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ABÖfÜl

Végre valahára
kezünkbe foghattuk annak a harang
nak a kötelét, mellyel hiriil adhatjuk,
hogy a jövő hó elején megtörténnek
a községi választások.
Mii jelent ez P. T, Publicum ?
Egyik helyen azt, hogy egézséges
közvélemény alakul ki a választásokra
és irgalmatlanul elsöpri azokat a köz
élet teréről, akik nem feleltek meg a
rájuk bízott és vállalt feladatoknak és
meg keresi és találja a maga embereit,
a hivatoítakat, akiknek az érdekeikben
s azokban a közérdekekért is síkra
száll és szembe helyezkedik minden
jogosulatlan áspiráciokkal és befolyá
sokkal.
A másik helyen az ördög sem tö
rődik azzal, hogy milyen bábut ültetebbe vagy abba a székbe. Sőt sokszór az a fő, hogy sok vizet ne za
varjon és ne pislogjon minden felé . . .
Sok mindenféle hasznos és haszon
talan bogara van az Istennek. Vannak
szép fényes - kényesek, melyek né
ha, ha nagy szárnybontogatás és pró
bálgatások után röpülni akarnak, Arany
Jánosként hamarosan neki is mennek
a falnak. Ám hágyján, ha csak a sa
ját buksi fejük koppanna a falba, de neki
visznek sokszorsok közérdeket és köz
czélt és melyek aztán ott kórhadnak
el a fal tövében a lenlálló vakolatok
alatt.
Vannak szürke, a földdel az áldott
jó földdel egyszinüek, alig észrevehetőek, melyek rengeteg munkát végez
nek serényen de szerényen, zajtalanul
s a nélkül, hogy szárnyra próbálnának
kelni; a nélkül, hogy nagy tülekedé
sek idején érvényesülni akarnának.
A közelgő választásoknál meg kell
keresni és meg kell találni az alkal
mas egyéneket, akik nem csak „ráér
nek" hanem rá is termették hivatásuk^
ra, mert senki előtt nem lehet közöm
bös az, hogy miként nyomja agyon a
háborús és a közelgő békés kibonta
kozás horribilis teendői azt pár egyént,
akik tehetségükkel, szorgalmukkal és
lelkiismeretükkel igyekezriek meg fe
szitett szellemi és fizikai munkává! a
folyton torlódó teendőknek megfelelni,

Nem szoktunk személyek mellettlándzsára kelni, igen szomorú példáját
szolgáltatta az ilyesminek e lap elődje,
midőn porondra rúgtatott egy — igaz,
hogy érdemes
egyén érdekében,
de aztán ki sült, hogy pénzért A mi
dőn pedig az az űri ember elrúgta
maga mellől jógósulatlan előnyökhöz
való törtetések miatt, ép olyan vehe
menciával támadt ellene, mint a mi
lyennel előbb méhatta volt. Minthogy
azonban a mi múltúnk teljes garancia
arra, hogy soha más, mint a közérdek
— nem lebegett szemeink előtt, ha
meg találjuk az alkalmas egyéneket,
azókért sikra is szádunk s nem
fogunk sem félni, sem meg ijedni sem
pedig érzékenykedni,
„right mán on the right piacé"
mondja a — tót, mikor angolul
,

Photonraphiák.
Fábián Istvántól megbízást kaptam,
hogy hatvan szegény asszonynak o s í szak ki hatvan fél lancz krumpli föl
det, Háromszáz ötven asszony jelent
kezett, akik közül nyolezvanat válasz
tottam ki, akiknek 5-től 10 kisebb
gyermekeik vannak, tehát még ezek
közül és törölni kell húszat. Megindult
tehát az asszony járása — lakásanira, csirkét, tojást, túrót, tejfölt mi
egy mást hoztak, ezzel akartak előnyt
szerezni a jogosultak fölött. Elpiszkoltam őket.
Ebből az egy dologból azt követ
keztetem, hogy nem első jelenség le
het az ilyen s nem mostani keletű.
Suttogást hall az ember jobbról is,
balról is, de az ilyesmire egyenes
jellem nem igen hrderit, de a kézzel
fogható jelenségek csakugyon árulnak
el egyetmást megtévelyedésekrél.kap
zsiságokról, piszkos üzletekről. Ez is
egyik momentuma a háborús állapot
nak.
gramofon lemszt
as:ik a „WagnerHangszerkirály" Budapest, JözSef-körut
15. -száflit. 6 darab iftröt, elhasznált
, vagy megunt régi lemezért egy legujabb, teljesen uj hanglemezt küld fenti
cég mindenkinek.
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Nyilterek, hirdetési dijak és
előfizetések a szorkesztfeeghez küldendők.

