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Forradalom.
Amikor a háború kilört, az opti

mista emberek azt hitték, hogy Orosz
országban a háború első jelére és hí
rére forradalom fog kitörni, mert nem 
tudták elképzelni, hogy az elnyomott, 
leigázott orosz nép, amely amúgy is 
évek óta lázong és mozgolódik, egy 
parancsszóra a vágóhidra hagyja ma
gát vonszolni. De ez nem történt meg. 
Az optimisták, mint annyiszor most is 
csalódtak. Az orosz tábornokoknak va
lósággal ki volt adva a jelszó, hogy 
pusztítsák a katonáikat, mert oly ret
tenetes tömegrohamokat, amilyeneket 
az orosz hadsereg produkált, még soha 
semmiféle háborúban nem láttunk. És 
a nép folyton fogyott, mindig újabb 
és újabb százezrek kerültek a frontokra, 
és az orosz nép még mindig nem moz
dult meg.

Végre most úgy látszik a márczius 
tavaszi szellője kicsiráztatta a magot, 
amelyet sok orosz hazafi elvetett. Orosz
országot olyan hatalmas forradalom 
rázta meg, amilyen csak a nagy fran
cia forradalom volt, de amilyet a mo
dern körülmények között még csak 
képzelni sem lehetett volna.

Igaz, a jelek úgy mutatják, hogy e 
forradalmat a háborús párt csinálta 
angol és francia támogatással azért, 
mert félt attól, hogy az ingadozó cár 
és németbarát tanácsadói békét talál
nak kötni velünk. Ezt mutatják a jelek 
és talán ez is az igazság.

De akik az éhező népet follázitották 
és felhasználták a maguk céljaira, el
felejtettek egyet és ez az, hogy ezen 
az utón nincs megállás. Az a nép, 
amely már egyszer lerázta magáról a 
rárakott bilincseket, az a hadsereg, 
amely egyszer már esküjét megszegve 
forradalmárok mellé állott, másodszor 
nem enged magára újabb bilincseket 
rakni és másodszor már könnyebben 
tagadja meg az engedelmességet azok
nak a parancsolóknak, akiket ő tett 
meg parancsolóvá. Hogy a háborús 
párt a háború érdekében indította^ a 
forradalmat, -az lehetséges, de hogy 
mivé fog fejlődni, az éhező nép for

radalma — mert hiszen e forradalom 
mégis csak az éhező nép forradalma 
— azt ma még a vezetők sem tud
hatják.

A forradalomnak a háború kimene
telére vonatkozó hatásait kezdték az 
első hirre taglálni és találgatni az em
berek. Természetes, hogy valamiféle 
hatása lesz ennek a forradalomnak a 
háború tar.amára. De csakis a tarta
mára. Mert ha a forradalmat valóban 
a béke érdekében csinálta az orosz 
nép, akkor csakhamár véget ér, ha 
azonban az angolok szították a hábo
rús párt érdekében, akkor viszont ez a 
forradalom, ez a puccs nem egyéb, 
mint az angol és francia diplomáci
ának utolsó kétségbeesett lépése az 
irányban, hogy a hatalmas orosz medve 
továbbra is vigye vágóhidra a bőrét 
az angol és francia érdekekért. Mind 
a két esetben a magunk győzelmére, 
a magunk végleges diadalára csak a 
legnagyobb bizalommal várhatunk.

De megerősíti győzelmi hitünket az 
a tény is, hogy egy zavart belállapotu 
országban valóban nem lehet úgy ha
dat viselni, mint amikor a nemzet — 
akár lenyügözöttem — de egységesen 
áll a fronthadsereg mögött.

Talán lesz előnyünk a forradalom
ból, talán nem, de annyi bizonyos, ne 
számítsunk a forradalom támogatására. 
Elég nekünk a magunk ereje, eddig 
is eredményt értünk el a magunk ere
jéből, ezentúl is magunk, saját erőnk
ből fogjuk azokat a súlyos csapásokat 
ellenségeinkre rámérni, amely csapá
sok azután nemsokára a végleges bé
kére kényszerítik őket.

