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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Előfizetési árak:
Egész évre . 8 korona 
Fél évre . 4  „
Negyed évre 2 
Egyes szám ára 16 fül.

MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

j Felelős szerkesztő-, is  kiadó 

TEM ESKÖZY GERZSON.

Nyílt-terek, hüd&tési dijak és 
előfizetések a szerkesztőség-

bez küldendők. • S“
T Á R S A D A L M I

N em  is olyan régen,
alig néhány éve. ha valaki, többé-ke- 
vésbbé felénk hangon olyasvalamit 
eresztett ki a száján, hogy a nagy 
mérvet öltött kivándorlás megakadá
lyozására e l  k ,c il  v e n n i  a papi birtoko
kat, a hiibizGíiiányokat s föl kell osz
tani a nincsenes, földeden parasztok 
között, hát ez gyszeriien a nyers 
szocziális eszméknek, egyes fejekben 
meg nem emésztődött, puffadásokat 
okozó téves, sőt rossz akaratú szán
déknak, istelenségnek tartatott s olybá 
vétetett, mintha e mögött a vallás alap- 

-jai, a magyar földnek magyar kézen 
való maradhatásának alapjai rendií- 
tetnének meg.

És ime, nem a Husvet ünnepi han
gulatában, hanem néhány héttei előbb, 
a szürke, gondterhes hétköznapok za
jában az Istennek' egyik fölként szol
gája, a nagy papi birtokoknak maga 
is egyik birialója, a nagytudásu és a 
tiszta liberális eszmék népszerű iníer- 
pretalója, Prohászka Ottokár püspök 
szájából hangzott egy beszéd, a nem
zethez intézve, mely minden felvilágo- 
sultsága, minden liberalizmusa és min
den nemessége mellett is utóbbi idők 
legvallásosabb érzelmű beszéde volt, 
melyben valóban benne volt a Feltá
madás minisztériumának a mai életre 
való kivetítése.

A nemes páthosz egyszerűségével, 
röviden, tömören azt mondta, hogy a 
magyar földet v i s s z a  k e l l  a d n i  a ma
gyar népnek, amely ma négy fronton 
áll és küzd a magyar földért. A ma
gyar nép, mely ebben a háborúban 
legszebb bizonyságát adta annak, hogy 
minden erő, energia, jó tulajdonság 
meg van benne arra, hogy a világ 
egyik legelső népe legyen, melyet az 
ország elnyomott ipari helyzete a 
mezőgazdaságra, földmiveiésre kény
szeríti, amely a mezőgazdaságban sem 
tudja a mostani birtok eloszlás folytán 
a maga helyéi megtalálni: ez a ma
gyar nép a háborúban oly hősiesen oly 
vitézül harczol, mintha az ország min
den talpalatnyi földje a harczolóké 
volna.

A magyar nép ősereje, energiája,

értéke mély sírban szunnyadt ezelőtt 
a háború előtt, melynek neve zseilér- 
ség, földmunkás volt, sokszor amerika.

Prohászka püspök Mintaképe a kat- 
holikus papoknak és ha ö úgy gon
dolja, hogy ezt a nagy eszmét bele 
kell vetni a közvéleménybe, akkor bi
zonyára azt is tudja, hogy ez nemcsak j 
az embereknek, hanem Istennek is i 
tetsző dolog lesz. Tisztában van bi
zonyára annak a külömbséggel, mely 1 
az „eí kel! venni“ és az „oda kell 
adni" között van és ebben az utóbbi 1 
esetbem, az ő eszmelyében látja a val
lásosság és hitbuzgalom alapjainak 
nem a megrendülését, sőt ellenkező
leg, a megerősítését, mert az erköl
csöt, a vallásos érzületet soha seut 
azoktól kell félteni, akiknek van vala
micskéjük, akik ment sek a minden 
rosszra késztető nyomorúságtól, ha
nem azoktól, akiknek minden mind
egy, mert nincs mit veszteniük.

Ez a kiinduló pontja Ottokár ptis- . 
pök korszakalkotó • esztnéiyének, ezért 
üdvözöljük őt innét, Aboayb.il is, egy 
másik, hason gondolkodású paptársa 
pátriájából.

