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Néhány nap választ el bennün
ket attól az időtől, midőn megismeri 
a gazda egész évi fáradságának gyü
mölcsét, milyenségét és mennyiségét. 
Meg fogja hát tudni, hogy mennyi 
értéke volt munkásságának, s mi lesz 
az, amiből egy hosszú éven át fenn 
kell tartania magát és családját.

Sajnos az idén is sok volt az ele
mi csapás, ami sok karc tett a ga
bonában.

De a természettel nem dacolha
tunk. A természet ereje és hatalma 
nagy, amivel a gyarló ember szembe 
nem szállhat, szeszélyei kiszámítha
tatlanok, amik ellen védekezést nem 
talált ki még emberi agy.

Igaz keresztény megadással kell 
fogadnunk s hálát adni azért is, ami 
keveset kaptunk. Azt becsüljük meg, 
osszuk be takarékosan és bizzunk 
a jövőben.

A helyzet képe azonban korán 
sincs ezzel megrajzolva. Lehet még 
más csapás is, melyet azonban nem 
a természet mér a dolgos kezekre,

T Á R C  A.

Tragédia levelekben.
1886 Szeptember.

Drága jó fiacskáin ! Kg у hónapja 
majd, hogy elszakadtál közülünk. En, de 
különösen az édes anyád, hidd el nehe
zen váltunk el tőled és ha tisztelendő úr 
nem unszol, elállók vala attól, hogy a 
városba küldjelek. Itthon fogtalak volna 
a mesterségemre. Minek is ilyen gyönge 
gyermeket idegenbe küldeni ? Sopánkodik 
most untalan édes anyád és én csak biz
tatom : no meglásd, milyen ember válik 
majd belőle: még a szolgabiró is megsii- 
vegeli. Azért édes jó fiain, iparkodj is 
mentül több örömet szerezni jó anyádnak, 
aki a hűs időjárásban nagyon gyengélke
dik és ezt a kis ennivalót is azért tudta 
csak ily betegen elkészíteni, mert az irántad 
való nagy szeretet kölcsönzött erőt gyön
ge kezének. Edd jó étvággyal és tanulj 
mellette nagy szorgalommal, hogy ne le
gyen kidobott, a mi keservesen keresett

hanem az ember találja ki embertársa 
ellen.

Rémséges sötét kép. Vállvetett 
munka helyett, ember ellen küzd. 
Amikor úgyis oly nagy szükség volna 
kölcsönös segítségre és egyetértésre. 
Az elmúlt évben előfordult, hogy fel
használva az aratás nagy fontosságát, 
felbujtatott munkások teljesithetetle- | 
neknek látszó követelésekkel állottak 
elő, nehéz helyzetbe hozva a gazdát. 1 
— Ugyanis, ha teljesíti követelései- 1 
két, akkor nem marad neki semmi I 
haszna, nem lesz miből megélnie, ha I 
nem teljesiti, hanem másként segít 
magán, akkor a követelőnek nem 
lesz munkája, nefti lesz élelme, ru- j 
hászkodása, nem lesz semmije, > csak j 
a hangos elégedetlenség és a késői 
szomorú megbánás.

Többnyire az utóbbi eset követ
kezett be. Munka nélkül maradt a 
munkás, kenyér nélkül a család. A 
harcnak vége mindig az, hogy egyik 
félnek viselni kell annak minden 
következményeit, terheit. — Most vi
selte a munkás. De fizethetne a gazda 
is. S vájjon jobban járna-e akkor

pénzünk és hiába való a te drága időd. 
Nehezen várjuk a karácsonyt, amidőn 
megláthatjuk a tanár uraknak rólad adott 
Írását és téged karjaink közé ölelhetünk, 
aki egyedül vagy éltető reménye anyád
nak és szemefénye atyadnak. Csak tanulj 
fiam és imádkozz, hogy édes anyád, mi
kor haza jössz, egészséggel borítson el 
csókjaival. Szerető hű atyád,

Gábor.
1887. Május.

