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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

Egész évTe . 10 korona 
Félévre . . 5
Negyedévre. 2 50 „ 
Egyes szám ára 16 fill.
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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő és kiadó: 

TEMESKÖZY GERZSON 

Nyiiterek, hirdetési dijak és 
előfizetések a szetkesztőseg- 

hez küldendők.

A „Hangya*
Szövetség ügye örvendetesen Jhalad 
előre a megvalósulás felé. Eddig min
tegy 3000 részvény Íratott alá 60000 
korona értékben.

A ma tartandó alakuló közgyűlé
sen valószínűleg a központ egy ki
küldöttje is meg fog jelenni.

Felhívjuk a részvényeseket, hogy 
ezen a gyűlésen minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg, mert igen fontos 
az, hogy az alakuláson az összes rész
vényesek egyöntetű akarata nyilvánul
jon meg, hogy az alapszabályok a mi 
viszonyaink figyelembe vételével al
kottassanak meg s nem kevésbé fon
tos, hogy az egyesület éiére olyan 
egyéneket választhassunk, akik elég 
erkölcsi, anyagi, értelmi garanciákat 
nyújthatnak a szövetség jövőjének biz
tosítására, a részvényesek jogainak 
megvédésére, igényelnék kielégítésére 
s akik eddig is tevékenykedtek s ön
zetlen munkásságot fejtettek ki társa
dalmi életűnk terén.

Igaz, hogy az igények a háború 
tartama alatt a legmérsékelteb korlá
tok közé lesznek szorítva, a leküzd- 
hetlen áruhiány miatt, de a miatt is, 
hogy bizony meglehetősen későn éb
redtünk azeziiánybani erők összpon
tosítására.

De ez nem baj, mert az akadá
lyok elhárulásának készen kell találnia 
bennünket, mert ha most nem szer
vezkedünk, akkor megint csak leké
sünk s háttérbe szorulunk a szervez
kedés nehéz munkájával.

Hogy mennyire komolyan fogja 
föl társadalmunk ezen üdvös intéz
mény jelentőségét, annak illusztrálá
sára leközöljük az alábbi jegyzéseket: 
Lavatka Gyula, Barkó István 100—100 
részvény, Temesközy Gerzson Papp 
Péter, Nagy Lajos, Polgár imre 50—50 
részvény, Kostyán István, Király Fe
renc, G. Szabó István, Varga János 
25—25 részvény, Lévay Mihály, Csák 
Rókus, Varga Lajos, Varga András, 
Mózes Imre, Komáromi János, Gö- 
möri Mihály 20—20 részvény, Dobozy 
Kálmán, Retkes László 15-15,  Lévay 
Mihály, Csák Rókus, Gönczöl Mihály,

Varga Lajos, Mózes Imre, Varga And
rás, Komáromi János 20—20, Je
szenszky János, Szaitz Gábor, G. Szűcs 
János, Zelei Antal, Lőrinczy Mihály, 
dr. Madarász Adorján, Szekere* Pál, 
Koncz Pál, Habony András, Szabados 
Pál, ifj. Szabados Pál, Szalinka And
rás, Krupincza János, Szarvák István, 
Skultéti András, Trepák Mihály, Földi 
Páter, Beviz István, Falusi Mihály, 
Retkes József, Komáromi János, Nagy 
Alajos. Csuthy Gyula, Fekete István, 
Barna János, Király Béla, Király Már
ton, Brösztel Endre, Kézér István, 
Tury Mihály, B. Szabó Pál, Agócs 
László, Habony Mátyás, Bárány Bol
dizsár, Miksa Oszkár 10—10 rész
vény stb.

Azt mutatja ez, hogy a részvé
nyesek, .bizonyára tudják, hogy ez a 
bef- . 'cs nem épen utolsó dolog.

— Meghívó. A „Hangya* Szö
vetség részvényeseit folyó hó 21-én 
délután 3 órakor a városháza tanács
termében tartandó alakuló közgyűlésre 
a múlt hó 31-én tartott értekezlet 
megbízásából van szerencsém meg
hívni. — Tárgy: 1, Az alapszabályok 
felolvasása, tárgyalása és elfogadása.
2. Az igazgatóság és a felügyeiőbizott- 
ság megválasztása. — Abony, 1918. 
április 6. — Tem esközy  Gerzson, szef- 
vezőbizoitsági elnök.

