
MSGJELEN1K 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési érái;:

Egész évre . 10 korona 
Félévre . 5 „
Negyedévre . 2'50 
Egyes: szám ára 20 fül.

XXIII. évfolvám.

mm
Abony, 1911, ári szeptember bó 29. 39-ftr

MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Felelés szerkesztő és kiadd • 

TEMESKÖZY ŰERZSON 

Nyilterek, hirdetést dijak ét 
előfizetések a  szerkesztése*- 

I1 1 2  küldendők

l l ín f  IrAsmsnmroÁ art kivtA '<***■ Ezután Küry Albert szónoki alispán„Mint kormányzó es lirô>,v.̂ megnyitűíta a gyül,5t »az esperes
igazságosan ítélek és JWkiismereteseií letette az esküt, Küry egyházmegyei 
teljesítem kötelességemet egyházam tör- gondnok üdvözlő beszéde után az espe-
vjjnyeinek megtorlásában és megtartá
sában

rés megtartotta nagyszabású programm- 
beszédét s a gyűlés áthelyeződött a

a ref. templomban Kiss Zsigmond 
esperes ajkairól elhangzottak.

Ekként szóltak az eskü szavai, melyek városház tanácstermébe, hol Lévay
Mihály v. püspök vezetésével a r. kaíh. 
egyház híveinek, iskolaszékének és 

Súlyos'szavak s aki elmondta, annak tantestületének ; Pintér Gyula elnök 
nehéz terheket rak vállaira. vezetésével a helybeli zsidóság kül-

Ismét kormányoztad tehát a kecs- döttségeink, Nagy Lajes jegyző veze- 
keméti nagy ref. egyházmegye. Ide tésével a képviselőtestület és előljáró- 
jönnek tehát az egyházak elöljárói és ság és a város közönségének, végül

Papp Péter vezetésével a ref. presbi
térium üdvözleteit fogadta .az esperes.

Két órakor a Kossuíh-szállóban 200 
terítékes diszebéd veit, melyen feleke-

a hívek ügyes-bajos dolgaikban, igaz
ságért, megnyugvásért. Nem kételked
hetünk benne, hagy azokat meg is 
tulálják, feltétlenül, mert hot találhat
nék meg az aly bizonyosan, ha nem zet különbség nélkül vett részt váro- 
a lelkész-bírónál, aki nemcsak parag- sunk társadalmának színe, jaya.
rafusokkal mérlegeli és rideg észszel 
mérlegeli az eseményeket, hanem sző

Felköszöntőket mondtak dr. Joó Imre
tanár Szokó József or*3S. képviselő az

vével, leikével is. És ott, ahol a szív esperesre, Bakó képviselő az ebédet 
és lélek birál és ítélkezik, az igazság rendező hölgyekre, külöo Fábián-Isf-

ron Szolnokról Abonyba rándultak it 
abból a célból, hogy megtekintsenek 
egy alföldi falul a nagyobb fajtából. 
És megálltak vala a Hirsch-féle bolt 
sarkán s onnét gusztálgatták Abony- 
nak e pontról áttekinthető részletét. 
Mindjárt szemben feltűnt nekik a 
„Kossuth" vendéglő.

Jó nagy korcsmája van Abonynak, 
egészen stilszerü ehhez a nagy faluhoz, 
jegyzé meg az egyik. Ugylátszik mula
tós emberek laknak itt. Az utcák szé
lesek, a pityokos emberek egész kényel
mesen ödönyhetuek egyik ároktól a 
másikig.

Majd a templom koloszszális épü
lete ragadja mag figyelmüket. íme, 
mond a másik, a templom mégis jóval 
nagyobb a korcsmánál. Tehát inkább 
vallásosak ebben a faliban az embe
rek. mint részegesek. Aztán mindket
ten a lakosság vallásossáp mellett 
döntöttek, mert még a nagykorcsma 
bánatos, néma hangulattal bámult reé-

vidéki vendégekre, dr. Heteasy az sirató gyászos akkordja.

mindég kéznél van s ehhez van a mi vánnéval, a fényes ebédért a nagy juk, azonközben feléjük szűrődött a 
mecgyugvásunk és mindeneké, akiket figyelemért, Papp Péter főjegyző a reggeli mise orgonájának hős katonát
ilietend.

