
XXIIL évfolyam Abong, 1918. decem ber 8.

A80NY
ME G J E L E N I K  MI NDE N V A S Á R N A P .

Előfizetési árak,:
Egészévre 10 KoronaFél évre 4 5 Korona
Negyedévre .................... 2 5 0  Korona

E.gyes szám  ára 2 0  vftllér.

Felelős szerkesztő és Kiadótulajdonos:
TEMESKÖZT GERZSOIM

H irdetm ények,
nyíl (terek, valamint előfizetési és )>irőetést 
dijak közvetlen a kiadóhivatalhoz küldendők, 

-- Nylltter sora 1 aorona, -

R ég en  v o lt
olyan ,é,r d e k e s" gyűlése képvi
selőtestületünknek, mint a pénteki. 
Az eleje a régi sablon szerint folyt 
le, vagy is az egész közgyűlés csak 
s  végén vált szomorúan érdekessé.

Először az írj alispán, Agorasz- 
ió.Tivadar üdvözlése határoztatok el.

Azután a háborúban részt vett 
katonáknak a földhöz való igényeik 
megállapítására küldetett ki egy bi
zottság, melynek tagjaiul a közgyű
lés részéről kiküldettek : Király Sán
dor bíró elnök. Telek Mihály II. bí
ró h. elnök, Komáromi János, "Mu
csányi János, Koncz Márton, Bata 
Pál. A hadban resztvettek részéről-: 
Falusi István törzsőrmester, Upák 
Pál őrmester, Falusi István szakasz- 
vesető,, Juhász Mihály és Szabó Mi
hály katonák. Az összeírásnak dec. 
3J-éig készen kell lenni. Győré Győ
ző h. jegyző panaszolta, hogy a köz- 
élelmezési bizottság tagjai nem tel
jesítik kötelességeiket. Fel fognak 
rá hivatni.

A Nemzeti Tanácsnak a köz
gyűlésben való képviseltetése Do- 
bozy, Kálmán személyében tudomá
sul vétetett.

Olvastatott a piacbérlő kérvé
nye a betiltott vásár miatti károso
dásáért Vb évi bérösszeg elengedése 
tárgyában. Temesközy Gerzson fel
hozta, hogy sok panasz merült föl 
a helypénz szedés körül, vizsgála
tot kér ez irángban, hogy mi ebben 
a valóság úgy a közönség, mint — 
amennyiben ez nem bizonyulna va
lónak — a bérlő érdekében. Külön
bén is sokalja egynegyed évi bér
összeg elengedését, mert az a má
sik indokolás, hogy, az éleimicikkek 
árai redukáltattak, nem ok bérösz- 
szeg leengedésre. A közgyűlés a kér
vény érdemleges tárgyalását elha
lasztotta.

Már-már kimondta Király Sán
dor bíró a sablonos „több tárgy 
nem lévén . . . stb.“ midőn főiemel
kedett Győré Győző h. jegyző s ki

jelentette, hogy a város igazgatást 
s más főbb ügyeinek elhanyagolt, 
mizerábilis állapota miatt sem ő, 
sem az összes helyettesített tisztvi
selők a felelősségei nem vállalják s 
ha a közgyűlés nem intézkedik, 
hogy a változást szenvedett hivata
lok szabályszerűen átadassanak s 
ha rendet írem teremt, állásaikat el
hagyják. Felsorolta aztán az általa 
tapasztalt mulasztásokat, melyeket 
térszüke miatt nem közölhetünk — 
ez idő szerint

Temesközy Gerzson véleménye 
szerint a közgyűlés moment mást 
nem tehet, raiathogy a szomorú ál
lapotról szóló előt-fjesztési tudomá
sul veszi és utasítja a bírót, a fő és
h. jegyzőt, hogy a hiányokat és hát
rányokat precise állapítsák meg s 
az orvoslásra nézve is sürgős ja
vaslatot tegyenek a közgyűlésnek.

Kiss Zsigmorid csatlakozott e- 
hez s élesen elitébe úgy az ellen
őrzés hiányosságát, mint a képvi
selőtestület indolenciáját a fenforgó 
állapotokkal szemben. Indítványára 
a közgyűlés az ezekből származ
ható hátrányokért a felelősséget az 
összes főtisztviselőkre kimondta.

Telek Mihály II. bíró az etőfo- 
gatozás megváltoztatása tárgyában 
kért intézkezdést. Temesközy. Ger
zson előbb a gazdák megbeszélését 
indítványozta. Éhez a Közgyűlés hoz
zájárult és eloszlott.