HÍREK.
— Halálozás A pesímegyei Abonyi ta 
karékpénztár igazgatósába és tisztikara gyász
lapon adott kifejezést mély fájdalmának ér
demdús h. elnökének, Richter Bélának í. hó
8-án történt elhunyta fölött A halál valóban
egy érdemes és értékes embert döntött le az
eihunylban, aki — fenkölt leikilletfl nejével
— mindig elöljárt ott, ahol az áldozat kész
ség
megnyilatkozásra
és tevékenységre
szóllitotla társadalmunkat. Mindenki szerette,
tisztelte ritka finom modoráért, higgadt lel
kiismeretes köztevékenységéérí, mely teme
tésen oly impozáns kifejezésre jutott. Az el
hunytban képviselőtestületünk egy régi tag
ját gyászolja.
— Hőseink árvát jávára, Skultétí András
tO kor. adományozott Lévay Mihály orsz.
képviselőnknél Ugyoncsak ott szegényeink
tüzelőjére 50 koronát adományozott, Kummer János pedig 10 kotonát.
- Lederer Gyula és neje a vakkatonák
jávára TO kor. szegény tanulóink javára ÍO
kor. át adományoztak Lévay Mihály prelátus, orsz. képviselőnk kezeihez.
— K itüntetés. Téry tábornak, a m. kir.
csendőrség tel ügyelője, Bozsódy Zsigmond
járás őrmesterünket, hosszas csendőrségi
szolgálatában, de különösen a háború tar
tama alatt a közbiztonsági buzgó és ered
ményes szolgálataiért teljes elismerő okle
véllel tűntette ki.
— Rostánk hivatala közhírré teszi, hogy
ajánlott, pénzes levél, csomog, postautalvány
hétköznapokon de. 9-töl 12-ig, du. 2—4-ig
ünnep napokon de. 10—12 ig Vasárnapokon
ajánlott lével és távirat du. 2-től 3-.g Ma
gán táviratok hétköznapokon de. 9-töl du.
4-ig, ünnep napokon de 10-töl du. 3 ig vé
tetnek föl.
— Dr. Hirn Márton gyermekvédelmi
alapítvány bizottsága, Kostyán József elnök
lete alatt, csütörtükőn tartott ülésén elszá
moltatott a gyűjtés eredménye, megállapittatott az alapitó oklevél, mely a minisztérium
hoz lesz felterjeszlre. A bizottság határozata
folytán adományozások hirlapilag fognak nyil
vánoson nyugtattafní Egyben Dr. Hirn Már
ton kilátásba helyezte, hogy a gyermekvéde'emről előadásait már á közel jövőben
megkezdi, mihelyt az iskolaszékek a tanítvá
nyokat erre kijelölik,
— A frontról Riesz Ignácz kellemes ka
rácsonyi ünnepeket kiván minden jó isme
rősének és barátjánok. Ez alkalommal egy
verset is kii'dölt, melyet majd sorra veszünk.
— A csizmadiák árdrágítását. FélegyKáza rendőrkapitánya már nem tudta tűrni.
Szakértőt kért tehát a cipő-központó! a ci
pők csizmák árának maximálására. A kikül
dött szakértővel a rendirfogalmazó elment a
csizmadiákhoz és megtekintette az eladásra
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szánt csizmákat, a melyeket több helyen tnl*
— A Hadi segélyek felemelés* Az ttmagas árra megjelölve talált. Az ottani ren- hon maradott hitvesek által nehezen várt ha
ilőrség tárgyalta ez árdrágítók ügyit s 4 disegély felemelés — mint többször irtuk —
csizmadiát összesen 5000 K pénzbüntetésre megtörtéin. A felemelés tervezete kész van s
ítélt a tulmagas árak miatt, mint ezt egyik intézkedés történt, hvgy január 1-től kezdve
i 'harctárén levők hozzátartozói a felemelt
félegyházi lapban olvastuk.
— A szesz ára. A hivatalosiap legutóbbi hadisegélyt kapják.
száma kormányrendeletei közöl a megadóz
— A háb o rú és a karácsony. Ezekben
tatott szesz forgalmának és árának megálla a véres időkben tigy katonáinknak, mint az
pítása tárgyában. A rendelet megállapítja otthoniaknak, valamint az asszonyok es le
hogy* megadóztatott finomított szesznek, hogy ányoknak egyetlen vigasza, gyönyörűsége a
!0O liternél kisebb mennyiségben kérőt for zene. Ha örömet akarunk szerezni kedvese
galomba legalább 94 térfógatszázalék alko inknek, úgy lepjük meg őket karácsonyi aján
holtartalommal kel! bírnia. Huszfokos pálinka dékul egy harmonikával (K 50,—), egy he
