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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Előfizetési árak: 

Egész évre . 8 korona 
Félévre . . 4 „
Negyedévre. 2 „
Egyes szám ára 16 fi 11.
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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő és kiadó: 

TEMESKÖZT GERZSON

Nyiltterek, hirdetési dijait és 
előfizetések a szerkesztőség

hez küldendők.

Háborús tan ulságot
Magyarország miniszterelnöke — a 

napilapok jelentése szerint — meglá
togatta az orosz fronton küzdő kato
náinkat s azzal a hírrel jött vissza, 
hogy vitéz, honvédeink magyar kato
náink lakodalmas kedvvel mentek az 
ellenség ellen.

Most történt ez a háború második 
évfordulója idején, mikor már annyi 
szenvedést, nélkülözést éltek át, mikor 
már nagyon jól tudták, hogy mi vár 
reájuk — és mentek ők mégis -  nem 
azért, mert kell, lehangolva, kedvetle
nül, hanem lakodalmas kedvvel, — 
bátran tudatosan, önként — a veszély
be, halálba, — nehogy az ellenség 
szentségtörő lábbal tiporhasson az 
édes haza földjén.

És ez nem először történik meg a 
háború folyamán. Hősiesen küzdött a 
háború eleje óta a magyar, de ereje 
megsokszorozódott, hősiességben ön
magát múlta felül, mikor a háború 
hullámai a magyar határhoz jutottak — 
mikor a haza épségét fenyegette ve
szély. És az orosz támadások ereje 
hazánk határainál mindig megtörött, 
— a haza földje — nagyon csekély 
terület kivételével — mindig ment 
maradt az ellenség pusztításaitól — 
megóvta és megvédte őt a magyar 
katona önfeláldozó küzdelme— halált 
megvető bátorsága. A szózat írott be
tűjét véres valósággá változtatta a 
hazaszeretet.

Már pedig a hazaszeretetnek, a nem
zeti érzésnek legerősebb próbája a 
háború. A nemzet, ki hazájáért kész 
hősiesen küzdeni, életét áldozni és van 
keltő ereje a hazát valóban még is 
védeni, — annak jövőjét nem kell 
félteni, — annak élni kell, az élni fog.

Ez volt és ez ma is legnagyobb 
erényünk, legerősebb támaszunk. Erre 
kell, hogy tanítsa szülő a gyermekét, 
tanító a tanulóját.

A sok idegen nép között a nemzeti 
eszme, a hazaszeretet, mi megóvta a 
magyart ezer éven át — a másik ezer 
évben is ez lesz vezérlő jó csillagunk.

És ha akadnak közöttünk kicsiny- 
tátűek, kik féltek az orosz betöréstől, 
avagy, kik féltitek nemzetünk jövőjét, 
nézzetek a frontra, tanuljatok tőlük 
hazaszeretetei s akkor nem fogtok félni 
többé.

Kívánjátok, hogy bármikép is, csak 
legyen vége a háboiunak? odakint is 
várják a békét, de a becsületes oékét 
s készek ezért hősi halálba menni; 
panaszkodtok, hogy kevés a hús, ga
bona, nélkülözéstől féltek? odakint 
sokszor nap nap után egy darab ke
nyér, vagy nyers Zuldség az enni va
lójuk; vagy sok a munka — nem 
bírjátok ? mennyivel többet kell nékik 
odakint dolgozni, fáradni, hogy meg
mentsék a hazát és még hozzá soh’sem 
tudják, hogy mikor, mely pillanatban 
jön az ellenséges golyó, hogy elvegye 
életüket, — az ember legnagyobb kin
csét és azért nem panaszkodnak, nem 
esnek kétségbe, hanem mennek ezer 
veszélybe, biztos halálba az édes haza 
védelmére lakodalmas kedvvel.

Dr. R ózsa Elemér.

Közgyűlés.
Folyó hó 7-én nagy hirtelenséggel újból 

össze ült képviselőtestületünk, mely gyűlés
nek inkább aféle informatív, jellege volt.

