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Érdekeink,
A z egyénnek ép úgy, mint a tár

sadalomnak saját maga érdekében első 
kötelme, hogy megteremtse existentiáját 
s ha ezen első, az életben számtalan
szor gordiusi csomót képező kérdést 
megoldotta, önkénytelenül fejlődik előre 
létének további iránya; önkénytelenül 
keresi azon eszközöket, melyeket hasz
nálnia kell ahhoz, hogy már megterem
tett existentiájához a fokról-fokra emel
kedő jólétet megszerezze, ha azt már 
elérte, azt magának biztosíthassa is.

Hogy a községek városokká leendő 
alakulásának, ezeknek pedig, további 
fejlődésük előmozdításának egyik leg
hatalmasabb rugóját képezi a köz- 
intézményeknek, közhivataloknak, bíró
ságok székhelyének elnyerése, monda
nunk sem kell.

Melyik város az, mely nem törődnék 
azzal, lesz-e törvényszéki, pénzügyi 
hivatali, szolgabirósági stb. székhelye? 
Melyik város, avagy melyik község az, 
mely be nem látná, hogy közhivatalaink 
bármelyikének székhelye elnyerésével 
csak fejlődésének veti meg alapját, 
gazdagságát segíti elő; az ilyen szék
helyek bírásával kapcsolatosan keres
kedelmének, iparának teremti meg azón- 
lendületet, melyet elérnie úgy egyéni.

mint társadalmi felfogásból hivatva még a bogárnak is megvan a joga  
van? S ha ezen argumentum — mi élni, a legparányibb teremtmény is
tagadhatatlan —  megáll, úgy be kell 
ismernünk azt, miszerint ennek ellen- 
kezőjekónt oly községnek, vagy város
nak, melynek közintézményei, köz
hivatalai elszórvák, még mindig a kez
detnek nehézségeivel kell megküzdenie, 
mely kétségen kívül a legnehezebb.

megalapítja otthonát s iparkodik azt 
lakhatóvá s igényének megfelelővé 
alkotni!

Hogy közigazgatásunk székhelye 
Ráczkeve, ehhez nem szólhatunk, hiszen 
Ráczkeve mezőváros, az egész szigét- 
ségnek, alsó járásunknak központja,

Tekintsük csak telepünket, vagy a járás égjük részéhez ép annyira esik,
már szokj uk meg e kitételt is, közsé
günket!

Erzsébetfalva illetékes törvény
széke Budapest, járásbírósága Ócsa, 
szolgabirói hivatala Ráczkeve, adóügj-i 
osztálya Soroksár, közigazgatása Sorok
sár, adóhivatala ismét Ráczkeve, pénz

mint a másikhoz s végre egyike a leg
régibb eredetű mezővárosoknak. Járás
bíróságunk azonban, melynek legna
gyobb ügyforgalma a mi vidékünkről 
származik s mondhatni Soroksár s Er
zsébetfalva maga nagyobb contingenst 
szolgáltat, mint az egyéb községek összes

ügyi biztossága Kun-Szent-Miklós, pénz- "  sége egyáltalában, nincs helyén Ucsán.
ügy igazgatósága Buda.

Ennyifelé kell szakadnunk, a szél-
Nincs helyén először azért, mert 

távol esik; nincs helyén, mert közle
rózsa minden irányában kell utaznühk, kedésünk oda a legkomplikáltabb, mi 
hogy elvégezhessük közigazga tási, pénz* csak létezhetik, mert vagy megyünk 
ügyi, peres, adóügyi s egj'éb számos kocsin bármily pokoli zivatarban, hó-
teendőinket ! Ki vehetné tehát nekünk 
zokon —  még az irigjrsóg sem —- 
hogy kezdünk feléledni mély álmunk
ból, hogy felemeljük szavunkat s azon 
reményben, hogy az nem fog pusz
tában elhangzani, egyéni és társadalmi 
helyzetünk javítása, községünk jövő
jének megteremthetése érdekében fel- 
szóllalunk? Bizonyára senki! Hiszen

hívásokban s a peres félnek okvetle
nül meg kellvén jelenni, megkell magát 
adni a fuvaros kegyelmének, s fizet
nie kell, mit tőle követelnek, vagy vas
úton és pedig reggel 5 órakor viczi- 
nálison Budapestre, lóvonaton a volt 
osztrák államvasuthoz, innét azonnal 
tovább —  ha még jókor jöttünk —  a 
Lajos-mizsei vasúton; s a legkevesebb

T Á B C Z A .
Episod a boszniai occupatióból.

Rohamosan haladt előre az osztrák
magyar hadsereg, hogy befejezze reábizott 
nagy müvét, elfoglalja s meghódolásra kész
tesse Boszniának minden fegyverfogható moha
medánját, mert nagyobbrészt a mohamedán 
vallásnak ellen folyt az ismeretes actio, mig 
az úgynevezett keresztény bosnyák faj a 
legelső Uchatius üdvözlésre azonnal megadta 
magát.

1878. évi szeptember hó vége felé járt 
az idő, egy ike az ottani kiima legveszélyesebb
jének, a nappali irtóztató hőség után való
ságos novemberi éjek következtek, a had
seregünkben oly nagy mérvben beállott láznak 
s százféle más betegségnek fő kutforrása, 
midőn Brcka városától, mely már romokban 
hevert, sürü tömegekben vonultunk fel Gra- 
dasae várának s városának ostromára. Vígan, 
danolva, egyik század ezt, másik század más 
kedves magyar népdalait vette elő; közbe-közbe 
a banda nagy dobjának belepufiántásával 
kezdetét vett marsok fűszerezték a kedélyeket. 
A lig lehetett látni félős, komoly arczot 
a csapatoknál, mintha valami lakodalmas 
lagziban lettünk volna.

