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MEGJELENIK
MINDEN VASÁRNAP.

Előfizetési árak: 
Egész évre . 8 korona
Fél évre . . 4 „
Negyed évre 2 .,
Egyes szám ára !6 fül.
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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő és k iadó: 

TEMESKOZY GERZSON.

Nyílt-terei, hirdetési dijak és 
előfizetések ;a szerkesztőség

hez küldendők.

m
küiaSít hozzánk

Két urat Lí5tŐV-'

vármegyei gazdasági 
egyesületünk, hogy beszeljenek fejünk
ké! ama kötelességekről, melyek a küz
dő nemzet itthonmaradottjaira haram
iának ellenségeinkkel való nagy szá
moskodásunk jelen idejében.

Az egyik, Magyar Kázmér, az egye
sület ügyvezető-igazgatója törül met
szett nagykőrösi polgár, egyik előkelő 
nagykőrösi hírlap szerkesztője, (a mi 
szerkesztőnk közeli rokona) rég hallott, 
kiváló magyaros zamatu beszédben 
tárta föl gazdasági helyzetünket, melyet 
csak az ő magasabb s mindeneket 
jobban be és átlátó helyzetéből 
lehet tudni és közlésre alkalmazni 
és amelyeket közvetlenül hallva, tel
jesebb érthetőséggel tudunk átvenni, 
felfogó képességünkkel úgyszólván — 
megemészteni, miniha ugyanazokat 
maga Wekerle vagy Apponyi írná 
meg — újság cikkeket

Ami terünk kevés arra, hogy rész
letesebben reprodukáljuk mély érzés
től igaz hazafiságtől áthatott előadását 
ami, itthoniak becsületbeli kötelessé
geinkről, amiket a mai nagy veszedel
mek idején az összetartásról, a gaz
dasági, ipari- és kereskedelmi becsü
letes, önzetlen munkálkodásról, hogy 
miként viselkedjünk, miként dolgoz
zunk, hogy biztosítsuk harcoló vére
inknek; gyermekeink, a jövő nemze
déknek; az oroszok által elpusztított 
vidékek szerencsétlen lakóinak s végül 
fegyveres szövetségeseinknek élelme
zését és a háború utáni nehéz prob
lémák megoldását?

Mélyreható, igazán tanulságos beszéd 
volt, olyan, amilyent csak a magyar 
nemzet, a magyar nép jobb sorsával 
törődő s csak ezen nagy eszmének és 
munkának elő férfiú képes mondani 
nekünk, nehézfejü, a haladás, a szö
vetkezeti erő és munkálkodások iránt 
oly végtelenül közömbös magyaroknak.

Dr. Horváth János, az orsz. gazd. 
egyesület ügyvezető igazgatója pedig 
a hábortis viszonyokhoz alkalmaz- 
kodtató kormány rendeleteket s azok 
értelmezését magyarázgatta s fejte
gette, hogy miért szükségesek azok, 
miként kell felfogni jelentőségüket, 
miért kell azokhoz szigorúan és lelki- 
ismeretesen nemcsak az azokat végre
hajtó tisztviselők és szervezeteknek, 
hanem a közönségnek is és hogy mi 
vonatkozásokban vannak azok az állam

H Í R E K

—  A d ak o zzu n k  az abon yi elesett 
h ősök  em lékazobrára!

—  Szives tudorsásul! E lap tisztelt elő
fizetői közül többéi, kifogásollak a lap kicsiny 
terjedelmét. Erre nézve tájékozásul ki kell 
emelnem, hogy a lapunk nagyobb terjede
lemben való előállítására, munkaerő hiányá
ban a környékbeli nyomdák ■ -  saját lapjuk 
mellett —  nem vállalkoznak másrészt a jelen 
terjedelemben való megjelenésének költségei 
kétszeresen túlhaladják a fedezetet, amit sajá
tomból kell pótolnom. Többen íelrójják, hogy 
a múlt év végén a lap nem jelent meg és 
károsodtak. Erről igazán nem tehetek, mert 
én nem vettem föl előfizetést, a lap anyagi 
részét nem kezeltem, azért engem felelőssé 
tenni nem lehet, mert más a szerkesztő s 
más a kiadó, erkölcsi és anyagi felelőssége 
is, joga és kötelessége is. Ez a lap most i» 
válság alatt áll, amelyen azonban közönsé
günk jóakaratu támogatásával átfogom segí
teni, mint ahogy már 19 év alatt sokszor 
átsegítettem; habár ezen törekvésemben alig 
több jó akarattal találkoztam, mint rosszal.

TEMESKÖZY QERZSON 
szerkesztő és kiadó, laptulajdonos.

—  Halálozás. C o U s c h m ie J  L ip ó l , a hely
beli izr. hitközségnek hosszú időn át volt 
elnöke és kurátora, f. hó 16-án 74 éves 
korában, hosszas szenvedés után ‘ elhunyt. 
Nem az az ember volt, akinek halálával csak 
egy családban marad üres hely; üresen 
máradt egy hely egy egész társadalmi réteg
ben, egy egész nemzedékben, amikor nem 
látjuk őt többé, mint élő alakját az absolut 
becsület érzésnek, az Önzetlenségnek, a sze
rénységnek, a szív-jóságnak. a lélekneraessé- 
gének és . a lemondásnak. Az ő alakja, 
emléke példakép fog világítani a ma élő nem
zedék előtt, hogy ha nem tud, nem bir és

biztonságával, a háború sikereivel, a ; 
biztos győzelem kilátásaival.

