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Tanév kezdetén.
Rövidesen megnyílnak az iskola ka

pui, ‘hogy magukba fogadják a 'gyer
mekeket, _a jövö Magyarország polgá
rait, jM k .által kell hogy épüljön to
vább a nagy alkotás: Magyarország 
fennállásánakijönó btziositáse,:melynek 
új alapjaiért most harcolnak, .most 
hoznak 'nagynál nagyobb áldozatot 
hősiességgel, vérrel, dicső ‘katonáink.

Lehetetlen, hogy egy pillanatra ne 
áljuok ;ineg entinél a nagy feladatnál. 
Az ember .egész életének, .egész jövő
jének alapja a gyermekkorban van, 
lelkitíetére, gondolkozására, 'jövőjére 
végzetesen -irányító hatással vannak a 
gyermekkori behatásdk, impressiók, 
mikgt első sorban a szülői házban és 
az irtpiában szereznek.

Ma — sajnos ^  keveseknek ada
tott meg, 'hogy .a szülői (házban 'neve
lésben részesedhessenek. Az apa oda 
van — harcol a hazáért az édesanyát 
meg egészen mggőfli a  létért való 
küzdelem, a napi megélhetés gondja.

És ekkor kétszeres súllyal, fokozott 
hatással bír .az .iskola. .-Nincs máshol 
a gyermek helyes jó inpressiőkat nyer
jen, — annak kell pótolni a hazáért 
hareelé -édesapa {jóságos szigorát -és 
annak kell nyújtani a megélhetésért 
küzdő édesanya szeretetét.

Nqgy foiádat, mi £ié « háború ta
nárainkat, tanárnőinket, tanítóinkat, ta
nítónőinket állította. Ott a szigorú tan
terv, mit el -kell vámsai -és a szülői 
nevelés, mit nekik kell pótolni. Az 
Önök kezébe van most letéve Magyar- 
ország reménye, jövője. Egyeztessék 
össze kérem ágy, begy tanítsanak is, 
— neveljenek is. a tantárgyak rideg
ségét ellensúlyozzák szeretettel, jósá
gos szigorral. A  merev számuknak ad
janak esz mai tanaimat, hogy a gyerek 
ne jéMaramét, hanem szeretetteljes 
tisztelettel erezzen Önökhöz. Arra kér
jük, neveljék Uaiakat magyaroknak, 
becsületes egyenes lelkű, nyílt jelemű 
embereknek és f& kéftineveijék őket az 
életre és higyjék meg, az az önfelál
dozás, mikor egész erejükkel e nagy 
czélt szolgáljak, meg lesz jutalmazva

a tanítványok sznretetében, ragaszko
dásában, és kell, hogy elismerésben 
részesüljön az iskola fenntartók részé
ről, is mert egész emberek munkáját 
kérjük Önöktől, akiknek nincs ideje 
alkalma, hogy máskép keressenek és 
nem is szabad megengedni, hogy ere
jük egy kis részét is a létért való küz
delem kösse le.

.Amint Németország nagy czéljait is- 
kdlamestereik segélyével valósíthatta 
csak meg, úgy tekintünk mi ás biza- 
.lomnial és reménységgel a mi fá
radhatatlan tanári és tanítói karunkra, 
hogy ezekben a nehéz nagy időkben 
is hiven és odaadással teljesítve ne
mes hivatásukat, nagy czéljaiuk meg
valósulását ők is elősegítik.

Dr. R ózsa Elemér.

600
becsületes, igaz magyar érkezett kedden vá
rosunkba, hogy nyugalmat találjon közöttünk 

! a rettenetes dutás után, hogy biztonságban 
hajthassák le 11 napi vonat zakatolástól 
zifgó fejőket, hogy lecsendesüljön lelkűk 
gyötrelme 11 napi hányattatás, vergődés után.

Vajon úgy lesz-e? Vajon lesz-e bennünk 
az ő nagy lelki erejükből csak tizedrésznyj 
is arra, hogy megtaláljak itt, amit keresnek: 
hozzájuk méltó, becsületes, igaz magyar ven- 

1 dég szeretettel, szivességet, figyelmet, gyön
gédséget, egy olyan nép iránt, aki annyi 
szenvedés és nyomorúságos gyötrelem után 
is megőrizte emberi méltóságát, szerénysé
gét, tisztesség tudását, türelmét, egy szóval 
olyan lelki fenséget, amit csak elvétve talá
lunk erre mifelénk, a mi felénk között . , 'ív

Egy-két —  inkább ostoba, mint rosszakar
atú jelenséget leszámítva —  lakosságunk * 
szívesen fogadta székely véreinket, sokan 
maguk keresték föl az elhelyezést intézőt, 
hogy menekülőket kaphassanak.

