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Székelykeve, Kincstár, 
Kevevára.

Kettős nemes cél vezette a ma
gyar Kincstárt negyedszázaddal eze
lőtt akkor, amidőn S z é k e l y k e v e  
községet telepítette.

Egyrészről az a testvérszerető 
gondoskodás, hogy a hontalanná vált, 
idegenbe szakadt bukovinai véreink
nek édes hazai rögöt biztosítson, más
részről, hogy itt a végeken magyar 
érzésűekké tegye idegen ajkú és sok
szor idegen szívű nemzetiségeinket.

A község ez időszerint 4600 
lakossal bír. Utolsó szálig szinma- 
gyarok, és eléggé jó anyagi viszo
nyok között.

Nem akarunk arról zengeni, hogy 
Székelykeve belterjes erkölcsi és 
materiális szituációiban is egyaránt 
ideális magaslatokon leng, arról sem, 
hogy kifelé ható erejében is tökéle
tesen ideális volna a nivója. Erről 
az ellenségektől megkövetelt idealiz
musról nem akarunk Írni, de nem 
is írhatunk.

T Á R C A .
— ##—

A fajgyűlölet és a nemzetiségi 
politika.

ír.a : Törkényi Arnold.
Már néhányszor volt alkalmam rá

mutatni, hogy mi hivatása van s mily irá
nyú tevékenységet kellene a vidéki ma
gyar társadalomnak az egységesítő nem
zeti politika érdekében kifejtenie. Ha meg 
gondoljuk, hogy mily nagyszerű eredményt 
mutathatna fel egy hazafias társadalom, 
ha komolyan veszi feladatát, csak sajnál
nunk kell, hogy mennyire hátra van még 
ez a társadalom attól, hogy egyáltalán 
megértse, miért kellene a nemzeti politika 
érdekében sorompóba lépnie. A nagyok 
terveznek s a kis emberek rosszul felfo
gott jelszavakon rágódva, még a meglevő 
állapotot is elmérgesitik. A „magyarosítás“ 
az ^egységes nemzeti politika közhaszná
latban levő szavakat felfogják és azt hi
szik, hogy fajgyűlölettel szogálják ez esz
méket.

Á fajgyűlölet valóságos kerékkötője 
a nemzeti törekvések megvalósulásának s

Hanem igenis Írunk pozitív, reális 
alapon, mert egy község mindenirá
nyú értékelésénél: cthnografiailag, 
ethikailag, gazdaságilag, karakteroló- 
gíailag is egy igaz alap adódik, a 
real i zmus .  Ideális község Senki szi
getén tán lehetne, vagy talán a hold
ban, de a földön soha!

Ám tekintsük Székelykevét b e l 
t erjes  erkölcsi és anyagi helyzeté
ben. Áll-e hátrább legkíméletlenebb 
kritikusától, az ősi Kevevárától?

Mindenekelőtt egyet: ne feled
jük, hogy Székelykeve 25 éves tele
pes, tehát semmilyen irányban eddig 
még a dönthetetlen stabilitást el nem 
érhette.

Most! Mik azok az erkölcsi de
fektusok, amelyek oly gyászossá ten
nék a telepítést?

Az ifjúság verekedése, a sok 
törvénytelen gyerek, a káromkodás. 
Ügy? És Kevevárán, idehaza nin
csen ? Tessék betekinteni a járásbí
róságon elfekvő kiskorúakat illető 
aktákba. Vájjon hol verekednek töb
bet Kevevára rezesbandás, gajdás,

hatásában kártékonyabb az izgatásnál. 
Igazán bámulatos, hogy olyanok is, kik 
magukat jó magyar hazafiaknak tartják és 
amellett mint művelt egyének jönnek szá
mításba, nem tudnak erről az átkos haj
lamról letenni. Hogy mennyit ártanak ev
vel az eszmének, arról fogalmuk sincs. 
Az izgatónak a munkája semmi ehhez 
képest. A nép tudja róla, amit mond, 
amit tesz, a másik faj karára cselekszi, 
annak csak rosszat akar, az iránt gyűlö
lettel van eltelve; a hatás ellensúlyozásá
ra itt még szabad az út. A nép még haj
lani fog a meggyőző és felvilágosító szóra, 
ha a magyarság nem tette magát gyűlö
letessé előtte. De mit tegyünk akkor, ha 
valaki magyarságát avval akarja kimutat
ni, hogy ádáz gyűlölettel üldözi a más 
nemzetiségeket. A felvilágosító szónak itt 
már aligha lesz hatása, mart a magyarság 
elveszti hitelét s az idegen ajkúak még 
a békéltető szót is csak kétkedve fogad
ják és a legszebb törekvésekben is alatto
mos szándékot látnak. A fajgyűlöletnek 
ellenben az lesz a hatása, hogy a nemze
tiségeket teljesen az izgatóknak szolgál
tatják ki, aminek világos lélektani okai 
vannak. Ha engem valaki nyíltan gyűlöl 
s én azt látom, hogy minden tettével csak

