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MINDEN VASÁRNAP.

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

} MINDEN VASÁRNAP.

| Felelős szerkesztő- és kiadó

| T E M E S K Ö Z Y  G É R Z S O N .

J Nyílt-terek, hirdetési dijak és 
előfizetések a szerkesztőség

hez küldendők.

A termés.
Emlékezzünk vissza a régi jó, visz- 

szaíérni se látszó, békeidőkre. Március, 
április havában e jó békeidőkben már 
nagyon néztük az eget és már na- j 
gyón vártunk a földmivelésügyi mi- j 
niszterium, általában a kormány ájká- ; 
ról Valami bűvös kijelentést, hogy mi- j 
lyen termést várhatunk. Ez volt már 
akkor a legfontosabb tavaszi próbiéma, 1 
mert ettől függött a jövő év képe. j 
Nyomor fesz-e, vagy jóiét, küzdelem ! 
iesz-e vagy rendes élet, minden re- j 
mérty és várakozás a terméshez volt! 
kapcsolva.

Annál inkább igy áll ez ma a há
ború második esztendejében. Alig tud- | 
juk képzelni, de ne is akarjuk elkép
zelni, hogy mi lenne akkor, ha a há
ború második esztendejében hiába 
néznénk az égre. Már vártuk a híva- : 
talos kijelentéseket a termésre vonat
kozólag és a múlt héten meg is kap- 1 
tűk őket. Gróf Tisza István miniszter- 
elnök egy hírlapi interjúban nyilatko
zott a napi kérdésekről és közben 
megemlítette, hogy a vetés-jelentések 
nagyon kedvező reményeket nyúj
tanak, de még jobban kiemelte a tér- ; 
més fontosságát az a tény, hogy Beth- 
mann Holweg német birodalmi kan- 
czellár nagy beszédében foglalkozott 
a birodalmi termeléssel.

Meglepően örvendetes és biztató, | 
hogy mind a két kormány elnök ki
jelentése szerint az utolsó esztendők- ; 
ben egyszer sem volt olyan jó a ve- j 
tés-jelentés, mini az idén, sem Ma- ] 
gyarországon sem Németországban és j 
igy olyan termesre lehetünk elkészülve, j 
amely a jövő évben ismét bizíositani : 
fog bennünket, a nagy garral még ma j 
is hirdetett kiéheztetéstői.

Bármennyire is hatalmas és szép j 
eredmény az, amit lassan-iassan, lé- i 
pésröl-iépésre kivívnak a németek ; 
Verdiin alatt, ez a két jelentés min- ' 
den harctéri jelentésnél szebben hangzik. J

Betbraaim Holweg még azt is hozzá j 
tette, hogy az 1915 évi német termés 
nagyon gyenge volt, még is ki bírták 
a németek, mennyivel nyűgödtabbatr, 
mennyivel több önbizalommal nézte- ,

tünk most a jövő év elébe, amikor I 
már meg vannak a rendszereink arra, ' 
hogy mikép élelmezzük a lakosságot, , 
de nemcsak a rendszereink vannak | 
meg, hanem az eszközeink is, amivel 
élelmezési kérdéseinket megoldhatjuk. .

Sajnos a mai idő nem alkalmas : 
arra, hogy reformokat léptessünk életbe 
mezőgazdaságunk terén, sajnos nincs 1 
hozzá elég munkaerő, elég gépanyag, 
más célokra kellenek ma a gépgyárak, ; 
de bizonyos az, hogy e háborúnak, ; 
mely annyi mindent reformált és re
formál, reformot kell teremtenie a mi 
mezőgazdaságunk terén is Mert nem 
szabad még egyszer elkövetkeznie an
nak a helyzetnek, hogy mi v ztán a 
jó Istentői, az Egek Urától írjuk a 
jó termést. Nekünk magunknak keli 
gondoskodni arról, ha az időjárás 
nem is egészen megíeleiő, akkor is 
kikapjuk a televény földből, azt a 1 
magyar termést, amely kell az ország 
meglheíéséhez.

Feltétlenül betterjesebb gazdálko
dásra van szükség a háború után. Az 
állam egyik nagy problémája lesz vé
leményünk szerint az, hogy a gép
gazdálkodást, az öntözést és a beiter- : 
jes gazdálkodásnak minden fajtáját ; 
meghonosítása nálunk a háború után. 
Sokat tanulhatunk ebből a háborúból, 
de mindenesetre tanulhattuk azt, hogy j 
az ország létének fundamentuma, sőt ! 
talán egyik legerősebb fegyvere a z ■ 
élelem, amellyel az ellenállást a vég- j 
letekig lehet fokozni.

