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A tuberkulózis. lehet a kórsággal szemben, de ala- sikerült elejét venni e borza-más
i posan szanálni nem tudják a tuber- kórságnak, féktelen továbbterjedé-

Korunk egyik legnagyobb ellen- kulozist. sét meg tudták gátolni,
sége kétségkívül a tüdő vész, az a Pedig égetően nagy szüksége Immár Magyarország is ezen az
betegseg, mely mindeddig diadalma- volna az emberiségnek oly szérumra, utón van. A tisztaságra ügyelnek, 
san szembeszállótt az orvosi tud)- melylyel gyökeresen kipusztitható szanatóriumokat létesítenek és azon 
Hiánnyal és a jó Isten a megmond- volna a tüdővész. Egyedül Magyar- nemes cél lebeg .néhány humánus 
hatója, hogy mikor kő/étkezik el az országon mintegy 60.000 áldozatot lelkületű egyén előtt, hogy az ország- 
az idő, amidőn gyökeres orvoslást szed évente a ragályos betegség, ban minél nagyobb számú népszana- 
fogunk találni e nyavalyára. A mo- Ijesztő numerus, megdöbbent minden tóriumokat építsenek, hogy a súlyos 
dem kor kifejlődött és hatalmas tu- érezni tudó embert s mégis alig tud- kórságban sínylődök betegségét eny- 
doniánya, elsőrendű professzorok ki- juk csökkenteni e félelmetes szám- hitsék egyrészt, az egézséges szerve- 
sérletei meddőnek bizonyulnak a rét- mennyiséget. zetű embereket m 3 g ezáltal megóv-
tenetes rákfenével szemben. Nálunk csak az utóbbi időkben ják a fertőzéstől.

Minden esztentőben nemzetközi kezdtek egy és más intézkedéseket Az orvosi világnak még egyik 
konferenciára gyűlnek össze a világ tenni, hogy a tuberkulózis rohamos főambicióját képezi a tényleges, a 
kiváló szaktekintélyei, melyen meg- terjedésének, nagyarányú elharapód- valódi tüdövész elleni gyógy!tószer 
hányják-vetik a tennivalókat, a ve- zásának útját áll juk. A külföldön e feltalálása. Száz meg száz tudomá- 
dekezési módozatokat, egy-egy kö:;ü- tekintetben jobbak voltak a viszo- nyos férfi búvárkodik, kutat, fürkész 
lük bemutatva kísérlete eredményeit: nyok. Régebben beláttak, hogyatü-  éjjel-nappal, hogy az emberiségen 
az általuk jónak vélt szérumot. Csak- dővész ellen hahatósan kell védekez- segíthessen, s ha Valamelyik лек sike- 
hogy végeredménykép a sok szérum ni, mert egyre több áldozatokat szed. rülne a célravezető szérumot felta-
közül egy sem teszi meg azt a szol- j Szigorú rendszabályokat léptettek lálni, az emberiség legnagyobb, leg-
gálatot, amit a feltaláló tanár avagy életbe, a tisztaságra kiválóan nagy igazibb jóltevőjct üdvözölné benne, 
az egész emberiség várna tőle. Ily súlyt fektettek, szanatóriumokat lé-
körülmények között nem marad más tesitettek, melyekben a szegénysorsú —----------- —
bátra, mint a védekezés. Védekezni tüdővészeseket gondozzák. Bárha nem

T Á P P Á  Milyen jó lett volna! A szabadon Az eszme pártolásra talált és a dön-
A  r í  U  A . feltörő könyáradat nagyon sok bűnös tést a méltóságos asszony döntésétől tették
— .j-j*.—  szándékot oltott már el s nagy, vérző függővé.

П г я а я  i- л 1 tragédiák kitörésének lehetőségét fullasz- Darúváryné annyira el volt foglalva
u r a öa uiítudi. tóttá mór meg keletkező csirájában. Attól nagy báratával, hogy sokáig azt sem tudta,

Irta: Fábry Géza. I. folytatás. az ß háborgó lelke is megtisztulhatott mit beszélnek körülötte.
Eddig ezt nem vehette észre s igy volna. De ő most nem sirhatott és kény- Mikor tudóim'st vett a tervről, nagyon

oka sem volt a gyűlöletre. télén volt megfeszíteni az összes erejét, rosszkedvűen mondotta: ..
Szentpáli Ákos nemrégiben került a hogy feltörni akaró könyeit visszafojthassa. — A közönség már torkig van az

társaságba s igv még jogosan remélhette, A visszahulló köny p-dig olaj a ilyen mulatságokkal. Nagyon kiváló vonz-
hogy az is eló'bb-utóbb eleget fog tenni tűzre. erejű műsort keltene egybeállitanunk, hogy
tartozó kötelességének Az emésztő, rombolni, bosszút allam érdeklődést tudjunk kelteni.

