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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

Egész évre . 10 korona 
Félévre . . 5 
Negyedévre. 2'50 „ 
Egyec szám ára 20 fill.

Az abonyi járás 
gazdaközönségéhez.

Amit sohasem mertünk volna hinni, 
immár a rettenetes világháború ötödik 
esztendejébe léptünk. Amikor itt-amolt 
már felcsillant a béke csillaga és igy 
kezdtük remélni a béke áldásait, egy
szerre csak újra meghiúsultak a bé
kekilátások és odavesztek szép remé
nyeink. Szegény hős katonáink még 
mindig kénytelenek továbbra is kint 
állni a csatatereken, védeni hazánk 
becsületét és derekasan megállani he
lyüket 4  háború győzedelmes befeje
zéséig.

A négy éves fegyverben állás el
képzelhető. hogy tönkretette katona
ságunk ruházatát, fehérneműit és alsó- 
ruhakészletét. Katonaságunknak ruha 
nemüekre van szüsége. Hisszük, hogy 
a magyar gazdaosztály, amely már 
annyiszor mutatta meg a nemes áldo
zatkészség jelét, kész újabb áldoza
tokra is és segíteni fog a hadsereg al- 
stjjruha és fehérnemüszükségletén is.

Az áldozatkészség nevében fordu
lunk tehát ez alkalommal a magyar 
gazdaosztályhoz, hogy a gazdák, gazda- 
asszonyok ha bármily rossz állapotban 
lévő felesleges, még nélkülözhető al
sóruha, fehérnemű, posztó és egyéb 
szövetdarabok birtokában vannak, azt 
kiosztva ajánlják fel a hadvezetőségnek.

A havezetőség a gyűjtött ruhaneműt 
kijavítva újból feldolgozva még mindig 
olyan állapotba hozhatja, hogy katonáink 
alsóruha és fehérnemüszükségletén igen 
nagy mértékben segíthet.

Jön a hideg, a tél. Ne hagyjuk hő
seinket szenvedni ruhainségükben, se
gítsünk rajtuk tehát, kik életüket és 
vérüket áldozzák a magyar haza és 
fiaink jövő boldogságáért. Súlyos ál
dozatokat kíván tőlünk a haza, nagy 
megpróbáltatásokat kell keresztül szen
vednünk, áldozatkészségünket minden 
tekintetben és mindenkor ki kell mutat
nunk hőseinkkel szemben. Hisszük 
azonban, hogy összes áldozatkészsé
geink majdan bőgyümölcsöt fognak te-

i remni a béke áldásos éveiben. Remél- 
I jük, hogy a t: gazdaközónoég felhívásun

kat minden tokíntetben magáévá tenni 
és azt a legintenzivebben támogatni szi- 

! veskedik, maradunk a Pest-vármegyei 
Gazdasági Egyesület nevében:

G/óf Keglevich Gábor s. k. 
v. b. t. t., elnök.

Horváth Jenő s. k.
ügyv. igazgató.

Polgári iskolánk
1917—1918. iskolai évéről kiadott 
értesítője tiszta képet nyújt egy egész 
tanév tevékenységéről, az intézet belsé 
életéről. Az érdeklődőket is ideszámítva 
mintegy 250 család kapott ebből az 
értesítőből, azok tehát nem szorultak 
a mi ismertetésiekre, de még is meg
írtuk, hogy eleget tegyünk az intézet 
iránt tartozó kedves kötelességünknek, 
másrészt, hogy azoknak is felhívhas
suk figyelmét szépen virágzó felsőbb 
iskolánkra, akik értesítőt nem kaptak.

Az intézet múlt évi történetéből ki
emelkedő eseményként van gyász ke
retben megörökítve Dr, Blumgrund 
Naftali rabbi, az intézet izr. tudós hit
tantanárának halála, Dr. Steiner Zol
tán tanárnak, az őszintén szerető kar
társnak mélyen megható, elparántáló 
soraiban, A szelíd, szívhez szóló mert 
szívből jött megemlékezés után, legyen 
szabad pillantást vetnünk intézetünk 
fejlődésére és az eszközökre, amelyek
kel a siker eláretett.

Beiratkozott 226 tanuló, ily nagy lét
számot intézetünk egyik tanéve sem 
mutat fel. Ez a szám hangosan hir
deti az intézet itteni létezésének jo g o 
sultságát, szükségességéi hírnevének 
emelkedettségét, a társadalom fok o - 
zédó érdeklődését.

(folyt, köv.)

H Í R E K .

— A kecskeméti ref. egyhát- 
megye őszi gyűlése szept. 25-én 
lesz Abonyban. Ugyanezzel az alka-
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Felelős szerkesztő és kiadó 

TEM ESKÖZY GERZSON

Nyilterek, hirdetési dijak ét 

előfizetések a szerkasztéstf- 

." ílfcjZ  kitldendék.

