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MEGJELENIK 
■ MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

Egész évre . 10 korona 
Félévre , . 5 
Negyedévre. 2 5 0  „ 
Egyes szám ára 16 fiit.
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E g y  p a n a sz o s  s z ó
hangzott el ma két hete közgyűlési 
termünkben. Járásunk nagytudásu gaz
dasági felügyelője fejezte ki jogos és 
indokolt sajnálatát a fölött, hogy váro
sunk gazdaközönsége nem mutat kellő 
érdeklődést azon tanulságos előadások 
iránt, melynek célja saját magunk bol
dogulása utján a haza boldogulását 
is előmozdítani, a saját zsebünk meg
töltése által a kiürült államkasszát is 
megtölteni.

Gróf Keglevics Gábor, vármegyénk 
gazdasági egyesületének nagynevű és 
fáradhatlan elnökének iniciativájára 
hozzá juthattunk egy elméleti forrás
hoz, melyből mentenie kell minden 
gazdának, ha mint ember élni s 
•nini gazda állni akar.

Amiket Asztalos gazdasági felügye
lőnk eddigi sorozatos előadásaiban 
elmondott, világosan kitetszik, hogy 
egy két gazda kivételével fogalmunk 
se volt arról, hogy kell gazdálkodni. 
Szántunk úgy a hogy, akkor misor rá 
érünk; vetünk rósz magot, Istentől 
várván azok meg sokasodását. Igaz, 
hogy Isten áldása nélkül nem boldo
gulhatunk de az is igaz, hogy „segíts 
magadon, az isten is megsegít.. Va
gyis, ha az Isten segítségét, melyet a 
természet átalakító és termelő munká
jában neküak, az emberiségnek nyújt, 
a magunk okos, czéltudatos munká
jával nem tudjuk, vagy nem akarjuk 
elősegíteni, javunkra fordítani, kihasz
nálni, a jó isten bizony se a lusta, 
se a tudatlan emberen nem segít. És 
ez igy van jól.

Ellenben nem jól van az, ha közö
nyösen fordulunk el a segitő kéztől, 
a gyámolitó tudástól, a felölelő jó a- 
karattól. Nem jól van az, hogy miután 
már felcseperedtünk, olyikunk már 
meg is ette kenyere javát, szegyenlünk 
tanulni s derogál tanításokat hallgatni.

Ne ezt szégyenijük gazdabarátaim, 
hanem azt, hogy olyan tudatlanok va
gyunk, miszerint még azt sem tudjuk, 
hogy nem tudunk semmit. Ugyan van 
e közöttünk fiz is olyan gazda, aki 
fél életét áldozta arra, hogy a földnek, 
a víznek, a levegőnek, a napsugara
inak és sok más természeti erőknek

és ezek működéséből származó vegyü- 
leteknek, alakulatoknak viszonylatait a 
termeléshez tanulmányozza, meg figyel
je, tudja és másokkal tudathassa és 
éz által életének másik felét a közér
dekében, ember társai javára, boldo
gulására áldozza fői? Feleljen rá ki-ki 
lelke sugallata szerint.

A világháborúnak nehéz következ
ményei a gazdákat is érinteni fogna. 
Ha nem többet, csak az eddigi álla
potokat, vagyoni viszonyunkat is fenn 
akarjuk tartani, sokat, rengeteg sokai 
keli dolgozunk, de ne hogy híjába 
dolgozzunk, tanuljunk is, mert az ér
telmetlendolognak semmi értéke sincs.

Gyerünk csak ma délután is minél 
többen gazdasági felügyelőnk érdekes 
előadására.

Bizony mondom tinéktek: Ránk fér.

K ö zg y ű lés .
Képviselő testületünk lebr. 23-án 

közgyűlést tartott, melynek első tárgya 
Papp Péter főjegyző emlékbeszéde 
volt bőid. Dr. Blumgrund rabbi emléke 
fölött; javaslatára elhatározta a köz
gyűlés, hogy a jeles lelkész elhunyta 
fölötl mély fájdalmának ad kifejezést; 
részvétét közölni rendeli a gyászoló 
családdal s az izr. hitközség elnök
ségével. A közgyűlés részvétéért a 
hitközség nevében Pintér Gyula hit
községi elnök nyomban kifejezte kö
szönetét.

Áttérve közügyeinkre vonatkozó tárgy
sorozatra, a közgyűlés a hadbavonul- 
tak családjainak segélyezése körüli uj 
eljárásnál bizottsági tagokul főjegyző 
és birán kivül, — kik hivatalból 
tagjai a bizottságunk, —  Király Sándor 
közgyámot, Mucsányi Jánost és Gál 
Ferenczet, a főjegyző állandó helyet
teséül Kiss Antal s jegyzőt választotta 
meg.

Meglepetést keltett Mészáros Istváu 
lemondási kérvénye a II, bíró állásról, 
mii korára való tekintettel kért elfo
gadásra. A közgyűlés azonban nem 
fogadta el a lemondást s bizalmáról 
biztosítva a régi tisztviselőt, maradásra 
bírta.