a fogyasztó részére literenkint 6 korona, 20 gedűvel (K 30.—), vagy egy beezélögéppel
fokos fajgyümölcspálinka 10 korona, 40 fo (K 158. - ) , melyet a világhírű Sternberg cs.
kos fajgyümölcspálinka 22 korona, 40 fokos és kir. udvari hangszergyárábój Budapest,
rum 13 korona, 94 fokos szes z 25 korona. VII, Rákóczi-ut 6Ö. (Saját palota) rendelünk.
Rendelésnél a pénz előre beküldendő.
A rendelet december 15-é* lép életbe.
— Leányok a fehérnemű gyűjtés szol
— Könyebb lesz a hősi h a lo ttak h a 
zaszállítása. A hősi halált halt harcosok holt gálatában. A hadsegélyező Hivatal által
testének hazaszállítását a kereskedelmi mi megindított országos fehérnemű gyűjtés szép
niszter egy legutóbb kelt rendeletével meg sikerrel folyik. Különösen vidéki városok
könnyítette A halottakat ezután is 50 száza érezték át a kérdés nagy fontosságát és ön
lékos fuvardíj kedvezménnyel lehet hazaszál feláldozó szeretettéi adják oda felesleges fe
lítani, amely kedvezményért a jövőben nem hérneműiket a katonáknak. Nagykőrös nem
kell külön folyamodni azt a feladó állomás csak azzal tűnt ki, hogy sokat juttatott a
engedélyezi. A holttast egy kísérője a II., hadseregnek, hanem azzal is, hogy a város
vagy ifS-ik kocsiosztályban 50 százalékos leányai önkéntesen a legnagyobb buzgalom
mal resztvettek a szervezés munkájában. A
utazási díj kedvezményt kaphat.
leányok maguk közt külön bizottságot ala
— Olasz hadifoglyoknak nem lehet
csomagot küldeni. A posta és távirövezér- kítottak és apróbb csoportokban házról-házra
járva szólították fel a közönséget a gyűjtés
igazgafó küzli, hogy Svájc és Olaszország
ben való részvételre. Nagykörös szép példá
közötti vasúti forgatom szünetelése folytán
hadifoglyoknak és internáltaknak.szóló vagy ját mar több vidéki város is követte Kívá
natos volna, ha mindenhol hasonló módon
ilyenektől eredő csomagok , Olaszországba
segítenék elő a hölgyek az akció sikerét,
tkvábbi intézkedésig nem küldhetők.
— C ip ő k n e k aránytalan m ag as áron
— Ős magyar régiség leletek. Sütő való talp a lá siért 150 K pénzbüntetésre
Pál Czeglédi lakos arról értesitvtte a városi iteite a rendőrség B. D. cipészt — Czeglémúzeum bizottságát, hogy; tanyáján lóval d e n ! Ezt olvassuk a Czeglédi Újság legu
eltemetett vitézek sírjaira bukkantak hol a tóbbi számában s eltűnődünk azon, hogy ez
sírok mellékleteit vaskengyetek zablák, pity- Czegléden lehetséges.
kék, kardok töredékei képezték. Az érdekes
leletek helyén jövő héten megkezdi a múze
a jegyző útezában 10
umi bizottság á tudományos kutatást számú úri lakház mel
— A közönség figyelm ébe. A kereske
lék épülettel. Értekez
delmi min. 82617—1917.. sz. rendelete ér hetni a lakáson a tulajdonossal.
telmében ezentúl Ausztria, Bosznia-Herceg
ovina és Németország
kivételével egyéb
külföldre svóló mindenféle közönséges és
ajánlott levél postai küldeményen, valamint
az értékleveleken a feladó nevének és pontos
címének a küldemény külsején való feltün
tetése kötelező.
— A h áb o rú s boradó. A kormány elő
terjesztette jayaslatát a háborús boradóröl
amely
szerint
a bortermelők
adója
minden 1917 ben termett hektóliter után 14
koron*' tesz. A bormustból a bor mennyi
sége úgy állapítandó meg, hogy a hatóság
erre kijelölt megpizottja a termelő jelenlété
ben március, junius, szeptember és decem
Kérjen szakszerű útmutatást 50 fillér
ber végen megállapítja a készletet. Ilyen eseíbtn“ borseprőre fehér bornál 10 százalékot vdlaszbéiyeg ellenében diseréten küld.:
lehet adómentes mennyiség gyanánt leszéM átis Béla kozmetikusvegyész Kispest
miíani. Elpárolgás és apadás címén pedig
évenkint 2 százalékok lehet levonásba hozni.
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PERPETUUM

