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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

Egész évre . 10 korona 
félévre . . 5
Negyedévre. 2 50 „ 
Egytr szám ára 20 fül.
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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Peleifis szerkeszti és kiaéá: 
TEMESKÖZT GERZSON 

Nyilterek, hirdetési dijak és 
el Mi setétek t tzerkei 

kei koldtndák.

Közgyűlés.
Julius 6-án tartott képviselőtestületi 

közgyűlésen Papp Peter főjegyző be
mutatta özv. Dr. Blumgrund Naftaliné 
köszönő levelét férje elhunyta alkal
mából kifejnzett részvétért.

..."“TTVakokat gyámolitó orsz. Egytsü-
iet kérelmére évi 40 kar. segély meg-
A é t o t t .
■* Jr pozsonyi katonai parancsnokság 
kötelmére a helyi katonát sirok gon- 

a'elvállaitatott.
y Dezsővel a Mikes útnak, gaz

dasági vasutjához igénybe vételére

I kötött szerződés évi 20 kor. szolgalmi 
díjban elfogadtatott.

Nagy Elek nyomtatvány szállító 
ÉtAlmére 1500- kor. vállalati összege 
12QQ koronával felemeltetett.

Az 1917. évi költiégvetés törv. hat. 
jóváhagyása tudomásul vétetett.

A harmadik óvodának a r. kath. 
iskola székkel, a hosszú kocsma épü
let bérletére vonatkozó szerződés évi 
300 kor. bérösszegért jóváhagyatott.

Az óvodák 1918—19 évi költség- 
vetése 8678. k. bán. megállapiItatott, 
melyből a város 3 7»-as pótadónak 
meg felelő 4432 kor. 98 fili. rel járul.

4er$di István előfogatos szerződé
sének megszüntetése tudomásul véte
tett, az elöljáróság uj bérlet szerve
zésére, akadály esetén házi kezelés 
berendezésére utasittatott.

Az ideiglenes forspontok napi dija 
20 kor. bán megái lapittatott.

Szabó Sándor kéményseprő mester 
kérelme a dijak felemelése tárgyában 
alispánhoz feitsrjesztetni határoztatok 

A tisztviselők kérelmére a drága
sági viszonyok folytán a következő 
személyi pót dijak szavaztattak meg: 
főjegyző 2000 K, jegyző 1400 K, 5 
segéd jegyző 1000—1000 K, 3 se
géd tisztviselő 700—700 K, végre
hajtó 500 K, egészségügyi őr 700 K, 
a többi tisztviselők és alkalmazottak 
évi fizetésének 30 ‘Ura. Panyik Isi
im . fizetése 2040 K, baa, Kis Jánps 
tizedesé 1800 K, bán, lakbéreik 300— 
300 K, bán, Lipik Gyula rendőr 
fizetése 1560 K,-ban lakbére 200 
K,-ban, a kézbesítők 100 K, havi

dijukat 150 K,-ra kérték felemelni, 
egy nyári öltönyt, 1 pár czipőt és 
1 pár csizmát kértek. E helyett a 
közgyűlés havi bérüket 200 K,-ban 
állapította meg.

A fedezetet az állami adók emel
kedése nyújtja, özv. Richter Béláaé 
bőid. férje elhunyta alkalmából a kór
ház pénztár nak 200 koronát volt szi
ves adományozni, miért a közgyűlés 
hálás köszönetének jegyzőkönyvileg 
adott kifejezést.

Néhány illetőségi ügy elnitézsse után 
a közgyűlés véget ért.

Műkedvelőink
ről.

Előttem egy kép, A műkedvelő elö- 
adássak, végén a szereplők együtt éne
kelnek a színpadon, felülről akác vi
rágot szórnak reájuk. Ök boldogan 
mosolyogva nézik egymást.

Kint csillagos enyhe májusi este. 
Tavasz, Rgypár felejthetetlen félóra. 
Ha öreg emberekké lesznek, ha a le
ányok nagymamák, akkor is így lát
ják, majd ezt a képet, talán mesélnek 
is rólla és álmodnak éjjelenként fe
lőlié.

