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Karácsonyi gondolatok.
A rettenetes megpróbáltatásokkal tel

jes háború alatt immár negyedszer ül
jük meg Karácsony ünnepét. Béke, 
szeretet született hajdan a bethlehemi 
jászolban. Hogv minő nagy kincse ez 
az emberiségnek, most tudjuk igazán.

Az emberiségnek eme legdrágább 
kincsét elpazarolni könnyű, vissza sze
rezni alig lehetséges. Milliók hullot
tak el, vagy lettek nyomorékokká, a 
háborúban és még sincs béke; nem 
is lesz addig, amíg a szeretet nem 
lesz erősebb a fegyverek erejénél; nem 
is lesz addig, amíg a világ hatalmasai 
benem látják, hogy minden erőszakos
kodás csak távolabb hessegeti tőlünk 
a béke galambját. A sokszor leócsá 
rolt orosz nép már tisztáb-n van vele, 
hogy béke soh sem fog teremni a fegy
verek nyomán és mindent elkövet,hogy 
megértő tárgyalásokkal slelletesea béke 
eljövetelét.

A háború negyedik Karácsonya sok
kal nagyobb feladatok elé állította az 
itthon maraddttakat is, mint eddig bár 
mikor Főként a tüzelő hiánya érez
teti hatását lakosságunkon és ország 
szerte nagy gondat okoz a tüzelő anyag
ban jelentkező hiány. Nincs szén. nincs 
fa. Még Bécs városa is oda jutott, hogy 
kénytelen kivágatni a hires bécsi er
dőt, csakhogy didergő lakosságát meg 
mentse a borzalmas megfagyástól Hál 
mit teszünk e valamit?

ügy tudjuk, hogy képviselő testüle
tünk országi gyűlési képviselőnk in
dítványára egyhangúlag elhatároz
ta, hogy minden nélkülözhető fát 
kivágat és a lakosság szükségére elád. 
Birtokosainkat is felkérte, hogy segít
senek a nemzeti munkában való rész
vételre és illő áron bocsássák rendel
kezésére a lakosságnak azt a fát, mely 
oly bőségésen van az erdőkben és a 
hstalmas föld táblák szegélyein.

Mit látunk? Azt, hogy a r. kát. te
metőben, meg a vasút utcza mentén 
vágjak a fát. A:;.az az iskola fűtésére 
kell, emebből majd jut nehány sze
gény családnak.

Mi lesz velünk? Mi lesz a didergő 
gyermekekkel, a fázó családokkal, be

tegekkel, azokkal? Olyan kérdés, mel
lyel nem is kellene foglalkoznunk Ka- 

! rácsony ünnepén, ha mindenkiben élne 
i még egy csepp a szereidből, amely a 

bethiehemi istából Karácsony ejszaká- 
ják beragyogta.

Akik a harctereken küzdenek és a 
fogságban szenvednek, azok is meg 
kérdik majd fölünk: adtunk e egy
csepszeretetet, egy darabka fát övéiknek 
Karácsonyra, a hideg télben?

Mit felelünk majd nekik erre?
—y-

B e sz á m o ló .
Abony város társadalmának dr. Hím 

Márton orvosi működésének 25 éve* 
évfordulója alkalmával rendezett jubi
leumi ünnepségére és a jubiláns nevet 
viselő alapítvány létesítésére indított 
actioja befejezi :du-z jutóit. A közönség 
által a célra megbízott végrehajtó bi
zottság nevében az actió eredményé
rő 1 a következőkben számolókéi: gyűj
tésekből befolyt összesen’ 11,869 kor. 
.kiadás volt összesen : 651 kor. 97 f i f l .  
maradvány 11.217 kor. 03 fii), mely
ből 10,000 koronás hadikftlcsönre ki
adás 9550 kor. készpénz maraavány 
1667 kor. 03 fii!., mely összeg a Pestm. 
abonyi pénztárnál van elhelyezve.

A végrehajtó bizottság megszerkesz
tette dr. Hirn Márton úr intentióinak 
megfelelően az alapítólevelet, melynek 
tartalmát illetőleg ez utón tájékoztat
juk a közönséget. Az alapítvány célja, 
a csecsemő és gyermekápolásnak és 
nevelésnek az orvosi tudomány min
denkori modern szellemében szemlél
tető oktatás és előadások útján tör
ténő előmozdítása oly módon, hogy a 
14 éves ismétlöiskolás és polg. iskola 
IV. oszt. leány növendékei az iskolai 
előadások keretein belül részesülnek 
ezen oktatásban.

Az alapítványt annak igazgatósága 
kezeli. Az igazgatóság tagjai: a hely
beli 3 felerekes lelkészei, az iskolák 
igazgató-tanítói, a polg. isk. igazgatója 
és a község főjegyzője. Ha az alapít
vány ezen formájában az állam eset
leges hasonló szellemű intézkedése 
folytán nem maradhatna fenn, az ala

pú y
pitvány nevét fenntartva helyi gyermek- 
yédetew céljaira lesz fordítva.

