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A b ék e  k a rá cso n y a .
A harmadik háborús karácsony es

téje száll le reánk ma Amikor 1914. 
nyarán kitört a világháború — emlé
kezzünk csak vizsza — mindenkiban, 
laikusban, katonában az volt a meg
győződés, hogy háborús karácsonyunk 
egyáltalán nem lesz. Mindenki azt 
mondta, hogy a világ ezt a rettenetes 
öldöklést, ezt az irtózatos gazdasági 
megfeszitettséggel járó világháborút nem 
bírja ki három hónapnál tovább. Azu
tán eljött az első fekete karácsony, 
olyan fekete karácsony, a milyen még 
talán a világtörténelemben nem v It 
és a világháború folyt tovább. Ránk 
virradt a második háborús karácsony. 
Immár beletörődtünk és csak a cso
dától vártuk a megváltást, csak remél
tük, de már nem hittünk, és íme e 
elérkeztünk a harmadik karácsonyhoz.

Még néhány héttel ezelőtt azt hit
tük, hogy ez a karácsony éppen olyan 
fekete lesz, mint az eddigi karácso
nyok. De néhány nappal ezelőtt, a 
központi hatalmak kormányai olyan 
karácsonyi ajándékkal lepték meg né
peiket, amely karácsonyi ajándék a 
legpesszimistább, a légbusabb embe
reket is felvidította egy pillanatra. A 
központi hatalmak felajánlották a bé
két az ententenak. Nem a politikai 
tényt akarjuk e mai napon megvilágí
tani és kommentálni, csak a tényt.

Hivatalosán, a legmagasabb helyek
ről hangzott el most már a béke szava 
és mintha a Világháború áthatolhatat
lan vérszagu sötét éjszakájába vala
honnan messziről belepislögna a béke 
halvány gyertyácskája.

Még fekete karácsony az idei js, de 
ez a feketeség már nem olyan nyo- 
másztó, nem olyan sötét, mint az ed
digi háboríts karácsonyok feketesége. 
Tudjuk nagyon jó, hogy az entente 
vezető-politikusai még mindig hangos 
szóval hirdetik letörésünket, de akármit 
is mondanak, és akármilyen nyilatko
zatokat tesznek a nagy nyilvánosság 
mögött, a zárt ajtók mögött már ta
nácskoznak és most vajúdik a béke.

Ma, holnap, egy hét múlva vagy egy

félév múlva lesz a béke, azt termé
szetesen ma rpég nem lehet tudni. De 
annyit már láttunk, hogy a zárt ajtók 
mögött mindig más történik, mint a 
nemzet szírié előtt. Érezzük és tudjuk, 
hogy győzelmeink végül is meghozzák 
majd nekünk a békét.

A béke galambjának első szárny
csapását halljuk a karácsony harang
szavából és reméljük, hogy a kis ga
lamb nemsokára, teljes frisseséggel fog 
már repülni.

Mindenütt a világon megkondulnak 
a karácsonyi harangok és mindenütt„a 
világon az a boldogító tudat tölti meg 
a sziveket, hogy nincs már messze a 
végső szabadulás napja, már közele
dik a béke angyalának a diadalmeneté, 
és a jövő kar$|sony már mindenesetre 
a Béke karácsonya lesz.

Addig pedig szedjünk erőt a hábont 
hátralevő napjaira és gyüjtsíink erőt a 
karácsony ihletéből a háború utáni nagy 
munkára, küzdelemre.

Menekültjeinkről.
i Ne higyjüií azonban, hogy a puliszka ki- 
I sajátított eledele volna a székelynek, fogy- 
j aszija azt a román „mamaliga" és az olasz 
j „pplenta* nevezet alatt.
| Egyébként a székely táplálkozásában a  vát- 
[ tozatosságot követi. A puliszkát elég sűrűn 
j; váltja fel a hüvelyesekből, juh és kecskehús- 
: ból készült eledel. Míg állatállományát ah á- 
| ború meg nem apasztotta, a, székely tömlö- 
i tűrő világhírre tett szert Volt ott mindig 
j ennivaló bőven.

Az étkezési idő tekintetében eltérnek az 
1 alföld népétől, amennyiben naponta rende

sen háromszor étkeznek "s a  fő étkezési idő 
a dél, míg nálunk az alföldön az est, ekkor 

I költik el az estebédet. Ez a szökés azonban 
: nem általános. Családok és időszakok sze- 
: rint változik.

