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V a sú t, i s k o la ,  D u n a v á c .  . Mf í k eszméjük az emelendő üres háromszög díszes kerítéssel el- 
vao ’ ’ elemi központi iskola tervezetének latva es meg díszesebb fakkal beul-

Brock Illés és több kereskedő, megmásitása. Az acceptált tervezet tetve, az iskola és utca fizimiskájá- 
Csermák törvényhatósági biztos és szerint ugyanis az iskola nem foly- nak bokrétája leend. (Igaz, hogy né- 
a főbíró elé járultak, három eszme tatja az utca menetét, hanem a tér- ha poros is lesz a bokréta! Dehát 
megvalósítása érdekében. ben derékszög alatt elhelyezve, egy inkább a bokréta, mint a kalapé

Kérték először a jelzett hatósá- háromszöget hagy üresen. Ezért a A harmadik eszme a Dunavác
uok segítségét egy harmadik vonat deputáció az iskola derékszögét tóm- kikotrása. Ez igazán derék eszme, 
érkezése irányában. Ennek a vonat- pa szöggé óhajtja hajlítani, olyatén Magunk is már régóta sürgettük. Árúk 
nak reggel kellene érkeznie Kevevá- módon, hogy az épület az utca egye- kiviteli és behozatali vámjával akar- 
rára és kapcsolással bírnia Petréről nesébe kerüljön. Mindenesetre van nák a költségek fedezését előterem- 
a nyolcórai pancsovaival. Előnye en- ezen eszmében is ,valami utca szépé- teni. A belügyminiszternél már kő
nek a tervezett új vonatjáratnak az szeti szempontból. Ámde a költség- j pogtatnak is ily irányú engedély 
volna hogy ezen vasúti út mentén vetés felemelését vonná maga után. megkaphatásáért. 
elterülő hatalmas községek kereske- A megyei mérnök szerint állítólag, Hogy Kevevára vizi megközeli-

I dehne feltétlenül felénk gravitálna. cirka 20,000 koronát. Egy részét a tése sokat lendítene főleg kereske-
I Mert a községek kereskedői, miután vállalkozóval mégis a község viselné, delmén, az igen világos. Mert, lm I egy fél nap alatt elvégezhetnék szűk- Ezen eltompításnak a jelzett csak a gabona kereskedést vesszük,I ségleteik beszerzését“ nálunk inkább anyagi hátránya mellett, még egy be kell látnunk, hogy épen az olcsó 
I ezenrövidebb és olcsóbb utat válasz- pedagógia-geografiaihátrányaisvolna, vizi szállítás miatt marad el Pancso- I tanák mint a távolabbi és drágább az hogy legalább két terme az isko- vától. Pedig, ha a vár alján történ- I  Pancsovát. A vasútiak ez eszme életre Iának valami nyakatekert trapezoid hetnék a raktározás, úgy a gabona

valóságát elismerik némileg, ámen- alakot nyerne, ami a pedagógiai el- árak fluktuációja Pancsováéval min- I nyiben megfigyeltetik statisztice e helyezés úgy szépészeti, mint prak- dig egy magasságú lehetne, és Aeae- I vonal személy forgalmát egy pár hó- tikus voltát végleg lehetetlenné tenne. t, Beresz oc es Bálványos hozzánk
napon keresztül, s ha aztán a beszer- De aztán meg, nem is lesz az szállítana. S ha három ily tekintélyes
zeit adatok kedvezőek lesznek, úgy olyan csúfságos, hogy az új iskola község kapna a pénzt Keyevaran, 
a reggeli vonat megindul. A szorgal- nem pászoland a székelyi utcahoz. hat bizony sokat is hagyna itt -  a 
mazás természetesen szükséges. Hiszen egy köztéren áll majd, es az kérelmezők javara is —k. s . -

Úgy kívánja a király parancsa és az or- Ferkó, míg végre eltűnik a legény a sok- 
T Á R C A  szág törvénye. udvarú nagy kaszárnyában, s Lidit is fel-

Gergő Mátyás szépséges leánya Lidi szólítják, hogy a szekérrel, mely síró nyi- 
— **—  is 0tt szomorkodik az édes anyja mellett korgással döcög tovább vissza ugyanazon

A huszár szerelme. az egyik szekéren; alig tudja visszatarta- az úton, melyen jöttek. Lidi ül tétován,
A r I'K ' -r Wcncrnu méffeffv- ni sírását, ha két égő szeme összetalálko- lehorgasztott fejjel. Ki tudja, hol járnakA faluban végig harsogdtt megegy “  “  ^  v’őlegényével, mert hát az is ott gondolatai,

szer utoljára a sorozás mm P a dai0lók ^között a hátsó ülésen. Hiába Hej, de lassan járt ezután az idő sze-
hallhnto nóta, mely úgy kezdődik. О néhai öreg birónak viszik, Tót, kere. Mintha csiga lett volna mindennap,
bér hoI elsejen be kell rukkoini. . . . Fer’kót vjszik huszárnak, nem ismer a ka- alig tudott hajnaltól alkonyaiig érni. S

Mnyen gyorsan eljött annak is c . ’ , kivételt. azért mégis újra virradt és újra alkonyult,
ideje. Bezzeg majd lassabban fognak mu - ‘ Anfikor betérnek a kaszárnya széles akárminő lassan, mégis csak telt az idő
m a napok ott bent ,a, v a r0 „aiu’ «7Arnvá‘ udvarába, az inspekciós őrmester le sem és egyszer csak megint egész észrevétle
n e n  nagy sarga hazban. a kaszarny ■ yenni rólu£ a SZemét, mód nélkül nül úgy fordult, hogy gyorsabban kezdtek
ban‘ , e colr tpfc7ik neki azaz összeölelkező búcsúzó peregni a napok. A második esztendő már