Ki gondolhatta volna hogy a leány akaró féktelen szenvedély kiirihatatlanul — Én tudnék egy ilyen számot —
ilyen rövid idő alatt annyira le tudja beleég a szívbe. mondotta az egyik albiró.
magának foglalni azl a dédelgetett fiatal- A tarsasag többi tagjai, mindezekről -  Halljuk! Halljuk!
einbrrt ? ё mit sem sejtve, gyanútlanul folytattak a — Ha a meltosagos asszony vallal-

Most azonban füstté vált a reménység megkezdett társalgást. Ugráltak tárgyról- koznék reá, hogy Szentpáli Ákos hegedű- 
ésez okozta a nagy elbusulást. tárgyra; csoportosan hozzászólva egyszerre játékát zongorán kísérje ! Ilyen két elismert

Sértett hiúsága nem tudta megmásít- sok mindenhez, amint ez mar olyankor művész osszjateka a legnagyobb vonzoerot 
hatlannak elfogadni az eredményt. Lázon- történni szokott, mikor különösen több no gyakorolna s az est sikere mar előre is

sze!'re^fosztoüa^k^eg^elldnyljgaÍmátó^és V<1" VaíakUefvfbtfe” az eszmét hogy ismét Darúváryné csodálatosan felélénkült, 
éleik 1 'KI K J valami nagyobb szabasu mulatságot kel- Hiszen ez pompás eszme!

A füktétő indulatok pedig belemar- lene rendeznii jótékony czélra. Még beszélt az indítványozó amikor
kol bi lr •, Л rf,z h i zfJz n rí t n! hi к foito'JUtták. Manapság annyi a jotekonyczel, hogy mar az о ágyán keresztül villant az a

Hmi^ Ve^éhen X  m fizikai Wjdalmat aki mulatni vágyik, akár mindennap más gondolat, hogy ez volna a legalkalmasabb 
érzettf^hogyeSíegj4 )bbmfn szerzett volna és más jótékonyczcMra tánczolhatja ki módja e ltű n j nélkül, bűvkörébe vonhat
ó v á  fakadni. magat.
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H Í R E K .
=  Új temesmegyei tanfelügyelő. A 

V. és K. miniszter Dr. V é r t e s s у Gyula 
temesmegyei tanfelügyelőt a szolgálat ér
dekében Moson megyébe helyezte át. Utó
da K u r u c z  Gyula mosonmegyei tan- 
felügyelő.

== Menyegző. F. hó 12-én szombaton 
d. e. 11 órakor volt D a u n e r Janka kis
asszonynak esküvője K i r s c h  Nándor 
dettai gőzmalomtulajdonossal. Az esketési 
szertartást G e i g e r  Antal plébános végez
te egy szép alkalmi beszéd kiséretében. 
Délben ebéd volt a Hoffmann szállodában, 
mely után a fiatal pár nászutazásra indult 
Olaszországba.

== Kevevára törvényhatósági bizto
sa. A belügyminiszter tudvalevőleg a vár
megyei alispán előterjesztésére felfüggesz
tette Kevevára nagyközség önkormány- 
szati jogát, mivel a község érdekét elő- 
mozditó törekvések a képviselőtestület 
örökös akadékoskodása folytán nem érvé
nyesülhettek. Egyszersmind intézkedett az 
iránt is, hogy a képviselőtestület hatáskö
rébe eső teendőket és jogokat egy ahhoz 
értő és higgadt ember kezébe tegyék le. 
A vármegyei alispán ennélfogva Csermák 
Vilmos a kevevára-dunadombói árvizmen- 
tesitő társulat kiváló igazgatómérnökét 
nevezte ki törvényhatósági biztosul, aki 
mint a kevevárai viszonyokkal már isme
rős egyén, bizonyára csak a község érde
kében álló és annak javát szolgáló intéz
kedéseket fog tenni és megoldásra juttatja 
a már égetően szükséges, a község előre
haladását célzó reformokat.

=  Temes vármegye közgyűlése. 
Temes vármegye törvénhatósági bizottsága 
október hó 15-én tartotta meg rendes őszi 
közgyűlését J o a n o v i c h  Sándor minisz
teri tanácsos főispán elnöklete alatt. A 
közgyűlésnek bennünket is érdeklő részé
ről a következőkben számolunk be. A vár
megyei pótadót a jelenjegi 2 és l/2 százalék
kal szemben az 1913. évre csak másfél 
százalékban állapították meg egyhangú 
határozat alapján. S c h ä f f e r  Béla ujaradi 
főszolgabiro nyngdijaztalvún, az ő helyébe 
L á s z l ó i  f у István másodfőjegyzőt vá-

És ez belevág az ő terveibe is. Most 
már meg van a megtorlás lehetősége, 
amelyet pedig eddig kivihetetlenek tartott. 
Nincs tehát ok e további, tehetetlen keser- 
gésre.

Ez vidámitotta fel annyira, hogy most 
már örömtől csillogott a szeme, ahogy ki
számított ravaszsággal tiltakozott.

— Hol van az én játékom a Szent- 
páliétól! Valamikor talán vállalkozni mer
tem volna, de most . . . Már erősen le
maradtam. Nagyon fárasztó hosszú gyakor
latra lenne szükségem.

