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szerkesztőségére intézendők.

A háború társadalmi
megvilágításban,

A háborúról írni, most, amikor 
a Balkánon készülőfélben van kitörni 
a maga teljes erejében, most, ami
kor évszázados vajúdása után, csak 
háború által lesz elintézhető a Bal
kán kultúrája: elég aktuálisnak látszik. 
Nem ugyan a polilika háládatlan 
keretében óhajtjuk a háborút tárgyal
ni, hanem a társadalom élete szem
pontjából.

Humanizmussal kérkedik a mai
kor leginkább. Emberszerető a fel
fogása az élet minden vonatkozási
ban. Védelmébe veszi ez a humaniz
mus a társadalom minden hajótörött
jét. Lett legyen ez a hajótörött akár 
erkölcsi, akár anyagi tekintetben hajó
törött. A rabokat nem büntetni, ha
nem javítani óhajtja. A szegények
nek teli kézzel szórja a kegyadomá
nyokat. S mégis, bármennyire jószivű, 
nem tudja kiküszöbölni életéből a 
^gyalázatosabb sebet, a legkegyet
lenebb ferdeséget, a legjogtalanabb

T Á R C A .
---« ---

Drága diadal.
Irta: Fábry Géza. IL folytatás.

Szentpáli azon vette magát észre, hogy 
a dühös haragot valami bizonytalan, vá
gyakozó részvétféle érzés váltotta fel lel
kében az ámor iránt. A negyedik nap 
délelőttjén névjegyet kapott, amelyen ezt 
irta az asszony:

— Ma már annyira jobban vagyok, 
bogy magát kivételesen fogadhatom.

Szentpáli pompás kedvre vidulva, 
kellemesen fellelkesitve a levéltől, pompá
san igyekezett a törvényszéki palota felé.

Az asszony most már kész elhatáro
zással várt reá s elég erősnek érezte 
niagát, hogy kitűzött czélját programm- 
szerűleg keresztül vigye. Gyengélkedésé
vel nem hazudott, bár a fogadás haloga
tásával már kiszámított hatást, az érdek
lődést akarta felkelteni.

A meggyőződése szerint őt ért mél
tatlan megalázás és az amiatt elszenvedett 
bosszút lihegő szégyen és elkeseredés va-

büncselekményt, a háborút.
A modern kor leghatalmasabb 

prófétája Tolsztoj, aki Jeremiás elke
seredésével ostorozta korunk minden 
hibáját, aki lángoló haraggal fordult 
el minden gyilkostól akármilyen cí
men is lett azzá: hatalmas szózattal 
ítélte el a háborút. Feljajdult benne 
a modern humanista, aki egyet tud 
csak mélységesen, igazán, és kérész 
tényiesen értékelni, az emberi életet. 
Nem talál ez a lángelme, ez a csupa 
szív próféta e földön oly okot, oly 
alapot, amely indokolttá tenné akár
csak egy emberi életnek is a kiol
tását.

Semmiféle politikai szituáció, 
semmiféle területi nagyobbodás, sem
miféle kultúrális érdek, semmiféle 
diplomáciai ügyesség nem hordja 
magában egyetlen, akár a legközön
ségesebb szerbiai baka életének el
lenértékét. Mert egy gondolkodó, egy 
fejlődő emberi élet felülmúl minden 
holt anyagot, bár bérces, bár hegyes 
bár patakoktól ékesített is legyen 
a háború kétséges alapja. És főleg 
boldogságra törő életet zúzni össze

lójában lelki beteggé tették.
És szenvedései csak akkor enyhül

tek meg, mikor lázas agya végkép meg
érlelte a tervet, amellyel a szenvedett 
sérelem nagyságához mérten méltóan meg
bosszulhatja magát.

— Megszéditeni, eltántorítani s mikor 
már ég, lobog a vágytól és hatalmába 
kerítette a szenvedély, — akkor kielégítet
lenül maradt tikkasztó, epesztő sóvárgás
sal a lelkében ő utána, — odadobni a 
leánynak, ám légyen az övé. Milyen fel
emelő diadal lesz az!

Igéző pongyolában, lekötelező, ked
ves mosollyal fogadta:

— A mi vállalkozásunk rossz óme
nek között indul. Bocsásson meg, igazán 
erősen szenvedő állapotban voltam. De már 
is szorgalmasan buzgólkodtam a közös 
siker érdekében. Részben örülök is, hogy 
igy történt. Nem szerettem volna, hogy 
tanúja legyen, mennyit felejtettem. Enge- 
met is kínosan lepett meg. így legalább 
újra szerezhettem egy kis uj gyakorlatot. 
Békitse ki az, hogy — amint látja — tartok 
a kritikájától s nem vagyok képzelődő.

Szentpáli hiúságát kellemesen simo-

halomra, képmutató, csillogó, nagy
hatalmi frázisokért, egyenesen ember
telenség. Ami annyiszor dicsőített ko
runk, amely egyébként is telve van 
a legégbekiáltóbb kontrasztokkal, 
a háborúban áll a legnagyobb kont
raszttal szemben.

Igaz, iparkodik arra, hogy kiölje 
magából e férget, eddig mégis képte
len volt arra. A nemzetközi béke 
konferenciák lelkes támogatókra ta
láltak eddig, a társadalom legnagyobb 
alakjaiban. Maguk az államok is min
denkor ott voltak képviselőikkel. De 
mégis, amikor megadódott a legtá
volabbról is némi ok a háborúra, 
akkor ezek a kultúr - államoknak titu
lált terület - vadászok, mindenkor em
beri vért ontottak, nem törődve em
beri élettel, fumigálva minden béke
pontot. Pedig a kultúra ábécéje, meg
becsülni az embert. Nélkülöz az olyan 
akár állam, akár egyén minden kul
túr érzéket, sőt minden emberi vo
nást, aki, vagy amely másnak életét 
oltja ki.

