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V T  í r

cÖzy. Petőfi Istiánné, ]
baton délután történt gyászszertartáson, ■ is két helyen történnék a vásárlás. így 
melyen sokan vettek résit intelligen- , kevesebb időt pecsékelna el a közön

A hitvesi hűségnek, egy nagy név
hez való kapcsolat tragikumának már
tírja hunyta le megtörtfényü szemet f. 
hó 2-án.

Hogy martiriuma teljes legyen, a 
„Pesti Hírlap" egy, a haláláról szóló 
könnyelmű riportja „kalandor termé
szetű" férfinak jellemezte azt a férfiút, 
akihez Petőfi Sándor költőnk „István 
öcsémhez" czimü gyönyört versét irta 
s akit hitvese két heti együttélés után 
bár — tragikus körülmények miatt, 
de sem a férj, sem az ő, feleség hi
bájából — elhagyni kényszerűit, holta 
napjáig szeretett, tisztelt és becsült, 
emlékének s nevének tisztaságát hiven 
megőrizte.

Nyolcz évig élt itt köztünk sógor
nője, özv. Gaylhoffer Mihályné és le
ánya Erzsiké mellett, kik közel egy 
éven át szerettei ápolták a súlyos be
tegségbe esett úrnőt. Halála elétt, mi
dőn Dr. Szentkirályi István, — kinek 
nagyatyja nevét Budapest egyik ut- 
cíája máig is viseli — lelkiismeretes 
gyógykezelés után megmondta, hogy a 
nagybeteg csak pár napig él még, Ki
rály Ferencz uradalmi titkár megkereste j 
a Petőfi társaságot, hogy a nem kiván-e 
intézkedni a végtisztességről.

Pakocs József főtitkár rögtön vála
szolt, hogy a termetés iránt a társaság 
fog intézkedni s nyomban leküldto 
Tábori Kornél jeles írónkat informá
ciókért. Ez történt 1-én és 2-án be
következett a katasztrófa, a miről Ki
rály Ferencz táviratilag értesítette a 
Petőfi társaságot, hol is azonnal meg
bízták Kiráiy Ferenczet a temetés ren
dezésével és értesítették őt, hogy a 
temetésen a társáság képviseltetni fogja 
magát, Felkérték Lévay Mihály v. püs
pököt, hogy amennyiben onnét nem 
érkezhetnének le a temetésre, a tár
saság nevében is búcsúztassa «1 a nagy 
név utolsó viselőjét.

A  püspök készséggel tett eleget az 
illusztris társaság kérésének s szom-

cziánk részéről, — megható beszéd 
ben méltatta az elhunytnak tragikus- 
életsorsát, a nagy név mártírját, a Pe
tőfi társaság kegyeieteS ragaszkodását 
és az elhunyt emlékének megőrzésére 
tett intézkedéseit.

Petőfi Sándor világra szóló irodalmi 
örökoége a nemzet kincse, porai fölé 
a segesvári csatatér ege borul; Zoltán 
fia a budápesti temetőben nyugszik; 
felesége emléke az enyészaté, István 
öccse sirja fölött a csákói kistemető 
akácz lombjai susognak; sógornője a 
mi halottunk, véle a ragyogó Petőfi 
név örök időkre bevonult öreg teme
tőnkbe, melyet az abenyi társadalom 
fog fényben megőrizni. Nyugodjon csen
desen.

Közérdek
szolgálatában töltött el a mi lapunk: 
az „Abonyi Újság“ közel negyed szá- 

; zadot. A közérdek önzetlen szo’gála- 
tában áll ma is. Nem kívánok tehát 
lehetetlent, ha arra kérem e nagy múltú 
lap érdemes szerkesztőjét, hogy köz- 
érdekbe vágó soraimnak helyet adni 
szíveskednék.

