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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Előfizetési árak :

Egész évre . 8 korona 
Félévre . . 4 „
Negyedévre . 2 „
Egyes szám ára 16 fül.
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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő és kiadó: 

TEMESKÖZY GERZSON

Nyiltterek, hirdetést dijak és
^előfizetések a szerkesztőség-

. hez küldendők, sín**- ■:
i /

A p a r c e llá z á so k h o z .
Nem kell hozzá valami nagy jóste

hetség, hogy az ember előre ne látná, 
hogy a háború után a birtokparcellá
zás nagy erővel fog megindulni.

A nép földszeretete közismert, a 
háború alatt közülünk sokan szereztek 
vagyont, viszont a földárak magasak s 
a földtulajdonosok közül sokan lesznek, 
kik a magas földárak mellett gazda
ságukat szívesen felcserélik pénzzé, 
amint a béke első nehézségein túlesve 
a pénzviszonyok a háború előttiekhez 
hasonlóan rendezve lesznek,

A földbirtok parcellázás utján törté
nendő megoszlása előre látható. Ez a 
háború következményeinek egyik leg
nagyobb horderejű, legjelentősebb ese
ménye'lesz, minek az ország jövő fej
lődésére rendkívül nagy és előnyös 
hatása lesz.

A földbirtok demokratizálódását az 
ellentétes irányok meg nem akadályoz
hatják, oly kérlelhetetlen törvényszerű
séggel fog ez bekövetkezni, hogy el
lene gyengék lennének a legerőszako
sabb rendszabályok is s nem is való
színű, hogy ilyen kísérletezés megtör
ténhetnék.

Ezt az eljövendő birtokfelosztódást— 
kevesek önző érdekeit leszámítva — az 
egész ország csak örömmel üdvözöl
heti, mert mélyre ható s az országra 
üdvös reformok csiráját hordja magá
ban ; kell tehát, hogy ez a folyamat a 
legcélszerűbben, leggazdaságosabban 
follyon le, hogy annak ereje valóban 
az ország érdekeit szolgálhassa.

De itt a rém ismét fenyeget 1 Na
gyon félő, hogy a spekuláció már a 
háború folyamán, de főleg a béke első 
idején teljes erővel a földbirtokra s — 
ami ebben a legnagyobb veszedelem
— a birtokparcellázásokra veti magát, 
hogy undorító, piszkos tizeiméit e té
ren folytassa.

Ha erős rendszabályokkal már most 
nem emelünk gátat a spekulációnak,
— e téren ép oly gyalázatos működést 
fog kifejteni, mint ma az áruknál saj
nosán tapasztalható.

Drákói törvényeket várunk és kívá

nunk. a birtokparcellázást illetőleg és 
e törvényeknek ne legyenek kibújó 
rései ! Fenyegessen és sújtson a ma
gyar állam már egyszer a lelketlen 
spekulánsokra, tanítsa meg amúgy ma
gyarán a lelketlen kúfárokat, hogy az 
ember megélhetése nem konjunktúra, 
hanem szent érdek! Mihez aljas lel
kek nem közelíthetnek.

Németország ki merte mondani, hogy 
i a 20%-nál magasabb haszon uzsora, - 

nekünk sincs okunk félni ily rendsza- 
j bályoktói és legyen a magyar állam 

bőkezű, osztogassa az 5 —10 éves 
fegyházbüntetéseket, — akkor talán 

j észre térnek az elvadult lelkek és a 
birtokmegosztódás úgy történhet meg, 
hogy ez valóban az ország érdekét 
szolgálhatja.

Dr. R. E.

Erdélyi menekültek napja 
az Uránia Mozgósziházban

Jótékony estét rendezett az elmúlt 
hét szombatján az Uránia Mozgőszin- 
ház Ja helybeli menekültek javára. 
„Ha majd béke lesz. és „Bernáték 
nyaralni mennek" e sláger filmek ke
rültek bemutatóra, m ly alkalommal az 
egész nyers bevételt 140 K. 30 fillért 

j dr. Madarász Adorján járási föszolga- 
j bíró köszönetének nyifvánitása mellett 

átvett a mozgószinház vezetőségétől.
Jegyeiket megváltották : Király Sán

dor köz. gyám 4 K. Kostyan István 
4 K. Kiss Antal s. jegyző 2 koro
nával.