vagy tamburás kurtakorcsmáiban-e, 
vagy Székelykeve hegedűs vendég
lőiben.? Kevevárán leteszi az ifjonc 
pléh kanalát vasárnap d. u. és rohan 
a kocsmába, Székelykevén lapdázni, 
hintázni mennek az árvaiányhajos, 
perge bajuszú legények.

Törvényte l en  gyerek! Hm! 
No itt kényes a kritika stílusa. Itt a 
kritika „sötét éji homályba* kényte
len bujkálni. Nem tesszük. De egy 
kérdés engedtessék m ég! Mi az er
kölcsösebb : a ködbe vesző angyalkák- 
e, vagy a törvénytelen gyerekek! ?

A nép erkölcsi erejét, integritá
sát a születések nagy aránya adja. 
Székelykeve 4600 sz. népének évi 
születése 230-240; itthon, 7600 lakos
ra 290-300 születés esik.

A káromkodás?  Ez nagyon 
problematikus szám volna. Ügy gon
dolom kb. egyenlő. Legfőllebb tán 
az volna a differencia, hogy Keve
várán négy nyelven is káromkodnak.

Az mindenesetre való, hogy a 
horribilis quantumú pálinka fogyasz
tás, szomorú erkölcsi gyöngeség, de

az én káromat akarja, úgy én természetes 
emberi ösztönömre hallgatva annak ellen
ségével fogok szövetkezni részint, hogy 
könnyebben védekezhessem ellene| részint 
pedig, ha lehet, eljárását hasonló rossz 
akarattal viszonozzam. Ezek után, ha az 
izgató népét saját erejének tudatára éb
resztve, ellenállásra sarkalja, nemcsak hogy 
hajótörést szenvednek az egységesítő kí
sérletek, hanem a nép ellenséges hangula
tával számbavehető zavarokot is okozhat. 
Ezt szándékosan előidézni pedig csak ha- 
zafiatlan cselekedet lehet, ami sem a ma
gyarságnak, sem az országnak nem érdeke.

Hiszen igaz, hogy a fajgyűlölet az 
embernek veleszületett rossz tulajdonsága, 
de mit ér a kultúra, mit ér a magasabb 
műveltség, ha még ezt a semmi egyéni 
előnnyel nem járó rossz tulajdonságot sem 
tudjuk elnyomni. Mily sajnálatos tévedés
ben vannak azok, kik ezt csupa nemzeti 
virtuskodásból űzik ; ezeket mint az ország 
egészséges fejlődésére ártalmas elemeket 
teljesen el kellene némitani. A nemzeti 
politika, nemhogy megkívánná, de egyál
talán teljesen kizár minden fajgyűlöletet. 
Amennyire oktalan eljárás valakit azért 
gyűlölni, mert más a nyelve és más fajhoz 
tartozik mint az országban a vezető
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nem egyedül csángóink specialitása. 
E gyengeség miatt a csángókat nem 
elitélni kell, hanem magyaros test
véri szeretettel megjavítani. Mert 
társadalmilag modern és humánus 
gondolkodású ember az, ki a bűnö
zőt nem eldurungolja, hanem feleba
rát módjára oktatja, vezeti, javí tja.  
Követ dobni könnyű erkölcsi kritika, 
de veszedelmes, mert visszaeshetik.

Hogy áll anyagilag Székelykeve? 
Állapota kielégitő. Nincs határörvi- 
déki privilégiumos réti földje, de van 
a kincstártól vett és súlyosan ármen- 
tesitett és két éven át Istenvert vi
zes földje. Megmunkálja mégis han
gya szorgalommal, törleszti amorti
zációit, fizeti adóit — és nem óvatol
ják váltóit! Vannak már 25 év óta 
százezres gazdái i s !

