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MEGJELENIK
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

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

Egy levelet
hozott a posta, melynek névtelen Írója 
szemrehányást tesz nekünk, hogy mi
ért nem írjük ki az újságba, hogy: 
nincs czukor, nincs petróleum, nincs 
szén, fa, hús, zsír, szalonna, kávé, czi- 
kória, czérna stb. stb.

Hát minek Írjuk ki déli 12 órakor, 
hogy nappal van ; hogy esik az esó, ha 
mikor csakugyan esik? Tudja azt min
denki. Tehát a nincsességet (és nem 
nincstelenséget, mint ahogyan divatos 
írók Írják) is tudja mindenki.

De a névtelen iró tovább megy s 
azt kérdezi; miért nincs ? Hogy a szom
szédos városokban, községekben mi
ért va n ?

És meg követeli, hogy erre, mint 
közérdekű kérdésre, feleljünk.

Eltekintve attól, hogy névtelen ki- J 
váncsiskodások kielégítésére nem érez- 
zük magunkat hivatva, sem annak fir- j 
tatására, hogy hol mi van és miért van. 
Ez nem is lényeges, legfeljebb annyi
ban, hogy ha itt ott van, ami itt ott 
nincs, az görbe utón van, azon pedig 
nem mindenki tud járni.

A mi minket érdekel, a két legfon
tosabb czikkre, a czukor és petróleumra 
nézve, utánna jártunk a dolognak és 
meggyőződést szereztünk arról, hogy 
ezen czikkek beszerzésére nézve járá
sunk fószolgabirája emberfeletti erővel 
iparkodik mindent megtenni előmozdí
tani, de halasztalan.

Égy miniszteri rendelet értelmében 
magán lakásokat májustól szemptem- 
ber végéig kőolajjal világítani nem 
szabad, közérdekű intézmények és mű
helyek világítására ezen időre csupán ! 
50 mázsa kőolaj lett kiutalva s na- j 
gyobb részben elhasználva. Hogy ez
után iesz-é, azt a miniszter sem tudja, i

A czukor kérdésében a késedelem | 
onnét származik, hogy a magyarfaiui; 
czukorgyár közlekedési utján egy híd ; 
leszakadt, a szállítás fennakadt. Amíg ] 
az helyre nem áll, a czukroí Ausztrián j 
keresztül szállítjuk, de ebből először 
a gyógytárak, a kórházak s egyéb köz
intézetek szükségletei elégíttefnek ki s ■! 
csak azután a közönségé, f

E hó végével 500. mázsa esedékes 
e járás területére nézve s mihelyt ez 
meg jön az összes hátralékos szükség
letek kiiesznek elégítve.

A hatóságot itt nem terheli semmi 
mulasztás, mi tudjuk, mi látjuk, hogy 
járásunk feje, valamint orsz. gyűlési 
képviselőnk micsoda munkát végeznek, 
az elöljáróságok bevonásával; a türe
lem, az igények lefokozása a legke
vesebb. a mivel azokat nekik meghá
lálhatjuk.

E gy  k is b e sz á m o ló .
A címet olvasva senkisem gondolja, 

hogy az abonyi cserkészcsapatról lesz 
szó, arról az ifjúsági, illetőleg gyer
mekegyesületről, amely aug. hó í5-én 
kezdte meg pályafutását s ugyan e hó 
végén már be is fejezte azt. Két hét 
é s — beszámoló! Hogyan lehet az?  
Pedig akármilyen különösen hangozzék 
is, igen, a cserkészcsapatnak már van, 
múltja, már lehet róla beszámolót írni.