Felülfizetések a következők voltak : 
Dr. Madarász Adorján főszolgabiró 
14 80 K. Fényes László csendűrőrmes- 
ter 5 K. Totth Kálmán tb, főszolga
bíró 4 80 K. Lázár Ármán 3 K. 
Staub Oszkár 2 K. Temesközy L40
kor. Sajnálattal csupán azon tényt 
konstatáljuk, hogy városunk értelme
sebb iparos és kereskedő polgárai 
olyannyira távol tartották magukat a 
jótékony akció támogatásától. Pedig az 
Uránia Mozgó áldozatkészségét hono
rálni annyival is inkább kötelessége 
lett volna mindazoknak, akik itthon 
maradva, úgyszólván béke a sokszoros

jólét gyümölcsét élvezik, minthogy ez
úttal saját véreink, a magyarság előre 
tolt hírnökeinek védelméről apró nyo
morainak enyhítéséről lett volna szó.

Remélhetőleg egykor mégis csak 
vége lesz annak a nagy közönynek, 
amit ebben az ijesztően komoly idők
ben tapasztalunk polgártársaink igen 
tekintélyes részéről.

Szombati levelek.
! Bolondoknak síája az 6 romlása. (Példk. 18.7.)

A szentirásnak eme szavai illenek 
} azokra, akik nem elégszenek meg a 
horribilis maximális árakkal; akiknek 

j kevés még az is, amit a rájuk szoruló 
j embertársaikról terményeikért lenyúz

hatnak,. hanem magát az államot,
; melynek védelmében kis játékaikat 
| csinálhatják, ezt 77. szebből vérző,
: szenvedő, hadakozó, egy boldogabb 
j jövőt Ígérő szervezetet, az édes hazát 
| is szeretné megnyuzni, annak a husá- 
[ba harapni, a maga jószágainak elu- 
j zsorázása- után s mert az nem sike- 
i fűlvén, lelkiismeretlen könnyelműség
gel, állati meggondolatlansággal fordul 

; azok ellen, akik gátat vetnek féktelen 
és tisztességtelen vagyonszerzési vá- 

; gyaiknak. Amíg vérrel és pénzzel győz- 
| zük, nincs az a földi hatalom, mely 

inegdöntse nemzeti létünk filléreit, oda 
( keil tehát adnunk az utolsó csöppig,
! utolsó fillérig,
! Adjuk is szívesen akik adjuk,
1 minden ellenszolgáltatás nélkül. Van- 
| nak azonban tévelygő lelkek, akik csa- 
! iádtagjaik küzdelméért- pénzt, a haza 
i védelmének fenséges munkájáért bért.
! követelnek, mintha azok a. nemzetnek 
! nem fiai, a hazának nem édes, gyer

mekei volnának, hanem lelketlen zsol
dosai.

Hiszen akik rá vannak szorulva, 
meg is kapják, de azt segítséget, mit 
az állam nyújt a kenyérkereső katona 
helyett, ne alacsonyitsák le vér-bérre, 
mert ez nem méltó, nem méltó ez 

j magyar emberhez, még kevésbbé ma- 
j gyár nőhöz, magyar anyához.

Már pedig ezt teszi az, akf —anél- 
1 kül, hogy rá volna szorulva, — ki-
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nyújtja kezét az állam, a nemzet 
pénzéért, melyre ma, a védelem nagy 
munkájában oly nagyszükség van.

És ha az ilyen szennyes kéz eltoia- 
tik a többi tisztább kezek közül, ökölbe 
szorítva emelkedik föl azok ellen, kik
nek hivatásuk a nemzeti vagyon, a 
nemzeti erkölcs és a haza biztonsága 
fölött őrködni.

Meg gyanúsítja, megrágalmazza azt 
a tisztviselőt, a ki a védelem gigászi 
munkájának másik részét a front mö
gött végzi szerényen, szegényen, küzdve 
a megélhetés rettentő problémájával.

A háború sokra megtanít bennünket 
arra is hogy önzetlen, bátor harcosait, 
akar a fronton, akár a front mögött 
megbecsüljük; arra is, hogy azokat, 
akik elég lelketlenek a nemzeti véde
lem fegyvertelen munkásait gyalázni, 
megvessük.

Szolgáljanak e sorok egy meggya
núsított „m unkás“ tevékenységének el 
ismeréséül, meg gyanúsításáért társa
dalmi elégtételül; szolgáljanak - aki
ket illet — intő például és szolgál
janak egy enyhe Ítélet súlyosbításául.