A g y ö n g y ö s i tü zk áro -  
su ltak  ja v á ra .

járásunk főszolabirája Müller Mór ke
reskedőt bízta meg a gyűjtéssel, mely
nek eredménye hangosan dicséri a 
gyütő agilitását. Adományoztak: Flég- 
ner Géza 200. kor. Gróf Keglevich 
Gábor 60 kor. Hay Gyula 50 kor. 
Ált. temetkezési egylet 50 kor. Abony 
község, abonyi izr. hitközség és Chev- 
ra Cadisa, Sivó Miklós 40—40 kor.

özv. Weísz Adolfné, Lévay Mihály, 
Abonyi Közgazd. bank, 30—30 kor. 
NindI János, Löffler Miksa, Dr. Hirn 
Márton, Homoky István, Hay Emma, 
Beck Aladár, Ajtay K. Sándor, Kostyán 
József Egedí A, József, Gaá! Gyuia, 
Szende József, Dr. Márton Lajos, Lend- 
vai Pálné, Cseri István, 20 —20 kor. 
Abonyi ref. Egyház, Abonyi izr. beteg
ségidő egylet, Pintér Gyula, Plitzer 
Mihály, Perényi Ignácz, Népbank. Mu- 
csí Alajos, Király Ferencz, Székely 
Margit, Miadoniczky György, Kássa 
Gyula, Lavatka Béla, Salacz Gyuláné, 
Gvöre Mózesné, özv. Liptay Arthurné, 
juhász István, Klein Antal, Kostyán 
József, B. Szabó József,, id. Skultéti 
András, Király Béla, Király Márton, 
Beck Dezső, Epstein Sándor, Szanthó 
Elek, Richter Béla, N. N. Palásti Pálné, 
Holiánder Károlyné, N, N. R. kath. 
olvasó Egylet, Gulner Gyuláné, Bán 
Sándor. L. Varga István, Pártos Her
mán, Kernács Gábor, Csibrán Juliánná 
10—10 kor.

(Folytatjuk.)

H Í R E K .

— S zo b o r— megáldás. A róm. kath. 
hitközségnek rendkívüli ünnepségben volt 
része f. hó 5-én, d. u. 3 órakor, amikor Lé
vay Mihály prelátus fényes segédlettel és 
nagy számú hivőség részvételével megáldotta 
az uj Szent Háromság szobrot és az uj fe- 
születes kökeresztet. A külső ceremónia után 
a pápai főpap lendületes szónoklatban mél
tatta a szobrokat alapitó néhai Palásti Pál 
és neje vallásos hitét és példás áldozatkész
ségét. A feledhetetlenül szép ünnepségről azu
tán szétoszlott a hivőség azzal a boldog tu
dattal, hogy a mai nap, k szobor megáldás 
és kereszt felavatás mbr^ntuma, nevezetes 
marad a hitközség történetében. — Meg kell 
jegyeznünk, hogy a Sz. Háromság szobor 
eszméje évekkel ezelőtt a .Kath. Olvasóegy
let" egyik rendkívüli közgyűlésén vettetett 
lel, amely eszmét az egylet azóta állandóan 
napirenden tartotta, gyűjtést indított és szán
dékában volt a kellő összeg egybegyülése 
után a szobor kivitele ügyében is fáradozni. 
Azonban Palásti Pál és neje, tiszteletre méltó 
és gyors elhatározása a szobor eszméjét idő 
előtt valóra váltotta.

— Vizsgák. A róm. kath. iskolák vizsgái 
már. 31-én jun. 1-én mentek végbe Az ott 
megjelent szülők véleményéből és a vizsgázó
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elnökök beszédéből ítélve, a gyermekek ké
szültsége jóval felülhaladta a várt eredményt. 
Ezt mindenesetre a tanítók önfeláldozó te
vékenységének javára jegyezzük fel.