Azon kezdjük, hogy a cserkészcsa
pat keletkezésétől fogva, naponta be
járta városunk egyes kerületeit, keresve, 
intve, szétzavarva az utca -sorában 
lebzselő csintalan gyermekeket és ha 
bravúrokat nem is csinált, legalább 
mumusává lett az utczán tanyázó gyer
mekeknek akik látva a komoly cser
készeket, vad irrammal rohantak haza 
s a kerités nyílásán bátorkodtak egy 
pár leső pillantást vetni a katonásan 
lépkedő fiuk után. — E z is va la m i! 
Ügy hívják, hogy cserkészi tekintély.

Egy esetben tolvajkodó gyermeke
ket kerítettek kézre s átadva a rendőr- j 
ségnek, a dobszijj csattogása közben 
alapos kioktatásban részeltettek vissza
emlékezésül a cserkészet háborús idő
beni létezésének. E z m ár több a va
laminél !

Egy másik esetben fulladozó gyer
meket szedtek fel az útról és átadták 
az azt kereső szülőnek. E z már nem 
csak több a valaminél, hanem a szó 
igaz értelmében: nemes cselekedet!

A kevés idő is elegendő volt a ve
zetőknek arra. hogy a cserkészeknek j 
fel csapott ifjak és gyermekek egyéni-' 
ségét kiismerjék s ebből a kiismerés-
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Nyílterek, hirdetési dijak és 
előfizetések a szerkesztőseg- 

hez küldendők.
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bői majdnem határozottsággal megle
het állapítani, kikből lesznek derék, 
ambiciózus, értékes emberek. A veze
tőség a csapat előtti megdicsérésben 
részesítette azokat az ifjakat, akik fo
gadalmaikhoz hűségesen ragaszkodva 
kötelességüket önérzetesen, becsületes 
iparkodással, pontosan teljesítették. Ezek 
a következők: Werowszky László, Be- 
viz Géza és Brück Gyula segédtisz
tek; Papp Gyula és Novotta János 
csapat parancsnokok; Beviz Sándor, 
Nyilasi József, Drávái Béla és Róth 
József őrvezetők; Dániel Árpád, Szer
dahelyi János, Gyöngyösi Árpád, Batta 
Barnabás, Kubriczky Ferencz címzetes 
őrvezetök és Lehóczki József cserkész. 
Ajánltatnak tanáraik, tanítóik jóakaró 
figyelmébe.

A két hét kísérletnek volt szánva. 
A kísérlet jó eredményeket hozott. így 
hát a cserkészcsapat intézménye méltó 
arra, hogy a jövő, nagy szünidőben 
tovább folytathassa gyermekbaráti mű
ködését. Addig is a csapat fiai szor- 
galmatoskodjanak, bizonyítsák be, hogy 
nemcsak derék cserkészek, hanem ki
tűnő tanulók is tudnak lenni.

H Í R E K .
—  Halálozás. Poberaj István keres

kedő f. hó 3-án hosszas betegeskedés után 
elhunyt. Rendkívüli törekvő szorgalmas em
ber volt és szép vagyont hagyott maga után. 
Emlékezetes az a sajnálatos incidens, ami 
veié egy Kossuth-ellenes pamflett árusítása 
miatt történt, ő  szegény ártatlan volt a do
logban, mert nem tudta, mit árósit. De bár 
hogy volt, hibáját jóvá tette azzal, hogy szer
kesztőnk iniciativájára 200 koronás alapít
ványt hagyományozott polgári iskolánk oly 
szegény tanulója jutalmazására, aki a magyar 
történelemből legjobb előmenetelt tanúsítja, 
Nyugodjék békével.

—  A téli káposzta és zöldség. A
Közélelmezési Hivatal rendeletben felszólí
totta a törvényhatóságokat, hogy Írják össse 
és jelentsék be téli szükségleteiket. A rende
let egyúttal felhívja a városokat, hogy a sze
gényebb néposztályok számára maguk is 
gondoskodjanak a rendelésnél nagyobb me- 
nyiségü káposzta és zöldség elraktározásá
ról. A Közélelmezési Hivatalnak a célja, 
hogy a törvényhatóságoktól érkezett jelenté
sek alapján első sorban gondoskodjék a bel
földi káposzta és zöldség szükségletekről.
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— Megváltozik a nyári időszámítás.
A májusban életbeléptetett nyári időszámítás 
szeptember 15-én szombaton éjjel megvál
tozik. E napon az órákat éjjel 11 és 12 óra 
közt egy óra Hosszáig megállítják s így állít
ják vissza a régi időt.