Emlékezetes ugyanis, hogy az előző köz
gyűlésen Lévay Mihály interpellációt intézett 
az elöljárósághoz a gabona és tiszt ellátás 
tárgyában s felhívta az elöljáróságot, hogy 
behatóan és energikusan foglalkozzék e sú
lyos kérdéssel, legközelebb pedig tegyen 
előterjesztést a közgyűlésnek. A 7-én tartott 
közgyűlésen Papp Péter főjegyző referált az
tán az eddigi megállapodásokról. Elmondta, 
hogy azok részére, akiknek elegendő szük
ségletük nem termett, vagy egyáltalán nem 
termeted, a szükséglet biztosítva van, amen
nyiben az illetők ez irányban jogos igényei
ket a rendelettel megszabott határidőn belül 
bejelentik. Sajnos azonban, hogy a közön
ség nagy fokú indolenciát tanúsít a hatósági 
rendelkezések s az elöljáróság felhívásai j 
iránt, amiről az elöljáróság mit sem tehet, i

Temesközy Gerzson nem tartja indokolt
nak a képviselő testület mélyebb; beavatko
zását az ellátás dolgába, mert ez azt a lát
szatot eredményezné, hogy a képviselő tes
tület kötelezettséget vállal minden jogos vagy 
jogtalan igények kielégítése iránt intézkedni 
még akkor is, ha valaki saját közönyössége |

vagy hanyagsága- miatt jut ellátatlan hely
zetbe. Világosan, minden kétséget kizáróan 
tudomására kell hozni a közönségnek, hogy 
ellátásáról saját maga gondoskodjék a ren
deletek korlátái között s amennyiben ezt el
mulasztaná, semmiféle hatósági gyémolitásra, 
kivételes, utólagos, gyámolitgatásokra, ha
nyagságukból származó reparációkra senki 
nem számíthat.

Mindezeket a közgyűlés tudomásul vette 
s miután Pintér Gyula köszönetét fejezte ki 
az előljárősági előterjesztésért és eddig in
tézkedéseiért, a közgyűlés végett ért,

itt említjük meg, hogy az elöljáróság szé
les körben publikálja azokat a módozatokat, 
melyekkel a közönség jogos érdekeiket ki
elégíthetik. Ne eressze el azt a füle mellett 
senki, elvégre háború van s ne csak azzal 
törődjünk, hogy mi módon zsarolhatunk be 
több pénz s mi módon csonkíthatjuk meg 
hadseregeink szükségleteit telhetetlen önzés
sel és még telhetetlenebb pénz sóvárgások
kal, mert pénzzel nem lakunk jól se ma
gunk, se szegény ártatlan gyermekeink, kik
nek édes kevés közük van a szülők köny- 
nyelmüségeihez.

H Í R E K .

— Katonáink árvái javára Kostyin Jó
zsef 20 koronát adományozott Lévay Mihály 
prelátus országgyül. képviselőnk kezeihez.

— A vak katonák javára Egedi József 
20 koronát adományozott Lévay Mihály 
prelátus országgyül. képviselőnk kezezeihez.

— A nikkel pénzek, a pénzügyminiszteri 
rendelet értelmében, 1917 január 1-ével 
forgalmon kívül helyezteinek, tehát csak ez 
év december 31-éig fogadandók pénzérték
ben.

— Eltűnt katonáink. A 68. gy, ezred
ből: Bebcsán József, Kis József, Brenyő Jó
zsef, Dudás Elek, G. Szűcs Kálmán. 29. 
fi. gyal. ezredtől; Lendvai Ferencz.

— Népmozgalmi adatok a múlt hóról. 
Múlt hóbán a születések: 33 (múlt évben 
49). rkath. 27. ref. 4. g. kel. I. izr. 1. 
Házasság köitetett: 6. (múlt évben 3.) vala
mennyi r. kath párok között. Elhalt 48 
egyén (múlt évben 36.) r. kath. 45 ref. 2. 
izr. 1. Hősi halált halt 22. Fertőző beteg
ségben meghalt 8.