A jelen háborús időben nem csupán ri
portot Írunk, hanem történetet s a mi tör
ténetünkben e mai jelenség messze kima
gaslik az apróbb nagyobb mozzanatokból, s 

I lerögzíti lakosságunk karakterisztikus jellegét.
De tanúságot tesz arról is, hogy nem 

mindenki tudja ezt kiváltani s nem mindig 
szerencsével . . . .

*  **
Kedden délután fél 5 órára kellett volna a 

menekülőket hozó vonatnak berobognia, 
i mert reggel 7 órától Szolnokon várakozott j 

az indulásra; sajnos, mintán este 8 órakor 
érkezett be, felborult mindazon —  minden
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Felelős szerkesztő és kiadó : 

T EM ESKÖ ZY  GERZSON

Nyíitterek, hirdetési dijak és 
előfizetések a szerkeszíéség- 

hez küldendők.

v !
részleteiben precizirozott intézkedés, melye 
Dr. Madarász főszolgabiránk annyi gonddal 
dolgozott ki s mely annyi munkától kímélte 
volna meg a bizottságot s egy kényelmetlen 
éjszakával rövidítette volna meg vendégeink 
gyötrelmeit. 10 órára azonban fedél alat 
volt mindenki, két óra alatt el lett helyezve 
600 vándor, akik 11 nap óta nem vetkőz
hettek le s nem alhattak csak perceket, rö
vid órácskákat.

Másnapra maradt az összeírás, a végleges 
elhelyezés, a pillanatnyi segélyezések elinté
zése, a munkások kiosztása, nehány durva 
lelkületű lakásadó „tapintatos" megrendszabá- 
lyozása stb.

Megkönnyítette azonban ezt a munkát 
szegény menekültjeink higgadtsága, türelme, 
illemtudása, a miért oly értékes nép ez s a 
miért oly iszonyú a kár, amely általuk a 
nemzetet érte.

Legyenek áldottak s legyen az ő mérhe
tetlen szenvedésük a magyar nemzet meg
váltása.

Lelkes főszolgabiránk hálás köszönetéit 
tolmácsolom azoknak, kik fogataikat, 57-en 
az elhelyezést intéző bizottság rendelkezésére 
bocsátották, különösen Juhász István mészá
rosnak, Kopeczky Lipótnak, Guttman Izsák
nak, kik fogataikkal szakadatlanul fuvaroz
tatták a menekülteket és holmiaikat. Elisme
rés illeti meg a polgárőrség kiscsapatát élü
kön Feke Mihály és Molnár András ellen
őrökkel, továbbá rendőrségünket Simon 
Márton biztossal, kik fáradságot nem kí
mélve igyekeztek feladatuknak lelkiismeretes 
odaadással és erélylyel megfelelni.

őrizzük meg történetünk 
kincseit.

Az abonyi vasututcának más alföldi váro
soktól annyira eltérő képet adtak régi házai
nak magasra szökő oromfalai. Az egykori 
Pápay-féle ház oromfala helyén már régen, 

"a' tető rideg vonalai éktelenkednek és a nyár 
folyamán aggodalommal várta mindenki, 
aki városunk múltja és csinóssága iránt ér
deklődik. hogy a gazdát cserélt báró W ei- 
gelsferg-féle magtár szép oromzata is el fog 
tűnni és vele megsemmisül az egy letűnt 
kor ízlésében egyszerre emelt épületcsoport 
szemet gyönyörködtető harmóniája. Kelle
mesen csalódtunk. Az uj gazda megértő lé
lek, felfogta, hogy a tárgy, amely birtokába 
jutott oly emlék, amely kötelez valamire, 
mint jellemző emléke a múltnak s mint 
ilyen közkincs, vele a tulajdonos szabadon 
rendelkezik el is bontathatja, ha akarja és 
mégis kötelessége megalkuvást keresni a 
célszerűség és az ízlés között, hogy belőle 
amennyit csak lehet sértetlenül adjon át a 
a jövőnek.
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Felkérjük

tisztelt előfizetőink, hogy az előfizetési 
dijakat, a hátralékok szerint, a folyó egész 
fél, vagy negyedévre mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, miután a nyomtatás kötségei 
tetemes hátralékban vannak. Szerk.

—  Sebesültjeink. Andó János 29. Búzás 
Gyula 29. Horváth György 29. Radenczki 
József 29. Kis István 29. Skultéti Ferenci 
29. Krajcsi Ferencz 34. gye. Mucsányi Jo- 
akim 15. vadász.

— Hadifogjaink. Szabados József 29, 
Tóth István 29. Barta József 68. Greskovics 
Ferencz 68.

— Hőseink szobrára Király Béla adott 
10 kor. legutóbbi kimutatásunk 674 kor. 03 
f. Éhez a fenti összeg 10 kor. Eddigi gyűj
tésűnk 684 kor. 03 f.