„Amit az éjszaka i>eszél“
Május beköszöntésének bajához méltóan sí- j 

műit, poétikus szépségébe méltóan illeszkedett 
az a gyermekelőadás, amelyet három estén át, 
zsúfolt ház előtt rendezett és amit „Amit az 
éjszaka beszéi“ czimen irt meg sok-sok pom
pás gyermek versekkel és dalokkal, polgári is 
kolánk egyik kiválóan szellemes tanárnője, aki j 
a szigorú discretió mezébe burkolózva küzd, , 
fárad, dolgozik a sebesült, a megvakult katonák ! 
és árváik sorsának enyhítésén, a dicső hálák j 
haltak emlékének megörökítésén, s minden szép j 
és nemes czéíért, mintha csak ebben keresné i 
az enyhülést a fájdalomban, melyet a vészes 
háború az ő családjának is okozott.

f alán nem veszik rósz néven az cgytol-egyig i 
gondosan és temperamentummal szereplő ön- 
képzőkőri leánykák, ha a ok tapsnak, éljenek- J 
nek, es virágnak jo csomó részét átutaljuk vég- ! 
teien jósággal és türelemmel megáldott Mester
nőjüknek, hisz az arczukrol sugárzott le hoz
zánk, a nézőtérre a szeretetteljes odaadás, já
ték készség,figyelemés jókedv, melyei feladatukat 
— egyikőjük jobban mint másikójuk megoldották 
-r— * amellyel nem csak nekünk, nézőknek, hanem 
talán első sorban Neki, Mesternőjüknek kíván
ták azt az örömet megszerezni, hogy közös fá
radozásuk eredményével sok könnyei letöröl
hessenek, sok bánaton enyhítsenek.

Ebben a zajtalan csöndes örömben tisztelet- 
teljes hódolattal osztozunk mi is, szeretetettel 
rag®szkodással osztoznak azok a szülők is, kik
nek gyermekei nevelését oly gyöngéd, gondos ,

kezek vezetik, kiknek telkeikbe a kegyeíetes 
s nemes érzések oly finem részeit palántálgat- 
ja el, kiket a hiúságoktól, a feltűnni vágyások
tól a maga nemes péidaadásaval kíván vissza 
tartam, s akik ha majd felperdülvén, kikerülnek 
a prózai elet rorgaíagjába, meg meg enyhülő 
lélekkel gondolnak vissza azokra a poétikus 
játékokra, mellyel maguknak a gyöngédebb ér
zelmekre hajlamot, a háború áldozatainak eny
hülést, szülőiknek gyermekeik jövőjében való 
megnyugvást és - nekünk kellemes szórako
zást szereztek

Legyen áldott a fő, melyben az eszme meg
született s a kéz. mely rendezte.

Ennyit az előadások erkölcsi vonatkozásai 
róí és ikeréről. A fényes, minden várakozást 
felülmúló anyagi sikerről az alábbi kedves köz
lemény számol be,

A szereplőkről és játékaikról régi elvi 
álláspontunkhoz ragaszkodva — mivel szerény- 
felfogásunk szerint kritikát csak a hivatásos mű
vészeknél lehet alkalmazni, külöa-külön
nem emlékezzünk meg, csak névszennt örö
kítjük meg azokat, akik eme nagyszabású jó
tékonysági mozzanatban részt vettek : szavalat
tal és színjátékkal Homoky E., Strausy. M-, 
Várady B. Gy., Kónya E. Színjátékkal: Weisz 
M., Máthé R., Király G., Steiner M., Deutsch 
M., Láng B., Bán R., Szikszay K., Dauer J., 
Salacz M -, Teffiesközy E. és még sok kedves 
kis újság árus leányka. Mindnyájan aranyosak 
voltak, kedvvel, üdén, jól játszottak, alaposan 
rá szolgálván a sok tapsra, világra.

A kedves beszámoló végén a nekem szóló 
kis kosárkát az Önképzőkör igen tisztelt veze
tőségének engedőimével félretettem, köszönöm 
azt a szép virág csokrot, melyet — ígéretük 
alakjában belehelyeztek s ha olyan lesz a si
ker, mint a mostam volt, a kosár pénzzel lesz 
tele és egy nagy ugrással leszünk közelebb 
elhunyt bőseink emlékének megörökítéséhez.

Viszontlátásra!
Szerk.

