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MEGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési nrak :

Egész év,re . 8 korona
Félévre . . 4
Negyedévre. 2 
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■MEGJELENIK
MINDEN VASÁRNAP.I

Fe'clős szerkesztő és kiadó

t  m $ N & r r  g e r z s o n

Ny fii erek, htrdeté&i dijak és 
eitdizeíések a szer kés ztősejL*-

küldendők.

A béke galambja.
Midőn e sorokat írjuk, lázban ég az i 

ország. Az orosz fronton, 1500 kilo
méter hosszúságban megköttetett a 
fegyverszünet.

Mire e sorok megjelennek, talán 
már a béke fehér galambjai röpköd
nek. a hosszú front felett.

Milyen a béke fehér galambja, mi
lyen a béke békés élete, már el is 
felejtettük. Alig van az országban, 
Európában ember, akit a háború vér- 
zivataros veszedelmei ne érintettek 
volna ; személyében, családjában, lel
kében; anyagi helyzetében.

Főleg lelkében ! Azokat, akik apát, 
fiút, mátkát, barátot vesztettek és azo
kat, akik becstelen utón szereztek 
vagyont, sok vagyont, melyekhez a 
nyomorgók könnye, átka tapad.

Mindenki számára rút és szomorú 
enrtáhü korszak lesz a háború negye
dik éve, amíg egy uj nemzedék hul
lámárja el nem mossa ezeket az em
lékeket.

1946. decemher 12-én a központi 
hatalmak felajánlották a békét az 
ellenséges államszövetségnek. Azt hit 
tűk, hogy ezen becsületes ajánlattal 
szemben nem maradhatnak rideg állás
pontjukon. Tévedtünk.

Pedig akkor is a boldog megelége
dettség töltötte el az országot

Azóta eltelt egy év. A harc tovább 
dühöngött az ég minden tája felé és 
ime most az ellenséges táborból száll 
felénk a béke fehér galambja.

Minden nap, minden óra közelebb 
hoz bennünket a rettenetes vérontás 
végéhez.

Az entente legnemesebb nemzete, a 
francia, elvérzik s már több embert 
áldozott fel az elfoglalt területek fel
szabadításáért, mint ahány ember e 
területeken lakik.

A szelíd orosz lerázta nyakáról a 
rabigát s mindjobban közeledik az 
egyetlen igaz emberi állásponthoz, 
mely a becsületes békét kívánja és 
követeli.

Gaz olasz, román és szerb ellen
feleinket tönkrevertük. Egyik sem esik 
már sok súllyal a latba. A román

hadsereget csak az orosz hadsereg 
tudta ideig-óráig számottevő ellenféllé 
tenni ; az olasz hadsereg romlását pe
dig csak az egész nyugati entete min
den ereje tudta ideig-óráig feltartóz
tatni.

És végül egy év alatt érezte meg 
Anglia, a büszke Britthon is, hogy mi 
a háború. Ez alatt az egy év alatt 
kezdtek valóban vérezni az angol 
Tommyk, ez az év jelentette Anglia 
számára a teljes militarizmus behoza
talát s ezzel anyagi megerőltetését, 
eladósodását és ez az év kezdte meg
szorítani Anglia nyakán a tengeralatt
járók révén az éhezés hurokját.

Ez az év csak diadalt hozott a mi 
számunkra és mi mégis a becsületes 
béke alapján állunk.

Talán mire e sorok, melyeket öröm
től remegő kézzel Írok — megjelen
nek, már Abony felett is fog kerengeni.

A p ró sá g o k .
Fürdésre vezényelték <t századot. 

Egyik vitézünk a hideg víztől rettene
tesen félt. Térden csúszva könyörgött 
ho »y ne kelljen a vizb • mennie. Nem 
volt kegyelem: parancs!.,, Ebből a 
vitézből őrvezető lett és hat emberrel 
előőrsre lett . e/ényel.ve. Az ellenség 
túlerővel és orvul megtámadta az őrsöt. 
Amidőn az őrvezető látta, hogy egyik 
embere elesetthez a hideg víztől va
lamikor rettegő hadfi az ellenséget 
olyan bátorsággal támadta, hogy egy
maga 12-ő» agyonlőtt, szúrt és ütött. 