Igen érdekesek volttik előadásának ! 
egyes, mellék, indokló s megnyugtató 
mondatai, melyek sejtetni engedik ama 
nagy változásokat, mik gazdas ;gt fej
lődésünknek jövő irányzatait készitik 
elő, ágyazzák meg.

Az előadások vasárnap délután, a 
városház tanácstermében tartattak meg. 
A két előkelő vendéget Zarkó István, 
a helyi gazdasági egyesület elnöke 
mutatta be a gyéren gyülekező gazda- 
közönségnek, mely azonban az előadás 
vége felé megtöltötte a termet s lel
kesen megéljenezte és megtapsolta a 
szép, érdekes, kiválóan aktuális és nagy
hézagot kipótolt előadásokat, melyekért 
itt e helyen is hálás kőszönetünket 
fejezzük ki úgy a szívélyes előadóknak, 
mint az országos és vármegyei gazda
sági egyesületnek.

hozzá felemelkedni, de .legalább kívánkozzék, 
igyekezzék és akkor is kiválhat a hétköznapi 
jellemek sokaságából, szürkeségéből. - -  Ked
ves jő Lipőt bátyám ! Az igazak nehéz életét 
élted, aludt csendesen az igazak álmát, mely 
fölült egész város népének "kegyeleten emlé
kezete vigyáz!

— Házasság. Varga János és Dobozy 
Ilona f. hó 11-én házasságot kötöttek, (Min
den külön értesítés helyett.)

—  Újévi üdvözletek megváltásául ada
koztak Séray Mihály orsz. képviselőnk kezei
hez: Állmaim Qyuláné 30 korona, özv. Weisz 
Adolfné. Egedi Mihály 2 0 -2 0  korona.

—  Bőid. Guldechmied Lipót emlékére 
koszom megváltás címen történi adományok
ról a kimutatást jövő számban közöljük,

—  Hadi segély. A szerdai lapok utján 
szerzett értesülés szerint rendelet adatott ki, 
mely szerint azok családtagjai is részesül
hetnek hadi segélyben, kik tényleges állo
mányban vesznek részt a háborúban, vagyis 
akiket a mozgósítás a tényleges állományban 
talált

— A lóheremagmag maximális ára az
egész ország ’ területén i -nágyarankamertíés 
nyers mag 320 korona, nagyarankás tisztít
ható nyers mag 285 korona, nagyarankás 
tisztithatlan nyers mag 255 korona. Aranka
mentes hivatalos ólomzárolt mag 445 korona, 
tisztított de nem arankamentes zárolva vagy 
anélkül 415 korona, kicsinyben őlomzárolt 
4 korona 80 fillér, nem teljesen arankámén- 
tes 4 korona 60 fillér.

—  A  világháború költségei a lefolyt 17 
hónap -alatt kerekszámban 160 milliárd koro
nára rúgtak. Ezzel szemben az összes had
viselő államok adóssága 1914. júliusában 
170 milliárd koronát tett, amely összeg a 
következőkép oszlott meg: Ausztria-Magyar 
ország 18, Németország 35, Anglia 41, Fran
ciaország 21, Oroszország 25, Olaszország 7. 
A mostani világháború költségei havonként 
mintegy 300 millió koronát tesznek. Az 
1870— 71. háború költségei mindkét félre 
nézve együttvéve 3 milliárd koronára rúgtak. 
A háború 8 hónapig tartott és így egy-egy 
napra 15 millió korona jutott. Az orosz-japán 
háború 16 havi tartama alatt 9 milliárd koro
nát nyelt el, ami egy-egy napra 17 millió 
koronát tesz ki.

— A  bornak sulyszerinti mérése. A
kereskedelemügyi miniszter a szaktestületektől 
véleményt kér a magyar bortermelők országos 
egyesületének arról az indítványáról, hogy a 
bor a jövőben súly szerint hozassák forga
lomba. A meghallgatott cégek túlnyomd része 
a mai rendszer fenntartása mellett nyilatkozott.

—  Apad a  víz. A Tisza vizének áradása 
megszűnt, napok óta apadóban van a viz és 
igy kilátás van rá, hogy lassanként vissza- 
hozódik a medrébe. Kívánatos is. mert igy 
is tetemes a kár, amely a jövő év gabona 
termésének eredményét nagyban irányítja.
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M E G H Í V Ó .
Az „A botiyi K ö zgazd aság i B ank  R é sz v é n y tá r sa sá g in a k

Abonyban, 1916. február 6-án, vasárnap d. e. 10 órakor
az intézet hivatalos helyiségében tartandó

V. é v i  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é r e ,
melyre a t. részvényesek ezennel tisztelettel meghivatnak.

