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V agyon átad ás.
Szende Pál pénzügyminiszter az
elmúlt napokban nyilatkozatot tett
közzé azokról a problémákról, ame
lyek a magyar népkormányt foglal
koztatják. E problémák közé tarto
zik természetesen legelső sorban az,
hogy miképen mentsék meg az or
szágot az államcsődtől, miképen fe
dezzék azokat a rettenetes terheket,
amelyek az országra háramlottak a
háború következtében és amelyeket
az országnak jövője érdekében fel
tétlenül viselnie kell. Emlékezzünk
csak vissza, amikor az orosz forra
dalom megbuktatta a cári uralmat,
az orosz köztársaság első komoly
intézkedése, első nagy horderejű lé
pése az volt, hogy kimondotta a
külföldi kölcsönök és hadikölcsönök
érvénytelenítését. Az orosz köztár
saságnak ez a kijelentése, ez az in
tézkedése sokkal nagyobb horderejű
volt, mint amilyennek azt maguk az
orosz köztársaság vezetői sejtették
volna előre.
Ez az elhatározásuk azt invol
válta, hogy a külföld, amely pedig
várakozó álláspontot foglalt el vele
szemben, azonnal ellenséges szem
mel nézte e pillanattól kezdve az
orosz forradalmárok működését és
az a tény, hogy ma entente-csapatok vonulnak Oroszország ellen, nem
csekély mértékben a következménye
az orosz köztársaságnak a külföld
del szemben elfoglalt álláspontjának.
Nekünk, a fiatal magyar köz
társaságnak, semmi esetre sem sza
bad a jogunkat eljátszanunk ahhoz,
hogy a külföld előtt egyenrangú és
mindenesetre értékes szomszéd és
közgazdasági tényezőként szerepel
jünk. Éppen ezért igen helyes, hogy
amikor — sajnos — teljesen kényre-kedvre ki vagyunk szolgáltatva
az ententeriak, nem akarunk velük
ujjat-huzni. '
Egészen más kérdés természe
tesen az, hogy a kormány milyen
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Hirdetmények,
F elelős s z e rk e s z tő és K iadótulajdonos;

TEMESKŐZY 6E R Z S O N

nyiltterek, valamint előfizet'!! és hirdetési
dijak közvetlen a kiadóhivaiajhoz küldendők.
— N yilttér s o r a 1 Korona. —

Ilyen számadás féjére hívta föl népünk
helyről akarja előteremteni azt a
pénzt, ami adósságainknak a tör és a katonák köztisztviselőinket csütörtökön
lesztésére szükséges. Hála Istennek délelőtt a városház tanácstermében.
Elsőnek Teraesközy Gerzson kísértetett
a cenzúra már visszakerült a hábo föl a szántónkéra gyülekezet elé. Számon
rús idők lomtárába és igy őszintén uggan nemkéretett tőle semmi, hanem egy
megírhatjuk a véleményünket, anél szerűen felszólíthatott, hogg haggja el hiva
kül, hogy a cenzor ceruzája vigyáz talát Temesközy kijelentette, hogg készség
na arra, hogy mindenesetre a kor gel tesz eieget a kívánságnak, mert hisz
mánynak kellemes dolgot irjunk. A 42 és fél év alatt eleget dolgozott már hi
vatalában is, a közért is, de bűnösként még
pénzügyminiszter egyszeri vagyonát sem akar távozni s kérdezte, hogy m iért?
adással kíván segíteni az ország Ok nem adatott elő, de azért beszámolt hi
állapotán. Valljuk meg, hogy a há vatali és társadalmi működéséről. S iusz!
Azután Nagy Lajos jegyző vonatott
ború egyetlen sikerét csak azok
mondhatják a magukénak, akik a kérdőre, majd Papp Péter főjeggzö s végül
háborúban kerestek. Bizonyos az is, Dr. Madarász Adorján főszoigabiró, kiket a
hadisegélgezés és a kozélelmezés körüli tehogy ilyenek nagyon szép számmal vékengségükért vonták felelősségre, akik
vannak. Egyáltalán nem tudunk te mindenképpen iggekeztek felvilágosítani a
hát igazságosabb megoldást — min közönséget azokról a kényszer helyzetek
den bolsevik! szel!’oi nélkül — mint ről, melyekbe a felsőbb hatóságok és a
azt, hogy aki a Kiborul vogig él kormángrendeletek, intézkedések juttatták.
vezte anélkül, hogy abban vérzett, Öc bizony híjába volt minden beszéd a kö
zönség éles szavakkal adott kifejezést elé
vagy szenvedet volna, az most a gedetlenségének, bizalmatlanságának, mire
háború végén valóban érezze meg, aztán Molnár György szocialista párti bi
hogy a világ négy és fél éven ke zalmi férfiú azon kijelentésére, hogy ma egy
resztül lángban állt. Ezzel mindenki kormánybiztos jön Abonyba a dolgok megtartozik az országnak, a hazának, viszgálására, azt a lakosság várja meg s mi
az egész nemzetnek. Bizonyos, hogy után a katonák kijelentették, hogy a tisztvi
selőknél kutatást rendeznek élelmiszerhalnagy felzúdulások lesznek a kor mazás gyanúja miatt ja mi meg is történt),
mány vagyonkobzó szándékai ellen, a gyülekezett eloszlott.
dé ezek a felszólalások egyáltalá
A tisztviselők elhagyták hivatalaikat.
ban nem lesznek jogosak, mert hi A Nemzeti Tanács a községi közigazgatás
szen azok sem szólaltak fel szegé vezetésére Győré Győzőt állította.
nyek, akik a bőrüket vitték a vá
sárra.
G yűjtés
Ami pedig azt illeti, hogy ilyen
vagyonelkobzás a történelemben nem a szegény katonai családok fetsegéiyezésére
fordul elő, hát arra csak azt mond Lévay Mihály v. püspök által. Pénzadomá
hatjuk, hogy bizony a világháború nyok : N. N., N. Szabö Erzsébet, Batiik Arra és a milliós keresetekre sem sok tninrié, Zeiei Antal, Somody Imre 30—30
kor. Völgyi Anna, Batta Pál, ffiölnár József
példa volt a világtörténelemben.
{vásártér) Tóth István, Horvát István, Bartha