Most van folyamatban a negyedévi 
búzának bevásárlása, a „Haditermény 
Részvénytársaság“ itteni fiókjától. Nap
nap után akarva, nem a'.urva szemta
nul vagyunk annak az éktelen tumul
tusnak, amely rendőri és csendőri be
avatkozás dacára megismétlődik a vá
rosházi belthelyiség előtt. És vájjon 
miért, miokből ad kifejezést a vásá
rolni akaró közönség elégedetlenségé
nek, nyughatatlanságának ? Talán a 
megbízott Pick Ignácz úiban van a 
hiba ? Óh nem ! Ő egy korrekt, de
rék ember, akinek egyénisége teljesen 
intakt. — A rendszerben a hiba! Ké
rem, ily sok ezer családot érintő ügy
letet, egy ember, egy helyen lehetőleg 
kellő időre, a köznyugalom meghábo- 
ritása nélkül lebonyolítani nem lehet. 
Bizonyára másként menne minden, ha 
nem egy, hanem négy, vagy legalább

ség a várakozással, kevesebb volna, 
vagy éppen megazünnék a kellemet- 
»ég és reméljük vége szakadna a szerte 
röpködő goromba kifejezéseknek, ve
rekedéseknek, amelyeket a várakozók 
müveit elemeinek eddig lenyelnie kel
lett. Ez azt hiaszük nem előiráso* kel
lék a 85 koronás premíumes kenyér 
mag inegszerezhetéséhez. Ha ez a kép
telen rendszer megmarad, akkor egész 
éven át kijut a kellemetlenségből, úgy 
az árusítónak, mint a vásárlónak.

Azonban a közönség is türtőztesse 
magát, amennyire csak lehet. Megkall 
gondolnia, hogy egysierre mindenki- 
kiaek az ügyét elintézni nem lehet, Ha 
egyszer kijelentik, hogy „nincs árpa" 
fölösleges tovább várakoznia és hely
telen viselet tovább zajongnia, egye* 
személyeket sértegetnie, mert akármi
lyen magas hangon is követeli az ár
pát: a „nincs" úgysem változik „vű/z“-ra, 
{Beküldetett),

H  I  R ^ E  K .
— A  s z e s z fő z d e  részvénytársaság 

ügye kezd a megvalósulás stádiumába 
jutni. A napokban fognak a kiüstök 
Összpontosítva íelállittatni s üzembe 
helyeztetni, amidőn is a seprő és czefre 
kifőzése megindul. Alapos információnk 
szerint a termelők, vagyis az anyag
tulajdonosok meglepeíésszerü kedvez
ményben fognak részesülni s Így nagy 
érdekük, hogy anyagokat gondosan ösz- 
sze gyűjtsék. Sem a szállítás, sem a 
főzés körűi megterheltésük nem lesz, 
sőt nem remélt keevezményben fognak 
részesülni, de természetesen ezen ked
vezmény csak is a részvény-társa
ság tagjainak nyujtatnak. Aki tehát még 
elkanyagolta részjegyléiét, vagy indo
kolatlan bizalmatlansággal viseltetik az 
intézmény iránt, csak a maga kárára 
cselekszik, ha ezt az üzem megkezdé
séig le nem küzdi.

— Gazda körünk tagjai örvende
tes számmal szaporodnak, bár a ta
gok között némi türelmetlen szimptó-
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mák mutatkoztak a szervezkedés ké
sedelmeskedése miatt. Ez a türelmet- 
lenkedés nem egészen indokolt, mert 
azok, akik arra hivatták, a gabona- 
termés rekvirálása és szétosztása által 
annyira igénybe vannak véve, hogy nincs 
egy pillanatuk sem más, még a saját 
ügyük intézésére sem. Egyébként mi
helyt agilis járási felügyelőnk lakást kap 
s körünkbe költüzhetik, vele együtt ide 
költözik a lüktető erő is s akkor tű
nik ki, hogy meddő munkát eddig sem 
végeztek. Tehát csak türelem, mindent 
a maga rendjén.

— A „Hangya” üzlet helyisége tel
jesen berendezve várja az üzem meg
kezdését, vagyis azt, hogy a központ 
az árukat — a mit lehet — leküldje. 
Itt is a türelmetlenség jelei mutatkoz
nak és rossz májú emberek baljóslatai 
rontják a közhangulatot. Pedig tudhatja 
mindenki, hogy árút ma beszerezni — 
becsületes utói — roppant nehéz, a 
központ pedig nem teheti ki magát olya* 
manipulácziók következményeinek, me
lyek uzsora áron megszerzett ciikkek 
továbbításával érhetnék úgy a közpon
tot, mint a mi intézményünket. Óriási 
nehézségek leküzdése áll a vezetőség 
előtt, a mit kritizálni könnyű — kor
látolt felfogással. Az intézetnek eddig 
van 1427 tagja, 6316. részvénnyel, 
126.310. kor. befizetett részvénytőké
vel és és 6316. kor, fdszerési díjjal, 
összan: 132636. kor. tőkével. Szén, 
nyírfa seprő, kasza, kaszakő, favilla 
már kapható és egy kis türelemre in
tés is.

