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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

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

Hosszú kínlódás
után végre kialudtak a tüzek a kisüs- 
tük alól. Közel két éve locsolgatták 
azokat a tüzeket, mig végre a pénz- 
ügyminister egy toll vonással meg
szüntette működésüket azzal a rende
letével, mely központosítja a szesz
főzdéket.
így alakult meg itt nálunk is a szeszfőző, 
mely mához egyhétre tartja közgyű
lését, hogy a jövő hóban megkezdje 
működését.

Az engedély okirat ide csatolta 
Tószeg, Jászkarajenő, Kocsér és Tőr
tel községeket is, ezek szőlőbirtokosai 
is tehát már részt vesznek az alaku
lásban s ezen községekben is meg 
szűnnek végleg a kisüstök működései.

A szeszfőzde igazgatósága megvette 
a vasút melletti telket a nagy épület
tel 26.000 koronáért, itt rendezkedik 
be a szeszfőzésére.

Amennyiben a kormány, vagy a 
központ a jövő hóra nem volna képes 
a szükséges főzőkészüléket rendelke
zésünkre bocsátani, ez esetben a még 
meglévő kisüstök ott fognak közpon
tilag felállittatni s üzembe helyeztetni, 
hogy a főzésben, — tekintettel az eper 
czefre közeli termelésére, — hátrány
ban ne szenvedjünk.

Az igazgatóság kiegészitetik még 
Jászkarajenőről és Kocsérról 2—2 vá
lasztmányi taggal, Tószegről és Tör
teiről 1—1 felügyelő bizottsági taggal.

Az igazgatóságnak sikerült ügyve
zető igazgatóul Löffner Miksát meg
nyerni, akinek agilitása, hozzá való 
értése elég garancziát nyújt a sikeres 
működésre.

Főzőmesterül L. Varga László gaz
dálkodót nyerte meg az igazgatóság, 
akinek szakértelme és egy újabb főző
tanfolyamnak elvégzése viszont a szesz
főzés pontos kezelését garantálja.

Az abonyi szeszfőző részvénytársa
ság — miután ez reá nézve kötelező.
— belépett az országos központi —
— Fruchtus — szeszfőző egyesületbe, 
ez az intézmény igazgatja az szeszfőző 
részvénytársaságok erkölcsi és anyagi 
ügyeit, ellenőrzi működését és vagyon
kezelését, a mi mindenesetre javára 
szolgál a mi ifjú intézményünknek.

MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Felelős s«rk«sztő él kiad ó: 

TEMESKÖZY OEHISON

Nyllterek, hirdetési dijait és 
előfizetések a szerkesztőseg- 

hez küldendők.

A mához egyhétre tartandó közgyű
lés tárgyai lesznek : Alapszabály mó
dosítás az engedély rendelkezéséhez 
képest. A vidéki érdekeltségből 4 igaz
gató és 2 felügyelő bizottsági tag vá
lasztása. A szeszfőzde részére ingatlan 
vétel tárgyában az igazgatóság javas
lata.

Ezekben ismertetjük a szeszfőzde 
ügyének jelenlegi helyzetét azzal a 
felhívással, hogy az érdekeltség igye
kezzék az eperczefre kitermelését elő 
mozdítani, nehogy az abban foglalt 
drága anyag kárba vesszen, mert más 
gyümölcsre most nem igen számítha
tunk, mert másból szeszt nem kap
hatunk.

A gyöngyösi tüzkárosultak 
javára adományoztak.

(Folytatás.)