Édes kis Menyusom ! Tegnap éppen 
vasárnap kaptunk választ attól a szem
üveges barátságos úrtól, hogy iskola tár
said között legjelesebb vagy úgy discipli- 
nában mind tisztes magaviseletben. Gon
dolhatod, mennyiszer olvasta el anyád e 
levelet és mennyi örömkönnyüt hullatott 
rá. Látszólag javul a betegsége és hiszem, 
hogy a tavasz enyhülést hoz szegény jó 
anyádnak. Nagy nehezen várjuk megérke
zésedet fiacskám, szinte számítjuk órá- 
ról-órára a napot, a percet, amikor visz- 
szaszállsz ide szüleid szerető karjai közé, 
az árnyas lugasba és a jó falubeliekhez. 
A viszontlátásig is fogadd szerető szívvel

a munkás, ha az áldatlan harcban a 
gazda bukna el, ha elvesztené kenye
rét az, akitől a munkás is kenyerét 
várja. Ha a gazda nyomorog, a mun
kás dolga sem mehet jól.

A szociális alkotásokban gazdag 
1898-ik évben törvényileg biztosítot
ták a rnukásoknak, helyesebben az 
aratóknak azon nagy kedvezményt, 
hogy a részes aratók részére köteles 
a gazda sulymennyiség szerint is 
meghatározandó gabonát biztosítani. 
Ha tehát kevésnek látja azt, mit ré
szesség címén kapna, választhatja a 
meghatározott mennyiséget; ha pedig 
jó a termés, sok a részesedés, akkor 
ezt választhatja. És ezzel szemben 
a gazdának mi előnye sincs. Adnia 
kell azt, mit aratója kíván.

Az alföld legtöbb vidéken eddig 
az volt a szokás, hogy az arató 11- 
12 mm. búzából egy mm. hazát ka
pott, ami igen jó termés esetén je
lentett csak egy kataszrális hold föld 
learatásáért 1 mm. búzát. Most mi
dőn a vidék egyes helyeiről beérke
zettjelentések alapján alig lehet 1 hold 
földre 5-6 mm. átlagos búzatermést

a magam és anyád hű csókjait. Hű atyád.
Gábor.

1893 November.
Kedves jó fiam! Gondolhattad leve

led tartalma mily örömet fos? szerezni. 
Pedig ez egyszer csalódtál. Nem vettük 
jó szívvel, hogy mások tanítását vállaltad 
magadra, azért mert könnyíteni óhajtottál 
rajtunk. Mi már csak elbírjuk ezt a 
terhet addig mig befejezed iskoláidat és 
saját szárnyaidra kerülsz. Az anyád attól 
fél, hogy gyönge szervezetedet megeről
teted a másokkal való vesződéssel. Azért 
kedves fiam, hagyj fel vele és gondolj 
inkább arra, hogy mentül jobb eredmény
nyel kerülj a főiskolába. Nem volt olyan 
rossz az idei termés, hogy akár három 
esztendőn át ne kíildhessünk élelemre. 
Maradj csak a régi életmód mellett és 
igyekezz hű maradni szorgalmadhoz. 
Anyád csókoltat és arra kér, hogy melegen 
öltözködj ebben a lucskos, egészségtelen 
időben. Hű atyád. Gábor.

1898 Julius.
Kedves Menyhért fiam! Nem tudom
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számítani, az eddigi szokás szerint 
az arató mindegy fél mm. búzát 
kapna. De az aratok ilyesmiről hal
lani sem akarnak. Nekik egy hold 
föld Maratásáért feltétlenül egy mm. 
búza kell, ami azt jelenti, hogy min
den 5-6 mm. búza az övékké legyen. 
Ehhez ellátás címén még külön meg
határozott mennyiségű búzát, szalon
nát, sót, pálinkát és más mindent 
követelnek és ha a gazda ezeket 
megadja, azonfelül fizeti a marokve
rőt, viseli a cséplés drága költségét, 
szántatja a földet, ad vetőmagot, el
mellőzve itt sokra menő aprólékos 
kiadásokat, magának nem hagy adóra, 
de még élelemre sem marad semmi.

De ez még kevés. Uj követelé
sekkel állanak elő az aratók s álta
lában a mezei munkások, az eddigi 
napszám helyett is. Eddig kora reg
geltől estig volt a munkaidő és ez 
egész napra volt meghatározva, most 
ezt elvetik és az órabért akarják 
meghonosítani.