Magyarország földje az Ánteus 
földje, amelytől újra és újra erőt kap 
a hős, aki harcban áll. Ezt a földet 
nemhogy elhanyagolni nem szabad, 
de minden erőnk megfeszítésével a 
legnagyobb produktivitásra kell ke- ! 
pessé tennünk. Akkor azután mindig j 
szembe nézhetünk minden veszéllyel.

Steiner hadnagy mesél.
Piros arczu, szőke fejű, neki gömbölyődött : 

emberke Steiner hadnagy.
Montenegróból jött haza. Az egyik lábán j .  

csizma volt, a másikon czipó'. A csizmának 
new volt talpa, a czipo bőre éhesen tátogott, j 
és kilógott belőle a köves országutakon való i 
gyaloglásban fölsebzett láb. Ilyen volt Steiner | 
hadnagy. K ifárad t, lerongyosodoti, viszont ̂  a- ; 
goktól megviselt, derült arczn, neveíőszemü l

ember. Alföldi zsidóim ez a Steiner hadnagy 
Orra erősen hajlott, ajka húsos és sárgásszőke 
haja, melyet valaha ápolhatod, most vad volt 
és dús, mint a lápparti sás. Ügy beszélt, mint 
ha mindig kérdezne, pedig neki volt mondani 
valója rengeteg.

Rettenetes volt Podgoriczában a drága
ság. Húsz koronáért adtak egy kiló kukoricát, 
háromért egy kiló krumplit. De ennyiért is 
csak protekciós emberek kapták. Nekünk ha
difoglyoknak két napi éleimül féltenyérnyi ke
nyeret osztottak ki. Mindennap éhen halt egy 
csomó ember. Egyszerre végigszáguldott a vá
roson az örömhír: jönnek már a hajók. Itáliá
ból hoznak lisztet, húst, czukrot. gabonát. Csak 
egy kis iüreíem, aztán lesz minden. Másnap 
azt mondották, hogy már elindultak a gályák 
az olasz kikötőkből, nagy csatahajók kísérik 
őket s talán holnap, talán holnapután, de 
már nemsokára itt lesznek. Aznap áltaianos 
volt az öröm. Szinte tánczoltak az emberek 
az utczán. Kiéhezett haldoklók energiájuk 
utolsó szikráját élesztgették, hogy éljenek, amíg 
itt lesz a mesebeli kincs, a szabadulás: hús, 
kenyér, uj élet.

— Aztán elmúlt egy boldog, reményteljes 
éjszaka. Utána jött a reggel, s ahogy fölkelt a 
nap, távirat érkezett a part felől. A postásnak, 
aki felvette, reszketett a keze az izgalomtól, 
szive a megdöbbenéstől1’:
tette egy osztrák-magyar tengeralattjáró. A vár- 
vavárt gabona, hús, Dárius kincse ott van a 
tenger fenekén. Az árak még magasabbra szök
tek s estére megint egy sereg koporsót vittek 
a temetőbe. Az állami raktárak körül íeifegy- 
verzett csapatok gyülekeztek, még nem fenye
getően, csak mindenre készen kóvályogták kö
rül az épületeket, melyeket marcona, szuro- 
nyos katonák őriztek szigorúan. Már minde
nütt beszélték, hogy ott a raktárakban volna 
élelmiszer elég, elláthatnának vele bőven min
denkit de a király nem ad belőle, mert még 
sokáig akarja huzni a háborút, talán évekig, s 
ami készlet raktárban van, azt a katonáknak 
tartogatja Az emberek elkeseredettek, harago
sak voltak s négy fal között, ahol senki sem 
látta, fenyegetően rázták öklüket a kolostor 
felé, melyben a király lakott Az uralkodó 
azrap este keie ztü!lovagok a vá oson fehér pa 
ripán. Ahogy haladt végig az utczákon, senki 
sem köszönt neki, mindenki elfordította a fejét. 
Pedig ezelőtt mindig tolongtak eléje az em
berek s örvendezve lengették felé kalapjukat. 
A király ilyenkor vidám, mosolygó arcczal in
tegetett nekik. Ma az uralkodónak is borús 
Volt a homloka, gondokkal terhelt, sötét a te
kintete. Mikor a fehér ló gazdájával a kolos
tor elé ért, a járdáról egy asszony odaugrott 
elébe, magasra tartotta a gyermekéi és szinte 
vijjogta:

—- Nézd, haldoklik a gyermekem, mert 
nem tudok neki még kenyeret sem adni.