Felclvastatot Kostyán József kérvénye

mellyel a Dr. Him Márton nevére tett 
alapítványról szóló alapitó levelet be
mutatja s az alapítvány kezelését kéri, 
a minek a közgyűlés egy hangúlag 
helyt adott.

Bemutattatott az uj ovoda helyisé
gére nézve, Kubicsek János örököseivel 
évi 700 kor. bérösszegért megkötött 
bérleti szerződés. Felolvastatott Herédi 
István elöfogatos kérvénye bérjavitás ! 
iránt, —  jogosultság hiányában, s a 
kérvényező engedetlensége folytán —  
elutasittatott.

Tudomásul vette a közgyűlés a ser
tés nyilván tartás végzésére Biró Béla 
rokkant katonának, 120 korona havi 
díjazás melletti ideiglenes alkalmazását.
A polgári iskolánál a latin nyelv ok
tató lelkész évi tisztelet dija 400 ko
ronáról 800 koronára emelte lett. A fő - 
jegyzői irodában alkalmazott napi dí
jasok napi dijai 2 koronáról 4 koro
nára emeltetett. j

Beviz Mihályné után 160 kor. Mol
nár Imre után 42 kor. kórházi költ
ségek, mint behajthatlanok, töröltettek.

Elő adó főjegyző indokolt javasla
tára kimondta a közgyűlés, hogy a 
jegyzőknek és fogalmazói kornak nagy
mértékben való elfoglaltságára való ,
tekintettel felekkel csupán d. e. 8 órától 
12 óráig kötelesek tárgyalni, kivévén 
sürgős eseteket. Délután csak hivatalos 
ügyek intézteinek.

A községi választásokhoz az igazoló 
választmányba Kostyán József és Lőff- 
ler Miksa választottak be.

A kaszáló föld gazdasági bizottsá
gába Nagy Lajos jegyző beválasztatott.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

„Éljen, éljen, éljen
a szolgábiró!"

Ezt irja egy alig 20 éves kocséri fiú j 
édesanyjának „messze — mesze Csík- j  
országból", onnan a gyimesi szép | 
havasokról. Hogy is irja? „tudatom ! 
kedvesanyám hogy most itt volt a szol- 
gabirónak a fíja, meglátogatott ben
nünket, elsőb adott minden embernek 
három pogácsát, egy darab kenyeret, 
egy félliter bort, egy vacsorát főzetett 
disznópörköltet minden embernek, azu-
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fán az Abonjbk és abwHjárí-, 
saiknakadotegykl ki CS-Jviiát. 
egy darab sonkát, »'y Jaf.ibb 
kolkászt és ke! c:an;ó magyr 
dohányt. Hát bizony sül 
anyám jól eset, rrrrtki vi y;: !: 
éhezve.., azért éljen az abo- 
nyi szolgabire élje:, hogy ta- j 
valy is meg most is megemlé
kezett rólunk.. .. kérdje 
szolgabiró fia, hogy mi a kí
vánságunk én mondtam, hogy : 
csak az apám hozza haza a 
harctérről én nem bánom, ha 
én itt vagyok is, c:ak azt ere 
szék haza. Éljen a szolgabiró . .. 
éljen, éljen, éljen a szolgabiró. j 

Nem sok hozzá termi valóak i 
vat e levélhez, Béni!: v..:t egy

szerű, becsületes magyar szi-, 
vének minden öröme, szeretett, j 
b nne a megemlékezés jól eső j 
érzése, benne a köszönet hála i 
és elismerés azoknak, akiknek ' 
jóvoltából a szefetetadomány 
összegyűlt s akik azt vitték, 
benne a nemes szívű főszolga- •, 
biránk iránti határtalan szeretete : 
és nagyrabecsülése „Éljen, él
jen, éljen a szolgabiró."

H Í R E K
— Jótékonyság toréról. Az

abonyi közgazdaság bank 50, 
koronát volt szives kezeinkhez 
adományozni, a hadban elesett i 
abonyi iparosok árvái javára \

gyűjtött alaphoz, miért hálás 
köszönetemet fejezem ki.

Szakáll Lajos 
ipartest, elnök.

— A 29-es népfelkelőink 
szeretet adományaira újabban 
adományoztak: Kocsik község 
gyűjtése Majerizky Vilmos köz
jegyző által 187 kor. Hay Mór 
100 kor. Bán Sándor 50 kor. 
Zagyvarékas község gyűjtése 
Bálint József föjegyzőáltal 1086 
kor. Vágó Pál 4 kor. Zelai Jó
zsef 5 kor.

(folytatjuk)
— Jótékony adományok.