Szép, szép. Hiszen bár olyanok 
volnának a viszonyok, hogy mindenki 
megelégedett legyen, jól keresvén 
boldogan éljen. Utóvégre a munká
sok saját érdekükben is mozgolódnak, 
ami érthető is volna, csak az a baj, 
hogy a körülményekkel nem számol
nak. — Hogyan lehet azt elképzelni, 
hogy a gazda ugyanolyan alapú 
bért fizessen a nyári fontos és nehéz 
munkájú aratásért, mint a téli szó
rakozás számba menő munkáért?  
Az ilyesmi lerontaná a munkások 
erkölcsi érzekét is. Aztán hogyan 
számítják majd az órabért s ki ellen

mivel érdemeltük meg, hogy a várva-várt 
időből, melytől öregedő életünkbe fény
sugarakat reméltünk még derengő vilá
gosságot sem juttatsz. Legalább vágyunk 
bételjesűlt, ma már ember vagy a magad 
talpán, akit tisztel környezete és akire 
bizalmi állást ruházott az állam. Mi ked
ves fiam szívből örülünk a jótétednek, de 
viszont érdemiünk annyit tőled, hogy 
Írással legalább látogatnál el hozzánk. Az 
anyád folyton szemrehányásokkal illet, 
miért hogy urnák neveltettelek. Közel 
érzem halálom, úgymond és ha nem fogja le 
gyermekem keze szemeimet, talán emlékem 
is kihal vélem . . . Atyád ereje is már 
fogytán van. Ha a földön akarsz még egy 
rövidke paradicsomot szerezni, akkor sze
retett gyermekem siess haza, nehogy szü
lőanyád, ajkán azokkal szálljon sírba. Igaz, 
hűséges atyád.

Gábor.
1899 Julius.

Kedves kis szöszikém! A kijelölt 
helyre most nem jöhetek; a próbák ép
pen ez idő szerint folynak legvadabbul. 
Pedig mennyire szeretném összecsókolni 
az én kis szöszikémet azért a páratlan 
szép ruháért, melyben tegnap brillíroztam 
és pukkasztottam Stefit és azt a csúf né
met majmot. Olyan kajánul néztek rám, 
szinte felfalni akartak. Mikor felléptem,

„KE V E V Á R A “

őrzi azt. Némely kisdazdának a ha
tár messzi végéről kell hordáskor a 
kalászt szállitáhi. Ilyenkor a munkás 
a fel és lerakásnál, dolgozik egyébként 
pedig esetleg 2-3 óra hosszáig a szállító 
kocsi tetején ül s pipázik. Ezért kö
vetelhet 2-3 órai dijat? Hogy men
nyi félreértés, visszaélés, veszekedés, 
sőt rászedés is lehet óradij szerinti 
számításból, az kiszámíthatatlan. A 
gazda és munkás valósággal ellen
ségek lesznek  ̂megszűnik a jóviszony, 
mely az egyesült munkában mindig 
megteremtette a maga hasznos gyü
mölcseit. Ha jó termés volt, jó volt 
mindkettőjüknek, rossz termés esetén 
együtt szomorkodnak. De egymás 
baját megértették s igyekeztek azt 
egyetértéssel kevesbíteni.

Szép termő határainkat minden 
körülmények közt szeretni és becsülni 
kell, akár fehér kalácsot ad, akár 
száraz kenyeret. Ezt csak azzal mu
tathatjuk ki, ha egymást szeretjük.

H Í R E K .
=  Péter és Pál ünnepe. Tegnap 

junius hó 29 - én sz. Péter és sz. Pál apos
tolok ünnepét ünnepelték a róm. kath. 
hívők. Délelőtt 10 órakor szent beszéd 
volt s utána nagy mise. Délután 3 órakor 
ünnepi vecsernye. Егеп kettős ünnepet 
azért tartjuk junius 29 - én egy napon, mert 
egy napon szenvedtek vértanuságot. Szent 
Pétert a keresztény egyház első pápáját 
aki 25 évig kormányozta az anyaszentegy- 
házat, e napon feszítették keresztre, Szent 
Pált pedig e napon fejezték le a pogányok. 
(Neró császár alatt Krisztus után 67. jun. 
29.) Mindketten Romában vannak eltemetve.

=  Ág. ev. istentisztelet. Ma vasár-

még azoknak az ékkövekkel megrakott 
zsidó dámáknak is megmerevültek sze
meik. Az egész orfeumban egyetlen hölgy
nek nem volt az enyémhez hasonló toi- 
lettje. Alig várom a percet hercig kis 
gyermekem, mikor együtt utazhatunk 
messzire, messzire, elegáns gazdag fürdő- 
közönség közé, ahol boldogan járok olda
ladon és fitymálva nézem a sok bohó ud
varlót, kik közül csak te vagy az én egyet- 
kenem, te, te, kit igazán szeret ölel go
nosz kis

Micid.
Apropos! Hát az Ígért utiruhát megren
delted ?