*

Egyik kiváló egyetemi tanárunk meg
haló levelet kapod hivatalszolgájuktól. 
A levélből a kővetkező részeket külö
nösen érdemesnek tartjuk a közlésre:

„Az áldot Isten ha meg halnék vagy 
halok a se baj csak omlásuk meg hogy 
mink magyar fijafcvagyunk és az őse- 
jínk is daljás magyarok volta* és ha 
100 ellenség jöt rájok akor se féltek 
és mink se félünk, én huszár vagyok 
de csak közember mer mi után ki ké
relmezet az édes anyám iskolám félbe 
marat a mijat nem lehelem egy elére 
altiszt de találati az .isten segít a csa

tába ha oda kerülök minyájan meg- 
. szerezük a dicsőséget.

*
A pénzügyminisztérium egy előkelő 

főtisztviselője közölte velem f. évi au
gusztus hó végén, hogy Sabácon egy 
katona 7—8 hónapos síró csecsemőt 
hozott ki egy házból, melynek lakóit 
előbb kénytelenek voltak lelőni, ille
tőleg; lövéseik ellen védekezni. Elvitte 
magával s Újvidéken „cuclit'* vásá
rolt számára. A kis szerb csecsemő 
ma már a Kispest melletti „Wekerle- 
falván", a katona családjánál nevel
kedik.

Vájjon lesz-e olyan derék ember, 
mint azok, akik ennek a hatalmas é n- 
berbaráti alkotásnak házikóit lakják. 
Mert ott, a sivó homokterületből épült 
„Otthon* lakói közt példát vehet majd 
róla, hogy egy bölcs és nagyszivü al
kotó elme, hűséges vezérkara és a 
telep hangyaszorgalmú lakói miként, 
teremtettek a sivatagból paradicsomot 
és hontalan, gondok közt gyötrődött 
emberekből, kedvvel dolgozó munkás- 
osztályt, melynek értéke megbecsülhe
tetlen es munkája aranyat rak a nem- 
zetvagyonhoz.

H Í R E K .
— A hadijótékonyság köréből: Fiégner 

Géza gőzmalomtuiajdonos húsz olyan esaiá-
j dós szegény asszonynak osztott ki krumpií- 
j földet, akiknek férjeik a harcban vannak, 
I vagy a harctéren elestek. Ez is egyik példája 

ama hazafias és becsületes érzésnek, mely 
kiváló kötelességérzetről s a szenvedő em
beriség nyomora iránt való irgalmas érzésről 
tesz tanúságot. — Háromszáz szegény asz- 
szony jelentkezett szerkesztőségünkben, akik
nek legnagyobb-.része ra van utalva ezen 
segitségre.vSkjnós, eddig csak nyolcvannak 
jutóit.

—  Hymen. Gáspár Pál és neje Sipák 
Juliánná leányát; Juliskát, ma vezeti oltárhoz 
Ördög György tiszthelyettes Budapestről.

— Szegényeink tüzelőanyagára Hay De- 
zsőné 150 koronát adományozott Lévay Mi
hály prelátus, orsz. képviselőnknél.

A szegény iskolásgyermekek fel
ruházására Petényi Ignác előkelő kereskedőnk 
40 méter szövetet és 5 szoknyát adományo
zott járásunk főszoigabirája utján Lévay 
Mihály orsz. képviselőnkhöz.
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— járásunk gazdasági felügyelőjévé,
vármegyénk Gazdasági Egyesülete, Asztalos 
Lajost nevezte ki. Az uj | felügyelő ma dél
előtt 10 órakot mutatkozik be a városháza 
tanácstermében, dr. Madarász Adorján fő
szolgabíró jelenlétében, mely alkalommal 
főbb vonásaiban ismertetni fogja küldetése 
célját, ami mindenesetre nagy lendületet ad 
gazdasági fejlődésünknek A maguk érdekében 
cselekszenek tehát gazdáink, ha erre az al
kalomra minél számosabban jelennek meg.