Csak mikor már közelebbről tűntek fel

Gradasac várának körvonalai, midőn már 
a csapatokat a patronhüvelyek felbontására 
commandirozták, kezdtek el-eltünedezni a vig 
arczok, borongósabbak lettek a kedélyek, 
mi nem is volt csodálni való, a legrégibb 
sorozatbeliek lettek mozgósítva, mindenki 
hagyott otthon feleséget, gyermekeket, vagy ha 
ezt nem is, de aggódó szülőket s rokonokat, 
kiket tán balsejtelemből sohasem vélt viszont 
láthatni.

Eldördültek az első ágyulövések, a város 
s várnak már számtalan épülete lángokban 
állott, sürü füstfelleg borította az eget, midőn 
a „Falit das bajonet“ s „laufschritt, marsu 
kommandó elhangzott. Rohamot parancsolt 
Bndics báró dandámokunk, mig ő maga egy 
jó  magas emelkedésen nagy szürkéjén táv- 
csovön nézte az operácziót. Egyszerre csak 
feltűntek a fehér lepedőkkel, vásznakkal 
s kendőkkel felvont póznák, jelezve, hogy az 
ellen megadta magát.

Mintegy halotti csend következett, ki 
ott itatta jó  magyar vérével az idegen bosnyák 
szomjas földet, kit meg az ambulánsok szállí
tottak, a tábori kórházakba.

Épen a táborütés kezdődött meg, midőn 
egyik előőrsünk, mintegy tiz emberből álló, 
látszólagosan fogoly csapatot kisért be a 
táborba.

Hatalmas alak volt egy köztük, a moha
medán faj legszebb típusának egyike, kiváló 
szép orientalis ruházata, vele behozott, elkob

zott szép fegyverei, első tekintetre elárulták 
benne a magasabb rangú főnököt, mint ott 
nevezni szokták, a kerületi basát. Az előőrs- 
parancsnok, ki szerb származásánál fogva a 
toglyokkal megtudta magát értetni, katonás 
tempóban lépett zászlóalj parancsnokunk elé 
s jelentette, hogy e kerületi basa, a behozott 
tiz úgynevezett keresztény bosnyák egyöntetű 
vallomása szerint az előzőleg vívott brckai 
csata alkalmával számos osztrák katonát a leg
kegyetlenebb módon lemészárolt.

Parancsnokunk, a jelenvolt s mindenki 
által szeretett dandámokunk mellett állva, 
vészt jósló, vérfagyasztó tekintettel vette át 
a raportot. A basát azonnal megkötöztette, 
a bosnyák tanukat pedig vele együtt, bár 
enyhébb módon, őrizet alá helyeztette.

Az azonnal megejtett vizsgálat s nyomo
zás igazolta a szörnyű vádat.

Másnap maga a basa mogorván, lenéző 
megvetéssel fogadta a tolmács által hozzá 
intézett s a gyilkosságok egész sorozatára 
kiterjedő kérdéseket, mindenre ezen egy szóval 
válaszolván, hogy „némau, mi annyit jelent: 
nem, nem úgy van, — mindent tagadott.

Parancsnokunk erre kihúzta revolverét, 
egy durranás hallatszott s a bosnyák typus 
e büszke szép alakja halva rogyott össze. 
Csak ennyi volt a parancsnok vérfagyasztó 
necrologja: „most néma54.

Dr. I.
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nem várt késedelemmel a peres fél ki van 
téve az ujabbi törvénykezés szerint a 
eontumatiáuak.

Mennyivel helyesebb leendene mos- 
tí’.ni járásbirónk Galovits Arthur ur 
ált al is faikarolt, de az igazságögyminisz- 
teriumnál már vitatott oly módu«rueg- 
oldása e kérdésnek, hogy járásunk, mely 
igen nagy kiterjedéssel bir, biróságilag 
szótosztatnék, a mostani biróság áthe
lyeztetnék Soroksárra, mig a megosztott 
járás másik székhelye Dabas lenne.

E tárgyban már Szilágyi Dezső 
volt igazságügyminisztersége alattszám- 
talanszov konferáltak. De csak szerény 
óhajtás maradt a vidéknek már-már 
teljesedésbe menő szép reménye.

Térjünk át adóhivatalunkra 1 Évek 
során át meg volt Soroksáron, egyszerre 
áthelyeztetett Ráczkevére. Miért? Mert 
Soroksár anyaközségünk nem tudta 
felfogni helyzetét, papiroson nagyban 
tervezgettek, építtettek egy palotát, 
melyben közigazgatás, járásbíróság, adó
hivatal tervszerűen koncentrálhatott 
volna, mikor azonban a pénzkérdés 
került napi rendre, beállott a sziikkeb- 
lüség, megszűnt, elpattant a szappan- 
buborék, elutazott az adóhivatal, most 
aztán jajgatunk, hogy Ráczkevére kell 
m ennünk; kik ennek okai, mi magunk. 
Pénzügyi biztosságunk, melynek köze
geit nálunk naponkint itt látjuk, Kun- 
Szent-Miklóson van, nagyon szépen 
elférne nálunk is, annyi italmérési ügye 
s kellemetlensége egész kerületnek alig 
van, mint nekünk.

