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MEGJELENIK 

MINDEN VASÁRNAP.

Előfizetési árak : 

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

Felelős szerkesztő és kiadó: 

TEM ESKÖ ZY GERZSON

Nyiltterek, hirdetési dijak és 
előfizetések a szerkesziőség- 

___ hez küldendők.

A tö b b te r m e lé s  m e g  a
k en y ér jeg y .

Mindnyájan érezzük a kenyérjegy- 
rendszer hátrányát, kellemetlenségeit. 
Már magában véve az a sok utánna- 
járás és várakozás, míg megszerezzük 
a vásárlási engedélyt, sok időt vesz 
igénybe és még akkor is kevesebbet 
vehetünk vagy tarthatunk vissza, mint 
amennyihez békeidőn szokva voltunk. 
De nem erről akarok Írni, — erre 
csak reá akarok mutatni, ezt ma el 
kell viselnünk, mikor annyi gabonánk 
van, hogy csak szigorú takarékosság
gal jut mindannyiónknak; — ez ugyan 
nem elviselhetetlen csapás, de sok 
kellemetlenséggel, lemondással jár.

. Már pedig a statisztikai adatok sze
rint a kenyérjegyrendszer elkerülhető 
lett volna, ha Magyarország Vsdal több 
gabonát termelne, mint amennyit ter
mel, vagyis, ha a többtermelést a há
ború előtt megtudtuk volna valósítani, 
Nem okozna gondot ma a holnapi 
kenyér. Itt is a múlt bűne és mulasz
tása mit most kell megszenvednünk, 
de okulnunk is kell belőle, a béke 
első munkái között a többtermelés 
megvalósításának is ott kell szerepelni.

Szinte látom a gúnyos mosolyt erre : 
többtermelés! Magyarország éghajlata, 
csapadékoszlása mellett meg nem va
lósítható ábránd ! Hát ez nem igaz. 
Ezt csak áz mondhatja, aki azt az egy 
búzafajt és azt is rosszul termeli.

Természetesen a német éghajlat 
alatt bevált gabona nálunk kevés he
lyen ad hasonló eredményt s aki igy 
gondolja a többtermelést, tévutakon 
jár, de aki tudja, hogy a növény jó 
tulajdonsága megfelelő műveléssel és 
fajtakiválasztással nagyon fokozható. — 
annak nem ábránd, hanem egy nagyon 
is elérhető reális cél, mit el is kell 
érnünk,,— csak az kell hozzá, hogy 
el is akarjuk érni és komolyan töre
kedjünk is erre; a munka, a céltuda
tos törekvés meg kell, hogy hozza az 
eredményt. És ei is kell, hogy érjük 
az eredményt, mert a föld azé, aki 
legjobban tud bánni vele, már pedig 
akié a föld — azé az ország.

A közérdek és egyéni érdek annyira 
találkozik és egyesül a többtermelós 
megvalósításában, hogy máskép jövő 
előhaladásunk él nem képzelhető.-A 
háború után gyakorlati politikánk, köz
életi tevékenységünk sarkpontját a 
gazdasági kérdések kell, hogy képez
zék. Tűrhetetlen, hogy egész közéleti 
tevékenységünk csak a panaszban és 
mások ocsárlásában merüljön ki, -  
igy eredményt nem érhetünk el. íme: 
támadtuk a kormány hatalmat oly hév
vel, hogy közben megfeledkeztünk 
másról, — főleg a gazdasági kérdé
sekről s az eredmény ? hogy most 
háború alatt a kormány a gazdasági 
kérdések rendezésére is kiterjesztette 
a hatalmát. Ép az ellenkezőt értük el, 
mint amit akartunk.

Bár első pillanatra látszólag önzet
lenség kell hozzá-,*' hogy a közért is 
tegyünk, de végeredményben a leg
nagyobb önzés is ezt hozza magával, 
mert ha erőteljes, helyes irányban 
cselekvő közéletünk van, annak mind
annyian csak hasznát látjuk.