Megnyugtatni igyekeztek, hogy bő
séges időt engedhetnek s lelkesedve 
kérlelték.

— De uraim, végre is nemcsak tőlem 
függ! Mondjuk, hogy én hajlandó vagyok, 
még akkor is mindig kérdés, hogy mit 
szól hozzá Szentpáli. Hátha ő nem tartja 
életképesnek az eszmét ? Az ő fajtájú, 
magát megbecsülő művész csak a siker 
biztos reményében vállalkozhatik és ki 
tudja, váljon méltó partnernek tart - e 
engem ?

— Szentpáli! Szentpáli! Gyere csak 
ide! — hangzott mindefelöl.

— Parancsoltok ? — kérdezte a bol
dog álmodásban megzavart fiatal ember

„ K E V E V Á R A . “

lasztották meg. Az ekként meg üresedett 
állásra pedig Jakabfi János aljegyzőt, la
punk felelős szerkesztőjének öccsét válasz
tották meg ugyancsak egyhangúlag. A 
báziási vonatot illetőleg — amely szintén 
érdekel bennünket — S t o j a n o v i t s  Iván 
báró szólalt fel. Szerinte mióta а II. bázi
ási vonatot beszüntették, csak nehezen 
tudunk bejutni Temesvárra. Különösen az 
alsó járások számtalan községe szenved 
e miatt. Panaszokkal addig nem fogunk 
célt érni, amíg a vármegye közönsége 
nem veszi kezébe az ügyet. Legjobb mód 
volna, ha a főispán úr Öméltósága a vár
megye országgyűlési képviselőivel együtt 
a kereskedelmi miniszter előtt hozná szóba 
ezt a sérelmet és odahatnának, hogy ez a 
baj orvosoltassék. Ugyanilyen értelemben 
szólalt fel Ds i da  Lajos Fehértemplom 
polgármestere. A főispán szívesen vállal
kozott, hogy a képviselőkkel együtt lépé
seket tegyenek a kereskedelmi miniszter
nél és ezen közös lépésektől eredményt 
is vár. A vármegye ezen határozatának 
mi is csak örülni tudunk, hiszen lapunk 
hasábjain elégszer szóvá tettük már vasú
ti közlekedésünk lehetetlen állapotát. Te
mesvári dolgaink elvégzéséhez nem elegen
dő egy nap, hanem ott kell hálni, ami 
nagy idő és pénzbeli áldozatot kíván. 
Reméljük, hogy ez a helyzet nemsokára 
megváltozik,

=  Tanitógyűlés Kevevárán. A „Dél
magyarországi Tanitóegylet“ kevevárai 
fiókköre f. hó 16-án (szerda) Kevevárán 
tartotta meg rendes őszi közgyűlését, 
amelyen a tagok tekintélyes számban 
voltak jelen. 9 órakor választmányi ülés 
volt, amely a programmnak az elnökség 
által ajánlott sorrendben való tárgyalásá
hoz megjegyzés nélkül hozzájárult. Ennek 
folyományaképpen az első pont F u c h s  
Jakab helybeli tanító gyakorlati tanítása 
volt. А II. osztályban „Az iskola“ című 
olvasmányt tárgyalta szakszerűen és érdek- 
lődéstkeltően, amiért a gyűlés fáradságá
nak elismeréseől jegyzőkönyvi köszönetben 
részesítette.

A tulajdonképpeni gyűlés csak ezután 
kezdődött. W e n n e r Miklós a fiókkör 
örökös disz és ügyvezető elnöke üdvözöl-

kelletlenül.
— Jöjjenek, jöjjenek! Te is Jolán! 

— hallatszott több női hang.
— Mennünk keli, mondta vidáman a 

leány. — De azért ne vágjon olyan szo
morú arczot, mert kigunyolnának érte.

Együtt indultak a társaság felé. Oda
érve, valamennyien egyszerre magyaráz
ták nekik a tervbe vett s mindenkit 
elragadó műsor összeállításit.

Szentpálin észrevehető volt, hogy nem 
valami nagyon osztozik az általános lelke
sedésben.

Daruváryné meg is jegyezte:
— Én mosom kezemet. Előre meg

mondtam, hogy ön nem lehet majd vala
mi nagyon elragadtatva, de engem már 
levettek a lábaimról s csak a maga ellen
kezésének árán szabadulhatok. A magam 
részéről csakis hálás lehetek, ha hozzá 
segít.

— A méltóságos asszony áldozat- 
készsége kötelességemmé teszi a vállal
kozást. Végre is el kell ismernem, hogy 
méltóságod hozza a nagyobb áldozatot.