Nagy lélekemelő ünnepély volt espe
resünk beiktatása, azé az esperesé, 
akit az egyházmegye 50 szavazatával, 
tehát egyhangúlag ültette Kiss Zsig- 
mondot a „kormányzói és bírói"

esperesre, Küry alispán az egyház
megye vezérférfiaira, Dombz Béla a 
jelenlévő zsidöhitközfégi tagokra, ké
sőbb Lévayra és Kiss Zsigmondra; 
Lévay Mihály az egyetértésre és pieg-

A parochia platánjai alatt végigsé
tálva értek a felvezeti lépcsőkre s 
innét veiték szemügyre a városházát 
s a* előtte nyüzsgő napi piac népét, 
amely ez alkalommal, aratás lévén, 
nem mutatta Abony lakosságának sszékbe, — dr. Joó ímre tanár szavai értésre, Bakó József Lévay Mihályra, 

szerint, — „mint az egyházmegye vezé- Küry alispán az uj magyarországra, a élénkségének normális képét Ezen
reinek egyik legkiválóbbját," ‘

Üdvözöljük mi is őí nagy hivatásé
harcosokra és az elesettek emlékére s 
végül Temesközy Gerzson a másfele-

nem. ütköztek meg, mert hiszen a 
körülményekkel tisztában voltak, de

bán és kívánunk neki erőt áldásos kezetek megtisztelő megjelenésükért- ̂  már szeget űtöH a fejukben: hogyan 
működésébe* mondott hálás köszénetet. lehet Abony falunak,[városháza. Később

* .  * Este fényes közvacsorára gyűltek nyert jnformácié révén megtudták
még össze vendégeinké társadalmunk an„ak lörténeti eredetét Eeyé5irántRef. egyházunk fényes ünnepet szen

telt az esperes beiktatására és az egy
házmegye közgyűlése alkalmából, mely 
szerdán reggel 8 érakor kezdődött 
diszisteni tisztelettel. Pompás látvány

kiválóbb tagjai, vacsora után pedig városházunk konstrukturája ^nyerte  
táncra perdült a fiatalság s a eled- k ésü k et s azt mondották, hogy ez
hetlen szép ünnepéiy reggel felé ért 
véget, melynek, pompás rendezésért

volt a mintegy 40 polistos pap az ur Fábián Istvánnén és lelkes hölgy gár 
asztala körül. A bevezető az esperes diján kívül Király Ferencaé és Szabó 
mondta, mely után Domby Béla, a Sándoré az érdem, 
jászberényiek költő papja gyönyörű 
beszédben méltatta a reformáció 400 
éves történetét; majd Pakonay Dezső 
nagykőrösi lelkész áldotta meg az uj 
esperest, miközben uz énekkar remek„ , , , Hatunatdr fényképész lennék, iekap-
éneke gyönyörködtette a felbuzdult tant volna, mint háborús emlékei, azt 
lelkeket.

az épület Abony épitkezésgben vonzó 
erővel fog bírni, azaz a lakóházak is 
hova tovább méltók fognak lenni ehhez 
a minden tekintetben sikerült épület
hez, amely nemcsak Abonyban, de 
nálunk is megálianá helzét. Az előre
látás és fejlett eszthétikai érzékével 
bírt Abony magisztrátusa, amikor ezt 
a helyes épületei a községi közigaz
gatás céijaira emeltette; példái statuált 

,  tAI n. r„c., ... ... ,  a2 ^ ‘kező lakosságnak hason lé cse-
a kc! p#rosz feltet’ ak,k * mult »>;*- iekvésre, jegyzik meg a porosz tisztek.

Egy kis történet.
Irta ; Gnóm.
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Bgy-két pillantást vetve a takarékpén- 
térak modern épületeire, helyeslést 
kifejező fejbólintgatással fordultak meg 
és sétáltak- visszafelé a kiinduló pont
hoz. ahol n megrendelt kocsi már 
várta őket.

Visszatértükben néhány pillanatot 
szenteltek hírneves írónk szobra meg
teli intésének. Letérték a gyalogjáróról 
s miedketten megálltak á szobor előtt 
s kegyeletes elmélyedéssel vizsgálget- 
ták feledhetetlen költőnk kemény, át
ható tekintetét. Olvassák: Abonyi Lajos, 
Márton Ferenc. Ezt nem értem, ütkö
zik meg az egyik, két hires ember 
neve és csak egy szobor! Hogyan 
lehetséges ez? Hja, kedves barátom, 
— szál a másik — úgy látszik, a 
magyarok már túl tesznek rajtunk az 
élelmességben ; ők már odáig jutottak, 
hogy két hires embernek csak egy 
szobrot emelnek! Ezzel a meggyőző
déssel vettek búcsút a szobortól s tér
tek vissza kecsin Szolnokon rosztoló 
ezredükhöz.

H I R E  K.
— A szerdai közebédon Bakó

József körösi lelkéez, orsz. képviseli 
löbb humoros felköszöntőt mpndott, 
melyekből azonban ki-kl csendült egy
két komoly szó. A többek között foga
dást ajánlott, hegy egy hónapon belül 
törvényjavaslatot terjeszt be az erszág- 
gyülés elé, hogy a kalh. papok nőt
lenség; fogadalma töröltessék el. Nem 
talált ellenvetésre s talán nem fog 
találni az országgyűlésen sem.