Dr. Rózsa  Elemér.

Szombati levelek.
(Pro domó)

F. évi 1-ső számunkban vállalkozásomnak 
jelentettem be, hogy lapunkat továbbra is 
kiadom.

Tizenheledik éve, hogy ezen busz év óla 
fennálló orgánumot csekély tehetségemmel 
szerkesztem s azért a felelősséget viselem. 
Netn kértem és nem kaptam érle semmi 
anyagi hasznot; amit erkölcsileg kaptam, 
hálásan köszönöm.

Midőn f. év. elején a lapot újból megin
dítottam, tudtam, hogy a háborús viszonyok 
miatt nagy anyagi koczkázat elé megyek, 
de mégis vállalkoztam, mert nem akartam, 
hogy ezen szerény kultur fáklyácska kialud
jon ; — ugyanakkor Ígéretet tettem, hogy 
amint eddig nem. ezután sem kívánok sem
miféle anyagi hasznot s ha talán ilyesmi 
mutatkoznék, azt jótékony célra fordítanám.

(Megvallom, hogy 17 év alatt nem volt 
alkalmam a lap anyagi ügyeibe beletekint
hetni, fogalmam sem volt tehát arról, hogy 
miféle anyagi kötelezettség hárul reám, ki
vált a háborús viszonyokra való tekintettel 
is, de a vidéki adminisiráció folytán is.)

ígértem azt is, hogy e célból a lap anyagi 
viszonyairól időnként elszámolok.

Ezen kötelezettségemnek kívánok az aláb
biakban megfelelni:

A lap 150 példányban nyomatik. Ebből 
előfizetésért jár 111. a többi tisztelet, csere, 
köteles és tartalékpéldány. A lap egy heti 
számának nyomdai költsége 25 kor. Az ed
dig megjelent 35 számért kifizettem 845 ko
ronát. Hirlapbétyeg és lapkihordásért 84 
koronát levelezésekért 7 koronát, nyomdai 
szállítási költségben 70 koronát Eddigi 
összes kiadásom 1036 kor.

Ezzel szemben bevételem volt: Előfizetési 
dijakból 350 kor. hirdetésekből magán felek
től 294 korona összesen 648 kor. Fedezet
len hiány tehát 388 kor. Nem lesz tehát 
talán szerénytelenség, ha közönségünk hat- 
hatősb támogatását, valamint az előfizetések 
beküldését — most először — kérem, mert 
még messze van újév és én is messze vá
gyott attól, hogy ekkora anyagi áldozatot 
egyedül viseljek. Tisztelettel

Tem esközy Gerzson 
szerk. és kiadó,

Árdrágítók.
(Folytatás.)

Klein Hermán karajenői gőzmalmi üzlet
vezető lisztárdrágitásért 100 K fő, 100 kor. 
mellékbüntetés, mely ítéletet az alispán fel
lebbezés folytán jóváhagyta, úgy szintén fel- 
folyamodás folytán a belügyminiszter is.

Szűcs Istvánná jberényi lakos tojásdrági- 
tásért 10—.10 K fő és 10 mellékbüntetés. 
Jogerős ítélet.

Menkó Jánosné rékasi lakos élelmiszerdrá- 
gitásért 5 K fő és 5 mellékbüntetés. Joge
rős ítélet.

Fischer Dávidné ujszászi lakos tüzifadrá- 
gitásér! 25 K fő és 25 kor. mellékbüntetés. 
Jogerős ítélet.

Rózsa Sándorné ujszászi lakos petróleum 
árdrágításért 2 K fő és 2 mellék büntetés. 
Jogerős étélet.

Kis Gábor ujszászi lakos sertéshús drá
gításért 20 K fő ás 20 K mellék büntetés. 
Jogerős itéiet. (Folytatjuk.)

H Í R E K .

— Katonáink árvái javára Sz. M. 2 K.
Morváih Ignácz t K,-át adományoztak Lévay 
Mihály orsz. gyűl. képviselőnk kezeihez.