(Ujságmetszet.)
Az öngyilkosságok sorát ezúttal egy 

jobb sorsot érdemlő fiatal mérnök gazda
gítja, kinek tehetsége és megnyerő egyé
nisége a legszebb reményekre jogosított. 
Az általa kezelt és műszaki célokra szánt 
összegben legutóbb néhány ezer korona 
kárt fedeztek fel. Mielőtt azonban vizsgá
latot indítottak volna ellene, a szerencsét
len fiatalember főbe lőtte magát. Környe
zete tapasztalta, hogy utóbbi időben inunka- 
kedye lankadt és hivatalában sem a leg
pontosabban járt el. Egy orfeumbeli dívát 
emlegetnek, kire igen kökezüen költeke
zett. Valószínű, hogy ez volt a szegény 
áldozat megrontója.

Szabó Imre.

1912. junius 30.

nap junius 30 - án d. u. 3 órakor a hely
beli áll. polgári fiúiskolában német nyelvű 
istentisztelet lesz, amelyen W a 11 r a b e n- 
s t e i n  Jakab lelkész mond beszédet. Az 
elnökség tisztelettel kéri a hívőket hogy 
ez alkalommal minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek.

=  Eljegyzések. Kupuszárovits Misa 
helybeli jómódú gazdálkodó leányát К u - 
p u s z a r o v i t s  Mileva kisasszonyt eljegyez
te P a v l o v i c s  János a pancsovai nép
bank homokbálványosi fiókjának hivatal
noka.

özv. Berg Ferencné ruhatisztitó- 
nő leányát Be r g  Herminát eljegyezte 
R e i t e r  János borbély Gályáról.

— Új tanítónők. Három helybeli leány 
tette le az elmúlt héten a tanítónői képe
sítő vizsgálatot. Ezek a következők: 
F r i e d r i c h  Vilma Friedrich János hely
beli gözmalomtulajdonos nővére, aki Temes- 
várott a róm. kath. zárdái képzőben nyert 
képesítést. S t e f a n o v i c s  Ilona, özv. 
Stefanovits Györgyné leánya, illetve ku- 
bini Theodorovics György köztiszteletben 
álló polgártársunk unokája, aki a budapes
ti áll. tanitónőképzőben nyerte el a taní
tónői oklevelet. W ennerK risztina, Wen- 
ner Miklós közs. isk. igazgató leánya, 
Lovag Emanuel Sándor nyugalmazott 
gyógyszerész, a Ferenc József rend lovag
jának unokája, aki Szabadkán az áll. taní
tónő képzői intézetben állotta ki igen jó 
sikerrel a képesítő vizsgát. Mindhármuk
nak, valamint az érdekeit szülőknek, nagy 
szülőknek és testvéreknek a legjobbat 
kívánjuk.

— Budapesti vigszinházi színészek 
Kevevárán. Szokatlanul hangzik a cim, 
pedig tényleg valóság, ha nem is teljes 
egészében. A budapesti vígszínház legki
válóbb művészei ma este a Janits -féle szál
lodában szerepelnek, persze csak vásznon. 
Még így is kinő ez a körülmény a minden
napi mozi történetekből, amennyiben a 
nálunk bemutatott filmeken eddig csupa 
külföldi színész szerepelt. Pedig éppen 
magyar színészeink azok, akik csak nem 
rég Bécsben a „ Jozefstädter Theater“ ben 
elvitázhatatlan nagy dicsőséget szereztek 
a magyar névnek. Egy magyarországi nem 
rég alakult filmgyár az „Omnia“ a vígszín
háznak alább következő színészeivel ját
szatott el rövidebb darabokat és ezen fel
vételekből lesz látható egy nehány. Minden 
intelligens és újságot olvasó ember csak 
örülni fog e hírnek. Sokan régi ismerőst 
fognak a szereplő színészekben felfedezni. 
Mert ki nem hallott volna és nem ismer- 
né V a r s á n у i Irént, V e n d г e у Ferencet 
C s o r t o s  Gyulát, T a n a  у Frigyest stb? 
Ha már oly messzire fekszünk a főváros
tól és csak nagy költség és hosszú idő 
feláldozása révén lehet részünk a fenti 
művészek játékában, úgy ragadjuk most 
meg a kínálkozó alkalmat és legalább köz
vetve szerezzünk benyomást ezen mű
vészeink képességeiről.