Dr. Madarász Adorján 30 kor R. 
Kath. Temetkezési egylet 40 kor. Nép
kor, Milch Gyuláné, 20—20 kor. Var
ga János, ifj. Egedi Pálné, Véli Miksa, 
Lavatka Gyula, Varga László, Alt. 
Munkás Egylet, L. N ., Bessenyey Gyula, 
Kássa Sándor bérlő, Müller Mór, Mül- 
ler Mórné 10—10 K. Sallay Károlyné 
8 kor. Andrássy Istvánné, Túri Mi- 
hályné 6—6 kor. Holczer Béla 10 K. 
Szilágyi Gyula, Mladoneczky Ilonka, 
Havas lgnácz, Müller Klárika Staub 
Berta, Pick Sándor, Márton Borbála, 
Molnár András, Szaitz Gábor, Király 
Sándor, Nagy Lajos, Havas Samu, 
Róth József, Gáspár Pál, Kapala Ká
rolyné, Dobozi Gyula, Gelcz Lipófné, 
Pokorny Frigyes, Kapala Gyula, Skri- 
bek Imre, Kiss Gyuláné, Krupincza N. 
Sfrausz Benőné,'Staub Dánielné, Kap- 
pel Pál, Dohnál Róbert, Pick lgnácz, 
Varga Joákim, N. N., ifj. Szegedi Ist
ván, Sz. Molnár József, Dániel Anna, 
Polgár Imréné, Dr. Szöllősi Mihály, 
Kovács Béláné, Kopeczky Lipót, Sze- 
beni András, Varga László kovács, 
Weisz Mihály, Szakáll Lajos, 48-as 
Kör, Vámosy Józsefné, L. B. h., Béky 
Endre. Sleiner Lipót 5—5 kor. Novák 
Lajosné, Albert Jakab, Kóhn Józsefné, 
Skultéti István, Dobozy Károly, Sivó 
Gyuláné, Fényes László, Szabó Lajos,

Gál Ferencz, Kiszel Joákim, Vörös 
Sándor, Simonyi Sándor, Novota Já
nos, 4—4 kor. Róth Jakab, Normann 
Dávid Normann Géza, Szandi Pál, 
Karizs János, Vincze György, Kapala 
Sándor, Staub Jenő, Dr. Blumgrund 
N. Kóhn Róza, Dr. Sajósi György, 
Bozsódy Zsigmond, Kővágó József, lr- 
házi Mari, Veverán István, Kazinczi 
Alajos 3—3 kor.

Schwartz József, Knöpfler Mór, Te- 
mes, Szombati Klárika, Csapó Zsig
mond, Vida Fanny, Dr. Steiner, Ro- 
senzweig J. Varga József, Kóhn Miklós 
Krausz Gyula, ifj. Háy Géza, Egedy 
József, Nádas Margit, Ruppné, Varga 
József, Kosztolnik János, Róth Adolf, 
Király Albert, Koszorú L. Juhász Imre, 
Bán Imre, Pályi Manczi Pinviczki Mi
hály 2 —2 kor. Halmi Károly, Mészá
ros István, G, J. Kovács Ambrús, 
Egedi József, Palásti Vincze, Nagy 
Alajos, B. Szabó János, Drávái Kál
mán; Molnár Mihály, Koncz Mihály, 
Herédi István, Szűcs Gábor, Brenyo 
Joákim, Varró András, Csaba Mihály, 
Nagy Sándor, Váradyné, Cseri Mihály, 
Sándor József, Dalkó Ernő, Balog 
Zoltán, Király Ferencz, Panyik István, 
Varga Béni, Ringeizenné, Batta István 
Szivák Miháyl Ludvig György, Juhász 
Mária, Stark Mór, Varga János, Beviz 
Endre. Pólya László, Dobozi István, 
id Tóth István, 1 — 1 kor.

A gyűjtés eredménye 2164 kor. 26 
fill. mely összeget gyűjtő Müller Mór 
járásunk főszolgabírójának átadta.

H Í R E K .

— Űrnapja. Nagy pompával ünnepelte 
meg katholikus hitközségünk az Oltáriszent- 
ség szerzésének emlékünnepét, Űrnapját f. 
hő 7-én. Délelőtt 9 órakor fényes ünnepi 
szent mise tartatott a tölgyfa lombokkal, il
latozó virágokkal gazdagon díszített templo
mi oltárnál, ahonnan 10 órakor Lévay Mi
hály pápai prelátus pontifikálásával, Pusztay 
és Csasztulik lelkészek segédletével megin
dult a nagyszámú hivöséget magába foglaló 
körmenet a szép sátrakban elhelyezett oltá- 
rakhoz. Az első sátor előtt a pápai főpap 
nagyhatású szónoklatban ostorozta az erköl
csi elfajulásokat. Az ünnep fényét emelték 
az elöljáróság részvétele, az összes kath.
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egyletek, iskolásgyermekek, Bolgárőrség ki
vonulása, amely minden sátornál, illetőleg 
áldásosztásnál Jól sikerült disztüzet adott, 
A  gyönyörű üflnepi. kőrmeneiet a »Te Deum“ 
fensége* akkordjai lárták be.

