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Nemzetiségeink figyelmébe.
— Berkes József. —

Soha ed d ig  nem  dagadt annyira  
az egyén i öntudat, a m agam egbecsü 
lés, m int m odern  századunkban. S a
ját ér ték én ek  tudára éb redt m inden- 
ki, nem csak a fizikai eg y én , az em 
ber, de a jog i, v a g y  szocio lóg ia i n y e l
ven, a társadalm i eg y é n  is. A m int 
feltör az eg y én , ép ú gy tör fe l a 
nem zeti egyén , a n em zetiség  is. S 
am int joga van az eg y én n ek  k ifej
leszteni term észetadta m inden  szel
lemi és erkölcsi k va litása it a le g te l
jesebb  és pom pázóbb individuum m á, 
de m ás eg y én ek  u gyan ily  értelm ű  
jogainak csorb itása  v a g y  eltiprása  
nélkül, épúgy van  m eg  a nem zeti 
egyénnek  is a jo g a  a nem zeti n agy
ság, d icsőség  és  a b o ldogság  fe lé  
haladni, ugyancsak  m ás nem zetek  jo 
gainak m eg rö v id ítése  nélkül. Jogtalan  
ság lenyűgözn i, m egkötözn i az eg y é 
n iségnek  m agadba csapó szárnyait, 
de jogta lan ság  a jogosan  n aggyá fej
lődni akaró b árm ely  n em zetiséget is,

TÁRCA.
----------

A baba arcú asszony tragédiája.
Berkes József.

Nem a költő alkotja a legszebb asz- 
szonyt, hanem az élet maga. A költő bár
mily lendületes, bármily színes a fantázi
ája, csak lemásolja azt a szépséget, mit az 
élet, vagy helyesebben a legnagyobb mű
vész, a természet alkot.

És a legszebb, és a leggyászosabb 
tragédiákat is, nem Schakespeare és nem 
Ibsen írták, hanem az élet maga. Az élet 
maga hozza össze a tragédia hőseit, maga 
ébreszt fel bennük lángoló érzelem vilá
got, maga bogozza a tragikum szálait, 
maga dönti krízisbe a hősöket és maga is 
adja meg az igazságot a megbontott er
kölcsi rendért.

Az élet, ez a nagy művész, alkotta 
meg a baba-arcú asszony tragédiáját is. 
Így hívták Júliát városszerete.

Ismerte és bámulta őt mindenki. Az 
agg csodálta a természet mesteri erejét, 
hogy a gyermekded vonásokat, oly nagy

ba az függtelen  egyéniség. A nem ze
tiségek  ezt az alapjogát „nem zeti jo 
gosu ltságnak “ nevezzük.

Ha azonban a történelem  évszá
zadaira gondolkodó fővel tekintünk  
vissza, azt fogjuk találni, hogy a nem 
zetiségi eg y én iség ek , nagyon is széjjel 
vannak tagolva. Nines egyetlen  eg y 
sem ,am elyet egésznek,teljesnek  m ond
hatnánk. A germ ánok átnyúlnak a 
szlávok közé, a szlávok a rom ánok  
közé, és mi m agyarok bele vagyunk  
ék elv e  va lam en nyi közé. Egy egész  
n em zetiségi egyén iséget, am ely tör
tén etileg  és jog ilag  is egy  volna, nem  
találunk eg y etlen  egyet sem . Egy  
m ásik, jog ilag  és a történelm i fejlő
d és következtéb en  kom piét eg y én i
séget találunk azonban, a m e l y  fe
lette áll a nemzetiségeknek, és  am ely  
ép oly, vagy  m ég talán sokkalta in
kább erős indokok alapján k eletk e
zett és  áll fen, mint a n em zetiségek , 
és ez az egyéniség az állam. S ez az 
állam i eg y én iség , ez az állam -alakulat 
nem  erőszaknak, m int azt Rousseau  
hirdette, k övetkezm énye, hanem  kö-

szerü harmóniába olvasztotta az érett asz- 
szony klasszikus «lakjával; a férfi világ 
úgy állt előtte, mint valami gyöngyöm 
tilalomfa előtt, amelytől vissza kell for
dulni; az ifjúság lelkesedett érte ábrándos 
szive minden tüzével; a diákság lantolt 
róla, mint ahogy azt a mitológiában Apol
lóról tanulta, sőt még az elemisták is csak 
a „szép néninek“ hívták. S ha Julia asz- 
szony nem is lett volna Éva lánya, mégis 
szépségének ennyi csodálata, lehetetlen, 
hogy hiúvá ne tette volna. No és mi az 
asszony legszomorúbb tragédiájának alapja 
mindenkor!? A hiúság.