A kultúráért.
A kegyeletes megemlékezésnek,

kulturális érzékének megható és kö
vetésre méltó szép példáját adta Szabó 
Sándor ur, ki elhalt kedvesei; neje 
szül. Molnár Juliánná és Giziké leánya 
emlékére az áilámi polgári iskolánál 
1000—1000, egészben tehát 2000 ko
ronás alapítványt tett oly célzattal, 
hogy annak kamataiból minden évben 
a záróünnepély alkalmával, megemlé
kezésül szeretteire, egy-egy jóviseletü 
és kiváló szorgalmat tanúsító második 
és harmadik osztályú ref. vallása fiú, 
illetve leánynővendék jutalmaztassák 
még.

i Ezen nemes elhatározás önma- 
I gát dicséri s maradandóbb emlékei 
j állít az elköltözőiteknek minden érc- 
| nél és márványnál, azokat az idő vas
foga megemészti, de a kultúra, az is
kola s az ezekhez kötött megemléke
zés örök.

Szabó Sándor urnák nemes elhá- 
rozásáért ez utón is hálás köszönetét 
mond

a z igazgatóság.

A z  iparcikkek maximálá
sáról.

Szterényi József kereskedelmi mi
niszter az országos ármegáilapitó bi
zottság utján maximáltatni fogja az 
iparcikkeket s hogy az országos köz
ponti árvizsgáló bizottság már egy 
előkészítő elnöki értekezletet is tartott 
ebben a tárgyban. Értesülésünk sze
rint a következő iparcikkek árát fog
ják maximálni:

a vasíparban a vasat és annak 
fémgyártmányait, továbbá különböző 
idomvasakat, drótszöget, patkószöget, 
ekevasat, kapát, ásót, lapátot, lánco
kat, lópatKÓt, szerszámvereteket;

a gépiparban az egyszerűbb me
zőgazdasági gépeket, ekéket, boronát, 
vetőgépeket, szénagyöjfőket, szecska
vágókat, répavigókat, kukorica morzso- 
lót, a kéthajtásu és járgányos cséplő
gépeket;

a kő, föld, agyag és üvegiparban 
a tégi* és tetőcserepet, cementet és 
égetett meszet, az építési homokot, 
táblaüveget;

a faiparban a fürészfaárukat, par
ketet és a hordókat;

a bőr, sörte stb. iparban a ló
szerszámokat, a cirok és nyirfaseprü- 
ket, meszelőket;

a fonóiparban a gazdasági kötél
árukat;

a papíriparban a cellulózét, az 
iró- és csomagolópapirt;

az élelmiszeriparban az egyes él
vezeti cikkeket;

a vegyiparban a gyufát, gyantát, 
gépolajat, foszfortartalom műtrágyát és 
ammoiíiákot.
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—  Abonyi Lajos {Márton Fe
renc) halálának 20-ik évfordulóján, f.
hó 2S-án, úgy az aesthetikai társaság, 
mint a polgári iskola Abonyí Lajos 
önképző köre kegyeletes ünnepélyt 
rendez, mely délután 4 órakor lesz 
megtartva boldogult koszorús írónk 
emlékszobránál. —

As tii rrptlyie izutot tivjul meg 
összes egyleteinket és közönségünket.

— A 29. honv. gyalogezred
2-ik zászlóaljának 2-ik géppuskás szá
zadából megjelentek szerkesztőségünk
ben Török Sándor és Nagy Sándor 
géppuskátok s i 'ás kö-zönetüket fe
jezték ki ugyas, zad, int a zászló
alj és ezred légé, ;gr > evében azért 
a szeretet adomán} ’téi melyeket a 
télen vittünk le hozz juk városunk kö
zönségének áldozatkészségéből.

— Közalkalmazottak figyel
mébe. Felkérek minden tényleges 
szolgálatban álló közalkalmazottat, te- 
kintetnélkfll arra, hogy a beszerzési 
csoport tagja-e, vág? sem, hogy egy 
„Ruházati törzslap" átvétele végett je
lentkezzék Kiss Ar.tai jegyző urnái. 
Ezek a törzslapok legkésőbb folyó hó 
30-áig beadandók. —  Közalkalmazott
nak csak az tekinthető, aki az 1917. 
évi XV, t.-c. alapján részesül háborús 
segélyben. —  Abony, 1918. április 
hó 21, —  Gőrk.

—  A folyó hó 7-én rendezett 
műkedvelői előadás alkalmával felül
fizettek Bán Zsuzsika 2 kor., Aigner 
Sándor 1 koronát.