Nagy átlagban a  magyar nép híres munka- 
; szeretetéröl, munkabírásáról s abban való 
i kitartásáról. A székely magyarnak jelszava:
I .vágjuk le mind s aztán gyerünk haza!“ Ez 
: azt jelenti, Hogy ha valami dologhoz hozzá 
, akar fogni, nem tétovázik sokáig, hanem azon- 
i na! hozzáfog, gyorsan végez s aztán leheve- 

redik, hogy ujult erővel vághassa le mind 
a mi még hátra van. Mikor a szabadságharc
ban Bem tábornok alatt harcoló székely hon
védek megpillantották a Szetten körül hul
lámzó roppant nagy számú orosz hadsere

get, tűzbe jőve ódakiáitották Bem ap ónak : 
Rájta, tábornak úr, vágjuk le mind s aztán 
gyerünk hazai* S aztán? — Az orosz had
sereg Nagyszebenitől alaposan kikapart. Vál
jon most az oláh hordákkal szemben alább
hagyott — e a székely virtus ? Erre a fényes 
győzelmek megadták immár a választ.

A székely egészséges észjárású. Mindig 
átgondoltan, Szép sorrendben adja elő mon- 
dókáját. Gondolat világa csodás, mind ja egyik 
leírásában Pásztor Árpád jeles Írónk, aki 
múlt hó elején az efső visszatérőkkel Szé- 
kelykeresztúron és Héjjasfalván gyakran be
szédbe egyeiedett s újólag felfedezte a  nemes 
székelynépet, azt a  népet, amelyről a n y u g a t i  

modernség vihara nem téphette le  a z  ő s ie s  

ruházatot, nem dönthette le az ősies szövőszé
keiket, nem irthata ki az ősies idiómákban 
gazdag, magyaros nyelvezetüket, ősies szo
kásaikat.

(Folyt, kőv.)

Szőlős gazdáink 
k figyelmébe.

— Nagyszabási mozgalmat indított meg 
Na3y Lajos jegyző az abonyi szeszfőzde fel- 
álitása tárgyában mely ügyben i  hó 16-án 
egyszükebb, csütörtökön egy iágabb körű 
értekezletet hivott össze s nagy szakaratottság- 
g a í s  az abonyi termelők érdekeit nagyban 
felölelő előadásával világított rá a jövő ki
látásaira. E tárgyban ma délután 3 órakor 
tartják meg szőlőbirtokosaink alakúló gyűlé
süket a városházán.

A mai napon bőven kifogja fejteni Nagy 
Lajos jegyző azokat az okokat, melyek gyors 
cselekvésre késztetnek benfinket, hogy 
szeszfőzdénket felálitsúk.

Tuevalevő dolog, hogy a kormány a kisűs- 
töket teljesen beszünteti s csak központonti 
fözdéket engedélyez korlátolt számban s csak 
ott, a hol arra 'szükség van és megtelő ga- 
ranczia prosperálásához. Ha példától mi el
késnénk igényünk és készségűnk bejelenté
sével, elesnénk attól, hogy Abonyban szeszt 
főzhessünk s akkor hordhatnánk cefrénket 
valamelyik szomszédos városba kifőzni, vagy 
meghatározott áron eladni, végső esetben 
pedig a trágya dombra önteni. December 
31-ike az a nap, ameddig válalkozisúnkaí 
bejelenthetjük s a  mai nap az utolsó, hogy 
ez iránt elhatározásra jussunk.

Fontos tékát a ma délútáni értekezlet és 
azon meg; kelt jelennie minden szőllős gaz
dának és támogatni Nagy Lajos jegyzőnket 
azon fáradozásaiban, törekvéseiben melyeket 
érdekeink megvédésében oly nagy buzgalom
mal kelejt.

Jöjjünk tehát össze mindanyian s minden
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tétovázás nélkül mondják ki, hogy egy szesz
főző bénánkét feltétlenül meg Ölet, engedé
lyezését kívánják s felállítását akarják.

A pénteken tartott értekezlet ezt már elvben 
kimondta s az aláírások sorozatát meg kezdte, 
a mai gyűlés tehát ezt az üdvös mozgalmat 
befejezni van hivatva, hisszük hogy elég okos
sággal és szerencsével.

A czeglédi kir. járásbíróság, Vezetőjétől. 
1916. El. II. A. 3. szám.