Mindezen s más egyéb közhivatali 
helyiségek de szépen elférnének magá
ban Erzsébetfalván is, ha először ren
dezett, önálló, gyámság alatt nem álló 
község lenne. Milyen óriási lendületet 
adna ily reform a rohamosan emelkedő 
községnek, mily anyagi, mily szellemi 
fejlődésnek lenne ez alapja, azt csak 
jövőben lennénk képesek megérteni s 
méltányolni. De lehetne bár járáshiró- 
ságunk s adóhivatalunk Soroksáron is, 
mert nem feledhetjük első sorban a köz
érdeket, már maga ezen átalakulás is 
oly erős rugót képezne községünk 
erkölcsi életében, oly befolyással leendene 
annak életképességére, hogy idővel 
maga magától a viszonyok követelnék 
az ismét újabban foganatosítandó refor
mokat s feltéve, hogy nem lennénk 
néhány év alatt a főváros kiegészítő 
része, centrumává válnék községünk 
egész járásunknak.

Mindezen szép álmokhoz azonban 
első feltétlen követelmény a „conditio 
fine qua non* az, hogy községünk 
egyszer már vivja ki önállóságát, mely 
tárgyban m ég ma sem tudjuk, hogy 
tulajdonképen micsoda stádiumban va
gyunk. Egyik versit > szerint küszöbön 
van e kérdés definitiv megoldása, másik 
szerint pedig, mint arra jelek  mutat
nak, ép azon egyének, kiktől eddig 
legtöbb zsolozsmát hallottunk zengeni, 
hogy e téren minden akadály elhárit- 
tatott, maguk az ellenlábasai e terv 
sikerültének. Csak az a szerencse, hogy 
ezek nem mind responsa prudentum, 
ezek jó  része távolról sem factor, vagyis 
nem szereplő, nem irányadó személyek.

Ha azonban már megkezdtük a 
kellő mozgalmat községünk újjászüle
téséhez, annak önállósításához, ne feled

jük el azt sem, hogy főszolgabiránk 
Szilágyi Lajos ur annyi jó  indulatot 
tanúsított már e téren, irántunk, hogy 
nemcsak kívánatos leendene, de a köz
óhajt véljük tolmácsolni akkor, midőn 
amellett harezolunk, miszerint leghelye
sebben cselekedne közönségünk, ha 
magát főszolgabírónkat kérné fel érde
keinknek védelmére, önállósításunk m eg
oldására.

Vezetné főszolgabírónk m aga fel 
küldöttségünket a miniszterhez s ecse
telné szellemi, anyagi, ipari és keres
kedelmi fejlettségünket, ecsetelné mos
tani visszás s gyámság alatt levő helyze
tünkből önként folyó álláspontunkat, 
mely úgy az anyaközségre maholnap hát
rányos leend, mint reánk már régen 
ótomsulylya! nehezedik, de magának a 
járás érdekeinek sem felel meg.

8 m eg vagyunk győződve arról, 
hogy készséggel teend eleget e tiszt
ségnek s mint járásunk közvetlen 
vezetője, egyrészről csak szaporitandja 
érdemeit, másrészről hálára kötelezi egy 
virágzó telepnek összes lakosságát, 
mely telep eddig is ragaszkodással 
viselteit személyéhez, melynek épen e 
téren leendő közreműködésével fogja 
megadni azon első lökést, mely a 
jóléthez s községünk felvirágoztatásához 
fog  vezetni.

K o z ü g y e i n l c .
(Világítási itgy.)

A közelmúltban néhány lelkes polgár 
azon fáradozott, hogy telep-községünk estén
ként és éjjelenként kivilágittassók. Fárad
ságuknak meg is lett a gyümölcse, mert 
a lámpák feláliittattak és világítottak is.

A dicsőség azonban nem tartott soká, 
mert a petróleum beszerzése, a lámpagyujto- 
gató fizetése, részvétlenség és kellemetlenségek 
miatt csőd öt mondott. A derék kezdeményező 
polgároknak azt sem mondták: „köszönjük* . . .  
ők meg nem akarták magukat a sokféle 
mende-mondának továbbra is kitenni, félre 
vonultak, csinálja aki jobban tudja. Erzsóbet- 
falva sötétben maradt, mint ahogy most is 
van, békesség  okáért.

A v ilágosság  megszűnte után terjedt 
el a hir, hogy a fővároshoz leszünk csatolva. 
Nem is kell több!

Egy szép napon kirándul Budapestről 
a villamos világítás vállalkozója s azt mondja:

— Ez szép telep, ennek nagy jövője 
van, itt lehetne tenni valam it.

Nyomban rá egy pár nappal megteszi 
a számításokat, Erzsébetfalva villamos kivi
lágítása végett.

Amint ezt megtudja a légszesz világítás 
vállalkozója, menten neki fog ö is a mun
kának; számit, ir, tervez, kijön s aláírásokat 
gyűjt s igy argumentál:

— Nekem előnyöm van a „villamos11 
fölött, mert hisz itt a főváros a telep-község 
mellett, csak a csöveket kell kivezetni . . . 
kész a gázvilági tás.

Igen, de községünkben ekkor már két 
párt tüze lappangott a hamu alatt. Ezt nem 
tudta se egyik, se másik vállalkozó. Nem is 
árulták ám el terveiket!

A következő holdtöltén— mert a villamos 
láng, hasonló a hold fényéhez — a villamos 
vállalkozó gyűlést hivott össze, tervét meg
beszélendő.

A légszesz-vállalkozó se volt ám rest, 
ő is arra a napra és arra az órára hitta össze a 
gyűlést: n em zeti szin ü  plakáton.

— Mi lesz itt ? — mondják a polgárok 
— k ét dudás e g y  csárdában . . . Nem is 
rósz, lássuk a végét.