Dr. Hifit M. úr azt a kivételes jo
gsi kérte magának biztosítani, hogy 
addig, amíg ereje engedi, maga tart
hassa az előadásukat, részben .azért, 
hogy az előadások tartalmát a jövőre 
nézve irányttóan tnegállapittassá., ré
szint hogy rn oktató orvos dutatiójára 
szánt kamatokat azon idő alatt nem
érintve — a fűké növekedését bizto
sítsa. A nemes intenció támogatásáért 
hálás köszönet!ünkét fejezem ki a 
bizottság nevében

Kostyán József 
elnök.

Az alapítványhoz járultak: Dr; Hirn 
Márton 1817. K, Br. Harkányi Frigyes, 
őzv. Dr.AjtayK. Sándorné 1000—1000 
K. Br. Harkányi János, Hartenstein 
Ignácz, Hím Sámuel, Lakatos Albert, 
400—400 K, Háy Mór és neje 350. 
K, Richter Béla és neje 300 K, Abony 
város 267 K, Háy Emma, özv. Milch 
Qyuláné 250—250 K, Abonyi Chevra 
Kadisa, Eckstein Ignácz, Hay Gyula* 
Schvarcz Sámuel, 200—200 K, Bam- 
berger Lajos, Pintér Gyula, özv. Rich- 
ter Adolfné 150—150 K, özv. Wetsz 
Adolfné 110 K, Barkó István, Háy 
Dezső, Kostyán József, Reinie Jánosné, 
Rosenfeld Miksáné 100— 100 K, Abonyi 
iar. beíegsegélyző egylet, Altman Samu, 
Fábián István, Fíégner Géza, Br. Keg- 
levich Gábor, Dr. Kostyán Andor, Kos
tyán István, Lavatka Gyula, Lévay Mi
hály, Mflher esalád, Nagy Lajos, Nindi 
János, Papp Péter, Petényi Gyula. Pe
tényi Ignácz, Pvlitizer Mihály, Nas Je
nő, 50—50 K, Dr. Sajósí György, 
Weisz Samu, 40—40 K, Tószeg köz
ség 35 K, Beck Aladár, Dr. Blum- 
grund Naítalí, Havas Samu, Lipthay 
György, Neumann Ignácz, özv. Weio- 
berger Miksáné, 30—30 K, Szakáll 
Lajos 25 K, Beck Dezső. Béky Endre, 
Brück Adolf, Dobozy Gytiláné, Fábián 
Islvánné,.-Havas fgnácz, Hollánder Ká- 
roiyné, Homoky István, Király Ferenez, 
Kubinyi Béla Löfler Miksa. Löffler 
Miksáné, Dr. Miklós Emil, Miklósi A- 
ladárné (Zentu.) Petényi Mór, Pick 
Lipót (ispán.) ,özv. Pick Sámuelné, 
Dr. Révész Géza, Schmidtlinger Jenő, 
Simonyi Sándor, Szakz Gábor, Vámos
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Izidor Véli Miksa, 20—20 K, Franc 
kenberg Hermanné, Gulyás János (fő
jegyző.) Rittnovszky Antal, özv. Saliay j 
Károly né 15—15 kor. Bán Sándor. E- 
gedi A. József, Piios János 12—12 
kor. Bertha Teréz, Csaozlulik Imre, 
Cseri István. Csillag Zsigmond, özv. 
Dobozy Gáborné, Dobozy Kálmán, '• 
Fábián Pityu, Feke Mihály, Fischmann 
Füiöp, Gaal Gyula, Gelcz Lipótné, 
Gyémánt Gézáné. Győré Mózes, Hal 
mai Péterné, (Karajenő). Juhász István, ' 
Kiss Zsigmond. Kapala Királyné, K. 
Király István, Király Sándor, Klein 
Antal, Krausz Mór, (Jánoshida), Kul
csár Mór. LovatkaBéla, Lázár Ármin, 
M. Miksa Oszkár, özv. Lipthay Art- 
hurné, Lőrinczy Mihály, Málhái József, 
Mészáros István, Mladoniczky György, 
Normann Gcza, Normann Sámu, No- 
votha János, özv Palásthy, Istvánná.

(Folyt, köv.)

H Í R E K .
— H arctéri hős-ink  Karácsonyi alapja | 

javára Égeti i A. Jorsct 100 koronát adomá
nyozott ; köszönettel nyú lnám  s az össze- i 
get a községenként gyűjtött összeghez csa
tolva rendei'.lúsi helyére juttattam.

Ür. M adarász Adorján  
főszolgabíró.

— Az abonyi szegény-sorsú gyermekek 
segélyezéséi? Hav Gvula urtói 100. koronát 
köszönettel átveiíem. Az összeget Lévay Mi
hály prelátu . ír zeihez jutíaitam.

