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nem hagyott el hennánkét.
Határunk két hónap óta kérte, várta 

leste az esőt, a mindent megváltó, 
mindent élesztő tavaszi esőt, mint a 
hogy kéri, várja, lesi a mindent kie
gyenlítő s mindénre fátyolt boritó di
adalmas békét.

A kétségbe esés kezdődő perczeiben 
ránk tekintett az Ur Isten és megnyi
totta az ég csatornáit, áldásos esővel 
borítván el a földet, melyen itthon 
állatokként tülekednek s a melyért a 
fronton félistenekként verekednek az 
emberek.

Meg kegyelmezett az Ur Isten Sa- 
domának és Gomorrának, mert talál- 
tatádnak benne jók és igazak, akik éjt 
napot egyé téve, erejük végső meg 
feszítésével dolgoznak egyik kezükkel 
itthon és a fronton lévő családtagjai
kért, a másik kezükkel azért, hogy: 
elő teremtsék azt a 200 koronái, a 
mTfi mázsa rekviráít búzáért kell adnia 
szemforgató uzsorás embertársának, 
azért a két koronáért, a mit 15 méter 
fekete czérnáért kell adnia rongyai 
javítására de azt is csak úgy kaphat
ván el, ha meg k ét koronáért pirosat 
is vesz, a mire talán a boldug világ
ban sem lévén szüksége, most is el
dobhat ; azért a három koronáért, amit 

. 1 liter tejért keli adnia beteg gyermeke, 
vagy agg szülei számára ; azokért sok
sok koronákért, melyekkel könnyeket 
letörölni, özvegyi bánatot enyhíteni, 
árvák sorsán javítani, didergő és mez
telen testeket melengetni és felruháani

Isten
és sok-sok keserűséget panaszt -kiosz
tani vélünk, de sokszor a bankokba 
vándorolnak.

Krisztus menybe menetelét követő 
50 ik napra, *P en tecostes*, elküldé 
az Ur Isten az ő egy fia által meg
váltott emberiségnek vigasztalására 

és elméjüknek még 
világositására az ö Szent Lelkét, hogy 
betelvén az isteni félelem magasztos 
érzésévei, az hirdessék élet, az igaz
ság és az ember szeretet diadalát a 
halál, a tévelygések* és a gyülöfkődők 
fölött.

Minden esztendőben megünnepeljük 
az isteni ajándék vételének e magasz
tos évfordulóját, de egyre halványodik 
lelkűnkben annak czélja is jelentősége.

A háború öldöklése, a mérhetlen 
kapzsiság és ellenségeink határtalan 
gyűlölködése egyre szorítja ki be
lőlünk Pünkösd ünneplésének felemelő 
érzéseit, jaj nekünk, ha az úrrá lesz 
felettü nk és nem fog találtatódni senki, 
akiért az Ur megkegyelmezzen Sodo
rnának 1

Ám ez lehetetlen. Az Isteni ajándék 
szentséges ereje ki nem veszhet a ke
resztyén világ lelkületéből ; a világ 
felfordulásából felszínre vergődött ocs
mányságok el uralganak felettünk, 
még a felfordulás tart, de azután el
jön a számoskodás ideje és az isteni 
ajándék megvilágításánál meg fogjuk 
látni, hogy minek van nagyobb ereje : 
a pénznek e, vagy a becsületnek ?

Gyerünk a templomba!
T e m e s k ö z y  G e r z s o n

Rokant katonáink Ünnepe. Király Kálmán. B. Szabó József, Károly
keresztet: Lipák András és Habony Fe- 

í rencz, ez utóbbi az !. oszt. vitézség! 
érem tulajdonosa. Ezek a kitüntetések 
az érdemeken felül Fábián alezredes 
nagylelkűségének bizonyitékai.