—  Súlyos bűntett. Dobos Eszter 
35 éves ezeglédi lakost a kecskeméti 
kir. törvényszék ítéletével 8 hónapi 
fogházra, 20 kor. pénzbüntetésre és 1 
évi hiv. vesztésre ítélte azért, mert 
mástól származott két gyermeket a 
hatóságnál úgy jelentette be, hogy 
azoknak az a katonai szolgálatot telje
sítő ezeglédi lakos az apjuk, akivel 
a bejelentés idején együtt élt, miáltal 
a kincstárnak 1000 kor. körüli kárt 
okozott. Ajánljuk Dobos Eszter esetét 
azoknak a figyelmébe, akik hadisegé
lyek igénylése céljából a családi vi
szonyuk bejelentésére kötelesek.

— Hatezer uj csendőr. Az or
szágszerte rohamosan hanyatló közbiz
tonsági állapotok szükségessé tették a 
csendőrségi létszám jelentős felemelé
sét. A létszámát 30000 emberrel fog
ják szaporítani, melyből egyenlőre 6000 
csendőrt fognak beállítani. A csendőr
séghez kizárólag harcteret megjárt, H- 
tüntetésben részesült megbízható ka
tonákat fognak átvenni.

— Négy évasnél fiatalabb ju
hot nem szabad levágni. A hivatalos 
lap mai száma kormányrendeletet kö
zöl, mely szerint jerkebárinyt vagy 4 
évesnél fiatalabb anyajuhot aem sza
bad levágni, vagy leszúrni.

— Tizenkettőkor lesz az uj zár
óra. Április 15-én a nyári időszámítás 
életbelépésével szabályozták a zárórát 
is. A vendéglők 12 óráig nyitva tart
hatók.
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Eladó ház.
Három szobás lakóház, mellék- ; 
helyiségekkel eladó. — Bővebb 
felvilágosítást ad ME L E G Ml- 
HALY. 3 -1 8

Eladó ház,
Egy úri lakóház, melléképületek- ; 
kel, villanybevezetéssel, eladó.— 
Értekezni lehet a tulajdonossal 
özv. NAGY JÓZSEFNÉVEL ! 
Jegyző-utca 27. sz. 3—18

Yiszketegséget, sömört, rüht
a leggyorsabban elmulasztja a dr. 

i Flesch-féle eredeti törvényesen védett

„skaboform  -  barna 
zsirM

Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig ere
deti pecsétes dr. Flesch-félét kérjük. 
Próbatégely 2‘30 K, nagy tégely 4 K, 
családi adag 11 kor.

Kapható helybeli gyógyszertárakban, 
vagy direct a készítőnél rendelhető: 
Dr. Flesch E. „Korona" gyógyszertára 
Győr.

Vételénél a „SKABOFORM" véd
jegyre ügyeljünk!
n n n n j m n n n n n . a r u m n
u i n n n n n n n n n n n n n n r

Eladó mintegy 30 méter • 
hosszú, baromfi- i 

udvar bekerítésére alkalmas drótfonat 
jutányos árun eladó VEVERÁN taní

tónál. (Vonnák-ház.)

Első Keresztény Temetkezési 
Vállalat.

Szent Istvún-tér 2 sz. (kaszárnya épület- 
Ajánija temetkezési kegyelet cikkeit; érez és 
más nemű koporsóknak, kőkereszteknek, arany 
és ezüst íelirásu koszoruszalagoknak, — a 
háborús viszonyok ellenére is a legjutányol 
sabb és legjobb kiszolgálása mellett, amit 
annyival is inkább eszközölhet, mivel ügy
nökökéi, felhajtókat a vállalat nem tart.

A gyászkocsiba a vállalat 
díjtalanul

saját fogatát bocsátja tisztelt vevői 
rendelkezésére.

URANIA
M O Z G Ó
Szom baton, ápri
lis 20-án  este fél 
9 órakor- V asár
nap, 21-én d. u. 6, 
este  8  é s  10 órakor

L A V I N A 
O M L Á S .

Szerelmi történet 4 felv. 
a főszerepben Hella Moja

2 k., I. hely 1*50 k., II. 
hely 1 k., III. hely 70 fill.

S TERNBERGhHARM0N,KA
—  —  hangja nagyszerű! „

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

Ktünő hangú, háromváltós,
aczé lsa rku ......................... K SO
Még finomabb, o r g o n a

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


