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MEGJELENIK
MINDEN VASÁRNAK.

Felelős szerkesztő és kiadé - 

TEMESKÖZY OERZSON 

Nyilterek, hirdetési díjéit és 

előfizetések a tzerkseetésf^  

hez küldendők.

A g a zd a k ö rb ő l.

A gazdakör választmánya múlt hó 
31-én Bark£ I s t v á n  elnöklete alatt ülést
tartod mefyeq Témesközy t a n  
jegyző bejelentette, hogy a körnek eddtg 
1̂ 1 tagja van. Bejelentette továbbá, 
hogy a kör részére egy vetőgép, egy 
hordó Tavotte kenőcs, és 11000 kor. 
értéki faáru érkezett, melynek fedeze
tére 15000 kor. kölcsön vétetett fel. 
A pénztár állománya: bevétel 16090 
kor., kiadás árukért 14360 kor. 66 íill,, 
pénztár állomány 1739 kor. 34 fili.

Bejelenti továbbá, hogy az áruk 
helyiségéül alkalmasabb helyet a Peré- 
nyi-féle *res boltheiyiségnél nem talál
tak, amit utólagos jóváhagyás remé
nyében 700 kor. bérösszegért igénybe 
vett. A választmány a  tett intézkedé
seket jóváhagyta és megbízta jegyzőt 
a további intézkedésekkel.

jegyző javallatára a választmány az 
árukiadási árát tO 30 százalék hozzá
adásával állapította meg s kimondta, 
hogy az árusítás minden kedden dél
előtt történik a tagok részére, a tag
sági igazolvány feimntaiásával kész- 
pénzfizetés ellenében. >

Eladásra kerülnek: favillák, kasza, 
ásó, lapátnyél, nyíríaseprü, falapát, 
vasalt keményfa taligák, keményfavcdtr, 
itató pitli és kocsikenőcs. (A vetőgépet
Király Béla és Márton már megvették.

A 100000 kor. kölcsönre nézve mind 
három pénzintézet tett ajánlatot, melyek 
azonban egy uj gyűlés elbírálásának 
tarfatptt fenn, minthogy ezen a gyűlé
sen a két alelnök és jegyzőn kívül 
csak két válíMfto.ányt tag jelent meg.

Sajnálatos körülmény ez, hogy midőn 
alapvető munkálatokról és felelősség- 
teljes dolgokról van szó, semmi érdek
lődés nincs Ez indította az elnökséget 
azon in tézé sre , hogy a f. hó 15-én 
tartandó választmányi gyűlésre a tagok

y| tagságról való lemondásnak 
ifetik.
Ijg lehet más megoldás, mert nem 
‘dbeső ffteg, hogy nyndeníeie atko- 
közönyösségbe följön.

Polgári ískolá'iríké^
Ha a tanulók osztályonkénti elosz- 

tódását tekintjük, a statisztika szerint 
ayt látjuk, hogy az 1. fiúosztályban 51 
és a IV. leányosztályban már csak 10 
tanuló iratkozott be. Ez az igen nagy 
aránytalanság azonban az alsóbb osz
tályok népesebb voltával évről-évre, 
feltéve ha az eddigi érdeklődés nem 
lanyhul — redukálódni fog. Már az 
ujtanévben előreláthatólag a IV. leány
osztályban többé nem 10, hanem 18-20 
növendék fog járni, a jövő tanévben 
még több. Az emelkedés tehát nyil
vánvaló. Az I. fiúosztály 51 tanulóval 
eléggé zsúfolt volt. Ebből most a 11. 
osztályba lép 48, ez az osztály is zsú
folt lesz, valószínűleg még népesebb 
lesz az uj I. fiúosztály. Ennél az osz
tálynál nemsokára a paralelosztály fel
állításának kérdése vár megoldásra. 
Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy 
zsúfoltság megszüntetése paedagogiai 
é* népoktatási szempontból az elemi 
és felsőbb iskolákban égetően fontos 
probléma annyira, hogy egyéni neve
lés, ajapo* tanítás, valódi népoktatás 
a zsúfoltság fenntartása eltűrése mel
lett elsem képzelhető, még kovésbbé 
kivihető. Megvagyunk győződve, hogy 
tanintézeteink hívatott vezetőt, Irányí
tói ezt mind bölcsen tudják s élénk 
gondosságuk tárgyát képezi az esetleg 
bekövetkező zsúfoltság megszüntetése 
érdekében lépéseket tenni. E tekintet
ben nyugodtak vagyunk.

(Folyt, köv.)

h í r e k .