Mert az életnek ellen értéke 
nincs. Vagy talán az volna ellenér-

gatták a lágyan, zengzetesen mondott hí
zelgő szavak.

Micsoda szép hangja van, ismerte el 
magában, mialatt most már élvezettel 
csókolta meg az üdvözlésre nyújtott bár
sonyos kezet.

A tekintetével érdeklőve kutatta az 
asszony mindenkitől dicsért szépségeit. 
Amúgy jól és alaposan megnézte az asz- 
szonyt, de ovatos vigyázattal mindjárt in
dokát is adta viselkedésének, nehogy az 
sértőnek találhassa.

— Bármily figyelmesen nézem is a 
méltóságos asszonyt, nem tudom a szen
vedés nyomait ra feltalálni.

— Csak nem kételkedik — nevetett 
az asszony s kicsattanó rózsás arczán in
gerlő gödröcske támadt.

— A túlvilágért sem! Csupán azon 
örvendetes igazságot konstatálom, hogy 
most már újra virágzó egészségnek Örvend 
bizonyára és a jövőben remélhetőleg za
vartalanul folytathatjuk a próbákat.

— Nem tudom, hogy sok öröme 
lesz-e benne. De hát benne vagyunk s 
azért fogjunk hozzá a kiválasztáshoz.

Leültek egymás mellé s csevegve
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teke, ha hasonló életet adhatnánk érte 
cserébe. D e  v á jjo n  t a lá lu n k -e  a z  e g y é n i  
é let s z á m á r a  te lje s e n  a z o n o s  e lle n 
é r t é k e i?  Hiszen mindenki számára 
a legmegfizethetetlenebb érték, a sa
ját élete. És van-e olyan földi ha
talom, van-e olyan földi érdek, amely 
az én egyéni életemet, amelyet én 
Krözus kincseiért se adnék, amelyet 
én az ég csillagainál is drágábbnak 
tartok, amelyet én értékesebbnek 
hiszek a föld legnagyobb gyémánt
jánál is, Ó-szerbiáért odadobni jogo
san hivatott volna.

A természet-bölcselet tehát ki
zárja épen a természetjog alapján a 
háború legcsekélyebb indokoltságát 
is. Ha pozitiv emberi jogot hozunk 
fel a háború indokolása mellett, az 
semmi képen elegendő nem lesz, m e r t  
a te r m é s z e t  j o g n á l  n a g y o b b  j o g  e g y 
á lta lá n  n e m  a d ó d ik . Ily értelemben 
jogos háborút a történelem fel nem 
mutathat, hozza is fel akár Hannibál 
klasszikus háborúit, akár Nagy Sán
dor világverő csatáit, akár Cézár láng 
eszű ütkezeteit, akár Napóleonnak 
Európát rengető dicsőséges harcait. 
De nem fog felhozhatni a jövő sem 
oly háborút, amelyet a természetjog 
ily értelmű magyarázta jogosulttá 
tehetne.

Vannak ugyan esetei a történe
lemnek, amikor érthető a megtáma
dott nemzet önvédelme, ugyancsak 
a természetjog alapján, de a támadás 
jogosságát elismerni, sohasem lehet, 
mert a diplomácia vérnélkül is, közös

forgatták, válogatták a különböző kotla- 
füzeteket.

Közben a kezük néha - néha összeért 
és Szentpálin jóleső meleg futott végig.

Végre is úgy este felé megállapodtak.
III.

Ettől kezdve Szentpáli naponként 
feljárt az asszonyhoz. Sőt most már a 
zsurokon is egymás mellett ülve közösen 
magyarázgatták az érdeklődőknek, hogy 
milyen szorgalmasan haladnak s mennyire 
biznak a sikerben.

Szentpáli lelkesedéssel szónokolt a 
maguk elé tűzött művészi feladatról.

— Nemcsak előadni, játszani akarnak, 
de a zeneszerző sajátos, egyéni, művészi 
gondolatának legparányabb árnyalatát is 
híven megértetőleg akarják hifejezni. És 
e czélból sem időt, sem fáradságot nem 
sajnálnak. Persze ehez idő kell. A mulat
sággal várni kell, mig elérhetik a legna
gyobb tökélyt.

Jolán mélységes titkolt szomorúság
gal a lelkében, megjegyzés nélkül hallgatta 
a lelkes beszédet.

Az ő érzékeny, mimóza lelke érezte 
meg leghamarább, hogy nem a művészi 
tökély elérésének gondolata lelkesíti most 
már Szentpálit — nem Í3 annak a láza 
tüzel szemében, hanem valami más, egé
szen más.

Az utóbbi időben Szentpáli már csak 
nagy ritkán járt el hozzájuk és még ilyen
kor is, mintha valami dermesztő köd ne-

„ K E V E V Á R  A.“

alkudozásokkal és közös engedmé
nyekkel is nyélbe süthet, eligazíthat 
minden békés kibontakozást.

így fest a háború társadalom 
bölcseleti megvilágításban.

B e r k e s  J ó z s e f .

H I R  E K.
== Äg. ev. istentisztelet. Ma október 

27-én vasárnap déltután 2 órakor a pol
gári fiúiskolában német nyelvű istentisz
telet lesz, amelyen a r e f o r m á c i ó  e m
l é k ü n n e p é l y  is megtartatik. Az egy
háztagok felhivatnak, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg.