A király kiterjesztette két karját s úgy felelt:
— Mit csináljak ? Magamnak sincs, magam 

is éhezem. A sors így akarta s’ a sors ellen 
nem tehetek semmit. De — mondta jó han
gosan, hogy sokan hallják — a svábak a Lov- 
csent támadják, a szent hegyet, melyet mióta 
ez a világ áll, még nem tudott bevenni ellen
ség. Ott. a hegyen, biztosan megverjük, s ha 
megfut, utána megyünk a völgybe, ahol az ő 
raktárai állanak, amelyek szinüitig vannak éle
lemmel. Hát várjatok még egy kissé és bízza
tok. Isten veletek!
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így beszelt, azután akolostorba lovagolt. Döngve 
csapódott be utána a kapu. Aznap éjszaka el
esett a szent hegy is. A  király nem várta be 
a reggelt. Ahogy , megjött a hir, titokban el
osont a városból. Hajnalban a tömeg megro
hanta a raktárakat. Á  katonák sortüzet adtak 
az emberekre. Puskák pukkantak, gépfegyverek 
kerepeltek, patakokban folyt a vér utczán. 
Haldoklók hörögtek, sebesültek jajgattak, asz- 
szonyok sírtak, gyermekek sikoltattak, égőhá
zak recsegve-ropogva dőltek össze, nehéz vas
kapuk döngtek az éhségtől sarkalt, vértől ré
szeg támadók csapásai alatt. Ez volt a forradalom.

—  Mi, a hadifoglyok, boldogok voltunk. 
Tudtuk, hogy ez a vég. Szinte kacagtunk 
örömünkben. Pedig ott mellettünk aznap halt 
éhen egyik pajtásunk s gyötrő kínban, lázban 
fetrengett, a másik. Életemben soha olyan jó 
napom nem volt. Ereztük, hogy jönnek a mi
eink, talán itt is vannak a város alatt, nemso
kára mehetünk haza. Haza !

Ennyit mondott Steiner hadnagy és felállt. 
Indult. Akkor vettem észre, hogy csapott sárga 
hajában mennyi a kifehérült szál. Olyan a feje, 
mintegy ötven éves emberé, pedig mindössze 
huszonhárom esztendős. Ez is montenegrói 
emlék.

H Í R E K
Hőseink halála. \  . 282, Nagy And- j 

rás F. J B. 15. V. 290, Cseh István 86 gye.
V. 290, Ungár Peren ez 68 gye. H. 456, Va- j 
das Balázs 29 h. gye. H. 462. P-gedi András 
68 gye. H. 473. Balog István 29 h. gye. H. ; 
487. Nagy József 68 gye.

Hadifoglyaink. V. 331, Szalinka istván i 
29 h. gye.

Hőseink szobrára. Újabban adoma- ! 
nyoztak Widlitka Aranka 2 K Temesközy I 
Bella 2 K Legutóbbi kim. . . .541 K. 49 f !
Éhez a fentiek..............................  4 K — f j
Eddigi gyűjtésűnk..........................  545 1\ 49 í j

Abonyiak dicsősége. Ismét gazdago- j 
dott egy királyi ténnyel az a dicsőségünk, ! 
mely egy - egy polgártársunk révén hol egy 
hoszu évek so;án szerzett közgazdasági mun- | 
kásság, hol a harctéren kifejtett vitézi érdem ] 
kitüntetésével ér bennünket,abonviakat. Oszin- ! 
te Örömmel és büszkeséggel tölt el bennün- j 
két a kellemes hir, melyet a Rendeleti köz- i 
löny 19J6 ápr. 1-én megjelent 39 száma pub- j 
íikál. Őfelsége a király, az ellenség előtt j 
teljesitett kitűnő szolgálatainak elismeréséül j 
Benedek Zoltán honv. hadnagynak, az arany | 
érdemkeresztet adományozta, a vitézségi érem I 
szalagján, S Mortinó, Marcotini, Doberdó, j 
Devetaki, Poljkisce, Nova- Vas, Boneti Mer- j 
va, Lokvica, Oppoczkiasella, Selo, Brestovica, ; 
Korite, Kostanjevicza, Növelő, Temnica, s j 
még egy tucat község az olasz fronton regél- i 
hetne azokról a borzalmas harci jelenetekről ' 
melyek között egy ily kitüntetés egy—egy hős 
mellére jut. Szejetettel üdvözöljük a hős ka- 
touát s benső őszinteséggel kívánunk sok 
szerencsét magas kitüntetéséhez.