Ezektől az emberektől nem kell 
félni, ezek minden bizonyai jó embe-

I rek-
Valaki así moedta nekem, hogy j menjek csak egészen bátran, és bi- 

j zalommal ehhez meg ehhez az em- 
• berhez mert üres óráiban művészet- 
( tel foglalkozik tehát megértő finom 

lélek — és igaza vólt.
Péter—Pál napján is — mint már 

i nagyon sokszor ebben az évben — 
kedves estében részesifeltek bennün
ket a Halmi Károly aki rutínirí játé
kos. Dohnál Róbert, aki konferált és 
a szerepű is jól megjátszatta, Mal- 

! nár Mariska, Lázár Piroska, ügyes 
1 temperamentumos játékával, Kubrieky 

Mariska diszkrét modorával, Boldizsár 
Mariska és Kabocsai Mariska továbbá 

I Varga Pál, Fekete László és Apfer 
j Lajos. Kováts 3éia tanító, aki az 

énekszámokat tanította be, fáradságát 
szép siker koronázta.

Nem irok önhöz.
kedves szenkesztő ur, nyílt levelet 

mert ez esetben alá kellene irnóm. 
Az ügy hazafias és emberies intenci
ója bár fejogositana az aláírásra, de 
most engedje mrg nekem, ha közlés 
ems ismert formáját haszsálva, ano- 
nymus maradok.

Ha nem tévedek, önnek agyában 
fogant meg elesett hőseink nevét meg
örökítő emlék oszlop eszméjé. Az 
összeg mely eddig összegyűlt eléggé 
tekintélyes de még sok kell hoazá, 
hogy az oszlop méltó legyen édes ha
zánk megmaradásáért elvérzet hőseink 
hervadhatatlas emlékéhez. Hisszük 
hogy hazafiaságáról előnyösen ismert 
lakosságunk még nem zárta be áldo- 
zatkézségónek zsilipjeit

hanem lankadatlan hálaérzetei 
tovább, továab, egész a megvalésu- 
lásig hordogatja ősze annak a hatal
mas emlékműnek gránit köveit, a- 
melyből százak szózatós lelke fogja 
megtanítani a jövendő korszakák if- 
jnságát hazát szeretni, azért élni, éret
te meghalni. Biztat a remény, ha 
közben—kézben el is lankadunk, 
hogy elesett hőseink monumentális 
emlék obeliszkje meglesz.? f •>«

Mivan azonban viszatért, fogságait 
szenvedet hőseinkkel ? Kézöttünk jár
nak kelnek s mi alig vesszük észre 
őket. Én legalább sem tudok semmi 
mozgalomról, melynek az vólna a 
feladata hogy ezeket az életben ma
radt, de a háborít ezer viszontagsá
gain keresztül ment, érettünk nélkü
lözései teljes fogságott szenvedett hő
söket méltóképen fogabjuk, üdvözöl
jük városunk falai között ismét és 
örökre töijegyeazük vitézi nevüket, her- 
vadatlan nagy érdemüket, ök hősi
ességtekintetében egy sorban állanak 
elesett katonáinkkal azzal a különib- 
séggel, hogy az isteni gendviseiés 
megóvta őket az ellenéig gyilkos 
fegyvereitől, de akárhány a fogság 
hősi önfeláldozással készségei gyötrel
meit cserélte volna fel a rögtöni hallálal.

Hősök ék, nagyok drágák ék, mi
nekünk ! Hálás kegyelettel kézelcdjüuk 
jeléjük s áldelag szorítsuk me azokat 
a kezeket, amelyek miérettünk Ha-



2-ik oldal. A B O N Y I Ú J S Á G XXII. évfolyam.

zánkért küzdöttek haláltosztó fegy
verrel.

Mit adjunk nekik, mivel róhatnók 
le legméltóbban hazafias hálánkat élet
ben maradt, fogságból hazatért hő
seink'előtt?

Mit szól hozzá, kedves Szerkesztő 
Ü r ?

(Majd felelek rá I Szerk.J

H  Í R E K .
— H»si halál. Gajzágő i'erencz honvéd 

hadnagy több kitüntetés tűi jdonosa, Gajzá
gö Jenő turkevei földbitto os fia a Piavén 
való átkelés közben olasz golyótól szíven 
találva, húsz éves korában junius j8-án hő
si halált halt.

— T iszte lg és. Ar. kath. munkás egylet 
m, hó 30-án tisztelgett Lévay Mihály v. 
püspök előtt, mely alkalommal az egylet ne
vében Telek Mthály elnök, a választmány 
nevében Czirko János vál. tag. tolmácsolták 
hodolat teljes szereteteket és tiszteletüket, 
mire a püspök meleg szavakban fejezte kj 
jól eső érzését és a legszívélyesebb köszö
netét.

— Hazafias példa. Politzer László hon
véd hadnagy családi nevét Abonyira változ
atta.

