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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

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

ABOMYI MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő ét kiadó: 

TEMESKÖZY GERM ON

Nyilterek, hirdetési dijak és 

előfizetések a szarkaazíésaf- 

hez küldendők.

Hasztalan
minden fáradozás a központi szesz
főzde ügyében, az idén már nem főz
hetünk.

Ma egy hete ismét összejött vagy 
hatvan szőlősgazda, hogy meghányja 
vesse a dolgát és ismét kimondták 
egyhangúlag, hogy szervezkedni óhaj
tanak.

Temetközy Oerzson értésére adta a 
jelenlevőknek, hogy a minisíer nem 
engedte meg a kisüstök beállítását és 
a Gsehwindt-féle szeszgyárhoz utalt 
bennünket Nagykőrösre. Ez bizony 
igen sérelmes dolog, mert sok termelő 
inkább kíönti vagy jószágával eteti 
meg a törkölyét és cefréjét, semhogy 
Kőrösre fuvarozza.

Indítványozta, hogy kéressék fel 
Lévay Mihály orsz. képviselőnk egy 
küldöttségnek a miniszter elé leendő 
vezetésére, hol is az iránt kérelmez
nének, hogy engedje meg a miniszter, 
hagy a kis üstöket összeszedve egy 
helyen főznénk ki cefréinket és tör

kölyünket.
Az indítvány el is fogadtatott s 

nyomban egy küldöttség ment orsz. 
képviselőnkhöz, aki a gyűlésen meg
jelenvén, készségét jelentette ki Pestre 
való fel utazáshoz.

A küldöttség kedden el is járt meg
bízatásában, de bizony eredménytele
nül, mert a kormány már megkötötte 
Gschwindtel a szerződést s minket 
átadott. Annyit kijelentett a minister, 
hogy ha Gschwindt nem ragaszkodik 
hozzánk és felment bennünket a köte
lezettség alól, akkor nincs akadálya 
a főzésnek. Nyomban felkeresték te
hát Gschwindtet, de bizony ő nagyon 
is ragaszkodik hozzánk, így tehát 
nincs mód most már a dolgon segíteni.

Jövőre azonban szervezkedhetünk, 
ha akarunk. Hát akarni akarnánk s 
minél távolabb esünk tőle, annál job
ban ragaszkodunk hozzá, de ha pénzt 
kell adni, ódzik a becskor. Pedig pénz 
nélkül még keménymagos levest se 
lehet főzni, nem hogy még szeszt.

Bizony nagy kár ért bennünket, sok 
ezer korona kisiklott a zsebünkből, a 
mit már nem pótolhat semmi.

De azért nem okulunk, a saját ká
runkon sem akarunk tanulni. Inkább 
hallgatunk ostoba beszédekre, mint 
elöljáróink bölcs tanácsára.

Most újból felhívjuk szőlősgazdáin
kat, hogy jelentkezzenek a részvény- 
jegyzéssel, mert az idő halad, az abonyi 
ember pedig marad . .

Nyílt tér.
Tudomásomra jutott, hogy egyik kör 

helyiségében időző társaság kétségbe 
vonta Nyiri Dániel és egyik barátja 
előtt tett abbeli kijelentésemet, hogy 
egyházi adóhátralékomat kifizettem és 
rosszakaratulag cáfolni igyezkeztek 
egyik polgártársam szóbeli bizonyí
tását.

Ezt szó nélkül nem hagyhatom, 
mert a fentjelzett kötelezettségemnek 
ío'tyó évi május 24-én eleget tettem 
és aki ennek ellenkezőjét állítja, ha
zudik.