— A hiúság által süllyedt a baba ar
cú asszony. —

Amikor először láttam és először ta
nultam ismerni, oly gyermekd ?d volt, mint 
csodálatos arca, oly súgárzó a kedélye, 
mint tisztán ragyogó szemei. S most, egy 
sajnálatos lelki roncs.

Az élet a kegyetlen élet zúzta össze 
a természet e büszke remekét.

Julia egyszerű családból származott. 
Szegény volt és pompázó. Szépsége volt 
egyedüli ajánló levele. Szegényen és sze
gényen éldegélt. Ha tündöklő alakjával 
ellejtett az emberek mellett, csak szépsége

zös érdekek, közös földrajzi helyzet, 
egy  kultúra terem tette  m eg azt. Az 
állam ok bár tek in tet nélkül a n y e l
vekre, a közös szárm azásra k e le t
keztek, j o g o s a k ,  ú gy praktikus lé 
tezésükben, m int bölcseleti ekzisz- 
tenciájukban, m ert a fejlődés, a tör
ténelm i haladás vas k ö vetk ezetessége  
igazolja őket.

N ode nézzük, mi is alapja a mai 
m agasra csigázott n em zetiségi asp irá
cióknak? Kettő: a m últ rózsás em lékei 
egyfelől, és  a n yelv i k özösség  m ás
felől. A cé l: a m últ alapján, a jövő  
eg y ség es nagyságának m egalkotása. 
K étségtelen , h ogy a m últ em lékein  
le lkesedni, a m últ boldogabb napjait 
büszkeséggel visszakivánni, dicsére- 
retes dolog; k étségtelen  az is, hogy  
a jöven dő d icsőség  és nagyság után  
törni, id eális dolog; kétségtelen  az is, 
hogy szeretni azt a n y elv et, am elyen  
először ejtettük ki az éd es anya n e
vét, n em es dolog: de van m ég ezen  
szép, ideális és n em es dolognál is 
valam i hatalm asabb, szükségesebb  erő  
és ez a népek  boldogságos cél fe lé

volt nagyobb szegénységénél. De jó hozo
mány a szépség.

Julia is térhez ment. Jó partija akadt, 
a lányos mamák stílusán szólva. A sze
gény Júliát egy jó jöved dmű hivatalnok 
vette nőül

Ha novellát Írnék, s ha költő ember 
volnék, valahogy másként, valahogy a 
poezis színeivel Írnám meg ezt az egész 
históriát, de hát mivel csak másolok az 
életből, írom úgy, ahogyan megesett és a 
hogyan tudom. Dehát nem is a költői szin 
a fő, hanem az igazság.

Hát Júlia férjhez ment. Boldog volt 
és egyszerű. Boldog, mint ahogyan boldog 
az, aki a társadalomban egy lépcsővel 
feljebb hágott.

Hanem a rang, hanem a rang!
Mit nem tesz az életnek, ez a vesze

delmes keritője? Emel, hogy leverjen ; tü
zel, hogy blazirttá tegyen. Izgat, hevit, 
tettre, alkotásra serkent és végén, mint 
elnyűtt vonót, poros lomtárba hajítja azt, 
akit előbb boldoggá tett. Üres, hivságos 
magaslatra emeli a szegény halandót, de 
aztán irgalmatlanul letaszítja a mélybe. 
Oly mélységekbe, ahonnan nincs többé 
emelkedés. Csak süllyedés. Mert a rang
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iparkodó, és az élet fejlődésének tör
ténelmén a’apuló kultúra. Ez a leg
főbb tűi vény,a к gfőbb cél, a legszebb 
ideál, amely minden nyelv, minden 
emlck és minden a jövendő nagyság 
felé néző remény felett ragyog és 
amely minden külömbséget eltüntet 
és végül egységesít minden szétága
zó emléket, reményt és lelkesedést. 
Nincs több boldogság, csak egy és 
ezt az egyet kell egyaránt elérnie 
germának, szlávnak, románnak és ma
gyarnak is. Hogy milyen nyelven 
zengi valaki a kultúra boldogságát, 
az nagyon mellékes, hiszen úgyis 
csak egyet dicsér, a kultúrát, csak 
más akcentusokkal.

