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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

Egész évre . 8 korona 
Félévre . . 4 ,
Negyedévre. 2 „
Egyes szám ára 16 fili.
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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP.

Peleiét szerkesztő ét kiadó: 
TEMESKÖZT GERXSON

Nytlterek, hirdetési dijak és 
előfizetések a tzerketztőseg-

PÜNKÖSD.
Elkövetkezett reánk ismét a Pünkösd 

ünnepe a nyelvek napja. Valamikor 
régen, sok száz évvel ezelőtt e napon 
száltak le az égből a tüzes nyelvek, 
hogy megvilágítsák az értetlenek el
méjét. A biblia korában még történtek 
csodák, de ma a huszadik században 
úgy látszik nem remélhetünk, de már 
azt sem remélhetjük, hogy a józan 
ész felülkeredik és tüzes nyelvek alak
jában megvilágítja az entente politiku
sok elméjét.

Pünkösd napján e régi monda jut 
eszünkbe és sajnálattal látjuk, hogy a 
háború, amely annyi mindent legázolt, 
világrengető útjában, ezt a mondát is 
agyontíporta. Nem tudjuk elképzelni 
másképen, hogy a tüzes nyelvek miért 
nem szállnak le az égből és miért nem 
világítják meg azoknak az érteden, hi
tetlen embereknek az agyát, akik még 
ma is Németország letöréséről és a 
monarchia feldarabolásáról tudnak be
szélni.

A feltámadás napja Oroszországban 
is meghozta a csodát és ahogy köze
ledtünk Pünkösdhöz, Oroszországban 
mindjobban tért foglalt a tüzes nyel
vek hatása, úgy hogy ma már valóban 
meg van világítva az orosz értetlenek 
agya.

Csak Anglia és Franciaország ve
zetői bújnak el még sötét odvaikba, 
hogy tüzes nyelvek ne találjanak rájuk 
és ne kelljen belátniok, hogy más lett 
az élet, más lett a cél a világháború 
három esztendeje alatt.

Amit katonáink a fronton müveinek, 
az ellenség dicsőséges megveretését, 
azt kell nekünk az itthoni fronton vé
gigcsinálnunk. Erre pedig a legjobb 
alkalom most a hatodik hadikölcsön. 
Kétségtelen, hogy az entente mindenre 
számított, de a monarchia ily óriási 
gazdasági felkészültségére, amilyet ed
dig produkált, nem. Most még egy 
erőpróba áll előttünk és ezt az erő
próbát is dicsőségesen meg kell áll
nunk.

Nem szabad, hogy bárkinek ebben 
az országban most a hatodik hadiköl

csön alkalmával eszébe jusson, hogy 
másokra tolja azt a nagy feladatot, 
amit a hadikölcsön millióinak előte
remtése jelent. Mindnyájunkra szük
ség van és mindnyájunknak dolgoz
nunk kell.

Csodákat ma már nem várhatunk. 
Itt már csak a magunk erejében és a 
reális valóságban bízhatunk.

A magunk ereje a fegyver, a reális 
valóság pedig a pénz. Mind a kettőből 
mennél nagyobb mennyiség áll ren
delkezésünkre, annál biztosabban elér
kezünk a végső célhoz, a mindnyájunk 
jövőjét biztositó egyetlen igaz és he
lyes békéhez.

Ha a mostani hatodik hadikölcsön 
sikerül és sikerülnie kell, akkor talán 
ezek a számadatok lesznek azok a 
tüzes nyelvek, amelyet az égből hiába 
várunk és amelyek meg fogják végre 
világítani ellenfeleink agyát, és elfog
ják nekik mondani, hogy bennünket 
összttörni, feldarabolni egyáltalán nem 
lehet.

Ez pedig olyan cél, amelyet el keli 
érnünk.

