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Vér be mártott
tollal, óriási ákom-bákomokkai, 
most írja a sors az emberi nem
véges-végtelen színjátékénak
talán legdrámaibb felvonását. 
A cselekmény szédületes iram
ban bonyolódik. Sokszor több 
sorsdöntő esemény zsúfolódik 
egy-egy nap huszonnégy órá
jába, mint amennyi máskor 
éveket töltött ki. Sohasem lá
tott tömegjelenetek játszódnak 
le szemeink előtt, a színtér 
pedig ma már az egész föld
golyó, mind az öt világrészé
vel és minden tengerével.

A nagy játékban kivétel nél
kül mindnyájunknak szerepet 
kellett vállalnunk, amelyet, jól 
vagy rosszul, el kell játsza
nunk : senki sem vonulhat félre, 
hogy páholyból, kényelmes 
bársonyfotőjbe süppedve, távol
ról szemlélje a fejleményeket. 
Nézők, — de egyben szerep
lők is vagyunk valamennyien I

Ebből pedig kézenfekvően 
következik, hogy soha jobb 
alkalom nem nyílott a „sereg
szemlére", arra, hogy embere
inket jobban szemügyre vehes- 
sük, hogy erről is. arról is 
leránthassuk az álarcot és 
megállapíthassuk mi rejtőzik 
mögötte. Abból, hogy manap
ság ki, hogyan viselkedik, 
ínilyen álláspontot foglal el, 
milyen szerepet vállal önként, 
vagy hogyan játssza végig a 
reászabott szerepet, csalhatat
lan, hű képet nyerhetünk min
denkiről.

Most elválik, hogy ki mond
hatja joggal magáról, hogy jó 
magyar és ki az, aki ezt csak 
álnokul elhitetni szeretnél

Mindaz, aki érdemes arra, 
hogy a magyar nemzet tagjá
nak nevezze magát, hogy ré
szesüljön a magyar föld áldá
saiból : tudja a kötelességét és 
tőle telhető legjobb szándék
kal teljesíti is i

Fegyelmezetten, gondolkodás 
és ellenvélemény nyilvánítása 
nélkfil végzi feladatát, s ha 
kell, készségesen, zúgolódás 
nélkül vállalja a legsúlyosabb 
áldozatokat is f

Ha a közösség érdeke úgy 
kívánja, boldog lemondással 
rendeli alá a saját egyéni ér
dekét 1

Józanul megfontolja minden 
cselekedetét, vigyáz minden 
szavára, — nehogy akaratla
nul is ellenségeink segítségére 
Hegyen, nehogy véletlenül is 
tápot nyújtson az álhírterjesz- 
télnek!

De tudjuk: sajnos. — akad
nak sorainkban árulók Is. Van
nak akflc nemzeti érzésűkből 
kivetkőzve, vagy idegen faji- 
sáluknak eleve Idegen lelki
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ségével hajlandók eladai a 
nemzetet, amelynek kenyerét 
eszik. Mit törődnek ezek a 
magyar jövővel — hiszen az 
ő;céljaik mások és tudatosan, a 
leggaládabb eszközöktől sem 
riadva vissza, törekednek azok 
elérésére !

Elsősorban nemzetünk lelki 
egységét igyekeznek megbon
tani, gazdasági erőinket meg
bénítani. Rémhíreket sugdos
nak, lázítanak, „láncolnak**,

drágítanak, szabotálnak. A 
gazdasági élet egyensúlyát és 
a közeilátás biztosítását szol
gáló rendelkezések furfangos 
kijátszával egyszerre két cél 
felé törekszenek : egyrészt alá 
akarják ásni országunk anyagi 
abpjait, másrészt pádig jogta
lan, bűnös haszonra akarnak 
szert tenni. Könnyen kockázr 
tatják még a szigorú bünteté
seket is, hiszen érzik, hogy 
ebben az országban hamarosan
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úgy sem lesz sok vesztenivaló
juk !

A külső ellenséggel szemben 
megvédik hazánkat honvédeink,
— belső ellenségeinket azon
ban itthonmaradottaknak kell 
leküzdeniök.

Katonás fegyelemre, kemény 
elszántságra és harcos össze
fogásra van szükség ehhez is !

Nem tűrhetjük, hogy a ma
gyarság diadalmasan terebé
lyesedő fiját férgek rágják!

Felfokozott érdeklődéssel tekint járásunk a 

Magyar Élet Párt vasárnapi seregszemléje elé
A nagy választmányi ülés fél 11 órakor lesz a GISz-ben —  Az ülésen 
megjelenik és felszólal Bárczay János föidmívelésügyi államtitkár is

A Magyar Élet Pártjának 
szarvasi csoportja lázas izgalom
mal készül a vasárnapi nagy
választmányi ülésre, melynek 
nemcsak az ad különös érde
kességet és jelentőséget, hogy 
a kisgazdák székházában lesz, 
de főképpen az a tény, hogy 
részt vesz azon és fel is szólal 
földmívelési kormányzatunk e- 
gyik vezető exponense, Bárczay 
János államtitkár is. Ügy érez
zük, ez az egész ünneplés a 
szarvasi kisgazda társadalomnak 
szó1, azoknak, akik elvetették, 
megértvén az idők szavát, az 
örök ellenzékiség atavisztikus 
örökségét s munkás, dolgos, 
hatalmas erőt képviselő törhe
tetlen egységüket beállították 
az új országépítő kormányprog- 
rammba. Ennek a nagyjelen
tőségű elhatározásnak, példának 
a dicsérete lesz egyrészt a 
vasárnapi seregszemle. Ezt kö-

vetőleg azonban igen fontos s 
tekintve a megjelenő honatyák 
számára és felszólalására, szé
les medrű bel- és külpolitikai 
beszámolót hallunk és legfő
képpen az új mezőgazdasági 
politikáról — bizonyára igen 
sok belső, eddig még nem hal
lott terv, vagy elgondolással 
fűszerezve — Bárczay János 
ajkairól. A felfokozott érdek
lődés nagyobbik része őfelé 
fordul; de nem kisebb várako
zással tekint a vármegyében 
igen jól ismert két képviselő: 
Mezey Lajos dr. és vitéz Váradi 
László felszólalása elé — kik 
az államtitkárt Szarvasig kísérik 
útján, sőt a Szarvason már több 
ízben megfordult orosházi, ili. 
megyei képviselő, Csizmadia 
András felszólalása. Megjelenik 
és fel is szólal a gyűlésen

baiczai Beliczey Miklós, vár
megyénk szeretett főispánja is; 
kíséretében lesz dr. Bíró Zoltán 
vármegyei központi MÉP-titkár.

Az államtitkárt és kíséretét 
Kondoroson küldöttség fogadja. 
A küldöttség tagjai lesznek: 
dr. Ugrin László j. főszolgabíró, 
dr. vitéz Zerinváry Szilárd or
szággyűlési képviselő, Selmeczy 
Géza MÉP kerületi elnök. A 
gazdakör előtt vitéz Tepliczky 
János gazdaköri elnök, a gyűlés
teremben oedig dr. Medvegy 
György MÉP elnök üdvözli az 
érkezőket. Az ülésen mint fen
tebb jeleztük Bárczay János 
államtitkár, Beliczey Miklós fő
ispán, Mezey Lajos dr., Csiz
madia András és vitéz Várady 
László mondanak beszédet.

Az ülés után szfikkörú ebéd 
lesz, majd a képviselők tovább 
folytatják útjukat Békésszent- 
andrás, ill. Csabacsűd felé.

Kötelező az ipari növények termelése
A hivatalos lap vasárnapi 

számában rendelet jelent meg 
az egyes ipari növények ter
melésének szabályozásáról.