Egyházam békéje, jóhiszemű ténye
zők kímélése, az eset okozójának és 
rosszakaratú amanipulációjának semmi
s é g e  valamint velem szüleit szerénységem
és jó Ízlésem egyszer már lenyelette 
velem azt a szégyent, hogy egy egy
házi tisztségre történt megválaszt* tá- 
somat nyomban a választás helyiségé
ben megsemmisítették abból az okból 
hogy egyházam iránti anyagi kötele
zettségemnek nem tettem eleget, ho
lott egy egyházi közeg mulasztotta el, 
— kiszámított perfideriával — úgy az 
egyház, mint velőm, az egyház tagja 
iránti kötelességét. Nem is igen izga
tott a dolog, mert hiszen egy tucat 
tiszteletbeli, bizalmi tisztviselői álláso
mat sem óhajtom szaporítani.

Nem véiok véteni a keresztyéni tü
relem ellen, — legfeljebb a finom és 
kényes ízlés ellen, amiért eleve is el
nézést kérek, — ha más út hiányában 
ezen az úton tiltakozom az efféle in- 
sidiozus mesterkedések ellen s végre 
nyíltan szembe állok azokkal, akiket 
akárhogyan kerülök, folyton előttük 
vagy ha úgy tetszik, útjukban járok. 
Elvégre nem vagyok szent, de ám bo
lond sem.

Soha nem adtam rá okot, hogy 
bárki is egyházamhoz való szeretete- 
met bírálat tárgyává tegye. Ha van 
erre oka valakinek, álljon elő nyíltan 
hisz erre nézve már nyílt felhívást is 
intéztem minden renden lévő jó és 
nem jó akaróimhoz.

Akkor nem feszegettem tovább a 
dolget, áldott emlékű jó atyám kíván
ságára, de a folyton ismétlődő inzul
tusok folytán most már alkalmasnak 
tartom az időt arra, hogy miután ama 
— 1916. február hó 4-én közzétett 
felhívásomra kitűzött időre és illetékes 
helyre utalt felelet nem érkezett, hit
vány szószátyárságnak minősítsek min
den olyan iresinuátiót, melynek célja 
előttem legalább érthetetlen.

Életem, időm, csekély tehetségem 
a köznek szenteltem, ebbeli tevékeny
ségem kényekedve szerint bírálhatja 
bárki, de a szavahihetőségemben való 
kételkedést nem tűröm, mert már 
annyiszor ér ilyen s számtalanszor más 
formákban támadás és mert nem aka
rok küszöbb lenni, melyen minden
féle hitvány fráter kereszífil-kasul 
bukdácsol.

Még csak annyit, sejtem az efféle 
manőverek forrását, undorral fordulok 
el tőle és megvetem. Kerülöm a har
cot, dacára hogy egyik jó barátom 
összeférhetetlen természetű egyénnek 
minősitett ott a hol, de ha kényszeri- 
tenek rá, nincs hatalom most már, 
mely kényszeritsen kitérni előle, aanyi- 
val is inkább, mert e téren is invul- 
nerábili* állásponton a magam Iákán 
s nem mások által alámtólt póí'trlzrea 
akarok" állani.

Temesközy Géni són.

H Í R E K .
— Kitüntetés. A király a háború tartama 

alatt teljesített buzgó működésűk elismeréséül 
Fazekas Ágoston, vármegyénk alispánjának 
és Ur. Madarász Adorján járásunk föszolga- 
birájánk a II. osztályú polgári hadi érdem
keresztet adományozta. Minket közelebbről 
ez utóbi kitüntetés érdekel, amint akik tud
juk. hogy ez mekkora érdemeket jutalmaz 
a háborús viszonyok szülte rengeteg kormány 
rendeleteknek ^sikeres végrehajtásánál a hadi 
segélyezés, a közellátás árdrágítás! vissza-
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élések meggátlása és meg sok-sok ügyes 
bajos dolgok intézésénél. Szeretettel üdvö
zöljük járásunk fejét a kitüntetés alkalmából 
melyből a járás községi tisztviselőire is esik 
egy-cgy fénysugár-

— Hőseink kitüntetése, Kapala Gyula
hadnagy, sofiai távírda különítményhez be- 
osziatott posta és táv. s. tiszt, az arany ér
demkeresztet kapta a vitézségi érem szalag
ján. Singer Pál a bronz vitézségi érmet, 
Habony Pál honvéd a szolgálati vaskeresz
tet a vitézségi szalaggal az ellenség előtti 
kitűnő szolgálatukért.