A lágszesz-vállalkozó családos ember 
volt, higgadt és gondolkozó. A  villamos 
vállalkozó garzon egyén, kissé heves tempe
ramentummal.

A gyűlés megkezdődött. A két vállalkozó 
kiesinylöleg méregette egymást végig, min- 
denik fél a saját „gyártmányának* dicsőségét 
volt hajlandó dokumentálni.

A villamos kezdte:
— Ismeri uraságod a villamos világítás 

óriási előnyeit? A gázvilágitás mákszemmé 
törpül előtte.

— Uram. ez bem áll. A  gázvilágitásnak 
is vannak óriási előnyei, példának okáért . .*.

— Semmi példának okáért! Ismeri ön 
az elektró dinamikus gépeket?

— Nem ismerem, de semmi közöm hozzá, 
ez még nem Erzsébetfalvára való!

— No ha nem ismeri, akkor ön szamár!
— Uram ez pro vokális!
— Amint tetszik! A  többit majd segé

deink elvégzik. Itt a névjegyem!
— A gyűlés hüledezve oszlott széjjel. 

Mindenki a párbaj veszedelmes oldalára gon
dolt . . .  Ez családos ember, amaz nőtlen; 
ez nem méltányos, ez nem igazságos!

A párviadal megtörtént. A családos 
embert a nőtlen tisztességesen összevagdalta. 
Szerencse, hogy nem halt bele, csak nyomja 
az ágyat, súlyos beteg.

A garzon urfi megszeppent erre. Ennek 
folytatása is lesz a tö r v é n y  e lő t t . Inkább 
megelőzi. Egy szép napon összeszedte ingó- 
bingó vagyonát, aztán elbúcsúzott az elektró 
dinamikus gépektől és elutazott. Amint halot
tam, valami dalmát szigeten felcsapott 
n aran csterm előn ek .

Az itt hagyott lappangó szikra újra 
feléledt. A gyűlést újra összehívták, de kimé- 
letességből rózsa sz ín  plakáton, kék nyomás
sal. Az idősebb polgárok annyira tartózkodtak, 
hogy még előtte való napon sem ittak bort, 
vagy sört, de még pálinkát sem. Tartottak, 
nehogy ősszeszólalkozás legyen a gyűlésen. 
Párbaj ? Isten mentsen! Attól még patyolat
fehér Erzsébetfalva földje.

Meg is kezdte a (fikeziót egy nyúlánk 
termetű polgár, haja gondosan megfésülve, 
szakálla és bajusza takarosán összerendezve. 
A petróleum lámpák behozatala mellett foglalt 
állást. Úgy van! ü gy  van! zúgott egy tekin
télyes szám.

Ez v o lt  a p e tró leu m  párt.
Utána felállott egy kis kövér ember,

összeadni, _  ------- --------  _
Mennél hosszabb rz uteza, annál több a lámpa. 
És minden lakó pedig köteles a v ilá g ítá s ra  
össze adn i;'d e  mivel a petróleum jelenleg 
drága, elég lesz esténként egy-egy szál 
fa g jry u g y erty a . Helyes! Helyes! Kiáltja

Ez meg volt kérem a fa g y g y u -  
g y e r ty a  párt.

— Hát mo3t mit csináljunk? Azt csinál
juk, mondják azok, kik már legtovább álltak 
— hogy összejövünk máskor és — hatá
rozunk más alkalom m al.

*  *
*

Az 1848—49. óv dicső napjaira emlé
keznek idősebb polgáraink, a fiatalnak meg 
kisujjában van. Megtanulta jó l az iskolában. 
Az Írásból azt is megtudjuk, hogy nagy szerep 
osztatott ki ott a h on leá n y ok n a k . Ok 
derekasan megálltak helyüket. Sárosjr Gynla 
és más íróink gyönyörű költeményei tanus- 
kodnnk erről. Istennek hála szép hazánk egén 
nincs borús felhő. A „vörös sipkások* nem 
karddal, hanem békességes szerszámmal szol
gálják a magyar hazát.

A magyar haza sz iv é h e z  oly közel van 
Erzsébetfalva. Kicsike pont, de nagygyá 
lehet, ha polgárai azzá teszik. Ebben pedig 
a magyar honleányokra is szükség van. 
Ti magyar anyák, magyar honleányok agitál
jatok, a ti csendes otthonotokban, a mo dót 
ti megfogjátok találni. Az agitálást kezdjétek 
mag a v ilá g ítá s i  ü g y g y e i. Békitsétek ki 
a pártokat, hogy ne csak szójával szolgálja 
kiki a közügyét, hanem te tte l is!

A hatóság nem elég erős erre, mert 
békesség okáért azt határozta, hogy „Erzsébet
falva maradjon sö té tb en , legalább igy nem 
veszekednek.*

inonjmw.
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Biztosítási tervezet.
ígéretünkhöz képest eleget teszünk ngy 

az érdeklődőknek, valamint az „E lső  B iz
to s ító -In té z e t  K atonai S z o lg á la t  Ese
té re ” Ő cs. és kir. Fensége J ó z s e f  főher- 
cz e g  védnöksége alatt Budapesten, Erzsébet- 
tér 1 . szám alatt alakult egyesület igazgatósága 
óhajának és közöljük lapunkban az alap
szabály kivonatát, melyből a t. közönség meg
győződést szerezhet az intézet czélszerü 
működéséről.