Beszámoló.
Polgári leányiskolánk Önképzőköre jótékony 

célú előadást rendezett a hadiárvák javára, Az 
előadást helyszűke miatt Ötször ismételtük meg, 
hogy alkalmat nyújtsunk mindenkinek az eljö
vetelre, ki szívesen áldoz a nemes célra. A 
terem meg is telt minden alkalommal, s az ön
képzőkör hálás szívvel mond köszönetét ezért 
a mélyen tisztelt közönségnek,

jövedelmünk 643 K 20 f volt, kiadásunk pe- 
dg  18 K mert a segítő kezek szívességből 
munkálkodtak velünk együtt, e helyen mondunk 
hálás köszönetét Bán Sándor fakereskedő ur
nák, és Főssel Zsígmond urnák, azért a szíves
ségért, melyet velünk szemben tanúsítottak.

De megne feledkezzünk az iskola régi tanít
ványairól sem, kik fáradságot nem ismerve szor
goskodtak a termekben. Brück Erzsiké és Brösz- 
tel Erzsiké a pénztárt kezelték, Lévay Terutka 
Szombatin Klára, Szűcs Teruska, Papp jolánka, 
Kiss Juliska, és Kiss Kató, pedig a közönség 
körül voltak elfoglalva. Temesközy írénke, egy 
kedves monológgal szerepeit, és egyik előadá
son szép rózsaszín csokrot is kapott. Nézi, né
zegeti a csokrot, egyszer csak eltűnik . . . Rö
vid idő múlva előkerült megint 4 K-val a ke
zében, de már csokor nélkül — eladta virá
gait a hadiárvák jarára . . .
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Az önképzőkör adományokat is kapott, me
lyekért szintén itt rójuk le igaz közsönetünket.

Temesközy Gerzson ur egy óriási kiflit és 
egy hatalmas csás árzsemlét adományozott oly 
czéiial, hogy az sorsoltassék ki a hadiárvák 
javára. A gondolat nagyon kedves volt s a 
nyertesek boldog örömmel vitték haza a „góliát“ 
süteményeket. Homoley. István igazgató ur egy 
nagy doboz czukorral Örvendeztette meg a 
szereplő növendékeket, kik tényleg nagyon 
megérd emelték a figyelmet.

Felülfizettek : Lévay Mihály 6 K, Löffler 
Miksa 4 K, dr. Madarász Adorján 3 K, Te
mesközy Bella 2 K, Temesközy István 2 K, 
dr. Steiner Zoltán 2 K, Kontsek János 2 K, 
Szilágyi Sándor 2 K, Havas Pál 2 K, Brück 
Boske 2 K, Bán Lídia 2 K, Ozv. Weisz 
Adolfné 1 K, dr. Márton Lajosné 1 K, No
vak Lajosné 1 K, Szombati Klára 1 K, N 
N. 50 fii!., Tóth István 40 fillér.

Itt felelünk igen tisztelt Szerkesztő urnák, 
hozzánk intézett ama kérésére is, hogy jöve
delmünkből adakozzunk a hősök szobrára is. 
Mivel az előadás tiszta jövedelmét utolsó fil
lérig már előzőlzg a hadiárváknak szántuk, ez 
alkalommal nem teljesíthetjük a hozzánk inté
zett kérést. Keveset nem akarunk a hősök 
szobrára, mert sokat, nagyon sokat szeretnénk 
adni. Az önképzőkör tudni fogja kötelességét 
s adandó alkalommal lerőjja háláját a hősök
nek is. kik kettétört fiatal életükért nagyon 
megérdemlik azt a parányi helyet a szobron, 
melyre nevük elfér majd . .

az Önképzőkör vezetősége.

A  róm. kath. iskola
Kárpáti ünnepélye ápr. 30-án és május 1-én. 

negyszámu felnőtt és gyermekből álló közön
ség élénk érdeklődése mellett dicséretes siker
rel ment végbe. — Fénypontja vol az ünne
pélynek Lévay Mihály prelátus megható szó
noklata. A kis szereplők is kitettek magukért. 
Bátran, értelmesen beszéltek, nagyon kedvesek 
voltak. A prológot Csibrány Juliska mondta el. 
,,Május elseje az égben, c. gyermekszinjáté- 
kot előadták: Szűcs Boriska, Marossy Aranka, 
Pap Sárika, Rithnovszki Bözsike, Szűcs Évike 
Mózes Margitka, Rimmer Margitka, Reskovics 
Teréz, Nagy Böske, Király jolánka, Király 
Mariska, Mincsek Emmuska, Kelemen Erzsiké, 
Vitek Mária, Bene Emília, Földi Erzsiké, 
Reskovics Ilona.