— A civilek igazolása. A honvédelmi 
minisztérium rendelkezésére a réndörség 
ezentúl behatóbb figyelemben fogja részesí
teni a férfilakosság katonai'viszonyait, illetve 
ezeknek elsősorban minden nyilvános helyen 
leendő ellenőrzését. A rendőrség ennélfogva 
felhívja a katonakötes korban levő férfilakos
ságot, hogy a saját érdekében hordja magá
nál a felmentési igazolványi lapot, a személy- 
azonosságot bizonyító egyéb okmányokkal 
együtt, hogy az igazolások simán és köny- 
nyen mehessenek,

— Elszámolás. A r, kaik. Olvasó-Egy
let által műit hő 19-én a helybeli vöröskereszt 
kórház javára rendezett táncmulatság összes 
bevétele — 92 korona feiölíizetéssel — volt 
396 korona. Kiadás 114 kor. 60 HU. a ma
radvány 284 kor. 40 fillér járási fószoigabiró 
ur utján rendeltetése helyére átadatott. Koncz 
Pál elnök.

— Rendelet a visszatartható gabo
náról. A hivatalos lap jelenti; A földsnive- 
téstigyi miniszter rendéletet adott ki, mely 
szerint a gazdasági alkalmazottak termény- 
beli járandósága címén csak annyi terményt 
tarthat vissza vagy vehet a termelő, amennyi 
a cselédekkel vagy alkalmazottakkal kötött 
szerződés értelmében az alkalmazottnak as 
1917. évi augusztus hó 16-tól 1918. évi aug. 
15-ig tényleg jár. Vetőmag címén 1 katasz
teri holdra búzánál 100, rozsnál 110, árpá
nál 100, zabnál 90, zabos bükkönynél 90 
kilogrammot nem haladhat meg a visszatart
ható, illetőleg vásárolható gabonamennyiség 
Az állatállomány szükségletének megállapí
tásánál egy igásló részére évi 5, ha nehéz 
munkát végez 7, ménes részére 12, egy éven 
aluli csikó részére pedig 2 métermázsa za
bot lehet visszatartani. Öszvér és szamár 
részére a  fenti mennyiségnek csak kétharmad 
része oldható fel, illetőleg vásárolható. 
Szarvasmarha eltartásira árpát vagy zabot 
feloldani nem szabad. Kivétett képez a hágó
bika, melynek részére évi 7 métermázsa, a 
fél éven aiuli borjú, melynek , részére napi 
50 dkg. oldható iéi. Oly tehenészetek részére 
melyek’a tejet közfogyasztásra lekötik, az 
Országos Közélelmezési Hivatal elnöke álla- 
tonkint 7 métermázsa abrakállomány feloldá
sát engedélyezi. A tenyészkan részére 2 mm. 
zab vagy. árpa és a tenyészkanra részére 
V5 métermázsa árpa oldható fel, illetőleg 
vásárolható.

— Télire bővebben tesz petróleumunk 
mint a múlt években. Ismeretes dolog, hogy 
a galíciai petróleum elosztását a magyar és 
osztrák kormányok közös megállapodással 
rendezték s határozták meg, hogy mily me- 
nyiségü petróleumot kap Magyarország, 
mennyit Ausztria s mennyit Németország? 
Minthogy pedig a németek a romániai pet
róleum források legnagyobb részét már helyre 
állították, nagyon valószínű, hogy a galicia 
petroleumfonások termékéből ezentúl már 
kevesebbet fog Németország igényelni s err 
nélfogva a belföldi szükségtöt fedezésére 
több petróleum marad.

