XXII. évfolyám.

Aboay, 1917. évi május h é 20.

21-ft sxim.
MEGJELENIK
MINDEN VASÁRNAP.

MEGJELENIK
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

Feielós sierkesiiő és kiadó:

Egész évre . 8 korona
Félévre , . 4
Negyedévre. 2
„
Egyes szám ára 16 fili.

TEMESKÖZT ti ERI SÓN

A hatodik hadíkölcsön.

Njrilíerek, hirdtiiii dijak és
előfizetések a szerkeazíősagfiez küldendőit.

másképpen elnevezett kifogásokkal igye
keznek kitérni a béke tárgyalása elől.
Most mint utolsó szalmaszálba bele
kapaszkodtak Amerikába és az angol
francia ofíenzivába. Nagyon jól tudtuk,
mit kockáztatunk akkor, amikor Ame
rikára való tekintet nélkül kimondottak
a szigorított buvárhajó harczot és szá
mításunkban nem is csalódmnk. Ame
rika készül, készül, Isten tudja meddig
fog készülni. A hatalmas angol-francia
offenzív., pedig már az első nap és
azóta minden nap ismét és ismét
megbukik.
Mit remélnek még az angolok és a
franciák? Talán: — mint már annyi
szor, újra revidiálni fogják hadicél
jaikat, éS reményeiket és valószínűleg
mégint vissza fognak térni Lloyd Ge
orge nagyszerű kijelentéséhez, amely
szerint az uioisó ezüst golyó fogja el
dönteni a há booit
A dreadnoughthok, tankok és egyéb
újabb és újabb hadieszközök kudarca
után kétségtelenül már csak ez a re
ményük lehet az angoloknak, de ez az
egy remény is csődöt fog mondani és
ezt a csődöt kell nekünk előidéznünk
azzal, hogy ismét jegyiünk, ismét adunk
a hadi kó: esc n e.
Be kel! bkonyiíanuk azt, hogy amint
a harcszln.ereken, Sz.’razon, v;.:en, ten
geren és tenger r.iat. . 1 a levegőben
sem tudnak kfözui és legyőzni ben
nünket, úgy altenf yju< a hah >t a
gazdasági és anya. ; téren is
ha az
utolsó ember az utóké ágyú is a mienk
lesz, Ugyanúgy mi Jogunk győzni az
utolsó ézűst-golyo teóriája alapján.
Be keli ezí bizonyítanunk és hogy
mi ismerjük a magyar nemzet áldo
zatkészségéi, be fogjuk Lizoayi.ani.
Pénzintcze eink rendelkezésére álla
nak közönségünknek. Jegyezzünk, hogy
fiaink hamarább haza jöjjenek !