Á llj e lő v é n M árkus.
A háború kellő közepén megírtam e
lap hasábjain, hogg : semmi sem tart örökké,
tehát a háború sem. Vigyázunk; a háború
végével eljön a számadás ideje, a midőn
míndangiónknak be kel! számolnunk, hogg
miként sáfárkodtunk katonáink mögött a
biztos helyen, szivünkkel, leikiinkkel, tisz
tességünkkel s miként gondoskodtunk azokról, akik s amik gondjainkra vaiának
bízva ?

Teréz, Pusztay József, Tamasi György, Barta
István, Szűcs András, Riraóczi István, Csiz
madia János, N. N. Dr. Szentkirályi Istvánná,
Forgó János, Bugyi József, N. N. özv. Kadenczki Istvánná, Sz. Molnár Alajos 20—20
kor. N, N. 16 K, Földi József 15 K, B. Mol
nár István és Sándor, Kovács Béla, Gazsovics András, Masáth Margit, Battík Marianna
HoilBuder Károlyné, Szűcs Isiyénné, Schiosser Lászlóné, Dániel Anna, Labancz Anna,
Gara János, Barta Lajos, özv. Farkas Lász
lóné, Herezeg Istvánná, Juhász András, Apter Lajos, Molnár István 10—10 kor, özv.

Győré Pálné, 8 K, N. N. 5 K, Bartucz
György 4 kor. K. Szabó Józseíné 3 K, Ter
mészetbeli adományok: l)r. Márton Lajos
1 hekt. bofc 6 lepedő, 1 kocsi zöldség.
Gönczöl Mihály 6 tojás. Király István 1 mm.
búza, Egedi Mihály 22 mm. tűzifa, Bernátli
István 10 liter bab, 4 kgr. szalonna. N. N.
egy pár bőrkarnásní, Veverán István 3 pár
harisnya, 2 iábravaló, Lipák Pál 14 kgr.liszt, 1
kgr. szalonna, Király Béla 1 min. búza, 10
liter bab, 5 liter mák. Bugyi József 5 klgr.
lekvár. N. N. 2 kalap, 1 alsó nadrág, Szűcs
István ruhanemű. LendvaiPál 1 p. cipő, V.Nagy
András i zsák rozs, özv. G. Szűcs Józsefné ruhanemű, Mózes Imre 65 klgr. rozs, 56
kglr. árpa, 22 kglr. liszt, 1 zsák hagyma,
Túri Mihályné 1 mm. búza, 3 klgr. szalonna
2 klgr. zsír, 7 kglr. lekvár, Berta István 10
tojás, ifj. Berta Istvánné ruhanemű, N. N.
1: pár botos, Skultéti János 50 Itr. bor és
ruhanemű, N. N. hagyma, N. Szabó Mihályné
2 Itr. bab, Juhász József 150 kglr. búza, N.
N. czipó, hagyma. Lévay Mihály 12 hit. bor
(betegeknek), 1 üsző, 3 kocsi tüzelő. Homoky
István 1 öl fa, 10 mm. szén.
Folyt. köv.