T e s tü le ti  é le t.
A rém, kath. tanítótestület nov, hó 

29-én tartotta rendes havi gyűlését.
Váfady János elnök üdvözölte Pusztay 

János adminisztrátort és a gyűlést megnyi
totta. Elnök közli Kiss Zsigmoud ref. espe
res köszpnet nyilvánítását, ünnepélyén való 
részvéteiért, mit a testület tudomásul vett 
Osztálytanítók jelentik, hogy a hosszú jár
ványszünet annyira beleszoklatta a gyerme
keket a mulasztásba, hogy az iskolákat, H- 
letóleg a tanítási órákat csak immel-ámmal 
látogatják. Van olyan osztály, ahol a mulasztás 
nov. hó második feléről haladja a 600 fél
napot. Ha így folytatódik, az eredmény és a

követelmény csakis minimális lehet. Felkérte 
a testület Pusztay János adminisztrátort, 
hogy a templomban komolyan figyelmez
tesse a szülőket kötelességeikre. Újab
ban Abony részére a központban 1000 
pár férfi és 1000 pár gyermek lábbeli ki
eszközöltetek A lábbelik a helybeli Nemzeti 
Tanács utján jutányos árban megszerezhetők.

Pusztay János adminisztrátor „Az uj 
világáramtat kereszfénynézőszégből" aktuá
lis és magas színvonalú felolvasást tartott, 
amely nagytetszésban részesült. Érdemes 
felolvasó ezúttal jelenti, hogy a váci püspök 
úgy, a maga, mint papjai és tanítói nevében 
Budapesten letette a fé Nemzeti Tanács 
előtt az uj népkormángra a hSségi esküt. 
Mindazonáltal a testület keresni fogjá az 
alkalmat a tényleges eskü letételére, noha 
minden kétség"* ki-ír a tanítóság puritán 
hazafiassága. Ezután Veverán látván efőadó 
referált a régi és az uj „Néptanítók Lapja" 
irányáról, a népkormány rendeletéiről és a 
néptanítók iránt mutatkozó jóindulatáról. A 
gyűlés kartársi szeretettel üdvözölte a harcz- 
térrőf visszaérkezett Szűcs István hadnagyot 
és Tantossy Kálmán hadapród jelöltet, miért 
Szűcs hadnagy mondott tartalmas köszö
netét. — Kimondatott az egyhuzamban való 
tanítás, mélyszeriní a-felsóoszfályokbon 8-tói 
11-ig, az atsóoszfályokban 8-tól 12-ig lesz
nek a tanítások. Erre az elhatározásra a  fűtő
anyagban vaki takarékoskodás és a korai 
elsöíétedés kényszeritefte a testületet. — A 
tanulók Írásbeli dolgozatainak kijavítása cél
jából indítványoztatott a testületi, illetőleg az 
iskolaszék! hivatalos helyiségbe a villany 
bevezetése, mert több tanító a vHágttóenyag 
hiányában az írásbelik kijavítása fontos fel
adatának otthon megfelelni képtelen. £  tárgy
ban átirafilag kérni fogja az iskolaszéket. — 
Veverán tanító bejeién#, hogy „Természet
tudományi Közlöny" és az „Apudé' 'czimü 
ornithologiai évkönyv itt évfolyamét testü- 
telfití könyvtárnak adományozza. Tudomásui 
vétetett. Ezek után elnök megköszönve tes
tűié# tagok élénk érdeklődését, a gyűlést 
befejezettnek jelentette ki.

Újabb adományok a Nem zet
őrség és a hadi özvegyek  és  

árvák javára:
özv. /Wiieh Gyulán* 6000 K. Tengeri 

árából 3080 K, Beüczey Tibor (november 
hó elején felszólítás nélkül) 5000 K, özv. 
Gulner Gyuláné 3000 K, Tengeri árából 1350 
K, Király Márton által adományozott sertés 
árából 1136 K, Sivó Miklós 500 K, Lázár 
Ármin 500 K, Bán Sándor fakeresk. 200 K,



^Dobozi Lajos 100 K, Beviz István, Kővágó 
Józsii, Trépak Mihály 50—50 K, Moravecz 
István 20 K, Varga Sándor 10 K, Retkes 
Sándor 2 K.

természetbeli adományok; Bán Ferenc 
150 ki. búza, dr. Thaly Gábor 200 ki. bu- 
za, Király Béla 100 ki. búza, 10 liter bab, 
5 liter mák.