— A kevevárai dalkör közgyűlése. 
Kedden este tartotta meg a fenti egylet 
első közgyűlését, amelyen a tagok az el- 
utazottak kivételével - mind megjelentek. 
W e n n e r  Miklós elnök üdvözölte a meg 
jelenteket és a gyűlést megnyitotta. A 
leköszönt pénztáros helyébe megválasz
tatott S t e i n w a s s e r  Ernő. Az igy meg- 
üresedet választmányi tagsági helyre Tory 
Rezső. Az egylet tulajdonát képező min
den vagyonról leltár készítendő St r k  
Ferenc szertáros által. A nagy szinidő 
alatt nem lesznek énekórák, mert a kar-
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mester és a tagok nagyobb része nem lesz 
idehaza. Október 1 - ével azonban újra 
megkezdődnek az énekórák. Az egylet 
rövid egy évi fenállása óta hivatásának 
megfelelő szinvonalán állott és amint a 
tagok hangulatából kivenni lehetett, a jö
vőben sem fog az egylet lelkesedéséből 
és ügybuzgóságából semmit sem vesziteni.

=  Trautenaui ünnep. Szép ünnepe 
volt csütörtökön junius 27- én a helyben 
állomásozó 28. vadászzászlóaljnak. Ezen 
a napon igen hősiesen viselkedtek mos
tani katonáink elődjei TVautenaunál (Cseh
országban) a poroszokkal szemben, vissza
vervén őket, dacára ezek számbeli túlsú
lyának. Ezen nevezetes esemény évfordu
lóját mint minden évben, úgy az idén is 
méltó fénnyel és pompával tartották meg. 
A róm. kath. templom előtti téren két 
lombokkal diszitett sátor volt felállítva. 
Egyik a miséző papnak, a másik a meghí
vott vendégek számára. A mise alatt né
hányszor diszlövést adott le a zászlóalj 
G i e r 1 i c h János százados vezénylete alatt. 
W e n n e г Miklós igazgató pedig harmo- 
niumon kisérte előadott énekeit. Mise után 
Ehrenwalli D o r o t k a  Ágost őrnagy, zász
lóalj parancsnok magyarázta meg a legény
ségnek a nap jelentőségét. О utána A n - 
d r a s k o v i c s  N. százados magyar, majd 
T a m á s  György főhadnagy román nyel
ven tolmácsolta a zászlóalj parancsnok ál
tal elmondottakot. A hivatalos ünnepély 
végeztével következett a szokásos diszel- 
vonulás a kürtösök fuvása mellett. A záz- 
lóalj a nap emlékére egész napi pihenőt 
kapott. A tiszti étkezdében pedig ünnepi 
ebéd volt.

Legjobban örült kétségenkivül ezen 
napnak Ha v ü k  József köinives mester, 
aki szintén résztvett a zászlóalj akkori di
csőséges ütközetében, még pedig szakasz
vezetői rangban. Régi zubbonyában érdem
keresztekkel feldiszitve a tisztikar árnyé
kában sütkérezhetett és jó szivarka és 
ebéd mellett leadhatta a nevezetes nap 
alkalmával átélt tapasztalatait. A köz
legénység persze ámulva hallgatta végig 
a kevevárai Háry Jánost.

=  Megszüntetett motorközlekedés. 
A Behr Rudolf-féle motorcsónak alig egy
két hónapi fenállása után máris kényte
len volt üzemét beszüntetni — reméljük— 
nem sokáig. A dolog története a követ
kező : Amikor Behr Rezső motorcsónakját 
megindította és már bizonyos ideig járatta, 
akkor kapott kedvet egy szerb alattvaló 
is hasonló jármű létesítésére. Az engedélyt 
a szerb kormánytól meg is kapta, de nem 
a magyartól. Erre a szerb miniszter, aH íek 
a kérelmező valami rokona megtiltotta a 
Behr-féle csónaknak szerbiai parton való 
kikötését. A érdelkelt Behr Rudolf orvos
lást keresendő el is utazott Belgrádba, de 
ottan azt felelték neki, hogy ilyen dolgot 
nem lehet 24 óra alatt elbírálni, várjon csak 
még, annak rendje és módja szerint majd 
elintézik panaszát. Községi elöljáróságunk 
felsőbb meghagyás folytán aztán úgy ren
delkezett, hogy a csónaktulajdonosok kivé
telével senki sem hozhat és nem vihet 
árukat ide és oda. A szemendriai piac majd 
megérzi ezen intézkedést, mert mostaná
ban éppen a kevevárai közönség volt pia
cának egyik legjobb fogyasztója. Igaz, hogy 
mi is megérezzük e viszony hátrányait, 
de azokat odaát észretériteni másként 
nem lehet. Nekik úgyis több hasznuk volt 
tölünk, mint nekünk ő tőlük. Rajtuk a 
sor, hogy ezen állapot megszűnjék.