H Í R E K .
— Elesett hőseink árvái javára. Sivó 

Jenő 20 koronái, Czirnák Jánosné 2 koronát 
adományozott Lévay Mihály prelátus orsz. 
képviselőnk kezeihez.

— Hőseink halála. A 68. gye Herédi 
Antal, Homoki János, Habara Mihály, Kiss 
György, Dorogi István. 13. huszárezredből: 
Horvát Pál.

— Sebesült katonáink. Guttmann Jakab 
29. Nagy Lajos 29, Szabó Pál 29. Varga 
András 29, Kása Isiván 10 honv. Barta Já
nos 29, Tamási János 29. Tóth István 29.

— Sertés reqvirálás. A budapesti ser
tés központ az egész ország területén meg
kezdte a sertés reqvirálást. Nálunk szerdán I 
járt a központ megbízottja és sorba rekvi- 
rálta a hízott sertések állományait, miáltal 
remény van rá, hogy a közönség is hozzá i 
juthat sertéshúshoz maximális áron s vége 
szakad az e téren nagyon is elharapózott 
visszaéléseknek.

— A petróteumhiny vége. A kereske
delemügyi miniszter értesítette a hatóságo
kat, hogy rövid időn belül kellő mennyiségű 
petróleum fog a közönség rendelkezésére ál
lam, a kereskedők közvetítésével. Mint hal
juk, egyesek 70—80 krajcárért, sőt 1 frtért 
adják literjét a petróleumnak. Ez Így, nem 
mehet tovább, itt radikális intézkedésekre \ 
van szükség.

— Tüdőbeteg katonák segélyezésére a 
rom. kath. temetőkben elhelyezett perselyek
ben 143 K. 64 fillér gyűlt be. Szűcs Miklós 
külön adománya 20 kor. Lavatka Gyula 60 
K. Abonyi Károly Mór 30 K. Homoky István 
10 korona.

— ÍJ. Kath. szegény tanulók téli ruhá
zatára Egedi Mihály 50 koronát adományé- ! 
zott.

— Oh azok á z  nyelvek. Szabados Sán- 
dorné Varró juüánnátót vagyoni viszonyai 
folytán a hadisegély elvonatott E miatti dü
hében meggyanúsította a népsegitö iroda 
vezetőjét s pártatlan eljárással vádolta meg 
járásunk főszolgabiráját is. A ; kir ügyészség 
hatóság rágalmazásért, mint hivatalból 
üldözendő vétségért — .büntető eljárás alá 
vonta Szabadosnál s a kecskeméti kir. törv. 
oki. 28-án tartott tárgyaláson elítélte "0—50 
kor. < fő-és 10— 10 kor. mellék büntetésre 
nem fizetés esetén 12 napi fogházra. Az 
ítélet jogerős.

— Eskütétel. Jávorszky Valéria róm kath. 
tanítónőnek az újpesti állami iskolához tör
tént kineveztetése folytán megüresedett állo
másra az iskolaszék, Masáth Margit, Szakál- 
baranyamegyei község tanítónőjét választotta 
meg. A püspök a választást helyben hagyta. 
Ez alkalomból az egyházi törvények szerint 
való esküt és hitvallást lekellett tennie, mi 
is ünnepélyes formában múlt vasárnap Lé
vay Mihály prellátus, és Puszlay János s. 
lelkész közreűködésével ment végbe. Lévay M. 
prellátus a tanítóról mondott igen tanulságos 
részleteket tartalmazó szónoklatával tette 
emlékezetessé az uj tanerő eskütételét.

— Kitüntetés. Barta Sándor őrmester 
helybeli hentesmester az ellenség ellen ta
núsítót vitéz és bátor magatartásáért először 
a bronz, utóbb a nagy ezüst vitézségi ér
met nyerte el. Gratulálunk polgártársunknak 
a vitézségi érmek kiérdemlése alkalmából.

— A katonák törvénytelen gyermekei.
Kormányrendelet jeleni meg, melynek értel
mében a törvénytelen gyermekek katonai 
szolgálatot teljesítő természetes atyja, ha 
gyermekét el akarja ismerni, ezt akkor is fel 
Iqhet jegyezni a gyermek születési anyaköny
vibe, ha az apa az elismerő nyilatkozatot 
személyesen, élőszóval vagy általa kiáltott és 
aláirt irat átadásával a katonai (elsőbbség 
elölt tette és a nyilatkozatot jegyzőkönyvbe 
foglalta vagy a neki átadót! iratot hitelesítette.