Katonák szabadságolása. A „Külügy- 
Hadiigy“ Írja, hogy minden legénységi állo
mányú egyén, aki megszakítás nélkül 6 hó
napot tölt a fronton, vagy 9 hónapot a mö
göttes ország részben, 14 napi rövid szabad
ságot kaphat, különleges esetekban, — szü
lök, házastársak, gyermekek halála — a rö
vid szabadság kivételes engedélyezését teszik 
szükségessé, ezután is tekintetbe veszik és 
az ily czimen engedélyezett szabadságot nem 
számítják be az említett 14 napba.

— ü j háborús imák és énekek. Dr.
Pécsi Gusztáv szép alkalmi imáival és a 
„Stella maris,, uj dallamu kottájával, Stam- 
pay „Énekek és Imák,, ingyen melléklete 
Külön 10 í az elesett tanítók árváinak javára. 
Viszont elárusítóknak íracó 6 f. Kapható 
Köb ölk utón.

—  Hadifoglyok élelmezése. Vármegyénk 
alispánja, a hadifoglyok és gazdasági munká
sok élelmezésének nehézségeire való tekin
tettel, gerslit, babot, és köleskását kért a 
kormánytól, mely a gazdáknak kiosztásra 
kilátásba is helyeztetett. Ez iránti kérelmet 
előterjeszthetik az elöljáróságnál,mely a szük
séglet valódiságáról é s  mennyiségéről véle
ményt mond. Sokat ne kérjen senki, három 
havi időre, egy emberre havonként 2 kgr. 
gerslinél több nem kapható. Az ár még nem tud
ható, de a maximális árak tájékoztathatnak.

—  Többek kérdezösködésére tudatjuk? 
hogy a folyó évben termelendő kukorica 
legmagasabb árát már megállapító ua a 
földmivelésügyi miniszter. Még pedig akéní, 
hogy a csöves kukorica métermázsája szep
temberben 22 kor 50 fllér lesz, a morzsolt 
kukoricáé pedig 30 korona. Azután a csöves 
kukorica ára minden hónapban 80, a mor
zsolt kukorica ára pedig 50 fillérei megy 
feljebb métermázsnként, mig a legmagasabb 
árat a jövő év május havában éri el—  mi
kor is a csöves kukorica ára 28 kor. 90 fii. 
a morzsolté 34 kor. lesz s ez megmarad a 
későbbi időben is A bab ára, mely az idei 
termésből származik, métermázsánként, 56 
korona, a borsóé s a lencséé 66 korona lesz.

Tilalom. A külügyminiszter 58408—-1916 
sz. rendeletével a hadba vonult vagy eltűnt 
egyénekre vonatkozó üsletszerü magánnyo
mozásokat eltiltotta. Nem esik tilalom alá 
azonban a tudakozódásnak díjazás nélkül tör
ténő közvetítése, mint ahogy dijtálanul végzi 
azt az Orsz. Vövöskerszt Egylet budapesti 
tudósító irodája és a Hadifoglyokat gyámoli- 
tó és Tudósító Iroda

A  strassburgiak mezitlábjárnak. 
Strassburg város tanácsa a minap az alábbi 
hirdetményt tette közzé: „Fiatalemberek és 
gyermekek, járjatok mezítláb! Ennek a  szo
kásnak nemcsak egészségi célja van, hanem 
főként hazafias jelentősége. Mennyi talp-és 
cipöbőrt meg lehetne takarítani, ha azok, 
akik megtehetik, köteleségüknek tartanákt 
hogy mezítláb járnak 1916. év nyarán ! Ezér, 
felhívjuk a szülőket és tanítókat, szoktassák 
rá gyerekeiket és tanítványaikat a cipő nél 
külözésére A cipőt nélkülözve a bőrt fogják 
megtakáritani és ezzel a takarékossággal nagy 
szolgálatot tesznek a hazának'*.— A tanács 
fölhívását a lakosság nagy lelkesedései fo
gadta és elhatározta, hogy a nyáron mezítláb 
fog járni. Próbálják meg nálunk nem a kö
zönséges cipőknek, hanem csak a hosszu- 
száruknak az eltiltását, lene felzúdulás.