' lommal lesz Kiss Zsigmond esperes 
beiktatása is, amelynél a záróima el- 

! mondására — a gyülekezet áldást 
j kér azuj esperesre, — Patonay Dezső 
J  lelkész, az egyházmegye tanácsbirája 

van felkérve. Ref. egyházunk, Király Fe- 
renez közreműködésével nagy előké
születeket tesz az ez alkalommal le
folyandó ünnepségekre.

— Jó példa. Lapunk múlt számá
ban, a kis osztrák gyermekek nyári 
kirándulásának rendezése tárgyában 
felvetett eszme kedves viszhangra ta
lált egy nemeslelkü úrnő lelkében, özv. 
Gulner Gyuláné 100. koronát juttatott 
hozzánk a czél elérésére, a mit Görk 
Gyula tanárhoz, járási felügyelőjéhez 
fogunk juttatni a terv megvalósítása 
czéljából. Hálásköszönet érte azok ré
széről, akik még ma is tudnak ideá
lisan gondolkodni s biznak a jobb 
törekvések győzelmében az alant járó 
indulatok fölött.

— Kitüntetés. Ritkaság számba 
menő kitüntetésben részesült kiváló 
földink: Dr. Rózsa Ignácz, aki mint 
szerény községi tanító kezdte meg pá
lyafutását a főváros szolgálatában; majd 
poig. isk. tanár, utána felsőkereskedelmi 
iskolai tanár lett s utóbb a székesfő
város tanügyi tanácsa kiváló szak
tudásáért felsőreskedelmi iskolai igaz
gatói címmel tüntette ki. Amily igaz 
örömmel regisztráljuk e kedves sze
mélyi hirt, ép oly meleg kézszoritás- 
sal gratulálunk a- kiváló tanférfiunak, 
Abony nagy érdemű szülöttének kitün
tetése alkalmából.

— Köszönet nyilvánítás. Boldo
gult férjem, Király Joáchim, az Albán 
harcztéren szerzett betegségében f. hó 
12-én a hazáért hősi halált halt. Isten
nek rendeletében keresztényi türelem
mel megnyugodva, hazahozott földi
maradványának végtisztességén részt- 
vett rokonaink és barátainknak ezúton 
fejezem ki hálás köszönetemet. — ttzv. 
Király Joáchimné és 3. gyermeke.

—  R . Kath. Egyletben, a 29-es 
népfelkelők javára rendezett Szent-lstván 
ünnepi mulatság tiszta jövedelme 73. 
kor. 20. fiil. melyve felüllizett: Varga
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Mihály 13. kor. Herédi lsván 4. kor. 
Király János, Király Antal 2—2 kor. 
melyért hálás köszönetét fejezi ki az 
egylet elnöksége.

— Mükedvelés. Alig zárultak be 
színházunk kapui a hivatásos művé
szek után, azonnal bevonultak miiked- 
vaiöink, hogy az ö hűséges közönsé
güknek szórakozást nyújtsanak az 6 
maguk módja szerint, Halmi Károly 
speciális darabjaival, nem ön czélo- 
kért, hanem a háborús jótékonyság 
érdekében. A mi derék műkedvelőink 
minden elismerést megérdemelnek fá
radhatatlan buzgalmukért, mert ma 
már — egy-két Kelemen-féle mulat
ságot kivéve — alig van más mód 
az áldozatkészség igénybe vételére, 
melyekre pedig a folyton szaporodó 
igényeknek oly nagy szükségük van. 
Vasárnap a „Félékeny házastársak“ és 
„Dr. Barducz" czimü darabokat ad
ták elő, mindkettő Halmi tollábái, a 
főszerepekben a szerzővel. A többijsze- 
replők is szép előhaladást mutattak, a 
rikító színezések elhagyásával s bizo
nyos formák betartásával. Kiváltak ele
ven játékaikkal Lévainé, Boldizsár Ma
riska és Homokos Mariska, Dohnál és 
Pivon. Ma kabaré előadást produkál
nak, hisszük, tqijes sikerrel, miből már 
kaptunk egy jó estét.

— Az utazó lisztek. Nap-nap után 
kobozza el derék csendőrségünk azo
kat a testes batyukat, melyeket a liszt 
jegyekért legjobban siró-rivó „szegény 
asszonyok" czipelnek ki a a vasúthoz 
s szállítanak a szélrózsa minden ' irá
nyában busás nyereség reményében. 
Ezek iránt kell a kímélet? Ezek miatt 
kell rendreutasításokat lenyelnie kor
rekt úri embereknek!

— Törtei uj plébánosa. A szomszéd 
Törteién a Szirmúk Béla nyugalomba 
vonulásával megüresedett róm, kath. 
parokhiára a vallás- és a közoktatás- 
ügyi miniszter, mint a vallás- és tanul
mányi alapítvány kegyura, üdvözöljük! 
Halász József váci szeminárium alkor
mányzót nevezte ki.