— A nagykőrösi közp. szeasfőzde
tavalyi tiszta nyeresége 123 K. 86 f. 
volt. Jegyezzük ezt jól meg abonyi 
szőlősgazdák.

— Ttiesetek. Boliczey Tibor ta
nyáján ismét tűz pusztított. A szegény 
cselédak óljai égtek le.
Nagy Lajosnak két kocsi árpaszalmája 
hamvadt el kedden délután. Biztosítva 
ntm volt.

— 37.000 k o ro n á é rt kelt el Új- 
Kécskén egy — a harcitéren elhalt — 
ügyvéd három szoba bútora, milyet 
egy szolnoki iparos vásárolt meg. Mit 
érünk még mag?

— Értesítőm a beszerzési cso
port abonyi tagjait, hogy a minden 
hónapban esedékes járandóságok átvé
tele végett aug. l§-án d. u. 5 órakor 
jelentkezzenek a városházán földszint 
15. sz. — Görk.

Önkénte« árverési hirdetmény.
Alulírott mint megbízott eienneí közhírré 

teszem, hogy az abonyi 219. számú telek
könyvi betétben felvett S400. hrszám s a 
Kőrősi-utcza 73 szám alatt lévő lakóház 
belsíséggel az Abesyban 1918. ávi agusz- 
tus 25-én dáleKtt 10 órakor ezen épületben 
megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek elfog adatni.

Kikiálltási ár 16000 korona. Árverés meg
kezdése előtt árverezni szándékozók 2000. 
korona bánatpénzt tartoznak letenni, a mely 
Összeg a legtöbbet ígérő által az elért vételár 
50 Vo-ára aznnnal kiegészítendő, a vételár 
többi részlete az eladott ingatlannak vevő 
nevére történt bekebelezése |után azonnal 
egyösszegben lesz kamat nélkül kifizetendő.

Az árverés utáu a szerződés azonnal meg
köttetik s ezen szerződés összes költségei 
vevőt terhelik. Utóajánlat vagy Írásbeli aján
lat el nem fogadtatik.

Bánréve, 1918. aug. 5-én.
Fölföldy Ottmár

karjegyző, mint tulajdonosok 
megbízottja bánrévei lakos.

Első Keresztény Temet
kezési vállalat.

Szánt litván-tér 2 sz. (kaszárnya 
épület) Ajánlja temetkezési kegyelet 
cikkeit; érez és más oemü koporsék- 
nak, kökereszteknek, arany és esüst 
felírása koszoruszalagoknak, — a há
borús viszonyok ellenére is a legjutá- 
nyosabb és legjobb kiszolgálása mellett.

A gyászkocsiba a vállalat 
díjtalanul

s a j t t  fo g a tá t boosAtja tis zte lt ve 
v ő i re n de lke zé sé re .

P l  o r l Á  Különböző ajtók és egy 
C ld U U . kirakat ajtó eladók. Meg
tekinthetők Kelemen László vendég
lősnél. 2 - 1

Egy gyermektelen
legalább 3 szobás lakás kerestetik, mellék 
épülettel. Értesítést kér lapunk kiadóhivatala.

Eladó fölbirtok.
Fakas Sándornak fatéílenen N. Kő

rési határban a kettős csárda közelé
ben a kőut mellett 166 hold földje uj 
tanyával eladó. Értekezni lehet hétköz
naponként a helyszínen, vasárnap pe
dig Czegléd, VI. kerület Bercsényi-u.
3. szám. 2—1

E L A D  Ó .

SZÖLÖOLTVÁNYÓK 1 és 2 évesek, 
Megrendelhető Molnár Mihálynál Ába
ujszántó.

URÁNIA MOZGÓ
SZENT-ISTVÁN-TÉR.

Se m m *

Ma, vasárnap 11-én

fél 8 és fél 10 órakor

Az
excentrikus

Nick Fanlom kalandja, 

utánna

A
feminizmus

humoros.
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Rendes
helyárak

Nyomatott Sárik Gyula vilianyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