Egy szegény, beteg asszony 
támogatására a következő ado
mányon érkeztek a népsegitő 
iroda vezetőjéhez: Dr. Márton

Lajosné 20 kor, és természet
beni adományok, Gaal Gyulá- 
né, Kabinyi Béla főellenőr Uj- 
szász, egy névtelen 20—20 K. 
Schlosse, Lászlóné 10 K, Szűcs 
Istvánná, Halmi Károly,5—5 
kor. özv. Novak Lajosné, Ve- 
verán István, Kavizs János 4—4 
kor. Flegner Géza és Temes- 
közyBellh természetbeni ado
mányok. Szolgáljon köszönetül 
a nemes cselekedetért, az a 
megnyugtató tudat, hogy a vég
zet romboló munkáját sikerűit 
enyhíteni,

— Esküvő. Reich József 
banktisztviselő, tart. hadnagy 
ma d. e. esküszik örök hűséget 
Kulcsár Mór és Schwarcz Pa
ula ked vesleányának Gizellának. 
Tartós boldogság kísérje fri- 
győket.

Első Kc;c^iv..y Temetkezési
V i l l á já t .

Szent Htmn-Ur 2 sz. (kaszárnya épület- ' 
Ajánlja temetkezési ü g yele t cikkeit; érez és j 
más nemű .upors^knak, kőkereuteknek, arany 
és ez ü st felirásu ku.zoruszatagoknak, —  a 
háborús viszonyok chca.'rc is a legjutányol I 
sabb és, legjobb kiszolgálása mellett, amit j 
annyival is inkább eszl;3:öihet. mivel ügy- : 
nököfcet, félhajtókat a vállalat nem tart,

A gyász!:c csiba a vállalat 
díjtalanul

saját fogatát b o c ija  Lsztelt vevői 
rendelkezésére.

Pénz nélkül sramof°n leme?*
.. J —id— : ?sak a „Wagner- 
Harigszerkirály" Budapest, József-körut 

15, száll,!. 6 darab törött, elhasznált 

vagy megunt régi témáért egy legú

jabb, telj :sen Uj 1: n g emezt küld fenti 

cég mindenkinek.

Ü zletáthelytzés.
Tiszteletid értesítem a ruha vásárló 

közönséget, hogy üzletemet Czegléden 
a Jászberényi útról Tej piacról áthe
lyeztem a Csirke piacra. Tisztelettel 
Braun-A. férfi ruha üzlet.

Nád eladás.
Feke Mihálynak a vasút mellett, tető
nek és szegésnek való nagyobb meny- 
nyiségű nádja van eladó.

K on yh ak erti m a g u k
legolcsóbb .... ..

• napi árra

KEMÉNYFFY
GÉZÁNÁL

Rákos palatán
Batthányi utca 24.

Batthinyi u. 24. Ajánlat kérés
nél a szükséglet közlendő.

E l s t r l A t  2 éves gyökeresClauO!fás °ltvány°k>és
^  w  •  gyümölcsfák. Bor- 

: fajok — Csemegefajok — Csabagyön
gye, Százszoros és piros Delaware. 
Gyökeres z jld oltvány — Ripári Por- 
tális gyökeres — Rupestris Moatikula 
— Rip. Berladieri. Nagyobb mennyi
ség vételénél megfelelő árengedmény. 
Rendelésnél az összeg fele része be
küldendő. Hordókat és préseket kere
sek megvételre, Árjegyzéket küld;

Molnár Mihály Abaujszánton.

Haszonbérbe kiadó
Nagykörös város határához tartózó Besnyő- 
ben — közvetleu Törtei Község alatt, Abony- 
tól 6 km, Czeglédtíl 8 km, távolságra — 
fekvő 400 kát. hold terjedelmű, felerészben 
szántó, felerészben kaszálóból s legelőből 
tllő birtoktest, gazdasági épületekkel és ár- 
áézi KÚttal ellátva, — esetleg 8 kát. hold 
(az utak mentén szép, tizenötéves faj-gyü
mölcs fákkal szegélyezett) szőllöterülettel és 
még 10 hold szántófölddel együtt — több 
évre f. év. szept. hó 29.-től kezdve. Érte
kezni lehet JALSOVICZKY SÁNDOR tulaj
donossal NAGYKÖRÖSÖN^

Földeladás.
Néhai Negyedi Ferencz féle, az abo

nyi határban, a várostól egynegyed 
órai távolságra 197 hold és 866. öl 
búza termő és kaszáló föld eladó. 
Tudakozódni lehet Niebauer Vilmos 
alezredesnél Czegléden, Magtár utcza 
4. az állomáshoz közel és az abonyi 
Népbankban Aigner Sándor főköny
velőnél. 3—4

Házeladás.
S. Győré János lakháza, 1718 öl belső
séggel, IV, kerület, Béky telep mellett, 
szabad kézből eladó. Értekezhetni tulaj
donossal a helyszínen. 3—9—11

Harisnya!
b. tudomására hozom a nagy érdemű 
közönségnek, hogy 3 db. rossz haris
nyából egy pár jó harisnya készül 2 
koronáért. Németh Ferencznéné! II. 
kér. Toldi-u. 59 sz. Hívásra házhoz 
jövök.

S T E R N B E R G  H E Q E ° Ü
..■■■■.................. ............. —  hangja páratlan!

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-UT 60., saját palota.

Kitinó hangú, szép munki K  30  
Hangversenyhegeda, mesés
ió ttangú............................ K  8 0
Vonó K a . - ,  K 1 2 .- ,  a  ia ‘ -
Rendelésnél a pénz előre beküldendő-

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