A rendelet szerint qzok a 
gazdák, akik 50 holdat meg nem 
baladó ingatlanon gazdálkod
nak, a tengerivel bevetett terü
leteket szegélynövényként nap
raforgóval kötelesek bevetni. 
Aki eddig szegélynövényként 
cirokot vagy kendert vetett, 
továbbra is ezeket termesztheti.

Az 50 holdnál nagyobb terü
leten gazdálkodók szántóföldi 
művelés alatt álló ingatlanuk 5 
százalékának megfelelő terüle
tén napraforgót Vágy olajlent 
kötelesek termeszteni.

Azokon a tér Öleteken, ame

lyeket a föidmívelésügyi minisz
ter ricinustermelésre rendelettel 
kijelöl, az 500 holdat megha
ladó . területen gazdálkodók 
szántóföldi művelés alatt álló 
területük 2 százalékán ricinust, 
kötelesek termelni. A ricinus 
termesztésére kötelezett 50 hol
don felüli gazdálkodó napra
forgót, illetőleg olajlent főter
ményként szántófSraí nevelés 
alatt álló területe három szá
zalékának (nem 5 százalék) 
megfelelő területen kőteles csak 
termeszteni.

Az, aki a*z 1940—1941. gaz
dasági évben rostlent, illetőleg 
kendert termelt, ezután is leg
alább olyan területen kőteles 
ezeket a növényeket termesz*

teni, mint az elmúlt gazdasági 
évben.

A rendelet ezután előíráso
kat tartalmaz a művelésre vo
natkozóan, majd előírja, hogy 
a termelt növényeknek a meg
állapított áron váló átvételéről 
az iparügyi miniszterrel egyet
értőén gondoskodik.

A rendelet előírja, hogy a 
vetésterülethez mérten szüksé
ges vetőmagot ingyenesen igé
nyelhet az,, aki ricinust ter
meszt, továbbá az a 100 kát. 
holdat meg sem haladó szántó
földi területen gazdálkodó, aki 
olajlent termeszt. A 100 holdon 
felült gazdálkodó •  szükséges 
olajlenvetőmagot hatósági áron, 
Már nélkül vásárolhatja.
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Aki szerződés alapján napra
forgót, illetőleg olajlent legalább 
két kát. holdon vagy ricinust 
legalább egy kát. holdon ter
meszt, annak — kérelmére — 
a termeltető vállalat m inden év 
június hó 1. napiától kezdődően 
kőteles holdanként 50 pengő 
kamatmentes termelői előleget 
adni. A rendelet szabályozza, 
hogy a termelőnek mennyi 
olajpogácsára van igénye és 
hogy az előleget hogyan kell 
visszafizetni. Ezután közigaz
gatási természetű intézkedése
ket, majd súlyos büntető szank
ciókat tartalmaz.

A szarvasi tésztagyár árdrá
gítási bünperében felmentő 
ítéletet hozott a gyulai kir. 
törvényszék Juhász-tanácsa
A gyulai királyi törvényszék 

uzsorabírósági tanácsa dr. Ju
hász Imre kir. törvényszéki bíró 
elnöklésével táigyalta Kutas’ 
György és négy társa árdrágí- 
tási bűnügyét.

Lopusni Mária szarvasi lakos 
tésztagyári üzemet tart fenn, 
melynek üzemvezetője dr. Las- 
sányi János, a gyártmányokat 
pedig Kutas György szarvasi 
tésztanagykereskedő hozza for
galomba. Az üzem szép forgal
mat bonyolít le, árujukat viszik 
az ország minden részébe.

A királyi ügyészség azért 
emelt ellenük vádat, mert a 
106.900—1941. Á. K. rendelet
ben a szárított tésztaneműekre 
megállapított legmagasabb árak
nál drágábban adták el áruju
kat. De a vádlottak padjára 
került a szatmárnémeti Hunnia 
kereskedelmi vállalat igazgatója 
is, aki továbbadás végett vásá
rolt a Lopusni-gyár áruiból és 
Klein Miksa ügynök, aki ezt 
az üzletet közvetítette.

A tárgyaláson beigazolást 
nyert, hogy az árkormánybiztos 
rendelete olyan száraztésztára 
vonatkozik, mely egységes bú
zaliszt és tengeriliszt keveré
kéből készül, Lopusniék pedig 
nullásliszt és tengeriliszt keve
rékéből készítették árujukat, 
s ezek legmagasabb árát dr. 
Ugrin László szarvasi főszolga
bíró, mint erre illetékes ható
ság állapította meg, Lopusniék 
pedig ezt a főszolgabírót- maxi
mális árat nem lépték túl.

A királyi törvényszék az 
összes vádlottakat felmentette 
az árdrágítás vádja alól, ami 
ellen a királyi ügyész semmi
ségi panaszt jelentett be.

Ezzel, az üggyel kapcsolatos 
az az árdrágítási bűnper, a- 
mely a győri királyi törvény
szék előtt folyt, Vértes győri 
kereskedő és Weiczner Jenő 
szarvasi ügynök ellen. Vértes 
is vásárolt árut Weiczner Jenő 
közvetítésével a Lopusni-gyár
tól. A győri törvényszék Vértes 
kereskedőt árdrágításért hét
hónapi fogházra Ítélte. Weicz
ner Jenő azonban nem várta 
meg a főtárgyalást, még annak 
megtartása előtt leugrott az 
emeletről és félholtra zúzta 
magát. Még most is a kórház
ban fekszik.

Jócsaládból való, 
ügyes leányt felvesz 

a Müller-nyomda.

Rendes bíróság elé állították a szentandrási gyújtogató asszonyt
Még Január hó 22-én virra

dóra történt, hogy kigyulladt és 
teljesen leégett Gyömrei József 
békésszentandrási fűszer- és 
vegyeskereskedése. A tűz az 
üzletberendezéstől az utolsó 
portékáig mindent elpusztított 
s reggelre, mire a tüzet a 
szomszédok felfedezték, csak 
az üzlet négy csupasz fala me- 
redezett az ég felé, A kiszállott 
tüzrendészeti bizottság kétség
kívül megállapította, hogy gyűj- 
togatás történt. A csendőri 
nyomozást tehát ez irányba 
kezdették meg s rövidesen 
meglepő eredményre vezetett. 
Vallomástételre jelentkezett u- 
gyanis özv. Templom Andrásné 
Sinka Erzsébet, aki elmondotta.

hogy a tüzet megelőzően vele 
együtt a Gyömrei-féle üzlet ud
varában járt Gyömrei elvált 
volt felesége, Farkas Rozália, 
hogy megbosszulja — úgymond
- valami miatt volt urát. Azt 
hogy Farkas Rozália gyújtotta 
volna fel az üzletet, nem tudja, 
de erősítgeti, hogy a kérdéses 
éjjelen ott jártak s Farkas Ro
zália betörte az üzlet egyik 
udvar felőli ablakát, azt, amely
ről később megállapították, hogy 
a tűz onnan eredt, ilL indult 
eh A csendőrség a súlyos gya- 
nűokok miatt, jóllehet Farkas 
Rozália mindmáig tagadja a 
cselekmény elkövetését, Temp
lomáét és Farkas Rozáliát le
tartóztatta, s január 31-re már

ki is tűzte a gyulai kir, tör
vényszék statáriális bírósága ez 
ügyben a fő tárgyalást. A hely
zet itt sem változott, közvetlen 
bizonyítékot a bíróság sem tu
dott felkutatni s bizonyítás ki
egészítést rendelvén el, az 
ügyet a rendes bíróság elé 
utalta.