Az „E lső B iz to s ító -In té z e t  K a ton a i 
S z o lg á la t E se tére ” a szülőknek s gyámok
nak lehetővé óhajtja tenni azt, hogy a tényleges 
katonai szolgálat költségeinek fedezése, vagy
— be nem soroztatás esetén — a tanulmányok 
befejezése, esetleg valamely polgári életpálya 
megalapithatása czéljából serdülő fiaiknak, 
illetve gyámoltjaiknak aránylag csekély díj
fizetés mellett segélyösszegeket biztosítsanak, 
amelyek vagy egyszeri tőkék alakjában, vagy 
pedig kívánatra — a besorozott ifjak számára
— mint havi járadékok folyósítandók.

A hazafias czél, melyet az „Első Biz
tositó Intézet Katonai Szolgálat Esetére” 
követ, legfelsőbb helyen a legnagyobb helyes
lésre és a leghathatósabb támogatsára talált 
s ennek következtében Ö cs. és kir. F ensége 
J ó z s e f  föh erozeg  az intézet védnökségét 
legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott.

Minden gondos szülő njszülött fiacská
jának 1 korona és Ifi f i l lé r  havi díjért 
4<*I korona tökét biztosíthat. Ezen összeg 
a hadsereg-, honvédség- vagy a haditengerészet
hez leendő bevonulás napján, azaz azon évi 
október havának 1-én fizettetik ki, amelyben 
a biztosított ifjú 21-dik évét betölti, — eset
leg, ha a katonai szolgálatra alkalmatlannak 
találtatnék, legkésőbb azon év október 1-én, 
amelyben 24-ik évét eléri.

Ha valamely besorozott ifjú atyja annak 
idején azt kívánja, hogy fiának az egyszeri 
töké helyett a tényleges szolgálatideje alatt 
bizonyos járadék folyósittassék, úgy a bizto
sítottnak, ha mint egyéves önkéntes szolgál, 
34 koronát, ha pedig 3 évre lön besorozva, 
11 korona és 88 f i l lé r  fog havonkint jára
dék czimén kiutalványoztatni.

E példából eléggé kiviláglik, hogy 
szerényebb sorsuak is igen csekély áldozatok 
árán — naponkint nem egészen 4 f i l lé r  — 
igen lényeges támogatásban részesíthetik 
fiaikat arra az időre, midőn hazájukkal szem
ben legnehezebb kötelességüknek, a hadköte- 
lezet: ségnek eleget kell tenniük, illetve akkorra, 
amidőn azoknak önálló polgári pályát kell 
választaniok.

Az „Első Biztositó Intézet Katonai 
Szolgálat Esetére ő cs. és kir. F en sége 
J ó z s e f  fö h e ro z e g  védnöksége alatt” biz
tosítási feltételei a lehető legszabadelvüebbek.

A biztosítottnak a biztosított esemény 
beállta előtti halála esetén a befizetett dijak 
minden levonás nélkül azonnal visszafizettetnek.

A szerződésszerű dijak lefizetésére az 
intézet mindenkor két havi időt engedélyez 
tagjainak s megengedi továbbá azt is, hogy 
a törölt kötvények ujonnani érvényesítését 
a fél 6 hó alatt kérhesse.

Minthogy nincs mindenki abban a hely
zetben, hogy évek hosszú során előre elvállalja 
az állandó díjfizetési kötelezettséget, minden 
tagnak jogában áll, hogy legalább három évi 
díjfizetés után, bármely okból további fizeté
seit beszüntesse. A tag ez esetben díjmentes 
kötvényt kap a biztosított összeg annyi 
részéről, ahány évi dij lön az eredetileg 
megállapított részletekből befizetve; ha pl. 
egy atya 5 éves fia javára 2000 korona 
tőkét biztosit és 4 évi díjfizetés után nincs 
többé abban a helyzetben, hogy díjfizetéseit 
folytathassa, úgy eredeti kötvénye kicserél
tetik egy 6ÜO koronáról szóló díjmentes 
kötvény ellenében, minthogy a kikötött 16 év 
helyett csak 4 évig fizette a dijakat.

Ezenfelül arra a kötvényre, mely legalább 
már 3 évig van hatályban, a teljesített befi
zetések 60%-a erejéig kölcsön vehető fel.

Az „E lső  B iz to s itó  In té z e t  K ato
nai S z o lg á la t  E setére  Ö cs. és kir. 
F en sége  J ó z s e f  föh erozeg  védnöksége 
a la tt” egész tiszta  n yereségét tag ja inak  
ja vá ra  fo rd ít ja .

A  tiszta nyereség 60 százaléka az osztalék-

alapba folyik. Ez osztalékalapban az összes 
biztosítottak a számukra biztosított tőkék 
arányában részesülnek.

Az egyes osztalékok, — hányadok össze
gyűjtve, a  biztosított tökékkel egyidejűleg 
fizettetnek ki a tagoknak.

A tiszta nyereség 20 százaléka az alap
szabályokban meghatározott biztosítéki alapok 
összegyűlte után a tiszteletbeli tagok adomá
nyaitól alkotott rokkantak  a lap ja  javára 
fordittatik.

Ez alaptól első sorban az intézetnek 
háborúban megsebesült vágj- egyáltalán rok
kanttá vált egykori biztosítottjai, valamint 
az intézet volt tagjainak özvegyei és árvái 
beigazolt szükség esetében id ő le g e s  vagy  
állandó segélyösszegek b en  részesittetnek.

Az imént felsorolt előnyök, amelyeket 
az „Első Biztositó Intézet Katonai Szolgálat 
Esetére” tagjainak nyújt, bizonyára csak arra 
indíthatják a szülőket, kiknek fiúgyermekeik 
vannak, hogy azok javára az intézet tagjainak 
sorába lépjenek.