Dr. M adarász Adorján  
főszolgabíró.

— Adományok Békv Endre polgári is
kolánk jeles tanára és felesége Soós Vilma a 
sárospataki ref főiskolát olialmazó egyesület 
céljaira 500 k.,rónát adomáuyoztak. Dr. Győré 
János a nagykőrösi ref. „ irány János" fő- 
gimn. tanáig, nagy .zfllei id. Fazekás Pál és 
Bán Korsós Erzsi' t emlékére a nagykőrösi 
ref. főgimn. és tanitóképező internátusának 
alapítványul, egy darab szász koronás, hat 
százalékos hadtkőlcsön kötvényt ajándékozott.

— Adományok. Báró Harkányi Jánosné 
szegényeink fűtőanyagára 400 kor. Király 
Sándor 10 kor. ugyancsak ő szegény gyer
mekek ruházatára 10 kor. A hadi özvegyek 
és árvák javára, újévi üdvözletek megváltá
sául Veverán István 10. kor. adományoztok 
Lévay Mihály preiátus orsz. képviselőnk ke
zeihez.

Vörös Kereszt kórházunk javára iparos 
műkedvelőink, az Ipartestületben, Karácsony 
másod napján és uj év napján előadják Hal
mi Károly „A két Silberbaum" cziiiií érde
kes vigjátékát. Úgy a nemes czél, mint a 
törekvés meg érdemli a széleskörű párto
lást, a mi nem is marad el.

Köszönet nylvanitás
Mindazok, kik bolt, férjem elhunyta alkal
mából részvétükkel felkeresni szívesek vol
tak, fogadják ez utón hálás köszönetem 
kifejezését.

özv. Richtcr Béláné.

— A szegények krum plija . Mint már em
lítettük, Fábián István földbirtokos által 60 
szegény családos nő részére kiosztandó in
yen es krumpli földre 350 asszony jelentke
zett, akik közül 80 van, kiknek 5— 10 gyer
mekeik vannak. Hogy ne kelljen ebbfi! hú
szat elutasítani, a jó szívű földbirtokos ak
ként határozott, hogy mind a nyolczvan csa
lád kap földet Ezek majd lég' özelebb fel
iesznek híva utalványaik átvételére.

-  A közelgő béke örömére egy szolid 
tánczmulattság rendeztetik Karácsony másod 
napján Kelemen László vendéglős összes 
termeiben, melynek összes tiszta jövődelme 
az abonyi vörös kereszt kórház javára for- 
ditlatik, melyről bizony néha meg emlékez
nünk hazafias kötelesség. Fölül fizetések sze
gény beteg katonáink javára köszönettel fo
gadtatnak is hirlapilag nyugtaztatnak.

F l a H / i  40 utázsa bükkfa, 10 kiló méz 
L l a U U  fél kiló kénpor Hunyady Oszkárnál]
rT_n_iT-rij-i_ruT_rxxTLjrxr^^
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Első Keresztény Temetkezési 
Vállalat.

S zen t István-tér 2  sz . (kaszárnya épület) 

Ajánlja temetkezési kegyelet c ikkeit; érez és 
más nemű koporsóknak, kökereszteknek, arany 
és ezüst felirásu koszoruszalagoknak, — 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.

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

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

csak egyszer kell befűteni !

H1RSCH ÉS FRANK
Budapest-Salgótarjáni gépgyár és yasöntö 
i'.-t., Budapest, V!., Aréna-nt 128. szám

Hirdetmény.
Értesítjük a t, közönséget, hogy in

tézetünk 1918 január 1-től kezdve 
itgy a régi mint az uj betétek után 
33/4 °/0 kamatot fog számítani. Azadót 
intézetünk fizeti.

Abony, 1917] decz. hő. 
Pestmegyei abonyi takarékpénztár.

Hirdetmény
Az Abonyi vásártéren teljesen jo- 

karban fé.ő két darab árusító bódé 
mely dohány pajtának is igen alkal 
más jutányos áron eladó.

Értekezni lehet Révész Manó és 
Jenő ezégnéi Czegléden.

Kérjen szakszerű útmutatást 50 fillér 
válaszbélyeg ellenében diseréten küld.: 
Mátis Béla kozmetikus vegyész Kispest.

Ű T E R N B E R G H A R M O N I K A
h an g ja  n ag y sze rű !

BUDAPEST, VII.

Kitűnő hangú, h.iromváltés,
a czé lsa rku ......................... K 50
Még finomabb, o r g o n a
hangú .............................. K 80

RÁKÓCZI-UT 60., saiát oalota. 2'soros’21billentyűs,finom kiró
* ** ■ * Rendelésnél a pénz előre beküldendő.

Nyomatott Sárik Gyula viilanyerére berendezett könyvnyomdájában Czegléden.