Szerdán délelőtt 10 órakor 
szállt ki Békésszentandrásra a 
törvényszék yizsgálóbírája, egy
részt hogy újabb tanúkat hall
gasson ki, másrészt viszont, hogy 
a szükséges helyszíni szemléket 
megejtse. Munkája a késő esti 
órákig tartott s eredményéről 
valószínűleg csak a főtárgyalás 
után lesz módunkban beszá
molni.

Hírek
Istentiszteletek:

A szarvasi ág. h. ev. ó-templomban 

vasárnap délelőtt 8 órakor tót, délután

6 órakor magyar, az újtemplomban d. 

e. 8 órakor magyar istentisztelet van.

Istentiszteletek a szarvasi róni. kát. 

templomban: vasárnap és ünnepnap 

fél 9 órakor diákmise, fél 10 órakor 

csendes mise, fél 11 órakor szentbe* 
széd, nagymise. D. u. 4 ó. ájtatosság- 

Köznapokon szentmise 8 ó.

Szarvason református istentiszteletet 

tartanak vasárnap délelőtt 10 órától az 

Árvaház disztei mében.

— Halálozás. Január 27-én 
váratlanul elhunyt Pajtás Gyula 
m. kir. honvéd vezérkari ezre
des, számos kitüntetés tulaj
donosa, a szarvasi gimnázium 
volt növendéke, életének 48 
évében. A fényes tehetségű, 
magas képzettségű, harctereket 
járt s Európa főbb városaiban 
mint katonai attasé működött 
katona egyike volt a magyar 
honvéd vezérkar legkiválóbb
jainak, aki éppen most állott a 
tábornoki kinevezés előtt. Az 
elhunytban Karcsai János volt 
szarvasi MÁ.V főnök sógorát 
gyászolja. Sok tisztelője, isme
rőse és jó barátja kegyelettel 
emlékezik a nemesszívű kiváló 
katonára, akit szive ölt meg idő 
előtt. Pajtás Gyulát január 29-én 
Komáromban temették az ev, 
vallás szertartása szerint, ham
vait szülőföldjére, Csanádpalo- 
tára szállították. Meleg és igaz 
részvétünk száll a gyászoló 
család felé.

— Kiss Sándor nyugalomba- 
vonulása. A m. kir. vallKs- és 
közoktatásügyi miniszter 18.660/
1941. Eln. sz. rendeletével Kiss 
Sándort, a tanítónőképző és 
leányllceum igazgatóját saját 
kérelmére nyugállományba he
lyezte. Kiss Sándor igazgató 
több mint három évtizedes ta
nári és húszévi igazgatói mű
ködése alatt mint tanár, mint 
igazgató kitűnő pedagógiai ér
zékről, az összes tárgyúra ki
terjedő általánosan elismert 
nagy képzettségről és sokoldalú 
műveltségről tett bizonyságot. 
Mint igazgató a legnagyobb 
lelkiismeretességgel, f áradna tat- 
lan szorgalommal* magas intel
ligenciával és hozzáértéssel ve
zette az intézetet és segítette 
át a két ízben bekövetkezett 
▼álságos időkön, Mint köztar*

tás- és gazdaságvezető és gond- 
nők példája volt a hűséges 
sáfárnak, aki nemcsak gondo
san őrködött az intézet meg
lévő falai felett, hanem azokat 
jelentősen gyarapította is az 
intézet jövedelméből szerzett 
értékes ingatlanokkal és saját 
becses ajándékaival. Mindig az 
intézet érdekéért harcolt, a 
fegyelem megszilárdításáért, az 
oktatás színvonalának emelésé
ért, az intézet benépesítéséért, 
E sok küzdelem felemésztette 
erejét, munkabírását, kimerült, 
ezért kérte nyugalombahelye' 
zését. Mindezekért az intézet 
örök hálával és köszönettel 
tartozik neki-

— A Szarvasi Vöröskereszt 
Fiókegylet közgyűlése. A szarvasi 
Vöröskereszt Fiókegylet január
30-án délután tartotta évi ren
des közgyűlését dr. Nádor Jenő 
elnökletével a községháza nagy- 
tanácstermében. Dr, Nádor Je
nő elnöki jelentésében beszá
molt a fiókegylet 1941. évi 
munkásságáról. A túlnyomóan 
háborús jótékonysági munkás
ság fényes eredményeket hozott, 
ami dicséretére válik Szarvas 
hazafias társadalmának. A fiók
egylet előkészítette egy száz
ágyas hadikórház felállítását. 
Szarvas községének lakossága 
temérdek felszerelési tárgyon 
kívül felajánlott 100 drb ágyat 
és 1705'10 pengőt. A járás töb
bi községei és Szarvas kész- 
pénzbeli felajánlása 3412*20 P t 
tesz ki, természetben pedig 
annyit, amennyiből a kórház 
felállítható lesz, A községgel 
együtt bonyolította le a fiók- 
egylet a vöröskeresites napok 
gyűjtését; ennek eredménye 
176402 pengő Volt. A gyűjtést 
Szarvas lelkes hölgyei végezték, 
a fényes eredmény elérésében 
nekik van oroszlánrészük. Sze- 
retetcsomagokból december e- 
lején négy hatalmas ládával 
adott fel a fiókegylet, míg azok 
megváltása címén 1206'30 P 
jött össze. December folyamán 
özv. Frecskáné jótékonyságából 
vőröskőresztes mozielőadás volt, 
ennek egész tiszta jövedelmét 
a tulajdonosnő a fiókegyletnek 
engedte át, A közgyűlés öröm
mel állapította meg Szarvas és 
a szarvasi járás társadalmának 
minden dicséretet megérdemlő, 
példás, hazafias áldozatkészsé
gét, melyet felsőbb helyen is 
elismertek. A közgyűlés ezután 
a választmányt egészítette ki 
új tágokkal, majd a megürese
dett tisztségeket töltötte be.

Alelnök lett dr. Molnár János 
községi ügyvezetőorvos, titkár 
Korún Kálmán. Vitéz Takács 
István pénztáros pontosan és 
gondosan végzett pénztári je
lentése után végül az elnök 
javaslatára kimondotta a köz
gyűlés, hogy a most kezdődött 
egyesületi évben minden vona
lon kiterjeszteni óhajtja a fiók
egylet munkásságát.

— 3ól sikerűit farsangi-est az
Iparos Körben. A Szarvasi Ipa
ros Asszonyok és Leányok E- 
gyesülete február hó 2-án, 
hétfőn este az Iparos Körben 
rendezte meg farsangi móka
estjét, amely iránt igen élénk 
érdeklődés nyilvánult meg. Az 
est műsorát mókás egyfelvoná- 
sosok, nótaszámok és monológ 
adták a megjelentek legteljesebb 
megelégedésére. Az egyfelvo- 
násosok szereplői a tőlük tel
hető legjobbat nyújtották. A 
legkiemelkedőbb közülük Zrak 
Mária volt, aki ezúttal is nagy
szerűen megállta a helyét és 
szereplőtársai fölé emelkedett, 
akik szintén jó felkészültségről 
tanúskodtak. Nóta-számaikkal 
Timár Györgyi és Bankó Pál 
arattak jmegérdemelt sikert. Az 
előadást tánc követte, s az jó 
hangulatban a késő éjszakai 
órákban ért véget. (■*)

— Műsoros farsangi-est lesz 
(Büffével) február 14-én fél 6 
órai kezdettel az Árpád* szálló 
emeleti kishelyiségeiben. Rész
vételi jegy 1*50 pengő, az ifjú
ság részére 1 pengő. A tiszta 
jövedelem a református egyház 
javára fordíttatik.