Lévay Mihály v. püspöknél adomá
nyoztak: Skultétí János ruhanemű, N. N. 
vöröshagyma. Szabó Mihályné 2 liier bab, 
Matkovics nővérek ruhanemű, N. N. kábái, 
két pár cipó, hagyma, Mózes Imre 2 klgr. 
lekvár, alma, káposzta, Túri Mihál- 3 klgr. 
szalona, 2 klgr. zsir, 7 klgr. lekvár, Gön- 
czöl Mihály 6 tojás, Szabados István és ne
je Szekeres Rozália 2 zsák tengeri, 2 zsák 
burgonya, 2 véka búza, 2 véka árpa, 7 li
ter bab, 2 klg. hagyma, Király Márton 10 
klg. szalona, Bugyi József 1 fazék lekvár, 
özv. Btumgrund Naftáimé 3 pár cipő, 2 pár 
harisnya, 1 meleg főkötő, 1 kötött rékli, 1 
kis alsónadrág, 1 kötény, Norman Samu 1 
mm. só, 1 zsák hagyma, l ki. paprika.

Folytatjuk.

HÍREK.
— A z A b o n y i i p a r o s  i f jú s á g i  

Ö n k é p z ö  b ő r “  f. évi december hó 3-án 
tartotta alakuló közgyűlését. Szerdahelyi Já
nos elnök indítványára megalakították a 
„Vigalmi Bizottság"-ot is, még pedig a kö
vetkezőképen : Szerdahelyi János elnök, 
Várady Béla jegyző, Gyapjas Antal pénztár- 
nok,’ Beliczai István, gazda, Tóth Lajos el
lenőr, Kocsis Péter körigvtárnok és 18 bizott
sági tag.

— F á b iá n  Istv á n , a Nemzeti Ta
nács elnöke ujabbaa 1700 pár bakancsot, 
10 mázsa felső és 8 mázsa talpbőrt szer
zett be a járás részére. Azonkívül 7 hordó 
petróleumot, 250 tuczat ezérnát s más kel
lékeket 120.000 korona értékben. Megbízta 
őt a Nemzeti Tanács egy teher autó beszer
zésével, a fuvarozási mizériák megszünte
tésére, tekintettel a hiányos vasúti közleke
désre. 50 vaggon burgonyáért ma mentek 
el Zsámokrélre. A liszt szállítás is állandóan 
folyamatban van. Úgy szintén 1000 mtr. 
posztó beszerzése is. Redukálta a szövött- 
áruk árait is. Folyamatban van pár száz 25 
koronás gyermekruha beszerzése. A Tanács 
tehát nagy buzgalommal felel meg vállalt 
kötelezettségélték.

— A ló t a r t ó  gazdák felhivatuak, hogy 
ma délután, a városházán, - -  a hetelő elő- 
fogetozás megszűntetése tárgyában tartandó 
gyűlésen, saját érdekükben minél nagyobb 
számban jelenjenek meg.

— K e le m e n  L á s z ló  vendéglő he
lyiségében f. évi december hó 1-én meg
tartott táncrnulatság alkalmával felülfizettek : 
Lázár Ármin 18 kor. Koncz Márton, Habon'y 
Márton 8—8 K. Varga Sánor, Nyilasi József, 
Kazinczi Adám, Kővágó Pál, Rajki Antal, 
Habony József, Beviz Ferencz, Füredi Ká
roly 2 - 2  kor. Mészáros Joáchim, Hörömpő 
Sándor, Vida György, Csáti Gyula, Vida Fe
renc 1—1 K. Tiszta jövedelem 562 K, mely 
összeg az „abonyi nemzetőrség" javéra. 
Fábián István elnök úr kezeihez mai napon 
átadatott. Abony, 1918. det. 4. - -  Egedi 
József, Várady Béla.

— g y i lk o s s á g .  F.hó 1-én.este 5 óra
kor hazafelé ballagott Pivtm József törzs
őrmester, a nemzetőrség tagja. Útközben 
becsalta „valaki" Farkas Pál jbormérésébe s

ott hasba szúrta. Pár perez múlva meghalt
Hat nappal előbb volt az esküvője s a 
gyanú egy kikosarazott egyénre irányul. 
Hat napig tartotta fent e holttestet a tszéki 
bonczólásí eljárás. Temetése pénteken volt 
a placziérröl, óriási közönség részvéteiével. 
Az egyházi gyászszertartás után Temesközy 
Gerzsou szerkesztő a politikai helyzetet 
az elvadult állapotokat s az ország helyze
tét veszélyeztető túlkapásokat ostorozó be
szédben búcsúztatta el a hős katonát s de
rék nemzetőrt a haza, a város, a nemzet
őrség és a Nemzeti Tanács nevében, mely 
díszes eltemettetéséről gondoskodott.