Hajnal virradtara megindul a so i r ' mert hogy az Úristen jókedvében te- feleolyan hosszú volt, mint az első.
kocsi, mindegyikben ot - hat felpantlikazott P‘ ’ . őket azt még a vak sem tagad- Hiába csak olyan az ember természete,
legény dajol összeölelkezve es m indegy Szinte rosszul esik annak a mogor- hogy mindenbe bele tud szokni. Azt a
kis kapuból szomorúan integet egy- gy J • nagybajuszú őrmesternek, hogy cifra papírra irt levelet sem várta már
könnyekkel telesirt keszkenő utanu . * £ell’ őket választania, de hát ő neki olyan türelmetlenül Lidi, mint régente. Ha
teher nép búcsúzik tőlük, három hős narancsa van, szigorú parancsa, hogy meghozta a posta, elolvasta, ha ideje ke-
esztendore, vagy tálán örökre? ki tu * trombita - szóra állítsa össze az uj kato- rült felelt is rája a szegény epekedö kato-
megmondani ? Hiszen a katona elete cs p Pedi^ már abba is hagyta a írom- nának, aki minden levelében sze-
bizonytalanság. , . ..A  * hármas jeladást. mére hányta, hogy miért oly kurta a vá-

Egyik — másik módosabb leány egesz Ameddig látják egymást, folyton in- lasz. Utoljára még ilyen kurtát sem kapott,
a varosig kiséri szive választottját. Ulyan kendőiükkel Gergő Lidi és Tót Nem ért rá a lelkem. Írás helyett inkábbnehéz az a válás, de hát meg kell lennie, tegetnek a Kenuojim к j
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A művelt asszony.
Szédületesen lendűlő haladásunk 

átalakította a régi életet gyökerestől. 
Űj, eddig alig méltányolt értekeket 
hozott felszínre. S ezen értékek, ezen 
ismeretlen pondusok közül, egyike a 
legnemesebbeknek, a modern művelt 
asszony problémája. Az egész új iro
dalom visszhangzik azon egy tézis 
fejtegetésétől, hogy ki nevezhető 
igazán, a szó igazi értelmében mű
velt asszonynak.

A régi rómaiak azt tartották, 
hogy ahány ember, annyi vélemény. 
És ez igaz mai nap is. Sőt talán még 
sokkalta inkább igaz. Hiszen ma él
jük a felszabadított egyéniség korát, 
ma éljük azt az időt, amikor minden 
gimnazistának megvan a maga egyé
nileg önálló világnézete. Milyen 
chaosz uralg hát ezt a témát illető
leg is zagyva irodalmunkban! Az 
ember alig ismeri ki magát e lim
lom galériában. E labirinthusban csak 
az találja meg Ariadne fonalát, aki 
a múlt látszögébe állva, egyik sze
mével a szentesített tradíciókra te
kint, másik szemével pedig a jelen 
és jövő perspektíváját nézi.

A régiek a naivságot, a gyermek
ded kedélyt, a keresetlen egyszerű
séget, és főleg a mélységes vallá
sosságot követelték meg, mint az 
egyedül művelt asszony posztulátu- 
mát. Ilyenek voltak a trubadúrok 
által megzengett, középkori, angyalian 
légies asszonyok és a csillagos égen 
elandalgó várkisasszonyok. — Szépek 
voltak, szárnyalok voltak ezek az 
asszonyok, de i r r e á l i s a k .  Epe- 
dezni lehetett utánuk, de bírni e m- 
b é r i é n  nem.

A XVII. és XVIII. század asszo

nya lezuhant e képzelet által himes- 
sé szőtt, költőien magasságos piadesz- 
tálról, elvesztette egyszerűségét, tar
talmas naivságát, érzőén dobogó szi
vét, s lett belőle rideg, logikátlan 
szívtelen, filozófiával hivalgó, raffi- 
nált élvhajhász. Vastag r e a l i t á s 
é r t  szintén nem lelkesedünk.

Pedig lám, a modern irodalom 
ilyen ideál után töri magát, ilyennek 
ítéli oda a műveltség epitetonját, 
csaknem egyhangúlag.

Elég neki, a sziporkázó kétes 
talajon is szenvedélyes szemcsillogás
sal kedélyesen átsikló asszony; elég 
neki „a delejes ringással“ áthaladó 
és irodalmi gyanús hangon conferáló 
asszony. A mai művelt férfi elakadt 
az asszony külső hajlatain, és nem 
keres belső értéket, nemesen naiv 
és mégis világosan Ítélő szivet és 
észt. Elég neki a „Holzer“ ruha és 
a „nyugatias“ szabados diskurzus. Ez 
általánosan „ m ű v e l t  a s s z o n y “

Pedig egy világért sem ez a 
művelt asszony. N e m e s e n  e g y s z e r ű , 
d is k r é te n  ő s z i n t e , it a iv n l  v ilá g o s a n  
látó és érző, és a re á lis  világon is 
id e á lis a  járó, vallásosan mélységes 
tüzű, tartalmasán csevegő a művelt 
asszony. így és nem nagy kalappal 
tágas, szívvel száraz észel egyedül.