— Nem lesz borsé és lencse. Az idén I 
aligha kap a lakosság borsót és lencsét, mert I 
rendkívül csekély volt a termés. Babból is j  
alig 100 waggon termést jelentettek be a j 
közélelmezési miniszternek, holott a* előbbi 
évben 3300 waggon, 1915 ben 5300 waggon 
termett.

— Nem lesz cérna. Hónapok óta kíno
san tapasztalják az érdekeltek, hogy egyre | 
jobban hozzáférhetetlenné válik a cérna. ; 
Mest arról értesülünk, hogy a közeljövőben j 
a c é r n á i n s e j  el  f o g j a  é r n i  a 
l e g n a g y o b b  f oko t .  A Pamutközpontnak 1 
olyan csekély a készlete, hogy a szükségle
tet még akkor sem tudná kielégíteni, ha az 
egész készletét át is adná a fogyasztóknak.
A cérna helyettesítésére alkalmas selyemfo-' I 
nalat rövid idő múlva szintén kivonják a 
forgalomból és ugyancsak a Pamutközpont : 
utján lesz megszerezhető.

— Nem ellenőrzik a háztartások kész
leteit. Az a hír terjedt el, hogy hatósági és 
polgári egyénekből ellenőrző bizottságokit , 
alakítanak, melyek házról házra járva felku
tatják az elrejtett készleteket és törvényes 
adagon felül minden legcsekélyebb élelmi
szerkészletet ellenszolgáltatás nélkül elko
boznak. Mint illetékes helyről közlik, ez a 
hír nem felel meg a valóságnak.

— A király bortermése. Sátoraljaújhely
ről Írják, hogy a koronauradalom tulajdonát 
képező tokajhegyaljai szülékben a most be
fejezett szüret 1900 hektóliter bori, 130 put
tony szőlőt eredményezett Tizenöt éve ez 
volt a legeredményesebb szüret, 30 ív  óta 
pedig minőségre a legkülönb minőség. A 
szüretelt bor értéke 1000 kor. hektóliteren
ként, a szüret hozama ezen évben 1.900,000 
korona, amennyit ezek a szőlők még húsz 
év alatt se hoztak.

— A katonák családjai olcsó ruhane
műt kapnak. A hadügyminiszter rendeletet 
adott ki, amely humánus vollánál fogva kü 
lönös értékelésre tarlhal számot. A liadsereg- 
o:n szolgálók hozzátartozóiról vau szó, akik 
sokat szenvedtek, sót nem egy esetben nél
külöztek nemcsak a háborús drágaság követ
keztében, de azáltal is, hogy kenyérkeresőjük 
bevonult, úgy rendelkezett, hogy a tisztek 
és továbbszolgáló altisztek családjai, továbbá 
az elesettek, rokkantak hozzátartozói és a 
katonai hivatalokban dolgozó női munkaerők 
egy e célra felállítandó műhelyből kapjanak 
ruhát, cipőt, illetve ruaa- és cipöjavitást. A 
ruhákat főként kijavítják, kifordítják, vasalják, 
a cipőket megtalpalják, sarkalják, foltozzák 
és talpvédövei látják el, valamint könnyű 
szandálokat is készítenek a gyermekek ré- i

— A sertéshús- és sza lo n n a  árának
uj maximálása -éi amint arról olvasóinknak 
hűségesen hirt adtunk — megtörtént és újabb, 
súlyos megterhelést rótt a fogyasztó közönség 
vállaira. Legegyszerűbbén igy lehet megér
tetni a dolgot: átlagban számítva eddig egy 
100 kilós élő jószág került 6 K 80 fillérbe 
kilónként, de életre és büfésre leütöttek az 
árból 22 V* kiló és 4 percente! —, összesen 
27 kilót. A 6 K 80 filléres ár most meg
maradt, de minden súlybeli levonás nélkül! 
Vagyis 100 kilós sertésért 680 koronát kell 
fizetni a vevőnek szőröstől, bendőstől együtt.