Miután a gondos szülő még akkor is, 
ha azon kellemes helyzetben van, hogy fiát 
a katonai szolgálat idejére, vagy be nem 
soroztatás esetén a polgári életpálya megala
pítására sajátjából támogathatja, úgy az egyik, 
mint a másik esetben igen jelentékeny anyagi 
áldozatokat kénytelen hozni, ennélfogva aján
latosnak mutatkozik oiy összegeket biztosítani, 
amelyek nagyobbak azon segélyezésnél, amelye
ket az ifjaknak védkötelezettségük idejére 
szántak.

Minthogy a biztosított összeg magának 
az atyának vagy gyámnak kezeihez fizettetik 
ki, fenmarad részére a szabad rendelkezés 
joga a felvett tőke felett.

Megemlítendő még, hogy az intézetnek 
a közgyűlésen üléssel és szavazattal bíró 
disz- és rendes tagjai által gyakorolt önkor
mányzat a vezetőség egész tevékenységének 
legkitűnőbb ellenőrzésére nyújt módot.

A részjegytőke, a tartalék- és egyéb 
alapok kizárólag a legbiztosabb, elsőrendű 
értékpapírokba fektettetnek.

Teljes joggal elvárhatjuk tehát, hogy inté
zetünk előnyeiben számosán fognak részt venni 
s pedig annál is inkább, mert ez az első hazai 
intézet, amely a katonai szolgálat esetére 
való biztosítást felkarolta. Az iga zg a tósá g .

Ezen lmsz millió korona alaptőkével ren
delkező intézetbe való belépésre lapunk 
szerkesztőségében bármikor lehet jelentkezni. 
Vidékre pedig — ha a jelentkező szerkesz
tőségünkhöz fordul — bármikor kiküldhet 
egy alkalmazottat, ki a felvételeket eszközölni 
fogja s esetleges felvilágosításokkal szolgál. 
Ajánljuk a szülők figyelmébe!

VEGYES HÍREK.
— Sajtóhiba. Lapunk 3. számában, 2-dik oldal 

S-ik sorában mussae helyett mutaré olvasandó.
*

— Kérelem. A viczinális állomás átjá
rójának amúgy is keserves hidjából egy deszka 
már napok óta felszakasztva s csak úgy heve
nyében odadobva fekszik; csak talán nem 
azon rossz szándékból, hogy az este érkező 
utasok nyakukat törjék? Annyi bizonyos, 
hogy e nehány nap alatt számtalan egyén 
belebottlott s felbukott e botrányos hídban. 
Tisztelettel kérjük biró urunkat, szíveskedjék 
e mizerábilis állapoton segíteni, szerezze meg 
nekünk azt az örömet, hogy elöljáróságunkkal 
együtt tovább is épkézláb és friss egészségben 
élhessünk; higyjék meg önök, hogy örökre 
le leszünk kötelezve enem várt szívességükért. 
T öbb  többó-kevósbó m egbottlott utas.

*
— Legyen világosság! E czim alatt 

lapunk 3. szamában megjelent vegyes rova
tunkra az Iparos- és Polgári kör egy tisztelt 
tagjától levelet kaptunk, melyben felhívja 
a kör tagjait, kiknek valami panaszuk van, 
látogassanak fel a körbe s ott a kör panasz
könyvébe ixják be óhajtásukat s az a választ
mány által orvosolva lesz. Hát az igaz, hogy 
első fórum erre a választmány, de kérem 
szeretettel, ez már eleget lett hangoztatva 
évek óta s talán az illető ha kérdést intézett 
a választmányhoz, meg is kaphatta rá a

választ, mondjuk tudomásul is vette. De hát 
kérem, ez nem tisztán a választmány ügye, 
ez ügye az egész községnek, az egész község
nek pedig csak kis része tudja, hogy egy 
körnek választmánya mit és miként intéz el, 
a nagyközönség csak azt tudja, hogy sö té t 
van, p ok o li s ö t é t. Mi azért csak azt ajánljuk 
a t. választmánynak, hogy ne azt nézzük 
most, hogy hol van szabályszerűen helye 
a feljajdulásnak, hanem csak azt nézzük, 
hogy a pokoli sötétség helyett végre leg y en  
v ilá g o s s á g !

■— Búcsú. Az Erzsébetfalvai búcsú, ma, 
lapunk megjelenési napján megy végbe, azéit 
lefolyásáról a legjobb akarat mellett sem 
referálhatunk fc. olvasóinknak. Annyi bizonyos, 
hogy ismerve az eddig lefolyt búcsú napokat, 
az többnyire a szeszélyes, esős időjárás befo
lyása alatt állott. Most azonban, mikor e soro
kat újuk, verőfényes nap süt asztalunkra, 
talán ezáltal azt akarja ö fensége jelezni, 
hogy ez idén nem hagyja magát s derekasan 
megverekszik az elemekkel. Helyesen öregem! 
Ke hagyd magad!

— A  Magyar Asztaltársaság alakuló 
gyűlése igen szép eredményt enged követ
keztetni arra nézve, hogy humánus tetteit ismét 
gyakorolhassa községünk szegény gyermekei 
iránt, mint azt pár évvel előbb Vargns Antal 
polgártársunk elnöksége alatt többször gyönyö
rűen gyakorolta, azonban a szomorú munka- 
viszonyok következtében egy ideig szünetelni 
voltak kénytelenek tagjai. Nehány buzgó 
tagja most újra felvette a társaság működési 
gyeplőjét s újra megalakította azt, a Duzzy 
Árpád vendéglőjében. Az alakulás szép érdek
lődés mellett ment véghez. Sok szerencsét 
a szegény gyermekek felruházása körül fára
dozó asztaltársaság buzgó tagjainak!