S e h o n n a n  sem m i.
Képviselőtestületünk még a múlt év

ben elhatározta, hogy tisztviselőinket 
drágasági pótdijban részesíti. Bölcsen 
belátta, hogy lehetetlen tisztességesen 
megélniük a háború előtti, akkor is kevés 
fizetéseikből, a mihez adott az állam 
37 koronát. A képviselő testület hozzá 
tette, á másik 37 koronát, hogy elé
gedett tisztviselők végezzék a rémsé- 
ges módon felszaporodott háborús 
munkát. Nem sikerült; egy téves fel
fogás módot nyújtott arra, hogy a fel
sőbb hatóság elüthesse tisztviselőink 
segélyezését, akik most kivannak téve 
az eladósodásnak, a lerongyolódásnak, 
a nélkülözésnek s az ezek nyomán 
járó lenézésnek.

Szomorú dolog, de mégis szomorúbb, 
hogy lehetne segíteni rajta, hogy nincs 
egy teremtett lélek, aki el ne ismerné 
ezen állapot lehetetlenségét; utón út
félen megnyilatkozik a jő akarat irá
nyukban, csak ott nem, ahol kellene. 
Híjába fordulnak az illetékes tényezők

höz : nem érnek rá vele foglalkozni, 
vagy nem akarnak, vagy nem mernek.

Érthetetlen az a közönyösség, a 
melylyel ezt az ügyet kezelik.

Miért kell annak az öt hat tisztvi
selőnek egyedül szenvedni a háborús 
drágaság minden nyomorúságát ? Mi
ért épen most, midőn másoknak ban
kóval van kirakva az ütjük ?

Hasonlítsuk össze jövedelmüket egy 
napszámoséval:

Egy napszámos dolgozik egy hónap
ban átlag 26 napot, kap érte 208. kor. 
— most, később 260-at és 312 koro
nát. Egy 14—16 éves gyermek vagy 
leány felét.

Ezzel szemben egy okleveles tiszt
viselő kidolgozza a hónap minden 
napját, sokszor éjjelét is és kap érte 
166 koronát. Milyen követeléssel áll 
szemben a társadalom a napszámos
sal és milyennel a tisztviselővel ? A tiszt
viselő köteles megfelelni a társadalom, 
a közjótékonyság követelményeinek; 
köteles nyugodt lélekkel intézni, tiszta 
kezekkel kezelni a közönség erkölcsi, 
anyagi érdekeit, ügyeit, bajait.

Dehát joggal követelheti-é ezt tőlük? 
Joggal követelhetem é én a munká
somtól a becsületes, lelkiismeretes mun
kát, az odaadó jó akaratot, a hasz
nomra való törekvést, az előzékeny
séget, az engedelmesléget, érdekeim 
védelmét, vagyonom gyarapítását, a 
szeretetet, a tiszteletet, a megbecsülést, 
ha megélhetéséről nem gondoskodom, 
ha testi épségével, egészségével, lelki 
egyensúlyával nem törődöm ?

Gondolják meg ezt azok, akiken függ, 
akiken múlik a dolog rendezése, mert 
ez nem csupán azoknak a tisztviselők
nek az ügye, hanem a közönségé is, 
mert kölcsönös megelégedésükön nyu- 
gosznak mindenféle háborús és nem 
háborús érdekeik s mert önfeláldozó 
munkát csak elégedett emberektől* kí
vánhatunk jó lelkiismerettel

K ö szö n et n yilván ítás.
Boldogult édes Atyám elhunyta alkalmából 

volt tanítványai részéről megható módon nyi
latkozott meg a jó akarat családunk egyik 
nőtagja iránt. Midőn ennek anyagi részét 
tisztelettel elhárítjuk, felemelő erkölcsi ni-

M Ü L L E K  és V A R G A  sertés beszerzési irodája
Takarékpénztári épület MÜLLEFJ üzlete.
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széért mély hálával adózénk ref. Egyházunk 
lelkes nőiagjainak, mellyel igaz keresztyént 
érzelmeikről és a lelkűkben elvetett mag vi
rágainak édes illatáról tettek bizonyságot.