—  Képviselőtestület közgyűlés.
Szarvas nagyközség képviselő
testülete szombaton január hó 
31-én a községháza nagytanács
termében rendkívüli képviselő- 
testületi közgyűlést tartott élénk 
érdeklődés mellett. Tudomásul 
vette a közgyűlés dr. Készt 
Ármin zsidó képviselőtestületi 
tagságának törlését, letárgyalta 
a villanyáramdíj felemelését, tu- 
domásnl vett több közgyűlési 
határozat ügyében hozott kis- 
gyülési határozatot.

— Rizselosztás. A budapesti 
rizshántoló malmok elszámolási 
irodája körrendeletben értesí
tette a rizselosztással megbízott 
kereskedőket, hogy a már le
szállított és kereskedők között 
szétosztott rizs mindaddig nem 
bocsátható ki a fogyasztó kö
zönség részére, míg a Közelié* 
tási Miniszter rendelete a havi 
fejadagról meg nem jelenik.
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február hó 7-én, 

szombaton este fél 

6 órako’ a Szent 

István Otthonban.

—  Vidám-e*!. A helybeli KIÉ 
ifjúsága február hó 8-án, este
6 órakor nagyizabású vidám* 
estet rendez a? egyházi dísz
teremben, melyre mindenkit 
szeretettel vár tz egyesület ve
zetősége.

— A kereskeJőallcolmazottak 
egyesülete múlt szombaton este 
tartotta meg miiden évben szo
kásos álarcos* éi jelmezestélyét, 
amely ezúttal js — hasonlóan 
az elmúlt _ esjtendőkhöz — 
pompásán sikerült mind erköl
csi, mind anyagivonatkozásban, 
A bált hangulatossá különösen 
a nagy számbal felvonult jel
mezesek tettét, de a jókedv 
megteremtése ériekében a gon
dos rendezőség is mindent el
követett s utólag megállapít
hatjuk — eredménnyel végez
vén fáradozásukat. A sikerhez 
úgyszintén Furár János bohém- 
tánczenekara is nagyban hozzá
járult. ötletes jelmezeikkel kü
lönösen Kovács Ácsi, Zrak Má
ria, Podani Etel és Komár Er
zsébet keltetek feltfnést. (J)

— Új lakbénrendelet. Most 
jelent meg a a. kir. miniszté
riumnak a re?delete, amely 
korlátozza az ' új házakban a 
felmondási jog>t és rögzíti a 
lakbéreket. Az 1940. évi január 
23. után épült házban azt a 
bért kell fizelni, amelyben a 
bérbeadó a hál felépítése után 
az első bérlővel elsőízben meg
állapodott. Ilyeo lakások bérle
tének a felmondása hatálytalan, 
egyébként niots helye a fel
mondásnak. Ali a felmondás 
hatálytalansága következtében 
a már kibéreli lakásba nem 
tud beköltözni, eddigi lakását 
szintén megtaAhatja. Szövet
kezeti és tárAqházban lévő 
lakások bérletit a bérbeadó 
azon a cicién, ftogy a lakásra 
saját magának van szüksége, 
csak akkor mondhatja fel, ha 
a ház már a rüidelet életbe
lépése előtt tulajdona volt. A 
lakásrendeletek e rendelkezé
seit irodai műterem, műhely 
céljaira bérelt helyiségekre is 
alkalmazni kell. Az üzlethelyi
ség bérletét l bérbeadó az 
iparhatóság felszólítására köte
les felmondani, ha a bérlő kö
tött forgalmú éruk árusítására 
nem jelöltetett ki, Íi7 az előző 
fizleti évben üzleti évben üzleti 
tevékenysége körében 60 szá
zalékkal kevesebb üzleti for
galmat ért eL A lakáscserét 
szintén be kell jelenteni a ha
tóságnak.

— Magyar Föld, A falusi há
zak építése és a székely fa 
címmel írt vezetőcikket Sajgó 
József közbirtokosság! és gaz
daköri elnök a Magyar Föld 
legújabb számában. Megren
delhető : Budapest, VH< Erzsé* 
bet-körút 7, Mutatványszámot 
U küld • kUdébfrfttal

— Házasság. Bárány Miklós 
és Örvös Edit folyó hó 1-én 
házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

—  Németnye'.vi tanfolyam. A
müncheni Német Akadémia és 
a budapesti Német Tudományos 
Intézet támogatásával működő 
német nyelvi tanfolyamok ismét 
megindulnak Szarvason február 
hó 20-án az iparos tanoncisko
lában- A tanfolyam 3 hónapos 
heti 2 órában. Tandij nincs. 
Beiratási díj 6 pengő. Külön 
tanfolyam, kezdők és haladók 
részére. Érdeklődni és jelent
kezni lehet február 18 ig ked
den és pénteken este 6—7 ig 
az iparostanonciskolában és 
naponkint a délelőtti órákban 
a gimnáziumban Korim Kálmán 
gimnáziumi tanárnál. A tanfo
lyam befejezésekor a szorgal
mas hallgatók jutalomkönyvben 
részesülnek és ösztöndíjat is 
nyerhetnek.

— Pályázati hirdetmény. A
Macóéri, Macózugi, Szappanos
zugi, Szappanosi szőlők, Mó- 
tyói szőlők és Mótyózugi Egye
sített hegyközség Szarvason, a 
Macózugban megüresedett 
hegyőri állásra pályázatot hir
det. Pályázhatnak nős, egész
séges, józanéletű idősebb föld
munkások. Fizetés: évi 100 P, 
700 kg búza természetben és 
lakás- Pályázatukat saját kezű
leg írt írásban adják be a pá
lyázók Tóth György hegyköz
ségi elnöknél 1942. február hó 
15-ig bezárólag. Az állást áp 
rtlis 1-én kell elfoglalni. Hegy
község Elöljárósága. 648

— A házivarránő jogosulatlan 
iparűzése. A nőiszabóipar kö
rébe eső munkálatoknak a meg
rendelő lakásán való elvégzése 
egyszerű bérmunkásak, illetőleg 
háziiparnak — a 88 000/4924. 
K. M. illetve a 78.000/1923. K. 
M. sz. rendeletek és az 1922: 
XIL te. 25. §-ában foglalt ren
delkezések alapián — nem te
kinthető, Azok a varrónők, 
akik a megrendelő lakásán 
meghívás folytán némi pénz
fizetés és ellátás ellenében női 
felsőruhavarrást és javítást vé
geznek, iparigazolványt váltani 
kötelesek. (6180/1936. B. M, 
kíh.)

— A motalkó adagok csök
kentése. A kereskedelmi és köz
lekedésügyi miniszter rendele
tet adott ki, mellyel újból sza
bályozza a közúti benzinüzemű 
gépjárómüvek hajtására szolgáló 
benzin és szeszkeverék (mo
talkó) kiszolgáltatását. A ren
delet szerint az ezévi február 
hónapra érvényes motalkóje- 
gyeken levő szelvények ellené
ben csak a megjelölt motalkó 
mennyiség fele szolgáltatható ki.

—Vegyesáru nagykereskedés.
Az állandó ipari joggyakorlat 
szerint vegyeskereskedés, mint 
nagykereskedés nincsen. Nem 
tekinthető kizártnak az, hogy 
egyes „nagykereskedők”, akik 
szatócsok ellátására rendezked
tek be, a szatócsok üzletkörébe 
tartozó árucikkeket forgalomba 
hozhassák. Minthogy azonban 
a „vegyesáru nagykereskedés1' 
gyakorlására kiállított ipariga
zolványok az állandó joggya
korlattal ellenkezőleg, tehát té
vesen kiadatottnak tekintendők, 
ezek az 1510/1931. M. E. sz, 
rendelet szerint is záradékkal 
mq láthatók el. Ezektt az

iparigazolványokat be kell von
ni és az érdekelteknek új ipar
igazolványt kell kérniök, amely
ben fel kell sorolni miudazokat 
a cikkeket, amelyeket a keres
kedő naivban kíván forgalomba 
hozni. Az ilyen folyamodók 
addigi üzleti tevékenységüket 
az üg> ükben hozandó végleges 
döntésig tovább folytathatják.