=  Eljegyzés. Abelsberg Lajos keve- 
várai földbirtokosról messze földön tudta 
minden valamire való házasúló fiatal em
ber, hogy egye .len leányát féltve őrzi, és 
elkeseredvé gondol arra a napra, mikor 
gyermekétől megfosztják, de még elkese
redettebben arra, aki ezt elköveti.

Isten tudja meddig maradt volna 
azon az állásponton, hogy az ő gyerme
ke még gyerek, házasságról még beszélni 
sem lehet, ha be nem következik egy nem 
várt hallatlan esemény. Ha Micike maga 
ki nem jelenti a kedves papuskának, hogy 
ő egy teljesen idegen embert még a drá
ga jó mamuskánál és a kedves aranyos 
papuskájánál is jobban szeret, — sőt és ez 
a rettenetes; kész még arra is, hogy a 
szeretet melegével dédelgetett otthont el
hagyja és kövesse amaz idedent.

Hogy mi történt ez után nem tudjuk 
bizonyosan, kétségtelen azonban, hogy a 
következő nagyon szépen megcímzett, de 
haragos gyűrődésben szenvedő kártyát 
kaptuk.

Abelsberg Vilma Polgár Zoltán 
jegyesek

Budapest Zimony
Legyenek a költői igazságszolgáltatás §-sai 
értelmében boldogok.

hezedett volna mindkettőjük lelkére. Soha- 
soha többé nem tudták eltalálni azt a benső 
közvetlen hangot, amely nem is olyan ré
gen még annyi édes, ártatlan gyönyörű
séget okozott szivükvek. A nők ösztön- 
szerüleg féltékenyek egymásra s valami 
csalhatntlan hatodik érzékük van a veszé
lyes vetéiytárs felismerésére.

Jolán is megérezte a nagy fordulatot.
És a lelkében felragyogott, felnyílt 

szép remények halványultak, haltak, visz- 
szahuzódtak, csukódtak, mint az esteli hű
vösségtől megütött harangvirág.

Kezdetben Szentpáli is megdöbbent 
a felfedezéstől, hogy Jolánnal nem tud 
többé olyan jóleső bensőséggel elbeszél
getni, mint azelőtt, de csakhamar vállat 
vont s haladt a végzet utján.

Három hét sem telt el még egészen, 
s Szentpáli teljesen rabja lett az érzéki 
szerelemnek. Forrott a vére. Hajtotta, űz
te, kergette előre a szenvedély.

Az asszony tehát — diadalt aratott.
De ezzel a szilaj, akaratos, szertelen 

művész-emberrel szemben hiba csúszott 
a számításba.

Daruváryné sem tudott megmaradni 
az előre kitűzött határok között. Nem volt 
elég ereje hozzá.

A férfi tüzes, forró szerelmi vallmá- 
sai szilaj, merész ölelése, szenvedélyes, 
égető, részegítő vakmerő csókja tüzet, 
mindent felperzselő tüzet loptak be az ő 
nyugodt csergedezéeű vérébe is s maga is

=  Behr Amália temetése. Szokatla
nul parádés temetése volt szerdán d. u. 3 
órakor egy agg szűznek, B e h r  Amáliának 
Három pap végezte a szertartást, két kán
tor énekelte az egyház magasztos gyászda
lait. Kivonult a tűzoltóság T o r y  jegyző 
vezetésével teljes díszben, kivonult zász
lója alatt a Sz. József és a Rózsafüszér 
Egylet s a helybeli rezes banda fújta a 
gyászindúlót. A háznál igazán gyönyörű 
beszédet mondott községünk jó szivéről 
általánosan ismert plébánosa, G e i g e r  An
tal. Talán azért is volt a beszédje oly 
könnyet fakasztó és szívre ható, mert jó 
szivéből fakadjak szavai, s ami szívtől jő 
szívhez szól. Bár szakadt az eső, százakra 
menő sokaság lepte el az utcákat mégis, 
főleg a sarkokon. R. I. P .!

=  Az iparos ifjúság színi előadása. 
Nehéz, de annál inkább dicsérendő fela
datra vállalkozott a helybeli iparos ifjúság 
egy műkedvelő csoportja akkor, amidőn 
a magyar irodalom egyik legnagyobb mo
dern Írójának Mo l n á r  Ferencnek „A 
Doktor Űr“ című bohózatát adta elő.

Először is, mert a darab hosszú. 
Hosszú darabot idegen ajkú szereplőnek 
jól megtanulni mindig nehéz, de egyben 
mindig annál nagyobb dicséretet is érdé 
mel. Ifjúságunk pedig ezt megtette és 
hozzá meg derekasan is, taps hát nekik.

Másodszor, mert a magyar darab jól 
előadva, Kevevárán mindig a magyar kul
túra terjesztője. S ez a körülmény is ér
demes arra, hogy ifjúságunkat megdicsér
jük ezért.

De aztán harmadszor, jól játszottak. 
Játékuk eléggé együttes képet nyújtott. 
Legjobb volt Viola Gyula, Puzsér hálás, 
kacagtató, kaján betörő alakjában. Rutino
san, otthonos biztossággal játszott Bert- 
holdi Rózsika mig Bert hold i Emma is 
ügyesen játszotta le vénasszony szerepét. 
Domnár Sándor, Dr. Sárkány szerpében 
is szép iparkodást tanúsított. A többi sze
replő is buzgón fáradozott feladatának de-

megszédülve a karjába hullt.
A szenvedély elvette az ő eszét is.
És akkor a szerelmes asszony csacs- 

kaságával, hogy hihetetlen nagynak bizo
nyítsa szerelmét, az első bűnös szerelmi 
találkozón a lelkét is pőrére vetköztette a 
férfi előtt és ujjongott, hogy sikerült el
hódítania a leánytól.