— Köszönet nyilvánítás A Székely féle 
gőzmalomból, a múlt hóban ellopott két ló
nak kinyomozásáért és sikeres kézre keríté
séért s az e körül kifejezett flgybuzgoiko- 
dásáért a hejbeli csendőrségnek ez utón fe
jezem ki hálás kőszönetemet. Percnyi Ignácz

— Jó *  méz. Király Ferencz mézkama
rájából hétfőn éjjel elemeitek 40 kilo perge
tett mézet. Minthogy ma a méz ára 12-15. 
kor. a kár 500. korona. A nyomozás folya
matban van, a minek sikerétől sok függ, 
mert mások is károsodtak már ilyen formá
ban.

— A gyöngyösi tüzkárosultak segély
zésére Nagykőrösön eszközölt gyűjtés ered
ménye 500 kor. Hát ez sovány eredmény a 
miénkhez képest.

— Köszönettel vettük az állami polgári 
iskola mnlt tanévi értesítőjét melyről mihelyt 
terünk és érkezésünk engedi ismertetést fo
gunk közölni. Fmolagos áttekintés után már 
is konstatálhatjuk hogy az eredmény az előbbi 
évinél jobb.

— A mezei munkaidő. A vármegyék al
ispánjai figyelmeztették a hatóságokat, hogy 
a napszámosok részére törvényesen megsza
bott munkaidő napkeltétől napnyugatig tart. 
Minden munkaadónak és a hatóságnak kö
telessége odahatni hogy a rendelkezésére 
áltó kézi és fogatos eró közérdekből minél 
teljessebben kihasználtassák tehát a munka
idő betartassák.

— A kártya. Nagy József 22 éves rok
kant katona magához vette apjának mala
cokra szánt 400 koronáját és egy üllő helyé
ben elkártyázla. Bánatában felkötötte magát 
s meg halt. Hát biz ez nem valami dicső
séges vég. A kártya kompániát azonban ér
demes volna kinyomozni.

-* Uj burgonyarendelet. A hivatalos 
bán uj burgonya rendelet jelent meg amely 
a bnrgonya maximális ára felől és a forga- 
lombahozatalárói rendelkezik. A rendelet ér
telmében a tavaly megálapitott maximális ár 
1917 junius 15-től az idei burgonyára nem 
vonatkozik. Fontos rendelkezés, hogy az idei 
burgonya szállításhoz szükséges igazolvány 
kiadásához a Burgonya Közvetítő Iroda jn- 
■nius 25-ike előtt hozzájárulást nem adhat.

— Az Idei termésű burgonyára to
vábbi kormányintézkedésig még tiz mázsán 
alól, vagy saját termésre sem adhatnak szál
lítási igazolványt a hatóságok, hanem ebben 
az esetben is az Országos Burgonyaközve
títő irodához kell kérdést intézniök a hozzá
járulás megadása iránt.

— A népesség fogyása. A „Statisztikai 
Havi Közlemények" szerint március hónap
ban a magyar birodalomban 3418 pár lépett 
házasságra. Élve született 31,039 gyermek, 
meghalt 43,808 egyén, igy a népesség fo
gyás 12,759 főre tehető.

-v Tanév bezárás. A róm. kath. iskolák
ban az 1916—1917. tanévet hálaadó isteni- 
tisztelettel, az értesítők kiadásával és a jutal
mak kiosztásával zárták be. A jutalmak kö
zül ki kell emelnünk Flégner Géza malom
tulajdonos 150 kor. nagy lelkű adományát, 
melyből minden egyes osztályból a legsze
gényebb hadiárva 11 kor. és 54 fillért ka
pott. Az árvák háláját ez úton tolmácsoljuk.