— Én örömmel teszem.
— Akkor nekem törekednem kell 

méltóvá válni a kitüntetésre.
Az ártatlan, bohó Jolán is ujjongott

vén a tagokat és megjelent vendégeket, 
igy Lovag E m a n u e l  Sándor nyugalma
zott gyógyszerészt, P i n t é r  Sándor közs. 
jegyzőt és ennek nejét, Gy u l a i  László 
polg. isk. tanárt, a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánította. Jelenti egyszersmind, hogy 
K e s z t h e l y i  István a napirend előtt 
kíván szólani. A gyüLs az engedélyt 
megadta. — Keszthelyi kifejti, hogy 
W e n n e r  Miklós különösen a magyar 
nyelv terjesztésének hóditó munkájában 
soha el nem hervadó érdemeket szerzett, 
amit a fiókkör ismételten a legnagyobb 
szeretet és ragaszkodással kapcsolatosan 
csak nemrégiben is dokumentált. Mosta
ni felszólalása azonban a régebbi időkben 
történtekkel áll összefüggésben. Ugyanis 
1907 évi május hó 74-én. Kevepallóson 
tartott közgyűlés alkalmával a fiókkör 
örökös disz és ügyvezető elnöknek válasz
totta meg, és elhatározta, hogy erről szoló 
diszokmányt fog alkalmilag neki átadni. 
Ezen határozat most valóra vált, s azért 
átadta a fiókkör megbízásában a gyönyö
rűen kiállított díszoklevelet, amelynek 
szószerinti szövege a következő:
„Bátran gondosan és Istenben bízva előre“!

A „Délmagyarországi Tanitóegylet“ 
kevevárai fiókköre 1907 évi május hó 14 
én Kevepallóson tartott tavaszi közgyűlé
sében Tekintetes We n n e r  Miklós urat, 
a-kevevárai közs. ovo-, elemi-, gazd-, ism, 
iparos tanonciskolái igazgatót es a Dél- 
magvarországi Tanitóegylet kevevárai fiók
köre elnökét érdemeinek elismeréséül 
örökös diszelnökéül választotta és ezen 
diszokmányt kiadni határozta. Kelt Keve- 
pallós, 7907 évi május hó 14. én. Gyuri- 
sics Miklós s. k. alelnök. (Pecsét helye) 
Wenner Ferenc s. k. titkár.
W e n n e r  Miklós meghatva mondott kö
szönetét, kiemelvén, hogy a fiókkör foly
ton meg - megújuló ragaszkodását és 
szeretetét talán meg sem érdemelte. Mind- 
azáltal jól esik neki ezen szeretetteljes 
megbecsülés és ígéri, hogy ugyanaz ma
rad a jövőben is, ami volt eddig a múltban. 
Mindenkor szivén fogja viselni a tanítók 
érdekeit. Ezek után hitelesít''kül megvá
lasztottak F u c h s  Jakab és M ü 11 e r Péter. 
Számvizsgáló tagokká pedig K e s z t h e l y i

a többiekkel.
— Milyen műélvezet lesz! Mennyire 

örülök már előre is!
Szentpáli boldog elragadtatással nézett 

reá s most már 6 is kedvet érezett ma
gában, amikor odasugta Jolánnak :

— Igen, rajta leszek hogy igaza le
gyen.

— Úgy tehát holnap megkezdjük a 
próbákat és megállapodunk a darab kivá
lasztásában — mondotta Daruváryné.

Szentpáli néma meghajlással adta 
beleegyezését.

A társaság lelkes hangulatban osz
lott szét, hogy mielőbb mindenfelé elvi
gyék az örvendetes sokat Ígérő hirt.

Daruváryné, Szentpáli Jolán anyja 
és a leány együtt haladtak hazafelé.

Jolánék értek előbb haza.
— Kedves, okos leány ez a Jolán 

— dicsérte Daruváryné, ahogy magukra 
maradtak az utczán.

— Igen, szellemes leány s megértő 
fogékony miivészlélek — erősítette meg 
a fiatal ember.

— Nekem kimondott kedvenczem. 
Sokat kell majd iparkodnunk, hogy tet
szését megnyerhessük. Én is az 6 elisme
résére vágyódom legjobban, mivel kriti-
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. t̂ván igazgató Kevepallósról és W e b e r  
Károly igazgató Homokosról. Tudósítókul 
felkérettek külöinböző lapok részére Mül 
ler Péter, Ma r i n k o v i c s  Vitályos (Ho
mokosról) F u c h s  Jakab és W e n n e r  
Ferenc. Űj tagokul felvétettek, W e n n e r  
Krisztina Keveváráról, K e c s k e mé t y  
Sarolta és N i k o l a j e v i t s  Sebők Homo
kosról. Bogdá n  József és Bo g d á n  Jo- 
zsefné Deliblátról. és Fr e i  János Székely- 
kevéről. Majd Be r k e s  József helybeli 
rém. kath. segédlelkész „A vallás és is
kola“ címmel egy magas szárnyalásé, 
eszmékben gazdag és gyönyörű nyelveze
tű felolvasást tartott, amely mindenkiből 
élénk helyeslést és elragadtatást váltott 
ki. Még nehány apróbb egyleti ügy elin
tézése után a jövő tavaszi gyűlés helyéül 
Temesszigel községét jelölte ki a gyűlés, 
mely alkalommal az egész járási tanítóság 
motorcsónakon fogja ezen szép kirándulást 
megtenni. Ezzel a gyűlés véget is ért.