Kárpáti menekült ifjak meséje c. alkalmi gyer
mek színjátékban szerepelt: Kosik Péter, Var
ga József (menekült ifjak) s még 10 apró isko
lás gyermek. Szavaltak: Gailó Pál, Eged- Pál, 
Beviz Béla, Lévay Ferencz, Szerdahelyi János, 
Brenyó Mihály, SkuFéti János, Bata Gyula, 
Trajcsik István, Gilice Miklóska, Soós Margit, 
és Benke Mária. A gyermek énekkar, Kovács 
tanító vezetése mellett hazafias dalokat énekelt.

Az ünnepi záró peszédet Várady János ig. 
tanító adta elő.

A két előadásból 137 K 68 f folyt be a 
nemes célra. Kiadás a begyült összgből nem volt.

Köszönetét mond a rendezőség mindazok
nak a jólelkeknek, akik a hazafias célú ünne
pély, erkölcsi és anyagi sikereit bármivel is 
előmozdítani szíveskedtek.

Közgyűlés
Végre egy közgyűlés! Azt hittük, hogy kap

nak városótyáink a ritka alkalmatosságon, hogy 
beleszólhassanak közügyeink intézésébe, de 
bizony csak gyéren jelentek meg, hsába, első 
a kenyér s annak elő teremtésére a munka.

A közgyűlést Egedi József bíró nyitotta 
meg. A tisztviselők részére fizetésök 20 szá
zalékát szavazta meg a közgyűlés egyhangúlag 
drágasági pótlék czimén. Király Ferencznek 
azt az indítványát, hogy tekintettel az élelmi- 
és ruházati czikkek 100—200—300-szoros 
emelkedésére, legalább 30 százalékos emelést

adjanak, maga az előadó főjegyző sem pártol
ta, noha a múlt évi 20 százalékos drágasági 
pótlékhoz viszonyítva Király Ferencz javaslata 
nagyon is indokolt volt.

A  helybeli önálló mezőgazdasági népiskola 
szervezését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, 
feltételezetten -10.000 korona állami hozzájá
rulástól. A  hadbavonuu községi állatorvos he
lyettesítésére Kássa Sf.ndor ny. m. kir. járási 
állatorvost ajánlja a közgyűlés havi 30 korona 
dotáczióval. Az előfogatos részére tekintettel 
a járvány betegségek miatti fuvarozási szapo
rulatra, —  *1000 koronát szavazott meg a 
közgyűlés, állami visszatérítés reményében.

A z 1915 évi anyakönyvi dijakat az anya- 
konywezetőnek kiutalta.

Csizmadia Mihály után 26 kor, Kapala II- 
lésné után 94 kor. és Mojcsak István után 
560 kor. kórházi költséget a közgyűlés törölte.

A  mezőőrök dijjait egyenként 500 koronáról 
800 koronára felemelte.

Néhány illetőségi ügy elintézése után a 
közgyűlés véget ért.

H Í R E K
Hőseink szobrára. Újabban adomá

nyoztak: Tantossy Rózsa 3 kor., Andrásy 
István 3 kor. Legutóbbi kim. 517 K  42 f
Ehhez a fenti összegek 6 K  —  f
Eddigi gyűjtésünk 523 K  42 f

Itt említjük föl, hogy a múlt számunkban 
közölt kimutatásban téves szedés folytán 8 K  
lett 10 K  helyett Véli Miksa adományaként 
feltüntetve, az összegezésben tényleg 10 kor. 
van kitüntetve.

Temesközy Gerzson, szerk.
Közkívánatra. A róm. katb. iskola kár

páti ünnepélyének műsora annyira megtet
szett a közönségnek, hogy annak újbóli elő
adását óhajtotta, miért is a rendezőség a 
kívánságnak megfelelöleg f. hó 7-én, vasár
nap délután 3 órakor a központi iskola udva
rán mérsékelt belépti díjjal, részben a hadba 
vonult tanítók özvegyeinek és árváinak javára, 
részben az elesett abonyi hősök emlékére 
felállítandó szobor alaptőkéjének gyarapítá
sára. A hazafias szentügyre való tekintetből, 
minél tömegesebb megjelenést kér a rende
zőség.

Jegyzés a IV. hadikolcsönre. Az
„ Abonyi Általános temetkezési Egylet ,újab
ban 2000 K-át jegyzett az uj hadikölcsönre, 
mely összeggel 10.000 K ra emelkedett hadi- 
kölcsöne. Humánus czéljainak pontos szolgá
lata mellett igazán figyelemre méltó munkás
ság jellemzi ezen egyesület működését és 
vezetését.