Ápoljuk azokat a szép virágokat és tegyünk 
a sírjára is ápoljuk; példaadásul az utánunk 
jövö időknek és embereknek.

Vallásos tisztelettel 
TemesHOzy Oénsoti.

A k ö z ö n s é g  k öréb ő l.
Köszönet nyilvánítás.

Mind azoknak, kik folyó hó 19 kén 
V. Nagy Andrásnáli tűzesetalkalmával 
önfeláldozó munkájukkal a tűz továb 
terjedését megakadájozták, különössen 
kik gazdasági épületemet, a vég vesze
delemtől meg mentették, hálás kösző- 
netemet nyilvánítom. Különössen is 
köszönöm azon nőknek kik fáratságot 
nem ismerve a viz hordásban, a tűz 
tova terjedését megakadájozták.

Koncz Pál.

H  I R  E  K-
— Katonáink árvái javára Hay Dezső 

20 kor. Normann Géza, járási főszolgabiránk 
utján 20 kor. Bedekovich Lajos 10 koronát 
adományoztak Lévay Mihály prelátus, orsz. 
gyűl. képviselőnk kezeihez.

— Tüzeset. F. hó 19-én V. Nagy And
rás 1 kerületi udvarán egy gazdasági épület 
leégett. A tűz valami gyerek csínyből szár
mazott, biztosítva nem volt, tehát a kár elég 
nagy. Alig van tüzeset, hngy a közönség ne 
panaszkodjon az oltás körüli eljárásra, itt is 
panaszkép hangzott, hogy a toronyőr nem 
vette észre a tüzet s Koncz Pálnak kellett 
beszaladni a harangféireverését kieszközölnie. 
Hát biz ez baj, e miatt már máskor is rek- 
rimináltunk, baj különösen most, midőn fél- 
városből kell össze szaladnia anyi embernek 
amenyi nagyobb veszedelem megakadályozá
sára szükséges. A mostani tűz terjedésének 
megakadályozásában derekasan kivették ré
szüket az asszonyok is és különösen kitün
tette magát Jéhász mészáros orosz foglya, 
derék munkát végeztek Silye Zsigmond, Bóné 
Józsi, Varga György czipész, Szabó Béla és 
Bárány rokkant katona, kik méltóak közön
ségünk elismerésére.

— A tisztviselőkért, Győr város képvi
selőtestülete 100 o/o-át folyósitotta háborús 
segélyül tisztviselőinek. Pest megye valameny- 
nyi községe szavazott meg drágasági pótlékot 
tisztviselői részére, csak Abony maradna el, 
a minden humánés cselekedetekben elöljáró 
Abony ?

— Behívják a fölmentett harangokat.
s. A vallás és közoktatásügyi miniszter le- 
i

íratott intézett az illetékes hatóságokhoz, amely
ben tudatja, hogy a  harangoknak eddig meg
hagyott részét is a  hazafias cél szolgálatába 
állítsák. A harangok rekvirálásáró! a honvé- 
de'mi miniszter, legközelebb rendeletilég fog 
intézkedni. Az igénybevétel alól csupán azok 
a harangok lesznek mentesek, amelyek tör
ténelmi. vagy művészi becsíiek és mint mű
emlékek feltétlenül meghagyandók.

— Z sír, m ax im ális  á rn á l  olcsóbban. 
Makón Tóth Ferenc hentes ajánlatot tett a 
városnak, hogy hajlandó a zsír kilóját a ha
tóság utalványára a szegényebb fogyasztók 
részére a maximális árnál 1 koronával ol
csóbban a’dni. Hasonlóképen adja olcsóbban 
a szalonnát is és szavatol, hogy Makón nem 
lesz szirinség. Ezért állandóan és minimá
lisan öt métermázsa zsírt tart raktáron s haj
landó ovadékot is letenni, hogy kötelezettsé
gének eleget tegyen. Hol vagyunk Makótól? 
Hol van Jeruzsálem ?  Erre még vissza térünk 
minket érdeklőén.