=  Halálozás, özv. R a w e l h o f f e r  
Péterné az elmúlt héten csütörtökön 71 
éves korában a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után jobb-létre szenderült. Holt
testét egyházi beszentelés után Versecre 
szállították, ahol a családi sírboltban he
lyezték el.

== Műkedvelő e'őadás. Múlt szá- 
munnkban már közölt műkedvelői előadást 
tegnap este tartották meg a Hoffmann 
szállodában. Az est részletes lefolyásáról | 
jövő számunkban fogunk megemlékezni. |

— Nagy szerencsétlenség katcnáék- ; 
nál. A helybeli 28-as vadászoknak egy 
szakasza a napokban Dunadombó községe 
alatt teljesített szolgálatot, amikor egy 
vadásznak Ni kod in Péternek az arcát 
egyke hajtársa éles golyóval átlőtte. A 
golyó a bal szemen keresztül a felső száj
padlás és a nyelvnek átlövésével a jobb 
alkapcson jött ki. A sebesülés súlyos 
voltara való tekintettel a Szerencsétien 
vadászt megoperálták és elszállították 
Temesvárra. Ha valami súlyosabb komp
likáció nem jön közbe, még megmenthető 
lesz az életnek. Az egész eset véletlín
ségből történt.

kajában feltétlenül megbízom.
— ügy már magam is bízom a siker

ben, m'ltóságos asszonyom.
— Tehát holnap d. u. 5 órakor — 

mondotta a törvényszéki palota kapujában 
Daruváryné, előkelő mozdulatokkal nyújt
va bucsuzóra keztyütlen jobbját.

Szentpáli tiszteletteljesen csókolta meg
Még csak tudomást sem vett róla, 

bogy a puha, kissé kövérkésen húsos, 
ünom női kéz izgalomtól remeg.

Az ő lelke a leánynál járt, követve 
azt fehér leányszobájába s képzeletben 
tovább folytatta vele a bohókás, semmit 
sem mondó, de mindent sejtő társalgást, 
amelyből olyan váratlanul zavarták ki 
őket.

П.
Szentpáli másnap a meghatározott 

időben jelentkezett Daruváryéknál.
A bóbitás szobaleány azonben rész

vétteljes arczczal tudatta vele, hogy a

— A helybeli vöröskerest egylet 
választmányi ülése. Az országos vörös
keresztegylet kevevárai fiókja f. hó 16 án 
fél 5 órakor választmányi ülést tartott, 
•melyen Dr. Reichel Frigyes társelnök 
elnöklet ) alatt jelen voltak, Fábry Gézáné 
elnök, Szmollény Károlyné, Fábry Géza, 
Csermák Vilmos, Pinku Kornél, Nica Péter 
és Гогу Rezső. — Fontosabb tárgyak 
voltak a következők: Sulyok Taksony 
egyleti penztárnok elhelyeztetvén Kevevá
ráról a pénzkészletet és könyveket a vo
natkozó okmányokkal átadta az elnöknek. 
Ezek megvizsgálására kiküldetlek Engler 
La,os és Dr. Leides Illés választmányi 
tagok.  ̂ — Az igy megüresedett pénztár
noki áll isra Steinwasser Ernő járásbirósági 
irodatiszlet választották meg. Megejtettek 1 
továbbá a választások az elmúlt év folya- > 
man üresedésbe jött egyébb tisztségekre 
is. így alelnökök lettek Szmollény Károlyné 
és Pinku Kornél, gondnok Wenner Miklós 
és választmányi tag Csermák Vilinosné. 
Elhatározta továbbá a választmány, hogy
10 alapszabály példány kérendő az anya
egylettől. A legközelebbi közgyűlés tárgy- 
sorozatába felveendő a szükséges beteg
ágyak és ápolónői tanfolyamok rendezése 
iránti kérelmek. Egyébb fontosabb tárgy 
hiányában a gyűlés véget ért.

=  Szüreti mulatság. A helybeli 
fiatalságnak Sirnhoffer Ultcrikóhoz huzó 
része jól sikerült szüreti mulatságot ren
dezett f. hó 13-án a „Magyar Király“ 
szálodában. Közönség elég volt. Jó kedv
ben sein volt hiány. A mulatság jótékony- | 
célú volt s ennek tiszta jövedelme kitett
11 korona 40 fiflért. Ezen összeget Wenner 
M. igazgató kezeihez jutattak. Felülfizettek 
Wenner Miklós 1 kor., Zimmermann Károly 
1 kor., Nagy szemlész 1 kor., és Wenner 
Ferenc 40 fill. Éjfélkor tombola volt, mely
nek főnyereményét egy ezüst gyümölcs
tartót Einbacher Viktor kereskedő nyerte 
meg.

— Megnyílt a tánciskola. S o u r o u  
Pál tánctanitó tegnap este nyitotta meg 
hat hétre tervezett tánctanfolyamát a 
„Magyar Király“ szállodában, amelyre

•néltóságos asszony, végtelenül sajnálja 
bár, de ma nem fogadhatja, mivel gyen
gélkedik, hanem holnapra kéreti.