Alaposan megjárták azok, akik nem 
vettek tudomást az uj óra rendszer életbe lép
tetéséről. Sokan órájukat nem igazították vis
sza a rendeletnek megfelelően, s a régi idő
számítás szerint bandukolnak a vasutakhoz’ 
melyek persze mar egy órával korábban in
dultak. Százával maradtak vissza az utasok 
az első napokban, és még mindég vannak, 
akik nem hiszik a dolgot, s csökönyösen 
ragaszkodnak a régi állapotokhoz saját ká
rukra és hátrányukra.

Hőseink halála. V. 229. Qőz Sándor 
29, h. gye. V. 229, Outi Sándor 29, h. gye. 
V. 229, Bakos István 68, gye. V. 229, 
Ecsedi József 68, gye. V. 229, Fekete Kárólv 
68, gye, V. 229, Gábor Mihály 68, gye. V. 
229, Sánta Mihály 68, gye. V. 229, Tóth 
László 68, gye. V. 229, Tóth Pál 68, gye.

| —  Színtársulat Szolnokon. Mariházi Mik-
j lós, a kecskeméti színház igazgatója társulatá- 
| val az elmúlt szombaton kezdette meg elő- 
j adásait Szolnokon.

—  Curiai döntések haszonbérleti ügyek- 
| ben. Felmerült eset alkalmából a Curia ki

mondotta, hogy a férj, mint haszonbérlőtárs 
hadbavonulása, nem mentesítő körülmény a 
haszonbér fizetése alól, mert a felek az in
gatlant alhaszonbérbeadással is hasznosítha
tták volua. Ugyancsak a Curia kimondotta, 
hogy a haszonbérlő társ hadbavonulása nem 
mentesítő körülmény a haszonbérfrzetés alól, 
mert az egyetemlegesen kötelezett és hadba 
nem vonult társak az otthonmaradt család
tagokkal együt a haszonbérelt területet esetleg 
idegen munkaerő igénybevételével képesek 
megmunkálni

—  Kávé is csak igazolvány melleit 
szállítható. A belügyminiszter körrendeletileg 
intézkedett, hogy ezentúl a kávé is csak ha
tósági igazolvány mellett szántható.

—  (A  harmadik pótsorozás.) A tizenki- 
lenc-ötven éves népfölkelésre kötelezettek 
orvosi megvizsgálásánál —  mint a Küiügy- 
Hadügy legújabb száma Írja —  különösen a 
kővetkezőkre fordítanak figyelmet: a) az al
kalmatlanságot előidéző addigi okot, ha idő
sebb korosztálybelit vizsgálnak meg, a nép- 
felkelési névjegyzékből és egyéb iratokból 
a szemlebizottság tudomására hozzák, esetleg 
az illető egyén kihallgatása alapján tudjék 
meg; b) a szemcsésköthártyalobban (trachoma) 
szenvedőket, egyébként! alkalmasság mellett,

i alkalmasoknak nyilvánítják; c) amennyien a
* népfölkelésre kötelezettek egyes fogyatkozásait 

a pótszemlénél feltétlenül megállapítani nem
* lehetne, az illetőket a legközelebbi helyőrségi 

kórházba utalják. Nem küldhetők kórházba
' oly egyének, kiknek fogyatkozásait az előző 

szemlén kórházilag megáiíapitolták. Az alkal
masnak talált egyéneket a közös hadsereg 
és a honvédség közt három kettő arányban 
osztják fel. A szemcsés köthártyalobbal 
(trachomáával) akalmas egyéneket, tekintet 
nélkül a felosztási kulcsra a közös hadse
reghez osztják be.

HIRDETÉSEK.
PULYKATOJÁS

jól tojó fajtól eladó naponta. Vasút
ut 65.

Ugyanott tiszta faj, plymuth tyúk
tojás is kapható.

Bérlet.
özv. Somogyi Györgynének a törteli 
határban lévő 200 hold birtoka f. 
év okt. i-étől haszonbérbe kiadó. 
Értekezhetni a tulajdonosnővel Nagy
körösön a lakásán.

Czimbalom tanitás.
Busztin Dezsőné czimbalom tanítás
ra ajánlkozik úgy kezdőknél, mint a 
gyakorlóknál-

B É R L E T .  18—20 hold tanya föld. 
épülettel haszonbérbe kerestetiki 
Ajánlatokat elfogad e lap szerkesztője.

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