— Meghívó. A Szarvasi Kö
zéphalmi Magyar Olvasókör 
1942. évi február hó 15 én este
8 órai kezdettel tartja rendes 
évi közgyűlését saját székhá
zában (V. kker. 205.), melyre 
a tagokat tisztelettel meghívja 
Szarvas, 1942. február 2. Veze
tőség. 651

— Kijelölték a himlőoltást 
végző orvosokat. Békés 
vármegye alispánja megálla
pította az oltókerületeket és a 
himlőoltás elvégzésére a szarvasi 
járásban a következő orvosokat 
jelölte k i: Szarvas: dr. Molnár 
János,: Kondoros: dr. Rohály 
Pál; Öcsöd : dr. Petz Ferenc ; 
Békésszentandrás: dr. Szerényi 
M. Iván; Csabacsűd: dr. Lohr 
Gyula.

— Építési vállalkozó munka
köre. Az építési vállalkozói: 
ipar iparigazolvány alapján gya
korolható tevékenység, amely 
képesítéshez kötve nincsen. A- 
kinek építési vállalkozásra szóló 
iparigazolványa van, — a ki
fejlődött joggyakorlat szerint — 
építőipari és ezzel összefüggő 
iparos (pl. kőműves, ács, asz
talos, lakatos, szobafestő, stb.) 
munkára csak együttesen tehet 
ajánlatot. Az épitési vállalkozó 
tehát építkezési részmunkákra, 
így föld-, kőműves-, elhelyező-,' 
vasbeton-, szigetelő- és egyéb 
építőipari, valamint tatarozási 
vagy átalakítási munkára még 
ajánlatot sem tehet és ajánlat-1 
tételre sem szólítható fel. Épí
tési vállalkozó csak olyan eset' 
ben pályázhat, amikor valamely 
építkezés összvállalatban van 
meghirdetve és így is kerül ki
adásra, de a munkákat akkor 
is tartozik képesített iparosok
nak, mint alvállalkozóknak to
vábbi vállalatba adni.

— Anyokönyvi hírek. Szület
tek : Gilyan Mihály és Rafai 
Judit leánya Mária, Szakács 
András és Velki Mária leánya 
Mária Terézia, Blastyjek János 
és Benkó Mária leánya Kata-, 
lin- Judit, Gunda Pál és Benko- 
vics Zsuzsanna fia András  ̂
Klimaj György és Paulik Má
ria fia György, Sárkány Pál és 
Csonka Mária leánya Mária- 
Anna, Viszkok Pál és Dankó' 
Judit fia Annrás, Urbancsok 
János és Opauszki Mária leá 
nya Mária-Judit, Tóth József 
és Bálint Zsuzsanna fia Pál, 
Pljesovszki Mihály és Tóth 
Mária leánya Judit és fia Mi-? 
hály, Czinkóczki Mihály és 
Novodomszki Judit leánya Ju
dit, Csirmaz Zoltán-Miklós és 
Magyar Zsuzsanna fia Lajos? 
Miklós. — Házasságot kötöt
tek: Juhos János Komár Er
zsébettel, Skorka Pál Gyurisait

Íudittal, Bárány Miklós Gusztáv 
irvős Edit-Mária Margittal, 

Szamosvölgyi Mihály Klebovics 
Magdolnával. — Elhaltak: Ma
gyar Judit 50 éves, Bezdeá 
Gáborné Bobvos Zsuzsanna 65 
éves, Nyemcsok Erzsébet 6 hó
napos, Özv. Magyar Istvánná 
Havran Zsuzsanna 83 évet, 
Szeljak Erwébat 1 hónapot,

— Elveszett. Kívül barna hor
golt, tenyerén barna bőr kesz
tyűm elvesztettem, kérem meg
találóját hivatalomba adja be- 
Dr. Szathmáry László tb. szol
gabíró.

— Üzletáthelyezés. Értesítem 
az igen tisztelt vásárló közön
séget, hogy üzletem (11., 43, sz.) 
Breitner- féle házba helyeztem 
át. További szives pártfogást 
kér WALFISCH JÓZSEF cipő 
és divatkereskedő.

— Kötelező déli záróra. Sze
geden a kamara belkereskedel
mi szakcsoportja január 29-én 
tartott ülésén vitatta meg a 
kötelező déli báróra kérdését 
és egyhangúlag elhatározta, hogy 
a kamara útján kérni fogja a 
déli záróra kötelező elrende
lését, még pedig úgy, hogy a 
hetivásárnapok kivételév el |úüus 
és augusztus hónapokban dél
után fél 1 órától 3 óráig, — a 
többi hónapokban pedig dél
után fél 1 órától fél 3 óráig 
tartson a déli kötelező záróra 
valamennyi szakmára nézve.

—  A hadbavonultak kereseti 
adójának törlése. A pénzügy- 
miniszter 215.387/1941. VII- sz. 
rendeletét az alábbiakban kö
zöljük : Felhatalmazom a Címet, 
hogy minden olyan esetben, 
amidőn a hadbavonult, vagy 
hozzátartozója hitelterdemlően 
igazolja, hogy az ipart, üzletet, 
hasznothajiö. vagy szellemi sza
badfoglalkozást a hadbavonulás 
miatt kénytelen teljesen szü
neteltetni és nincs olyan sze
mély, aki helyette az ipart, 
üzletet, vagy más foglalkozást 
folytatná, az általános kereseti 
adót és a jövedelem ..adó ará
nyos részét a K. H. Ö. 33. § a, 
ilL a J. V, H. Ö. 58. §-a alap
ján a hadbavonulás napjától 
kezdve a hadbavonulás idő
tartamára töröltesse, következő 
évi kivetésnél pedig ezt a kö
rülményt az adóalap megálla
pításánál megfelelően vétesse 
figyelembe.

A szarvasi kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóság. 8726 — 1941. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Mezőtúri Takarékpénztár rt, mezőtúri 

bej. cég végrehajtatnak Kiss Pál tőrv. 
képv. által képviselt kisk. Kiss Pál 
szarvasi lakos végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 400 pengő tőkekövetelés és járu
lékai hehajtásá végett a Szarvas község
ben fekvő, s a szarvasi 8541. számú 
tkvi betétben A. 1. 1—4. sorsz. 20015/
7, 20016/“, 2Q0I7/1 és 20018/1 hrsz. 2 
hol 962 négyszögöl, 299 négyszögöl, 230 
négyszögöl és 296 négyszögöl területű 
&iss-dülőben fekvő szántó, kert, udvar 
és legelő tudatlanságokra 4002 pengő 60 
fillér kikiáltási árban elrendelte azzal, 
hogy az árverés az ingatlanra C. 16—17. 
sorsz. alatt a 3139. és 40, tksz. végzés
sel Kiss Pál és neje Kiss Mária javára 
bekebelezett holtigtartó haszonélvezeti 
jogot nem érinti. 11a azonban az árverés 
a szolgalmi jog fenntartásával az alábbi 
feltételek' mellett nem volna foganato
sítható, az árverés hatálytalanná válik 
és á nyomban folytatandó árverésen az 
ingatlan szolgalmi jog fenntartása nélkül 
újabban elárvereztetik (végh. törv, 163. §).