— Hivatalos gyorsaság. Egy kisebb 
javadalmazásu állami tisztviselő önhibáján 
kívül anyagi zavarba jutott s hogy e zavarból 
mielőbb meneküljön, a szokásos módhoz, t. i. 
az „előleg-kéréshez“ folyamodott. Ennek az 
előleg-kérésnek pedig, meg van az előírásos 
útja: A kérvényt' megírni, bélyeget tenni rá, 
azután elküldeni az adóhivatalhoz, ahol ráve
zetik, hogy az illető tisztviselő fizetését sem 
állami, sem magán követelés nem terheli 
s ha ez is rávezéttetett a kérvényre, lehet 
csak az illetékes minisztériumhoz benyújtani. 
Nos hát ami tisztviselőnk is elküldte e hó 3-án 
kérvényét a záradékkal ellátás végett az adó
hivatalhoz, hová (Ráezkevére) e hó 4-én 
be is érkezett s 6967. iktatói számot kapott. 
Az adóhivatal tudva azt, hogy jókedvből 
senki sem kór előleget s ha valaki kér, úgy 
nagy szüksége is van rá: nyomban elintézte 
s visszaszármaztatás végett lekxildte Erzsébet- 
falva elöljáróságához, hova e hó 6-án érkezett 
s 10.322 ígt. számot kapott. Már most azt 
hinnök, hogy itt is oly humánus gyorsasággal 
juttatták az illető kezébe a kérvényt. Dehogy. 
Ha az illető állami tisztviselő lakása a Szilágyi

éi utczai Óceánon tűi lenne, akkor azt mond
hatnék, hogy a mult számunkban említett s 
táviratilag iderendelt búvár roszul tanulta 
meg mesterségét s tiz egész nap kellett neki 
az ügydarabnak kihalászásához; de hát oly 
messze még sem lakik és merjük állítani, 
hogy lakása nincs tiz napi járó földre a jegyzői 
hivataltól. De hát akkor hol volt az ügy 
10 napig? Hol? Tiz napig pihent va lak in él, 
s az a valaki jó l tudta s mi is tudtuk, sőt azt 
is tudta, hogy mi is tudjuk és mi is tudtuk, 
hogy ő is tudja hogy mi is tudjuk, hogy 
hevert a (kiadó)-hivatalban. Igaz-e . . . ? 
Csinos szőke.

*
— Az Első Munkás Önképző-EgyUt

szinképző bizottsága ma, nov. 22-én este 7 
órakor, az egyleti helyiségben (Englerth-féle 
vendéglő) műkedvelői előadást rendez. Színre 
kerül: A Tót leány. Népszínmű 3 felvonásban.

— Szerencsétlenség a viczinális vas
pályán. A  ráezkevei vonatnál Simon J. 
nevű fékező egyik kocsiról a másikra átlépni 
akarván, véletlenül a kocsi kerekei alá került, 
mely mindkét lábát összeroncsolta. Mire a 
mentők a kórházba szállították, meghalt.
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A közönség köréből.*)
T. Szerkesztő Ur!
Az „Erzsébetfalvai Iparos és Polgári 

Köru folyó évi november hó 2í>-én alapsza
bály módosító rendkívüli közgyűlést tart. Hiva
talos ügyben e napokban a vidéken leszek 
kénytelen tartózkodni s ez okból nem mond
hatom el egyben-má.sban észrevételeimet vagy 
tapasztalataimat. Hogy azonban azok nyom 
nélkül ne maradjanak, itt mondom el b. lapja 
hasábjain, hátha találkozik valaki, ki egyet
ért velem s magáévá teszi az alábbiakat.

Ugyanis, mióta a kör helyiségét a mos
tani helyiségbe tette át, több Ízben tapasztal
tam, hogy egyes tagok papucsban, mezítláb, 
kabát nélkül csak úgy ingujjban jöttek a kör 
helyiségeibe s ott a leirt eostümben kártyáz
tak, inig mások meg egész lisztes kabátban 
jöttek fel és foglaltak helyet a kártyaasztal- 
talnál. — Ez szerintem meg nem engedhető. 
Hiszen otthonosan érezheti magát a kör helyi
ségében minden tag a nélkül is, hogy az 
illusztrált módon jelenjék ott meg. Ezzel 
a tagtársak kicsinylósét fejezi csak ki az 
illető. Én úgy tudom, hogy a legszerényebb 
munkásnak is van tisztességes ruhája, amit 
ha tisztességes helyre akar menni, magára ölt. 
Miért nem teszi ezt az illető is, ha a körbe 
megy? Ha valaki nem akar ruhát váltani, 
talán nincs rá ideje vagy más okból, akkor

*) Ezen rovat minden, a közügyekkel foglalkozó 
polgár rendelkezésére áll. Éhünk lévén azonban nem 
személyekkel, csak tettekkel foglalkozni, a tárgytól való 
netáni eltérés, és személyes térré szándékolt átterelés 
esetén lapunkat bárki előtt bezárjuk. A szerit.

papucsával vagy lisztes ruhájában ne a kört, 
hanem az alatta levő korcsmahelyiséget 
keresse fel.