— Hőseink kitüntetése. A Király az el
lenség előtt teljesített kitűnő kötelesség hü 
szolgálata elismeréséül Polonyi Pál csendőr 
alörmesternek a koronás ezüst érdem keresz
tet a vitézség! érem szalagján, a 29-ik hon
véd gyalog ezrednél Papp Jenő népf. Varga 
László honvédnek vitéz magatartásukért a 
bronz vitézségi érmet, Danko Ignáczcsendőr 
Örs parancsnoknak katonai egészségügy kö
rüli érdemei elismeréséül a Vörös .kereszt 
hadi ékitményes ezüst dlszérmet, 13-ik gya
logezrednél Krupincza János népf. nek a 2 
oszt. ezü9t, Habony István népf. nek a bronz 
vitézségi érmet adományozta

— Egyleti élet. Az Abonyi Áll. Temetke
zési Egylet f. hó 3-án, Temesközy Gerzson 
elnökiele alatt tartott választmányi ülésén 
elnök jelentést tett a pénztár időközi meg
vizsgálásáról s a fölött megelégedését fejezte 
ki. E szerint a jelzett napig az idei bevétel 
volt 6373. kor. — Kiadás halotti dijakban 
és jutalékra 5634. kor. 95. pénztári állomány 
az áthozattal együtt 1204 kor. 44 fiit. kész
pénz, 10000 kor. érték, összesen 11 204 kor. 
44 fill. pénz értékben, 2677 kor. 40 fill. hát
ralékban, az egylet vagyona f. hó 3-án 
13881 kor. 84 fill. Gyöngyös tüzkárosultjai 
javára 50 koronát szavazott meg.

—  Csak lógjunk nyugodtan. Kinos lát
ványt keltett ma egy hete délután, hogy mi
dőn a városháztéren egy kiszenvedett önkéntes 
honvéd altiszt ravatala fölött a gyászszertartás 
folyt, nehány honvédet láttunk lógni, az az 
nyugodtan spacirozni a járdákon, a helyett 
hogy a köteles tiszteletet megadták volna 
másfél évig szenvedett s a hazáért hősi ha
lált halt bajtársuk temetésének. Egyedül Go
dó hadnagyot láttuk a ravatalnál s a vörös- 
kereszt kórházból kivezényelt rokkant bajtár
sakat, a kirándulókat nem, Hát bizony ez 
éppen nem volt katonás magatartás.

— Flégner Géza malom tulajdonos a rk. 
iskolák szegény tanulói részére 150 koronát 
adományozott, melyért az iskolászek köszönetét 
fejezi ki.

— A téglavető kenyere. Egy tégla verő 
munkás család dolgozik itt a tégla gyárban, 
egy hétre jár nekik 5 kiló engedélyezett liszt 
Ezt az 5 kiló lisztet elvitte a pékhez és kért 
érte ugyananyi súlyú kenyeret. Ez volna a 
rendje. Kapott azonban 290 deka kenyeret 
és fizetett rá 3 koronát. Vagyis adott 5 kiló 
lisztet á 54 fill. == 2 K, 70 fill. Fizetett 3 K 
összesen 5 K. 70 fillért. Kapott 2 kil. 90 
deka kenyeret, kilóját tehát 1 K. 96 fillérért 
A történet kezdődött Stransz péknél hol a 
méltatlankodó téglavetőt kidobás kilátásával 
csitították, folytatódott a biztosi hivatalban 
hol a kenyeret elkobozták s maximális áron 
eladták a lisztet pedig vissza adták, végző
dik a föszolgabiroi hivatalban remélhetőleg 
súlyos bírsággal mint a milyet ily botrányos 
uzsoráskodás megérdemel.

—  Helyettesítés. Rhédei János kecske
méti kir. tanfelügyelő egészsége helyreállí
tása céljából junius 4-től augusztus 20-ig 
szabadságra ment. Ezen idő alatt a tanke
rületet Kovács Gyula kir. s. tanfelügyelő ve
zeti.

— Köszönet nyilvánítás.’ Kedves jó fi
unk Papp Ernő elhunyta alalmábó! kifejezett 
részvétnyilatkozatokért, — a dalarda tagjainak 
részvételéért, a koszorúkért, a kocsik szíves- 
átengedéséért, családom nevében is ezúton 
mondok hálás köszönetét.

Abony 1917. Junius 6.
Papp Péter.