A férfiban támadt kedvtelen lehan- 
goltságot újra és újra megölte a lobogó 
vágy. Nem akart tudomást venni a vallo
másról. Nem akart gongolkozni, emlékezni, 
csak élni, élni a jelernek.

Mámoros, elégetéssel fenyegető hét 
következett azután.
Úgy látszott, hogy örökre meghalt minden 
kellemetlen vádló emlék.

Azután úgy lett, hogy minden más, 
még a Szentpáli kielégítést nyert, öröknek 
hitt szenvedélye is oda veszett, csak ép
pen a halottnak hitt emlékek támadtak 
fel.

Ekkor már maga Szentpáli siettette 
a mulatság kitűzését.

A nagy szám ntán felzúgott a taps
vihar.

És ők, az ünnepi est hősei, ott 
állottak éles világításban mindenfelé haj
longva egymás mellet, sápadtan, éveket 
öregedve a dobogón.

Az asszony görcsös ragaszkodással 
és ijesztő rettegéssel szivében haldokló 
szerelmükért. A férfi pedig unottan, össze
roncsolt lélekkel, önvádtól görnyedten.
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rekas megoldásában. kodtunk.
Kár, hogy a közönség nem jelent meg Mily furcsa is ez az egész jogi kon-

nagyobb számban, ped.g tessek elhinni, strukció 1 Magamat érdeklő jogok al állam 
hogy egy ilyen magyar kultúrát erjesztő kezeben és az állami szó adja azokat al- 
becsilletes eloadas, sokkal többet er, es sobb jogi testület javaslatára etrv ember 
százszorta inkább kötelessegszerűen par- kezeibe.
tolandó, mint bármiféle Móric; vagy Max De nem érdemes itt filozofálni, hely-
a moziban, mégha „Leánykával telerakott zetünk úgyis csak ideiglenes, e^v éven 
terített asz’aloknal is pereg le a filme belülre“ szól, és mint Fábnj főbíró mondá 

Törvényhatósági biztosunk béig- „kényszer helyzet“. Punktum 
tatása. Ami már régóta megtörtént, de Örvendetes a dologban kétségtelenül
aminek meg sokkal regebben kellett volna az, és ez legyűri a bizonytalan haragot 
megtörténnie és nem most, amikor már bennünk, hogy jogaink jó kézbe kerültek 
korül-belül post festa, hogy a községet Csermák Vilmos, elsősorban úgy a közsé- 
inegfosztctták autonóm jogaitól: Az hétfőn gi, bírósági, közigazgatási, valamint min
ik u. 5 órakor íolyt le hivatalos keretben, den állami érdekeltségektől, megkötöttség

járásunk főbírája, Fábnj Géza nyi- tői ment ember. Független teljesen és igy 
tóttá meg a feloszlató gyűlést. A boldogult közjogaink független hordozója lesz ; de 
képviselők nem nagy számban voltak jelen, másodsorban egyénileg is megbízhatunk 
És ez természetes is. Hiszen az ember benne. Szimpatikus, férfiasán komoly gon- 
nein megy szívesen oda, ahol felakasztják, dolkodású ember. Ügyeinket mint patrióta 
De sokkal több volt a hálás közönség, még ismeri. Kultúr-érzéke teljes, mert ismeri a 
pedig javarészben az intelligencia köréből, modern haladás minden posztulátumat.

Valami kimagyarázhatatlanúl vegyes, Hisszük és várjuk, hogy közmegelégedésre 
örömmel és haraggal kevert érzelmi lég- praktizálja majd kezeibe helyezett jogainkat 
kör uralgott a hajdan nagyon is hangos te- A magunk részéről üdvözljük szép
remben. Az ember alig tudta örüljön-e, vagy jogi állásában és várjuk a várandókat. 
haragudjon. — Tanonciskolái OtÜnn. Akevevá-

ürüljün-e azon, hogy végre megszü- rai iparostanonciskolával kapcsolatos „Ta- 
nik a sok tudálékos akadékoskodás és nonciskolai Otthon“ ma délután 3 órakor 
nekilendül a haladásra minden oldalról gyűlést tart, amelynek programmja a kü- 
predesztinált községünk! Örüljön-e azon, vetkező: 1. Himnusz. Ének л az ifjúság, 
hogy végre győzött a kullúra Kevevárán! 2. A vándorlegény. Szavalja Milo’kov Fri- 

Vagy tán haragudjon-e azon, hogy gyes ip. isk. II. oszt. tanuló. 3. Á ruház- 
a „sérelmet szenvedetté’/amijogrend“ miatt kodásról és a tisztaságról Nica Péter ta- 
ezreket fogunk vállainkon hordán ? A nitó tart előadást. 4. Dörzsölési és érintési 
vagy haragudjon-e azért, hogy kiskorúak- villamossági kísérleteket Müller Béla tanító 
nak lettünk deklarálva felülről, akik még mutat be. 5. A fülemüle. Elbeszélő költe- 
a saját dolgainkat sem tudjuk elintézni mény Arany Jánostól. Szavalja Kuhn 
nagyszámú képviselőinkkel ? És most egy Péter ip. isk. III. oszt. tanuló. 6. Szózat 
ember fogja közös jogainkat gyakorolni. =  civilizált inas. Ki mondja, ki me-

Ily furcsa érzelmi világgal ültünk a részeli meg állítani, hogy az uj korban 
teremben és magunk elé meredve gondol- nincsenek csodák ? Vannak bizony. Sőt

Az első sorokból Jolán titkolt szén- a férfi karjába. Nem volt egyetlen szavuk 
védésektől megviselt arcza meredt feléjük, sem egymáshoz.

