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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Előfizetési árak:

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

H a lo tta k  n a p já ra .
Halottak napja közeleg, harmadszor 

keressük fel szeretteink sírját a háború 
folyamán ; minden alkalommal több és 
több friss sirt találunk, minden évfor
dulón több és több azok száma, kik a 
hazáért áldozták fel életüket, kik a haza 
védelmében hullatták drága vérüket.

Egyeseknek megadatott, hogy az 
édes hazai földben, a szeretett otthon
hoz közel aludják örök álmukat, de 
mennyivel többen vannak, kik távol 
szeretteiktől jeltelen sírban nyugszanak, 
sirhalmaikon nem virulnak virágok, 
nem gyulnak ki gyertyák, sírjaikat gon
dos kezek nem ápolhatják.

De hisz ezek csak külsőségek! Nem 
ez teszi naggyá hősi halottainkat, ha
nem a nemzet kegyelete, az a szívből 
fakadó szeretet és hála érzete, mi 
valóban átérezteti a nemzettel, a nemzet 
minden egyes tagjával, hogy mily sokat 
köszönhetünk nekik, mennyire le va
gyunk nekik kötelezve, a neves és 
névtelen hősöknek!

N em  a z  elége te tt g y e r ty á k  szá m a  a  
m értéke a  nem zet há lájának, hanem  
a z  a  szere te tte ljes gondoskodás, mi
ben hőseink h átrahagyott ö zveg ye it és 
á rvá it részesítjük . Ezzel mutathatjuk 
meg igazán, hogy hálát érezzünk irán
tuk s valóban hálásak is tudunk lenni. 
Az árvák felneveltetése és taníttatása, 
hogy kenyeret adjunk kezükbe, a reá
szoruló özvegyek megélhetésének köny- 
nyitése, a magukkal tehetetlen öreg 
szülők eltartása a feladatunk és köte
lességünk, ezzel rójuk le hálánkat va
lóban a névtelen hősök iránt.

És e kötelesség teljesítését ne várjuk 
az államtól, ez a társadalom feladata, 
mert egyénenként kell elbírálni, hogy 
kit mikép segíthetünk legjobban. Az 
államkincstár úgyis tulon-tul van ter
helve, elég, ha azt a kis nyugdijat 
fizeti és bírja fizetni, a gondoskodás, 
álláshozjuttatás és esetenkénti segély
nyújtás a társadalom feladata, a tár
sadalom kötelessége és a társadalomnak 
kell összegyűjteni a pénzt, mi ehhez 
szükséges.

Szép, kegyeletes szokás voit békében

a sírok kivilágítása halottak napjára, de 
ma, mikor sok ezeren jeltelen, elhagyott 
sírban fekszenek, hová nem juthat el 
a szeretet és hála külső kifejezése, a 
nagy idők kívánságához kell szokásain
kat is alkalmazni. Nem követünk el 
ezzel kegyeletsénést, mert a  szeretet 
nagyságát, a  bánat őszin teségét nem  
a g yertyá k  szám a és fénye a d ja  meg, 
hanem a  lelkűnkben é rze tt érzelem.

És a gyertyák értékét adjuk össze a 
háborúban elesett hősök árváinak és 
özvegyeinek javára.

N e hivalkodjunk e  szom orú nagy  
időkben külsőségekkel, fénnyel, — a 
szeretet és hála tüzét gyullasszuk fel 
lelkűnkben, hogy annak melege vigyen 
enyhülést és vigaszt az elesett hősök 
hozzátartozóinak.

Így üljük meg méltóan halottak nap
ján a hősök emlékét!

D r. R. E.

Körlevél
a kecskeméti kir. tanfelügyelöség terü
letén levő valamennyi állami és közs., 
urad., magán- és izr. elemi, gazd. nép-, 
iparos- és kereskedő-, valamint polg. 
iskola igazgatójához és tanítójához

Hadisirgondozó-alap létesítése 
tárgyában.

A háborúban feldúlt tűzhelyeket újra 
felépítő országos bizottság elnöksége 
azzal a kérelemmel fordult a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
hoz, hogy hadisírgóndozó-alapja javára 
folyó évi november hó 2-án, halottak 
napján a hazai összes középfokú és 
elemi iskolákban gyűjtést rendeljen el.