H ÍR E K .
A d o m á n y o k a Nemzeti Tanács
nál a katonák családjai javára : ifj. K. Király
István 50 K, 122 ktgr. búza. Beliczey Tibor
kiosztatott Bíró István által 60 hadiöz
vegynek és rokkantnak '!*—V« öl tűzifát,
itt 10 ingyen fuvart tett Komáromi József
és egyet többen. V. Nagy András 79 klgr.
rozs. Márton Borbála 1500 kor.
— P r e z s b it e r e k k é ma egy hete
történt választáson Dobozy Kálmán, Fehér
János, Pólya László, Makay János, a tantes
tület részéről Kiss Ferenci rektor lettek
megválasztva.
— Ö zv. R ic h te r B élán é a sze
gények javára nagyobb mennyiségű ruha
neműt adományozott.
R á m . k a th . s z e g é n y ta n u ló k 
n ak s Hay Gyula 200 kor. Gáspár Pál 60

koronát adományoztak Lévay Mihály v. püs
pök kezeihez.
— A N em zeti T a n á c s bizottsá
gokat küldött ki kerületenként a sürgős szük
ségletek összeírására, különös tekintettel a
hareztérrőt hazajött katonák és hadiözvegyek
családjaira, egyszersmind meghizattak a leg
messzebbmenő adakozások összegyűjtésére,
a szükségletek előállításához. A Nemzeli
Tanács felhívja a lakosságot, hogy fogadja
szívesen a bizottság tagjait s ne apróbb öszszegekkel elégítse őket, hanem még meg
erőltetésük árán is vagyoni viszonyaikhoz
mért nagyobb összegekkel, mert csak így biz
tosíthatja a közrendet, csendéi, a megelége
dést s a lakosság nyugalmát és vagyon biz
tonságát. A Tanács újabban beszerzett 1500
mtr. ruha kelmét, 2000 pár katona bakan
csot, 1200 pár finom box cipőt, 200 férfiruhát, 600 gyermekruhát, 600 gyermek alsó
ruhát, harisnyát, keztyiit, melyek a Nemzeti
Tanács áruházában kerülnek rendkívüli le
szállított árban eladásra. A tűzifa ellátás
szakadatlanul folyik, úgyszintén az élelmiczikkek, különösen a lisztcllátás is, mely
bizony nagy nehézségekkel jár, de a Tanács
igyekszik leküzdeni minden akadályt.
— A N e m ze ti T a n á c s felhívja a
munkásságot, hogy igyekezzenek mielőbb
munkába állani, gazdaságokban munkát, szol
gálatot vállalni, mert csak igy biztosíthatjuk