Nyilatkozat.
Lapunk múlt évi 51-ik számában azt 

irtuk, hogy: „e lap elődje, midőn porondra 
rugtatott egy — igaz, hogy érdemes - egyén 
érdekében, kisült, hogy pénzért."

Ezt az az „érdemes" egyén mondta 
nekem, a mire több tanúm van.

Úgy látszik, hogy itt az illető „érde
mes egyén" részéről elszólás történt, a 
miért nekem kell helyt állanom. Szívesen 
teszem és sajnálatomat fejezem ki a fölött, 
hogy Rados Móricz tisztelt elődöm által 
szerkesztett lap rovására félre hagytam ma
gam vezettetni.

Szolgáljon mentségemül, hogy senki, 
én sem, más sem merte volna kétségbe 
vonni, az akkor megválasztott uj bíró állí
tását. '

Nem olyan időket élünk, hogy vala
mirevaló emberek gyűlölködjenek és egymás 
ügyeivel bíbelődjenek akkor, mikor a haza 
veszélyben van ezért tehát Rados Móricz 
tisztelt barátom békejobbját köszönettel fo
gadom.

Abony, 1918. decz. 1,
Temesközy Gerzson

szeri;.

650 1918. ügyszáni.
Árverési hirdetőiéiig.
Alulírott dr. Halász László ceglédi ál

lami közjegyző ezennel közhírré teszi, hogy 
jáger György abonyi gazdálkodó által meg
vett, de át nem vett 1 drb. 8 éves vörös 
tarka tehenet Abonyban 1918. évi dec. 
hó 11-én d. n. 3 órakor Varga László 
kovácsmester abonyi lakásán (V. kér. Kőrö- 
si-ut) megtartandó nyilvános árverésen 4400 
kor. kikiáltási árban, de a kikiáltási áron 
alól is a legtöbbet ígérőnek azonnali kész
pénz fizetés mellett elárverezem. A vételi 
illetéket a vevő fizeti. Vevő a tehenet tar
tozik azonnal átvenni.

Czegléd, 1918. december 4-én.
Dr. Halász László 

állami közjegyző.

Arcképnagyitások
művészi kivitelben készülnek Ki
rá ly  T ib o r  abonyi műtermében.

Megrendelhetők Perényi Mór úr 
üvegkereskedésében.

Dr. Jász Jenő ügyvéd
C egléden Rákóczy (Va- 
8ut-ut) 10. alatt ügyvédi iro

dáját ismét megnyitotta.

6989/918.
N agg  M ih á ly  abonyi illető

ségű V. kér. Szapáry-utca 417 sz. 
alatti lakos leszerelési igazolványát, 
melyet Cegléden a katonai parancs
nokságnál kapott, elveszítette, — kö
röztetik. E lö ljá ró sá g .

Első K eresztény T e 
m etk ezési vállalat.
Szent István-tér 2 sz. (kaszár

nya épület.) Ajánlja temetkezési ke
gyelet cikkeit: érez és más nemű 
koporsóknak, kőkereszteknek, arany 
és ezüst felirásu koszorú szalagok
nak, T- a háborús viszonyok elle
nére is a legjutányosabb és legjobb 
kiszolgálás mellett.

A  g g á s z k o c s ib a  a  v á lla la t
díjtalanul

saját fogatál bocsátja tisztelt ve
vői rendelkezésére.

K öngfi b e ls ő  s z o lg á la tra  ben- 
kosztra, jó fizetés és mellék jöve
delem mellett 2 ló gondozására fia
tal rokkant katona alkalmazást nyer.

Cim szerkesztőségünkben.

É rtesítés.
Tisztelettel értesítem a háztu

lajdonos és építtető közönséget, 
hogy mindennemű tetőfedéseket el
vállalok, u. m. pala, cserép, kát
ránylemez fedélét. Állandó pala és 
cserép raktáron van. A legjobb mű- 
pala és cserép nálam kapható ju
tányos áron. Javításokat úgy pala, 
mint cserép tetőknél pontos és lel
kiismeretesen teljesítek, jutányos ár 
mellett.

Becses pártfogást kér
B u lg o v sz k g  D á n ie l
Czegléd, Herczeg-u. 31.

Uránia
m ozgó színházban  

ma előadásra kerül

Navara grófnője
Dráma 3 felvonásban.

K ezd e te  d. u . 4 , es te  6  és  
8  ó ra k o r .

H e l y á r a k  s Páholyülés 3 kor, 
fenntartott hely 2 kor. 50 fillér, 
1. hely 2 kor. II. hely 1 kor. 50 
fül. 111. hely 1 kor. Gyermekje

gyek érvénytelenek.

Nyomatott Szerdahelyi J. könyvnyomdájában. Abony.