Bár jól tudja őexellenciája, hpgy a 
háború okozta súlyos gazdasági viszo
nyok sokféle és nehezen elviselhető 
anyagi terheket rónak a társadalom 
minden rétegére, a fentjelzett nemes 
cél mégis olyan, melynek közeli és 
méltó megvalósítása alól sem hazánk
nak az elesett hőzök iránt örök hálára 
kötelezett lakossága, sem a hazai tanuló- 
ifjúság, melynek boldog, békés jöven
dőjéért ömlött ki vérük, el nem zár- i
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Felelős szerkesztő és kiadó: 

TEMESKÖZY GERZSON

Nyiltterek, hirdetési dijak és 
,-gtófizetések a szerkesztőség- 

i hez küldendők.

kózhatik, A hadisirgondozó-alap a 
kárpáti harcokban hősi halált halt 
német katonák sírjainak kegyeletes 
gondozására is szolgál s a magyar 
ifjéságot még bensőbb szálak fűzik 
majd dicső szövetségeseinkhez, ha szive 
és anyagi ereje szerint hozzájárulhat a 
Kárpátok védelmében elvérzett német 
harcosok emlékének a magyar nem
zethez méltó megőrzéséhez.

E hó 14-én 12508—916. eln. sz. a. 
elrendelte tehát, hogy a háborús gyűj
tések eddig bevált módja szerint vala
mennyi rendelkezése és vezetése alatt 
álló elemi és középfokú tanintézetben 
folyó évi november hó 2-án (halottak 
napján) a tanuló ifjúság körében, a 
szorgalmi idő megszakítása nélkül, a 
jelzett célra gyűjtés rendeztessék. A 
tanuló ifjúság a gyűjtés céljára nézve 
már eleve felvilágosítandó s elvárja a 
tanintézetek vezetőségétől, hogy a gyűj
tést hazafias érzésük szerint a maguk 
részéről is előmozdítsák, anélkül ter
mészetesen, hogy a gyűjtés az önkéntes 
és semmiképen sem kötelező adakozás 
jellegét bármi tekintetben is megza
varná.

Az egybegyült összeget az intézetek 
igazgatói közvetlenül a Háborúban Fel
dúlt Tűzhelyeket Ujrafelépitő Országos 
Bizottság elnökségéhez küldjék s ebből 
a célból posta befizetési lapokért elő
zőleg a nevezett bizottsághoz (Buda
pest, Képviseiőház) forduljanak. A 
gyűjtés eredményét jelentés kíséretében 
hozzám folyó évi november hó végéig 
terjesszék fel.

Kecskemét, 1916. október 19-én.
Hazafias üdvözléssel

Rhédei János
kir. tanfelügyelő.

H Í R E K .
— Katonáink árvái javára Gróf Kegle- 

vích Gáborné 50 koronát juttatott Lévay 
Mihály orsz, képviselőnk kezeihez.

— Innen onnan. Nagykőrösön t. hó 23- 
án volt a városi képviselők választása. Egy
ben az alispán felhívta a polgármestert, hogy 
a tisztujitás idejére nézve tegyen előterjesz
tést. Vájjon mikor kerül miránk is a sor ?
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— Jótékonykodó gyermekek. Menekült
székely testvéreink ittléte alatt megragadó 
példáit adták szenvedő embertársaik iránti 
együttérzésüknek iskolás gyermekeink azáltal, 
hogy többször felkeresték élelmiszerekkel 
megrakodtan a gonosz ellenségtől nélkülö
zésbe hajtott honfitársainkat. Ők maguk köz
vetlenül nyújtották át adományaikat: kenye
ret, lisztet, tojást, krumplit, babot, hagymát, 
zöldséget, stb. Ezek a nemesen, érző gyer
mekek, akiktől a jövőben csak jót várhat a 
társadalom, méltók arra, hogy nevük meg- 
örökittessék. Íme a névsor: Göncöl Imre, 
Berecki János és István, Komáromi Mária, 
Mészáros Béla, Medvecki János, Komáromi 
Sándor, Kovács Mihály, Pataki József, Gili- 
cze Miklós, Molnár József, Sz. Tóth István, 
Molnár Mária, id. Molnár Mária, Matkovics 
István, Csajbók Verona, Gönczöl Antal, 
Gönczöi Teréz. Nem kételkedünk abban, 
hogy még több a jótékony gyermekek száma, 
de miután tudomásunkra nem hozták nevü
ket, nem állhat módunkban annak közlése, 
pedig nagyon szerettük volna városunk jó
tékonyságot gyakorolt gyermekeinek teljes 
névsorát bemutatni.

— Közgyűlés. Képviselőtestületünk nov. 
3-án közgyűlést tart, az 1916 évi költségve
tés megállapítása tárgyában. Egy dolog bi
zonyos,. hogy a háborús viszonyok folytán, 
de meg fejlődési viszonyaink folytán is, 
pótadónk jelentékenyen emelkedni fog.