Hirdetmény.
A Jüsz. 2 §-a alapján a vezetésem alatt 

álló czeglédi kir. járásbíróságra vonatkozólag 
az 1917. évre kiterjedő hatalylyal a követ
kező intézkedéseket teszem:

I Az ügyek felosztása a bírák és önálló 
jegyzék közt.

a, A központi intézkedések Domány Izi
dor kir. járásbiró ügy körébe tartoznak.

b, A polgári perek közül a bérlet és ha- ; 
szonbérleti perek, igényperek váltó, ideiglenes ; 
női tartási követelések és házasságon kívüli 
nemzésekbői származó követelések iránti pe
rek Domány Izidor kir. járásbiró ügykörébe

• tartoznak.
c, A b. pont alatt fel nem sorok összes 

többi polgári perek Magyaty Lajos kir. já
rásbiró üdykörébe tartoznak.

d, A végrehajtási és hagyatéki ügyek dr. 
Bónis Ferencz önálló működési körrel fel
ruházott kir. Járásbiiósági jegyző ügykörébe 
tartoznak.

t , fi bűnügyek stb. Dr. Molnár Zoltán kir. 
járásbiró ügykörébe tartoznak.

f, A vizsgálóbírói teendőket dr. Molnár 
Zoltán kir. járásbiró teljesiti. Ugyancsak ő 
látja el a fiatalkorú terheltek bűnügyeit is.

g. A telekköriyvf'íügyek dr. Török István 
kir. járásbiró ügykörébe--tartoznak. Ugyan ő

a  gyakorolja a közvetlen ' ■  felügyeletet a telek
könyvi iroda felett.
2. Az ügyek felosztása a bírósági végrehaj

tók közt:
A bíróságnál egyedül alkalmazott Kiss Mi

hály bírósági végrehajtónak akadólyoztatása 
esetén helyettese Veress Sándor irodafiszt.

3. Szóbeli kereset, feljelentés stb. jegyző
könyvbe foglalása.

A szóbeli kereseteket Domány Izidor kir. 
járásbiró, a büntető feljelentéseket dr. Mol
nár Zoltán kir. járásbiró, a szóval előterjesz
tett más kérelmeket vagy nyilatkozatokat Do
mány Izidor kir. járásbiró kedden és pénte
ken d. e. 10-12 óráig foglalja jegyző
könyvbe.

(Folyt, köv.)

H Í R E K .
— Hős katonáink karácsony táljára özv. 

Malobiczky Ferenczné 10 kor. a szegény gyer
mekek felruházására szintén 10 koronát ado
mányozott Lévay Mihály orsz, gyűl. képvise
lőnk kezeihez.

— Kosztyu Sándor 27 éves 12-ik hon
védhuszár folyó hó 18-án, Vörös-Kereszt kór
házunkban hősi halált halt. Neje Sándor Ilona 
abonyi születésű. Ravatalára a kórház is ko
szorút helyezett el.

— Értesítés. Lapunk múltkori számában ! 
e hó 26-ára hirdetett zene- és felolvasó es
tély e hó 25-én, karácsony első napján, dél
után 5 órakor tartatik meg a szegény elemi 
iskolai tanulók felruházása javára. E nagyér- 
dekünek Ígérkező estélyre felhívjuk olvasóink 
figyelmét.

— Katonáink árvái javára a helybeli izr. 
imaház gyűjtése 188 korona 36 fillér, mely 
összeg Lévay Mihály országgyűlési képvise- j 
iőnk kezeihez juttattatott.

— Karácsony és újév- előtti vasárna
pokban szabad az árusítás. Kereskedel- 
mügyi minister értesitte a várost, hogy az 
ünnepekre való tekintettel folyó hó 24-én és 
21-ikén a kereskedők este 6 óráig nyitva 
tarthatják üzleteiket. -Tehát a karácsony előtti 
vasárnapokon a munkaszünet te) lesz fü-

I gesztve s az árusítás az üzletekben szabad.
— A tisztviselők koronázási ajándéka. 

Az állami hivatalnokok körében egész ko-
i molysággai el van terjedve a hir, hogy a
1 koronázás alkalmával az állam minden al

kalmazottja egy havi fizetését ajádékképpen 
fogja kapni.

— Bankjegyek becserélése. Az Osztrák- 
Magyar Etánk elhatározta, hogy a használha
tatlanná vált 1914. évi kibocsátású 50 koro
nás bankjegyeket s a használhatatlanná vált 
vagy sérült 1916. évi kibocsátású 2 koronás 
bankjegyeket becseréli, illetőleg értéküket 
részlegesen megtéríti aszerint, hogy kopottak 
vagy hiányosak a bankjegyek.

— Uj bélyegek Postaigazgatóság az uj 
posta-árszabályozásnak megfelelő uj bélye
geket készíttet. Az uj 15, 70, 80 filléres bé
lyegek azonban leközelebb már forgalomba 
jőnek.