— Körmenet. 1858. év junius hó

28-án délután .3 órakor nagy vihar dühön
gött Kevevárao fölött s ez alkalommal a 
villám leütött a rótfi. hath, templomba. Ezt 
elkertilehdő minden évben kötfmenett ve
zetnek a székelykevei utón levő kereszt
hez. Ez a körmenet volt tegnapelőtt pén
teken reggel 8 órakor.

— Ikrek. A helyfyeljK|Íl.. polgári fiú
iskolánál alkalmazott, R á q jr  Imre iskola- 
szolga családjában örvendetes családi ese
mény történt az elmúlt napokban. Felesége 
két gyermeknek adott életet, akik egéz- 
ségesek és jól érzik magukat.

=  Orfeum. Már megszoktuk, hogy 
a hozzánk vetődő ilyenféle társulatok ren
desen a legalacsonyabb nívón állanak. 
Ez alkalommal azonban feltevésünkben 
és várakozásunkban csalódtunk, mert 
kedden, szerdán és-csütörtökön a Hoffmann 
szállodában játszó társulat a közönség igé
nyét teljesen kielégítette. Trágárságoktól 
meg voltunk kiméivé és enélkül is jól érezte 
magát a közönség. Legkiválóbb produkció 
kétségen kívül a szerecsen tánca volt, 
akire tényleg ráfoghatjuk egész bátran, 
hogy „lábművész“. A többi szám is egy- 
kettő kivételével gondosan összeválogatott 
volt. Érdekes volt még az apacstánc, és a 
különféle nemzeti viseletben előadott ének
számok. A társaság 4 hegyből 4 férfiből 
és egy kis leánykából állott, aki dacára 
5 - 6 éves korának, már is tanúbizony
ságát adta jövend íbe.i pagyobb képessé
geinek.

=  A nyaraló és utazóközönség fi
gyelmébe. Kész női blúzok, utikabátok, 
fürdőkosztümök, finom női fehérnemüek, 
plaidkendők óriási választékban és legele
gánsabb kivitelben^ Heves és Dornheiin 
cégnél kaphatók Toniesvár-Belváros, az uj 
tözsdepalota mellett. (Telefon 883.)

— Felsiiit komédiás. Nagy reklámot 
csinált magának a múlt héten községünk
ben időzött Jovánovics Mirko nevű^ erő
művész „szerb vitéz, a világ legerősebb 
embere“ ilyen s ehhez hasonló kitételek
kel. A közönség azonban a múltak tapasz
talatain okulva nem ült fel neki. Az a nehány 
ember, aki mégis elment, nem sokat látott, 
mert a deszkába szeget verni s több eh
hez hasonló mutatvány nálunk nem újság. 
Volt ebben már bőven részünk. Az erő
művész úr a gyenge látogatástól elkedv- 
telenitve össze is szedte a kereskedők 
kirakataiban elhelyezett fényképeit és rek- 
láinplakátjait és másítáp elutazott. Való
színűleg abban a reményben távozott 
tőlünk, hpgy másut talán sikerül három 
birkózó pár hirdetésével a közönséget lóvá 
tenni, aineily fogása nálunk nem vált be.

=  A II. osztályú kcrcsetadó. A II. 
oszt. keresetadó kivetési lajstroma julius 
hó 1-étől kezdve nyolc -napon át a köz
ségházán közszemlére ki van függesztve. 
Az érdekeltek figyelmét* felhívjuk erre a 
körülményre, nehogy az esetleges mulasz
tásért később bánkódjanak.

— Az aldunai hajókatasztrófa. Két 
hét ellőti csütörtökön az Erzsébet király
né a Magyar kir. folyam- és tengerhajó
zási r. t. ez az impozáns, szép gőzöse 
ugyan a lángok martaléka lett, de azért 
még sem esett a pusztító elemnek annyi 
emberélet áldozatul, mint amennyit az 
első hírek világgá kürtőitek'.