—  Adományok menekültjeink javára. 
Richíer Béláné 100 K. Sivó Jenöné 50 K. 
Lőrinczy Mihály 30 K. Dr. Márton Lajos 
100 K, Moravecz István 10 K, Alp. Nagy 
Imre 10 K. Véli Miksa 20 K. Eddigi ado
mányok összege 3352 K (Nkőrösön 3681 K 
gyűlt össze).

—  Békéért. A nkórösi ref. templomban 
napoként d. u. 5 órakor, a békéért és győ
zelemért könyörgő istentisztelet tartatik, me
lyeken nagyszámú közönség szokott részt 
venni. Így a körösiek 1

—  Ádám Kálmán, a kecskeméti ref. egy
házmegye esperese, —  az egyházmegyei gyű
lésen bejelentett állásáróli lemondását a köz
gyűlés nem fogadta el, hanem hivatala te
endőinek végzésével Kiss Zsigmond abonyi 
lelkészt, az egyházmegye'lelkészi főjegyzőjét 
és Takács József ceglédi lelkészt, mint legi
dősebb egyházmegyei lelkészi tanácsbirót 
bízta meg.

—  Figyelmeztetés. Figyelmeztetik a kö
zönség, hogy eltépett vagy elnyirott bank
jegyeket fizetésképpen el ne fogadjon, mert 
azt iőllük sem állami, sem pedig közpenztár 
fizetésképpen el nem fogadja.

—  A sör árának emelése. A fővárosi 
serfőzők, körlevélben tudatták, hogy gyárt
mányaik árát szeptember i 1-től kezdve álta
lánosan fölemelki még pedig hordósörnél 
hektóként 25 korona pótlékkal, palacksőrnél 
pedig a félliteres és ennél kisebb palackok
nál palackonként 20 fillér pótlékkal, a félli- 
ternél nagyobb palacknál 25 fii), pótlékkal

—  Wekerle Sándor bérlete. A Körösi 
ref. egyház 135 holdnyi dánosi alapítványi 
birtokát, melyet már évtizedek óla Wekerle 
Sándor nagybirtokos, a magyar politikai és 
közéletnek korszakos, nagy lérfia birtokolta 
bériéiben, újra kivette bérbe 5400 kór. évi 
bérösszegért.

—  Az aprópénz hiányról. Régebb Idő 
óta váltópénz alig van forgalomban, rézpénz 
pedig egyáltalán nincsen A szenvedélyes 
gyűjtők, — az ezüst pénzt is eldugdosták a 
közforgalom elöl. A szükség újabban arra 
ragadtatta a közöns^jet hogy egy koronás 
fizetésnél a papír két koronás! kettétépik s 
azzal fizetnek. De az Így megcsonkított bank
jegy félkétkoronásonként 10 fillért veszít ér
tékéből, annyi levonással váltja be ezt az 
osztrák-magyar bank.

— Önként belépés a hadseregbe A
honvédelmi miniszter rendelet adott ki, amely j 
szerint megengedi az 1899. évben született j 
ifjaknak, valamint a népfölkelési kötelezett- | 
ségen túl lévőknek, hogy a hadseregbe ön
ként beléphetnek. A fiataloknak szülői bele
egyezés szükséges ugyan, de azt utólag is 
beterjeszthetik

—  Menekültjeink javára. G. Farkas 
József 70 liter tejet adományozott.

—  Közgyűlést tartott pénteken képviselő 
testületünk, melyen az 1914. évi számadá
sokat referálta el Nagy Lajos jegyzőnk.

—  Puporka Ernő 15 éves napszámos 
lábál a gőzeke levágta s mire orvosi segít
ség érkezett, —  elvérzett.

— A legénység nősülési engedélye, A 
honvédelmi miniszter 270,228 számú körren
deleté —  mint a Killügy-Hadügy Írja —  a 
nősülési engedélyek megadásáról szól. Ezen
túl megengedik, hogy mindazok az egyének, 
akik a háború tartamán tényleges szolgálati 
kötelezettségüknek eleget tesznek, vagy pe
dig mint póttartalékosok az első katonai ki
képzésben részesülnek, altól az időtől fogva, 
amidőn a véderőtörvényben előirt tényleges 
szolgálati kötelezettségük letelt, illetve az első 
katonai kiképeztetésiiket befejezték, katonai 
hatósági nősülési engedély nélkül köthesse
nek házasságot A megjelölt idő letelte elölt 
ezek az egyének — még abban az esetben 
is, ha esetleg egyévi önkéntesekből már tar
talékos tisztekké, illetve külön katonai ható
sági engedély szolgálat továbbfolytatására ön
ként jelentkeztek, a tovább szolgáló altisz
tekre vonatkozó határozványok ezentúl is ér
vényben maradnak.