— H őseink  á rv á i  javára 49 kör. adatott 
át Lévay Mihály orsz. gyűl. képviselőnk ke
zeihez, mint az izr. imaház persely gyűjtése.

— O rszág o s  v á sá ru n k  holnap, hétfőn 
tartatik meg.

— Az abofly i gyógyszerészek meg
egyeztek abban, hogy gyógyszertáraikat fel-' 
váltva vasárnap délutánonként 1 órától zárva 
tartják. — Ma 27-én délután a „Szent István" 
gyógyszertár lesz zárva és csak a  „Remény" 
gyógyszertár lesz nyitva. A közönség tájé
koztatására mindkét gyógyszertárban kifüg
gesztett tábla fogja ezt jelezni.

— Újítás a  Signum laud ison . A király 
elrendelte, hogy a legfelsőbb dicsérő elisme
rés jelvénye, az úgynevezett katonai érdem
érem a jövőben őfelsége képmásával ellátva 
adassék ki. Feltűnő disz és változtatás lesz 
az uj érmeken, hogy az eddig osztrák csá
szári korona helyébe két korona kerül, a 
monarchia két államának két koronája.

— Rendelet készül az árdrágítás ellen. 
Mint Budapestről írják, a  közeli napokban 
meg fog jélenni az ár drágítás’ellen életbe
lépő uj kormányrendelet, amelynek egyik 
lényeges intézkedése, hogy megállapítják a 
nagykereskedő és kiskereskedő közötti vi
szonylatot. A nagykereskedő ezentúl árut 
csak a kiskereskedőnek, vagy közvetlenül a 
fogyasztónak adhat el, a kiskereskedő pedig 
áruját másik viszonteladónak nem adhatja 
tovább. Szigorúbb rendszabályok lesznek a 
rendeletben a közfogyasztási cikkek berak
tározása ellen is.

— Törvénybe iktatják a sztrájk jogot
A kormány törvénybe kívánja iktatni a mun
kások sztrájkjogát. Lényege a  törvénynek az 
lesz hogy, minden munkásnak a sztrájkra 
való jogát elismeri, ezzel szemben a törvény 
gondoskodni kíván arról, hogy mindazok a 
munkások akik dolgozni akarnak törvényes 
védelemben részesüljenek.

— Vége a  szakálhordás tilalmának. 
A hadügyminisztérium megengete, hogy a j 
zsidó vallásu legénység, szakáit hordhat.

— Hárommillió hadifogoly. Az Osztrák 
Magyar Hadiértesilö legutóbb megjelent szá
ma érdekes kimutatást közöl a központi ha
talmak által ejtett hadifoglyokról. E szerint
1917. február 1-én a központi hatalmak fog 
ságában volt 2.874,271 hadifogoly. Ezek kö
zött 27,620 tiszt. Legtöbb foglyot veszítettek 
az oroszok kikből 2.080,699 embert van sze
rencsénk nekünk és szövetségeseinknek ven
dégül látni, utánuk következnek a franciák, 
legétolsó helyen állnak itt is mint minden 
másban a montenegróiak, kikből bizony nem 
igen volt kit elfogni.

F l a H i n  Mro® uícza szögletén épült 
CHJJd ^  ári, 6 szobás, fürdőszobával 

berendezett, villanyos bevezetéssel ellátott 
lakházát a város közepén 28000 koronáért.

Rithnovszky Antal
H á ' 7 p J í l H á c  Kelemen László Vendég- 
1 l a i C l a U a ö  lője házzal együtt szabad
kézből eladó. Értekezni lehet a hejszinen. -

öre§ Holló féle ház Szik- 
1 l a i C l d U d ö  szai Pál kereskedő szom
szédságában szabad kézből eladó. Értekezni 
lehet. Kelemen László vendéglősnél.

URANI A
M O Z G Ó

Május hó 27-én.
d. u. fél 6, fél 7 és 9 órakor.

Az ismeretlen 
tartomány.

Helvárak: Páhoiyoies 1.30,
‘ Tentartott h e ly ik ,, 
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