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MKGJELENIK 
MINDEN VASÁRNAP

Előfizetési árak:

Egész évre . 10 korona 
Félévre . . 5
Negyedévre. 2’50 „ 
Egyet szám ára 20 fii!.

MKG.JH.imK 
MINDIN VA6ÁKNAP.

Felelős szerkesztő i s  kiadó • 

TEMESKÖZY H K H 9 N

Nyilterek, hirdetési dijak és 
elő fizetések a smrkeettéseg- 

hez kildíHdék.

Eggyel több baj.
Mind addig, mig csak újságekbó! 

bötüzgettfink egyet-mást a spanyol be
tegségről, kutyába se vettük. E hónap 
pont elsején azonban itt is sírba fek
tette első áldozatát s azóta minden 
napra esik egy, néha kettő, az első 
áldozat egy 35 éves életerős ember 
volt, ezt követték egy három, majd 
egy bat gyermekes fiatal anya, aztán 
egy viruló mennyasszony, egy kis gyer
mek, egy 16 éves fiatal leány, egy 
élete delén lévő úri ember s igy tovább 
ki tudja meddig, kikre leselkedik ez 
a rettenetes betegség?

Midőn e sorokat irorn, csak még 
egyetlen férfiúnak jutott eszébe, hogy 
tenni kellene valamit; annak, aki he
tek, hónap óta töri magát népünk 
bajainak orvoslásán anélkül, hogy az 
arra többé'ttevésbbé tiívatiiit tényezők 
csak a kis ujjúkat is segítségére nyúj
tanák s a mikór végre raegsokalva a 
felháborító közönyt, tevékenységre int 
s munkatársokért kiátt, a tespéd® kö
zönyösség ismét azok félő hunyorgot, 
akik vagy roskadásig megvannak ter
helve háborús teendőkkel, vagy van 
ugyan a hátuk mögött egy jó nagy 
darab főid, de egyéb semmi.

Az orvosi tudomány ma még tehe
tetlenül áll egy ismeret'en betegséggel 
szemben, mely ország-világ szerte dúl, 
mely ragad, fertőz, mint a lánckeres
kedelem, az árú uzsora, a féktelen 
nyereségvágy förtelmes nyavajája s 
a mely hatalmas társul szegődött a 
háborús gyilkoláshoz, de mig ennek 
lázas sietséggel keverik a mediczináját, 
addig amaz előtt közönyösen lessük 
a mentő gondolatot, a segítő kezet.

De mig az orvosok lázasan keresik 
az ellenszert a betegség, a halál ellen, 
kívánhatjuk e tőlük, hogy a közigaz
gatás munkáját, a megelőző intézke
déseket is ők végezzék el ?

A színházak, a mozik, a vásárok, 
piaczok tömve emberekkel, akik a 
pénzt és az élvezeteket hajszolják ; az 
iskolák tömve éhes, rongyos gyerme
kekkel, akiket a burokratitizmus zsú
fol össze az epidémiának minél ha
tályosabb széthurcolására.

A lisztért, a cipőért, a ruháért, a 
zsírért, szappanért, gyufáért és akasz
tófáért kiáltó hangok zűrzavarát tul- 
harsogva követeljük, az intézkedéseket

a veszedelem, a legújabb baj megelő
zésére, mert akármilyen olcsó is most 
az emberélet, de még mindég megér 
annyi fárad Ságot, amennyibe egy rossz 
szivar kerül.
______ :__________________________________________[■*  , n A________— —

(Lapzártakor értesülünk. éíhogy az 
összes iskolák már bezárattak.)
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Megint kevesebben vagyunk egy 
férfiúval, aki a társaséletnek díszére, 
egyházának javára, a közmüveödésnek 
előbbrevitelére, a hü baráti érzelmek 
ápolására, mindenkinek szeretetére, 
tiszteletére becsülettel élt.