A 68-ík gyalogezred kötelékébe tar
tozó rokkant katonáink kitüntetése al
kalmából, Dr. Klein Antal zászlós, mint 
az ezred megbízott tisztje, kedden d. 
e. 9 órakor megjelenik a városházán, 
hogy az alábbi kitüntetéseket ünnepé
lyesen kiossza : ! oszt. ezüst érmet és 
Károly keresztet kap Király Antal Csib- 
rány Sándor, I eszi. ezüst érmet: Mé
száros Ferencz, Hornyik László, Kovács 
János, II. oszt. ezüst érmet Károly ke
reszttel : Palásti Pál, Nagy Sándor,
Bencsik Sándor, Hornyik István, II. 
oszt. ezüst érmet: Guti József, Csőke 
Mihály Donovics József, Göncöl István,

H Í R E K .

— Jótékonyság teréről. Özv. Pa- 
lásthy Istvánná 2 koronát juttatott hoz
zánk eay hadban lévő katonának iker 
gyerrne* ágyát fekvő neje gyámolitá- 
sára melyet mi 3 koronával ki egé
szítve illetékes helyére juttattuk.

— Majális. Ilyen is régen volt már

Felelős szerkes; 5 és k ia d ó  

T E M E S K Ö Z Y  G E R Z S O N

Nyilterek, hirdet isi dijak é* 

előfizetések a sí rkesrtőség
hez küldendők.

nálunk. Punkösd másnapiéi Kelemen 
László vendéglőjének szépen feldíszített 
udvarán tartanak most ilyet a várme
gyei és az abonyi rokkantak egyesü
letei javára. Mondánk sem kell, hogy 
sikerülni fog ez a ritka mulatság, 
mint mindegyik, melyet rokkantjaink 
és Kelemen László rendeznek a kettős 
czél: a rokkantak ügyének felkarolá
sára és a fiatalság tisztes szórakozta
tására, mely legjobb ellenszere a csüg- 
gedésnek.

— Országos vásárunk f. hó 26-án
tartatik meg, melyre minden nemű ál
latok fefhajthatók s a mely a meg
változott idéjárás folytán élénknek 
ígérkezik.

— A róm. kath. Telkes g azd a
ság  választmánya a következő átiratot 
kapta: Jegyzőkönyvi kivonat. Azon 
alkalomból, hogy a róm. kath. lelkes 
gazdaság pénztára az iskolának adott 
Hatezer korona kölcsönt felajánlja, az 
iskolaszék ezen nagy lelküségért egy
hangúlag köszönetét nyilvánítja és azt 
jegyzőkönyvi kivonaton a róm. kath. 
felkes gazdák választmányával tudatja. 
Az abonyi róm. kath, iskolaszéknek f. 
é. márcz. 24-én tartott üléséből.

Lévmy Mihály 
elnök,

— Uj tanítónő. Wihlidka Mária 
lemondásával megiresedett tanítónői 
állomást Rusvay Erzsébet kocséri ta
nítónő megválasztásával töltötte be a 
róm. kath. iskolaszék. Az" uj tanítónő 
már meg is kezdte működését a köz
ponti iskola I. osztályában.

— Zita királynénk fővédnöksége 
alatt működő „Hadi Árvaleány Otthon" 
javára az ujszászi úti rk. népiskola
III. oszt. tanulói a királyné születés
napján gyűjtést rendeztek, amely al
kalommal befolyt 53 kor. é 60 fillért 
a miniszt i rendeletnek ni-gfelelőleg 
az „Az Erdélyi Pártfog :gyesület“ 
Igazgatós, g inakKolozsvá 05. számú 
utalványon maguk a gyűjti jyermekek 
elküldték. Hozzájárulni veskedtek 
2—2 koronával: Nagy La,. -, Lavatka 
Gyula, Olvashatatlan aláírás, N. N., 
Kis Józsetné, Marsh János, .fj. Trepák 
Mihályné l —1 koronával : özv. Hints- 
né, Nagyné Jeszenszkyné, Nagy Lajkó, 
Nagy Böz 'ke, Kis Gyuláné, Drávay 
Veronka, í M. N. N. Poiónyi Gyula, 
N. Szabó séf, Czigony stván, Cs. 
Varga Jáno né és többen isebb adó-



2-ik oldal. A B O N y  , Ú J S Á G
Hiányokkal. A gyüítö gyermekek kö
zül buzgóságukkal különösen kitört'ik: 
Nagy Bözsike, Novotta Etuska, Pa ín- 
ki Gizella, Sándor László, Kis Bála, 
Palásthy Ferenc.