Megjelent a kormány felhívása az
újabb, immár hatodik hatodik hadikölcsönre, A magyar állam ismét hű fia
ihoz, fordul akik már e világháború alatt
5 ízben siettek segitségére, támogatták
és adták oda minden felesleges, ren
delkezésre álló pénzüket.
A világháború harmadik esztende
jének a vége felé, amikor vérbefult a
nagyreményű angol-francia offenziva,
elénk áll ismét az állam, ismét arra
kér bennünket, hogy nyissuk ki zse
beinket és adjunk oda mindent, mit nél
külözhetünk, mert szükség van rá.
Ezt mondj? az állam, és mi érez
zük, hogy mindenben igaza van, csak
egyben nem. És ez az egy amiben az
állam, tévedett, hogy nemcsak neki van
szüksége arra a pénzre, amit most tő
lünk kér, hanem mi nekünk magunk
nak. Nem az államnak adjuk mi azt
a pénzt, amiért hadikölcsön-kötvényt
kapunk vissza, hanem magunknak. Nem
az állam költi el a pénzt és nem sa
ját céljaira, hanem arra, hogy benőn
ket megvédelmezzen, hogy biztosítsa
továbbra is országunk halárait, hogy
gondoskodjék jelenünk rendjéről és
jövőnk lehetőségéről.
Soha az állam jobbkor nem fordult '
hozzánk, a néphez, a nemzethez, mint I
most,
Ma már tisztán áll ellőttünk a hásorus külpolitikai helyzet. Az eniente
egyenesen a mi megsemmisítésünkre
törekedett. Hiába igyekezett annak ide
jén az 1914 julius végi napokban úgy
rendezni a dolgot, mintha mi provo
káltuk volna a világháborút, az orosz
mozgósítás már befejeződött akkor, ami
kor mi elrendeltük, az angolok nem
akartak semlegességet vállalni. Német
ország semmiféle ígérete ellenében,
Szerbiát pedig egyenesen Oroszország
biztatta fel arra, hogy megtámadjon
É rd ek es sz á m o k .
bennünket.
De mindeddig tagadtak mindent. Ta
A központi hatalmak katona ered
gadták, hogy ők idézték fel a háborút, ményeit csak akkor tudjuk igazán ér
tagadták hogy ők akárnák folytatni. tékelni, hogyha a két ellenséges szö
És most, a mi háromszoros békeaján- I vetség térüleii és lakossági számada
latunkkal szemben egyre másképen és { taival tisztában vagyunk. A középponti
vs

hatalmak ugjrmütí: Magyarország-Auszt
ria, Mémetország, Bulgária és Török
ország 6,163563 négyzet kilométernyi
területen fekszenek. Ezzel szemben az
entente hatalmak, Anglia, Franciaor
szág, Olaszország, Oroszország, Belgia,
Japán, Montenegró, Románi és Szer
bia 74,484 752 nézetkilométer terült tét
foglalnak el. A központi hatalmak öszszes lakossága 167.004.000, míg az
entente lakosai számszerint 863,092.000
vannak. Az Amerikai Egyesült államok
és Kína, akik többé kevésbé ellen
ségeink közé számítanak körülbelül
400,000.000 polgára van a 27 milliónyi
nézeikilométer területen.
Dacára a horribilis nagy külömbségeknek ellenségeink összesen 31,391
négyzet kilométernyi területet foglallak
ei, inig Beigia 29 ezer négyzetkilo
métert, Franciaorszság 23310 négyzet
kilométert, Oroszország 280,450 kilo
métert, Románia, Szerbia, Montenegró
és Albánia 220 ezer négyzetkilométert,
vagyis összesen 552,237 négyzetkilo
métert veszteitek el.
A számarány szerint az entente pár
tiak Ötször annyian vannak mint mi
és ha Kínát és az Egyesült államokat
is hozzájuk számítjuk, úgy hétszer
annyian vannak. Dacára nagyarányú
fölényüknek, a középponti hatalmak
17-szer annyi területet foglalt el ellen
séges birodutaiakbül, mint az összes
eniente hads re..
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— Halálozás. Ozv. Mészáros Istvánná
szül. Krupineia Anna 87 éves korában f.
hó 14 én elit'.: ívé A boldogulfban Mészáros
Islván másod b ink mostoha anyját Kon ez Pál
i. katli. olvasó köri elnök pedig napát gyászoliák.Ajóöreg malrőnát mostohagyermekei igaz
gyermeki szeretettel vették körű! halála nap
jáig é.- halála ősszente gyászba borította má
sodba inkái és csa'ádját. A (emelés szerdán
mtnt végbe nagy részvét mellett.
— Nem le»z petróleum május I-töl
augusztus 30-ikáig. A kereskedelemügyi
miniszter 16549 sz rendeleté figyelmeztet
ugyanis arra, hogy lakások világítására a
fentebb említetett idő alatt világító kőolajat
nem íog beszerezhetni, mert azt első sorban
halasz ást nem tűrő hadászati és közérdekű
célok szükségleteinek fedezésére fogják for
dítani.