Fájó érzéssel láttuk közeledni sírja 
felé ezt a szeretetnek, becsületnek, 
szeieiiysegneK es az üdítő kedélyes
ségnek tiszta matériájából gyúrt embert, 
aki maga is látta már a közelgő véget 
midőn régi öreg barátjától. Temesközv 
Józseftől „a viszontlátásra" búcsúzott 
annak nyitott sírjánál.

A halált azonban egy kissé távolabb 
állónak gondoltuk, különösen hogy a 
reformátusok ünnepélyén régi kedé
lyességgel forgolódott a fiatalság kö
zött. Nagy szivének és meleg lelkének 
utolsó fellobbanása, kiragyogása volt 
ez a kis himbálózás az élet tengerén, 
hamarosan ágynak esett s régi szív
bajához alattomban oda sompolygotta 
spanyol betegség is és f. hó 8-án éjjel 
kilehelte nemes lelkét. Árván maradt 
egy kedves család és egy széles kör
ben betölthetetlenül üresen maradt egy 
hely, a hová sokszor oda simul szo
morú tekintetünk.

És oda fönt, a csillagok fölött együtt 
van a „triumvirátus", a két koma: 
Pali bácsi, a Tömös bácsi s minden 
őrömben és bánatban osztályos társuk, 
a „Kis Fördős“, ki elé mosolyogva int 
Márton Ferencz :

Együtt vagyunk!

H Í R E K .

— A Gazdaköri tagok figyel
mébe. Az áru raktár ezentúl kedden 
pénteken és vasárnap,: délelőtt nyitva 
áll. A vármegyei egyesület értesítése 
szerint kötél, vasszerszám, pokréczok,

készen, össze csomagolva várják, hogy 
a vasúti forgalom meg induljon s ide 
érkezzenek. Székács búza vetőmag 
szükségleteiket a kör tagjai sürgősen 
jelentsék be Temesközy Gerzson ügy
vezető jegyzőnél, mert a búza készen 
áll. Elsősorban azok elégittetnek ki, 
akik még máshol nem jegyeztek. Ugyan
ott jelentkezhetnek, akiknek ösziborsó 
vetőmagra van szükségük takarmány 
vetésre.

— Egy kis szőlő ára. Ujkécskén 
Miklós Ferenc örököseinek 1905 O-öl 
területű szőlő birtokát árverésen Bakos 
Mihály ujkécskei lakos 94,500 K-ért 
vette meg. Elhamarkodta.

— Fördős Károly ref. tanító te
metése alkalmából óriás részvéte nyi
latkozott meg az egyháznak, a tanít
ványoknak s a ref. híveknek. Megható 
volt a ref. nagy vegyes énnekkar gyö
nyörű éneke, melyet ő tanított be a 
reformátusok nem rég lefolyt ünnepé
lyére, melynek szövege alkalmi volt a 
temetésre. Sok-sok koszorú és csokorDOrnuua a nupuiaoi, iiiciyucn ncuvca 
lakóját Kiss Zsigmond esperes búcsúz
tatta el tisztelői sokaságától es az egy
háztól. A fogatok hosszú sora kisérte 
utolsó útjára, melyről sírunkig tárté 
boldog emlékezetet hoztunk vissza.

— Hőseink szobrára. Staub Endre 
és Láng Irma esküvőlyük alkalmából 
hőseink szobor alapja javára 
adományoztak Staub Endre 8 kor. 
Rosenberg Béla és Hartmann Sándor 
nagyváradról, mint násznagyok 20—20 
koronát, Müller Mér 10 kor. Legutóbbi 
kimutatásunk 2588 K 64 f. ehhez a 
fenti és előzőleg adományozott össze
gek 35 korona. Eddigi gyüjtéstnk 
összege 2681 K 64 f.

— Leégett a földvári malom. A 
tiszaföldvári nagy gőzmalom múlt hó 
24-én éjjel belülről keletkezett tűz 
folytán az enyészet martalékává vált. 
Kiss Lajos a malom tulajdonosa a 
múlt héten tartotta esküvőjét Szolno
kon. Neugebauer Antal gőzmalom- 
tuiajdonos leányával és azóta nászuton 
volt. Hazaérkezése éjszakáján ütött ki 
malmában a tűz.

