztPtja. a munkaadó a cseléd kívánságára a 
cseléd fogékony sertéseinek egyidejű szfmultánozá- 
sáról is gondoskodni köteles. A crelédsertések ol
tásához f«ihasznált szérum árának felit, az állator
vosi költségeknek pedig teljei összegét a munka
adó visel';

3 baromfitarlás ('agelőn vagy a ház körű') a 
helyi szokás szerint;

A cselédállatok trágyájával a ’ munkaadó sza
badon rendelkezik.

d) tüzelőjárandóság: 18 q. darabos szén, vagy 
6 ürméter kemény hasábfa, vagy 8 ürméteres ke
mény 5 9 cm. átmérőjű dorongfa vagy 12 ürmétrr 
kemény 2 5 cm. átmérőjű botfa, vagy 20o kéve rozsé;

0) Iská̂ *
f) sójárandóság 12 kg.
g) készoénzjárandóság ISO.— pengő.
7, A bentkosztcs egészbéres gazdasági cselé

dek évi bére:
évi bér mellett: a) teljes ellátás, b) 12 q. búza 

és egy pár bakkancs Havi bér melleit a) teljes ellá
tás, készpénzfizetés: decembertől—márciusig havi 39. 
pengő áprilistól—novemberig havi 58.50 pengő.

8. Az araás hordás és asztagolés együttes mun 
kájáért járó részes munkabér:

élelmezés mellett a termény és a szalma 11 ik 
része, éle'mezés nélkül a termény és a szalma 
10,-ik része jár

biztosíték (vagylagos munkabér) kafaszfari 
holdanként: élelmezés mellett 55 kg, élelmezés nél
kül 65 kg.

9. A cséplés és kasza’ózás 'gyütfes munkáira 
vonatkozóan megállapított részes munkabér.

a) sa'át (nem bércséplő) gépnél 4 százalék, 
élelmezésrél 3.5 százalék, élelmezés nélkül 4 százalék

A részbérben az etetők munkabére ie benn 
foglaltatik

b) bércséplőgépnél
1. elevátoros gépnél élelmezéssel 3 százalék, 

élelmezés nélkül 3 5 százalék.
2. elevátcrnélküli gépnél élelmezéssel 3 5 szá

zalék. élelmezés nélkül 4 százalék.

A részbérben az etetők munkabére nem fog. 
laltatik benne.

Aratásnál és cséplésnél élelmezés elmén a kö
vetkező élelmiszerek szolgáitatandék ki;

Fejenként napi 1.5 kg. kenyér, heti 1 kg. sza
lonna, heti O.ő kg. hús, heti 2 kg. főzőliszt és heti 
1.— pengő fózőpénz.

Minthogy a fenti járandóságok teljes kiszolgál
tatását a közellátási rendelkezések nem teszik le- 
hetővé, munkaadó a ki nem adható járandóságok 
helyett egyéb (tej, vaj, bab, borsó, stb.) élelmi
szereket is adhat. Az élelmiszerek tápértékének 
azonban a megálladltott élelmiszerjárandóságával 
azonosnak kell lenni,

10. A burgonya részes munkájára megállapí
tott bér.

A burgonya részes munkájáért a termény 1 ,-ad 
része jár, melyért munkavállaló a következő ké
zimunkákat köteles e’végezni:

veté9, ápolás (háromszori kapálással és töltö- 
getéssei), betakarítás beleértve a válogatást, prla- 
mábarakást, valamint a prizmának szalmával és egy 
ásónyi földdel letakarását is) és behordas (beleért
ve az elvermelést Is) összes kézimunkái.

11. A fergeri részes munkájára megállapított bér
A tengeri részes munkájáérl a termésből, a

köztes terményből és a helyi szokás szerint a 
szárból ' ,  ad— 13 ad rész jár, melyért munkavállaló 
a következő kézimunkákat köteles elvégezni: 
vetés, ápolás ( egyeiéssel, háromszori kapálással) faty 
tyozáf sál betakarítás (beleértve a válogatást, a szárnak 
a föld szintjéig való levágását és a kötözést is) és 
a behordás (beleértve a szár behordásával kapcso
latos kézimunkát és a góróberakást Is) összes 
kézimunkái.

12. A répa részes munká'ára megállapított bér:
Takarmányrépánál a termés 73 ad része jár,

melyért munkavállaló a következő kézimunkákat 
köteles elvégezni:

ápolás (egyszeri sarabolással, egyeiéssel él 
kétszeri kapálássá ) betakarítás (beleértve a terme
lés helyén való prizmázást) és a behordás összes 
kézimunkáit.

13. A réti széna és sarju részes munkájára 
megállapított bér.
széna: alsó határ i-ed rész, felső határ ‘ Vad  rész, 
sarju: alsó határ ’/3-ad rész, felső határ "/,-ed rész.

14 Szőlőgazdasági munkabérek:
Az általános munkakifejtéssel járó szőlőgazda

sági munkáért az 1. sz alatt megálapitott nap
számbérek legfeljebb 20 százalékkal' emelhetők-

Az önállóan végzet permetezés és puttonozá- 
sért az 1. sz. alatt megállapított bérek legalább 20 
százalékkal emelendők, illetőleg leqfeljebb 30 szá
zalékkal emelhetők.

A szőlő szakmánymurkájára megállapított bérek 
1. nyitás tőkénkint 2.5 fillér, 2. első mély kapálás 
tőkérkint 2 fillér, 3. második és harmadik sekély 
kapálás tőkénkint 1,5 fillér, 4. fedés tőkénkint 3 
fillér. 5. ottás gondozással és ötszöri kocsozássei 
darabonkint 12. fillér.

Vincéi érek az évi tiszteletdijon felül minden 
munkában eltöltött napért legfeljebb 7.— pengi 
napszámbért kaphatnak.

Ungvár, 1944. január hó 3I-én.
________ ________ Ungviri m. klr. Qazd. felügyelőség.

Nyomatott: Homyák Sándor ..Viktória- könyvnyomdájában Unfivár. Plotényi-part 13.
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