És a férfi könyörületért esdő tekin- A férfi odavezette fentartott helyéhez,
tele önfeledt makacssággal tapadt a ked- azután a gratulációk tömege szétválasz-
ves, imádott arezra, ahonnan csak akkor tóttá őket egymástól, 
riadt el, mint a tettenért bűnös, amikor És Szentpáli ment, ment a friss leve-
a leány szomorúan lemondó pillantásával gőre. Nem bírta tovább, 
találkozott. Az agya szédült, lüktetett a legna-

Hasztalan kiabáltak, tomboltak az em- gyobb fokú önmegvetés okozta erős indu- 
berek. Nem volt hatalom mely Szentpálit lattól. . .
arra kényszerithette volna, hogy ujrázzon Javaban folyt a tánc, mire visszatért.

Menekülni, futni akart a dobogóról Odament az asszonyhoz. Sápadt volt
mielőbb. nagyon és a kényszeredett tánctól felhe-

Egy kiszámított, ügyetlennek tetsző kipirult asszony mellett olyan volt,
mozdulattal eltörte a hegedűjét. Sajnál- mint a koporsobol kivanszorgo tetszhalott, 
kozva bár, de megkellett nyugodni. Sze- Az asszony most félrevonulva egyedül
rencsétlen véletlennek fogadták el a bal- pihent a táncforgatagban és megrémülve 
esetet. kérdezte:

Egyedül az asszony érezte meg, hogy — Mi történt veled ? Mit akarsz
mi történt. mondani ?

Csak 6 látta tisztán, hogy az az el- A férfi komoran, dermesztő hangon
törött hegedű tulajdonképen sírkereszt, válaszolt:
Fejfája az ő meghalt becsületének és még — Búcsúzni jöttem. Nem bírok itt
valaminek: amit 6 még annál is többre maradni. Különben megfojt, megöl az ön
becsült. magamtól való undorodás. Bármennyire

A fájdalomtól szinte megdermedt ta- nehezemre esik is fájdalmat okozni neked,
gokkal, mint egy alva járó kapaszkodott meg kell mondanom, amit gondolok, ér-

STERNBERG költözködéséig
szőnyegekben, csillárokban, értékes műtárgyakban, vallódi brilliáns ékszerekben jóval árán alul árusitja.

:: Csak november l- l*  TEHESWÄR- BELVÄR0S, Merczy utca 12. :: ::
Novemb. 1-től Magy. Ált. Bizt. palotájában, Jenő herceg u. és Merczy ut sarkán.

" VADÁSZFEGYVEREK MESÉS OLCSÓN. :: :: :: TELEFON 11 - 77. ::

3. oldal.

nem is igen kell messze zarándokolni, 
hogy lássunk egyet, mert hiszen itt Keve- 
várán is megesett. A múlt este két peda
gógus szellőztette iskolai levegőtől durch 
und durch átjárt kemény fejét. Tekintélye
sen lépegettek, mert a pedagógiai respek- 
tus igy hozza ezt magával. Respektálta 
is ezt a tekintélyt egy velük szemben 
jövő inas, aki két kána vizet görnyedezve 
cipelt. Mint a besorozott lateiner aki ebé
det vivén és találkozván egy kapitánnyal, 
létévé az ebédet, leemelé katona sipkáját 
és igy „alászo!gája“-zott föllebbvalójának: 
azonképen az inas is. Letette a kannákat 
megemelte a panamakalap módjára, ezer 
alakot ölthető díszes kalpagját, és imigyen 
kőszöne: „Ich habe die Ehn!“

Nohit ha ez nem civilizált inas. és 
ha ez nem uj csoda, akkor nincs a Balká
non háború, és nem kapnak a ki a szebbek.

Őszi és téli újdonságok:
Női felöltők, szőrme - áruk, kosztümök 

-------  blúzok és pongyolák. -■ —
Fenyő József nöi feW1ẑ Lnróhá’

Temesvár — Belváros.
Merczy.utca 12. * * * Telefon 11 96
Olcsó szabott árak. Külön mérték oszt.

zek, hogy a lelkembe láss s hogy megért- 
hesd megmásíthatatlan elhatározásomat. 
El fogom örökre hagyni ezt a várost. Ne 
érts félre: Ellenned nem viszek vádat ma
gammal. Hogy engem elszéditett íl, kiegyen
líti, hogy magad is megszédültél. Ezért inóg 
hálás is tudnék lenni. Ha csak ennyi volna, 
áldanálak. Hogy a mi lelkünk kiégett az 
érzéki örömek mámorában, drága ár talán, 
de rendben van. Magunk becsüljük ennyie 
a gyönyört s nekünk magunknak volt ré
szűnk benne. De hogy halálra sebeztünk 
egy ártatlan bizakodó leány-leiket is ! . . . 
Ez az, amit neked m^g megbocsátok, de 
magamnak, magamnak, akit sz rét itt, meg
bocsátani soha sem fogom. Belátod, ugy-e, 
hogy nem lehet itt maradásom ? Azért bo
csáss meg nekem. Drága nagyon drága 
diadal volt.

Az asszony képtelen volt ellent mon
dani.