— Kisebbek lesznek a postai 
űrlapok, valamint a szállít* levelek s 
a feladó vevények is. Akiknek az ed
digi utalványokból és szállító levelek
ből nagyobb készletük van, vagy ha
marosan használják fel, vagy cseréljék 
be a postán uj alakuakkal.
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— Halálozás. Súlyos csapások 
érték Szüts Margit ref. tanitónönket. 
Aligtemette el édes anyját, özv. Szüts 
Endrénét, nővére Fekete Gézáné Szüts 
Anna, édes anyjuk temetéséről haza 
jővén, ágynak esett és tegnap meghalt. 
Temetése holnap d. u. 4 órakor lesz. 
A mélyen sújtott csatád iránt általános 
a részvét.

— El a halálba. Varga D. László 
gazdálkodó, hosszú évek során át vá
rosi tanácsos, a ref. egyháznak 8 éven 
át pénztárosa és több éven át 
presbitere, 61 éves korában, egy ön
tudatlan pilanatában őnkezével vetett 
véget munkás életének. Temetése teg
nap ment végbe nagy részvét mellett, 
melyért ezúton fejezik ki hálás kö- 

. szünetüket gyászba borul neje Sükszay 
Zsuzsánna két fia és számos unokái.

— A 49, éves népfelkelők be- 
osztáca.A honvédelmi miniszteri ren
deled szerint az 1869. évi születésű 
legénységi népfelkelőket a hadiüze
mekben alkalmazásban levők kivéte
lével, pótlás nélkül a segéd szolgála
tos pótszázadskhoz vonultatják be, ahol 
munkásosztagokba osztják be.

— Öt kiló zsírt vagy szalonnát
kell beszolgáltatni amint olvastuk a 
kiadandó rendelet értelmében minden 

• sertéshizlalónak a sertés forgalmi iro
dának.7;

— Felszántva és bevetve egyezer
karon a Szolnokon e.py hold kukorica-
föld haszonbérlete, de a kukoricaszár 
a földtulajdonesé marad, mert beszál
lítja érte a kukorica termést. — Ilyen 
állapetokat teremtett a háború és az 
ilyen haszonbérlete!: idézik elő, hogy 
á maximálás dacára 50 —60 fillér egy 
csé tengeri; ezek az állapotok idézik 
elő, hogy nincsen maximális árban 
sertés és 50— 60 korona egy kilogramm 
zsír.

— A borterm elést adó. A bor
termelők must és boríermésüket adó
kivetés céljából bejelenteni tartoznak. 
Tekintettel arra, hogy most történik 
első Ízben úgy a fővárosban mint a 
vidéken a szokásos hirdetés utján fel
hívja az érdekelteket, hogy a bejelen
téseket pontosan végezzék.

— önnálló  törvínyhatési joggal 
felruházott vagyis szabad királyi város 
akár Félegyháza lenni.

— M oratórium január 15-ig. A
hivatalos lap közli a kormánynak 4145. 
sz. rendeletét, amelynek értelmében a 
folyó évi szeptember 30-án lejáró vál
tók, kereskedelmi utalványokra nézve 
a fizetés végett! bemutatást és az avast 
elengedi, szeptember 30-ika ésdecem- 
hei* 3i-ika között lejáró papírokra vo
natkozz bemutatás és óvás határidejét 
i® 9 január 15-ig meghosszabbítja.

— Maximálták a  téglát. A keres
kedelmi miniszter a tégla árát az egész 
országra nézve kétszáznyolcvan koro
nában állapította meg.

— Czegléd város képviselőtestületi 
közgyűlése elhatározta, hogy a városi 
teher fuvarozások lebanyliiására két 
darab teherautót vásárol — tekintettel 
a ló és takarmányhiányra s tekintettel 
arra, hogy közellátási üzem és a köz
ponti szeszfőzde részére igen jelenté
keny teher száilitást keli lebonyolítani.