Eötvös báró, nemzetünk ez a vi
lághírű bölcselője azt mondja vala
hol, amikor a nemzetiségi kérdésről 
bölcseikedik, hogy a kultúra egy ma
gas hegy, ahonnan a boldogság nagy
szerű panorámája mosolyog felénk. 
E hegyre rohan más-más nyelven 
zengve a boldogság himnuszát, az em
beriség. Nem értik egymást, sőt fél
re is értik, de azért ha egyszer fel
értek a hegyre, ha látni fogják a bol
dogságot, mely a hegyről valamen
nyiük felé mosolyog, egymás nyakába 
fognak borulni, ugyanazokat az öröm
könnyeket hullatni, egységes és egy
etlen boldogságuk felett, amelyet az 
egységes kultúra fakasztott.

Ma még messze állunk Európa 
szerte attól, hogy az emberek, ezt 
az intelligensebb nézőpontot átérte
nék. Ma még erősen folynak a nem
zetiségi széthúzások, főkép rövidlá
tó agitátorok machinációja miatt. Do
hát majd csak hajnalodik is egyszer.

A kultúra felette áll minden 
nemzetiségnek.

Az emberiség célja egységesen 
a kultúra, meri ez a boldogság.

mig magához emelt valakit, kiszívta már 
akkor annak minden lendületes energiáját, 
erenyesztette legrugékonyabb idegeit, el- 
lankaszto'ta minden csöpp akaratát.

Nem tud többé akarni a rang ily 
gyászos áldozata, csak lubickol az erkölcsi 
pocsolyában, mint a meglőtt vizimadár, 
hogy végre örökre elsüllyedjen. Bukdá
csol a szegény, mint a sánta eb.

Julia asszony eleinte nem erezte a 
rang súlyát. Örült ugyan, hogy a jólétért 
már n%m magának kellett fáradnia. Néha 
gyerekesen ujjongott, ha egy új ruhada
rabot kapott urától, vagy valami divato
sabb kalapot. De azért az emelkedést 
még nem igen vette észre. Nem volt ideje 
rangjáról filozofálni, mert kis gyermeké
nek szentelte anyai boldog lelkesedéssel 
minden idejét.

— De jött a-; elét. Már megelégelte 
Júlia mosolygós boldogságát. Jött ez a vén 
uzsorás, hogy megvegye Julián azt a kis 
boldogságot, amelyre segítette. Mert nincs 
szívtelenebb uszorás az életnél. Ha juttat 
is egy csipetnyi boldogságot az embernek, 
de siet is megvenni rajta hamatos-kama-

Tehát a nemzetiségnek a kultú
ra felé kell iparkodnia.

De : A kultúra ezidei jogos hor
dozója az államegyéniség és nem 
a nemzetiségi egyéniség, amely nem 
is létezik.

Tehát az államot szétbontani 
nem lehet, mert jogos; s igy állam 
történeti és jogi keretein belül kell 
a kultúra, mint az emberiség célja 
felé iparkodnia minden nemzetiség
nek.

Higgyék el nemzetiségeink, hogy 
a magyar állam örül, ha Goga Ok- 
tav ián  román nyelven zengi szép 
dalait, ha J o van ov ics  szerbül dalol 
örül, hogy Lenau németül pengette 
a lantot, mert a kultúra ügyét szol
gálják és szolgálták. Örvend a ma
gyar állam, ha gyárat emeltek, ha 
felfedeztek, ha mértek, ha gya- 
loltok, ha szántotok, ha bármit is 
tesztek, ami lendít a kultúrán, de nem 
rendit a magyar államon, amely tri
kolorja alatt vezetőtök óhajt lenni.

Ezeket figyelmetekbe!

A nem zet apostolai.
Ha visszapillantunk egy-két év

tizedre, örvendetesen tapasztaljuk, 
hogy a Bach-korszak alatt teljesen 
elnémetesitett iskolák fokozatosan 
átmagyarosodtak, sőt a nemzetiség
lakta vidékeken mindenütt lassan, 
de biztos lépésben indult meg az a 
fo lyam at, amelynek köszönhető, 
hogy a statisztika a magyarság elő
nyomulásáról ad jelentést.

Ebben az előnyomulási hadjá
ratban önzetlen, bátor és kitartó ka
tonák, a nemzet művelődésének a 
harcosai voltak, akikre tisztelettel és 
megbecsüléssel keli gondolnunk. A 
tanító az az ember, aki igazán ön

tőstül. Ha adott neki az örömből, elveszi 
újból, sőt rája zúdít annyit a fájdalomból, 
hogy összeroppan alatta.