— Legalább felkereshetem Jolánt — 
örvendezett magában Szentpáli s minden 
neheztelés nélkül távozott.

A következő napon hasonló választ 
kapott és a harmadikon szintén.

Ekkor már erősen bosszankodott s 
beizente, hogy addig nem jön, amig a 
méltóságos asszony egészségi állapotáról 
s fogadási hajlandóságáról biztos értesü
lést nem nyer.

Boszankodása később haraggá növe
kedett. A pokolba kivánta a tervbevett 
jótékonysági mulatságot az asszonynyal 
együtt.

Indulatba hozta az a gondolat, hogy 
nem tud elfogadható visszavonulási módot 
találni, pedig most már azt szerette volna 
legjobban, ha végkép szabadulhat.

Annyira rosszkedvű volt hogy ezen

még mindig lehet jelentkezni.
— Gyilkosság. F. hó október hó 10 

én reggel a delibláti határ veliki vrela 
nevű dűlőjében S t o j a k o v  N. delibláti 
lakos majorjában, halva találták meg en
nek csőszét O volicsán Tómat. A bizottság 
kiszállt és megállapította, hogy nevezett 
gyilkoságnak esett áldozatul. A gyilkos
ságot a helyszíni szemle szerint — alvó 
állapotban követték el rajta. A meggyil
kolt halálát a boncolás szerint a fejére 
kapott három fejszeütés és a mellébeszúrt 
kés seb okozta. A nyomozás megindult, 
de határozott eredményre még nem veze
tett. Eddig a megyilkolt feleségét és ennek 
szeretőjét tartoztatták le. A bűnjelet képe
ző baltát megtalálták, amely még véres 
volt. A meggyilkolt 120 korona összegű 
megtakarított pénze szintén eltűnt. Való
színű, hogy íablógyilkosságról van szó.

=  Szenzációt keltő új árűház nyílt 
meg a napokban Temesváron. Az új árú
ház külső és belső kiállításával, az áruk 
választékosságával, modern berendezkedés
sel igyekszik tultenni a már meglevő régi 
hasonszakmáju üzleteken. Arányaiban im
pozáns, az áruk tekintében pedig poinpá- 
butoráruházat létesítették Sternlicht Tests 
vérek a belváros uj Ferenc József-úton 
most épült Hilt-féle palota földszintén és 
első emeletén. Amit Ízlés, művészet és 
újdonság tekintetében a bútoripar csak 
nyújthat, az mind megtalálható Sternlicht 
Testvérek butorházában. Szebbnél-szebb 
lakásberendezések, a legelőkelőbbtől a leg
egyszerűbb kivitelű polgári lakásig, továb
bá függönyök, szőnyegek, térítők sztórok 
mint versenyképes olcsó árak mellett ke
rülnek ott eladásra. Szakemberek vélemé
nye szerint áruházukban kizárólag a leg
jobban kidolgozott bútorok bocsájtatnak 
árúba és ilyen minőségű bátorok mellett 
nem lesz szükséges a jövőben Aradra. 
Szegedre fővárosba menni. Sternlicht Test
véreknek évek óta elsőrangú bútorüzletük 
van Lúgoson és a legszélesebb körben 
kedveltek az ő butorcikkeik. Temesvári 
áruházukat vételkötelezettség nélkül min
denki megtekintheti.

a napon .Jolánékat sem kereste fel.
Folytonosan Daruváryné járt az 

eszében.
— Felfújt, eziezomás, rátartós, kihiz

lalt páva, azt hiszi, hogy végtelenül meg
tisztelve érezein magam, hogy tapshoz 
segíthetem.

És ahogy ekkép dühöngött, folytono
san az asszonyra gondolva, a képzelete 
híven, teljes ragyogó szépségében hozta 
elébe Daruvárynét. Most látta meg tulaj 
donképpen először, hogy az még igen 
kívánatos érett női szépség, akit nem is 
volna olyan megvetendő dolog betegségé
ben vigasztalni.

Az emberi agy pedig, ha egyszer a 
képzelődés szárnyára vetette magát, nagyon 
hátbizsergető, csodálatos, vérforraló képe
ket is tud inegrögziteni, amelyektől azután 
nagyon nehéz megszabadulni, mivél növe
kedő, szomjas vágy, égető vágy jár a 
nyomában. Vége következik.

szőnyegekben csillárokban, értékes műtárgyakban, vallódi brilliáns ékszerekben jóval árán alul árusitja.
« » Csak raovemftor l - í s  TEI!ES#R-BELVÄROS, Merczy utca 12. :: ::