— Elszámolás. A „Zsófia Országes Oyer- 
mekszanatórium" felkérésére, a Balatonsza- 
badin megnyílt 225 ágyas nagy hadiárva sza
natórium javára tanítványaim e hó folyamán 
két Ízben is gyűjtöttek pénzbeli könyörado- 
mányt. Az első gyűjtés eredménye 10 kor. 
5S fiil. A második gyűjtés eredménye 97 
kor. 43 fillér. Az előbbit okt. hó 2-án, az 
utóbbit okt. 15-én a szanatórium 25.340 sz. 
csekk-számlájára beszolgáltattam ; ugyancsak 
beküldtem a gyüjtölapokat is. A gyermekek 
nemes, emberbaráti érzését nevelő buzgósága 
108 kor. és 1 fillért hordott össze beteg test
vérei megsegítésére, úgylehet megmentésére. 
Ehhez az összeghez szívesek voltak hozzá
járulni 2 koronával özv. Ajlayné; 1— 1 ko
ronával : Lavatkáné, Altmann S., Bán Sándor 
Egedyné, M. L., özv. Labné, N. N., Kazin- 
czi Ádám és neje, özv. Hintsné, Szendrei 
János és István, Tamasi István, N. N., Gás
pár Júlia, Lendvai József, N. N., Olvasha
tatlan név, Balázs Albertné, Szabados Teréz. 
— A jószivvel nyújtott adonyokért, a beteg 
hadiárvák nevében, hálásan mond köszöne
tét, Abony, 1917. okt. hó 15-én, Vevtrán 
István  rk. néptanító.

— Gróf Csáky Károly váczi püspök 
hosszas és súlyos betegségéből annyira föl
épült, hogy egyházmegyéje ;kormányzásának 
vezetését is átvehette. A hivatalos ügyeket 
személyesen intézi, látogatásokat tesz és lá
togatókat fogad.

— A hősi halált haltak, az eltűntek 
és rokkantak összeírása. Az országos Had- 
segélyző Hivatal részletes statisztikát készít 
a háborúban elesett, eltűnt vagy hadifog
ságba esett és rokkanttá vált katonákról és 
azok hozzátartozóiról. Az adatgyűjtő iveket 
most küldték szét a városoknak és közsé
geknek.

— Szabadságolás. Az összes mögöttes 
országbeli kerületeknél beosztott és arcvo
nalbeli szolgálatra alkalmatlan szakképzett 
bognárok, pintérek, kádárok és ezek alkal
mazottai, valamint a kéményseprők, nyerge
sek és bádogosok, akik jelenlegi beosztásuk
ban nélkülözhetők, a honvédelmi miniszter 
346,456 számú rendelete értelmében novem
ber 30-ig hivatalból felmentendők és legu
tóbbi munkahelyükre szabadságolandók.

— Lehet táviratozni a harctérre. Ed
dig a hadrakelt sereghez nem leheted távi
ratozni. A honvédelmi miniszter legutóbb' 
rendeletével szabélyozta a harcztérre küld
hető magán táviratok ügyét. Ezentúl, — de 
csakis föltétien sürgés esetekben magán tá
viratokat is lehet küldeni a harcztérre hoz- 
zánktnrtozóinknak ugyanazon cim alatt, ame
lyet a tábori levelező lapokra szoktunk im i. 
A távirat legfeljeb 30 szóból állhat s dija 2 
korona. Feladás előtt a távirat szövegét be 
kell mutatni a legközelebbi csendőr parancs
nokságnál, amely azt átnézi s átvizsgálás

után továbbítja. A kézbesitheietlen távirato
kat a feladóknak visszajuttatják.