— Halálozás. Rumbold Károly ny. ta
nító, f hó 4-én Budapesten, a Rókus korház" 
bán, hová súlyos operáció végett szálltatok 
meghalt. Holttestének haza szálitása iránt 
intézkedés tétetett,

.— A ma agy heti' kabaré előadás tiszta 
jövedelme 300 kor. volt, melynek fele a 29 
es népfelkelők szeretet adományára, fele ré
sze a várm. rokkantak javára fordittatott. 
Felül fizettek .- Nyíri Dániel 6 K. Csáky 
Lászlőné, N. N. Beliczey Tibor 4—4 kor. 
Láng Vilmos, Havas István, Guttman József 
3—3 kor. Láng Manó 2 kor. Schvarcz Ma
nó 1 kor. melyért hálás köszönetét fejezi ki 
a műkedvelők nevében Halmy Károly rende. 
ző.

— K elem en L ászló vendéglőjében ma 
egy hete rendezett juniális"'tiszta jövedelme 

216 kor, volt, melyből 29-es nép felkelőink
szeretet adományára,' a várni.’ lokkíntak é 

a h ely te li rokkant egyesület javára 72—7 
kor. jutott... Felül fizettek: Kelemen László 
20 kor. Kalocsai István Giaszbier József 
Kadenczki Imre Málhái József, Sebestyéi 
József 2 —2 kor. Vida György, Szil jártó Pá 
Mevcsics Károly 1— 1 kor. melyért hálás kö
szönetét mond a rendezőség nevében Biró 
Béla.

— T ü zeset. Beliczey Tibor birtokán is
mét leégett egy gazdasági mellék épület. 
Úgy látszik, hogy ott vagy egy örült piro* 
mániukus, vagy gazemberek dolgoznak.

— Helyre igazítás. Lapunk 25-ik 
számában közzé tett, junius 16-án 
rendezett tánczmulatságról váló refe- 
rádánkból Kelemen László 20 K, fe
lül fizetése kimaradt, a mi azonban 
az összesítésben bent foglaltatik.

— V illa n y  v ilá g ítá s  bevezetése
végett még jelentkezni lehet a város 
házán, földszint 7. sz. a-

Zongora tanítás.
Zongora órákat ád f. hó 

1-sőtél
BERTHA TERÉZ 

polgári isk. tanárnő Ga
rast Mátyásáénál. 2.

Értesítés,
Tisztelettel értesítem a háztulajdo

nos és építtető közönséget, hogy min
dennemű tetőfedéseket elvállalok, u. 
m. pala,  c s e r é p ,  k á t r á n y l e 
me z  fedését. Állandó pala és cse
rép raktárom van. A legjobb rnöpi-  
la és c s e r é p  nálam kapható jutá
nyos áron. Javításokat úgy pala, mint 
cserép tetőknél pontos és lelkiisme
retesen teljesítek, jutányos ár mellett.

Becses pártfogást kér
BULYOVSYKY DÁNIEL 
Czegléd Herczeg-u. 31.

Értesítés.
A VIII. kib. 5 és félszá
zalékos hadikölcsönre 
jegyzéseket elfogad 100 
korona névérték után 
1918 jun. 27-ig 91 K. 50 f. 
1918. jun. 28-tól julius 
11-ig 91 K. 70 f. befize- 
mellett.
a Pestmegyei abonyi 

takarékpénztár.

Gőzmalom eladás.
396-Ő1 területen fekvő gőzmalom 

és gőzfürdő 2 emeletes épület 120  
lóerős géppel, nappali üzem mellett 
l  és fél vaggon napi őrlés, a hadi- 
íermény körzeti malma, villanyvilágí
tással, minden hozzá való berendezés
sel, legjobb állapotba jelenleg is üzem
be közeli városban eladó. Bővebbet 
Brükk Adolfnál Abony.

Z I a d ól
SZÖLÖOLTVÁNYOK 1 és 2 évesek,
Megrendelhető Molnár Mihálynál Aba 
ujszánt ó.

Ne vágja le a fejét
rongyos harisnyájának, hozza azt

Németh Ferencnéhez
i

jó fejjel látja el 2 koronáért. Női és 
gyermek harisnyához félpár, úri zak- 
nihoz 1 pár adandó. Javitó anyagul 
csak mosott és vasalt harisnya fogad- 
tatik el.

Elfogad mindenféle fehér nemű ja
vítást. Hivásra házhoz megyek.

Kérem a szives támogatást.
Németh FereflS?ffi&
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Vasárnap, julius hő 
8-én este fél 10 

órakor

Argobast ere
je

detektív dráma

Azonkívül fényes

kisérő műsor!

Helyárak: Páholyülés 2 ’50»Fentartott hely 
2 k., 1. hely 1*50 k., II. 
hely 1 k., III. hely 70 fill.