— Jött az élet. — Először a megszo
kással. Julia megszokta a gyermekekkel 
járó anyaiörömöt. Többé nem adott szár
nyal lelkének a gyermeki szeretet, mert 
megszokta őket, mint az otthoni onoyo- 
láját. Kérd élt hát új lelki táplálék után 
nézni.

— Szép vagyok, mondja a világ, úri 
asszony vagyok, modern asszo ny vagyok. 
Tgy gondolkodott Júlia ass .ony. Uramat, 
gyermekeimet megszokta n, TeUem, szivem 
újat**óhajt nem ülhetek idehaza örökké, 
mint a hamúpipőke. Szigligeti mondja, a 
szép asszony illatos rózsa, amely szép 
cserép nélkül is, de szebb, ha díszes cse
répben pompázik. Nekem divatos ruha 
kell, hogy szebb legyek, hogy meglássa
nak az emberek, hogy rangomhoz méltán 
járjak. Modern asszony vagyok, barátokat 
tartok hát.

És tartott. . . . Hogy mi lett a vége, 
az igen egyszerű és nagyon természet les. 
Magány, — találkozás, lelkesedés, csók és

ze ti énül a kis gyermekbe oltja a ha
zaszeretet és az erkölcs iránt táplált 
érzéket. Hány szülő egyes-egyedül 
ennek a nagy önzetlenségnek köszön
heti, hogy gyermeke a társadalom 
hasznos tagjává serdült. — És néz
zünk körül a hazai tanítóságon. Bát
ran és elfogulatlanul állíthatjuk róluk, 
hogy megannyian lelkes és becsüle
tes polgárai a hazának, akik a leg
ifjabb nemzedéket oly irányban ne
velik, hogy majd valamikor, ha az 
életbe kilépnek, legyen meg az a 
biztos tudatuk, hogy hazafiság nél
kül, anélkül az eszme nélkül, hogy 
egynek kötelessége küzdeni az egész 
nemzetért és megfordítva, hogy ilyen 
eszmék nélkül tarthatatlan az élet 
testiekben erős, izmos, kézügyes 
nemzedék nevelését tűzte ki maga 
elé az állam cél gyanánt, ezt is csu
pán épen derék tanítói karral érheti 
el, mint a mienk, amelyet olyan lel
kesedés tölt el, hogy szűk anyagi 
viszonyok közepette is megtudja ő- 
rizni azt a lelkesedést, amelyet, ha 
elveszítene, akkor mi veszítenék el 
azt a nemzeti kincset, melyre mél
tán büszkék lehetünk.

A lelkesedésnek megvan azon
ban a maga határa. Megvan a határ, 
amelyen innen kezdődik, és az aha
tár melyen túl már megszűnt. A lel
kesedés csak akkor kezdődik, ha van 
gondnéiküli élet. Csak akkor tud a 
tanító minden -tekintetben, súlyának 
latba vetésével nevelni, ha van ne
ki olyan létfeltétele, amely lehetővé 
teszi számára az életet. Ha olyan 
gazdasági helyzetben van, hogy nincs 
szükség rá, hogy másoldalról is ke
ressen kenyeret magának. De amikor 
az nincs meg, akkor elért ahhoz a 
határhoz, amelyen túl a lelkesedés 
megszűnt. Mert a kenyér, ez az élet

pont gyanánt bukás. . . Bukás után me
nekülés, szökés. Menekült saját lelkiisme- 
retétől és menekült élő vádlóitól gyerme
keitől. Hogy hol jár Ég a tudója. Valahol 
messze, a hegyek kos o-úzla távolban. 
Talán a hegyek havas magaslatain át nem 
hangzik a lelkiismeret harsány szava tá
lán a messzeségbe nem hatol el a piciny 
gyermekek hívogató csacska panasza. . . 
talá í a férj megcsalt lelke nem szárnyal
hat a bérces idegenbe. . .

Elet, ez a te tragédiád, ezt a szomo
rú befejezést te komponáltad, Júliát szép
pé alkotád testben, hogy bemocskold lel
kében. Felemelted a szegény sorból, hogy 
gazdaggá tett az erkölcsi botlásokban ad
tál neki gyermekeket, hogy gyermekek 
nélkül árván fusson a világban, hogy sír
jon -mint Karenin Anna. Dalos kedélyt 
adtál neki, hogy idegennek daloljon szív 
nélkül. Baba arca is a te ajándékod de 
áruló ajándékod,:— a tragédia bevezetésé
re.

Élet a te alkotásod ez a tragédia 
egészen.
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ért való küzdelemben előbbre való 
minden egyébnél.