Az árverést 1942. évi február hó 26. 
sápján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi 

,. haíófiág helyiségében fogják megtartani.

- Az~ árverés alá eső ingatlant a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron
eladni nem lehet (1901 XLl. te. 26. $)•

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
százalékára kell kiegészíteni.

Szarvas, 1941. évi október hó 20-án.

Dr. Bakó s. k. őmkf, jegyzői 

A kiadmány hiteléül ;

63Q Tímár s. k. kesely

Meghív ó
Szarvas község Állattenyésztői Szövet
kezetének 1942. évi február hó 22-én 
délután 3 órakor Szarvas községben, a 
Szarvasi Kisgazdák és Földművesek Köre 
székházában megtartandó 1939., 1940. 
és 1941. évi együttes rendes közgyűlé
sére. Amennyiben fenti napon a tagok 
határozatképes számban nem jelennének 
meg, úgy az 1942. évi március hó 1-én 
délután 3 órakor tartandó közgyűlés 
— tekintet nélkül a megjelenők szá
méra — az alábbi tárgyak fölött fog 
határozni. Tárgysorozat: 1. A felszá
molóbizottság jelentése. 2. Zárszámadá
sok előterjesztése és a felügyelőbizottság 
jelentése. 3. Mérleg megállapítása és 
felmentvény iránti intézkedés. 4, Eset
leges indítványok. — A zárszámadások 
a szövetkezet hivatalos helyiségében ki 
vannak függesztve. — Kelt Szarvason, 
1942. évi január hó 1, napján. A fel
számolóbizottság. 636

A szarvasi kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóság. 730—1942. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat

Békésszentandrás községi Hitelszövet
kezet; mint az OKH. tagja bsztandrási 
bej. cég végrehajtatnak Ambrus Lajos 
(nÖa tíencsik Rozáliával) és Ambrus 
Mihály (nős Zsidó Juliannával) békés- 
bzentandrási lakosok végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság az újabb 
árverést 400 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a Békésszentandrás 
községben fekvő, s a

I. a békésszentandrás! 519 sz. tkvi 
betétben A f 3 sorsz, 5623 hrsz. a. f. 
238 négyszögöl területű szántó a Ken- 
derfoldon ingatlannak a B. 6  éi szerint 
Ambrus Lajos (nós Bencsik Rozáliává!) 
és Ambrus Mihály (nős Zsidó Julianná
val) nevén álló 2/10-ed részre 14 pengő 
40 fillér kikiáltási árban,

II. a békésszentandrási 1173 sz. tkvi 
betétben A 1. 1— 2 sorsz. 5381 és 5882 
hrsz. a. f. 6  hold 292 négyszögöl és 412 
négyszögöl területű szántó, illetve rét a 
Horga-dülőbeni ingatlannak a B. 1 és
5 szerint Ambrus Lajos tnős dencsik 
KozaiiavatJ és Ambrus Miüály (nős Zsidó 
Juliannával) nevén álló 2/10-ed részre 
451 P 80 f kikiáltási árban,

III. az u. e. betétben A lí. 3. 10—13 
sor 53S3|1, 5365, 5384|1, 5386|1 és 
53S711 hrsz. a. f. 6  hold 239 négyszög
öl, 1 hold 2l4 négyszögöl szántó, 831 
négyszögöl rét, 529 négyszögöl szántó 
és 113í2 négyszögöl szántó Horga-dűlő- 
beni ingatlannak a tí 1 és 5 szerint 
Ambrus Lajos (nős Bencsik Rozáliává)) 
és Ambrus Mihály (nős Zsidó Julianná
val) nevén álló 2|l0-ed részére 6 ^ 8  P 
60 fillér kikiáltási árban,

IV. az u. e, betétben A t 1 sorsz. 
5624|1 hrsz. a. f. 23t* négyszögöl terü
letű szántó a Kenderlőldön ingatlannak 
a B 1 és 5 szerint Ambrus Lajos, (nős* 
Bencsik Rozáliával) és Ambrus Mihály 
(nős Zsidó Juliannával) nevén áiló2 |1 0 - 
ed részre 13 P 40 f kikiáltási árban,

V. a békésszentandrási 1174 sí. tkvi 
betétben A t  1 sorsz. 5380. hrsz. a, f.
1 hold 781 négyszögöl területű Horga- 
dülőbeni szántóingaUannak B 1 , 2 , sze
rint Ambrus Lajos (nős Bencsik Rozáli
ával) és Ambrus Mihály (nős Zsidó 
Juliannával) nevén álló 2 |10-ed részére 
102 P 40 f kikiáltási árban és

VI. u.. e betétben A f  2 sorsz. 5624|2 
hrsz, a f. 238 négyszögöl területű szántó 
a Kenderföldön ingatlannak a Q 1., 2. 
szerint Ambrus Lajos (nős dencsik Ro
záliával) és Ambrus Mihály (nős Zsidó 
Juliannával) nevén álló 2 |10-ed részre 12 
P 40 f kikiáltási árban elrendelte.

Árverési vevő tartozik a 43.300)1939 
1. M. sz. rendelet 1. §-ában, valamint a 
280.000] 1941, F. M. sz. rendelet 6 . $- 
ának a) pontjában meghatározott nyilat
kozatot jegyzőkönyvbe mondani s aláírni.

.Az árverést 1942 március hó 2 nap
ján délután 4 órakor Békésszentandrás 
községházánál fogják megtartani.

1 . Az árverés alá kerülő ingatlanokat: 
éspedig a bsztandrási 519 sz. betétben, 
fenti L jelzésű ingatlant 3332 peengő, — 
míg a békésszentandrási 1173. és 1174, 
sz. betétbeni fenti U—VI. jelzésű ingat
lanokat e g y e n k i n t  — 4380 pengő 
vételárnál alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (5610|1931. M. £. sz. rendelet 21. §.)

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
százalékára kell kiegészíteni.

Szarvas, 1942. évi' január hó 23-án* 

Dr. Bakó i, k. jb, titkár.

A kiadmány hiteléül; 

63% K«vé«i «. kt ktntó.
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1942. február 6.

Megállapították az 1942. évben Békés 
vármegyében érvényes legkisebb és 

legnagyobb mezőgazdasági munkabéreket
Egész béres, gazdasági cselédekre 

vonatkozó legkisebb évi bér. 1 . Közön
séges gazdasági cseléd (béres, kocsis] :

a) IS mázsa gabona, ebből legalább 
14 mázsa kenyérgabona.

b) 1800 négyszögöl föld járandóság 
megszántva, amelyből a tengeriföld 1200  

négyszögölnél kevesebb nem lehet.

c) A nős cseléd részére egy tehén
tartás és borjának tartása elválasztásig 
(a szokásos életfenntartó takarmányozás 
mellett). A nőtlen cseléd részére napi 1 

liter tej. Ha a nőtlen cseléd családfenn
tartó, részére tehéntartás jár.

d) Egy anyasertés és egy évi szapo
rulatának legelőntartása.

e) Baromfitartás, 6  darab tyúkra, sza
porulatával és egy kakasra vonatkozóan 
legelőn, vagy ház körül.

f) Tüzelő járandóság: legalább 18 mé
termázsa darabosszén, vagy legalább 6 

űrméter kemény hasábfa, vagy 8 űrméter 
kemény 5—9 cm átmérőjű dorongfa, 
vagy legalább 12 űrmeter kémény 2 —5 
cm átmérőjű botfa, vagy legalább 2 00  

kéve rözse, vagy szabadtüzelő.

g) 40 kilogramm szalonna.

h) 24 kilogramm só.

i) 60 (hatvan) pengd készpénz.

j] Lakás az 1907. XLV, te. és annak 
alapján kiadott szabályrendelet rendel
kezései szerint.

k) Egy kocsi szalma. Amennyiben az
1 . í} pont alatt felvett tüzelőanyag érté
kében a munkaadó szalmatüzelőt is ad, 
az esetben az egy kocsi szalma járandó
ság az Így adott tüzelőbe beszámítható.