H Í R E K .
— Előléptetések a katonaságnál. A 

novemberi csillaghullás a helybeli 28-as 
vadászok tisztikarában a következő elő
léptetéseket hozta: D o r o t k a  Ágoston 
őrnagy a helyőrség parancsnoka előlépett 
alezredessé, N i k o l a j e v i t s  Szilárd had
nagy főhadnagygyó és S t o t z  Vilmos 
zászlós hadnagygyá.

=  Áthelyezések katcnáéknál. A 
novemberi előléptetések és áthelyezések 
a helybeli 28 sz. vadászzászlóaljban is

ki - ki osont a kapú mellé, ott várt már 
Gazsi Pali, aki bizony több ember volt, 
az ő hű Ferkójánál, ő már kiszolgálta a 
császárt, épen akkor erezszstették haza, 
amikor Tóth Ferkót elvitték.

Mire harmadszor is eljött Október 
elseje és a rekrutták ismét berukkoltak, 
Tóth Ferenc, a káplár ur, már csak 
ezektől tudta meg, hogy nagy dolog esett 
a napokban.

Az öreg Gergő Mátyásnak elvette az 
Isten a szeme világát, megvakult biz a 
szegény ember.

Ki vezesse a gazdaságot? Fia nem 
volt, leánya is csak egy.

Férfi kell a házhoz. Egy hosszú esz
tendeig nem várhatnak, inig Ferkó haza 
jön katonáéktól.

Hát bizony nem is lehet rossz néven 
venni az öregtől, hogy Gazsi Pálnak Ígér
te a leányát.

Egy hét múlva, éppen uj borra, lesz 
a lakzi és összeszorul e szavakra a szegény 
káplár szive. Hanem azért nem szólt egy 
szót sein, csak oda állt a raportra, a kapi
tány ur elé és attól kért alássan szabad
ságot 48 órára és megkapta.

Felvette Tóth Ferkó a legszebbik ru
háját, csillogott rajta minden a csákótól 
a sarkanytyúig. Kocsiba ült a piacon.

Otthon egyenesen Gergőék házának 
tartott. Ott javában mostak, vasaltak, hogy 
rendben legyen az uj menyecske móringja. 
Lidit is a vasaló asszonyok közt fogta. 
Ki is ejtette a drágalátos ijedtében láttá
ra a vasalót a kezéből.

Félrehivta a nagyszobába egy szóra. 
Remegve sompolygott utána a legény.

Nem merte ráemelni az égő két sze
mét. Ne félj tőlem Lidi! Nem ellenségkép
pen jöttem, csak egyet akarok kérdeni 
és azután nem állok az utadba. Mondd 
meg igaz lelkedre, kinek az akaratából 
mégy Gazsi Palihoz.

Az édes apám kívánja, — hebegte 
halálsápadtan a leány.

— Hazudsz, te álnok teremtés, érzem, 
hogy hazudsz. Rám untál, elhagytál. . . . 
hol van a csábitód, annak is mondani 
akarok valamit, utoljára!

Ott van benn a másik szobában.
Átmentek oda. Nem volt bent senki, 

pedig mindenki bizonyította, hogy oda 
ment be, mikor Ferkót jönni látta. Ott

változásokat hoztak, amennyiben Dr. 
Mo h i l ó  V i k t o r  ezredorvost Lúgosra 
a 21 - es tüzérekhez, K á l m á n  I m r e  
hadnagyot pedig a 29. vadászzázlóaljhoz 
Monfalconebe (Trieszt mellett) helyezték 
át. Mindkettő igen szimpatikus, mindenki 
által nagyrabecsiilt és tisztelt egyén lévén, 
őszinte sajnálattal adjuk e hirt a közön
ség tudomására.

=  Megyei virilisták. A vármegyei 
virilisták névjegyzékének mostani összeál
lítása alkalmával községünk polgárai közül 
a következők jutottak be a vármegyei tör
vényhatóságba: Miron Jusztin dr. 814 k; 
Bogdanov Vazul dr. 788 k; Theodorovics 
Vazul 763 k, Abonyi Henrik dr. 693 k, 
Hübsch János 653 k. Lazarovits János 
653 k. és Theodorovics György 637 koro- 
nányi összeg adófizetés alapján.

=  Villany gépek megérkezése. 
К о 11 m a n n Mór, a helybeli villany-vál
lalat vezetője, arról értesít bennünket, 
hogy a villanygépek javarésze már meg
érkezett. Itt vannak a generátorok és a 
transformátorok, sőt a többi szükséges 
gépézet és a lámpák is már útban vannak. 
Megfeszített szorgalommal folyik a mun
ka. S ha egyéb előre nem várt akadályok 
be nem következnek, úgy d e c e m b e r  
közepére már meg lesz a villany. De jó 
is lesz! El nem tudjuk képzelni, hogy fog 
az festeni, ha Kevevárá este is világos lesz.

=  Űj iskolaszéki tagok. C s e r m á k  
Vilmos Kevevárá nagyközség törvényha
tósági biztosa a község képviseletére az 
iskolaszékbe tagokul kiküldötte L a c z k o  v 
Lyubomir jegyzőt és К о j i t s Milutin 
pénztárnokot. Szükséges volt ez az intéz
kedés, mert a képviselőtestület felfüggesz
tésével az eddigi két kiküldöttnek névsze- 
rint B u n d a  Vazulnak és P a u 11 János
nak szintén megszűnt a mandátuma.