És mostanában a drágaság ilyen 
ijesztő mérvű korszakában igazán 
csodáljak, hogy csekély javadalma
zása mellett a magyar tanítóságnak 
le nem hült ez a lángoló hite és sze- 
retete, amelyet mindenkor megbámul
tunk. Hogy olyan lelkiismeretesen 
tanítja az ifjúságot, hit és hazaszere
tetre és bölcseségre, most, amikor 
a szűkös fizetés egész más gondola
tokra terelik őt.

Még mielőtt lelohadt volna az a 
szeretet a mesterségük iránt már 
megmozdultak ők a nemzet napszá
mosai, hogy felleljék ami nekik 
legméltányosabban kijár. Követelik 
fizetésük rendezését. És méltán. Mert 
gondoljuk csak meg, hogy a gyár
munkás napi 6 — 10 koronát keres, 
addig a tanító fizetése olyan, hogy 
legjobb esetben sem éri el az előbb 
említett összeg napi minimumát. El
ismerjük, hogy méltányolni kell a 
kéz munkáját, de viszont gondoljuk 
meg azt is, hogy a szellemi munka, 
különösen pedig az oktatás még sú
lyosabb fizikai megerőltetéssel jár, 
mint a munkás csekély szellemi el
foglaltságot igénylő dolga.

— Bűn volna tehát az illető 
körök részéről, ha a nagy drágaság
ban a tanítóság a súlyos gondoktól 
nem segíthetnék meg mert bár a 
magyar tanítóság meg szomoruságos 
helyzete mellett is megfelel legjobb 
tudása szerint kötelességeinek, de 
gondoljuk meg, ők is családapák, 
kik a rájuk zuduló terhek, gondok 
alatt előbb-utóbb még inogván lel
kűk egyensúlya, összeroppan és ezt 
az egész nemzet sínyli meg.

W.

H Í R E K .
=  Áthelyezés. A vallás és kozokta- 

tásügyi m. kir. miniszter Gör ög J e n ő  
homokbálványosi gazd. ism. szaktanítót 
a nagykárolyfalvai hasonló minőségű is
kolához helyezte át. Utóda Riedelmayer 
János oki. gazd. ism. iskolai szaktanító.

=  Új községi pénztáros. A nemré
giben leköszönt K o j i c s  Mii ú t i n  pénz
tárnok helyére M ink ov Szi l árdot  vá
lasztották meg.

=  Miklós napja. A múltban meggyő- 
keresedett szokáshoz híven az idén is so
kan keresrék fel dec. 6-án pénteken Wen-  
n e r Miklós köztiszteletben álló elemi is
kolai igazgatót, hogy névnapja alkalmával 
minden jót kívánjanak neki. A névnap 
előestéjén a kevevárai dalkör, amelynek 
P az elnök teljes számmal, 24 taggal meg
jelent az igazgató lakásán, ahol Beethoven 
„Himnusz az éjhez“ c. dalát énekelték, 
majd G y u l a i  László polg. isk. tanár üd
vözölte az ünnepeltet, aki erre hálás kö
szönetét mondott. Egyszersmind meginvi
tálta a dalosokat egy pohár borra. Bor

mellett a hangulat vidámabbá válván nó- 
tazas mellett sokáig maradtak együtt. Más
nap az iskolás gyermekek tantestületes 
es jo barátai keresték szerencse kivánata- 
ikkal.

=  Pötvásár Kevevárán. Amint hi
vatalos helyről értesülünk, folyó hó 15-én 
vagyis a jövő szombaton új vásár lesz 
Kevevárán. A pótvásárt azért engedélyez
te a belügyminiszter, mert a Demeter vá
sár sehogyan sem sikerült. Mi ugyan a 
szombatihoz sem igen füzünk vérmes re
ményeket, hiszen most még pocsékabb az 
idő. Valóságos tengerár a vásártér. Leg- 
fejebb csapjanak egy csólnak vasárt.

=  Szép előmenetel. Lapunk a nyá
ron át volt szorgalmas és kitűnő munka
társa W e n n e r  Sándor budapesti szigorló 
győgyszerésÉ, Wenner Miklós közs, igaz
gató fia, kineveztetett a budapesti m. kir. 
egyetem növénytani intézetéhez demon
strátorrá, amely bizonyos havi díjazással 
is jár. A szép sikernek szívből örvendünk.