Novemb. 1- tS l  Magy. Ált. Bizt. palotájában, Jenő herceg u.és Merczy ut sarkán.
:: VADÁSZFEGYVEREK MESÉS OLCSÓN. :: :: " TELEFON 11-77.  ::
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Árverési hirdetményi kivonat!
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság dr. Nyiraty János bajai ügyvéd 
által képviselt Szegedi keresk. és Iparbank 
végrehajtatónak javára Poznan Gergely 
kevevárai lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 600 kor. tőke ennek 1911 évi ápr. 
hó 1-től járó 7°/0 kamata 1 korona 88 fill, 
bélyeg illeték 18 kor. kártalanítási dij 96 
kor. 80 fill, eddigi ezúttal 20 kor. 30 fill, 
megállapított valamint a még felmerülendő 
költségek nemkülömben a csatlakozás ki
mondásával Paull János javára 172 kor. 
tőke ennek 1911 évi április 30-tól járó 
6% kamata és 45 kor. 20 fill, költség a 
Pestihazai első takarékpénztár Egyesület 
javára 372 kor. tőke ebből 186 kor. után 
1911 április 1-től járó 6% kamata 64 fill, 
bélyegilleték 1 kor. 86 fill, birság és 84 f. 
szelvényilleték 186 kor. után 1911 évi ok
tóber 1-től járó 6% kamata 56 kor. 50 f. 
költség 64 fill, bélyegilleték 84 kor. szel
vény illeték 1 kor. 86 f. birság és 5 kor. 
45 till, folyó számla tartozás kielégítése 
végett az 1881 évi LX t.-c. 144 és 146 §- 
ai alapján az alább körülirt ingatlanokra 
az árverést elrendeli s annak feltételeit a 
következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtaínak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 1591 sz. betétben foglalt 
következő ingatlanok :

A 1. 563 hrsz. Kert a beltelekben 
522 n.-öl és 563 hrsz. Ház 952 Gisz a. ud
varral a beltelekben 362 n.-öl 412 korona 
becsárban.

A II. 5059 hrsz. Szántó a Dcsomba 
dűlőben 152 n.-öl 5060 hrsz. Szántó a 
Dcsomban dűlőben 1 hold 1001 n.-öl 415 
korona becsárban.

A f  4860 hrsz. Szántó a 10 forduló 
Czrnenyive dűlőben 1 hóid 1422 n.-öl 205 
kor. becsárban,

A t  4946 hrsz. Szántó a Crnó szelő 
dűlőben 882 n.-öl 146 kor. becsirban.

A t  6416 hrsz. Szántó a L’.vade dű
lőben 2 h. 860 n.-öl 502 kor. becsárban.

A f  8022 hrsz. Szántó a ií forduló 
Bnzanice dűlőben 1 hold 1036 n.-öl 436 
kor. becsárban.

A f  hrsz. Szántó a I. forduló Bliza- 
nica dűlőben 1 hold 983 n.-öl 427 korona 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Kevevára 
községházánál 1912 évi novemb. hő 9 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Kevevára köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap

alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. 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-

в. A tulajdonjog a vételár és kama- 
I tainak teljes lefizetése után jogerőre javá

ra hivatalból bekebeleztetni.
Kevevárán 1912 évi szept. hó 22-én.

Hajdú s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.

Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

Brock Illé s  és Fiai
K e v e v á ra .

Kiváló minőségű fajborok raktáron

Kadarka, Risling Kreaci, 
Bakator (Erdélyi ó  - fehér.)

ízletes, jó koszt 
olcsó árak mellett

Homoki burgonya
m éterm ázsáint 3 k.-wal

Wenner Miklós
helybeli isk. igazgatónál

kapható
LUDWIG szállodásnál

a »Magy. kir. szállodában.

M é h é s z e  k i  |
Akik megbízható helyről, tiszta |  
méhviaszból készült műlépet óhaj- g  
tanak beszerezni, forduljanak *  
bizalommal szatmári Szabó 1st- s* 
ván méhészetéhez Pankota (Arad *  
megye,) mely méhészet amerikai J  
hengerpréssel készítet bármely Б 
méretű műlépnek kilóját csórna- ■ 
golva K. 5.60-ért szállítja után- £  
véttel, mig viaszkészlete ki nem 1  

fogy. ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ я а в а г в в ^ з а г г а г ш Е п ш

Sehr seltener Geliganhaisíkauf!
Aus Anlaß des Ablebens meines Mannes 
bin ieh gezwungen, aus der Inventur etwa

7 5. 0 0 0 P a a r  
Tiger Flanelldacken
zu verkaufen, welche ich zu be
sonders niedriegen Preisen an
zubieten mir gestatte. Diese 
Decken eignen sich für jedes 
Haus zum Zudecken von Betten 
und Personen und sind Zirka 
190 cm. lang und 135 cm. breit 
Die Zusendung erfolgt gegen 
Nachnahme, und zwar 4 Stück 
Tiger-FlaneHdecken um К 8.50 
— Jeder geehrte Leser dieses 
Inserates wolle mit Vertrauen 
bestellen. Mit ruhigen Gewissen 
kann ich behaupten, daß jeder 
mit der Sendung zufrieden sein 

wird 1
Marie Beckera, Wtw. Weberei
Fabrlks-Deckenl iger No. 4-5 Nachod, 

(Böhmen)
Preislisten a ller W a rengattungen gra tis .

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára" 40-ik számához.