=  Dalköri hírek. A keveváraí dal
körben október 1 - seje óta szerényen foly
nak a próbák. Az idei évadban főleg 
gyászdalok és alkalmi karok tanulásával 
foglalkoztak dalosaink. Ezekkel végezvén 
új hatásos műdalok tanulásába fognak, 
hogy a legközelebbi alkalommal közönsé
günk igényét teljes mértékben kielégíthes
sék. Ismervén W e n n e r F e r e n c  karmes
ter lankadatlan kitartását, reménnyel 
nézünk elébe a dalkör jövendő fellépésének.

volt az Istenadta, csakhogy a kemencébe 
bújva, úgy rántotta ki a huszár a lábánál 
fogva. Reszketett a gyáva, mint a kocso
nya és sírva - riva jajveszékelte, hogy nem 
oka semminek.

Végig mérte a huszár tetőtől - talpig 
a szemével s azután elfordult tőle, csak 
annyit mondott a leánynak. Nem átkoz
lak Lidi! Nem kívánom, hogy az Isten 
verjen meg. Meg vagy te már verve! 
Ilyen hitvány emberrel, nem szokott szá
molni egy huszár. Kutya mosó volt az a 
katonaságnál is, és nem katona. Azzal 
sarkon fordult, büszkén kiegyenesedve, 
olyan szépen zengett messziről a sarkany- 
tyuja, hogy öröm volt hallgatni. Ki is állt 
a kapuba valamennyi fehér nép, mikor 
végig haladt az utcán özvegy édes anyja 
házatája felé.

Harmadnap reggel újra bent volt a 
a kaszárnyában. A kapitány nagyon is 
megdicsérte, még kezet is nyújtott neki, 
mikor elmesélte: Kapitány u r ! alásan 
jelentem, itt maradok örökre, mert édes 
anyámon kívül a lovamat szeretem a leg
jobban a világon.
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=  Arvaszéki elnök. A napokban 
időzött járásunkban B o b  Illés temesvár- 
megyei árvaszéki elnök a járás testületén 
fekvő községek árvaszéki ügyeinek átvizs
gálása végett.

=  A kaszinó forgalmas élete. A 
nappalok rövidülnek. Délután 5 órakor 
már teljes sötétség honol. A sötétségben 
nincs igen kedve sétálni senkinek. Elmegy 
tehát a vendéglőbe, a kaszinóba. A keve- 
várai kaszinó a nyár folyamán megszokott 
ürességéhez képest, most folyton tele van. 
Ennek a téli északon kivül a háborús 
világ is az oka. Mindenki kiváncsian és 
érdeklődéssel lesi az újabb hireket, vár
ván a friss lapokat. A könyvtár életében 
is sokkal élénkebb érdeklődés tapasztal
ható, különösen amióta - a tagok általános 
óhajának engedve — kinyomatták a könyv
tári jegyzéket. Most mindenki otthon nyu
godtan állíthatja össze magának az olva
sandó könyvek jegyzékét. A kaszinó 
könyvtári állománya az utóbbi időben 
nagyon meggyarapodott a legújabb és 
legmodernebb müvekkel. Aki tehát olvas
ni és szórakozni akar, annak bő alkalma 
nyílik.

■= Az első kapavágás. A sok év
óta húzódó központi elemi iskola építésé
ben örvendetes előhaladás tapasztalható. 
Az alapot okt. 21-én kezdték ásni s ma 
már annyira jutottak, hogy a föld színével 
egyenlő magasságban kész a fal. Remél
hető, hogy a jövő tanévet m r díszes új 
épületében nyitja meg az iskola. Mostani 
régi, rozoga és elszórtan fek\ő épületei 
csak a jó előmenetel meggátlására voltak 
alkalmasak. Az új iskola építésének min
den kultureinber csak ölülni fog.

=  Halálos lórúgás. Nagy szerencsét
lenség érte a napokban N i k о 1 i c s Milu- 
tin polgártársunkat. Ugyanis valahogy na
gyon közel járt M о mi rovi  cs Cyrill hely
beli gazda lovához, amely őt úgy hasba- 
rugta, hogy a szerencsétlen ember a 
kapott belső sérüléseibe belehalt. Nikoiics 
szegény napszámos ember volt, s felesé
gén kivül négy árva gyermeket hagyott 
hátra, akik most ú tél küszöbén nagy 
nyomornak néznek elébe.

— Tantestületi gyűlés. A kevevárai 
községi elemi iskolai tantestület Wenner 
Miklós igazgató elnöklete alatt kedden 
gyűlést tartott, amelyen a megvitatott 
módszertani kérdéseken kivül, a november 
19. i Erzsébet ünnepély és a karácsony 
előtt tartandó karácsonyfa ünnepély mó
dozatait beszélték meg.

— Vallási kegyelet megsértése. Az 
elmúlt hét folyamán temette a gör. kell 
szerb egyház díszes pompá\al Golubicsics 
Koszta gazdát. Szép szokása a kevevárai 
polgárságnak, hogy három nagy felekezet- 
hez tartozván, egy más íelekezetéve. 
szemben mégis a legpéldásabb türelemmel 
és tisztelettel viseltetnek. Lett légyen az 
temetés, processio, vagy bármiféle hivata
los, nyilvános istentisztelet, polgáraink 
mindig kalap - levéve tisztelegnek bármely 
felekezet részéről tartassék is az meg.