— Assony, mint községi bíró. A bihár
megyei Drágcséke község elöljárósága azzal 
a kéréssel fordult a vármegye alispánjához,

hogy miután minden arravalő férfi bevonult 
a katonasághoz, engedje meg, hogy a bírói 
tisztet Kalmár Antal vasúti altiszt özvegyévé' 
tölthessék be, annál is inkább, mert Kal- 
márné már eddig is nagy hozzáértéssel vé 
gezte a bírói teendőket.

— A hamis százkoronások. Az 1812. 
kibocsátású s^ázkoronás bankjegyeknek ha
misítványa került forgalomba. A hamisitvá- 
nyok ismertető jelei közül feltűnőbbek a kö
vetkezők : a lemeznyomással készült hami
sítványok úgy vannak előállítva, hogy a két 
jegyoldalt egy-egy vékony papírra nyomták 
és ezután vannak összeragasztva. Ily hami
sítványnál a két lap nedvesítéssel szétvá
lasztható. A magyar szövegben a „Bárki" szón 
az ékezet hiányzik, vannak azonban egyes 
példányok, hol ezt vizfestékkel szabad kézzel 
pótol ák; a magyar szöveg betűi keskenye- 
bek, de fehér szegélyük szélesebb.

—  Érdekes eset történt Félegyházán. 
Ott a Bárdos és Brachfeld cég eszközli a 
városnak Villánnyal világítását. A cég kérte 
a villanyáramfogyasztás árának 6 fillérről 8 
fillérre felemelését. A képviselőtestület nem 
szavazta meg. Az ügy felebbezés folytán a 
vármegyére került s a megye utasította a 
képviselőiestül etet újabb tárgyalásra, hogy 
névszerinti szavazással döntsön, mivel pör 
esetén a fölmerülendő költség arra fog há
rulni, a ki a villanyáram árának felemelését 
nem szavazta meg.

— A régi ötven koronások. A forgalom
ban lévő régibb ötvenkoronásoktól a közön
ség igyekszik szabadulni. Illetékes helyről 
arról éitesitenek bennünket, hogy ez egész 
fölösleges fáradtság mert azokat egyenlőre 
nem vonják még ki a forgalomból.

—  Megölt csendőr. Budapesti detektívek 
jártak május 27-én Szolnokon. Két katonát 
kerestek, egy közlegényt és egy szakaszve
zetőt, akik a főváros környékén egy szolgá
latot teljesítő csendőrt tettek el láb ajól. A 
jómadarak az nap este a vasúti állomáson 
váltották meg továbbutazásra szóló jegyüket, 
amidőn Czája detektív melléjük surrant, be
mutatkozott a szakaszvezetőnek, kezet is fo
gott vele, de annak csuklójára már rá is 
illesztette, a vas karperecét. Nehéz munkái; 
végeztek a detektívek és mint mondották 
gyorsabb és szebb eredményt alig lehet el
képzelni, mint ezen nyomozásuk eredmé
nyezett.

—  Kiadják a visszatartott örökségeket.
A belügyminiszter rendeletben utasította" az 
árvaszékeket, hogy mindazoknak az öröksé
gét, akik ez év folyamán lettek önjoguakká 
s akiknek öröksége eddig visszatartatott, 
utalják ki, azokét pedig, akik ezután válnak 
önjeguakká, ne tartsák vissza.

Hirdetés.
Jászkarajenön, felsőkarán, Sz. Szabó 

Sándor szomszédságában 307* kt. hold ta
nyás birtok, folyó év szentmihály napjától 
több évre haszonbérbe kiadó. Értekezni le
het V. Faragó Rozáliával Nagykőrös V. k. 2 
sz. Kecskeméti útban. Levél általi tudakoza- 
dásra is szivessen válaszol.

r} |4  A q  Rsthnóvszky Antal kántor el- 
12*I c t U d o *  adia modern, ui. széo. hatadja modern, uj, szép, hat- 
szobás vasút utcza melletti lakházát, viüany- 
láágitással berendezve 28.000 koronáért.
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Nyomatott Sárik Gyula villanyért)® berendezett könyvnyomdájában Czegléden