2 . Ha az éves gazdasági cseléd külön
leges beosztásban vagy szakszerűséget 
igényié munkakörben van foglalkoztatva, 
mint pl. gazda, magtáros, felügyelő, fő
gépész, gépkezelő, kovács, bognármes
ter, stb. részükre arányosan magasabb 
legkisebb munkabér jár.

3. A tehéntartást a munkaadó napon
ként kiszolgáltatandó tej-járandósággal 
megválthatja. A  tej-járandóság címén 
családonként napi 1 liter tej, mint aiap- 
tej-járandóság ezenfelül a harmadik gyer
mektől kezdve gyermekenként és napon
ként fél-fél liter tej, a gyermek 12 

évének betöltéséig.

a) Cseléd-tehén részére istállóról, 
alomszalmáról és megfelelő apaállatról, 
valamint pásztorról a munkaadó gondos-- 
kodik Ha a cseléd-tehén közlegelőre 
jár, a pásztordíj fele a cselédet terheli.

b) A  cseléd-sertések részére ólról, 
legelőről, megfeleld apaállatokról és 
kanászról a munkaadó gondoskodik, 
küzlegelőre járás esetén a kanászdíj 
felerésze a cselédet terheli. Ha a mun
kaadó saját sertéseit szimultánoztatja, a 
muskaadó a cseléd sertéseinek egyidejű 
szimultánoztatásáról is gondoskodni kör 
teles, Ez a gondoskodás azonban a fen
tiekben megállapított bérsertésekre vo
natkozik. A  szérum árának felét, az 
állatorvosi költséget pedig egészében a 
munkaadót terheli.

c) Ha a gazdasági cseléd a törvényes 
munkaszüneti napon az állatápolási, 
takarmányelőkészítési és takarmányozási 
munkákon feáül más munkát is köteles 
elvégezni, erre a napra az abban a 
hónapban megállapított felemelt nap- 
seámbérre van igénye.

Az eddigiekben megállapított bé
rekre vonatkozó egyéb rendelkezések.
Amennyiben a megállapított és termé
szetben kiszolgáltatandó bérnemek (ide 
nem értve a részesmüvelőre eső részt) 
a korlátozások, vagy hiányok miatt a 
munkaadó  ̂által kiszolgáltatható nem 
volna* a munkaadónak joga van ugyan
olyan értékben más terményt, termé
szetbeni járandóságot vagy készpénzt a 
munkavállaló választása szerint kiszol- 
gftkatB*. Az eddigiekben, megállapított 
bérekkel arányos keresetet kell bizto
sítás! a munkavállalónak akkor is, ha az 
előirt munkáknál kisebb vagy kevesebb, 
ÜL több munka teljesítésére szerződik.

Bennkeesto*, évi cseléd legkisebb
munkabére, a) Évi 460 P és teljes ellátás,

b) Amennyiben a bennkosztos cseléd 
természetben kiszolgáltatandó járandó
ságot kap — Ide nem értve a teljes 
ellátást —  ennek, a természetbeni járan
dóságnak egyenértéke a készpénzfize
tésből levonásba hozhatók. Az átszámí
tás egyenértékének megállapítására a 
kéjt répdittí átak, esnek hiányába* a

helyben szokásos árak az irányadók.

c) Amennyiben a a cseléd a törvényes 
munkaszüneti napon az állatápolási és 
takarmányozási munkálatokon kívül más 
munkát is tartozik végezni, erre a napra 
a cseléd osztályának megfelelő felemelt 
napszámbér fizetendő.

Községi mezőőrök és hegyőrök leg
kisebb évi bére. A községi mezőőrök 
és hegyőrök legkisebb évi bére — te
kintet nélkül arra, hogy javadslmazásukat 
készpénzben, vagy természetbeniekben 
vagy mindkettőben kapják — nem lehet 
kevesebb 480 pengőnél. A mezőőrt és 
a hegyőrt a megállapított legkisebb mun
kabér megilleti akkor is, ha a mezőőri, 
illetőleg a hegyőri szelgálatban nem tölti 
ki teljesen az évi szolgálati időt.

Törvényes rendelkezések o mun
kabérrendelet megszegői ellen :

Az 1940. XI. te. 18. $-a értelmében
a munkavállaló a legkisebb munkabérre 
vonatkozó jogáról sem előre, sem utó
lag nem mondhat le, a 2 0 . § értelmében 
pedig pénzbüntetéssel büntetendő az a 
munkaadó, vagy intézkedésre, vagy fel
ügyeletre jogosított megbízottja, ha a 
megállapított legkisebb munkabéreknél 
kevesebbet köt ki, vagy fizet. Ugyan
ezen § e) pontja értelmében pénzbün
tetéssel büntetendő az a mezőgazdasági 
munkás, aki a munkáját * szándékosan 
rosszul végzi, vagy kötelességét hanya
gul teljesíti. A 8610—1941. M. E. sz, 
rendelet 4. §-a értelmében a munkaadó 
a megállapított legmagasabb munkabér 
összegének 2 0  százaléka erejéig juta
lomban részesítheti azt a munkavállalót, 
akinek munkateljesítménye az átlagot 
meghaladta. Az 1520—1941. M. E. sz. 
rendelet 7. §-a értelmében semmis az a 
megállapodás, amelynél fogva a munka
adó a legnagyobb munkabér mértékét 
meghaladó összeg fizetésére kötelezi 
magát. A rendelet 8 . §-a értelmében 
kihágást követ el és 600 pengőig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a 
munkavállaló, aki a megállapított mun
kabérnél többet köt ki és az a munka
adó, vagy intézkedésre, vagy felügyeletre 
jogosított megbízottja, ha a megállapított 
legnagyobb munkabérnél, illetőleg a 2 0  

százalékos jutalomnál többet ígér, vagy 
többet fizet.

Gyula, 1941. évi december hó 23-án.

Összeállította és kiadta a Békésvár
megyei m. kir. Gazdasági Felügyelőség.

B a I I a S á n d o r

m. kir. gazdasági munkaügyi felügyelő.

Meghívó

A Szarvasi Hengermalom mint Szövet
kezet XXIX. évi rendes közgyűlését
1942. évi február hó 15-én, vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel tartja meg a 
szarvasi Gazdakör helyiségében, melyre 
a tisztelt tagokat ezúton is meghívja az 
Igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Jegyzo- 
könyvoitelesítők és szavazatszedőbizott
ság kiküldése. 2 Közgyűlési elnök 
megválasztása. 3. Igazgatóság jelentése 
az 1941. üzletévről 4. Az 1941. évre 
vonatkozó zárszámadások ismertetése és 
a mérleg megállapítása 5. A mérleg- 
szerinti tiszta nyereség felosztására vo
natkozó igazgatósági javaslat előterjesz
tése és e tárgybani határozathozatal. 6 . 
Felügyelőbizottság jejentése, felmentvény 
megadása 7. Fatelep létesítése ügyében 
határozathozatal, kölcsön-ügy. 8 . 12

igazgatósági tag és 5 felügyelőbizottsági 
tag választása. 9. Vezérigazgató tisztelet
dijának megállapítása. 10 . A szövetke
zet 30 éves fennállásával kapcsolatos 
megemlékezés. — A zárszámadások és 
a mérleg a malom irodájában 1942. évi 
február hó 4-től közszemlére vannak 
kitéve és a tagok által megtekinthetők. 
Zárszámadási könyvecskék ugyanott kap
hatók. — A tagok száma 1141, kiknek 
birtokában 1594 üzletrész van. Az év 
folyamán kilépett 8 tag 23 üzletrésszel ; 
új belépés csak átírások által keletke
zett. — Figyelmeztetés I Aki a közgyű
lésen részt kíván venni, nevére szóló 
részjegyét szíveskedjen magával hozni 
és a jegyzöbizottságnál kívánatra fel
mutatni. 637

Szarvas nagyközség elöljáróságától.
970- 1942. ikt. szám.