Annál súlyosabb beszámítás és elité
lés alá esik tehát, ha valaki ezen dicsé
rendő szokás ellen, meggondolatlanul, sőt 
tisztességtelenül vét, mint azt S p i t z e r  
izr. kereskedő tette. Egyik dalárdista fi
gyelmeztette, hogy a temetés elvonulása 
alkalmával, vegye le fedőjét, és zum trace 
se tette meg. Eltekintve attól, hogy ez 
bárdolatlanság, a törvény paragrafusaiba 
is ütközik. Rá lehetne húzni S p i t z e r  
úrra a vizes lepedőt, no de bár minket 
sértett meg, mégsem büntetjük meg, mert

mint keresztényeknek megbocsátás a ke
nyerünk. Egy szelíd megjegyzést mégis 
megkockáztatunk : S p i t z e r úr boltját ki 
tartja fenn? Talán azok, akiknek kegye
letét ily ügyetlenül megsértette, a kérész 
tények. Tehát már csak a kereskedői 
rutin is megkövetelte volna tőle, hogy 
satyakját leszedje. Okulást kívánunk.

=  Tűz. Hétfőn délben Szabó Ignácz 
kőműves mester udvarában kigyuladt egy 
szalma kazal. A gyorsan előtermett tűzol
tóság azonban hamarosan eloltotta a tüzet.

— Vásár. Az idei őszi vásár a szo
kottnál sokkal gyengébb volt. Kevés állat 
került eladásra, ami nem is lehet csodál
kozni, ha tekintetbe veszszük, hogy az 
egész idő alatt lucskos és havas idő volt.

=  Igazgató helyettes. A helybeli 
áll. polg fiúiskola igazgatója Láng János 
hosszabb ideig tartó szabadságon lévén 
az igazgatói teendők végzésével R a j c s á- 
n у i Ernő rendes tanárt bizta meg. Neve
zett tanár a réá bízott feladatnak ezen 
rövid idő alatt is legpontosabban és lelki- 
ismeretesen megfelelt.

=  Üj gyógyszerész. A helybeli a ; 
„Szentiélekhez“ c. gyógyszertában e hó 1 j 
óta új gyógyszerészsegéd van, név szerint 
Bö h m László oki. gyógyszerész, a brádi 
(Krassó Szörény megye) járási orvosnak 
Dr. Bö h m Vilmosnak a fia.

— Cirkusz és állatsereglet. Zolog 
cirkusz név alatt nehány nap óta itt vesz
tegel egy trupp, amelynek mutatványai 
nem sokat érnek ugyan, de állatsereglete 
nem megvetendő. Látni lehet a többi kö
zött egy fiatal és egy öreg medvét, két 
farkast, egy him és egy nőstény oroszlánt 
négy óriáskígyót, egy kétpupútevét, kecs
kéket különféle szarvalakulattal stb. Az 
állatsereglet egész nap nyitva van és min
denki által 20 fillérei megtekinthető.

=  A községi főrendész figyelmébe. 
Szinte terülhetetlen állapot az, hogy a 
templomtéren a Hoffmann szállóval szem
ben fekvő iskolaépület előtt mennyi román 
napszámos hever naponta, elzárván az 
arra járok előtt az utat úgy, hogy ezek 
kénytelnek lévén kitérni, a sáron keresz
tül jutnak csak tovább. Eltekintve ettől, 
az arra haladó tanulóifjúságnak az erköl
csöket éppen nem nemesitő más látvány
ban is volt már része. Ajánljuk ezen kö
rülményt az illetékesek figyelmébe.

=  Delibláti flóra tanulmányozása. 
A m. kir. földművelésügyi miniszter Wen
ner Sándor egyetemi gyógyszerészhallgató
nak a delibláti homokpusztában a növény
világot tanulmányzó engedélyét egy évre 
meghosszabbította.

=  Temető. A temető művészies el
rendezése a modern városoknak legfőbb 
gondját képezi. És ez nagyon helyes is. 
Hiszen az elhunytak iránti szerető kegye
let, s a temetőnek mély gondolatú hiva
tása, igy kívánja azt meg. Ahol rendezet
len temető, ahol gaztér temető, ahol hor- 
padozó sírok, ahol düledező keresztek fo
gadják a temető - járót: ottan csekélyebb 
a kegyelet az elhunytak fölött, ottan nem 
tudnak az élők belehatolni a temető 
csendjének két leghangosabb, örökérvényű 
mélységes gondolatába, a múlandóságba 
és az örökévaloságba. Mert a sírok né
masága, a síriratok végdátuma, azt harsog
ja mindenki fülébe, én is elmúlok, mint 
az itt szendergők. De egyben azt is zen
gik a siriratok, hogy oda át, az örökké 
valóságban visszontlátjuk egymást a síro
kon túllengő lelkeinkel.—Ha most egy vá
ros össztársadalma ily magas és egyben 
mély gondolatokat föl nem ér, abban fosz

ladozó a kegyelet és csekély az erkölcsi
leg intelligens gondolkodás. Már pedig 
Kevevára temetőjéről semmi jót nem mond
hatunk; rendetlen, buja és végletekig el
hanyagolt. Ha egyszer a legégetőbb kér
dései meglesznek oldva községünknek, 
úgy igen kérjük a község vezetőségét, 
vegyék program mba a temető rendezését 
is. Hiszen szép temető, kegyeletes nép, 
művelt község.

=  Tánciskola. S o u r o u  P á l  oklv 
tánctanitónak a „Magyar király“ szállodá
ban rendezett tánctanfolyamát szorgalma
san látogatják. A növendékek már eddig 
is szép eredményt mutathatnak fel. Igazi 
tudásukat azonben csak később a záró
vizsgán látjuk majd meg, amelyre már is 
kiváncsian várunk. Ettől függ, hogy Sou
rou tánctanitó mennyire fog jövőben itt 
helyben prosperálhatni.