— Hőseink halála. A 68. gy. ezedből; 
Retkes Károly, Planyón András, Pástét Já
nos, Molnár Mihály, Bádonyi Imre, Kabács 
Bé|a. 7. tábori ágyús ezredből : Gáspár 
János.
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— Eltűnt katonáink: 68. gy. ezredből; j 
Szűcs Kálmán, Ujszászi Zsigmond, Varga 
Pál; 29. h. gy. ezredből: Sándor Mihály,
B. Szabó Sándor, Telek Pál. Tarjáni István, 
Tarkó Mihály, Varga László, Zsemlye János.

—  Hőseink szobrára. Richter Béla 50  
koronát adományozott. Legutóbbi kimutatá
sunk 622 K 03 fiit, Éhez a fenti összeg 50  
kor. Eddigi gyűjtésünk 672 K 03 fillér.

—  Az ipariskolai beiratások f. hó 4., 
holnap délután 5 órakor kezdődnek s foly- ■ 
tattatnak mindennap 5 órától f. hó H.-éig, 
mely napon a tanítások is megkezdődnek.

—  Szolnokon egyezer darab hízott serlés 
leöletését kezdette meg a vármegye.

— Beírások az állami polgári fiú- és 
leányiskolába. Vallás közoktatásügyi mi
niszter ur a tanév megnyitását elhalasztván, 
a beírások szeptember hó 11, 12, 13-án na
ponkint délelőtt 8— 12 óráig, a fiúiskolái ja
vító vizsgálatok 11 -én délután 2 órától, a le
ányiskolában 12-én délután 2 órától kezdő
d ő ig  tartatnak meg. Felvilágosítással bármi 
tekintetben naponkint az irodában (vörös 
kereszt kórház) készséggel szolgál

az igazgatóság.

—  Rémes öngyilkosság. Augusztus 23-án 
délután 5 órakor rémes Öngyilkosság történt 
Szolnok város főierén, a Kinztler Testvérek 
féle egy emeletes házban. A cég feje és fő
nöke Kinztler Soma házának emeleti ablaká
ból kiugrott és vértócsában terült el az asz
falt kövezetén. Feje kettérepedt, eszméletét 
elveszitette és egy órai eszméletlen kínlódás 
után meghalt.

—  A közkatonák nősülési engedélyét
eddig csak az alatt a feltételek alatt adták 
ki az egyes katonai parancsnokságok, ha a 
mennyasszony kötelezi magát hogy az ál
lammal szemben lemond mindennemű tör
vényes ellátási igényről még arra az esetre 
is, ha leendő férje a háborúban elesik. A 
honvédelmi miniszternek ezt tudomására hoz
ták, miért is rendeletet adott ki, melyben az 
ilyen rendelkezést törvénytelennek mondja s 
arra utasítja a katonai hatóságokat, hogy a 
legénység nősülési szándékai elé a jövőben 
mesterséges akadályokat ne gördítsenek.

—  jön  a cigaretta jegy. Hire jár, hogy 
nehány napon belül kormányrendelet jelenik 
meg, amely a dohányfogyasztás szabályozá
sát tartalmazza és előírja, hogy idehaza a 
front mögött minden egyes dohányos mennyi 
cigarettát és szivart fogyaszthat. A rendelet 
intézkedni fog a cigaretta és szivarjegyek 
behozataláról. Információnk szerint minden 
fogyasztó 2  szivár, illetőleg 4 cigaretta be
vásárlására kap igazolványt. A cigarettajegyek 
kibocsájfását az indokolja, hogy a dohány
gyárak termelését főleg a hadrákelt sereg 
katonái részére tartják fenn, akik a dohány
ból eddig is kitűnő ellátásban részesültek.

—  Tüdőbetegek gondozó intézete. A 
kormány 13 gyógyító intézetet szándékozik 
felállHani vármegyénkben a tüdőbetegek ré
szére. A 13 gyógyító intézet közül egyet Fé
legyházán fognak felállítani.