Ezek a rémhírek román, magyarelle
nes forrásból eredtek és ez sokat megma
gyaráz. Bizonyos román körökben nem 
szívesen látják, hogy az előkelő magyar 
hajózási vállalat, a Magyar kir. folyam 

I és tengerhajózási r. t. olyan kifogástalanul

napról - napra növekvő eredményekkel tel
jesít szolgálatot a román partok mentén 
is és gyakrabban tettek már hasztalan 

, kísérletet arra, hogy nehézségeket támasz- 
szanak e magyar vállalat letörésébe. Csak 
természetes ilyen körülmények között, 
hogy nagy kárörömmel ragadták meg ezt 
az alkalmat is és az „Erzsébet“ katasz
trófájáróli^va, rémhíreket bocsátottak vi
lággá, a halottak és súlyosan sebesültek 
számáról, a fejetlenségről, a mentési mun

kálatoknál, a gőzös tűzveszélyes voltáról 
és igy tovább. '!

Az eltűnt utasok száma kilenc, de 
valószínű, hogy ezek közül is meg fog 
méjg egynéhány kerülni, mert a mentési 
akció még mindig folyik. A megejtett 
helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a 
hajon a legnagyobb rend uralkodott, a sze
mélyzet minden szükséges óvintézkedést 
megtett és mulasztás nem történt.

A gőzös személyzetét a legteljesebb 
elismerés illeti. Fejetlenségről szó sem 
volt, sőt inkább példás fegyelmet tanúsí
tott a kapitánytól kezdve az utolsó mat
rózig az egész személyzet. Igen nagy rész
ben ennek is köszönhető, hogy a tüzve- 
szedelem láttára kitört pánikszerű ijedelem 
dacára, az utasok majdnem teljes számmal 
megmenekültek és az a kilenc áldozat is 
megmenekült volna, ha félelmükben a Du
nába nem ugranak. És épen a személyzet 
hősies magatartását bizonyítja az is, hogy 
a gépész és az egyik fütő odaégtek — hi
vatásuk kitartó, önfeláldozó teljesítésében 
lelték hősies halálukat.

A hajó parancsnoka a tűz kitörésé
nél az utasok életbiztonságára szükséges 
intézkedéseket azonnal megtette, neveze
tesen a hajót a legközelebb fekvő sziget 
felé irányította és a sziget partjától körül
belül 50 méternyire egy zátonyon meg is 
állította olyan módon, hogy a hajó egyik 
oldalán sekély, alig egy méternyi viz volt. 
Az utasok közül azok, akik a félelem 
következtében nem várták meg, arnig a 
mentőcsónak fölveszi őket, ezen az olda
lon könnyen kijuthattak a szigetre.

A hajó egyik mentőcsonakját, a ka
pitány a kormányosokkal együtt azonnal 
vizrebocsátotta. Amig a kapitány és a 
kormányosok a mentőcsónakon igyekez
tek az utasokat biztonságba helyezni, 
addig a hajó többi személyzete megkisér- 
lette az oltást.

Mikor már bizonyossá vált, hogy a 
tüzet eloltani nem lehet, Strotzka Norbert 
főgépész kinyitotta a gözszelepeket és 
ezzel megakadályozta a hajókazánok föl- 
robbanását. A hősiesen viselkedő gépész 
azonban már nem tudott a gépházból^ föl
jutni és ott gépe mellett szenvedett hősies 
halált. A hajó személyzetéből kívüle még 
csak egy pincér múlt ki.

=  A kolumbácsi legyek. Decára a 
folytonos esőzéseknnk, a kolumbácsi legyek 
a Délvidék ezen átka mérges csípéseikkel 
embereknek, állatoknak egyaránt gyuíadá- 
sos kiütéseket okoznak. Az idén niucs 
ugyan sok belőlük s mégis hallatszik a 
gazdák panaszkodó szava. Különösen olya
noknál, akiknek a Duna mentén akad dolguk 
Úgy lehet félig- meddig védekezni elléhök, 
hogy trágyát füstölnek el parázson. A 
munkánál azonban ember és állat védeke
zése hiábavaló. Ha nagyon összecsípték 
az állatokat hajtsuk ezeket valamij vízbe. 
Ha pedig ez nem volna módunkban, önt
sük le őket vízzel. Ezzel is enyhítettük 
agyuladás okozta fájdalmakat és viszketést.
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Árverési hirdetmény és feltételek!
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság dr. Franki Sándor ügyvéd által 
képviselt Pavkovics Bogolyub gályái lakos 
javára Rogozsárszki Száva temesszigeti 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 200 
korona tőke enek 1912 évi január hó 22 
tői járó 6 % -°s kamata 79 kor. 60 fill, 
eddigi ezúttal 20 kor. 30 fillérben meg
állapított valamint a még felmerülendő 
költségek valamint a csatlakozás kimon
dásával Paull János javára 247 kor. 50 f. 
tőke, ennek 1912 évi inárczius hó 1 - tol 
járó 6 % "os kamata és 54 korona 20 f. 
költség; ugyanaz javára 1369 korona 50f 
tőke ennek 1912 márczius 1 - tői 6 % “os 
kamata és 108 kor. 20 fill, költség kielé
gítése végett az 1881: LX. tcz. 144 és 146 
§§-ai alapján az alább kürülirt ingatla
nokra az árverést elrendeli és ennek fel
tételeit a következőkben teszi közzé :