=  Bűvészmester Hétfőn este a Ma
gyar király szállodában M i s z 1 i v e c z bű
vészmester igen sikerült s a mai kor igé
nyeinek teljesen megfelelő bűvészelőadást 
tartott, amely több figyelmet és pártolást 
érdemelt volna. Akik ott voltak, teljes 
megelégedésüknek és elismerésüknek ad
tak kifejezést.

Szerkesztői üzenetek.
Panaszlók. Tény, hogy múlt számunk 

csaknem tiszta árverési hirdetményből 
állott. De hát a panasz némileg jogosult 
volt. De szolgáljon mentségünkül:

1. Hogy magunk is bosszankodtunk 
felette. így az önök panaszának felét vál- 
lainkra raktuk, és a megosztott bosszan- 
kodás, fél bosszankodás csak.

2. Aztán egyszer egyik tekintélyes 
előfizetőnknek is akartunk legalább egy
szer egy évben kedvezni mert ő ez ár
verési hirdetményeket tartja a legérdeke
sebbnek, miután pénze lévén ily úton

I vehet legtöbb ingó. és ingatlant.
3. Magunk is kétségbe vagyunk esve, 

a sok árverés miatt, mert ha így megy 
tovább a dolog, elárverezik egész járásun
kat, a végre tán „Kevevárá“-nkat is- No 
de mi maradunk utoljára. Ezeket vigasz
talásul.

Dr B. felháborodása jogosult. Ez 
ügyben azonban elküldtük tudósítónkat 
a vádlotthoz, aki megrótt viselkedését 
amigy igazolta: Lévén ő oly felekezetnek 
tagja, amely felekezet feltett kalappal di
cséri az Urát. így hát ő is feltett kalap
pal (vallási szabályai szerint) tisztelte 6- 
szintén, az а та haladó végtisztességi aktust.

Női felöltők, szőrme - áruk, kosztümök 
— blúzok és pongyolák. ■

Fenyő József nöi felöl2 a„árúhá'
Temesvár — Belváros.

Merczy.utca 12. * * * Telefon 11 — 96
Olcsó szabott árak. Külön mérték oszt.
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Brock Illés és Fiai
K ev ev á ra .

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kadarka, Risling Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ó - fehér.)

H i r d e f s s É e í
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.

Fiatal leán yok ,
kik némi kézügyességgel bÍrnak, ok
tatást nyerhetnek az olajfestésben, ; 
esetleg az annyira kedvelt müncheni 
tarzo munkában, valamint fa és bár- j 
sony égetésben. — Értekezni lehet a j 
:: polg. leányiskola irodájában. :: j

......——.......... . ...... ;
990/912 végr. szám.

Árverési hirdetm ény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

LX. t. c. §-a értelmében ezennel közhír
ré teszi, hogy a fehértemplomi kir. tör
vényszéknek 15205 p .1911 évi szánni vég
zése következtében Dr. Miron Justin ke- 
vevárai lakes ügyvéd által képviselt Dr. i 
Kiss Dezső székelykevei lakos javára ke- : 
vevárai lakos ellen 300 kor. s jár. erejéig 1 
1912 évi Október hó 8-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás uiján le-és felül
foglalt és 2300 kor. becsült következő in
góságok. u. m. sertés nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1911 - ik évi 1164/5 számú végz. 
folytán 30 kor. tőkekövetelés, és eddig 
összesen 60 kor. 75 fill.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, a már 
fizetett 42 k. betudásával alperes, leendő 
megtartására 1912 évi novemb. hó 14 
napjának délelőti 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alól is elfognakadat

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felilfoglaltatták 
és azok kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1912 évi nov. hó 3-án.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

„Styria-Un i ver sál “ 
Kötőgépek

I megmunkálnak f i n о ni és
v a s t a g s z á l ú  pamutot

í ’M s i  u g y a n a z o n  g é p e n ,  
r - i  J  Árjegyzék ingyen. Részletfizetésre is

A Styria-kötögépgyár Graz III.
Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára

ízletes, jó koszt olcsó árak  mellett 
kapható LUDWIG szállodásnál

a „Magv. kir. szállodában.

1  шпгШИнИШЕЭШИШ go EH l ü o i S E i i E H s i s t s i  Sehr seltener Gelsoenhs'síkauí!
□j [Б] ö
a  NYILVÁNOS KÖSZÖNET [É] Aus Anlaß des Ablebens meines Mannes

[Ej bin ich gezwungen, aus der Inventur etwa

a WFhtlm Ferenc gyógyszerész urnák, cs. és kir. udvari nri иа в® л  л  л
szállító ,Neunkirchen, Alsóausztria, feltalálója a »SJ ä O i l O  О Q Г