A második megjegyzésem pedig az, hogy 
egyes tag urak között a kártyaasztalnál 
ditferencziák merültek föl s az igy fölmerült 
differbncziáfeat oly hangos szóváltással intézték 
el, hogy a szomszéd asztaloknál ülők egy
más szavát sem hallották a kártyázó urak 
lármája miatt. Hát erre is csak az az észre
vételem, hogy az ily viselkedés nem zártkörű 
körhelyiségbe, hanem korcsmába, még pedig 
valami tizedrangu korcsmába való. — Ilyen 
dolgok a körnek külső tisztességre is adó 
tagjait egészen elidegenítik a körhelyiségbe 
járástól. Talán lehetne ezeken a dolgokon 
tapintatosan segiteni, hogy a kecske is jó l
lakjék s a káposzta is megmaradjon!

Tisztelettel 
a kör egyik tagja.

E r z s é b e t f a l v a i  pi acz.
(November 1B.)

A mai naptól kezdve lapunk t. olva
sóinak hetenkint beszámolunk piaezunk üzlet
menetéről a következőképen:
Kukoricza, szemes, z s á k j a ............................. 2.3B -2 .50

„ csöves, „ ..............................2.75— 2.85
Krumpli 50 k gkin t.................................................... 65— 75
E gy pár c s i b e .......................................................... 40— 70

„ „ t y u k .......................................................... 70— 90
Marhahús k g k in t ...........................................54—-60
D iszn óh u s......................................................................62— 66

Z s i r ................................................................................. 62— 66
Egy hízott l i b a .......................................................... 2.50— 3.30

„  sovány „ ............................................................. 1.20— 1.40
„  „  kacsa . . . . . . . .  . . . 80— 95
„ kövér „     1.50— 1.80

Birkahús k g k i n t .....................................................30—32
Szalonna k g k i n t .............................  . . . , 62— 64
Tejfel literje .......................................................... 40— 50
Tojás 7 drb. 20 krajezár. - 

Felelős szerkesztő: ERDÉLYI MIHÁLY.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Regények
átolvasott, megvétetnek. Czim a kiadó

hivatalban.

Wunder
dér Zeugung des Geschletslebens 25 kr. 
Sinenlust und ikre Opfer 50 kr. Adresse in 

dér Administration.

B u t ^ r ,
varrógépek részletfizetésre kaphatók. Czim 

a kiadókivatalban.

Takarítónő
fiatal, ügyes, felvétetik. Czim a kiadóhivatalban.

HIHDETESEK
SÍ—4—4

KNGLEKTH JÓZSEF tulajdonosnál
50 drb liáztelek és több kisebb ház

előnyös feltételek mellett. Ugyanott minden 
időben kaphatók kocsik teher- és személy
szállításra jutányos díjért. Értekezhetni te
lekeladási irodájában Erzsébetfalván, Szilágyi 
Lajos- és Hitel Márton-uteza sarkán, saját 
házában.

ELADÓ VAGY BÉRBEADANDÓ
Kossuthfalván egy ház
több mint ezer négyszögöllel, mely áll 
3 szoba, konyha s egyéb hozzávaló 
majorsággal. Esetleg több részre is 
felosztható. Értekezhetni Erzsébetfal- 
ván, (Soroksári-ut) a tulajdonossal

2v£á.g-er Tózsef
32—3—8 asztalos mesterrel.

Van szerencsém a t» ez. közönséget értesí
tem, hogy a Csillag-utcza 1. sz. alatt lé te z e tt

férfi szabó üzletemet
november hó 1-én Hitel Márton-uteza 41. sz.
alá helyeztem át.

Készítek mindennemű férfi ruhát a legújabb 
divat szerint részletfizetésre is. „

Tisztelt rendelőim kényelmére az őszi és 
téli idényre a legjobb minőségű bel- és kül
földi szöveteket tartok raktáron, igy tehát 
becses megrendelőim nem lesznek kénytelenek 
az apró minta-darabkákból választani, és már 
a megrendelés alkalmával láthatják egészben a 
szöveteket.

Magamat a n. é. közönség b. pártfogásába 
ajánlva, maradok

kiváló tisztelettel
33—3—B Szabó L ászló,

férfi szabó.

Ü zlet-áthely ezés.
Van szerencsém a nagyérdemű vadász- és lövész-közönség becses je 

tudomására hozni, hogy a Sztáry Ferencetöl átvett és évek óta a II. kér. je 
Szalag-utcza 10. szám alatt létezett f.

puskaműves üzletemet §
folyó évi november hó 1-től jj

II. kér., Iskola-uteza 20. szám
alá helyeztem át.

Megrendeléseket elfogadok mindennemű saját készitményü vadász 
czél-löfegyverekre, valamint pisztoly és forgó-pisztolyokra. Minden e szak
mába vágó javításokat elfogadok.

Kérem a nagyérdemű közönséget, hogy eddigi jóakaró párfogá
sukban ezután is szerencséltessenek. »

Maradtam
Kiváló tisztelettel *

KISS X S T-V--Á.2ST ̂
29—3—| ' polg. ptiskamüves mester. f

|E
F R Á T E R  E N D R E

Erzsébetfalva, Iskola-tatcza V. szánó..
Ajánlja magát mindenféle *

é p ü le t-, t a k a r é k t ü z h e l y e k
és j|j£

egyéb lakatos-munkák §*
I e U c é s z l t é a é x e  w j}
j ^  30— 3—  1 a  l e g j  u t á n y  o s a t o b  á r  a k ié r t .

jgj j$»
Javítások a leggyorsabban és pontosan eszközöltetnek.

Nyomatott Erzsébetfalván, Matkovick Aladár könyvnyomdájában, Hitel Mártou-utcza 23.