1 . árverés alá bocsáttatnak a fehér
templomi kir. Törvényszék területén fek
vő Temessziget község 384 sz, betétben 
foglalt következő ingatlanok :

A I, 21 hrsz. Kert a beltelekben 264 n. 
öl 22 hrsz. Kert a beltelekben 300 n. - öl 
49 kor. becsárban.

A II, 43 hrsz. Kert a beltelekben 
455 n. - öl és 44 hrsz ház 196 őisz. alatt 
udvarral a beltelekben 248 n.-öl 340 kor. 
becsárban.

A III. 672 hrsz. Szőlő a Vinograde 
dűlőben 384 n.-öl és 673 hrsz. Szántó a 
Vinograde dűlőben 342 n.-öl 153 korona 
becsárban.

A IV. 2188/2 Rét a Vrbicza dűlőben 
158 n-öl és 2189/2 hrsz. Szántó a Vrbicza 
dűlőben 1 hold 1565 n.-öl 198 kor. becs,

A t  815 hrsz. Szántó a Vinograde 
dűlőben 287 n.-öl 17 kor. becsárban.

A t  998 hrsz. Szántó a II Flur dű
lőben 1397 n.-öl 83 kor. becsárban.

A t  1402 hrsz. Szántó az I Flur 
dűlőben 1457 n.-öl 56 kor. becsárban.
1490 hrsz. Szántó az I Flur dűlőben 1536 
n.-öl 92 kor. becsárban.

A f  1818 hrsz. Szántó a Szelistie 
dűlőben 897 n.-öl 34 kor. becsárban.

A t  1926 hrsz. Szántó a Zurkovicz 
dülőbén 1387 n.-öl 54 kor. becsárban.

A t  2732/1 hrsz. Szántó a Topolova 
Hunka dűlőben 653 n.-öl 25 kor. becs.

2. Ezen nyilvános árverés Temessz. 
községházánál 1912 évi auguszt. hó 20. 
napjának d. e. 10 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi. hivatalban mint Temessziget 
községházánál a hivatalos órak alatt bárki 
által megtekinhetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
a 672 és 673 hrsz a ingatlanok a kikiál
tási ár felénél a többi ingatlanok pedig 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni, ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz, 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Vevő köteles a vételárat két egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

8. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.

Kevevárán, 1912. évi jun. hó 8-án
Hajdú s. k., kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz, kir. telekkönvwezető

Janics  Mihály
szállodájában

kizárólag csak a világhírű .

Pilseni sör
méretik ki poharanként 20 f i l l é r  

ár mellett.

Esténként cigányzenekar hangversenyez.
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FORHIN“ -n a l  p e r m e t e z ,

A szalonban cs a gyermekszobában mint 
tíenütt ott legyen, mert kicsinyt és na
gyot, fiatalt és öreget, szegényt vagy 
gazdagot egyaránt mesésen szórakozta. 

: Mindenütt kapható. :

Ara 1 korona.
Gyártja: a „ C s e r é p g y á r “  R . - Т . ,  K i s m á n y á n .

Minden nagyobb városban állandó bizományi 
raktárt óhajtván fenntartani, e célra óvadék- 
: képes és agilis képviselőket keresünk. :

____ Budapesti raktár telefonszáma 170-68. я ^ ш

=  TAMQHC=
felvétetik

az Oberläuter- féle könyvnyomdában

Badacsonyvidéki
finom hegyi borokat kölcsönhordóban, 
szőlőoltványokat, szőlővesszöket a balaton- 
melléki legjobban bevált fajokból a legjobb 
minőségben, anyagi felelősség mellett szállít

B a l o g h  G y u l a
szőlőgazdasága
Balatonhegye.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnymodában, Kevevára.