—  Mindent a hadseregnek! A honvé
delmi minislerium Hadsegélyező Hivatala a 
hadsereg részére szükséges olajok pótlására 
az olajtartalmú magvakat, a barack-, napra
forgó-, tök- és szilvamagvakat szereletado- 
mányképpen minél nagyobb mennyiségben 
beküldeni kéri. Különösen nagy súlyt 
helyez a hivatal a lekvár- és pálinkafőzésnél 
visszamaradt szilvamagvakra. Egy kis áldo
zatkészséggel ezreket érő nyersanyag meg
teremtésében segédkezik az, aki e rendes 
körülmények között veszendőbe menő érté
keket összegyűjti és a Hadsegélyező Hiva
talnak Budapest V. Akademia-utca 17. szám 
beküldi. A csomagokat bármely postahivatal 
vagy vasutiáliomás ingyen továbbítja, ha azo
kat kívül .Gyógynövény" jelfésset látjuk el.

—  Vasúti hiénák. Megérkezett az első 
. menekülteket szállító vonat. Meg a második, 

harmadik ctb Szegény székely magyarjaink 
i népvándolásra indullak nem hozva maguk- 
! kai egyebet, mint igazán a legszükségeseb

beket. Szerencsés volt áz, aki egy két kacsát, 
j libát, sőt iulboldog volt az aki egyetlen ser

tését a vasúti kocsiba dobhatta. Szegényebb 
néposztály egyedüli kincse a malac. Pénze 
nem lévén, áruba bocsájtotia azt a szolnoki 
személypályaudvaron, Akadlakuzsorások azon
nal, akadtak hiénák a vasutasok körében, 
mert fényes üzletel csináltak a menekültekkel. 
Egy hízott kacsa 3 korona, egy hízott liba 
hat koronáért, egy 200 koronás disznó 40 
koronáért kelt el addig, mig a csendőrség 
rá nem jött a gazságra, és közé nem ütött 
a vasutasoknak. Alávalóság és szégyen az a 
rendszer mely Magyarországon különösen az 
ily esetekben vasutaknál tapasztalható.

— Jön a burgonyaközpont. A legmeg
bízhatóbb helyről jelentik, hogy a kormány 
rövidesen rendeletet fog kiadni, amelylyel 
lefoglalja a burgonyatermést és arányos el
osztását egy központra fogja bizni, amely már 
nemsoká megalakul Mint igen szépen 
mondják, a burgonyával való közellátás terén 
rendszeres és összefüggő intézkedésekre van 
szükség. És mindenek fölött bizonyos urak
nak arra van szükségük, hogy —  természe
tesen 5 százalékos önzetlenség! alapon — 
burgonyaközpontá tömörüljenek s a tisztmi- 
zeriák után megszervezzék a burgonyamizé
riákat is. Most már tehát egészen, helyen 
leszünk, mert a burgonya is el fog tűnni.

—  A mai rendkívüli drága világban 
érdekes tudnunk azt, hogy máskor is volt 
ám drágaság, de abból korántsem következik, 
hogy ezt olcsó világ ne kövesse. 1817-ben 
oly hallatlan drágaság volt, hogy .tavaszra 
kelve egy véka búzának az ára 10— 12 frt, 
az árpáé 6— 8 frt.“ szolgáljon szomorú vi
gasztalásul!

— A hadifényképkiállitásra, melyet a 
Hadsegélyező Hivatal októberben rendez, a 
frontokról egyre érkeznek a szebbnél-szebb 
fölvételek. A kiállítás a háború egész törté
netét kívánja bemutatni, azért fontos, hogy 
mindenki beküldje fölvételeit, amelyek a ma
gyarság háborús szereplését megörökítik. A 
hivatal minden nagyságban és kivitelben el
fogad képeket vagy filmeket, az esetleg szük
séges előhívást és nagyítást maga végzi 
Cim: V. Akadémia utca 17;

—  Fontos tudni v a ló 1 Az Abonyi pol
gári iskolába használt könyvek s minden
féle füzetek féláron kaphatók.

S á r ik  G y u la  üzletében Czegléden.

Adakozzunk 
szerencsétlen 

=  erdélyi=  
menekültjeink 

számára.

A K eresztény tem et

k ezési vá lla la t
ajánlja kegyelet cikkeit

kőkereszteket,
sirkoszoruit, koszorú szalagjait, ízléses fel
írással, saját műhelyében készült koporsókat.

Gyászkocsi és kél lófogat díjtalanul áll 
a t. vevő közönség rendelkezésére. Raktár 
helyiség Kossuth-tér'2. sz. ; . ,

Kiszolgálás éjjel és nappal bármely órában, 
a cikkek roppant áremelkedése dacára a 
legmérsékeltebb árakon.

ím t 'Á