Engedte egy marasztaló szó nélkül 
elmenni a férfit s csupán a halált a meg
semmisülést sóvárgó tébolyodott merev 
tekintete kisérte az ajtóig.

' (Vége.)



oldal. 4. 1912. október 27.„KE VE V Á R  A.“

7476/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság a nagybecskereki kir. kincs
tári ügyészség által képviselt m. kir. kincs
tár végrehajtató javára Guczul llia delibl. 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 1620 
kor. tőke ennek és pedig 202 kor. 50 fill, 
tőke után 1909 évi október hó 1 - tol, 202 
kor. 50 fill, tőke után 1910 évi január hó 
1-től 202 kor. 50 fill, tőke után 1910 
évi április hó 1 - tői 202 kor. 50 fill, tőke 
után 1910 évi julius hó 1-től 202 kor. 
50 fid. tőke után 1910 évi október hó 1 
tői 202 kor. 50 fill, tőke után 1911 évi 
január hó 1-től 1202 kor. 50 fii. tőke 
1911 évi április hó 1-től és 202 kor. 50f 
tőke 1911 évi április hó 1-től és 202 kor. 
50 fül. tőke után 1911 évi julius hó 1 - tői 
járó 5% kamata 100 kor. 20 fill, eddigi 
ezúttal 15 kor. megáll ipitott valamint a 
még felmerülendő kéltségek nem klilöm- 
ben a csatlakozás kimondásával Vlain Gy. 
dolovai lakos javára 400 kor. tőke ennek 
1910 évi deczember hó 11 - tői járó 5%os 
kamata 417 kor. 50 fill, költség ugyanaz 
javára 460 kor. tőke és 219 kor. 90 fill, 
költség kielégítése végett az 1881 évi LX. 
t. ez. 144 és 146 §§-ai alapján az alább 
körülirt ingatlanokra az árverést elrendeli 
s annak feltételeit a követke z Jkben tesziközé

1. Árverés alá boesájt itnak a fehér- 
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Deliblát község V1I/699 lapszámú 
tlkvben felvett következő ingatlanok:

496 számú ház és 600 n.-öl házhely 
918 kor. becsárban.

35 hisz. 1 hold 800 n.-öl I. o. szántó 
308 kor. becsárban.

35 hrsz. 1 hold 800 n.-öl I. o. szántó 
278 kor. becsárban.

35 hrsz. I hold 400 n.-öl I. o. kaszá
ló 234 kor. becsárban.

35 hrsz. 1 hold 400 n.-öl III. o. ka
száló 193 kor. becsárban.

349 hrsz. I h. II. o. kasz. 89 k. becsárb.
105 hrsz. 400 n.-öl szőlő 76 kor. becs.
106 hrsz 262 n.-öl kert 23 kor. becs.
89 hrsz. 1 h. II. o. szántó 144 k. becsárb.
130 hrsz. 1 hold 800 n.-öl II. oszt.

szántó 200 kor. becsárban.
88 hrsz. 267 n.-öl III. o. kaszáló 33 

korona becsárban.
88 hrsz. 2 hold 32 n.-öl Ш o. kasz. 

492 kor. becsárban.
75 hrsz. 1 hold 800 n.-öl II. oszt. 

szántó 191 korona becsárban.
Ezen ingatlanokból a 493 számú ház 

600 n.-öl házhelyre Guczul Pál javára 
bekebelezett lakhatási szolgalom ezen ár
verés által nem érintetik, - Amennyiben 
azonban ezen szolgalmat megelőző teher
tételek fedezésére szükséges s ezennel 
13000 kor. megállapítod vételár meg nem 
égér’etnék az árverés nyomban hatályta
lanná válik és az ingatlan a fenti szolga
lom nélkül fognak nyomban az 1881 évi 
LX. t. ez. 163 §-ában meghatározott 
módon eladatni.

2. Ezen nyilvános áiverés Deliblát 
községházánál 1912 évi novemb. hó 11 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát 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 kikiáltásiéi’ 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 Ígérj illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
igéit ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kivid 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
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 évi szept. hó 27-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

Brock Illés  és Fiai
K e v e v á r a .

Kiváló minőségű fajborok raktáron

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

ízletes, jó koszt 
olcsó árak mellett 

kapható
LUDWIG szállodásnál

a „Magy. kir. szállodában.

T ü z e l ő a n y a g
..■■ SIeső lő  kaph ató  =

LICHTENSTEIN DEZSŐ vasút mel
letti fatelepen Kevevárán és pedig,
I o. száraz bükkhasábbfa ölénkint 38. K.
I. o. száraz bükkdorongfa ölénkint 36. K.
II. oszt. vegyes kein ínyfa ölénkint 34. K.
Első rendű felső sziléziai diókoksz Í00 
Kilonkint — — — 5.20 f.
Első rendű eminen ez porosz szalon Kőszén 
Kockákban — — — 4.30 f.
Nagybani való megrendeléseknél meg

felelő ár engedmény nyujtatik.

Sehr seltener Gelegenhelslkaufl
Aus Anlaß des Ablebens meines Mannes 
bin ich gezwungen, aus der Inventur etwa

7 5.0 0 0 P a a r  
Tiger Flanglldesken
zu verkaufen, welche ich zu be
sonders niedriegen Preisen an- 
zubieten mir gestatte. Diese 
Decken eignen sich Tür jedes 
Haus zum Zudecken von Betten 
und Personen und sind Zirka 
190 ein. lang und 135 cm. breit 
Die Zusendung erfolgt gegen 
Nachnahme, und zwar 4 Stück 
Tiger-Flanelldecken 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!
Marie Beckera, Wtw. Weberei 
Fabriks-Deckerl iger No. 4-5 Nachod, 

(Böhmen)
Preislisten a ller W arengattungen gratis.