M Ü L L E ií és V A il íi A sertés beszerzési irodája
Takarékpénztár! épület, MÖLLEFJ üzlete.

.

A B O N Y I

2-ik oldal.

— Rendelet a termés eladásáról. A hi- I mány most a szobaárak maximálását tervezi.
! — Hazafias kötelesség az árdrágítók
j följelentése. Ne csak általánosságban pa

vatalos lap kormányrendeletet közül, amely
szerint tilos és semmis az 1917. évi mezőgazdasági termények adás vételre vonatkozó
szerződés. A Haditermény Részvénytársaság
bizományosai a termésre előleget adhatnak,
^nely búzánál 20 koronát, rozsnál, kétszeresnél, árpánál, zabnál kölesnél, tengerinél és
repcénél a 15 koronát nem haladja meg.
— A gyulai számadó bére. A gyulai
gazdák nem régen számadó gulyást választoltak évi 12.000 korona ’ bérért. A gulyás
köteles lelt volna kilenc bojtárt is alkalmazni.
— A tekintélyes bér ellenére a számadó
gulyás a jószágok őrzését most nem vállalta.
A gyulai lábadozó osztag parancsnoka ren
delt ki húsz katonát a gulya ^őrzésére.

j

naszkodjunk, hanem konkrét eseteket adjunk
a hatóság kezébe az árdrágítók ellen hazafias
kötelességből.

j

— Hadifogoly munkások védelme. A

\

| kereskedelmi és iparkamara figyelmezteti az

tervvel dolgoznak, hogy a készletekkel való
takarékoskodás céljából az ruházati cikkek
eladását korlátozzák.
— Megegett. L. Varga Béla 2i}% éves
kis fia. Valahogy gyufához jutott s az ud
varon szalmából tüzet gyújtott a miből ru
hája meggyulladt. Két napig vergődött a sze
rencsétlen míg meghall.

érdekeltséget, hogy a hadifogoly munkások
kal szemben az összes munkásvédelmi rend
szabályok pontosan betartandók.
— A Péter Pál napi gyűjtés. A magyar
szent korona országainak Vörös-kereszt Egy
lete Péter Pál napján országos gyűjtést ren
dez a Vörös-kereszt javára.
— Napszám biharvármegyében. Ezt is
jó tudni Nagyváradról jelentik : A mezőgaz- j
dasági intézőbizottságok az idegen földön
végzett munkáért fizetendő munkabéreket a
következően állapították meg: Katasztrálii í
holdanként kaszálás 12, kapálás 30, aratás
keresztberakással 25, első szántás, boronálás és vetés 30, másodszori szántás 20, vetés
24, burgonya és répa kiszedés és tenger
törés 30 korona. Egy kateszteri hold szőlő
megmunkálása befedéstől szüretig anyagnélkül 400 korona. Kaszás napszám 6, férfi
napszám 6, fiú napszám 2, női napszám 4
korona A munkaidő úgy a kézi, mint a fogatos munkaerőre napfelkeltétől naplemen
téig értendő.
— Tizennégyezer korona. Ennyi bün
tetéspénz folyt be április hónapban Szolno
kon a fogyasztási adókezelőség pénztárába,

— Arany emlékünnep az állemi pol
gári iskolában. Arany János születésének

— Az idei bab, borsó és lensce maxi
mális ára. A hivatalos lap közölte azt a

100. évfordulója alkalmából az áll, polgári
iskola május hó 20-án d e. II órakor az
iskola helyiségében ünnepélyt tart. Közönsé
get szívesen lát.

