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Előfizetési árak:
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MINDEN VASÁRNAP

Felelős szerkesztő és kiad 6 

TEMSSKÖZY GERZSON

Nyi Kerek, hirdetési dijak és 

előfizetések a szerkesztései
hez küldendők.

Hetedszer
fordul a magyar állam a polgáraihoz, 
hogy újból nyissák meg erszényeiket és 
sziveiket. Pénz kell a háborúhoz, de 
most — ime — pénz kell a békéhez is.

Az entente épülete repedezik, töre
dezik. Már látjuk az entente összes 
országaiban a vajúdást, a rémüldözést, 
amelyet a háború negyedik évében a 
felelős államférfiak mindannyiszor érez
nek, ahányszor népeik elé kell áliníok. 
Oroszországban rettenetes élet-halál- 
harc folyik az entente fizetett párthívei, 
a mensevikiek és a béke őszinte ba
rátai, a bolsevikiek között. Franciaor
szágban a legutolsó még el nem nyütt 
politikust, a hetvenhét éves Clemen- 
ceaut hivta a köztársaság elnöke kor
mányra, hogy most már tüzzel-vassal, 
egy öreg ember elszántságával törje le 
a francia nép természetes békevágyát, 
Olaszországban pedig remeg a kitály 
és reszket a királyi trón.

A szenvedélyeknek e rettenetes hul
lámzása és zajgása közepette csak a 
mi szövetségünk áll mindenre készen, 
összeszoritott ajkakkal, hogy lerohanja, 
legázolja azokat, akik ellene mernek 
szegülni, de ugyanakkor bármelyik pil
lanatban békére nyújtsa a kezét.

Ilyen körülmények között fordul az 
állam immár hetedszer a polgáraihoz. 
Nem kell sok rábeszélés ahhoz, hogy 
mindenki erejétől telhetőleg adjon az 
államnak. Nem az ellenségeinknek a- 
dunk. Az entente vezető politikusai 
nem fordulhatnának ilyen bátran né
peikhez hadikölcsönért, ahogy a mi 
kormányaink fordulnak. Az entente né
peinek ma már nem mi vagyunk a 
legrosszabb indulatu ellenségei, hanem 
a saját államférfiaik, akik hónapokon 
át nem akarták észrevenni a mi béke
jobbunkat, mig az újra ökölbe nem 
szorult és le nem csapott Olaszor
szágra. A mi államférfiaink, a mi ha
zánk jogosan fordulhat hozzánk pénz
ért. Mi készek vagyunk a becsületes, 
senkit jogaitól meg nem fosztó békére, 
és ha mégis újra pénzért kell hozzá
tok fordulnunk — mondhatja az állam 
a polgárainak — nem mi tehetünk 
róla! A békét akarjuk és a bévét ugy-

! látszik máskép nem érhetjük el, mint 
újabb és újabb súlyos ökölcsapások
kal, mint a háború tovább folytatá- 

! sával.
j A központi hatalmak azért fordulnak 
| most ismét kölcsönért népeikhez, hogy 
| fel viruljon a béke áldásos korszaka.

De a politikai indokokon kívül, ame
lyek célirányossá teszik, hogy mindenki 
saját erejéből adakozzék a hadiköl- 
csönre, vannak gazdasági szempontok 
is. Épp a legutóbbi idők győzhettek 
meg mindenkit afelől, hogy egyetlen 
helyes, és okos tőkebefektetés csak az 
állampapír lehet. A múlt hét rettene
tes tőzsdei dérutjában sziklaszilárdan 
állt a magyar hitel még a külföldön 
is, és aki hadikölcsánbe fektette a pén
zét, e napokban nyugodtan, hidegen 
nézhette, hog -an pusztulnak azok, akik 
nem elégszenek meg a rendes, nyu
godt keresettől és jövedelemmel.

Bárhogy nézzük tehát a hetedik ha- 
dikölcsönt, akár politikai, akár pénz
ügyi szempontból, mindenképen köte
lessége mindenkinek, aki csak teheti, 
vagyonához mérten hozzájárulni a ha- 
dikölcsönjegyzéshez, hogy ujult anyagi 
erővel, uj tőkével kezdhessük meg, il
letve folytathassuk nagy és véres mun
kánkat a béke eljöveteléért.