825 és 856 szám. és 109 korona 20 fill, költség Gruics S.
Árverési hirdetménv ja.™r? 1155 kor-tőke és 204 kor-90 fin’u c i m e i i y .  költség verseczi szerbbank javára 583 k.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 tőke ennek 1912 évi junius hó 8 tói járó 

évi LX. t.- c. 102 §-a értelmében ezennel 6% kamata 8 kor. 35 fill, óvási 1/3%
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. valtodij és 70 kor. 20 fill, költség kielé-
törvényszéknek 6486 p 1912 e\i számú f ltese végett az 1881 évi LX. t. c. 144 és
végzése következtében Dr. Párezer Tivadar 446 § ‘ a alpján az alább körülírt ingat-
budapesti lakos ügyvéd által képviselt ónokra az árverést elrendeli s annak
Kellner Miksa bpesti lakos javán delibb teltételeit a következőkben teszi közzé:
lakós ellen 1200 kor. s jár erejéig 1912 . 1 Árverés alá bocsájtatnak a ftempl.
gVi Junius hó 21 foganatosított kielégítési kir* törvényszék területén fekvő Kevepal-
végrehajtás utján le és felülfoglalt és lós község 58 sz. betétben foglal követ-
2400 kor. becsült következő ingóságok u. kező ingatlanok:
m, hambár nyilvános árverésen eladatnak. A I 551 hrsz. Ház 82 őisz. a udvar-

Mely árverésnek a kevevárai kir. ral 588 n.-öl 552 hrsz. Kert a beltelekben
járásbíróság 1912 évi 466/1 számú végzése ^08 n-‘öl 5/8 része 1166 kor. 50 fül. becsár-
folytán 1200 kor. tőkekövetelés, ennek ban.
1910 évi November hó 5 napjától járó 6 2- ^ zen nyilvános árverés Kevepall.
j0 kamatai, 1/3 % váltódij és eddig községházánál 1912 évi novemb. hó 14
Összesen 270 kor. 96 f. biróilag már meg- napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni

1 állapított költségek erejéig, alperes delibb Íelen árverési feltételek mellett, melyek
szállásán a már fiz. 1604 kr. betud, leendő ÚSY a tlkvi hivatalban mint Kevepall. köz
megtartására 1912 évi okt. hő 21 napj. segházánál a hivatalos órák alatt bárki
d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz altal megtekinthetők, 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy- A kikiáltási ár a becsár.
zezsel hivatnak meg, hogy az érintett in- 4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
góságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 108 íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak
§-ai élteimében készpénzfizetés mellett adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál
a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becs- alacsonyabb áron nem fognak eladatni,
áron alul is elfognak adatni. 5. Árverezni szándékozók tartoznak

Amennyiben az elárverezendő ingó- az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz-
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták ben vagy ovadékképes értékpapírban a
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, kiküldött kezeihez leteni.
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
értelmében ezek javára is elrendeltetik köteles nyomban a bánatpénzt az általa
éspedig Pauil János javára 163 kr. 28 f. igéit ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
tőké ennek 1810 okt. 1 töl járó 6% kam. teái ha eme kötelezettsegének eleget nem
89 kor. 32 fül. eddigi költségek erejéig, tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és

Kevevára 1912 évi okt. hó 7 napján. kizárásával az árverés nyomban folytatódik.
, . Vevő köteles a vételarat 2 egyenlő

Orsó Janos, kir. bir. végrehajtó. részletben és pedig az elsőt az árverés
K 0' . ; jogerőre emelkedése után számított 15 nap
boiQ/912 tlkvi szám. alatt a másodikat ugyanazon naptól szá-

k r é s i  Hirdetmény és feltételek! £ i t L t 5t “ í tL ? i S e n S i v 1 S
A kevevárai kir. ibiróság mint tlkvi 57„ kamatokkal együtt a kevevárai kir.

hatóság dr. Bogdanov Vásza kevevárai adóhivatalnál lefizetni,
ügyvéd által képviselt Gruics Milutin ho- / ;  y evo köteles az eladott ingatlant
mokosi lakos javára Vrbov Vazulné szül. ‘У'11,61'/ es az arveres napjától esedekes
ßimitrievics Angelina homokosi lakos vég- adókat es illetékeket viselni es mgat-
rehajtást szenvedett ellen 800 korona töke I an birtokába az arveres jogerőre emel- 
ennelc 1200 kor. töke után 1911 évi nov. Védésékor ep- . . . . . .
hó 2 tői járó 6% kamata 115 kor. 20 fill. ! t . 8. A tulajdonjog a yetelar es kama
tig! ezúttal 30 kor. 30 megállapított tarnak te jes lefizetése után jogerőre java-

, valamint a még felmerülendő költségek ra hivatalból bekebe ez e ni.
nemkíilümben a csatlakozás kimondásával Kevevárán 1912 évi aug. hó 15-én. 
dr. Franki Sándor javára 300 kor. tőke u . . . .  A
ennek 1912 évi janiár hó 1-től járó 6»/» Hajdu s‘ k> klr‘ alb,ro-
bnata és 128 kor. 16 fill, költség; Dr. A kiadmány hiteléül.
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|()Ь 1912 február 10 tői járó 5°/0 kamata