T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentésének előterjesztése, a zárszámadások megvizsgálása, a mérleg megállapí

tása, határozathozatal a nyeremények felosztása és a felmentvény megadása felett.
2. Az alapszabályok 27. §-a értelmében netán beérkezendő indítványok tárgyalása.
Abony, 1916. január 16-án. AZ IGAZGATÓSÁG;''

Mindazon t. részvényesek kik az alapszabályok 18. §-a értelmében a közgyűlésen szavazati jogukkal élni óhajtanak, felkéretnek, hogy a 
salát nevükre kiállított részvényeket a nem esedékes szelvényekkel együtt a kö2gyal6. megt^i.ír. kii^öa „ap alatt 3 nappal az intézet pénztáránál elismervény
ellenében letenni szíveskedjenek.

TARTOZIK. MÉRLEG-SZÁML.A 1915. DECZEMBER HÓ 3i-ÉN.

t pénztáránál elismervény

KÖVETEL.
V A G Y O N .

T É  Pénztár számla 
99 Omb. girő számla 

1001 Postatakarékpénztár 
105jl Idegen intézeteknél 
115, Váltó tárca

i: leírás
B7'! Jelzálog

105. Folyószámla adósok 
841; Értékpapír tárca és függő szelvényeik 

113“ Ovadékkölcsön 
80, 41 Adósok

68 Bizományi áru 
110 Beszedés

27612; 99"
574: 47 
107; 31

48453; 28 76748,
82851S 64 

2222 -

21

106

31

Berendezés
leírás

Szelvények
Átmeneti tételek:

Előre fizetett visszkamatok

4000
400

I

05

826296 64 
12296 

108605 
32792 
18750 
4222 
4573 
3519

3600
330

2057 44

1093792 28

T E H E R .
1 Részvénytőke 

52|; Tartalék tőke*
111,75, Betétek
86, 98,116, Törzsbetétek 1— 111. csoportig 

101 Visszváltó tárca
109

104
77

55, 80, 90, 
102

Lombard kölcsön

Hitelezők:
Átmeneti számla 
Kübne gépgyár

Fel nem vett osztalék:
1911., 1912,, 1913., 1914. évekről 

Átmeneti tételek:
Előre vett váltókamatok 
Hátralékos betéti kamatadó 
Nyereség

200000
43000 — 243000 —

482741 85
18456 07 501197 92

257700 —
27620

35855 78
1011 64 36367 42

676 —

9040 14 *-
2073 04 11113 18

15617 76

1093792 28

TARTOZIK.
•Ez évi hozzájárulással 45000 koronára rúg.

ÖZLETEREDMÉNY-SZÁMLA 1915. DECEMBER 31-ÉN. KÖVETEL.

V E S Z T E S É G .

F ize te tt k a m a to k  ■ 
112| Visszváltó kamatok 
79[ Betéti
38 Betéti kamatadó 

5 i, 103! Adó- és illetékek
.

K ö ltsé g ek  ■

96, 56j Fizetések- és lakbér 
Házbér26

!U|
92
18

11
21

Telefon-dij 
Bizományi költség

L e ír á s o k :

Váltó számlán 
Berendezés

N y e re sé g :

Abony, 1915. deczember 31-én

21280 16 107
21547 82 97

2154 78 49
7163 02

á

11820
■

53̂ 9!,28j
1400 — 1081

költs. 2583 44 33 j........ 439 92
18 18 16261 54

2222

'

400 2622 —
15617 76 1

: 86647 08

A z g a 2 a t ő s  á

N Y E R E S É G .
B e t e l t  k o m i t o k :

Váltó ka',átok 
Jelzálog ,
Folyószámla kamatok 
Értékpapír kamatok (adómentes) 
Elhelyezett tőkék kamatai (70 ssázal.

adóengedménnyel)
Különféle jutalékok- és dijak
idegen pénzekből
Áthozott nyereség 1914. évről

54634 87 
1263'35 
726! 23 
2202,08!

2532 31 67893 84 
18140Í

20 
04605

86647 08

SIMONYI SÁNDOR «. k.
ügyvezető főkönyvelő.

Homoky István s. k. Béky Endre s. k.
ig. tag. ig. tag.

Normann Samu s. k.
ig. tag.

Löffler Miksa s. k. Reinle János s. k. Kiss Zsigmond s. k.
vezérigazgató. ig. elnök. ig. ale’nök.

Fábián István s, k. ifj, Beretvás János s. k. 
ig. tag. lg. tag.

Fenti mérleg és eredmény számlát az intézet iő és segéd könyveivel kapcsolatban megvizsgáltuk, teljesen megegyezőnek és rendben találtuk. 
Abony, 1915. deczember 31-én.

A f e l ü g y e l  ö -b  i z 0 t t s á g:
Kasintzi János s. k. Haás József s. k. Dr. Miklós Emil B. Szabó József s. k.

f. ü. b, tag, f, ü. b, elnök. (hadbavonult.) * f, ti, b, tag,

Nyomatott Wachs Pál víllanyeröre berendezett könyvnyomdájában Szolnokon, Gorove-utca.