— A véd h im lő o lt á s  folyam; : óan 
van. Minden vasárnap délután 2 irá- 
tól fél 3-ig eszközöltetik a vá" lá
zánál. Felhivatnak a szülők, ho:> kis 
gyermekeiket ne mulsszák el bem. .ni, 
mert erre a törvény is kötelez, d pa
rancsolja ezt a szülői jó érzés is.

— Szolnoki laptársunk írja, így 
a Máv. igazgatósága megszüntet a 
katonai gyorsvonatot és május -ig 
megindul Arad Szolnok és Búd, est 
között a polgári személyeket sz .itó 
gyorsvonat.

—  A  c s é p ié ih e z  b e n z in n é  ' be
s z e r z é s e . A csépléshez megkiv- lató 
benzinszükségletet legkésőbb e !■ vé
géig keli bejelenteni a szokásos rla- 
pokon a földmivelésügyi ntinisztum  
XII. A 2. ügyosztályánál. A bejek tést 
hatósági bizonylattal kell megertki eni, 
mert ennek hiányában azt nem veszik 
figyelembe.

— A „Hangya" igazgatóság, ez
úton kéri azokat a tagokat, kik nég 
a jegyzett üzletrészek árát nem fi; tték 
ki, hogy ebbeli kötelességüknek n inéi 
előbb tegyenek eleget. Üzletrészek azo- 
naii fizetés mellett rövid ideig nég 
mindig jegyezhetők Szaitz Gábor üzem
vezető igazgatónál.

— C érnát kapnak a háztartások.
Budapestről vesszük az értesitést, hogy 
a Pa m utk özpont gondoskodni fog a ház- 
tartások szükségletéről. A javításokra al
kalmas cérnajegyek ellenében 50 méteres 
gombolyagokban bocsátja majd a kö
zönség rendelkezésére. Az ilyen gom
bolyagok most készülnek a pozsonyi 
cérnagyárban s valószínű, hogy már 
jusban már sor kerül azok szétosztás ára

XXII. évfolyam.

— B or-és B orpárlatkivitel Uk- 
ra j uába, A debreczeni kereskedelmi 
és iparkamara hiteles helyről érkezett 
tudósítás alapján felhívja az érdekelt
ség figyelmét arra, hogy az URrán 
kormány az alkohól behozatali tilal
mat felfüggesztette s így bor és bor
párlat és általában mindenféle szeszes
ital Ukrajna területére kivihető. Az 
Ukrajnában irányuló kivitelre vo lat
kozó ajánlatok a Magyar Áruforgalmi 
irodánál nyújtandók be, amely azo
kat illetékes helyre továbbilja.

— A vasu tasok  fizctésren ie -  
zés« A Máv. tisztviselőinek, alkalma
zottjainak és munkásainak an igi 
helyzetét javítandó, a minisztertar! :cs 
108 millió 375 ezer korona újabb ,i-

adást szavazott meg, amelyet egy u- 
jabb 200 milliót jövedelmező tarifa- 
emelésből fedez. A munkások alap
bérét emelik, a tisztviselők pedig a 
tiszta jövedelem 25 százalékát fogják 
jutalék címen kapni. Ez az idén fize
tésük egy negyedének felel meg. Az 
egyes fizetési lételek többek között 
igy változnak; A IX. fizetésű osztá
lyú alkalmazottak kapnak 3900 koro
na hriyett 4620 koronát; az V, fize
tési osztálybeliek főmérnökük, titká
rok, főelenőrök) 9150 korona helyett 
11. 400 koronát; a IV. fizetési osz
tásban 14400 korona helyett 18. 
180 koronát. Állomási felügyelők, 
irodakezelők 2900 korona helyett 3440 
koronát. Állomási előljárok 4600 ko- 
helyett 5590 koronát. Málházók, hi
vatalszolgák 1900 korona helyett 2270 
koronát. Mozdony felügyelők 5300 ko- 
rvna helyett 11 220 koronát. Vizsgá- 
jó főkalauzok 4000 korona helyett 
5410 koronát; főkalauzok 6640 ko- 
korona helyett 8870 koronát. Egyál
talában a mozdonvezetők fizetésemel
kedése nagyobbarányu mint a tisztvi
selőké.