A  katonai napszámbérek. Járásunk 
íöszolgabirája a katonaság részére fizetendő 
szakmány és napszámbéreket, az élelmezés 
beszámitása uélkül a következőkben állapí
totta meg: Kataszt. holdanhént széna kaszá
lás 5 K aratás 7 K 50 1 krumpli szedés 20 K 
Széna gyűjtés és boglyázás 2 K 50 f Takar
mányrépa szedés 24 K Cukorrépa szedés, 
összes munkálata 40 K Tengeri törés, száron 
fosztás, szárvágás, kév-zés 18 K Napszám
bérek: szántás-vetés 2 K zéna kaszálás 2 K 
Aratás 2 K Cséplés 2 K Kapálás 2 K Dohány 
simítás 3 K-

—  Rapporton kell kérni a mező az- 
dasági szabadságot. A Magyar Távirati 
Iroda közli: Illetékes helyről közlik a közön- 
séggel, hogy katonai szolgálatban álló egyé
neknek mezőgazdasági munkára való szabad
ságolás iránti kérelmét személyesen kell 
kihallgatáson előterjeszteniök. A családtagok 
közbenjárása fölösleges, azt figyelembe nem 
veszik s a közigazgatási hatóságokhoz és a 
minisztériumhoz benyújtott ilyen kérvények 
csak késleltetik az ügy elintézését.

—  Fogoly-tartók figyelmébe, gyakraban 
elöfordnl, hogy a hadifoglyokat tartó gazdák 
foglyaikat külön is megjutalmazzák. Az ember 
séges bánásmód kötelező, a megérdemelt 
jutalmazás dicsérendő dolog, de nem helyes 
ha a jutalom pénzben adatik át, mert ez 
versengésre s iszákosságra vezethet. Az a 
jutalom legyen valami ruházati cikk s leg

helyesebb azt a szolgálat bevégzésével átadni 
Egyben jelezzük, hogy az orosz hadifoglyoknak 
dija az elátáson kívül 25 illeméi kevesebb 
és 50 fillérnél több nem lehet naponként.

— A  denaturált szesz árszabályozása- 
Az a lelketlen uzsora, amelyet egyes érdekel
tek a denaturált szeszei főképpen a vidéken 
űznek, intézkedésre birta a pénzügyminisztnrt, 
aki nagy fontosságú rendeletet intéz most a 
pénzügyigazgatósághoz, amelyben a denatu- 
rálás címén eszközölt szeszfölszabaditást ah
hoz a föltételhez köti, ha a detail ár litereként 
a 180 fillért meg nem haladja. A fogyasztók 
részére 90 fok alkoholtartalmú denaturált 
szeszt literenként maximálisan egy kornna 
nyolcvan fillérért szabad csak elárusítani. A 
nagykereskedők kötelesek a detailárusoktól 
nyilatkozatot kérni, mely szerint ezek üvegben 
1 K 80 f-ért, kimérve pedig 1 K 70 f- ádják 
el a fogyasztóközönségnek. Az árakat az 
üzlethlyiségben ki kell függeszteni.

Vers a íővészárokbói
Szeretett szüleimnek emlékül.

Szeretett szüleim rátok emlékezek 
A hareztérröl irom ezen kis versemet 
Eddig a jó Isten megtartott még itten 
Örüljön szivetek az én életemen

Én is örülök még, hogy életben vagytok 
A jó Isten eddig gondot viselt rátok 
Imádjátok ötét tiszta szeretettel 
Gondoljátok rám is fájós szivetekkel

Áldjon meg az Isten, tiszta szeretettel 
Legyetek megáldva a földi élettel 
Ne keseregjetek én utánam soha 
Majd csak haza segít engem az Ég ura

Orosz legyen is az franczia vagy angol 
Mi ezt egymásután daraboljuk agyon 
Akit el nem érhet a szuronyunk hegye 
Foglyainkul ejtjük, egye meg a fene

így aztán majd elfogy az a muszka horda 
Hogyha ütjük vágjuk egymás után sorba. 
Nem lesz kedve újból megtámadni minket 
Nem rabolhatja el szeretet fészkünket.

Most pedig hogy versem e papírra Írtam 
Majd úgy voltam vele tán nem is én Írtam 
Pedig hát én Írtam tiszta szeretettel 
Áldjon meg az Isten még hosszú élettel.

Hogyha valamikor elszálnék hozzátok 
Én lennék az aki gondot visel rátok 
Én lennék közietek az a vitéz gyerek 
Kiért a szivetek oly sokat kesereg.

Isten veletek Laczi 
E vers közlésével eleget akarunk tenni egy 
vitéz harezos kérésének.

HIRDETÉSEK.
Méhészeknek

Keretléczeket készit Bán János asz
talos mester 100 drb-onként Boconá- 
dit 14 K Országos méretűt 13 K-ért.
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hold szőlő és szántó a nagyjáráson 
eladó. Tudakozódni lehet e lapszer
kesztőjénél.

P U L Y K A T O J Á S .
jól tojó fajtól eladó naponta. Vasút
ut 65.

Ugyanott tiszta faj, plymuth tyúk
tojás is kapható.

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