— Halottak estélyén zsúfolt templom
ban, megható módon ülte meg az rk. egyház 
itthon és a harctéren elhunt kedveseink 
emlékezetét, mely alkalommal, Lévay Mihály 
prellátus alkalmi szónoklatával könyzáport 
fakasztott a hallgatóság szeméből. A remek 
szónoklat másfelekezethez tartozó előkelő 
hallgatóságra is mély hatást gyakorlott.

— R ekv irá lják  a b u rg o n y á t Felhívjuk 
a gazdaközönség figyelmét, hogy Tadásra 
szám krumpliját igyekezzék minél előbb el
adni, mivel a kormány november 1-től a 
krumlit is rekvirálni fogja. Erre az adott 
okot hogy az országos Burgonya közvetítő 
irodának nem ajánlottak fel elegendő burgo
nyát s Így a katonaság és közélelmezés szük
ségletét rekvirálás nélkül fedezni nem lehet. 
A ki eladásra szánt krumpliját október 31-ig 
önként felajánlja, az mázsánként 2 koroná
val többet kap azért a maximális árnál, de 
aki ok*. 31-ig el nem adja, az métermázsán
ként 4 koronával kap érte kevesebbet a 
maximális árnál. A kinek eladó krumplija 
van, jelentse be eladó szándékát Budapestre 
az Országos Burgonya közvetítő Irodának. 
A kormány rendelete szerint nemcsak a 
termelőknél fogják a burgonyát rekvirálni, 
ha nem mindenkinél, akinek burgonya kész
lete van.

6773. 1916. kig. szám.

Árverési hirdetmény.
ébonz község elöl járósága közhírré les? 

hogy,a község tulajdonát képező laktanyai 
c sa lé tek  és pedig II—III. sz, Flégner Géza 
áltál bírt helys g továbbá a II. számú is
tálló az V és VI-os számú istálók. A Peré- 
nyi Ignácz által bírt 5 szobás lakás, ugyan 
itt a folytatást képező két szoba, konyha, 
és végül a Rados Móricz által, bírt egy 
szoba a mozi mellett és a mozi épület a 
legtöbbet ígérőknek az 1916. évi november 
hó 6-án hétfőn délélőt 9 órakor a község 
közgyűlési termében megtartandó árverésen 
haszonbérbe adatnak.

Az átverést feltételek a főjegyzői-hivatal
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A megkötött szerződés csak a közgyűlés 
jóváhagyása után vilik jogerőssé.

Abony, 1916. október 6.
Elöljáróság.

6774 1916. kig.szám.

Árverési hirdetmény.
Abony község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a  község tulajdonát képező Vajda-féle 
ház, bolt helység és a lakás, továbbá a vá
sár és piaci hélypénzszedési jog, továbbá 
az előfogatozás teljesítménye a legtöbbet! 
Ígérőnek, illetve a legolcsóbb ajánlat tevőnek 
haszonbérbe, illetve bérbeadatik az 3916. év 
november hó 6 napján, hétfőn délután 2 óra
kor a közgyűlési teremben megtartandó ár
verésen, illetve árlejtésen. A feltételek a fő
jegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

A megkötött szerződés csak a közgyűlés 
jóváhagyása után válik jogerőssé.

Abony. 1916. október 6.
Elöljáróság.

Bérbeadó telek.
Blaskovich soron 22 m. hold kitűnő szántó
föld, ebből 5 hold termőszőlő sok gyümölcs
fával, 2 szobás lakással, mellékhelyiségekkel, 
zárt félszerrel drót sövénnyel bekerítve hol
danként 80 koronáért egy vagy több évre 
bérbe adatik. Birtokot ott alkalmazott Bárány 
yinczellér bemutatja Érdeklődök levélben 
vagy személyesen sürgősen forduljanak Gróf 
Keglovich Istvánhoz kecskémét honvéd hu
szár kaszárnya.

Kerestetik
egy szecskavágó megvételre. Ajánlatok e lap 
szerkesztőségébe intézendők.

A Keresztény temet
kezési vállalat

ajánlja kegyelet cikkeit

kőkereszteket,
sirköszoruit, koszorú szalagjait, ízléses fel
írással, saját műhelyében készült koporsókat.

Gyászkocsi és két lófogat díjtalanul áll 
a t. vevő közönség rendelkezésére. Raktár 
helyiség Kossuth tér 2. sz.

Kiszolgálás éjjel és nappal bármely órában, 
a cikkek roppant áremelkedése dacára a 
legmérsékettebb árakon.

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