— Gabona vásárlás. A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte Nagykőrös város 
fogyasztó közönségének, hogy az abonyi és 
kiskunfélegyházai járások területén szabály
szerűen kiállított vásárlási igazolványnyal 
házi szükségletükre — közvetítő kizárásával 
— a szükséges gabona-készletüket beszerez
hessék.
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— Választás. A dunamelléki ref. egyház- 
kerület 281 egyháza közül a megüresedett 
egyházkerület! világi íanácsbirói állásra 2T9 
egyház adta be 334 szavazatát. Ebből 251 
szavazatot bátori’Sigray Pál budapesti pres
biter kapván, egyházkerüieti világi tanácsbiró 
lett. A világi aljegyzői álásra dr. Jalsoviczki 
Károly vallás és közoktatásügyi miniszteri 
titkár kapott 257 szavazatot, igy ő is meg
nyerte a kellő többséget. Nagykőrös városa 
büszke lehet ezen választás eredményére.

— Kedvezmény iratás. A fogyasztási 
adóhivatalban a saját termésű borokra tör
ténő szokásos kedvezmény iratás megkezdő
dött, szeptember hó 15-ig tart.

— A gyógyszertárak éjjeli taksája. 
A belügyminiszter kilátásba helyezte, hogy 
a gyógyszerészekre vonatkozólag az éjjeli 
taksát, német mintára, engedélyezni fogja. 
A különdijazás az esti hat órátói a reggeli 
nyitásig terjedő időre vonatkozik.

— Az uj 20 filléresek. Vasból, piszkos 
fekete keverékből került e hó 1-én forga
lomba az uj 20 filléres. Ez az intézkedés 
annak a szüleménye, hogy a pórnép elrakja 
az ezüst, nikkel és rézpénzek legnagyobb 
részét, elannyira hogy ma már kosárszámra 
vannak azok összegyűjtve, alig jönnek for
galomba. A régi pénzek beváltására rövid 
terminust kellett volna kitűzni, mely esetben 
az aprópénz garmadával kerülne elő. Mesés 
észjárása van ma a paraszt tartaminak, me
lyet csak ügyes kormányrendelettel lehet 
megbénítani.

— Ne küldjünk élelmiszert a  frontra.
A katonai parancsnokságok föl kérésére a 
belügyminiszter közölte a hatóságokkal, hogy 
tábori postacsomagokban küldött élelmisze
reket minden alkalommal azonnal elkoboz
zák és megsemmisítik, mert a csomagban 
küldött élelmiszerek legtöbbször megromolva 
érkeznek rendeltetési helyükre. Ez különösen 
veszélyezteti a harcban álló katonák egész
ségét. Különben sincs szükség arra, hogy a 
fronton lévő katonákat hazulról élelmezzék, 
mert ellátásuk kifogástalan és bőséges.

— A kukorica ára. Az idei termésből 
származó kukoricáért követelhető legmagasab 
árat a kormány ez évi ápr. 8-án kelt 1251. 
sz. rendeletével állapította meg. E szerint, 
ha augusztusban és szeptemberben történik 
a szállítás, a csöves közönséges kukorica 
mázsája 22 kor. 50 fillér, morzsoltan 30 
kor. a csinkvantin csövesen 24 kor., 75, 
morzsoltan 33 korona. Az októberi szállítás
kor közönséges kukorica csövesen 23 kor. 
30, morzsoltan 30 kor. 50 fillér, a csink
vantin csövesen 25 kor. 55 fiit. morzsoltan 
33 kor. 50 fiit métermázsánként.

— A lóügynökök alkonya. A főldmive- 
lésügyi miniszter a közös hadügy és m. kir, 
honvédelmi miniszterre! történt megállapo
dása alapján rendeletét adott ki, amely sze
rint a hadsereg a szükségelt lóanyagot ezen
túl közvetlenül a tenyésztőktől fogja bevá
sárolni, tehát a lókereskedők és ügynökök 
teljes kizárásával. A pótlovazási bizottságok 
ma már egyáltalán nem állítanak kilókeres
kedők és alkuszok részére lóvásárlási igazol
ványokat és ennélfogva ilyen engedélyek 
alapján senkinek sincs joga lovakat vásárolni. 
A közigazgatási hatóságok utasítva vannak, 
hogy a legszigorúbban ellenőrizzék a lókc-