—  A porosz kőszén árát nem emelik. 
Ma, mikor minden közszükségleti cikknek az 
ára oly rendkívüli módon emelkedik, igazán 
jól esik olvasnuns, hogy a porosz kormány 
nem engedélyezte a kőszén árának tervezett 
fölemelését. Ez a döntés ránk nézve is fon
tos, mert mi is igen sok felsősziléziai sze
net fogyasztunk.

A búza és a rozs kiőrlési arányának 
megváltozása. A hivatalos lap a kormány ;
rendeletét közli, amely a búza és a rozs 
eddigi kiőrlési arányát megváltoztatja és ki
mondja, hogy a két százaléknál nem több j 
idegen keveréket tartalmazó hetvenhat kilo- 
gramos sulyminőségü búzát nyocvannégy j 
százalékra kell kiőrölni és ebből a következő 
három fajta lisztet szabad előállítani: 1. Fi
nom, azaz régi tipusu nullás lisztet a meg
értendő búza összsúlyának legfeljebb tizenöt: 
százaléka erejéig; 2. főzőlisztet az összsúly 
húsz százaléka erejéig és 3. kenyérlisztet az 
összsúly 49 százalékának erejéig. Rozsból 85 
százalékot kell ezentúl kiötölni. A megálla
pított árak nem változnak.

— A harctéren eltűnt tanítók állam
segélye. A közoktatásügyi miniszter elvi je
lentőségű döntvényt hozott, mely szerint az 
államháztartás nagy érdekeire tekintettel az 
eltűnt és nőtlen tanítók államsegélyét beszün
tetik, amint az eltűnés ténye nyilVáhváfóva 
válik, bebizonyosodik. A- nős tanítók állam
segélyét azonban az eltűnés után is folyó
sítják a tanító családjának.

— A korpa legmagasabb árat a kor
mány szeptember elsejétől fogva 20 koro
nára szállította le métermázsánkéht az előző
leg megállapított 25 korona helyett. Szep
tember hó 1-től kezdve a búza, rozs és ár
pakorpáért, valamim az ezek őrlési hulladé
káért követelhető megmagasabb ár száz ki
logrammonként tiszta súlyban 20 korona 
lesz.

— Értesítés. Az izr. iskolába f. hó. 3 és 
4-én, vasárnap és hétfő d. e. 9—11-ig lehet 
iratkozni. A tanítás 5-én, kedden d. e. 8-kor 
kezdődik. Abony, 1916. aug. 30-án.

isk. elnök.
— Vonat változások. Tegnaptól kezdve 

a Czeglédről reggel 8 órakor, — d. u„ 5.31. 
kor.; Budapestről reggel 8. 30. kor. induló 
vonatok nem közlekednek. Szolnok és Czeg- 
léd között változotlan.

— A gabona felesleg bejelentése. A 
m. kir. minisztériumnak 2836. sz. rendelete 
értelmében, f. hó. 26-án kezdődő hatáiylyal 
az a termelő, kinek 400 kataszt. holdnál ke
vesebb földje van, köteles a búza, rozs ás 
kétszeres készletének a házi és gazdasági 
szükséglet számításba vétele után maradó 
feleslegét az elöljáróságnál bejelenteni és azt 
a hatóság felhívására közszükségleti célokra 
átadni. Az átadás kötelezettsége nem akadá
lyozza a termelőt abban, hogy fenti készle
téből mindaddig, mig annak feleslege a 
jelen rendelet értelmében tőle átnem vétetett, 
az érvényben álló rendelkezések értelmében 
vásárlásra jogosultaknak eladhasson; köteles 
azonban ezt az elöljáróságnak a vásárlási 
igazolvány bemutatása mellett bejelenteni.