Ц W I L H E M - F É L E  T E Á N A K .  | |  * ” . l )  U  U  I d ű l
[5] Hegy én a nyilvánosság elé lépnek, teszem ezt azért, [5J Г ! ( Ш о ! М Г |Л 1 / П П
Ki mert kötelességemnek tartom Wilhelm Ferencgyógy- |  [Ej K I -Г  Ш M l  1Ц ГГ ВК H
1Ш szerész urnák Neunkirchenben, hálás köszönetemet 
[□1 nyilvánítani azon szolgálatáért, melylyel a Wilhelm- [5]
rcg ‘ féle tea az én reg zu verkaufen, welche ich zu be-
У  /M11 , r . . Ы  sonders niedriegen Preisen an-Щ fájdalmas reumatikus szenvedéseimet ^  и>ьы еп mir g esta tte . D ieseLEJ ----- ---------------------------------------------   EU Decken eignen sich für jedes
EH megszüntette és ezért azoknak, kik ezen rettenetes ШЗ I kkius zum Zudecken von Betten 
[S | betegségbe estek, ajánlom a tea használatát 4. heti njj und Personen und sind Zirka 

használat után nemcsak teljesen megszűnt a fájdalom, 19Q cm> |апо- Uncj 135  cm b re ;iIEI hanem dacára annak, hogy már 6 hét óta nem |Qj гл* у . ,
fnl izsom a teát, az egész testalkatrészem megjavult. r a  Zusendung eríolgt gegen
p“  Én megvagyok győzőtve, hogy mindenki, aki ha- “ “  Nachnahme, und zwar 4 Stück 
Ш1 sonló betegségben szenved, ezen tea használata ál- Tiger-Flaneildeckeil ШТ1 К  8 .50
[Ш tál a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy mint én, [m _  Jeder geehrte Leser dieses
[□8 й anl ogja‘ fijj] Inserates wolle mit Vertrauen
[д] Kiváló tisztelettel reg bestellen. Mit ruhigen Gewissen
Ы  Butschin-Streifeld grófnő Ы  kann ich behaupten, daß jeder
LJ főhadnagy-neje. L5J mit der Sendung zufrieden sein

1  Ära c s o m a g o n «  2 K. 6 csomag 10 К. 1  Воске, Г ш » .  « « « . i
EU Hol gyógyszertárban s drogeniában nincs, direkt küldés! EH Fabriks-Deckenlager No. 4-5 Nachod,
0  EH (Böhmen)
[5]ЩЦНЦ5]|Н|ЕН1НЕНЕН1НШ]ЕН1Н1НЕН[НЕН1НЕН1Н Preislisten aller Warengattungen gratis.



Melléklet a „Kevevára" 43-ik számához.

8064 szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A kevevárai kir. járásbíróság mint 
tlkvi hatóság Dr. Bogdanov Vásza keve
várai ügyvéd állal képviselt Paull János 
kevevárai lakos végrehajtatónak javára 
Ninkov Mihály temesszigeti lakos végre
hajtást szenvedett ellen 709 korona 50 f. 
tnke ennek 1912 évi márczius hó 1 nap
iától járó 6% kamata, 110 korona 20 fill, 
eddigi, ezúttal 22 kor. 30 fillérben meg
állapított. valamint a még felmerülendő 
költségek, nemkülömben a csatlakozás ki
mondásával Moldován Károly javára 68 
korona tőke, ennek 1909 deczember 6-tól 
járó 6% kamata, 1/3 % váltódij és 32 k. 
80 fillér költség; Biervald Teréz javára 
40 korona tőke, ennek 1908 évi Novemb. 
8-tól járó 6% kamata és 22 kor. 20 fill, 
költség; Czvetkov Vitályos javára 296 k. 
tőke, 1912 évi április 1 - tői járó 6% kain. 
és 56 kor. 20 filler költség kielégítése vé
gett az 1881 évi LX. t. ez. 144ésl46§-ai 
alább körülirt ingatlanokra az árverést el
rendeli és ennek feltételeit a következők
ben teszi közzé:

1. Árverés alá pocsajtatnak : a ttemp- 
lomi kir. törvényszék területén fekvő 
Temessziget község 316 számú betétben 
foglalt következő ingatlanok :

A 1 64 hrsz. ház 187 üisz. a udvar
ral a bellelekben 147 n.-öl és 65 hrsz. 
kert a beltelekben 562 n.-öl 318 korona
becsárban. ...

A II. 2057 hrsz. legelő 402 n.-ol 
2058 hrsz. rét 382 n.-öl 2059 hrsz. Szántó 
992 n.-öl 2060 hrsz. rét 1288 n.-öl 2061/1 
hrsz. rét 1483 n. öl, a Verbicza dűlőben 
102 kor. becsáiban.

A f  668 hrsz. szántó a vinograde 
dűlőben 345 n.-öl 21 korona becsárban.

A f  669 hrsz. szál tó a vinograde 
dűlőben 394 n.-öl 14 kor. becsárban.

A f  922 hrsz. szántó a II dűlőben 
1295 n.-öl 78 korona becsárban.

A f  979 hrsz. szántó a II dűlőben 
1 hold 2 n.-öl 96 korona becsárban.

A t  1308 szántó I Flur dűlőben 963 
n.-öl 82 kor. becsárban.

A t  1451/1 hrsz. szántó I Flur dűl. 
1 hold 923 n.-öl 97 kor. becsárban.

A t  1856 hrsz. szántó a Zsarkovacz 
dűlőben 1 hold 233 n.-öl 70 kor. becsárban.

A t  2010/2 hrsz. szántó a Vrbicza 
dűlőben 141 n.-öl 55 korona becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Temessziget 
községházánál 1913 évi Január hő 5-ik 
napjának d. e. 10 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek inellett, melye* 
úgy a tlkvi hivatalban mint I einess. köz
ségházánál a hivatalos órák alatt burai 
által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is el fogna a 
adatni, azonban kíkiáltásiár.kéthurmadanai 
alacsonyabb áron nem fognak etadatni.