=  Táncvizsga. S o u r o u  Pá l  okle
veles tánctanitó tegnap este fejezte be 6 
hétre tervezett tánctanfolyamát, amely 
alkalommal a bemutatott különféle tánco
kon kívül egy egyfelvonásos színdarabot 
is adtak elő a tanfolyam növendékei. 
Szinrekeriilt Murai Károly „Virágfakadás“ 
c. egy felvonásos, a következő szereposz
tásban Kovács Péter — Domnár Sándor, 
Márta neje — Sepsey Zsuzsi, Nelli unoka- 
húga — Dauner Mariska, Ödön unokaöcs- 
cse — Mayer Jakab, Laci — Sirmhoffer 
Ulteriko, Kati cseléd — Mayer Mariska. — 
Az est lefolyásáról jövő számunkban bő
vebben fogunk megemlékezni.

=  Nyugtázás. A helybeli községi 
iskolák szegény tanköteleseinek téli ruhá
zatára e hét folyamán adományoztak a 
mai napig: Hübsch János 30 k., Behr Hu
gó 15 k., Jenota testvérek 15 k., Kacsina 
Lázár 10 k., Kosztics Koszta 10 k., Niko- 
lics J. Miklós 10 к , Pancsovai bank ke- 
kevárai fiókja 10 k., Julius D. 10 k., Klemm 
István 6 k., Csők Simon 5 k., Gunczy 
József 5 k., Hübsch Rezső 5 k., Baumann 
Sebestyén 2 k., N. 10 fill. N. N. 50 fill. 
Engler Lajosné 2 k.. Pintér Sándorné 1 k., 
Ivkov Vazul 1 k., Felbersohn 60 fill. Graff 
Jakab 1 к. 20 f. N. 1 к. Götz Hermann 
1 к. N. N. 1 к. Dinusz Jánosné 1 к., 
Behr Hugo 1 к. Sauerland János 1 к., 
Olvashatatlan 1 к., T. 1 к., Janies Dümené 
3 к., Olvashatatlan 1 к., Wenner Ferenc 
1 к., Török Gyulané 1 к , Szimics Velemir 
1 k., Leopold József 40 fill., Kapp János 
24 fill., Árva János 1 k., Stadler Emil 50 
fill., Ogrin István 60 fill., Strk Ferenc 10 
fill., Schirnhoffer Ulrik 50 fill., Dr. Rei
chel Frigyes 1 k., Déspenits Xenia 1 к., 
Dr. Bartulov Gáspár 1 к., N. N. 2 к., Dr. 
Bogdanov Vazul 1 к.. Mein Jenő 1 к., 
Csermák Vilmos 1 к., Regius Emil 30 f., 
Friedrich János 1 к., Widiner Ferenc 10 
fill., Pauli Lili 40 fill., Pauli Mariska 60 f., 
Seemayer József 60 fill., Kolmann Mór 
50 fül., N. N. 20 till., Paross 20 fill., 
Szmollény Károlyné 20 fill., Frühling Gus- 
táv 60 fill., Leopold József 40 fill., Radel- 
hófer Zsófia 1 к., Hoffmann Henrik 80 
fill., N. N.30 fill. Lazarovics Julia 1 k., Bos- 
nyákovics Vásza 2 к., Bomerszbach M. 1 к. 
Nedelykovics Julka 40 f., Tőry Rezső 20 f. 
N. N. 50. f. Dants Gyuláné 1 k. 20 f., 
Enderla József 60 f: Osztoics Anka 1 k., 
Szakács István 40 f.

=  Ritka alkalom kínálkozik uridiva*- 
cikkek clssó bevásárlására most Temes
váron, mert G u t t m a n n  H e n r i k  fel

hagyni szándékozik a Lloyd - palota mellett 
lévő fióküzletét.

Szerkesztői üzenetek.
Uj férj. Hát bizony ön óriási hibát 

követett el, amelynek mint látja, a kö
vetkezményei is szörnyűek.

Nekünk sem megy a fejünkbe min
den elnézésre kész jóakaratunk mellett 
sem, — hogyan lehet egy ember oly elbi
zakodott, — oly álnok, oly merész, a fe
lesége és az anyósa jelenlétében merni 
kijelenteni azt, hogy „ön ösmeri az anyó
sát jól“.

Hát igaz ez ? hát lehet egy anyóst 
ösmerni ? — hát nem méltán bűnhődik ön 
ezért a hazugságért ?

Hiszen ha távolról ösmerte volna is 
nem követte volna el ezt a baklövést és 
nem kellene most tehetetlenül panaszolnia, 
hogy az anyós felheccelte a feleségét, az 
asszony sir, zokog, a kezeit tördeli, az 
anyós tajtékzik, — az Ön élete pedig 
egy túlfűtött pokol.

És nem kellene most hozzánk kö
nyörögnie segítségért, és nem kellene most 
nekünk ily rém problémán törni a fejün
ket.

Hát jól van, — nekünk van szivünk; 
— ez egyszer kisegítjük, — bár nem ér
demli, — de legyen ez intőpélda.

Tehát! — legjobb az egyenes út, — 
lássa be és ösmerje el férfiasán, sőt lova- 
giasan, hogy nem volt igaza.

Szívjon vissza mindent.
Kérjen bocsánatot és jelentse ki a 

leghatározottabban, hogy ön az anyósát 
egyáltalában nem ősmeri, — sőt soha nem 
is kívánja megösmerni.

Tartson ki emellett megint csak fér
fiasán és rendületlenül.

Más orvossága nincs.

5739/912
Kevevára község elöljáróságától.

Árverési hirdetm ény.
Kevevára község elöljárósága köz

hírré teszi, hogy az orsságos vásárok heyl- 
pénzszedési jogának 1913 évi január 1-től 
1915 december 31 terjedő 3 évre való 
bei beadása céljából 1912 december hó 29 
délelőtt fél tiz órakor nyilvános szóbeli 
árverést tart.

Kikiáltási ár 16000 kor. árverezni 
szándékozók kötelesek 160 kor. ovadékot 
letenni. Esetleges zárt ajánlatok az óvadék- 
nek készpénz csatolásával a szóbeli árve
rés megkezdése előtt adhatók be a köz
ségi bírójával.

Egyéb feltételek a községi elöljáró
ságánál tudhatok meg.

K e v e v á r a  1912 évi nov. hó 29-én.
Tőry Rezső Kokora Illés

jegyző. biró.

Brock Illé s  és Fiai
K e v e v á r a .

Kiváló minőségű fajborok raktáron

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



4. oldal. _________

8708/1912 tlkvi sz'm.

Árverési hirdetmény és feltételek!
A ke ve várai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Klier Karolina verseczi lakos ja
vára Bogsán Jánosné szül. Buzejka Parasz- 
kéva, Bnzejka Giga és Buzejka Illia homo- 
kosi lakos végrehajtást szenvedett ellen 
112 ко ona 85 fillér tőke ennek 1912 évi 
január hó 15-től 6 % kamatai 6 k. 60 f. 
óvási 1/3 váltódij és 47 kor. 20 fillér 
eddig és ezúttal 4 kor. 30 fillérben meg
állapított, valamint a még felmerülendő 
költségek nem kültmben a csatlakozás 
kimondásával a homokosi 1204 betétben 
felvett ingatlanokb l Buzejka Gigát illető 
1/3 részére és a homokosi 1206 beltelek- 
beni ingatlanokból Buzejka Gigát illető 
1/2 részére Bosnvakovics testvérek javá
ra 64 kor. 44 fill. tőke ennek 1910 decz. 
10-től járó 5% kamata és 2 k. 60 fill, 
költség a homjkosi 1201 sz. betétben fel
vett ingatlanokból Buzejka Gigát és llliát 
illető 2/3 része nem \alimint a homokosi 
1206 betétben f e l v e t t  ingatlan Klíer Károly 
javára 271 korona 84 fillér tőke, ennek 
1912 évi márczius 6-tól járó 6% kamata 
és 56 kor. 20 fjllér költség kielégítése vé
gett az 1881 LX. tczikk 144 és 146 § - ai 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli s ennek jutalékért a 
következőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemp- 
lomi kir. törvényszék területén fekvő Ho
mokos község 1204 és 1206 sz. betétekben 
foglalt következő ingatlanok:

I a homokosi 1204 sz. betétben fel
vett.

A I 366 hí s h á z  672 ö. i. sz. ud
varral a beltelekben 253 öl és 367 hrsz. 
kert a beltelekben 156 öl 820 korona 
becsárban.

A t  2156/2 hrsz. az utó a Völgy 
dűlőben 97 öl 12 korona becsáraan.

A t  3590 hrsz. szántó az 1 dü őoen 
1 hold 336 öl 229 korona bejárban.

4959 hrsz. szántó a lí. dűlőben 1 h. 
106 öl 146 korona becsárban.
4821 hrsz. szántó III. dűlőben 778 öl 47 
koronában 5556 hrsz. szántó a IV. dülőb. 
910 öl 75 korona.

II a homokosi 1206 sz. betétben fel-
vett.

A t  2305 hrsz. szántó a deüblát fe
löli szántó 558 öl 67 korona becs Árban.

a homokosi 1204 betétben felvett 
ingatlanok 1/4 részére özv. Buzejka Sza- 
vetta javára bek. élethossziglani haszon- 
élvezeti jog ezen árverés által nem érin
tetik.

Amennyiben azonban a fennti ingat
lanokat a fennti szolralmi jogot megelőző 
tervezete fedezésére szükséges és ezennel 
2800 koronában megállapított vételár meg 
nem igértetnek az árverés nyomban ha
tálytalanná válik és az ingatlanok a fennti 
szolgalmi jog nélkül fognak nyomban 
elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
községházánál 1912 évi decz. hó 27-ik 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokos köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

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

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.

кя\А )Я  - T a n t a l  - K a n 4 7 l l l á U  kitün3 szer húgycsjfolyás, kankó, here-r\awa jan id i rxapozuidK ,ob hóiyaghurut és idült fehérfolyás
:: :: ellen. Meglepően gyors hat is. 1 doboz ára 3 korona. :: ::

h r  R m t a  - I n ip W lO  ezzel egyidejűleg használva. Orvosilag ajánlva. 1
U P . D U J ld  NlJCiXUU üveg 1 kor. 60 fillér; ehhez egy fecskendező fér-
:: :: fsaknak vagy nőknek 1 kor. 50 fillér. Eredményért kezesség. :.

ПпЗ\)£>Г^я1 - FI l l í H felülmúlhatatlan hatású testszaggatásoknál, reuma-,csuz-, 
u í u v ^ u o a i  I l u i u  fej_̂  fogfájásnál és bőrviszketegségnél. 1 próba üvegcse

:: :: :: 40 fillér 1 nagy üveg 1 kor. 50 fillér. :: ::

$ k rib a n e k  К . M .  gyógyszertára a „Kereszt“ -hez, T e m e s v á r.
:: Erzsébetváros.  XIV., Hunyatll -ut 3 0. ::

^ZZZZZZUZZ Viszontelárusitók jól fizetve.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -----------------------------------------

i  NYILVÁNOS KÖSZÖNET i  Könyvl(ö,öi műhelyemben
3  [5J m indenfé le  e s z a k m á b a
3 V» ilhc lm Ferenc gyógyszerész urnák, cs. és kir. udvari i—í

szállító ,Neunkirchen, Alsóausztria, feltalálója a LJ vágó  m u n k á la to k  a  l e g -
= W I L H E M - F É L E  T E Á N A K ,  g j  n a g y o b b  szak é rte lem -
3 Hogy én a nyilvánosság elé lépnek, teszem ezt azért, 0  m el e lk é sz ítte tn e k ,
я  mert kötelességemnek tartom Wilhelm Ferenc gyógy- rri :
31 szerész urnák Neunkirchenben, hálás köszöneíemet »Hl i» , n r . , r
□ nyilvánitani azon szolgálatáért, melylyel a Wilhelm- [5  11061*1311161* мОибППВ.
я  féle tea az én г я
3l [fi]

I  tájdalmas reumatikus szenvedéseimet | J  “ “
□ megszüntette és ezért azoknak, kik ezen rettenetes Ifi 1 a n о n c
□) betegségbe estek, ajánlom a tea használatát 4. heti VqI
S használat után nemcsak teljesen megszűnt a fájda'oin, “ { = f e lv é t e t ik  --
fi] hanem dacára annak, hogy már 6 hét óta nem fi
ni izsom a teát, az egész testalkatrészem megjavult. КП A 7 nhoT *lä iita i* .fj£ ln
s í  Én megvagyok győzőtve, hogy mindenki, aki ha- ^  e n a u t e i  - i e i e
fi sonló betegségben szenved, ezen tea használata ál- könyvnyomdában.
q tál a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy mint én, □]
Sf áldani fogja. “  .□ □
g Kiváló tisztelettel -

i  “tfíSSUí“ 0 L e h r l i n g
I  Ára csomagonkint 2 K. 6 csomag 10 K. i  w ird  a u fg e n o m m e n

sl Hol gyógyszertárban s drogeniában nincs, direkt küldés! 0  in d e r  O b e rläu te r’sche
а  __________ _____________  0  Buchdruckerei.
3lBll3[H]l3[3lHl[H]IfillHllHl[El[°l[fi][fi][fil[fil[3[sIlH]

. K E V E V Á R A / _______ ___

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 J° - 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 lOy/0 ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásá val 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- 
m tott 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 nov. hó 24-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.