Körlevél tankerületem valameny- 
nyi áll. kőzs. izr. és urad. el. nép-és 
polgári iskolája igazgatójához a tanév 
megkezdése tárgyában. Vali. és köz
ülit. Miniszter ur 153199/91B. sz. ren
déletével megengedte, hogy azon is
koláknál, melyeknél a tanítás a gabo- 
naátvétetí bizottságokban elfoglalt ta
nítók távolléte miatt szeptember elején 
nemvolna megkezdhető, — a* tanév- 
megnyitásához f. évi szeptember hó

20-ik halasztást adhassak. Erről az
zal értesítem, hogy a kellően indokolt 
s a fenti munkálatokra igénybevett tan
erők névszerinti kimutatásával felsze
relt kérvények hozzám azonnal beter- 
jes endők. Egyben felhívom a termés 
átvétel körül elfoglalt tanárokat, hogy 
legkésőbb szeptember 20-án iskoláik
nál működésüket ezen most hivatko
zott rendelet érteimében felelősség meí- 
iett múlhatatlanul kezdjék meg. Kecs
kemét, 1918.* augusztus 31. Rhédei 
János s. k. kir, tanfelügyelő.

— Az Általános Muakáskör ren
des tagja Magyar András és Nyíri 
Dániel az egylet pénztárába 10—10 
koronát adományoztak, amelyért az 
egylet igazgatósága hálás köszönetét, 
fejezi ki.

— Uj óvodák. Abony község 2 
óvoda felállításával hozott áldozatot a 
népneveiéinek. Az egyik a vasút, a 
másik az Ujszászi utcában nyert elhe
lyezést. Ez mind szép és üdvös. Most 
már rajtank a sor, hogy azokat bené
pesítsük a poros és bűzös utcákon, 
reggeltől késő estig ficánkoló apró 
gyermekekkel, máskülönben arról te
szünk tanúságot, hogy nem vagyunk 
tisztában az óvodák áldásos hivatásá
val s nem vagyunk képesek eléggé 
méltányolni a hanyag házinevelés pót
lására hozott áldozatot. Pedig aligha
nem így van, mert a beírások gyarló 
eredményei ezt matatják. Lakosságunk 
tudja, hogy a háborús évek alatt külö
nösen az apró gyermekek nevelése 
szenvedett legtöbbet, miért negligálja 
tehát el éppen azt az intézményt, amely 
as ő nevelési munkájának megkönnyí
tésére szolgál. Még nem késő, vezes
sek fel gyermekeiket a szülök, óvo
dáinkba, ahal buzgó óvónőink: Godó 
•éláné, Várady Ilona és Hajnal Mar
git szeretettel várják, fogadják őket.

—  Halni kabaréi* szép sikert 
aratott mt egy hete. Kiválóan tetszet
tek az egyfelvonásos vigdaribok, amik 
leginkább is quadrálnak a műkedve
lők tehetségével. Halmi és Dohnál a 
tőlük megszokott rátermettséggé1 es
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szereptudással oldották meg nehéz fel
adataikat, mikben Ulviczki igyekezett 
nekik kellőkép szekundálnr. Fekete uj 
alak a színpadon, természetes tehát, 
ha azon hiszenben van, hogy a tul- 
elevenség, a folytonos mozgás és bohó- 
kázás főkelléke mindenféle szerepnek. 
Kedves jelenség a lámpák előtt Lehócki 
Mariska aki már gyakorlottabb tehetség 
is. Átalában a női szereplők mind fi
gyelmet érdemellek szereptudásukkal 
és természetesebb játékaikkal. Nem 
hallgathatják el azonban, hogy szóló 
éneklésekhez sokkal több minden kell, 
mint bátorság, meg diák muzsika. 
Hetvenhét féle kelléken kivü! elsősor
ban hang, azután színezés, rettentő 
sok gyakorlat, úgynevezett iskola stb. 
Ezek hiányában szívesen elengedjük a 
szólókat. Mindazonáltal a kiválóak sok 
tapsot és virágot váltottak ki és szíve
sen nézzük meg mindig a mi jó mű
kedvelőinket, annyival is inkább, mert 
a rokkantaknak is jutott 454 korona, 
amihez felülfizetéssel járultak : Bezzeg 
Lajosné (Czegiéd), Flégner jáno* 15-15 
koroaa, Mucsányi Joáhim 10 koroná
val. Hálás köszönet érte.

— áx osztrák gyermekek gond
viselő felügyelője felkéri városunk jó 
lelkű közönségét, hogy az osztrák gyer- 
mekekvisszautazása alkalmával — mely 
több mint két napig tart — hosszú 
utazásukra szeretet adományaikkal, élel
miszerekkel ellátni szíveskedjenek. Kell, 
hogy ezek a kis gyerekek haza érkez
vén, rólunk, magyarokról életük fogy
táig hálásan emlékezzenek meg és le
rontsák ők is, szülőik is a rólunk ten
denciózusan terjesztett szívtelen hírün
ket. A majálisuk nem sikerült az idő 
rövidsége miatt, az e czélra gyűlt ösz- 
szeg is erre fordittatík. Az adományok 
Görk tanár felügyelőhöz küldendők, 
annak ideje dobszó által lesz közhírré 
téve.