— Rakoncátlanok az utasok a vas
utakon. Mindig magasabb kocsiosz
tályba száilanak, mint ahová a jegye
ket megváltották és a kalauz rendreuta
sításával szemben engedetlenek. Szol
nokon csütörtökön az esti 9 órai Bu
dapestről induló vonaton már komo
lyabb eset történt. Egy paraszt legényt 
utasitott a kalauz rendre, ki bicská
val felelt. Leszúrta a kalauzt.

— Gyönge a  német borterm és. 
A német borpiacról érkező hírek igen

kedvezőtlen színben tüntetik föl az idei 
német borvidékek termését.

— A Szent István napi búcsú al
kalmával, Kelemen László Vendéglőjé
ben, a 29-es népfelkelőink szeretet ado
mányára rendeezett mulatság tiszta jö
vedelme 245. kor. veit. Felülfizettek : 
Kelemen László 20 kor. Retkes István 
4 kor. Széman József 2 kor. Úri And
rás, Varga László, Fehér László 1—1 
kor. Hálás köszönet érte.

— A  r ó m . k a th . is k o lá k b a n  a 
beírások szept. hó 2-tól vasárnap és 
ünnepnap kivételével 10-ig mindennap 
délelőtt t —11 óráig és délután 2—4-ig 
fognak eszközöltetni. A javító- és ma
gánvizsgálatok szept. 2-án d, e. 10 
órakor ejtettnek meg. Az uj tanév meg
nyitása szept. 11-én reggel 8 órakor 
tartandó „Véni Sanete" után lesz. Ér
dekében áll a szülőknek gyermekeiket 
a jelzett időben beíratni, mert a ké
sőbb jelentkező tanulók, a tanítókra 
át nem háritható hátramaradást fognak 
szenvedni.

ÉRTESÍTÉS.
A helybeli izr. iskolába vasárnap és 

hétfőn szept. 1-én és 2-án lehet be
iratkozni. A tanuló köteles szülőjével 
vagy helyettesével megjelenni és múlt 
évi értesítőjét magával hozni. Akik az 
elsőosztályba iratkoznak születési bizo
nyítványaikat hozzák magukkal.

A z  is k o la s zé k .

Eladó úri ház.
A Vasút-utczára 80 öl fronttal 1500 

telekkel 5 szoba összes mellékhelyi
ségek. szép régi kert, tiszta tégla épü
let. Felvilágosítást egyedül közvetlen 
vevőknek ad a tulajdonos, dr. Thaly 
Gábor.

„ K E R T É  S  1 “
ki a ketészet összes ágaiban jártas, 
scsaládú, okt. 1. esetleg január 1-re 
kerestetik. Ajánlatok igényei és eddigi 
működés megjelölésével M o n t a g  M . 
és fia  gazdasági intézősége Puszta-póra 

küldendők.

Egy vízhatlan ̂ ^ 6  sz u 
szai Erzsébet sütödéjében, Saetei-út.

Első Keresztény Temet
kezési vállalat.

Szent lstván-tér 2 sz. (kaszárnya 
épület) Ajánlja temetkezési kegyelet 
cikkeit; érez és más nemű koporsék- 
nak, kökereszteknek, arany és ezüst 
felirásu koszoruszalagoknak, — a há
borús viszonyok ellenére is a legjutá-: 
nyosabb és legjobb kiszolgálása mellett.

A gyászkocsiba a vállalat 
díjtalanul

sa já t fogatát bocsátja tisztelt ve
vői rendelkezésére.

2 r?r ?^ = r

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a háztulajdo

nos és építtető közönséget, hogy min
dennemű tetőfedéseket elvállalok, u. 
m. p a l a ,  c s e r é p ,  k á t r á n y 1 e- 
m e z fedését. Állandó pala és cse
rép raktárom van. A legjobb m ű p a 
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 
Czegiéd Herczeg-u. 31.

Hirdetmény.
Az elöljáróság közhírré teszi, hogy 

Abpny község tulajdonét képező régi 
rendőrségi szoba, és volt közgyűlési' 
terem a f, év,i Október hó 1-tői kezdve 
újabb 3 évre haszonbérbe fog adatni.

A bérleni szándékozók az ezennel 
szept. 14-én, délelőtt 10 órára a fő
jegyzői hivatal helyiségébe kitűzött ár
verésre meghivatnak, — ahol a hiva
talos órák előtt az árverési , feltételek 
is megtekinthetők.

Abony, 1918. aug. 21.
Az elöljáróság.

URÁNIA MOZGÓ
SZENT-1STVÁN-TÉR.

Ma, vasárnap 1-én

fél 8 és fél 10 órakor
: • ' ' ' ■ * -j . i'! " ' *

A m sen
k a p i t á n y
k a la n d ja i

detektív dráma 5 felv.

X  X
rw— hi t  i m rm i

R E N D E S
H E i Y á R A K .

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