— Tóth Mihály tűzkárosult segélyezésére 
Veverán István tanító szives gyűjtése 6 kor.

— Sötét temetők halottak napján. 
Esztergomból jelentik : az esztergomi fökáp- j 
tálán a bibornoki hercegprímás emöklésévei 
tanácsülést tartott. Ebből az ülésből folyóan 
felhívják a híveket, hogy a halottak estéjén 
szokásos kivitágositást az idén a világitósze- 
rekben beállott hiányokra való tekintettel I 
mellőzzék. Nagy igaza van a káptalannak, 
mert igaz, hogy van pénzünk gyertyákra, de 
nincs gyertya, ami kevés van, horribilis 
drága s anyag sincs, amiből a gyertya ké
szül s igy annak kímélete világitó eszközünk 
anyagát reserválja s tovább tolja ki azt az 
időt, midőn a gyertyával egyáltalán — még 
sokszorosan emelkedő árért sem — világít
hatunk.

— A törökszentmiklósi járásbíróság. A
hét folyamán állították fel Tőrökszentmikló- 
son az uj járásbíróságot.

— Olcsóbb a marha. Természetesen 
nem itt, hanem Szentgothárdon. Az ottani 
őszi vásáron ugyanis a hízott marha élő
súlyban 3 K-ért kelt.

— Leszállítják a gyógyszerek árát. 
A belügy- és kereskedelemügyi minisztérium 
között tárgyalások folynak a gyógyszerek 
árának leszállítása érdekében. Ezek a tárgya
lások értesülésünk szerint rövid időn belül 
a gyógyszerek árának leszállítását fogják 
eredményezni.

— Tüdőbeteg hőseink segélyezésére szol
gáló adományokat gyűjtik össze azok a per
selyek, melyek november 1-én és másodikén 
lesznek a kath. temetők kapujában elhelyezve. 
Ezek az adományok a gyertyák árainak 
megváltása leend, mert az idnn s mindaddig, 
mig a háború vészes felhői boronganak fö
löttünk, ne világítsunk ki sírokat, hanem 
annak árából törölgessük le s sirók köny- 
nyeit. Így kívánja ezt a haza s a szenvedők 
iránti irgalom.

A B O N Y I  Ú J S Á G. —  -  '  |

— Hüseink kitüntetése. Az ellenség előtt 
tanúsított bátor maguktartásáért gz I. és H. I 
oszt. vitézségi érmet kapta Soós János hu
szártizedes ; II. oszt. ezüstérmet Molnár III. . 
István huszár. A bronz vitézségi érmet: Ha- j 
bony Antal, Pelle Pál, Pintér Pál, Palásti ! 
Gyula, Szarvas József huszárok, Szabó Antal, 
Pataki József huszárkáplárok. Varga Sándor, 
Szabó Dániel főtüzérek és Tóth István hajtó
tüzér.

— Adományok menekültjeink javára.
N. N. 191 K 60 f. Egedi József 10 K, Dá
niel Anna 3 K, Egedi Pálné 10 K, özv. Pick 
Sámuelné 10 K, P. Molnár Istvánná 2 K, 
özv. Nagy Györgyné 2 K, Abonyi Ízt. Be- 
tegsegitő Egylet 20 K, Schlosser Lászlóné 5 
K, Pfeifer Emília 5 K, Király Márton 20 K. 
Egy mozielöadás jövedelme 140 30 K, erről 
részletes elszámolás jövő számunkban jön.

— Gyászistentisztelet. Nov. 1-én este 
6 órakor a r. kath. templomban gyászisten
tisztelet tartatik a halottakért, mely alkalom
mal a tüdőbeteg katonák javára gyűjtés ren- 
deztetik. Ajánljuk e nemes célt közönségünk 
hazafias érzésébe.

— A petróleuminség és a  pestvárme
gyei gazdák. A vármegyeszerte érezhető 
petróleuminség dolgában a Pestvármegyei 
Gazdasági Egyesület felterjesztést intézet a 
kereskedelmi és honvédelmi miniszterhez. A 
kereskedelmi minisztert arra kéri az egyesü
letet, hogy megfelelő kormányzati intézkedé
sekkel segítsen a bajokon, a honvédelmi 
minisztert pedig arra, hogy a petróleu.ngyá- 
rak és finomítók szólgálatában levő pintére
ket és kádárokat a katonai szolgálat alul 
mentesítse épen úgy, miként azt a közös 
hadügyminisztérium cselekedte.