— Halálozás Járdán Imréné Tam- 
sitz Borbála, volt szülésznő, hosszú 
és súlyos szenvedés után múlt héten 
elhunyt. Előkelő iparosunk gyászában 
sok jó rokon és ismerős osztozik. — — 
Dániel Ferenc ny. vasúti őr 91 éves 
korában meghalt.

—' A gazdakör áru helyisége múlt 
kedden, a záros választmányi tag hir
telen történt megbetegedése felytán. 
zárva maradt, kedden nyitva lesz. Akik 
Székács búzavetőmagra igényt tarta
nak, jelentkezzenek Tetnesközy Ger- 
zson jegyzőnél. Egy 15 soros vetőgép 
is van t aktáron, továbbá egy répa
vágó és darálók.

A baromfikfvitel szabályo-
A hivatalos lap aug. 31-iki 

számában az Országos Kőzzéieime- 
zési Hivatal által közzétett hirdetmény

Nyomatott Sárik Gyula

újólag szabályozza a baromfi kivite
léi. Eszerint mivtfenféle baromfit csak 
azon szállíthatnak ki- külföldre akik 
ezzen üzletszerűen már 1915-ben is 
feglalkoztak. A kivitt baromfi felét a. 
Fővárosi Baromfi Akciónak kei! ren; 
delklkezésre bocsátani.

— Az uj katonai ellátási tör
vény. A, katonái ellátásról rendelke- 

,ző negyven éves (örvényt uj törvény 
váltotta fel. A könyv, melyei a nép
szava könyv kereskedése adott ki, 1 
korona 60 fillérért minden könyvke
reskedésben kapható.

— Húst vasárnap rém lesz szabad 
árusítani s igy a vasárnapi husszük- 
ségiet ezentúl szombaton kell besze
rezni, mert a miniszter csak szeptem- 
tember 15-ig engedte meg a húsnak 
vasárnaponként árusítását.

— A tiszai halászati jogot Szol
nokon e. hó 19-én adták haszonbér
be árverés utján. Ezt a halászati jogot 
egy közkereseti társasággá alakult ha- 
lásztársaság vette ki a régi 20 ezer 
koronás bérösszeg helyett 50 ezer 
koronás évi bérért.

E l a d ó  l í S f b » n S l J 2 í :
Bégünkbe* tudhaté meg.

Szives tudomásul.
Négy éves katonai szolgálatomból 

szabadságoltatván, azon helyzetbe 
vagyok, hogy a

bádogos iparban
működésemet megkezdettem, ajánlom 
ezen szakmába vágó munkásságom 
régi rendelőim és a t. közönség figyel
mébe és pártfogásába.

Engel Zsigmond
3—3 bádogos-mester.

viszKergoseoet. somon, runt
“ —* * w».-»uiaot.ja á
dr. Flesch-He . redeti, ItSrv. védi tt

„Skaboform“-k«n6cs
Nincs szaga. Nem •pi.-.zkit. Mi 
dig eredi pecsétes dr, Ftesch-fé- 
lét kérjünk. Próh.tlégely 3.— K. 
Nagy tégely 5 K. Családi tégely 
12 K. — Kapható a helybeli 
gyógyszertárakban vagy direkt a 

készítőnél rendelhető. :: 
Dr. FLESCH E. „Korona" gyögy- 
:: szertára, GYŐR. -
Vételnél a , Skaboform" véd- 

jegyre figyeljünk ::

Értesítés
Tisztelettel értesítem a háztulajdo

nos és építtető közönséget, hogy min
dennemű tetőfedéseket elvállalok, u. 
m pala,  c s e r é p ,  k á t r á n y a 
in e z fedését. Állandó pala és cse
rép raktárom van. A legjobb m ü p a- 
I a és c s e r é p  nálam kapható jutá
nyos ároa. Javításokat úgy pala, mint 
cserép tetőknél pontos és lelkiisme
retesen teljesítek, jutányos ár mellett

Becses pártfogást kér

BULYOVSZKY DÁNIEL 
Czegiéd Herczeg-u. 31.

Első keresztény Temet
kezési vállalat.

Szent István-tér 2 sz. (kaszárnya 
épület) Ajánlja temetkezési kegyelet 
cikkeit; érez és más nemű koporsók
nak, kökereszteknek, arany és ezüst 
felirásu koszoruszalagoknak, — a há
borús viszonyok ellenére is a legjutá- 
nyosabb és legjobb kiszolgálása mellett.

A gyászkocsiba a vállalat 
díjtalanul

saját fogatát bocsátja tisztelt v e 
vői rendelkezésére.

URÁNIA MOZGÓ

Ma, vasárnap 29-én

fél 8 és fél 10 órakor

villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.

Világhirü mozi film.
Második rész.
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