Hirdetmény

A házicselédek jutalmazása tárgyában 
az elöljáróság a következőket teszi köz
hírré :

Elismerő oklevélért és pénzbeli juta
lomért folyamodhatik a munkaadó olyan 
hűségesen szolgáló, érdemes és becsü
letes házi cselédje részére, aki példás 
magaviselettel legalább 25 évet töltött 
egy munkaadónál.

A munkaadó a folyamodványt írásban 
a községi elöljáróságnál a 19. ajtószám 
alatt 1942. évi február hó 28-áig nyújt
hatja be, amikor is a jutalmazandó 
házicseléd hatósági erkölcsi bizonyítvá
nya is kiváltandó és az egy munkaadó
nál töltött szolgálati idő cselédkönyvvel 
igazolandó.

A folyamodványok a Főispán Űr 
Öméltóságához cimzendők, de a fentiek 
szerint az elöljáróságnál nyújtandók be. 
Elkésetten benyújtott kérvények figye
lembe nem vétetnek.

Szarvas, 1942. évi február hó 3-án.

Moldvai Béla, jegyző.

APRÓHIRDETÉSEK
I. kér. 234 számú ház azon

nali beköltözésre eladó 653

Eladó az V. külkerüietben 2 
éves kubikolt jóminőségü víz
mentes 32 hold és a VIII. kül- 
kerületbeu 10 percre a kis- 
szénási állomástól 20 hold 
elsőrendű föld tanyával. Érdek
lődni lehet III. kér. 93 sz. alatt.

_ _  ___________652

Egy drb tenyésztésre alkal
mas fajkoca eladó III. kér. 40 
szám alatt. 639

IV. kér. 66 számú ház eladó.
641

1 szobás lakás kiadó. II, 334 
szám alatt. 642

, II. kér. 115 számú ház eladó. 
Érdeklődni lehet a Polgári 
Körben. 643

IV. kér. 84 számú ház eladó,
________________________644

„ Eladó 12 hold föld tanyával. 
Érdeklődni Csabacsűdön 40 sz. 
alatt. 646

Január 31-én az 5 órai elő
adáson a Frecska-mozgóban 
elveszett egy fekete pengő
tárca 113—120 pengővel. Kér
jük a becsületes megtalálót, 
hogy azt Rohoska Géza nyug. 
ig. tanitónal (IV. kér. 233 sz.) 
szíveskedjen leadni._______647

Üzletáthelyezés. Walfisch Jó
zsef cipő- és divatáru üzletét 
(II. kér. 43 sz.) Breitner-féle 
házba helyezte át. 634

Magtárost hosszú bizonyít
ványoknál, aki a belső gazda
sági teendőkben jártas és szor
galmas, keresünk április 1-ére. 
Ajánlatokat bizonyítvány máso
lattal. Jókúti Gazdaság, Tisza- 
földvár 2-re kérünk. 632

Kiadó lakás II. 334 hsz- alatt. 
Értekezni ugyanott. 650

6 hold föld eladó III. 82. 629

Eladó 1.391 számú ház Drong 
György féle kerttel. Érdeklődni 
lehet Kovácsik Gyula kereske- 
dőnél I. 106,_____________ 628

9 kishold föld eladó. Érdek
lődni II. 146. 622

Szabadkézből eladó Békés- 
szentandráson Dézsy Lajos 
Szent Imre ú. 8-as sz, alatti 
három szoba, előszoba, fürdő
szoba, pince és nagy mellék
épületes új háza.' Érdeklődni 
ugyanott délutánonként és va
sárnap. 623

Egy fiatal vemhes tehén el
adó. Megtekinthető III. 8. 624

IV. kér. 545 számú ház eladó. 
________________________625

Eladó III. kér. 157 számú 
ház. Érdeklődni ugyanott. 614

IV. kér. 361 számú ház azon
nali beköltözésre eladó. Jelent
kezni II. kér. 522 szám alatt 
Janurík Györgynél, 607

Eladó egy 100 as csépel segéd- 
motoros kerékpár jó üzemké
pes állapotban jó gummikkal a 
békésszentandrá8Í szivattyú te- 
lepen. _________________ 456

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

Nyomatott Mfiller Károly 
könyvnyomdájában, Szarvason

M Á V A U T  M E N E T R E N D  tői további intézkedésig

a 1102,. Szarvas-békéscsabai útvonalon

km Á L L O M Á S O K

6*26
ind. Szentes MÁVAUT (1169) érk. 
ind. Öcsöd MÁVAU T (1168) érk. 1550

XX
7-00 
702 
7*05 
708 
714 
716 
723 
7 27 
7*37 
7*45 
750 
7*52 
7*57 
8*00 

808 
817 
8 '2 0  

8*30 .

1

3
5
9

10

15
18
23
28
31
32 
35 
37 
42 
48
50
51

ind. Szarvas Árpád-szálló érk.
Szarvas csendőrlaktanya f. m.

11 Endrődi elágazás f. m. *
II Szarvasi ezüstszöllők f. m.
11 Csabacsűd községháza f. m.

Csabacsűd vasútállomás 
Gyomai elágazás f. m.
Ponyiczky-tanya f. m.
Kondoros
Apponyi iskola f. m.
Kiskondorosl csárda f. m.
Soproni tanyák f. m.
Kamuti csárda f. m. I 
Nagy Czirok-tanya f. m. 1 
Megyeri iskola f. m. | 

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

XX
14*55 
14*53 
14*50 
14*47 
14 41 
14*39 
14*32 
14*28 
1418 
14*10 
14*05 
14*03 
13*58 
1355 
13*47 
1338 
13*35 
13'25

9'15 — „ érk. Gyük MÁV (151) MÁVUT (1160/a) ind. 12*57

f. m. = feltétéles megállóhely. — — xx — csak hétköznapokon közlekedik.

Értesítés 1 Értesítjük a t. utazóközönséget, hogy a Békéscsaba és Gyula 
között januái hó 1 2 . óta ideiglenesen közlekedő autóbuszjárataink forgalmát új 
vonatpár forgalombahelyezése miatt február 1-ével kezdődóleg beszüntetjük. 
A  fentiekkel összefüggően ugyancsak február lsével kezdődóleg a KunszenV- 
márton főtérről 6*25 órakor Szarvasra induló 13. sz., továbbá a Szarvas Árpád 
szállótól, csak hétköznapokon 7*20 órakor Békéscsabára induló 11. sz. járat 
20 perccel korábban közlekedik. Enpek folytán Kunszentmárton főtértől a 13. 
sz. járat 6*05, Szarvas Árpád-száll ótól pedig a 11 . sz. járat 7'00 órakor fog 
Indulni és Békéscsaba pályaudvarra 8*30 órakor fog érkeznit ahol csitlakózik 
at  oB&aa 8*40 érakor Gyulára indáié 1622 sz. vonathoz. Az Osemveztfétég.