— A harangokat elvitték- Czeglédről. 
Elvittek pedig összesen 9 harangot 82 mm. 
és 64 kilogram súlyban, a reformátns tor
nyokból 4, a róffl. kath. toronyból 3 s az 
ágostai evangélikusok tornyából 2 harangot. 
Levételük előtt délelőtt fél óráig zugiak utol
jára, a mit igen sokan megindulással és 
könnyes szemmel hallgattak. A levétel meg
történte után pedig a ref. templom előtti 
téren Czegléd, ékesszavu ref. lelkésze Ta
kács József egyházkerületi főjegyző magas 
szárnyalásu beszédben búcsúzott el a torony
ból leszedett harangoktól.

— Téves értelmezése a heti vásárok 
számának apasztása tárgyában kiadott mi
niszteri réndeletnek. Több helyen ugyanis 
eltiltották a piacokon áruló iparosokat, hogy 
más napokon is kirakhassák áruikat, mint a 
heti vásár megállapított napján. A kormány, 
— mint olvassuk, — magyarázó rendeletet 
adott ki, amely szerint a helybeli ipar és 
kereskedelmi árusoknak joguk van mindem- 
nap a piacon árusítani s a korlátozás csak 
a vidéki árusokra vonatkozik.

— Az iskolaév megkezdése: A- szülők 
részéről nagy érdekű figyelmeztetést kaptunk, 
amelynek: lehetetlen szót és hangot nttn ad
nunk. Valamennyinek egy a veleje: az is
kolaév megnyitását szeptember- elejéről el 
kell halasztani októberre, mint ahogy a ta
valyi iskolaévet junius vége helyett, máirmá- 
jusban berekesztették. Az indító okok: amer- 
lyek ezt a rendkívüli intézkedést követelik, a 
kultuszminisztertől, teljesen azonosak azok
kal a motívumokkal, amelyek az év gyorsabb 
bezárására bírták. Hogy csak-a légfóntósatf- 
bakat említsük: az erősebb fiuk kitüfiő'szot- 
gálátot tesznek a gazdaságban, amelynek 
most minden munkáskézre százszoros szük
sége van. Az az egy. hónápi késedelem, az 
iskolák megnyitásában kevesehbet fog ártani 
gyermekeink művelődésének, mint amennyjt 
lendít sokféle vonatkozásban nehéz helyze
tünkön.

— A többtermeiés néhány fontos kér
dése. A Magyar Gazdaszövetség érdekesfü
zetet adott ki a fenti címen. A bevezetésben 
Bernét István foglalkozik mezőgazdaságunk 
fejlesztésének általános feltételeivel. Rámutat 
arra, hogy a töhhtermelésnek nem csupán .a 
földbirtok, hanem épen olyan mérvben a tőke 
is alapja. A többek között még Magyar Káz- 
mér kir. tanácsos, Magyarország kertészetét 
ismerteti s reámutat a jövő fejlődés irányaira. 
A füzet egy koronáért- kapható ar Magyar 
Gazdaszövetségnél.

— A rum, likőr és egyéb égeiett sze- 
szes italok iparszerü előállítását 1916. szep
tember 1-től kezdve miniszteri rendelet pénz
ügyigazgatósági engedélyhez köti. Azoknak, 
akiknek italmérési joguk van,- üHéti forgal
muk céljára kismértékben): eiárusitás.. vagy 
kimérés végett nem kell ilyen engedély,ezu
tán sem.

— Fontos tudni: valói Az Abonyi pol
gári iskolába használt könyvek s minden
féle füzetek féláron kaphatók.

Sárik Gyula üzletében Czegléden.

Önálló lakás
2 —3 szobával s a szükséges mellékhelyisé
gekkel akt. 1-re kerestetik,, érdeklődök Ve- 
verán tanítónál tudakozódhatnak.

Egy jobb családból
való fia-tanulónak fizetései felvéfetiS,V%ávy; 
Ignác divatáru üzletében.

Földbérlet
Néh. Beviz József őkösei lh  telek tanyaföld
je mához egyhétre d. u. 3 órakor a város
háza kistanácstermében árverés utján i ha
szonbérbe adatik.

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegiéden.