— A lejáró felm entések meg
hosszabbítása. A f. év november 
30-án lejáró felmentéaek meghosszab
bításának kérelmezésénél a gyorsabb 
elintézés céljából az egy és ugyanazon 
üzemnél dolgozó munkások a munká
sok a munkaadó által egy névjegyzékbe 
(az előirt 4 példányban) veendők fel 
és az'ily névjegyzékbe uj felmentés 
kérelmezését mellőzni kell.

Eladó úri ház,
A Vasut-utczára 80 öl fronttal 1500 

p  telekkel 5f szoba összes mellékhelyi
ségek. szép régi kert, tiszta tégla épü
let. Felyilágositásí egyedül közvetlen 
vevőknek ad a tulajdonos, df. Thaly 
Gábor.
tvt__  i / i  zongora érákat adNagy Klára Rákóczy-utcza 8. 
szám alatt V. kér., e hó 10-től kezdve.

T Á R S A T  K E R E S N E K
Fábián István és Béki Endre egy 2600 
holdas birtok megvételéhez. Jelentkezni 
egy héten beiül lehet Abonyban, a 

fentiek lakásán.

ViszkeftnsáoBt, sőmörf, Túlit
”  * b m *,»■•<«, t a a í u  < j a  a

dr. Flesch-féle eredeti, törv. védett

„Skaboforma-kenőcs
Nincs szaga. Nem piszkit. Min
dig eredi pecsétes dr. Ftesch-fé- 
lét kérjünk. Próbatégely 3.— K- 
Nagy tégely 5 K, Családi tégely 
12 K. — Kapható . a helybeli 
gyógyszertárakban vagy direkt a 

készítőnél leudelM fl. :: 
Dr. FLESCH E. „Korona*' gyógy- 
:: szériára, Q Y Ö R o:
Vételnél a „Skaboform" véd- 

jegyre egyeljünk. ti

Értesítés,

„ K  É R T É S  Z “
ki a kertészet összes ágaiban jártas, 
kiscsaládú* okf. 1. esetleg január 1-re 
kerestetik. Ajánlatok igényei és eddigi 
működés megjelölésével Montag M. 
és fia gazdasági intézősége Puszta-pora 

küldendők.

Első Keresztény Temet
kezési vállalat.

Szent lstván-tér 2 sz. (kaszárnya
épület) Ajánlja temetkezési kegyelet 
cikkeit; érez és más nemű koporsók
nak, kőkereszteknek, arany és ezüst 
feürásu koszoruszalagoknak, — á há
borús viszonyok ellenére is a légjutá- 
nyosabb és legjobb kiszolgálása mellett.

A gyászkocsiba a vállalat 
díjtalanul

saját fogatát bocsátja tisztelt ve
vői rendelkezésére.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a háztulajdo

nos és építtető közönséget, hogy min
dennemű tetőfedéseket elvállalok, u. 
m, p a 1 a, c s erép ,  k á t rányt  e- 
m e z fedését. Állandó pala és cse
rép raktárom van. A legjobb m fi p a- 
I a 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.

Van szerencsém a t. közönség szi
ves tudomására hozni, hogy vendég- 

; I’!J! <01 ígérveinek átalakítva 
újonnan berendeztem. A szórakoztató 
zenét Nagyhaiu Kálmán zenekara szol
gáltatja minden este és vasárnapon
ként. Szives pártfogást kér

KELEMEN LÁSZLÓ 
vendéglős.

Szives tudomásul.
Négy éves katonai szolgálatomból

szabadságoltatván, az*n helyzetbe 
vagyok, hogy a

bádogos iparban
működésemet megkezdettem, ajánlom 
ezen’ szakmába vágó munkásságom 
régi rendelőim és- a t. közönség figyel
mébe és pártfogásába.

Engel Zsigmond
1 —3 bádogos-mester.

T akaréktüzhelylyel,
kis kamrával ellátott SZOBA KERES
TETIK Külön bejáró előny. Tudako
zódni lehet Ujszászi-uli iskola szol
gánál. 1—2

Hasznait v e n d é g lő i
székeket és asztalokat megvételre ke
resek. Kelemen László vendéglős. 1-3

cURÁNIA MOZGÓ
SZENT-1STVÁN-TÉR.

M a, v a sá r n a p  8 -á n  

k i 8 vs Éti 10 órakor

Cili M ik

]

X  X X  X
R E N D E S  K

-S H E L Y Á R A K .

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