jövő évi ellátásunkat, kenyerünket, élelmün
ket. Ellenkező esetben a legnagyobb nyo
mornak és szenvedésnek néz elébe az
ország.
- K ö r l e v é l . A vall. és közokt. mi
niszter 1918. évi nov. hó 25-én 14490 1918.
eln. sz. a. kelt rendeletéből folyölag mihez
tartás végett közlöm a tanítókkal; hogy felter
jesztéseiken, átirataikon, kiadmányaikon úgy
az elóadoiveken, mint a tisztázatokon és
összes egyéb írásaikon a „királyi" jelzőt
ezután mellőzzék. Papirkimélés céljából ez
a mellőzés mindaddig, mig a meglevő kész
let tart, az említett jelző áthúzásával eszközlendő. Egyúttal elrendelte a miniszter,
hogy hivatalos felterjesztéseiken, átirataikon,
kiadmányaikon a valóságos belső titkos ta
nácsosi, udvari tanácsosi, királyi tanácsosi,
valamint a nagyméltőságu (kegyelmes, excellentiás) méltóságos, nagyságos és tekintetes
címzések mellőzendők. Felhívom továbbá a
tanítókat, hogy hivatalos helyiségeiben az elő
adó, illetőleg tantermekben kifüggesztett és
IV. Károly volt magyar királyt, valamint né
hai I. Ferenc József magyar királyt ábrázoló
arcképeknek levétele és további alkalmas
módon való megőrzése iránt intézkedjék.
Kecskemét, 1918. dec. 2.
Rhédei János s. k. áll. tantelügyelö.
— K é r e le m . A Magyar Béke-Egye
sület Paedagógiai szakosztálya nevéhen tisz
telettel felkérem azon hadból hazakerült kakatonákat, akik az ellenséggel szemben,
vagy annak részéről olyan eseteknek voltak
részesei, szemtanúi, vagy ilyenekről biztos
forrásból tudomásuk van, melyek az egymás
ellen küzdő katonák között a megnyilatko
zott felebaráti szeretet, irgalmasság és nagy
lelkűség gyakran előfordult eseteire vonat
koznak, hogy azokat paedagógiai feldolgo
zás és ismertetés céljából, részletes adatokkal
leírva a Magyar Béke-Egyesület főtitkárához:
Szmik Antalhoz (Budapest, VIII. kér., Stáhiyutca 1. sz.) mielőbb beküldeni szíveskedje
nek.

Arcképnagyitások
művészi kivitelben készülnek Királg T ibor abonyi műtermében.
Megrendelhetők Percnyi Mór úr
üvegkereskedésében.

CÉRNA
hiányában ne aggódjék senki. Én
mindenféle fehérneműt kitünően ja
vítok, — harisnyákat stoppolok —
rendkívül jutányos áron.
Házhoz is elmegyek erre a mun
kára.
B en e G guláné
M észáros Anna
(Gaál Miklós-utca 117. sz.)

É r tesítés.
Tisztelettel ertesitem a közön
séget, hogy fu varozási v á lla la 
tom at megkezdtem. Bármi fuvaro
zást elvállalok és a legmérsékeitebb
árban eszközlöm.
Kiváló tisztelettel
Guttmann József.
Telefon: 71.
H.sz. 71

É r tesítés.

Tisztelettel értesítem a háztu
lajdonos és építtető közönséget,
hogy mindennemű tetőfedéseket el
vállalok, uí m. pala, cserép, k,áiránylemez fedését. Állandó pala és
cserép raktáron van. A legjobb müpala és cserép nálam kapható ju
tányos áron. Javításokat úgy paia,
mint cserép tetőknél pontos és lel
kiismeretesen teljesítek, jutányos ár
mellett.
H irdetm ény.
Becses pártfogást kér
Értesítjük a t. közönséget, hogy
B u lyovszk g D ániel
intézetünk 1919. január hó 1-töl
Czegléd, Herczeg-u. 31.
kezdve a betétek kamatlábát V«0/oK önyii b e lső szolgálatra benkal leszáliitja.
kosztra, jó fizetés és mellék jöve
Abony, 1918. dec. hó.
delem mellett 2 ló gondozására fia
P estm eg y e i abongi tal rokkant katona alkalmazást nyer
Cim szerkesztőségünkben.
takarékpénztár.

É rtesítés.
Midőn t. közönségünk szives
tudomására hozom, hogy üzletemet

S zab ó E lek
volt tanítványomnak, illetve segédem
nek a mai napon- átadtam, hálás köszönetem fejezem ki eddigi szives
pártfogásukért s kérem, hogy ebben
utódomat is részesíteni szívesked
jenek.
flbony, 1918. dec. 22.
Tisztelettel
Normann Géza.
T r á g y a ,
mindenféle kerestetik megvételre,
bármilyen mennyiségben. Jelentkez
hetni lehet lapunk kiadóhivatalában.

Nyomatott Szerdahelyi J. könyvnyomdájában. Abony.

Uránia
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m o z g ó szín h ázb an
ma előad ásra kerül

Hozományvadászok
2

házasság 4 felvonásban.
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Kezdete d. u. 4 , este 6 é s
8 órákéi*.

H elyárak s Páholyüiés 3 kor, ;
fenntartott hely 2 kor, 50 fillér,
I. hely 2 kor. II. hely 1 kor. 50
fül. III. hely 1 kor. Gyermekje
gyek érvénytelenek.
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