— Elrendelik a burgonya rekvirálásáL 
Értesülésünk szerint a kormány végleg el
határozta a .burgonya rekvirálását. Minthogy 
egy előző rendelet úgy intézkedik, hogy az 
a termelő, aki október 31-ig önként bejelenti 
készletét, mázsánkint 2 K prémiumot kap 
vagyis 14 K. maximális- ár helyet 16 K-t, a 
rekvirális rendelet ezt a határidőt figyelembe 
fogja venni és úgy rendelkezik, hogy novem
ber 1-től kezdődőleg teszi kötelezővé a bur
gonya bejelentését és ezzel együtt életbe
lépteti a rekvirálást, A rekvirálási ár 14 K 
lesz. Aki azonban nem jelenti be készletét a 
közigazgatási hatóságnál — tehát november 
1-iől kezdve nem a burgonyaközvetitő iro
dánál — az métermázsánkint csak 12 K-t 
fog kapni, de még ebből is levonják a rek
virálási költségeket.

— Az alma ára. Csekélyke 4 korona 
Szolnokon egy kiló almának az ára az út
vonalakon sátorfát ütött kofáknál. Adhatják, 
ahogyan akarják, mert nincsen, aki az ár
drágításba beleszóljon. Az erdélyiek azt be
szélik, hogy náluk 70 ktajcár egy véka alma 
és nem tudnak bámulatuknak kifejezést adni 
az itteni nagy drágaság miatt. Ha tudnák 
azt, hogy a katonai szolgálatból felmentett 
vasutasok feleségei itten két év óta felcsap
tak kofának, potya vasúti jeggyel utazva 
barangolják be az országot, összeveszik a

í gyümölcsöt és más egyebet, hazaszállítják, 
nem fizetnek érte fuvart sem, háromszoros 
árban adják el idehaza, kiuzsorázzák, sőt 
megsarcolják a közönséget, mert nincsen aki 
fényüket ellenőrizze és büntesse. Ezért drága 
Szolnokon minden, ezért 4 korona egy kiló 

! alma.
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Árverési hirdetmény.
Abonz község elöl járósága közhírré tesz 

hogy a község tulajdonát képező laktanyai 
épületek és pedig II—III. sz. Flégner Géza 
által birt helys g továbbá a II. számú is
tálló az V és Vl-os számú istálók. A Peré- 
nyi lgnácz által birt 5 szobás lakás, ugyan 
itt a folytatást képező két szoba, konyha, 
és végül a Rados Móricz által, birt egy 
szoba a mozi mellett és a mozi épület a 
legtöbbet Ígérőknek az 1916. évi november 
hó 6-án hétfőn délelőt 9 órakor a község 
közgyűlési termében megtartandó árverésen 
haszonbérbe adatnak.

Az átverési feltételek a főjegyzői hivatal
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A megkötött szerződés csak a közgyűlés 
jóváhagyása után válik jogerőssé.

Abony, 1916. október 6.
Elöljáróság.

6774 1916. kig.szám.

Árverési hirdetmény.
Abony község elöljárósága^közhirré teszi, 

hogy a község tulajdonát képező Vajda-féle 
ház, bolt helység és a lakás, továbbá a vá
sár és piaci heiypénzszedési jog, továbbá 
az előfogatozás teljesítménye a legtöbbett 
ígérőnek, illetve a legolcsóbb ajánlat tevőnek 
haszonbérbe, illetve bérbeadatik az 1916. év 
november hó 6 napján, hétfőn délután 2 óra
kor a közgyűlési teremben megtartandó ár
verésen, illetve árlejtésen. A feltételek a fő
jegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

A megkötött szerződés csak a közgyűlés 
jóváhagyása után válik jogerőssé.

Abony, 1916. október 6.
Elöljáróság.

Bérbeadó telek.
Blaskovich soron 22 m. hold kitűnő szántó
föld, ebből 5 hold termőszőlő sok gyümölcs
fával, 2 szobás lakással, mellékhelyiségekkel, 
zárt félszerrel drót sövénnyel bekerítve hol
danként 80 koronáért egy vagy több évre 
bérbe adatik. Birtokot ott alkalmazott Bárány 
vinczellér bemutatja. Érdeklődők levélben 
vagy személyesen sürgősen forduljanak Gróf 
Keglovich Istvánhoz kecskémét honvéd hu
szár kaszárnya.

Eladó
12 hold szőlő és gyümölcsös bevonulás 
miatt eladó. Czim a szerkesztőnél megtud
ható.

A K eresztén y  te m e t
k ezé s i v á lla la t

ajánlja kegyelet cikkeit

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

Gyászkocsi és két 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.

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