Ez Székelykeve bel terjes ,  re
ális képe.

É s кi felé 1 Magyar nemzeti szem
pontból áldás.  Nincs az a nap, hogy 
40-50 kocsi meg nem állana Keve- 
várán. Hozzák a terményt, — s magyar 
nyelven traktálnak a vevő kereske
dővel. Réa kényszerítenek minden
kit, akivel érintkezésbe lépnek, hogy 
megtanulja azt az édes magyar nyel
vet, amelyet szeretni és megtanulni, 
minden magyar állampolgárnak leg
szentebb kötelessége. Cselédeket, 
munkásokat, kocsisokat liferálnak, 
akikkel a „gnänidige Frau,tt ha törve 
is, de magyarul kénytelen akár po
rolni is.

Sokszor hallani egyes kevevárai 
régibb úraktól: „Öcsém, ha maga 15

népfaj, annyira természetesnek kell tar
tanunk, hogy a más anyanyelvű mindég 
bizonyos szeretettel és ragaszkodással 
gondol arra a nemzetre, melyben saját 
faja alkotja az államfenntartó vezető 
elemet. De ez még mindég nem hazafiat- 
lanság. Sőt inkább azt merném állítani, hogy 
bizonyos tisztelettel kell adóznunk azok
nak. akik ily viszonyok közt híven szol
gálják azt a nemzetet, melyben élnek, 
s amelynek jólétüket köszönhetik,

Hogy a fajgyűlölet szitása mennyire 
nem érdekünk, azt talán nem is lesz oly 
nehéz bebizonyítanom. Legyen szabad 
erről előbb egy kis definitiót adnom 
amiatt. A fajgyűlölet, ha egy országban 
erősen tért hódit, lélektanilag ugyebár igy 
volna definiálható: Az e.ősebb faj a má
sikat vagy teljesen megsemmisíteni, vagy 
az országból kiűzni szeretné. De ha ez 
volna célunk, mire volt szükséges az 
évszázados betelepítés? Miért hoztunk be 
akkor szándékosan idegen elemeket, ha 
azokat nem akarjuk megtűrni ? Vagy talán 
érdekünk volna ma a számos nemzetisé
geket azon országokba visszatelepiteni, 
ahol fajuk mint egységes nemzet dominál ? 
Erre egy nagyon egyszerű általánosan 
elfogadott elvvel lehet válaszolni: egy 
országnak mindenekfülütt érdeke, hogy 
t ‘ljesen be legyen népesítve és földjét 
mindenütt megműveljék. Arra az esetleges 
ellenvetésre pedig, hogy hiszen a magya
rok akkor legfeljebb nagyobb területet

évvel ezelőtt lett volna itt Rubinban, 
ritka volt ám akkor a magyar szó 
itt, mint a fehér holló. S most ? Kor
zója magyar, kereskedői magyarok. 
Az iskolák és Székelykeve tették ezt“.

Szép siker ez, amelyre büszke 
lehet a Kincstár, amely örömünk ne
künk, kik a magyarság lelkes hivei 
vagyunk, és amely siker fájó, sajgó 
irigysége mindazoknak, kiknek nem 
érdeke a magyar kultúra terjedése, 
céltudatos előre törtetése, habár elő
ször csak nyelvileg is. Előtör a ma
gyar kultúra aztán a maga teljes 
magyarosságával, ha egyszer itt Du
na koszorúzta határunkon diadalma
san cseng a magyar szó.

Mi azért Kevevárát szeretjük, de 
Székelykevét nem engedjük. Keve
várát szeretjük, mint egy erősen m a- 
g y á r o s o d é ,  Székelykevét, mint egy 
szintén erősen magyarsitó községet.

H Í R E K .

Ha meghalok. ..
'írta : ifj. Viola Gyula.

Ha meghalok csak az volna kérésem: 
Huzassátok a nótámat énnékem.
— Hadd húzza a cigány kinn a síromon: 
Csak egy kis lány van ezen a világon.. .
Életemben ez volt az én nótám 
Fülembe hej! sokszor húzta a cigány... 
Ezt daloltam végig én az útcákon:
Csak egy kis lány van ezen a világon. . .  * 1
Ha majd a pap búcsúztat a világtól.. .
Ha e földről-vén lump végleg távozol... 
Nem húzzák majd néked a más világon! 
Csak egy kis lány van ezen a világon...