Mint halljuk, a kölcsön jegyzések 
i abonyban is szépen eszközöltetnek.
| Sajnos azonban, hogy senki sem fejt 
| ki valami nagy propagandát ajegyez- 
: teiések körűi s félő, hogy nem érjük 

el a megszokott összeget

Photographiák.
Álldogálok a vasúti kupé folyosóján. 

Mellettem jobbról is, balról is jókedvű 
emberek, hadseregszállitók, árdrágítók, 
sertésügynökök és egyéb háborús kon
junktúrái magyarok trécselnek. Azt 
gondolnád, hogy üzleti dolgokról pedig 
dehogy aiokró! ! Üzletről az beszél 
legkevesebbet, aki üzleteket csinál s 
az a leghangosabb, akinek semmi köze 
hozzá.

Az egyik : Meghalt Jónás. Melyik 
Jónás? Hát az állatkertben. A víziló ? 
Az, az, hétfőn reggel. Ejnye, hát azért 
igazán kár volt, (Hát ez az ember

aligha jobban nem sajnálja a Jónást, 
mint egy hősi halált halt katonát.

A másik : Karácsonyra vége lesz a 
háborúnak. Honnan tudja ? Hát onnan,
hogy mindig erősebben kell már dol
gozni egy kis haszonért. (Ez az ur 
mond valamit.)

A harmadik: Halász közjegyzőnek 
2000 hektó bora lett. — Hisz az egy 
nagy vagyon. — Az kérem nem va- 

, gyón. — Hát magának közel egymillió 
! nem vagyon ? — Nem, mert azt csak 
\ a szőlője termette. (Persze, a tisztes - 
* séges utón szerzett vagyon ma mar 
! nem is számit.)
I Szolnokon egy urinő a  kupéból 
I gyekszik leszáilni és nagy küzdelem- 
; ben van két kofferrel. Egy hadnagy 
j gavallérosan felajánlja szolgálatát s az 
j egyik koffert ő maga, a másikat a 

puccerre segíti bevinni a váréterembe. 
Pár pillanat múlva se hadnagy, se 
koffer, se puccer. Eltűntek a sok finom 
ruhaneművel és 10,000 korona értékű 
ékszerekkel. Csak annyi sült ki, hogy 
a hadnagy áluniformist viselt.

Ugyancsak Szolnokon két utas szállt 
I meg a Lopócsi-féle szállóban két rossz 
; bőrönddel. Az egyikbe belepakolták a 
) lepedőt, az ágyhu/atokm s rögtön odébb 
j álltak.

Hihetetlen sülyedése az erkölcsnek,
1 amivel lépten-nyomon találkozunk.

A hadbavonultak
< és elesett hőseink szegénysorán család* 
! jaik segélyezésénél szép és követésre 

méltó példáját mutatta meg Fábián 
: István földbirtokos azon elhatározásá

val, hogy hatvan családanyának, kik 
vagyontalanok és apró gyermekeik 
gondozása miatt munkára nem mehet- 

I oek, a Neppéf-féle földből, a szolnoki 
I ut mentén, gőzekével kiszántott fél-fél 

lánc krumpliföldet oszt ki, megfelelő 
vetőmaggal, díjtalanul. Hisszük, iiogy 
ezen humánus, önzetlen cselekedet kö
vetésre talál azoknál, kik földdel és 
felmentéssel rendelkeznek s be fogják 
látni, hogy legtöbbet segíthetnek a 
legszükségesebb éleimicikk biztosítá
sával azokon, aki* a kenyérkeresőt 
nélkülözik vagy vesztették el.



A B O N Y I  U J S A G XXII. évfolyam.2-ik oldal.

Ezen adományra jogoeultak jelent- I
kezzenek az anyakönyvi hivatalban , 
alóiirottnál.

Temexk&zy Gerzson
szeifaesztő.

H Í R E K .
— Szegényeink tüzelőanyagára. Báró 

Harkányi Frigyes 1000 koronát, Flégner Géza 
500 koronát adományoztak Léyay Mihály 
prelátus kezeihez.

— Hőseink árvái javára Király Ferencz 
20 kor. Vida József főmérnök 10 koronát 
Bamberger Lajos 50 Mészáros István 10. kor. 
adományoztak Lévay Mihály pielátus orsz. 
képviselőnknél.