— Házilag készített ecet. A háború okozta 
nélkülözések közt nehéz gondot ad az ecet 
beszerzése, amelynek a béke idején néhány 
fillér volt az ára, ma pedig 3—4 korona 
közt lehet, ha ugyan lehet kapni. A közcél
nak akarunk szolgálni, amidőn a tudomá
sunkra jutott receptet közöljük, amellyel há
zilag csekély költséggel igen jé ecetet lehet 
készíteni. Négyliter vizbetegyünkfél kilogramm 
cukrot, főzzük fel s hagyjuk kihűlni. Ha ki
hűl, tegyünk bele 10 fillér áru élesztőt és 
meleg helyen (a konyhában) hagyjuk állani 
két napig. Két nap múlva tegyünk bele fél
karaj (de ne túl nagy) pirított kenyeret és 
állani hagyjuk két hétig. Két hét múlva igen 
jó használati ecetet kapunk, mely azonban 
kissé zavaros. Ezen úgy segítünk, hogy szűrő 
(filtráló) papiroson vagy sürü tiszta ruhán 
át szűrjük. A kész ecetet tartsuk állandóan 
langyos helyen s minél tovább áll, annál 
erősebb lesz.

5 szobás scép lakás
J eg y ző -u tca  27 . szám  alatt sza b a d  k éz
b ő l e la d ó , k öze l a  P iac-térh «z . T u d a 
k ozód h atn i a  h elysz ín en  a tu la jd on ossa l.

Ügyes feles kertészt
alk alm az konyhakerti n öv én yek  term e
lésére  Hártyán! Imre g a zd a sá g a  
P u szta -T etétlen  (A b o n y  vasúti á l l o 
m ástól 5  k ilom éter) h o l n a g y o b b  Ön
tözh ető  terület áll ren d e lk ezésre . L ev él
b e li m eg k eresések  Hártyán! Zoltán 
fö ld b ir tok osh o z , C z e g lé d  c ím re  in té - 

zen d ők .

A kar Ö n sz é p  le n n i?
K érjen  szakszerű  útm utatást 5 0  fillér 

vá la szb é ly eg  e llen éb en  discréten  k ü ld : 
Mátis Béla k ozm etik u svegy ész  K isp est

j ^ n j i n n r u i n i i n n j n ú n n n ' i

PERPETUUM
ellen barnaszénnel fűthető folyton 
í kélyba! A jelenkor legjobb kály

ha! Legtakarékosabb fűtési Teljesen 
szagtalan t Éjjel-nappal egyenletes, kel
lemes meleg ! Pontosan szabályozható 
hőmérsékleti Nincs korom! Nincs salak! 
Nincs pori Nincs kezelési Eyankiat 

csak egyszer kell befűteni 1

HIRSCH ÉS FRANK
Bndapest-Salgótirjini gépgyár l i  vasöntő 
r.-t, Bidajust, IL, iráu -nt 128. síim

URAi l l A
M O Z G Ó
Vasárnap, oki, 21-én három előadás

Páratlan sikerű, az egész országot 
lázba ejtő didalra jutott nagy film

KIRÁLYTIGRIS
II. rész.

Helyárak: E4?!*!,1'4* HK— í -- - - - -  FaBtartott iieiy 1.20
I. hely 1 K„ II. hely 70 fill., 
= =  III. hely 60 fill. = =

Gyermtkok i  délutáni ilfodtakon UH 
helyárakat fizetnek.

eaor f t m m .  unsiua e u a n  |
Jegyzés lÍTOTsei |

igazán  k e llem esen  akar m ulatni,
bem assa meg a  m o s t lag efab b aa  m afláim ét

GYÁRFÁS TELEFONÁL £ -£ t t£ t íS 5 í
*  A R A :  H e .  d e r e s  nmek.

’ *'*   » **»•««« i ♦    i használt hanglemez-

KIZÁRÓLAG WAGNER „HANGSZER
KIRÁLYNÁL**
kapható.

B U D A P E S T ,  V tI L , J ó z s e f - k ő r u t  Í S /v .

Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Ciegléden.