„KE VE V Á R A “. __________

művelnének meg, ismét egy igen egyszerű 
tétellel felelhetek. Minél kisebb részre 
van a föld feldarabolva, szóval ménéi 
több kisgazda van azon a földterületen, 
azaz mennél többen művelik azt meg, 
annál intensivebben lehet megmunkálni, 
amiből pedig következik, hogy a föld 
termőképessége növekszik. Egy elsősorban 

j földmivelő országnak a jóléte pedig főleg 
a föld termőképességétől függ. Ez a ma- 

! gyarázat természetszerűleg nagyon vázlatos 
' erről még sokat lehetne beszélni, de még 

sok más okot is lehet állításom mellett
I felhozni s nem nehéz bebizonyítani, hogy 
; egy országban a népesedés előmozdítása 

mindig elsőrangú fontosággal bir.
Abban már tényleg nem tévednek 

ezek a rossz politikus urak, hogy a magyar 
nemzetnek óriási előnyt és nagy nyereséget 
jelentene, ha a lakosság teljesen magyar 
lenne. De mivel ezt máról holnapra j megvalósítani nem lehet, az egészet a 
legkönnyebben kezelhető es legtermésze
tesebb oldalról kell kezdeni. Ezt az álla
potot úgy sem lehet teljesen elérni, mert 
minden faj nagyon nehezen olvad bele 
egy másik nemzetbe és mivel tudjuk, hogy 
ez úgy sem fog megvalósulni, elég nagy 
lesz az eredmény, ha csak részben magya
rosítunk és legnagyobb részt békéltetünk, 
egységesítünk. Harmadik lehetőség nem 
lévén a magyarosítással különösképpen 
óvatosnak kell lennünk. Sem erőszakkal, 
sem gyűlölködéssel nem megyünk semmire.

De ha majd a temetőben pihenek, 
Nyughelyemhez néha - néha kijertek.,.
S énekeljétek el ott a síromon
Csak egy kis lány vall ezen a világon...

=  Személyi hírek. Dr. T ér у Ödön 
minist osztálytanácsos, közegészségügyi 
főfelügyelő a múlt héten erősebben meg
hűlt. A beteg főfelügyelő kedden utazott 
el községünkből Budapestre.

R a c s о v Lehel nagykikindai törvény- 
széki elnök, volt helybeli vezető járásbiró 
kedves családjával rokonai látogatására f. 
hó 6-án Keyevárára érkezett.

Dr. H o l l ä e n d e r  Hugó kerületi 
közegészségügyi felügyelő f. hó 7-én köz
ségünkbe érkezett.

— A temesszigeti cholera. Temes- 
szigeten, hála hatóságaink körültekintő 
munkásságának úgylátszik teljesen elmu- 
lóban van a fekete vész. A f. hó 2-án 
megbetegedett Zs u r z s  Zsivka, mint azt 
a jelentés átvétele utána a helyszínen 
megjelent T é г у Ödön főfelügyelő és Klein 
járásorvos rögtön megállapították, csupán 
erős gyomorhurtban szenvedett. Az asz- 
szony harmadnapra már egészséges is'volt. 
C o n s t a n t i n  Angelina cigányasszony 
már végleg kigyógyult a betegségből, úgy
hogy jelenleg cholerabeteg odaát nincsen. 
Megfiyyelés alatt több személy áll még 
míndér, de azok jelenleg is egészségesek, 
és csupán csak azért vannak megfigyelés 
alatt, mert esetleg bacterium hordozók le
hetnek. Ahogy azonban erre nézve a bac- 
tereologiai intézet válasza jön, valószínű, 
hogy mindannyian felszabadulnak a meg
figyelés alól. A cholerazár dacára, hogy 
az inkubációs idő már lejárt, valószínűleg 
nem lesz még beszüntetve a szigeten. Ez 
az intézkedés azonban csupán csak óva- 
tósági szempontból történt meg. A sziget 
lakói különben nagy nyomornak néznek 
elébe. Az egész sziget viz alatt áll és a 
község egyes utcai, sőt a főutca egy ré
szén is már térdig érő viz van. Szegény 
embereknek minden vetésük elpusztult. 
Dr. Holläender Hugó közegészségügyi fel-

Ha valakinek azt mondom, hogy „vadrácz“ 
az csak gyűlölni fogja fajomat, de magyar
rá válni sohasem fog. Ilyen kifejezések 
s ilyen bánásmód még ott is nagy rom
bolást visz véghez, hol az út a magyaro
sodás felé egyengetve volt. Ez az eljárás 
oda fog vezetni, hogy a magyarosodé 
szerb látván, hogy itt nem értékelik 
eléggé, sőt származásáért még megvetik, 
megint csak vissza fog olvadni fajába, hol 
ily támadások ellen védekezhetik, s oktalan 
megvetésnek nincs kitéve.

A fajgyűlöletet kultiváló hazafiaknak 
csak figyelemmel kell kisérniök a kor
mányok nemzetiségi politikáját s hamar 
tisztában lesznek eljárásuk helytelenségé
ről. A magyar kormányok a hazafiasán 
gondolkodó más nemzetiségüeket mindig 
nagyon szívesen karolták fel s igyekeztek 
útjaikat egy szép pályafutásra egyengetni 
remélvén, hogy ezáltal egyúttal nagyobb 
néprétegeket is megnyernek az egységes 
nemzeti politika számára.

Ha egyesek csupa hazafias virtusko
dásból gátat vetnek oly eszmék terjedésé
nek, melyek hivatva vannak a nemzet 
évtizedes politikáját irányítani; emeltettek 
légyen ezen gátak szándékosan bár, vagy 
öntudatlanul: mindenesetre a nemzetben 
a helyesen gondolkodók egész egyetemé
nek kell közreműködnie abban, hogy ezek 
a virtuskodók vagy felvilágosodjanak, vagy 
ha szándékuk alattomos, végleg elnémul
janak.
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Ügyelő, csütörtökön a Dr, Kl e i n  József 
járásorvos és F á b г у Géza főszolgabíró 
társaságában a motoros hajón ment át a 
.szigetre. A viz ott <oly magas, hogy csak 
itt-ott látni egy^egy kukoricacső véget ki- 
'állani a vízből és a hajó a legnyugodtab- 
ban siklott tóvá a szép szántóföldek felett 
a község alsó utcáig. A lakosságot magát 
койvellett veszedelem még nem fenyegeti, 
de ha az ár még emelkedne, úgy esetleg 
baj érhetné azokat.

=  Kelepcébe került legények. Egy 
évi hiábavaló iparkodás után végre sike
rült megcsípni azt az egynéhány éjjeli 
garázdálkodó legénykét, akik utcasarkon 
állva eltorlaszolják a becsületes emberek
től a járdákat, csúfolják piszkosságokkal 
a moziból hazatérőket. Sőt bemásznak az 
udvarokba is, gyertyákkal ijeszgetik az 
alvókat, főleg álmodozó szivük párját. Meg
tették azt is, hogy beronditották a kapu
kilincseket és a nyitott ablakon vacsora 
idején decretumukot bedobálták. Ez esett 
meg utóbbi időben a plébánián. De bo- 
szút esküdött (eskü nélkül) a csirkefogók 
ellen Felelőtleniink.

Fogadást tett, hogy két hét alatt 
kezei közé kerülnek az éjjeli darazsak. 
Csütörtökön fél 11-kor újból megjelentek 
a garázdák a plébánia előtt. Ordítoztak 
az ablakok alatt. Erre felelőtlen szerkesz
tőnk leakasztotta fegyverét, megtöltötte 
vak töltéssel és ilyen haditervvel lesett.

Most a sárga iskola felé húztak a 
fülön fogandók. Tudom tehát hogy 
vissza is jönnek a várta fele, s indulnak 
haza. így is volt. Amikor Leopold háza 
végén álltak, már felelőtlenünk eldörditet- 
te puskáját. Eszevezett rohanásba fogtak 
a hősöcskék, de vesztükre. Mert a vártán 
álló katonák utánuk eredtek és a négy 
kelepcébe esett legénykét a plébánia elé 
hozták. A vártára épített haditerv igy 
nagyszerűen bevált,

Fogvacogva, hebegve álltak a néme- 
tecskék a katonák és közben gyorsan el
került csendőrök között. Ezek azután az 
obstinára kisérték őket, ahol hogy mi tör
tént velük, azt könnyebb elképzelni mint, 
ahogy ők elviselték.

Végre hát hiábavaló volt előbbi meg
tapasztalt gyors lábuk, megkerültek.

Egy év után hát inegcsipettek, de 
emlékezetes is marud számukra több évre 
is a csütörtöki eset.

Neveiket nem tesszük ki, mert be
csületes szülők sikerületlen kőiket

=  H. J. C. - Dolovai А. С. 1 :0 )0 .0 .) 
Julius hó 27 - én találkozott a két csapat 
Dolován. A hatalmas sárban tartott mér
kőzésbon a H. J. C. nagyobbrészt fölény
ben volt. Mindkét csapat szép játékot pro
dukált. A győzelmet jelentő goalt a H. J. 
C, Gerbán jobbszélről jött pompás lövése 
révén érte el a II. félidő 36 percében. 
Hir szerint a két csapat f. hó 10-én is
mét találkozik homokoson.

— Szallagfürész adományozása. A 
temesvári kereskedelmi és iparkamara 
értesíti a kerülete faiparosait, hogy az 
állam tulájdonát alkotó 799 m/m szalag- 
iűrész szabaddá vált. Akik ezt használat
ra államsegélyül elnyerni óhajtlák, fordul
janak folyó hó 1 5, - é i g a kereskedelmi 
és iparkamarához.

=  H. J. C. versenye. F. hó 3 án 
tartotta a Homokosi J. C. athletikai verse
nyét amelyre a K. J. A. C. is elküldte 
képviselőit. Részletes eredmények: 1.) 
60 y. síkfutás. Eichert 2. Weber 3. Bogsán. 
2.) Magasugrás. Spahr ( H. J. C. ) 153

cm. 2. Pintér E. ( K. J. A. C. ) 147 cm.
3. ) Súlydobás. Angyelkov ( K. J. A. C. ) 
1001 cm. 2. Bohland ( H. J. C. ) 971 cm.
4. ) Távugrás. Bogsán 402 cm. 2. Eichert 
386 cm. 3. Weber К. 367 cm. 5.) Távug
rás. Spahr ( H. J. C. ) 513 cm. 2. Piutér 
( K. J. A. C. ) 501 cm.

=  Árvíz. A Duna vize egy napi esés 
után, újból folyton emelkedik. A vízállás 
már az 1897-iki árvíz állásánál is maga
sabb, de azárt jelenleg közvetlen veszély 
még nincs. Az uj védtöltés úgy látszik ki 
fogja bírni a tűzpróbát. A most már 4 hét 
óta tartó folytonos áradás ugyan alaposan 
feláztatta a töltést, de ha rövid időn be
lül — ami valószínű — apadás áll be és 
a folytonos esőzések abbahagynak, vesze
delem nem lesz. Mindezek dacára már 
megtörtént minden lépés az esetleg fellé
pő veszedelemmel szemben. Szerdán köz
hírré tétetett, hogyha baj volna valahol a 
gátaknál, a lakóság Írásbeli rendeletet kap, 
hogy a védelmi munkálatokban segédkez
zék. A kijelölt egyének szigorú büntetés 
terhe mellett kötelesek kocsival, vagy a 
hogy az egyeseknek szóló rendelet intéz
kedik kapával, stb. a gátaknál rögtön se
gédkezni. Egy munkaerő 2 k. 50 f. kocsi 
6 kor. napidijjat fog kapni.

=  Mit ir, mit olvas a világ? Idő
ről-időre kihangzik a panaszkodás a világba, 
hogy csökken az olvasókedv és hogy visz- 
szafejlődésben van a francia könyvipar. 
Valami igazság — az első pillanatra — 
látszik ebben a panaszkodásban. Valóban 
az újságok annyi olvasnivalót hoznak, 
hogy a nagy tömegnek kielégítik minden
fajta szellemi szükségletét. Ám ez a tömeg 
olyan, amely azelőtt a világért sem olva
sott volna, legföljebb, ha egyszer eszten
dőben kalendáriumot. Most hát Eugene 
Morei, aki évtizedek óta foglalkozik a 
könyvfogyasztás emelkedésének, hanyat
lásának problémájával, cikket irt a „Mer- 
cure de Francéiba. E cikkben statiszti
kai adatok alapján ismerteti a francia 
könyvtermelést és összehasonlította a töb
bi országéval. Kiderül a statisztikából, hogy 
Franciaországban évenkint ötezer uj köny
vet adnak ki, amihez hozzá kell venni a 
körülbelül ugyanannyi uj kiadást régebbi 
munkákból. A többi országok statisztiká
jából az derül ki, hogy Japán vezet a 
könyvnyomtató nemzetek élén. Itt 36.000 
könyvet nyomtatnak évenkint. Németor
szágban 30.000, Oroszországban 24.000-et. 
A negyedik helyen nem egészen tízezer 
példánnyel Anglia és az Egyesület - Álla
mok került holtversenyben, utánuk Fran
ciaország következik 9000 példánnyal, 
Svájc 8000 példánnyal, Olaszország 7000- 
rel. Ausztriában 1465, Csehországban 1517 
Magyarországban 1600 könyv jelent meg 
az 1908-ik esztendőben. E számokban bíz
ni föltétlenül nem lehet, bár stasztikai ala
pon nyugosznak. Sokkal megbízhatóbbak 
azok a számok, amik a könyvek csopor
tosításáról számolnak be. A szépirodalom 
Franciaországban az összes mennyiség 
21.4 százalékát teszi. Angliában, az Egye
sült-Államokban a szépirodalom 20 és 18*8 
százalékát, inig Németországban inindösz- 
sze 6*2 százalék. A francia százalékszám 
azonban a történelemben és az orvostudo
mányban is nagyobb, mint a németeknél: 
15*8 és 12, szemben 4*7 és 9 százalékkal. 
A földrajz, jog, teológia és filológia terén 
azonban Franciaországé a fölény. Azt a 
körülményt, hagy dacára a lakosság ki
sebb számának, Franciaországban több 
szépirodalmi munkát írnak, annak tudják

be, hogy a francia Íróknak nagy piaca 
van idegen országokban is.

— Vízállás. A viz itt Kevevárán teg
nap 6 m. 7 cm. volt. A Duna vize jelen
leg itt kulminál, s ha esőközbe nam jön 
egy-két napos apadás várható, mig azután 
a megint áradó Tisza vizével megszapa- 
rodva, egy kis emelkedés fog itt újból 
mutatkozni.
5729/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkv. hatóság Dunareana takarék és hitel- 
intézet javára 3000 kor. tőke, s jár. és 
még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 187 
és az 1908 évi XLI t. c. 27 §-ai alapján 
és a 146 §-a értelmében Vojnov Zsiva ho- 
moksi lakos ellen a fehértemplomi kir. 
törvényszék teriilentén fekvő Homokos 
községben és a homokosi 1762 és 1763 sz. 
betétben felvett.

I. a homokosi 1762 sz. betétben fel
vett: A t  2487 hrsz. Szántó a Hegy I. 
dűlőben 170 n.-öi 5/6 része 110 k. becs.

A f  2560 hrsz. Szántó a Hegy I. 
dűlőben 216 n.-öl 5/6 része 166 kor. 10 f. 
becsárban.

II. a homokosi 1763 számú betétben 
felvett: A I. 246 hrsz, Kert a beltelekben 
175 n.-öl és 247 hrs. Ház 849 öisz a ud
varral a beltelekben 226 n.-öl 814 korona 
becsárban, mint az utóajánlattevő által 
ígért összegben becsárban az árverést 
Vojnov Milenka homokosi lakos utóaján
lata következtében elrendeli s ezt vala
mint annak feltételeit ezennel közhírré 
teszi.

A nyilvános árverés Homokos köz
ségházánál 1913 évi szeptember hő 6 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint Homokos község
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 % -át kész
pénzben vagy ovadékékpes értképapírban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlelnak 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanot 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
Ígért megfelelő vagyis 10% "ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán 1913 évi julius hó 14-án 
Hajdu s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető
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Árverési hirdetményi kivonata.
A Kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság a Pancsovai Hitellbank javá
ra 1100 korona és jár és még felmerülen
dő költségek kielégítése véget az 1881. 
évi LX. t. c. 144 és 187 és az 1908 évi 
XLI. t. c. 27§-a alapján és a 164 § - a 
értelmében Jovanov Nika gályái {akós 
ellen a ftemplomi kir. törvényszék terüle
tén fekvő Gálya községben és a Gályái 
739 és 864 sz. betétben felvett:

a gályái 864 sz. betétben felvett:
A t  1073/1 hrsz. Szántó a kutlovi- 

cza dűlőben 1 h. 746 n. öl 1160 K. 50 ..
A t  1575 1 hrsz. Szántó a Zvezdana 

dűlőben 1 hold 953 n.-öl 1399 K. 20 fill.
A t  2026 1 hrsz. Szántó a Crvenka 

dűlőben 1 hold 1127 n.-öl 265 korona 60 
fill, becsárban.

A f  2705 2 hrsz. Szántó a Divlyáka 
dűlőben 1 hold 989 n.-öl 336 kor. 10 fill, 
becsárban.

A I. 616 1 hrsz. Kert 115 n.-öl 616, 2 
hrsz. Kert a beltelekben 46 n.-öl 117/1 
Ház 142 a öisz. udvarral a beltelekben 
151 n.-öl és 617 2 hrsz. udvara beltelek
ben 151 n.-öl 3344 kor. becsárban, mint 
a Pancsovai hitelbank rt. utóajánlattevő 
által ígért összegben, valamint a gályái 
739 sz. betétben felvett:

AJ*j* 2424 1 hrsz. Rét a Kracsina dűlő
ben 2 líold 343 n.-öl 658 kor. 90 fill. becs.

A t  4136/1 hrsz. Rét Hrnacsko gre- 
da dűlőben 1 hold 943 n.-öl 218 Korona. 
30 fill, becsárban.

A gályái 864 sz. betétben felvett:
A t  1087 1 hrsz. Szántó a Kutl о vi

ce dűlőben, 1424 n.-öl 455 kor. 40 fill, 
becsárban.

A gályái 864 sz. betétben felvett:
A t  3026 2 hrsz. Szántó a Tarnová- 

cza dülőbeu 2 hold 1388 n.-öl, 330 kor. 
becsárban.

Mint Dr. Bartulov Gáspár kevevárai 
lakos. Megjegyeztetik, hogy ezen ingatla

nokra a haszonbérleti jog 1914 szsptembsr- 
1 éig terjedő időre Rakigyics Szofra java- 
bekebeleztetett.

Utóajánlattevő által ígért összegben 
az árverést fentnevezettek utóajánlatai 
következtében elrendli és ezt valamint 
ennek feltételeit ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Gálya köz
ségházánál 1913 évi augusztus hó 13 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint G á 1 у a  ̂ község
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 %- át kész
pénzben vagy ovadékékpes értképapirban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlelnak 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatianot 
az utóajánlattevő által megvettne : nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 10 % - ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Verő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A páuatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán 1913 évi május hó 24-án 
Hajdú s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. te’ekkönyvvezető

M eg szab ad u l a g o n d tó l

Hegedű, 16 darab felszereléssel 15 korona. 
Tárogató, billentyűkkel, 16 korona. Amerikai 
Gitár citera, kottákkal 16 korona. Családi 
hangverseny harmonika 16 korona Mando
lin vagy Gitár 16 korona. Ébenfa fuvola első 

minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon arany
érem és érdemkereszttel kitüntetve. Javítási 
szakműhelyek! Fényképes hangszerárjegyzék 

ingyen !
Óvas! Ügyeljünk a „Wagner“ névre 

és a 15-ik házszámra.

Tyúkszem,
bőrheményedés, s .uu Hcs 48 
óra alatt eltűnik a „CANNABIN“ 
használata után. Üregje 1 kor., 
postadijjal 1'40 kor. Három üveg 

bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt elmulaszt
ja a kéz-, láb- és honaljizzadást. 
1 doboz 1 kor., postadijjal 1*40 
kor., 3 doboz bérmei tve 3 kor. 
Hizlalásra legalkahrambb 40 

I százalékos phosphorsavat tar
talmazó
T a k a r  m á n y  m ész,
mellyel a disznóknál nagyon 
könnyen 300 kiló hizlalási súly 
érhető el. Alkalma ható azon
felül brr amfi, borjuk, juhok, 
marhák, ökrök és lovaknál. 4 és 
háromnegyed kiló ára, mely 
hónapokig, elég, 5 kor. 80 fül.

Kapható m indenütt!
A hol nem le.i; e raktáron, 
megrendelhető utánvéttel vagy 
a pénz előzetes beküldése mel

let a készítőnél:
Dr, FLESCH E, ..Korona*4 -gyógysz. GYŐR 99,
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Azt dalolja a kis madár a magaságon 
Legszebb ország „magyarország ezen 
a világon, azt dalolja minden ember 
széles Kevevárán legjobb gyomor- 
erősitő рз8!0Шг1к0< az egyik világon. 
BROCK ILLÉS és FIAI, Kevevára. 

szabadalma.
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Nyomatott az Oberläuter- féle könyvnyomdában, Kevevára.