Nyomatott Oberläuter - féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a ,;Kevevára” 41-ik számához.

472/942 végr. szám. Mely árverésnek a keveverai kir. Kevevárán, 1912. évi hó szept.21-én
Árverési hirdetmény. A.. . llajduhs: kir-albiró-

-vi LXU{ircíl 102Ä l e g grzh190°8 évi H J  eddiglfsszese"^1?436 Z°fVill.^Wróllag Dínusz János, tele'kkónyvvezetö

6384/912 —1Q12 évi СШ 885/4 Cb II. 71/3 számú, a "•egtartására 1912 év nov. hó 7 napj. írvpráol UjrriptmPnv PQ fpItítpIpH
íriiszti cs. és kir. jbiróságnak 1912 évi u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz ArVeifiSI Н1ГабТП16ПУ 6S 1в116|616К.
ГЬ III/176/3. Cb. XX. 422/2 számú és a ! J ® T h i? ,^ ! k°ZOk e.zennel о1У “ fafgy- A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi
hnesti kir. jbiróságnak 1912 Sp. XV. - - , *1 oft1m?g.’ az ^ . ia'  hatóság Dr. Bogdanov Vásza kevevárai
fifiO/2 és 1912 évi Sp. XVI I 449/2 számú S . , ,, V c‘ eSu^? ügyvéd által képviselt Ivacskovics Pánta
valamint az 1912 Sp. II. 925/3 számú vég- „ wt/ibb T6- ^П~ ^uSZp»?Ẑ lzetes, *ett delibláti lakos javára Fira Andrea delibb
7Рцр következtében az „E.be“ gummigyár á ^ , , e. 1̂ гопе^ szükség eseten becs- lakos végrehajtást szenvedett elleni 1000f t Gebr. Popoff, és I Mautner czég, ^on alul is elfognak adatni. kor. töke ennek 1911 évi deczember hó
valamint Slozlás és Molnár czég, Czuba ê|i ‘Y e ?: Гт,*П̂ °н1Г1??,’ 1-től 6°/0 kamata 110 kor. 20 fill, eddigi
Durozia czég, a Vasúm oil. Companie cég . g } таД0^, ? T es felülfoglaltattak ezúttal 26 kor. 30 fill, megállapított vala-
Végül* Mocsári Móricz cég végrehajtatok á rv e rés i? '1831 'J b x T c  120*8 т Ы  a még felmerülendő költségek kielé-
invára kevevárai lakos ellen foganatosított • . . ■  / ’ •' Y1 , ®- gitese vegett az 1881 évi LXI t. ez. 144
íévrehaitás utján le és lelüSto■ lalt és ®rtL,meben ezek javara is elrendeltetik és 14(5 § § .ai alapján az alább körülirt
3336 koronára becsült kővetkező ingósá- J1av.aija - 6? i5«1/ ? 8 f- ingatlanokra az árverést elrendeli s annak
!ok u m lovak, kocsi, szerszám, szikviz- oq4 o " o f  fш ' V° ^  feltételeit a következőkben teszi közzé: '
L ár üvegek, bolti áruk, állványok, sze- 89 k(or- 32 fl1>• íddl‘81 kol*seg®k erejéig. 1 . Árverés alá bocsajtatnak a ftempl.
szes italok stb. nyilvános árverésen ela- Kevevara 1912 évi okt. ho 24 napjan. kir. törvényszék területén fekvő DeUblat
datnak. Gurits L. kir. bir. végrehajtó. község 11/356 (: 7) 24:) lapsz. tlkvben

Mely árverésnek a kevevárai kir.    --------- ------------------------ foglalt következő ingatlanok:
ibiróságnak 1912 V. 598, 587, 693, 649/2 7152/912 tlkvi szám. hrsz, 2 hold 800 n.-öl III. sz. kas .aló
„.г.'rm vp<T7ése folvtán az Eibe с зег iav. 310 kor. becsárban.
152 k. so f. tőke ennek 1912 évi junius Visszárverési hirdetmény és teltételek. .. .  2h Ezenl ní Í \ t n<?s- án ™ h Deh 5lá6
6 -tól járó 6% kamatai és eddig összesen 1 községházánál 1912 ev. novemb hó 6

40 k 10 f. biróilag már megállapított A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi napjanak d. e. 9 órakor log megtartatni
költségek erejéig: Gebr. Popofí cég jav. hatóság Zsivánovics P. Alexander végre- jelen árverési feltételek mellett, me.yek 
55 kor 93 f tőke ennek 1908 január 6 hajtatónak Miloszávlyevics Bozsidár vég- úgy a tlkvi hivatalban mint Dehblat köz
tél iáró 6% kamatai 23 kor. 50 f. költs, rehajtást szenvedett elleni 5000 kor. tőke seghazanal a hivatalos orak alatt bárki 
Mautner cég javára 82 k. 50 f. tőke ennek e jár iránti ingatlan árverési ügyében a áltál megtekinthetők.
1Q19 fphr 10 in iáró 6°/ kam és 3 k tkubini szerb földmivelők szövetkezete 3. A kikiáltási ar a becsar.
H 1? Szolási és Molnár cég iav* kérelmére Vaszics Szlobodán kevevárai 4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
™ t’ kftO t* löké ennek 1911 okt 26*tói lakos késedelmes árverési vevő ellen az íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
f L  fio8/0 kam és 32 k lO t költség Czu- árverést az 1881 évi LXI t. ez. 184 § -a adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál 
ha Hnrozie c é /iav  74 k 16 f tőke^nnek alapján az alább körülirt Ingatlanokra el- alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