— Br. Harkányi János kereskedelmi 
miniszter a petróleumhiányról. A keres
kedelmi miniszter a vármegyékhez és a tör
vényhatósági városokhoz, leiratot intézett a 
petróleum ügyében. A kereskedelmi minisz
ter leiratában elmondja, hogy petróleumhiány 
van, világitó kőolaj csak korlátolt mértékben 
áll rendelkezésére, épen ezért ezeket a kész
leteket az ország vármegyéi és városai kö
zött felosztotta. A petróleum mennyiséget a 
minisztérium igyekezni fog január és február 
hónapokra is biztosítani. Az elosztás tekin
tetében a gáz és villanyberendezéseket, va
lamint az ipari és ipari mezőgazdasági ér
dekeket is tekintetbe vették.

— Közgyűlést tartott képviselő testüle
tünk pénteken, melyről jövő számúnkban 
refefálhatúnk. y

— A rekviráiási határidő meghosszab
bítása. Az Országos közélelmezési Hivatal 
elnöke a hivatalos lapban közéteszi, hogy az 
elrendelt újabb rekvirálás végső határidejét 
január 15-éig meghosszabbítja Egyúttal ki
mondja, hogy a rekvirált készletek feloldá
sára vonatkozó minden határozat, akár van 
felebbezés, akár nincs, jóváhagyás végett 
hozzá felterjesztendő.

— Tilos a  tengari és árpa keverésé. 
Az ország egyes vidékein az a szokás, hogy 
a gazda a tengerit az árpával együtt viszi a 
malomba darálás végett, hogy az Így kapott 
őrleményt azután a sertéssel megetesse. Mi
után ez az eljárás a 3552 — 1916. M. E. 
számú kormányrendeletbe ütközik, amely a 
tengerinek csak csirátlanitva való feldolgozá
sát engedni meg figyelmeztetik a gazdakö

zönséget, hogy a tengerinek árpával , való 
feldolgozásától tartózkodjék, mivel ez bün
tetendő cselékmény. Ugyanez áll a malmok
ra is, melyek jói teszik, ha nem követik a 
régi gyakorlatot, ne hogy ez által büntetés 
alá essenek. •

— Déezemberben megváltoznak a ga- 
bonárak. A végére hajtó esztendő utolsó 
hónapja a gabonaforgalom szempontjából kü
lönös fontosságot nyer azáltal, hogy e hó 
15-én jelentékeny csökkenés áll be a búza 
és rozs legnagyobb árában. Az ez évi július 
hó !4-én kelt 2350 — 1916, M. E. az. ren
delet ugyanis a búzáért és rozsért követel
hető legmagasabb árakat egyrészt julius hó 
19-tól deczember hó 15 ig terjedő időre más
részt a deczember hó 15-ike után következő 
időre állapította meg és pedig akként, hogy 
a deczember 15-ike után érvényes árak a 
búzánál négy, a rozsnál három koronával 
csökkentek az egész országban 100 kgr.-kint

— A nikkel húsz és tizfilléresek csak 
e hónap végéig lesznek érvényesek. A bu- 
dtpeslvidéki kir. jaénzügyigazgaióság megke- 
keresése folytán nyomatékosan figyelmeztet
jük a közönséget arra, hogy igyekezzék nik
kelből veri .20 és 10 filléreseit vas 20 és 10 
filléressel becserélni. De hol ?

— Az ötödik hadi kölcsön jegyzések 
során Nagykőrös városa 250,000 koronát, a 
nagykőrösi reform, egyház 100,000 koronát, 
a községi takarékpénztár pedig kerek egy 
millió koronát jegyzett.

— Nem szüntetik be gyorsvonatokat. 
A napokban az a hir terjeet et, hogy de
cember hóban beszüntetik az összes gyors
vonat járatokat. Ez az alaptalan híresztelés 
nagy feltűnést kelteti mindenfelé. Mint udva- 
levő — a gyorsvonatuk december elseje óta 
is éppen úgy közlekednek mint azelőtt sőt
tervbe sincs véve a beszüntetés.

—  - ■ ...

H irdetm én y.
Értesítjük a 1 közönséget, 

hogy nézetűnk 1917. január 
1-től kezdve úgy árégi mint 
az új betétek után 4l4 °|ó ka
matot fog számítani Az adót 
intézetünk fizeti.

Abony. 1916. dec. hó.
! . Pesímegyei abonyi takarékpénztár.
I 4---------- -------------—---------~-----------------

A K eresztén y  te m e t
k ezési v á lla la t

ajánlja kegyelet cikkeit

| kőkereszteket,
I sirkoszoruit, koszorú szalagjait, Ízléses fel

írással, saját műhelyében készült koporsókat.
Oyászkocst és két lófogat díjtalanul ál 

a t. vevő közönség rendelkezésére. Raktár 
• helyiség Kossuth tér 2. sz.

Kiszolgálás éjjel és nappal bármely órában, 
a cikkek roppant áremelkedése dacéra a 
egmérsékettebb árakon.

Nyomatott Sárik Gyula villanyeröre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