— Negyedik osztály a Máv. személy
vonatain. jelentettük, hogy a negyedik ko
csiosztály bevezetése a Máv.-on elhatározott 
dolog A díjszabást a november 15-én ha
tályon kívül helyezett személyvonata harma
dik osztályú iaiifa 35 százalékkal való fel
emelése alapján állapítják majd meg. A ne- 
gyedik osztályú kocsikat azonban csak a le 
szerelés után fogják beállítani a Máv. kocsi- j 
parkjába.

— Az újságok áremelése. Az újságpa
pír rohamos és folyton tart® drágulása a la
pokat arra kényszerűik, hogy a lap árát emel
jék. Legutóbb a temesvári és a nagyváradi 
napilapok emelték fel a lap árát 36 koronáról 
48 koronára. A fővárosi napilapok is egy
öntetűen felemelik az újságok árát újévtől 
kezdve.

— A hadkötelesek nősülési tilalma 
nak megszüntetése. A honvédelmi minisz
ter az ország valamenyi törvényhatóságához 
körrendeletét intézett a hadkötelesek nősülési 
tilalmának megszüntetéséről, A rendelet ér
telmében engedély nélkül nősülhetnek.- az 
állitásköteles kort még el nem ért tizennyolc- 
húsz éves ifjak, akik az állítási kötelezettsé
güknek bármely korosztályban eleget tettek, 
akiket felülvizsgálatra vagy kórházba utaltak j 
és az összes népfelkelésre kötelezettek. A j 
besorozott hadkötelesek házasságkölése te- i 
kintetében az eddigi rendelkezések tdvábbra j 
is érvényben maiadnak.

Nyilttér.
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.

Eladó a jegyző útczában 19 
számú ü li lakház mel
lék épülettel. Értekez

hetni a lakáson a tulajdonossal.

szére.

A vidék legjobban fel
szerelt könyvnyomdája 
a legolcsóbban elvállal 
mindennemű nyomdai 
és könyvkötői munkát! 
Sárik Gyula, Czegléd.

Első Keresztény Temetkezési 
Vállalat.

S ze n t Is tm n -té r 2  sz. (kaszárnya épület) 
Ajánlja temetkezési kegyelet c ikke it; érez és 
más nemű koporsóknak, kőkereszteknek, arany 
és ezüst felirásu koszoruszatagóknak, — a 
háborús viszonyok ellenére is a legjutányo- 
sabb és legjobb kiszolgálása mellett, amit 
annyival is inkább eszközölhet, mivel ügy
nököket, feihajtókat a vállalat nem tart.

PERPETÜÜM
egyetlen barnaszénnel fűthető folyton 
égő kályha ! A jelenkor legjobb kály
h á ja ! Legtakarékosabb fűtés! Teljesen 
szag ta lan ! Éjjel-nappal egyenletes, kel
lemes meleg ! Pontosan szabályozható 
hőmérséklet! Nincs korom! Nincs salak! 
Nincs por! Nincs kezelés! Évenkint 

csak egyszer kell be fű ten i!

HIRSCH ÉS FRANK
Budapest-Salgótarjáni gépgyár és vasöotö 
r .- t , Budapest, VI., Aréna-nt 128. sura

A kar Ö n sz ép  le n n i?
Kérjen szakszerű Útmutatást 50 fillér 

válaszbélyeg ellenében diseréten küld.: 
Mátis Béla kozmetikusvegyész Kispest

URANI A 
O Z G Ó

Vasárnap, f, hó 9-én
d. u. 4  és 6, este fél 9 érikír

Dráma a fehér cár birodalmából 
4 felvonásban.

Helyárak:— *- - - - - -  Fentartitt heiy 1.20
I. hely 1 K„ II. hely 70 fill., 
= =  III. hely 60 fill. =====
Jegyek elére válthatik Lueáti néiirek 

kaliplzlitékm,

C T E R N B E R G H EG EDD
h an gja  p á ra tla n !  

BUDAPEST, VIL, RÁKÓCZI-UT 60., saját palota.

Kitűnő hangú, szép munka K  3 0  
Hangvérsenyhegedü, mesés
jő h a n g ú .............................. K  6 0
Vonó K  8 .—, K 12.—, K  IS __
Rendelésnél a  pénz elő re  beküldendő.

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