— Hőseink kitüntetése. Terék Pál 29,
honv. őrvezefő a nagy ezüst érdeméremmel 
lett kitüntetve, vitéz magatartásáért.

— Uj plébános. A czeglédi r. kath. egy
ház élére, gróf Csáki Károly váczi püspök 
Szilágyi Imrét nevezte ki, aki Czegléden, mint | 
káplán közszeretben működött eddig is.

— Halálozás. Ádám Kálmán tiszavezsenyi j 
lelkész, a kecskeméti ref. egyház megyének 
34 éven át volt esperese m. hó 22-én e l
hunyt Temetése szombaton volt, mely alka
lommal a halotti gyászbeszédet Kiss Zsig- 
mond esperes lelkészünk tartotta a tiszave
zsenyi ref. templomban.

— Az Általános temetkezési egylet 
újabban 1000 koronát jegyzett a VU-ik hadi j 
kölcsönre, mely összeggel összes jegyzései j 
tizenegyezer koronára emelkedett. Ebben a 
tekintetben ezen egylettel egyetlen más egy- i 
let sem versenyezhet.

— Meleg ünneplésben részesítette a mü- j 
kedvelő társaság, karöltve az ipartestület | 
tisztikarával. Kovács Béla tanítót abból az ! 
alkalomból, hogy tizévé működik mint a mü- j 
kedvelők dalszerzője és mint az iparosdalárda j 
karnagya. Halmi Károly szép beszéd kísére
tében nyújtotta át a műkedvelők emléktár- j 
gyát, a nők részéről pedig Kollár Margitka j 
egy pompás virágcsokorral lepte meg az [ 
ünnepeltet, kit még Szakkál Lajos, mint az J 
iparosdalkar elnöke üdvözölt meleg szavak- I 
kai, Kovátcs Béla meghatva mondott köszö- I 
netet a nem várt ünnepelíetésért és az ünne- | 
pély a dalkar üdvözlő énekével véget ért.

— Tüzeset. Kedden délben Habony Pál ! 
udvarán takarmányrakománya leégett, A tűz I 
keletkezési oka felderithetetlen, annál is in
kább, mert a lakásban senki sem volt otthon, j

— Megdrágul a telefon, ami természetes | 
is és célszerű is, mert ha majd 1—2 kora- I 
nába kerül a beszélgetés, elmegy a kedvük | 
némely uraknak naponkint 10—20-szortele- j 
fonálgatni p. o. Budapestre csak azért, hogy 
egyik-másik családtagja hogy eludt ? Hogy I 
vette a libát ? Elég kövér-e ? Stb. stb.

— Zsébmetsző asszony garázdálkodott | 
a vásárban, akit tetten ért Falusi Mihály j 
ügyes polgárőrünk s alig bírta kiszabadítani 
az agyabugyálé asszonyok körmei közül, j 
Megtalálták nála előbb egy asszonytól elcsent I 
26 koronáját is a meztelen, hóna alá rejtve. I

Bevitték a községházához és lecsukták. Ki- j 
sült, hogy parasztruhába öltözött tiszafüredi | 
cigányasszony, férje mint lóalkusz, — itt j 
működött a vásárban s másnap már egy I 
szolnoki ügyvéddel jelent meg felesége ki- \ 
szabaditására, de hiába.

— Tanügy. A vakokat gyámólitó orsz. 
egyesület a kefe és sepröfélék készítéséhez 
szükséges kemény lóször beszerzése körül 
nehézségekkel küzd. Felkérem tankerillefem 
tanítóit legyenek a nemescélu egyesületnek 
segítségére buzdítsák a tanulókat a tóször j 
gyűjtésére s a gyűjtött anyagot küldjék el 
nevezett egyesület czimére (Budapest VII H*r- 
mina-ut 7) mely egyesület azután annak árát 
postán megküldi.

Kecskemét. 1917. nov, 16.
Rhcdei János 

kir. lanfelügyelő.
— Egy csodás uj találmány, a tökéle

tesített „Sternberg-etofon“ egy eddig nem 
létezett csodás tisztahangu, tölesérnéikűli be
szélőgép. Művészek és zeneértők, kik a.Stern- 
berg-etofon csodás zenéjét vagy énekét hall
gatták, egyhangúan a legnagyobb elragadta
tással jelentették ki, hogy ilyen kellemes, 
tisztahangu beszélőgép még eddig nem lé
tezett. A készülék már kapható a világhírű 
Sternberg cs. és kir. udvari hangszergyárá
ban, Budapest, VII, Rákóczi-ut 60. (saját 
palota). Ismertetőt a cég ingyen küld.

iy ilité r .
Alólirott Farkas József ügyvéd, Makó vá

ros volt polgármestere értesíti a nagyérdemű 
jogkereső közönséget, hogy ügyvédi irodáját 
Czegléden, saját házában, Eötvös-tér, 2 szám 
alatt megnyitotta.

Kelt Czegléden, 1917. november 24.
Farkas József.

Első Keresstény Temttkezési 
Vállalat.

Szent István-tér 2 sz. (kaszárnya ip á ié t)  
Ajánlja temetkezési kegyelet cikkeit; érez és 
más nemű koporsóknak, kőkereszteknek, arany 
és ezüst felírásu koszoraszalagűknak, — a 
háborús viszonyok ellenére is a legjutányo- 
sabb és legjobb kiszolgálása mellett, amit 
annyival is inkább eszközölhet, mivel ügy
nököket, felhajtókat a vállalat nem tart.

PERPETUUM
egyetlen barnaszénnel fűthető folyton 
égő kályha ! A jelenkor legjobb kály
hája! Legtakarékosabb fűtés! Teljesen 
szag ta lan ! Éjjel-nappal egyenletes, kel
lemes m eleg! Pontosan szabályozható 
hőmérséklet! Nincs korom! Nincs salak! 
Nincs p o r! Nincs kezelés! Évenkiat 

csak egyszer kell befűteni !

H1RSCH ÉS FRANK
Bídapest-SalgótarjiDi gépgyár és vasöniő 
r.-t, Budapest, ¥1., Aréna-ut 128. Síim

Eladó a jegyző űtezában 19 
számú ári lákház mel
lék épülettel. Értekez

hetni a lakáson a tulajdonossal.

A MODIANO S. D. FIUME
cigaretta-hüvely és cigar.-papirgyár

É R T E S Í T É S E .
Alulírottak mélyen megrendülve, a 
gyár hosszú éveken át volt kép
viselőjének, Halász Ferenc ur
nák elhunyta fölött, — kinek hű
ségét. vasszorgalmát, felülmúlha
tatlan munkaerejét és nagy szak
tudását mindig a legjobb emlé
kezetben fogjuk tartani — tudatjuk 
összes üzletfeleinkkel, hogy ezen
túl megrendelések a CLUB-SPE- 
CIALITÉ és egyéb fajtájú ciga
retta-papírokra, valamint minden 
más megrendelés, kérdezősködés 
egyáltalán az egész levelezes köz
vetlenül a gyárba: /
M O D I A N O  S. D. F I UME
küldendők és ezidőszerint a gyár 
képviseletével, pénzbeszedéssel és 
üzletkötéssel senki sencs megbízva.

A MODI ANO S. D. cigarettahüvely 
és cigarettapapirgyárak Fiume, Trieszt 
nevében Sokrates Stavlopulos vezér- 
igazgató.

A kar Ö n sz ép  le n n i?
Kérjen szakszerit útmutatást 50 fillér 

válaszbélyeg ellenében diseréten küld.: 
Mátis Béla kozmetikusvegyész Kispest

URÁNIA
M O Z G Ó
Vasárnap, f. hó 

2-án
d. u. 4 és 6, este fél 9 érikor 
nagyszerű kisérő mű

sor keretében

IFJÚKOR
A főszerepben Jack Pickford

5ÉÉÉ Hliil'Bf S
I. hely 1 L  II. hely 70 fill., 
= = =  III. hely 60 fill.

Gyermkek a délutáni elíadásekoi lél 
hely árakat fizetnek.

sT E R N B E R G  beszélőgépei
mmmmm— m m m a legjobbak !

RUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-UT 60., saját palota.

Tölcséres kitűnő hangú, leg
újabb rendszerű . . . K ISO
l  u.iSálmányu tölesérnéikűli 
„Etofon" beszélőgép be
csukható tetővel a legtíké-
la te se b b ...............................K SOit
Rendelésnél a pénz előre beküldendő.

Nyomatott Sárik Gyula villany-erőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