kormányrendeletei, amely szerint az idei ter
mésű tarka bab métermázsájának ára 60 ko
rona, a fehér babé 65, a borsóé 80 s e
lencséé is 80 korona lesz.
— Sertések etetése haraszttal. Érdekes
rendelet érkezett a közös hadügyminisztertől,
mely á'talános figyelmet érdemel, különösen
nálunk, ahol a sertéstenyésztés nagyméretű
és a sertés hizlalás a lengerikészlet elégte
lensége folytán teljesen felbomlott. A leirat
ban a miniszter arra hívta fel a figyelmet,
hogy a haraszt gyökerét jó sikerrel lehet
felhasználni a sertések átélésénél. Ezért azt
ajánlja, hogy az érdekeltek a haraszt gyöke
rére nagy súlyt helyezenek.
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— Ajánlott levelet nem lehet küldeni
a hadifoglyoknak. Semleges külföldre Vö
rös-Kereszt intézményeknek vagy ellenséges
államokban hadifogságban levő személyek
nek ajánlott levelet küldeni nem lehet. Az
ajánlott leveleket ezentúl a cenzúra bizottság
föladási helyükre vissza fogja küldeni.

— A ruházati cikkek eladását korlá
tozzák. A kormány illetékes körei azzal a

az igazgatóság.

— A napszám. A nagybányai városi ha
tóság május havára a gyermeknapszámot két i
koronában, a női napszámot négy koroná
ban, a férfinapszámbért pedig öt koronában |
állapította meg.
— Helyre igazítás. Lapunk mull számá
ban tévesen közöltük Balogh Karoly adomá
nyozását a hadj árvák javára, nem 208. ha
nem 20 koronát adományozott.

— A burgonyaszükséglet országos
összeírása. Az Országos Közélelmezési iroda
p törvényhatóságokhoz éá az ipari vállalatok
hoz a napokban kérdő-iveket küldött, a mely
ben arra kell választ adni, hogy az ellátandó
egyének számára, napi adagot számítva, május
hó végéig 24 kilóval számitva — hány vaggon burgonyára van szüksége a városnak
vagy iparvállalatnak.
— Maximálják a szállodai szobák árát.
Illetékes helyen tömérdek adatot gyűjtöttek
a szállodai visszaélésekről. Általában egyes
vidéki szállodák is visszaélnek a helyzettel
és hihetetlenül felcsavarták az áraikat. A kor

A világ
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Magán személyi vonatkozásban pedig ne
hogy ez ügyben a közvélemény félre vezet
tessék, kijenteni, hogy Pintér Gyula eljárá
sával szemben az illető úri ember védelme
megtorlás is volt, más forma elégtételre pe
dig, — a történtek után — tőle nincs és
nem lehet szükségünk.
Abony, 1917. május 18.

Szentimrey Dezső.
•) É rovatban közlőitekért nem váltat felelősségei
a szerk.

H á z e la d á s .
a Piacztéren levő házam „Kossuth-tér 4 “
szabadkézből prökáron eladó. Abony
Pestmegye. özv. Osztrovszky Jánosné
felvilágosítást ád Szaitz Gábor.
F la H á c

Rithnóvszky Antal kántor el-'

L l a l l a S , a(jja modern, uj, szép, hat

szobás vasút utcza melletti lakházát, villanyláágitással berendezve 28.000 koronáért.

URANIA
MOZGÓ
Május hó 20-án.
d. u. fél 6, fél 7 és 9 órakor.

Az éhes

V á ro s

N Y I L T - T É R*)
Nyilatkozat,
Családom egy női tagjával szemben hiva
tali érintkezés közben Pintér Gyula durva
eljárásra ragadtatta magát Bár egy úri em
ber védelmére kelt családom megtámadott
tagjának s bár ez az incidens illetékes fórum
előtt, — hová Pintér Gyula ment panaszra,
— elintéztetett, ez azonban az ügynek csu
pán hivatalos részét képezte.

le g d r á g á b b , d e

e g y s z e r s m in d

I. hely 80 fiit., II, hely 5 0 1 .,
=
III. hely 40 Ilii. = =

le g jo b b

sztvarkahövelye:

„M ODI A N O- CLUBSPECIALITÉ“
Vigyázat: = = Utánzatok vannak forgalomban! = § Sodorni való papír ára 20 fillér.