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
igéit ár megfelelő vagyis Ю0/ ( ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének (‘leget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával es 
kizárásával az árverés nyomban tolj tatodi <.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árveres 
jogerőre emelkedése után számított lonap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától jar.o

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-

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 évi okt. hó 20-án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

6914/912 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkv. hatóság Dr. Risztics Velimir fehér- 
templomi ügyvéd által képviselt Fehér
templomi takarékpénztár r. t. végrehajta
tónak javára Marx János és neje Herter 
Zsófia kevevárai lakósok végrehajtást szen
vedettek ellen 600 kor. tőke ennek 1911 
évi május hó 5 napjától járó 8°/0 kamata 
106 k. 50 f. eddigi továbbá 500 k. tőke 
ennek 1911 évi május hó 4-től járó 8% 
kamata és 105 k. 50 f. eddigi ezúttal 28 
k. 30 f.-ben megállapított valamint a még 
felmerülendő költségek nem külömben a 
csatlakozás kimondásával Marx János l/2 
rész jutalékára Singer és Holländer sze
gedi cég javára 604 k, 24 f. tőke ennek 
1911 április 7-tői járó 5% kamata és 94 
k. 80 t. költség; Nobel és Szábó budapst. 
cég javára 265 k. 25 f. tőke ennek 1911 
április 20-tcl járó 6% kamata és 81 k. 65 f. 
költség; ugyanaz javára 200 k. tőke en
nek 1911 április 10-től járó 6% kamata 
11 k. 55 f. óvási 7rf % váltódij és 67 k. 
20 f. költség. Váradi Gusztáv bpesti lakos 
javára 153 k. 50 f. tőke ennek 1911 ápr. 
30-tól járó 6% kamata és 25 k. 20 f. költ
ség; ugyanaz javára 200 k. tőke ennek 
1911 április 30-tól járó 6% kamata 15 k. 
30 fillér óvási 73 % váltódij és 46 k. 20. 
f. költség; ugyanaz javára 150 kor. 22 f. 
tőke ennek 1911 május 31-től járó 5% ^a‘ 
mata és 73 k. 90 f. költség: és végül Roth 
Izidor bpesti lakos javára 200 k. tőke en
nek 1911 október 4-től járó 5% kamata 
és 42 k. 20 f. költség kielégítése végett 
az 1881 LX. t. c. 144 és 146 §-ai alapján 
az alább körülirt ingatlanokra az árverés 
elrendeli és ennek feltételeit a követke
zőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtafnak
A fehértemplomi kir. törvényszék 

területén fekvő Kevevára község 495 sz. 
betétben foglalt következő ingatlanok:

A t  1545 hrsz. Ház 373 őisz. a. ud
varral 50 n.-öl 800 korona becsárban.

A nyilvános árverés Kevevár község
házánál 1912 évi november hó 27 npján 
nak d. u. 3 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek, úgy 
a tlkvi hivatalban mintKevevár községhá
zánál a hivatalos órák alatt bárki által
megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilv. árverésen fenti ingat!, 

a kikiáltási áron alól is elfognak adatni azon
ban a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron alól nem fognak eladatni.

3. Az árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlan becsárának 10% - át kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve köteles 
nyomban a banatpézzt az általa igert ár 
megfelelő vagyis 19 % - ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és

kizárásával az árverés nyoban folytatódik.
8. Vevő köteles a vételárat 2 egyen

lő részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindegyes vételári 
részlet után az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő jav. 
hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 évi szept. hó 9 - én. 
Hajdú s. k. albiró. A kiadmány hiteléül: 

Dienusz János, kir. telekkönyvvezető.
7150/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény és feltételek!
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság dr. Bogdanov Vásza kevevárai 
ügyvéd által képviselt Pancsovai hitelb. 
végrehajtatónak javára Gyurisics Demeter 
homokbálványosi lakos végrehajtást szen
vedett ellen 639 kor. 23 fill, tőke, ennek 
1912 évi január hó 31 napjától járó 5% 
kamata 80 kor. 90 fill, eddigi ezúttal 22 
kor. 30 fill.-ben megállapított valamint a 
még felmerülendő költségek, nemkülömben 
a csatlakozás kimondásával dr. Lekics Illés 
kevevárai lakos javára 62 kor. tőke, ennek 
1912 évi április 1 - tői járó 5% kamata 
és 37 kor. 40 fillér költség kielégítése 
végett az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 146 
§§ - ai alapján az alább körülirt ingatlanok
ra az árverést elrendeli s annak feltételeit 
a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér- 
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Homokbálványos község 472 sz. betétben 
foglalt következő ingatlanok;

A 1 794 hrsz. Ház 979 öisz. a udvar
ral a beltelekben 449 n.-öl és 795 hrsz. 
Kert a beltelekben 125 n.-öl 3/9 része 
275 kor. 67 fill, becs 'rban.

A f  4888 hrsz. szántó a Crna bara 
dűlőben 762 n.-öl 3/9 része 29 kor. 67 f. 
becsárban.

2 nyilvános árverés Homokbálv. 
községházánál 1912 évi december hó 5 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árv. feltételek mellett melyek úgy 
a tlkvi hivatalban mint Homokbálv. köz
ségházánál a hiv. órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilv. árv. a fenti ingatia- 

nok a kikiáltási áron in elfognak adatni 
azonban a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

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

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

8. A tulajdonjog a vételár s kamatai
nak teljes lefizetése után fog vevő jav. 
hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán, 1912. évi hó szept. 18-én 
Hajdú s. k., kir. albiró. A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönvvvezető




