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Ö s s z e t a r t á s b a n  a z  e r ő ! panasz miért szivünkben a keserű- — a nemzet fájának gyökere. A ko- 
, , seS • Miért várjuk mástól, valami róna virágai, levelei és ávai, sőt

Igen kévés azoknak a számuk, csodától helyzetünk javítását, mikor maga a törzs is elhalhat, de ha a 
kik helyzetükkel, sói sukkal teljesen egészen a mi hatalmunkban, a mi gyökérzet egészséges, ezek ismét 
megvolnának elégedve. Mindenki töb- kezünkben van ? megifjodhatnak. Ám hol a gyökér
bet szeretne a földi javakból, örö- És még sem állunk ott, ahol nem sokat ér, ott az egész fa is tönkre 
mökből s minél kevesebbet a mun- állhatnánk és ahol állanunk kellene, megy.
kából. Ezért hangzik aztán a panasz Azért nem, mert a magyar ősi bűne : Rendre, takarékosságra kell szok-
ä fennálló jogrend, a különböző in- a széthúzás, a közönyösség és a kön- tatni a népet, ez előmozdítja a társa- 
tézmények, a művelődési, gazdasági, nyű élet után való erőszakos törek- dalmi osztályok között való békességet, 
ipari és kereskedelmi* viszonyok mos- vés átokként nehezedik minden in- Rend a lelke mindennek!— Ezt 
tohasága ellen. tézmenyünkre. összetartani a jóban, tartja aközmondás.És nagyon helyesen.

Jogos-e a panasz ? Annyira rósz- a haza védelmében és fölvirágoztatá- Mert a hol rend nincs, ott nincs előme- 
szak-e nálunk a közállapotok, hogy sában: tenni és pedig önzetlenül, netel, nincs megelégedés: a rend r ' ' 
ezekkel szemben sincs más orvossá- nemcsak magunkért, hanem a köz- ellenben a boldoguláshoz vezet. Csak-л 
gunk, mint a panaszkodás, rombolás, ért, az emberiség boldogitásáért, ke- hogy a rendszeretet nem születik ám 
és ezen vérrel szerzett földnek hűt- j vesebbet élvezni és sokkal többet az emberrel, mint a költői tehstesr^
len elhagyása. j dolgozni: aki ezekre megtanítaná a erre őt nevelni kell. Nevelnünk kell

Nemzetünk története azt Lizo-j magyart, az lenne a honnak második a népet is, ha azt akarjuk, hogy idő
nyitja, hogy láttunk mi már a mos- megalapítója. ben és munkában rendhez szokjék
taniaknál sokkal nehezebb napokat . És mivel hazánk— mezőgazda- és ezáltal előrehaladjon. Mert mi az 
is, de azért még sem csüggedtünk, | Sággal foglalkozó állam lévén — leg- oka a köznép hátramaradásának, kii- 
még sem vesztünkéi, sőt mint a pál- nagyobb részben földmivelő elemmel lönösen az anyagi téren? Csak, hogy 
ma saját terhűnk alatt erősödtünk, bir: nagyon természetes, hogy légin- nem akkor és nem úgy teljesiti kö- 
Hiszen masem szül gyáva nyalat Nubia kább ennek a népnek sorsa érdekli telességeit, mikor és a hogyan kellene,
párduca; ma is áldását árasztja mindazokat, kiket hazánk és nemze- Megtörténik úgy is gyakran, hogy a
gyermekeire e tejjel és mézzel folyó tünk jövője érdekel. Ez az osztály— mit a tavaszban kellene, elvégeznie
drága föld. Miért hát ajkunkon a mintegy hires nemzetgazdász mondja azt a nyárra halasztja, amit pedig

rr  Á d  r* A patronusának nevenapján a messziről jö- szép legényt egy vékonyka hang, mintha
1 А  К  C  A . vő, nagy fehérszakálu pap. a guzlica hídja egyet pattant volna. Iván,

_ __ Mig az apja itt imádkozik, Iván ké- ma még rózsát sem adtál.
‘ nyelmesen végig dől a kopott gyékényen. Szótlanul letépett egyet a mesgyén

Iván. Ha fekete szemei nem villognának ki a terpeszkedő vadrózsabokorról és odadobta
hosszú ugorkák, piros - zöld paprikák, mátkája ölébe. Még csak feléje se nézett.

Minden pénteken ott árul az öreg pjszkos retkek és tarka virágmagvak kÖ- Nagyon keveset törődött ő most ezzel a
Miskó a piacon. zíil, könnyen paprika rakásnak nézhetné cingár kis leánnyal, aki mezítláb rugdosta

Mióta eltemette a feleségét, egyetlen őt is az ember. Mikor Iván először kisérte mellette a forró homokot, 
fia, a termetes Iván is vele jár a hetivá- be apját a városba, olyan furcsa volt , Már tizenöt éve, hogy családjaik ide
sárra. Azóta ő az öreg jobb keze. előtte az a másik világ, az a sok ember, telepedtek. Együtt jöttek szép, hegyes

Együtt dolgoznak, kapálnak, gyom- az a nagy lárma, azok a tarka barka j hazájukból, együtt játszottak a porban,
Iáinak, öntöznek szakadatlanul napról- ruhájú, alkudozó asszonyságok, azok a ; együtt ettek, együtt dolgoztak később, 
napra, hétről - hétre. Egész világuk az a mosolygó fehérképü lányok. Egymásé lesznek tehát, mert a reá inkább
rozzant vityilló, meg az a hosszú vete- Különösen az az egy! Az az egy, egyedül vénül meg, semhogy más nemzet-
inényes kert, mely ott nyúlik el a kis aki annyi mindenfélét vesz nála és min- ségbe keveredjek.
város mögött. Nem is mozdulnak ki innen dig csak nála. Olyan barátságosan szólítja, Az öregek már régen elvégezték,
soha, kivéve pénteken, a hetivásár nap- s mindig oly soká néz a szemei közé, hogy hogy Borsicza az Iván felesége lesz. Ez 
ján, mikor már hajnalhasadás előtt ott szinte megperzseli a szivét forró tekinte- ellen nincs apelláta. Igaz, hogy papjuk 
tesznek - vesznek a szomszédos városka tével. Még távozóban is annyiszor pillant sincs a közelben, de hát azon könnyű 
piacán. hátra. segíteni. Majd a vén Mirkó összeteszi a

Ez az ő ünnepnapjuk. Ilyenkor az Holnap megint látni fogja. Maga két kezüket, megáldja őket és ezzel vége.
öreg el nem mulasztja a világért sem, sem tudja, miért, de úgy elszorul a szive Nem lehet ez ellen még a jó Istennek
hogy el ne ballagjon a karcsútornyú rác e gondolatra. Türelmetlen, izgatott, a dolog sem kifogása.
templomba, ahol - ha nincs is papjuk - bi- sem úgy áll a kezében, mint máskor, — Miért haragszol rám Iván? kérdé
zonyosan ott van az Isten. Misét csak mindig az a fehérképű lány jár az eszében. Borsicza gondokba merült vőlegényét, 
egyszer mond benne évenként, a templom — Iván! veri fel ábrándozásából a Hiszen és semmivel sem bántottalak.
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nyárban kellene tennie azt őszre bíz
za, mig egyszer aztán megérkezik a 
kietlen tél, a mikor takarítani többé 
nem lehet. És ha adósságot csinál, 
ha kölcsönt vesz föl, ezzel sem bánik 
rendesen, igy aztán nem fogy a ' tar
tozás, sőt ellenkezőleg : szaporodik a 
kamat, nyakába szakad a pör, a fi
zetség nyomorúság.

A renden kívül a takarékosságra 
is kell szoktatni a népet. Erre ugyan 
nem kellene nevelni a népet ha az 
önzésben, a fösvénységben állana a 
a takarékosság, mert annyi bizonyos 
hogy senki mohóbban nem kapna a 
pénz után és senki nehezebben nem 
adja ki, mint ő. Közcélokra éppennem 
szeret áldozni. Ideáluzmust nem igen 
találunk nála. Mindent abból a szem
pontból néz és ítél meg: van-e be
lőle anyagi haszon? Erre vezethető 
vissza még a gyermekhiány is. Ez 
azonban épp oly beteges állapot, mint 
a tékozlás. E két szélsőség között 
vár az arany közép út: a józan'ta
karékosság, melyre népünket szintén 
nevelni kell.

Ha ezeket beolthatjuk a nép lel- 
kületébe, akkor elősegítjük egyúttal 
a társadalmi osztályok között való 
békességet. A békesség az emberiség
nek egyik legdrágább kincse : Mert 
a hol béke, ott az áldás, a hol az ál
dás ott Isten és a hol Isten, ott szük
ség nincsen !

H Í R E K .
=  Alispáni látogatás. Az elmúlt he

ten pénteken községünkben idJzütt Fe-

— Isten őrizen, hogy rád haragud
jam! Mi is jut eszedbe! hazudott Jván.

— De hát mikor olyan szomorú vagy. 
És nem is szólsz hozzám. De azért csak 
hallgatott a legény, terhére volt a beszéd. 
A mátkája sem faggatta tovább. Egy bá
natos szerb nótát dudolgatva, cipelte 
gyönge vállain a leszedett paprikákat.

Másnap reggel, mikor bement az 
öreggel a hetivásárra, meg se csókolta. Pe
dig ezt még soha el nem mulasztotta. Ko
mor volt, mint a béka, melyet ingerelnek. 
Csak akkor derült ki az ábrázata, mikor 
újra ott állott előtte az a szép városi le
ány. Majd szétfeszítette lángoló vére az 
ereit, mikor leolvasta barázdás tenyerébe 
a sok összevásárolt zöldség árát. Tudja 
Isten mi lelte egyszerre, úgy érezte ma
gát, mint az édesanyja temetése napján, 
mikor a halotti toron sok pálinkát itatott 
bele az apja. Egyet fordult vele a világ, 
fejét lefelé húzta a mámor, azt se tudta, 
hogy mit csinál, csak azt érezte, hogy 
nagyon nagyon, puha az a fehér kezecs
ke, melyet szenvedélyesen odaszoritott 
remegő ajkaihoz. Kezet csókolt.

Hogy megijedt az a szépséges kis
asszony, hogy elsápadt egyszerre! Most 
az egyszer vissza se nézett. De azért a 
a másik hetivásáron megint csak od i jött 
hozzá bevásárolni. Az első találkozáskor 
az egyik se merte szemeit felvetni, hanem

„ K E V E V Á R A . “

r e n c z у Sándor alispán, aki a többi kö
zött megszemlélte az ujjonan épülő ka
szárnyát is.

=  Űj orvos. Dr. Kl e i n  József köz- 
tiszteletben álló t. vármegyei főorvosunk 
fia R i c h á r d a napokban tette le Buda
pesten kiváló sikerrel az utolsó orvosi 
vizsgákat s most már okleveles orvostu
dor. A fiatal orvosnak és szüleinek igaz 
szivből gratulálunk.

=  A pancsovai népbank. A pancso- 
vai népbank elnöke és vezérigazgatója 
pancsovai G r á f  János pénteken Kevevá- 
rán időzött, megvizsgálván a bank hely
beli fiókját, mely alkalommal teljes meg
elégedését fejezte ki.

— Az utcák csatornázása. Csermák 
Vilmos törvényhatósági biztos az utcák 
csatornázás át határozta el. A tervek el- 
készitével H e 11 у e i Gyula és Géza te
mesvári mérnököket bizta meg, akik ezért 
6000 korona tiszteletdijat kapnak. Bárcsak 
minél hamarább valósulna meg ezen do
log, hogy végre megszabaduljunk a mos
tani sártengerektől.

=  Az utcák aszfajtirozása. A tör- 
vénvhatósági biztos ugyancsak erélyes 
kézzel fog hozzá, az égetően szükségessé 
vált reformok keresztülviteléhez. Mint ér
tesülünk 4 utca aszfaltirozása kimondatott. 
Most még felsőbb helyi jóváhagyás s ak
kor megvalósulhat sokaknak kívánsága.

== Szt. Vendel szobra. A helybeli 
róm. kath. hivők egy része azon kérelem
mel járult a törvényhatósági biztos, mint 
a közs. képviselő testület jogaival felruhá
zott közeg elé, miszerint ez engedné meg, 
hogy a Paull Sándor-féle gőzmalom tájé
kán egy szt. Vendel szobrot állíthassanak 
fel. A kérelmet elutasították.

=  uj járványkórház. A legutóbb 
tartott törvényhatósági biztosi gyűlésen 
egy járványkórház építését határozták el. 
Az új kórház céljára 19,000 korona lett 
előirányozva. A kórház a közs. temető 
mellett lesz felállítva. A tematőbeli halot
tas kamrában felravatalozott holttesteket 
a kórház felépítése után itt fogják elhe-

késöbb annál beszédesebb lett a leányka 
és nem is haragudott már, hogy Iván an
nyiszor kezet csókolt neki.

Egyszer azonban úgy ősz felé nagy 
dolog történt. Az öregek alighanem észre
vették valamit, de lehet, hogy csak a fiú 
búskomorságától ijedtek meg, elég az 
hozzá, hogy kitüztékj a lakodalom napját. 
Az egybekelés előtti hetivására bevitték 
hát Borsiczát is a városba, hogy megve
gyenek neki minden szükségeset. Az is
meretlen fehérképű kisasszony mér 0tt 
találta a hagymarakások között. Éppen 
akkor indult el az öreggel a pánti ikás-boltba. 
Iván olyan sápadt lett, mint az a rakás 
karfiol, melyet zavarában szétrugott.

Kije magának az a lány ? — kérdezte 
tőle a kisasszony.

Iván valamit hebegett, hogy a húga 
de nem hitték el neki. Ugy-e a felesége? 
Nem bizony Isten nem ! — tiltakozott há
romszor is a rác legény.

— De holnap már az lesz-szólalt meg 
e pillanatban a háta mögött Borsica apja. 
Mintha ágyúgolyó süvített volna el a 
gyermek fülénél. Azt hitte, hogy árulója 
is odajár a pántlikásba, pedig ott hevert 
a ponyvával borított zöldséghalom mellett. 
Tigrisdüh szállta meg a lelkét. Szerette 
volna szétmarcangolni a vén embert, isz- 
szonyú vaddühben forogtak a szemei, de 
mindezt nem látta a szép városi lány,

lyezni, mig aztán véglegesen át nem ad
ják az anyaföldnek.

=  A Kevevára - pancsovai vasút. 
Jagodics János a fennti vasút építésére 
engedélyt nyert bizományos a napokban 
különös kérelemmel fordult Kevevára köz
ségéhez. 40,000 koronát és még néhány 
hold földet kér a községtől s akkor ő a 
kiépítendő vasúti vonalat nem Dunapart 
felé, hanem közvetlenül a réti földeken 
keresztül akevevárai vasúti állomásba kap
csolná. Ért sülésünk szerint a törvényha
tósági biztos az aj ínlatot elutasította.

=  Erzsébet ünnepély. F. hó 19-én 
kedden lesz boldogult Erzsébet királynénk 
névnapja, akit 14 évvel ezelőtt egy szepl. 
10-én egy állatias kegyetlenségű elvetemült 
anarhista a schweizi Genf városkában, le
szúrt. A magyarországi összes tanintéze
tekben évről-évre, nem lankadó kegyelet
tel meg ünnepelik a rajongásig szeretett 
királyné emlékét azzal, hogy iskolai gyász 
ünnepélyt rendeznek. A helybeli iskolák 
is kiveszik részüket ez idei évforduló al
kalmával, amennyiben mindenütt program
mal egybekötött tartalmas üunepélyt ren
deznek.

Az áll. polg. fiúiskolában d. e. 8 óra
kor tartják az ünnpélyt a következő pro
grammal: 1 Csillagokon túl. Énekli apóig, 
isk. énekkar. 2. Alkalmi beszéd. Tartja 
Rajcsányi Ernő tanár. 3. Erzsébet királyné 
költemény Bállá Miklóstól.Szavalja Ambrus 
Géza III. o. t. 4. Hullassatok könnyet. 
Gyászdal. Szerzetté Láng János polg. isk. 
igazgató. Énekli az ifjúsági énekkar. Láng 
igazgató zenezerző is lévén „Énektanokat“ 
és több kárénekgyüjteményt is irt. A ki
választott 2. dal is az iskolának iránta 
táplált szeretetét akarja dokumentálni. Az 
ünnepély a polgári fiúiskola zenetermében 
(emelet, balra) lesz megtartva. Szülőket 
és érdeklődőket szívesen látnak.

A községi elemi iskolában d, e. 8 
órakor tartják meg az üunepélyt a követ
kező műsorral; 2. Himnusz. Énekli a ta
nulóifjúság 2. Minke Béla: Em ékezés 
Erzsébet királynéra; Elm. Balián MártaV

mert úgy eltűnt onnan, mint a pára. Még 
zöldséget sem vett aznap. Üres kosárral 
ment be azon a nagy rácsos kapun, mely
ről Iván le nem tudta venni a szemeit. 
Hiába szólították, hiába kérlelték az apja 
és mátkája, nem hallott és nem látott ő 
semmit, csak azt a kaput nézte ő merően, 
zavaros szemekkel. Még akkor is ott fe
küdt a gyékényen, mikor már mindent 
felraktak a talyigára. Biztatták, nógatták, 
az öreg Mirkó sorba lekivánta az égről 
azokat a szenteket, akikhez még az imént 
oly buzgón imádkozott. El is múlt máraz 
ideje, hogy hazafelé induljanak. Végre is 
Borsica apjának kellett igazat adni, hogy 
hagyják a bolondot, majd hazatalál, ha 
megjön az esze. De bizony várhatták.

Csak harmadnapra érkezett haza, de 
még Borsica is megijedt tőle, pedig ő várta 
legjobban. Tele volt iszappal: úgy hozták 
haza a halászok, ahogy kihúzták a Duná
ból. Az öregek akárhogy törték a fejüket 
sehogyse tudták kitalálni, hogy mi baja 
lehetett neki? Olyan ,b^lpnd csak nem 
volt, hogy azért a fehérképű leányért 
cselekedjék? Ezt még a szép városi kis
asszony se hitte volna akkor, , mikor har
mad napja ott könyörgött neki, hogy men
jen vele messzire, az ő dalos hazájába 
mert, akkor talán hallgatott is volna sza
vára. ____ 1 ■ -i ' A. L.
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0 t. 3. Áldás királynénkra. Elm. Theodo
s i o s  Stanojka IV. o. t. 4. Alkalmi beszéd. 
Mondja Device István V. o. t. 5. Farkas 
Erzsébet királyné emlékére. Elm. Fleisch
hacker Mihály IV. o. t. 6. Szabolcska Mi
hály : Volt egyszer egy királyné. Elmondja: 
Kéh Magdolna IV. o. t. 7. Szózat. Énekli 
az ifjúság. —* Ezen nap törvényes szünnap 
lévén, az oktatás mindenütt szünetel. — 

Acetilén robbanás. Csütörtökön 
este körülbelül 1/4 10 órakor hatalmas— 
a messzi ágyúdörgéshez hasonló — dörenés 
riasztotta fel községünk lakosságát. A dör
renést a Hoffmann szálloda környékén 
sétálók is igen jól hallották, de nem tud
ták magyarázatát adni, mígnem Balogh 
István bank hivatalnok lélekszakadva meg 
nem jelent a Hoffmann szállodában, ke
resvén Dr. Knezevits Szilárd orvost. El
mondta, hogy atyja korcsmájában acetilén 
robbanás történt s ő is súlyosan megsérült. 
Munkatársunk a Hoffmann szállodában 
időzvén, az orvossal és Töry jegyzővel 
együtt a helyszínre sietett. Az egész szom
szédság már összecsődült volt a durranás 
hallatára és élénk sajnálkozásuknak adtak 
kitejezést, a mindenki által becsült Balogh 
bácsi sorsa felett. Az ott halottakról és 
látottakról a következőkben számolunk be.

Balogh István bankhivatalnok és 
Fuchs Jakab tanító a dalköri énekprobá- 
ból haza menvén betértek egy teára. Az 
öreg nemsokára kiment, de la témával. Ez 
az, aminek szegény Ba'ogh bácsi megfi
zette az árát. Alig volt künn nehány per
cig, már megtörtént a robbanás, amelyet 
rögtön jajveszékelő kiabálás váltott fel. A 
két úri ember kirohant s akkor rettenetes 
látvány tárult szemeik elé. A kis házikó
ban elh lyezett acetélintartály az égő lám
pástól felrobbant, kidobta a házikó falát 
cs tetőzetét is úgy, hogy Balogh bácsit a 
roino v eltemették és arcát, kezeit a hirte
len feilobbanó láng összeégette, bajuszát, 
haját lepörzsölte. A ruhával fedett test
részek azonban sértetlenek maradtak. A 
két fiatal ember nagy nehezen megszaba
dította a reáomlott törmeléktől és bevitték 
lakására. Dr. Knezevits Szilárd orvos meg
vizsgálván a beteget kijelentette, hogy a 
sebesülés nagyon súlyos ugyan, de nem 
életveszélyes. Ezen hírre az ott levők va
lamennyien fellélegzettek. A szerencsétle
nül járt korcsmárosnak természetesen 
most rettenetes fájdalmakat kell majd ki- 
állani, mert az égési sebek tudvalevőleg 
a legnagyobb fájdalmat okozók. Egyet 
csodálunk azonban. A kocsináros már 
vagy 10 éve kezeli az acetélin világítását, 
s hozzá megfontolt nyugodt ember. Hogy 
reszkírozhatta meg tehát, hogy égő tárgy- 
gyal közeledjék ahhoz a házikóhoz, amely 
már előzőleg is büzlött a felesleges, kiöm
lő gáztól. A szerencsétlen ember sorsa 
mindenkiben, aki csak ismeri élénk rész
vétet keltett.

A hatóságoknak meg egyáltalában 
meg kellene tiltani az acetilén világítást, 
amely a községünkben a közel mu’tban is 
több szerencsétlenséget okozott igy a „Ma
gyar király szállodádban két Ízben is to
vábbá Behr Rudolf kereskedésében stb.

Reméljük, hogy a villanyvilágítás 
üzembe helyezésével ezek a szerencsét
lenségek meg fognak szűnni.

~  Csalás. A mostani háborús bo- 
nyadalmakat sokan jól használják ki má
sok rovására és a saját zsebük megtömé
sére. Nem is kell hozzá oly nagy ész és 
furfang, amint azt P e s c h a  Mladen temes- 
szigeti lakos példája mutatja. Nevezett 
hatósági engedély nélkül a szerbiai sebe
süllek és árván maradottak javára gyűj
tött és mikorára jócska összege volt, egy 
szerűen tovább állt. A jó temesszigetiek 
persze készségesen adakoztak fajrokonaik 
javára.

=  Házassági kiműtatás. A községi 
anyakönyvi hivatalban a f. évben kötte
ted 71 házasság, 14 pedig még folyamat
ban van. Érdekes a dologban az, hogy 
ezen házasságok legnagyobb része koren
gedély alapján jött létre. Nem tudják be
várni — különösen a németek — mig 20- 
24 évesek lesznek. A lányok 14-16 koruk
ban feltétlenül fökötő alá kívánkoznak, 
mig a fiúk a sorozás előtt kívánnak meg
nősülni, hogy legyen kit itthon hagyni. 
A házasságukból származó generátió per
sze nagyon sok kívánni valót hogy hátra.

— A községi pénztáros leköszönt. 
K o j i t s  Milutin községi pénztáros, akit 
csak nemrégiben az általános tisztujitások 
alkalmával választottak meg, állásáról az 
az elmúlt héten csütörtökön 1 ‘köszönt.

— A műkedvelői kopogók. Ilyenek 
is akadnak nálunk és pedig elég nagy 
számban. A közs. iskola ablakait verik 
ezek a suhancok estenként valahányszor 
iparostanonc iskoiai órák vannak, sőt a 
dalköri órák alatt is szemlelenkednek. Mig 
az ember a hosszú folyosón keresztül utá
nuk ér addig a durvalelkű suhanc vidá
man röhögve nyugodtan tovább sétál. Az 
ilyen durvaságokat nehéz ugyan megszün
tetni, de ha rendes örök állnának a neve
zett időben az iskola környékén, akkor 
ezen a bajon is lehetne segítene. Csak egy 
párat kellene érzékenyen megbüntetni, 
hogy a többinek az ilyen buta passziótól 
elmenjen a kedve.

=  Kevepallósi szerb önkéntes. A 
szerbek gyújtó lelkesedése a háború iránt 
átcsapott a Duna hűvös vizén át is, és 
lángra lobbantott Kevepallóson egy ifjú 
szerb szivet D r u d á r s z k y  nyugalmazott 
tanító, Mi l os  nevű fia szivét Milos hát 
űzve lelkes szivétől, hős önkénytesnek 
szökött a szerb hadseregbe, „hír virágot 
szedni gyöngyös koszorúba“, mint Laczfi 
Endre leventei egykoron. És amint Toldi 
Miklós, nem nézhette a csillogó - villogó 
hadfiakat harcza vágyó lelkesedés nélkül, 
azonképen D r u d á r s z k y  Mi l os  harcias 
szive sem tűrhette, hogy a szerbek az ő 
hős karjai nélkül vonuljanak bß Noviba- 
zárba. Elment, elfutott, elszökött a hegy
völgy es Szerbhonba küzdeni végig egy 
modern keresztes hadjáratot, és amint 
mondotta búcsúzásakor: akár az első el
lenséges golyótól találva hősként elesni.

Harci sorsáról eddig semmi hír, de 
biztos, hogy győzni fog, mert győzni kell,

hiszen szive lángol, mint Bulgária győze
delmes szive. Mi l os  hős lészen sicher:

■= A vallási kegyelet megsértésé
hez. Legutóbbi számukban ily cim alatt 
megróttuk Spitzer urat, mert egy temetés 
alkalmával nem vette le kalapját. Szemé
lyeskedni nem volt szándékukban, mert 
ez sem elveinkkel, sem lapunk intenció
jával meg nem egyezik. Mi ezt épen azon 
magasabb és modernebb erröleti felfogás
ból tettük, amely szerint bármely feleke
zet tiszteletben tartását bárki részéről is 
egyaránt megköveteljük. Ha tán a dorga- 
tórium megsálizáLsa szerencsétlen volt 
anniban, hogy félreértésre adhatott alkal
mat, úgy e sorainkkal megfújjuk a Pali
nódiát alá huzva hangsúlyozván, hogy 
sem felekezetet sértem, sem egyént bán
iam nem akartunk, egyedül a dorgálandó 
cselekedetet dongáltuk. S most reméljük 
szent a béke!

■= Elment a cirkusz. Sok napi nél
külözés után végre valahára elment. A 
rossz időjárás sok kárt okozott nekik. De 
ki is ülne oly hidegben a cirkuszban? A 
cirkusztrupp nagy nyomorban sínylődött 
nálunk, amit bizonyít az is, hogy egyikük- 
másikuk koldulásra volt kénytelen fanya
lodni.

=  Mozi kígyókkal. Vasárnap este a 
Hoffmann-féle bioskopban különös látni
valóban volt a közönségnek része. Az 
akkor még itt időző cirkusz egy hölgy 
tagja négy óriáskígyó példánynyal pro
dukciókat végzett a szünet alatt, aminek 
fejében a vendőglés megengedte nekik, 
hogy a vendégek között gyüjthessenek. 
Mindenki szívesen adakozott a nagy nyo
morban sínylődő cirkuszosoknak.

=  Az Est és a Nap. Ezen két lap 
tudvalevőleg a közönség széles rétegében 
nagy közkedveltségnek örvend, mert ol
csóságuk mellett legkorábban jelennek 
meg és így ők adják leghamarabb tudtá
ra a közönségnek a legújabb híreket. Az 
Est az Oberläuter*féle könyvkereskedésben 
a Nap pedig Julius Károly kereskedésé
ben kapható. Egy-egy szómnak az ára 6. 
fillér.

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

— blúzok és pongyolák. - —
Fenyő József női f“ anárúhá' 

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

szőnyegekben, csillárokban, értékes műtárgyakban, vallódi brilliáns ékszerekben jóval árán alul árusítja.
и :: Csak november 1 ■ Iá TEMESVÁR-BELVÁROS» Merczy utca 12. :: :•

Novemb. 1-től Magy. Ált. Bizt. palotájában, Jenő herceg u. és Merczy ut sarkán.
:: VADÁSZFEGYVEREK MESÉS OLCSÓN. :: :: :: TELEFON 11 - 77. ::
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Brock Illés  és Fiai
K e v e v á r a .

Kiváló minőségű tájborok raktáron
Kádárka, Risling Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ó - fehér.)

H irdetéseket
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
sony égetésben. — Értekezni lehet a 
:: polg. leányiskola irodájában. ::

1076/972 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t, c. 102 §-д értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehérít mp.omi kir. 
törvényszéknek 1912 10307 évi sz. vég
zése következtében Dr. Ghelner Jenő ке- 
veváral lakos ügyvéd által képviselt Du- 
nareana fkarék pénztár és hitelintézet ja
vára kevevárai lakosok el’en 300 ko? s. 
jár. erejéig 1912 évi október hr 24 foga
natosított kielégítés végrehajtás utján le 
foglalt és 630 kor. beccült következő in
góságok u. m. kukorica és hosszuk öcsi 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1912 évi V. 759/4 sz. vég
zése folytán 300 k. tőkekövetelés ennek 
1913 évi Junius hó 30 napj. járó 6% ka_ 
mata */, % váltcdij és eddig összesen 83 
kor. 68 f. biróilag már megalapítót költ
ség erejéig II. alperes lakásán leennő 
megtartására 1912 évi novemb. hó 25 
napjának délelőti 8 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 felülfoglaltatták 
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. bin. végrehajtó.

ízletes, jó koszt olcsó árak mellett 
kapható LUDWIG szállodásnál

a „M agy. kir. szállodában.

0 0 0 0 0 0 0 0 0  isi ed 1 5 1 0 0 0 L 1 0 0 0  Sehr seltener Gelsganhsistkauf!
У  M V IT  ЛТ’А Ы ГЬ Ч  т г/л С Г У Л М ! Т  I51 Aus Anlaß des Ablebens meines Mannes U  IM i H j V A I M U ö  I k U b Z U l M b i  U  ^  |e| 1ИИ|||е|> aus der |nyeilfur ()n

r a  Wilhelm Ferenc gyógyszerész urnák, cs. és kir. udvari г а  ч  f  л л л  v%
iHJ szállító ,Neunkirchen, Alsóausztria, feltalálói i a JSJ |  t  f | i | | |  C  Q *1 f

Ц  W I L H E M - F É L E  T E Á N A K .  Ц  I U . U U U  Г А С  I
[Ш Hogy én a nyilvánosság elé lépnek, teszem ezt • zért, [5] T  \ f i  f i  rf  П  f i  SS0  a 3 fii Ű fi ! / О П 
ГЯ mert kötelességemnek tartom Wilhelm Ferencpyógy- г а  I 119 Q S f  I Q 31 U11 U I I U  l \U  II 
iSJ szerész uinak Neunkirchenben, hálás köszöntemet l=J i a O we  1 ■ m i i u i i m  u  w i i m i . 
fq] nyilvánítani azon szolgálatáért, melylyel a Wik.elm- [□]
r a  féle tea az én * r a  zu verkaufen , w elch e ich zu be-
pz  p {  sond ars n ied riegen  Preisen  an-
Щ  fájdalmas reumatikus szenvedéseimet Щ  zu b ieten  m ir gesta tte . Diese
|oJ — i---------------------------------------------   [DJ Decken eignen sich für jedes
0  megszüntette és ezért azoknak, kik ezen rettenetes ЕЁ0 j ^ aus zum  Zudec.cen von Betten 
[□] betegségbe estek, ajánlom a tea használatát -I. heti Iga und P erson en  und sind Zirka 
=  használat után nemcsak teljesen megszűnt a fájda'om, Jz= 19() cm . lang und 135 cm. breit
J=J kanem dacf.ra annak’ ht0^  .6 ш  óta. ne™ g j  D ie Z usendung erfolgt gegen  ГН1 ízsom a teat, az egesz testalkatrészem meg avult. 1771 ^
p j  Én megvagyok győzőtve, hogy mindenki, a i ha- “ “  N achnahm e, und zwar 4 S ^
Ш1 sonló betegségben szenved, ezen tea használ; ta ál- |Й] T ig e r -F ia n e lld e c k e il 11П1 К o.*>*
[Hl tál a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy m i  .t én, ГЯ —  Jeder g eeh rte  L eser dieses 
_  áldani fogja. Inserates w olle  mit Vertrauen
r a  Kiváló tisztelettel r a  b este llen . Mit ruhigen G ewissen
Ы  Butschin-Streifeld groin) У  kann ich behaupten , daß jeder
iHl főhadnagy-neje. EJ m it der S en d u n g  zufrieden sein
[5J г I • X п I/ p i n i / 0  wird![□] Ara esomagonkint 2 К. b CSOHiap 10 K. Qjj] Marie Beckera, Wtw. Weberei
0  Hol gyógyszertárban S drogeniában nincs, direkt küldés ! 0  ' F a b rik H -D e ck e n la g e r N o. 4-5 N ach od.
0  Ш1
B B l g l l s ] [ s | |g l l ü l i ö } [ 5 1 [ a | | s l[5 ][ö | [ s ] L 5 1 0 ; D 0 0 0  Preislisten aller Warengattungen gratis

r / k m  a f n l l  n i t m i | u n f a i >  .  i i n l n  l / / k n t r i r n i r / k m < l ú h u n  1 / n v n i u i i . n



8249/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság Dr. Franki Sándor 
kevevárai ügyvéd által képviselt Horváth 
Ferenc delibláti lakos végrehajtatnak ja
vára Ortopán Száva delibláti lakos végre
hajtást szenvedett ellen 104 korona tőke 
ennek 1912 évi augusztus hó 1 napjától 
járó 5% kamata 49 kor. 90 fillér eddigi 
ezúttal 18 kor. 30 fillérben megállapított, 
valamint a még felmerülendő költségek 
nemkülömban a csatlakozás kimondásának 
a temeskubini takarékpénztár r. t. javára 
90 korona tőke, ennek 1912 augusztus 1- 
től járó 6% kamata 9 kor. 89 fillér óvási 
2 k. 35 f. ovásközlési 1/3 % váltódij és 
28 kor. 80 fill, költség és Paull János ja
vára 386 kor. 40 fill töke ennek 1912 évi 
augusztus hó 15-től járó 6% kamata és 
56 korona 20 f. költség kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t. c. 144 és 146 §-ai 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és ennek feltételeit a 
következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér- 
teinplomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község Vl/339 sz. tel je g y z ő 
könyvben foglalt következő ingatlanok:

50 számú ház és 200 n.-öl házhely 
800 korona becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
községházánál 1913 évi Január hó 7 -ik 
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 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 Ígérő 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 jácó 
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 okt. hó 25-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.
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