egyetlen barnaszénnel fűthető folyton
égő k á ly h a ! A jelenkor legjobb kály
h á ja ! Legtakarékosabb fűtés! Teljesen
sza g ta la n ! Éjjel-nappal egyenletes, kel
lemes m e le g ! Pontosan szabályozható
hőm érséklet! Niacs korom! Nincs salak!
Nincs p o r! Nincs kezelés! Évenkint
csak egyszer kell b e fű te n i!

H IR S C H

Első Keresztény Temetkezési
Vállalat.
S ze n t tstván-tér 2 sz.

m m m z

A vidék legjobban fel
szerelt könyvnyomdája
a legolcsóbban elvállal
mindennemű nyomdai
és könyvkötői m unkát!
Sárik Gyula, Czegléd.
A k ar Ö n s z é p le n n i?

s

(k a szá rn ya épület)

Ajánlja temetkezési kegyelet c ik k e it; érez és
más nemű koporsóknak, kőkereszteknek, arany
és ezüst felirásu koszoru sza la g o k n a k, — a
háborús viszonyok ellenére is a legjutányosabb és legjobb kiszolgálása mellett, amit
annyival is inkább eszközölhet, mivel ügy
nököket, felhajtókat a vállalat nem tart.

Eladó

T...........
ERNBERG

ÉS FRANK

Budapest-Salgótarjáni gépgyár és vasöntö
r.-t., Bndaposl, fi., Aréna-at 128. uám

h a r m o n i k a

hangja nagyszerű!

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

UR A N I A
MOZGÓ
V asárn ap, hó 16-án
d. u. 4 és 6, este fél 9 éraker
rendes helyárakkal

a lepegkapóbb társadalmi dráma

Senki gj érméké
— dráma 5 felvonásban. —

üI. helyss1* K„ kII. helym
= =

is

70 fill.,
III. hely 60 fill. = = =

Jtgyek síire válthat!* Lusáti nívirek
kalaplzlstábin,

Kitűnő hangú, híromvaltét,
a c z é ls a r k u ..........................K SO
Még finomabb, o r g o n a
hangú
...............................K 8 0
2-soros,21 billentyűs, finum K 120
Rendelésnél a pénz előre beküldendő.

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléden.