hó 1 ől iáró 5° kam és rendeli s annak feltételeit a következőkben 5. Árverezni szándékozok tartoznak
! ! !.,. лт laro^  /o Kam- Y® . • hözzé * az ingatlan becsaranak 10 0/° - at készpénz-

c é A v  46 k° 46gt; Tők? ennek ^912* jun Árverés alá bocsájtatnak: ben vagy ovadékképes értékpapírban a
“ g jaY: 4® к/ t V '  költs’ 1. A fehértempl. kir. törvényszék te- kiküldött kezeihez leteni.1 i -toí jaro5 /0 kamata, 14 k. 80 f. költs. fekyő Homokbálványos község 6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
es végül Mocsári Móricz cég jav. 18 kor. hetátben foglalt következő ingat- köteles nyomban a bánatpénzt az altaki74 tőke, ennek 1912 jun. 25 tol ja r o  5 „/„ sz. beleiben tokait KovetKezo inga! ^  Megfelelő vagyis 10J» ra kiegészi-
kam. es 2 k. 90 f. költség erejeig Keve- * д  ̂  490 hrsz Kert a beltelekben teni ha eme kötelezettségének eleget nem
varan a l p e r e s n e k  házánál leendő ?41 n _m és 491 hrsz Ház 1596 öisz. a tesz Ígérete figyelmen kivid hagyásával és
m igtartasara 1912 évi október hó 31 ■ , be|[e|ekben 223 n.-öl 3965 k. kizárásával az árverés nyomban folytatódik,
napjanak délutáni 2 oraja határidőül “°Jarr Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok nyilvános árverés Homokbálv. részletben és pedig az elsőt az árverés
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg „ház| nal Ш 2 évi november hó 7 jogerőre emelkedése után számított 15 nap
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi « g (J Ópakor f megtartatni alatt a másodikat ugyanazon naptól sza-
LX. t. ez. 107 és ^ S ^ a ' e^rtelu'eben kez- W feltéteiek mellett melyek úgy mitott 45 nap alatt mindenegyes vetel- 
penztizetes mellett, a legtöbbet ígérőnek, J hivatajban mint Homokbálv. köz- ári részlet után az arveres napjától jaro
szükség esetén becsáron alól is elfognak y  a hiv órák ala4  bárki óltaj 5<yn kamatokkal együtt a kevevarai kir.
adatm.  ̂ tnpcrfpkinthetők adóhivatalnál lefizetni.

Amennyiben az elárverezendő ingo- ь q kikiáltási ár a becsár. 7. Vevő köteles az eladott ingatlant
Ságokat mások is le és felülfoglaltatták Ezen пуру> arv. a fenti ingatia- terhelő és az árverés napjától esedékes
és azok kielégítési jogot nyertek volna, ‘kikiáltási áron in elfognak adatni adókat és illetékeket viselni és az ingat-
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 g ban a kikiáltási ár kétharmadánál lan birtokába az arveres jogerőre emel-
értelmében ezek javára is elrendeltetik. ‘ lacsonVat,b áron nem fognak eladatni, kedésekor lép- . . . . . .

Iíevevára 1912 évi okt. hó 16-án. 5 Árverezni szándékozók tartoznak 8. A tulajdonjog a vetelar es kama-
o. . ának 10»/ á tkészpénzben tainak teljes lefizetése után jogerőrejava-

Guriu Lajos, kir. b.r. végrehajtó. vaév^vldékképes érték papírban a kiküldött ra hivatalból bekebeleztem!.
Kfi7 /ü99 - - kezeihez letenni. ............ „ Kevevárán 1912 évi aug. ho 16-en.
667/922 vegr. szám. 6 д legtöbbet igero illetve vevő Hajdü s k kir albiró

Árverési hirdetmény. j l V t l r  megfelelő 107/-"?kiegészíteni, ha A kiadmány hiteléül.
........................................mne kötelezettségének eleget nem tesz, Dinusz Janos, kir telekkonyvvezeto.
Alulírott bírósági végrehajtó az 18 . лге.е figyelmen kívül hagyásával és ki- —------ ------

ey UX. t. c. 102 g -и .Tte'meCeii eziMinH ^ ával az árverés nyomban folytatódik. .
közhírre teszi, hogy a szegedi kir. jbiro- zár k;UeIes a vételárat két egyenlő I I  !  u / l  л 1 | П т
sagnak 1912 évi számú végzésé követkéz- • ég edig az elsőt az árverés U | r f 1 Q T Q V ü l í r 4 T
teben Dr. Bartulov Gáspár ügy ved al a -- emelkedésétől számított 15 nap П  I I  I I  | j  I  | j  ^  | j  П  О  I
képviselt Holczer Sofia cég javara 146 k. jogé nl.ls0dikat ugyanazon naptól szá- I l i i  U U I U V U I I  I
s jár erejéig 1912 évi február ho 6 -an alatt, « ™sou«  minden egyes vételári
foganatosUott kielégítési végrehajtás utján mitou j ^  árverés napjától járó kedvező feltételek mellett elfogad
le és felülfoglalt és 600 kor. beesüit ko- rész ^ matakkai ' együtt a kevevárai kir. k í f t d ó h i f l t f l l
vetkező ingóságok u. m. zongora es bútorok ■■ /о talnál lefizetni. К Ш С Ю М аХ Ш .
nyilvános árverésen eladatnak.