— Hőseink kitüntetése. Dr. Halmi Ist
ván, az ellenség előtt tanúsított vitéz maga
tartásáért a porosz királyi vöröskereszt 3 oszt. 
diszérmét nyerte. A 29-ik honv. gyal. ezred

nél Mucsányi István szak. vezető a 2. oszt. 
ezüst érmet és a német vaskeresztet. Antal 
Sándor tizedes, Beviz Béla honvéd, Skuitéti 
István honvéd, Miselbach Miklós tizedes, 
306. gyal. ezr. Knöpfler Béig zászlós a 2. 
oszt. ezüst vitézségi érmet 29. h. gy. ezred
ben Müller Ignácz zászlós az 1-sőoszt. Po- 
litzer László h. j. őrmester az 1-sö oszt. 
ezüst vitézségi érmet. Herédi Pál honvéd, H. 
Nagy Ferencz örv. (újólag) Zelei István, honv. 
Szabó Sándor népf. a brenz vitézségi érmet. 
A 4-ik honv. huszár ezrednél B. Szabó An
tal huszár, Vincze Imre tizedes, Venczel Imre 
huszár, a 38, gyal, ezrednél Kummer Imre 
szak. vezető, Habony József tizedes, Lovász 
István tizedes a bronz vitézségi érmet.

(Folytatjuk.)

Hirdetmény.
A Törteli 138 és 139 sz. telekkönyvi be

tétekben foglalt: a Beltelekben-egyik tagban 
3 holdas, másik tagban 24. holdas, 

a Kákástó dűlőben mintegy 78 holdas, 
a Czakó dűlőben mintegy 90 holdas, 

Néhai Somogyi György örökösei tulajdonába 
tartozó ingatlanok

folyó 1917 évi julius hó közepén megtar
tandó önkénytes árverésen apróbb részletek
ben el fognak adatni és pedig: 

a 3 holdas beltelek 12 darab egyenként 
300—450 négyszög öles, 

a 24 holdas beltelek 15 darab egyenként 
2400—3200 négyszög öles, 

a Kákástó dülöbeli 15 darab egyenként 
8 holdas,

a Czakó dülöbeli 9 darab egyenként 10 
holdas, részletekben (a holdakat 1200 négy
szög ölével számítva:)

Úgy az árverés napja, mint az eladásra 
bocsátandó ingatlanok pontos térrajza és 
mértéke a folyó 1917 év junius hő 20-ika 
táján fognak közhírré tétetni s ugyanezen hir
detmény saját czimére is meg fog küldetni 
mindazoknak, kik erre Dr. Magyar Ambrus 
nagykőrösi királyi közjegyző urat akár szó
val levélben fölkérik.

Most nevezett kir. közjegyző urnái az ár
verési föltételek is megtudhatók lesznek fo
lyó junius hó 20-ika után.

A Pestmegyei abonyi takarék-
nóiw táli értesíti a t. közönséget, hogy 
peiMLiLI i9i7. julius hó 1-étöl
kezdve úgy a régi, mint az uj betétek 
után

4  oi

kamatot számit, de a kamat-adót az 
intézet fizeti.

Abony, 1917 jun. 14-én.
Az igazgatóság.

Hirdetés.
Jászkarajenön, felsőkarán, Sz. Szabó 

Sándor szomszédságiban 30'/s kt. hold ta
nyás birtok, folyó év szentmihály napjától 
több évre haszonbérbe kiadó. Értekezni le
het V. Faragó Rozáliával Nagykőrös V. k. 2 
sz. Kecskeméti útban. Levél általi tudakoza- 
dásra is szivessen válaszol.
F |  o  H  ó  c  Rhhnóvszky Antal kántor el- 

d u d o .  adja modern, uj, szép, hat
szobás vasút utcza melletti lakházát, villany- 
láágitással bferendezve 28.000 koronáért.

Ju n iu s hó 17-én.

G y ö n g y ö s p u sztu 
lá sa  é s  a  k irályi pár  
lá to g a tá sa  a  b or
z a lm a s  rom ok on .

Az utolsó 
I V A D É K

Dráma 4 felvonásban.

I. hely 8 0 1 ,, II. hely 50 fiit., 
= =  III. hely 40 filL = =
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Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