— A takarmány ínség enyhítése 
céljából a földmivelésügyi miniszter ren

deletében felhívja a figyelmet arra, hogy 
igen üdvös lenne, ha az állattartó I 
gazdák közül mindazok, kiknek terme
lési viszonyai a bíbor here termelésére 
csak részben is alkalmasnak látszatlak, 
ezen takarmány növény termelésével 
kísérletet tennének. A bíborher szep
tember hó közepéig vethető s már kora , 
tavasszal nagy mennyiségű s jó minő
ségű Zöld takarmányt biztosit. A tér- j 
meléséhez szükséges vetőmag biztosan 
s minden korlátozás nélkül besze
rezhető.

— Adományozás. Özv, Kőrcz Pálné, 
a rokkant katonák javára 15 koronát ado
mányozott Lévay Mihály orsz. gyűl. képvi
selőnk kezeihez.

— Az állam gondoskodása a l  
tisztviselőkről. (Budapesti tudósítónk
tól.) Hadik János íróf az Országos Köz
élelmezési Hivatal uj elnöke a szegé
nyebb néposztálynak olcsóbb ellátást 
akar biztosítani. Ez úgy fog történni, 
hogy az élelmiszereket nagyobb töme
gekben beszerzi a közvetítő kereske
delem kizárásával és közvetlenül a 
fogyasztóhoz juttatja. Az ősztől kezdve 
az állam eredeti beszerzési áron cipőt 
és ruhát ad a tisztviselőknek és segít
ségükre lesz a háztartásukhoz szüksé
ges anyagok olcső beszerzésében. Szó 
van arról is, hogy kétféle élelmiszer- 
jegyet hozzanak forgalomba és pedig 
egy olcsóbbat és egy drágábbat. A má
sik terv az, hogy a fontosabb élelmi
cikkekre kétféle maximális árat állapí
tanak meg és a szegényebb néposztály 
vysárlása által keletkezett hiányt az ál
lam fizeti meg. Úgy tudják, hogy a 
hormány tervének megvalósítására négy- : 
millió koronát szánt,

Szerk. üzenetek.
22 év óta már épen Ilii szer mondjuk, 

hogy névtelen levelekre se nem reflektálunk, 
se nem válaszolunk. Ilyen leveleket hunc2Ut 
ember ir, bolond ember olvas el. aki pedig 
elindul rajta, hunezut is bolond is, egy szó
val tökéletlen.

Cs. Zs. Helyben. Ilven ügyben nem kell 
senki támogatására fanyalodni, csinálja meg 
az ember maga, ha van hozzá — dohány. 
Egyébként a mi azt a támogatást illeti, aho
vá ön fordult, rég meg mondta Szűcs Sa
mu barátunk, hogy aszongyal Fáradt lóval 
hová mígy I

Rithnovszky Antal
uj, modern, úri berendezésű sarok háza eladó.

H ordó e la d á s.
Politzer Míhálynál jókarban lévő boros hor
dók vannak eladók.

Szarka Dezsőné
háza a kórház mellett eladó. Értekezhetni V a
das Jánossá! a Zöldfa álellenében.

A kar Ön szép  le n n i?
Kérjen szakszerű útmutatást 50 fillér 

válaszbélyeg ellenében diseréten küld: 
Mátis Béla kozmatikusvegyász Kispest.

URANIA
M O Z G Ó

Szept. 8-án és 9-én

Az üldözöttek
Rémuralom a francia M arokkóban.

Helyárak: Páholy  ü lés 1.60 
Tentartott hely 1.20 

I. hely 1 L  II. hely 70 fill., 
= =  in, hely 60 fill. = =

Gyermekek a délutáni előadásokon KI 
helyirakat fizetnek.
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Ha igazán kellemesen akar mulatni,
bocassa  meg a m ost legújabban m egjelent
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Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