Yiszketegséget, sömört, riiht

A “Hangyánál,, befizetett 1074 tag 
4031 részvény utáu 80620 koronát és 
4031 felnevelés diját. Összesen 84651 k.

Nyilttér.
Felmerült eset alkalmából értésemre 

esett, hogy vannak akik nem tudják, 
hogy ki itt az anyakönyvvezető. Az 
eféle kételyek szempontjából inditatva 
érzem magam annak közlésére, hogy 
a m. kir. Belügyminister ur által 1897 
jan. 6-án 116441 sz. rendeletével anya
könyvvezető helyettessé, 1901. április
9-én 35985 sz. rendeletével pedig az 
abonyi állami anyakönyvi kerület anya- 
könyvvezetőjévé neveztettem ki, ennek 
a kerületnek az állami anyakönyvveze
tője tehát egyedül én vagyok.

Tetnesközy Gcrzson 
Dr. Szentkirályi stván járási orvos orosz 

fogsásból szerencsésen hazaérkezvén, orvosi 
hivatalos és magán működését megkezdte. 
Rendel délután 2-ról 5  éréig.

Bérszántást keresek
tarló buktatásra V. D. 80 ló erős mo- 
tor ekémmel. Baki Károly Czegléd.

Első Keresztény Temetkezési
Vállalat.

Szent István-tér 2  sz. (kaszárnya épillet- 
Ajánija temetkezési kegyeiét cikkéit; érez és 
más nemit koporsóknak kőkereszteknek, a.any 
és ezüst felirásu kosza ínszalagoknak, — a 
háborús viszonyok elleni e is a legjutányol 
sabb és legjobb kiszolgálása mellett, amit 
annyival is inkább eszközölhet, mivel Ügy
nököket, teihajtókat a .vá. alat nem tart

A gyászkocsiba a vállalat 
díjtalanul

saját fogatát bocsátja tisztelt vevői 
rendelkezésére.

a leggyorsabban elmulasztja a dr.
Flesch-féle eredeti törvényesen védett

nsk ab oform  -  barna  
z s ír 11

Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig ere
deti pecsétes dr. Flesch-félét kérjük. 
Próbatégely 2'30 K, nagy tégely 4 K, 
családi adag 11 kor.

Kapható helybeli gyógyszertárakban, 
vagy direct a készítőnél rendelhető: 
Dr. Flesch E. „Korona" gyógyszertára 
Győr.

Vételénél a „SKABOFORM” véd
jegyre ügyeljünk!

URAMBA
M O Z G Ó

Pünkösd mindkét 
napján, május ho 19, 
és 20-án d. u. 7 o. 
és este fél 9 orakor.

Venoep
h a b

Pásztor Árpád regé
nye 4  felvonásban 
Főszerepben Lenkefy 

Ica

H e i j á r a k : p á h o l y ü i é s 2 - 5 o ,

Fentartsít helv 
2 k., I. hely 1*50 k., lí. 
hely 1 k., III. hely 70 fill.

IQTERNB5RG "ARMON,KAI | J  —- .. hangja n a g y szerű !
|  ”  BUDAPEST, V; RÁKÓCZI-UT 60., saját palota.

Ktünő hangú, háromváitós,
a c zé isa rk u ..............................K 5 0
Még finomabb, o r g o n a
hangú ................................... K  8 0
2-soros,21 billentyűs, finom K  1 8 0  
R ende lésnél a  pénz előre beküldendő.

Nyomatott Sá. Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czeelédsn