— Kirabolták a zsidó temp
lomot Szolnokon. Feltörték az ösz- 
szes fiókokat, melyekből a taieszokat 
és atvilemeket elemelték. A gyanú 
zsidó ©roszfoglyokra irányul.

— Milyen árucikkeket maximál
nak legközelebb. Értesülésünk sze
rint a kormány a közelebbi időben az 
üvegáruk, a nyergesipar árucikkeinek, 
a mezőgazdasági gépeknek, továbbá a 
vasszerkezetekneK és a hámoráruknak 
árát makszimálja.

1 A  homok föld őszi fordít sara,
t v /  1IVJ1U szőlő számáro, vállalkozók 
kerestetnek, Tápiószele, Török-tanyán. Levél
dm : Török József Tápiószele.

Hirdetések.
Értesítés

Tisztelettel értesítem a háztulajdo
nos és építtető közönséget, hogy min
dennemű tetőfedéseket elvállalok, u. 
m pala,  c s erép ,  k á t r á n y l e 
mez fedését, Áliandé pala és cse
rép raktárom van. A legjobb m ű p a- 
1 a és c s e r é p  nálam kapható jutá
nyos áron. javításokat úgy pala, mint 
cserép tetőknél pontos és lelkiisme
retesen teljesítek, jutányos ár meiietí.

Becses pártfogást kér

BULYOVSZKY DÁNIEL 
Czegléd Herczeg-u. 31.

H V t p e i f p m  a beszerzési csoport !ag- 
V .I L v o l tC I I I  jait, hogy október 19-én 
d. u. 3 órakor a városházán rizs, szappan, 
mosószóda, natronszóda és gyufa kerül 
kiosztásra. Görk.

P l a r l A  1 aratógép, egy vetíjép, töhb- 
L a a u V J  féle eke, bővebbet szerkesztő
ségünkben tudható meg.

Szerkesytői üzenetek.
Tószegre. A beoltás nem feltétle

nül biztosítja egytől-egyig az állatot 
elhullás ellen. Hogy az orvos olyant 
mondott volna, szinte hihetetlen. Egyéb
ként ha emberhalál következett belőle 
a xtr. ügyész, ha kár, a jbirósdg 
mondja meg, hogy ki a felelős érte. 
Mi kriminális ügyekben — könnyen 
felfogható okokból — sem véleményt, 
sem Ítéletet nem mondhatunk.

Első Keresztény Temet
kezési vállalat.

Szent Istvdn-tér 2 sz. (kaszárnya 
épület) Ajánlja temetkezési kegyelet 
cikkeit; írcz és más nemű koporsók
nak, kökereszteknek, arany és ezüst 
felirásu koszoruszalagoknak, — a há
borús viszonyok ellenére is a legjutá- 
nyosabb és legjobb kiszolgálása mellett.

A gyászkocsiba a vállalat 
díjtalanul

saját fogatát bocsátja tisztelt ve
vői rendelkezésére.

Viszkefepséoet. sömört, rüh!
- --isbí CiájuíasZijü a
dr. Flesch-féle eredeti, törv. védett

„Skaboforma-kenőcs
Nincs szaga. Nem píszkit. Min
dig eredi pecsétes dr. Flesch-fé- 
lét kérjünk. Próbatégely 3.— K. 
Nagy tégely 5 K. Családi tégely 
12 K. — Kapható a helybeli 
gyógyszertárakban vagy direkt a 

készítőnél rendelhető.
Dr. FLESCH E. „Korona" gyógy
ít szertára, GYŐR. :: 
Vételnél a „Skaboform" véd- 

jegyre ügyeljünk. ::

Nyomatott Sárik Gyula villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Czegléöen.

Az Uránia 
mozgó színház
e g é s z  sé g ü g y i in té zk e-  
d és  fo ly tá n  e lő a d á  
sa it  e g y e n lő r e  b e-

A z isk o lá k  a  já rv á n y  

m ia tt b ezára ttak .