— Ezt már csak elülhetjük. A m. kir.
sójövedék a következő körlevelet intézte a 
nagykereskedőkhöz. „A legutóbbi időben az 
ország számos vidékén az a hir terjedt el, 
hogy a só ára drágulni fog, ami a fogyasztó 
közönséget arra indította, hogy a szükség
letét hosszabb időre beszerezze, miáltal a só 
kereskedőknél volt készletek rohamosan el
fogytak és sok helyen sóhiány állt elő. A só 
árának drágulásáról szóló híresztelésnek 
nincs semmi alapja, mindazáltal jónak lát
juk ez utón is közölni Önnel, hogy a só
árak továbbra is változatlanok maradnak. 
Kérjük tehát Önt, hogy ez alapon a fogyasztó 
közönséget megnyugtatni és a só drágulásá
ról elterjedt hírt a legerélyesebben megcá
folni szíveskedjék,"

— Sarjudohány termesztése. A junius
hó végén és július hó elején uralkodott nagy 
hőség és szárazsá következtében a dohány 
az oszág nagy részében nem volt képes 
anuyira kifejlődni, hogy a kellő mennyiségű 
anyalevéltermésre lehetne számítani. Viszont 
a dohányok a kedvező tavaszi időjárás foly
tán annyira előhaladott fejlődésben vannak 
hogy az idén a sarjudohány is idejében jól 
ki fog fejlődni. Mivel közérdek, hogy az 
amúgy is megapadt dohánytermés minden 
használható anyaga a gyártás számára meg
mentessék, az Aradmegyei Gazdasági Egye
sület felterjesztést intézett n pénzügyminisz
terhez, hogy a dohányjövedék sürgős ren
deletben a sarjudohány termést indokolt 
esetben engedélyezze.

— Áthelyezések. A vall, közokt. minis- 
tér Jávorszky Valéria tanítónőt az Újpesti; 
Bogyó Pál tanítót a csongrád-kültelki; és 
Német Géza áll tanítót a czinkotai Ehman 
telepre helyezte át állami tanítókul.

— Földbirtokosainak figyelmébe ajánl
juk a közeledd őszi buzavetés alkalmával dr. 
Keleti és Murányi újpesti cégnek mai Corbin 
hirdetését, annyival is inkább, mert a réz- 
gálic búza csávázéshoz lényegesen drágább 
és alig kapható.

Hirdetmény.

Az Abonyi Első Téglagyár Részvénytársa
ság feloszlása az 1916 junius hó 29 én tar
tott közgyűlés által kimondatván és ezen 
közgyűlési határozat a kecskeméti kir. Tör
vényszék Czg. 89/2 1916 számú végzésével 
jóváhagyatván, a kereskedelmi tőrvény 202 
§-a értelmében felhivatnak az .Abonyi Első. 
Téglagyár Részvénytársaság" hitelezői, hogy 
netáni követeléseiket ezen hirdetmény köz
zétételétől számított 6 hónap alatt annál 
inkább érvényesítsék, mert későbbi igények 
figyelembe vétetni nem fognak.

Abony, 1916 augusztus hó 1.
Abonyi Első Téglagyár 

Részvénytársaság 
felszám olás alatt.

reskedők és lóügynökök tevékenységét. '

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.

=  Ő S Z I  = = = = =
V E T É S H E Z
Corbin magcsávázószer válto
zatlan árakon kapható. Corbin 
megóvja a vetőmagot varjak és 
egyéb m a d a r a k  kártevésétől, 
üszögtől, rothadástól, férgektől. 
E g y s z e r ű  használati utasitás. 
Ezerszeresen kipróbálva, kitűnő 
- - bizonyítványok. — Olcsó. - -

DR. KELETI ÉS MURÁNYI
VEGYÉSZETI GYÁRA ÚJPESTEN.

Rendeléseket és kérdezősködéseket idejekorán kérünk.
Főetárusitó: ÖZV. GRÜNVALU jÓNÁSNÉ, Abony.


