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A S Z 6 r 6 te t  Ünnepén. A szeretet nevében köt kardot juk. Ma csak paródiája van meg már
\ _  в к jó — ^  * oldalára az ember, hogy gyilkolással, az emberek között. Ügy látszik, hogy

-  er es óAse. vérrel, rablással hódítsa vissza azt az emberi sz ív , nincsen úgy megai-
Tolstoj, a szeretet modern pro- a földet, amelyen a szeretet Bölcse kotva, hogy a szeretetet önzetlenül 

fétája írja valahol, hogy ha most le- és dalnoka járt - kelt zengve az üdvö- fogadja magába. Ha két évezred 
szállana az Úr Jézus és végig tekin- zitő szeretet isteni ditirámbját; a minden lelkes apostola hiába fárado- 
tene a mai társadalmi viszonyainkon, szeretet nevében táncol parkettes, zott azon, hogy a szeretetnek helyet 
ostort fogna, mint hajdanta és csillogó termekben az ember, hogy biztosítson a szivben, ha a „szeres- 
végigsuhintana az emberiségen, hogy felsegélyezze a sebes, siró embertár- sétek egymást“ krisztusi szózat sü- 
eszméivel oly csúfságos kalmárkodást sakat; a szeretet nevében emel di- két fülekre talál annyi századon ke- 
űznek. Szemere György is azt írja szes palotákat, menhelyeket, hogy resztül: akkor talán anázárethi pro- 
gondolatdús színművében az „Ő“-ben hajlékot nyújtson azoknak, akiket fétának szeretet eszméje, csak égi 
Jézus, a szeretet, az önzetlenség, a épen a szeretet nevében tett hajlék- óhaj, mennyei idea, amely a földben 
nemes humanizmus első glóriás szó- talanokká s hogy épen ezen irgal- gyökeret nem verhet. Prohászka a 
cialistája, nem találná meg boldogító más szeretet nevében végezze rajtok magyar hon jelenleg legtüzesebb szó
eszméinek megvalósítását, nem talál- szeretetlen kerítő csábításait. S ma пока, egyik szárnyaló beszédében, 
ná meg azt az egy akolt és egy is, a balkáni ködös hegvecskék között, igazán találó valamit mondott, hogy 
pásztort, amelyet oly égi lánggal a krisztusi szeretet hívőit akarja fel- a világ tengelyei nyikorognak, mert 
prédikált. A názárethi Jézus, aki szabadítani a szeretetben egyesült meg kellene őket kenni a szeretet 
szeretetből, szeretettel, szeretetért halt szövetség, embertelen szeretetlenség- olajával. Azért a panasz, azért a sze- 
meg a kínos fán, nem ismerne rá a gél gyilkolva a félhold fanatikusait, retetlenség, azért a sok baj, azért a 
maga eszméjére, amely oly szép, oly Akárhová, az élet bármely hullám- kin és szenvedés, azért a szerencsét-
tenséges, oly magasztos, mint maga zását tekintjük, az az ideális szere- lenség e földön, mert a szeretet
az első prófétája. tét, amelyet Krisztus hozott, Krisztus nincsen meg közöttünk. Ha önzetlen

De azért mégis itt találná. Itt hirdetett, Krisztus megvalósitott élte szeretett volna közöttünk, ha ez 
találná, mint légies, üres, kongó frá- folyamán, amelyért a Kálváriára há- irányítaná cselekvéseinket, akkor 
zist, mint jól csengő cégért, amely gott, amelyet tizenkét egyszerű após- máskép festene a mai sanyarú élet. 
alá hazugság haszonlesés érdek és tol hintett szét az emberek között, Nem volna akkor a szenvedés ten- 
önösség egyaránt megbújnak. eredeti fenségéből kifordítva talál- gere az emberek között, mert azokat

m A D г» Л Ezen az éÜelen született me& Jézus, a a maSasabb régiók felé, hogy trónjába1 A K I A ,  zsoltáros Dávid királyi sarjadéka. Az a ültesse a száműzött igazságot, hogy verő-
— « —  dúsgazdag, mélységes, surgárzó egyéni- fényessé varázsolja az elsötétült életet.
Jézus. ség, amelyből merít tartalmat azóta ki- E csendes éjben jött glóriás nagy-

Berkes József. fogyhatatlanul a lelki nemességre a szel- szerűséggel, didergő szegénységgel.
Valamikor réges - régen csendes éj lemi eleganciára óhajtozó ember. Ezen a *

borult a földre. Ép oly csendes, ép oly bűvös, pásztorfurulyás, havas éjjelen jött Fenséges a nap a maga perzselő
varázslatos mint a tegnapi. Titokzatos, közénk Az, kire az emberiség várakozott füzében. A bolygók utána kullognak a 
telve epedével, telve vágyódással. Négy évezredeken keresztül oly ideges epede- végtelen világűrbe, hogy el - elcsenjenek 
ezer év türelmetlen óhaja összpontosult zéssel. Nem várja az ara kedvesét türel- tő e egy kicsit a ragyogásból. S a nap 
ez éj csillagos mosolygásában. Volt már metlenebb, édesebb, tüzesebb, tapadobb ukarkod.k, -  oszt bőkezűen s mégis 
éj, sok éj, .amelyen ragyogtak reszkető vággyal, mint az emberiség Jézust a fényé csillogása el nem apad, sót annyit
fénnyel az ég csillagai, amelyen örvendve legmagasztosabb a leg,stembb de egyben oszt nekik hogy e hűtlen csavargók meg
lejtettek a ravasz hold hamiskás sugarai, a legemberibb egyemseget Variak hogy el ,s szórjak azt, amit nyertek.
T4 .. , .............. , emelődének, e kevei epubenek, szí Valami ilyenfele Krisztus sugarasDe ilyen különös, ilyen megmagyarazha- vele emeiuujci c ’ F J ’ . , . . . .  A ,

A  . , .. „  q vével nemesedjenek. Várták, mert varniok egyemsege is magasan delel, vakítóan
anu egyedü 1 ej, mint ami > | kellett valakire, aki kilendítse őket a kö- szórja ragyogását s az emberek bolygók

csendé8 ej volt, ilyen még nem borult e ke net tespe(|ésbö, módjára imbolyognak utána, hogy fényt,
о ( e ere. Csendes volt, min a egn. , '  ̂  ̂ megjött ennek a misztikus pompát, ragyogást szépséget, kellemet,

de telítve valami olyasmivel, aminek mo *  L d jfb e n . lelkiséget lessenek el Jézus" kifogyhatat-
a csendben, titokzatosan, csak az égbolt ejjeine Jemberek közé az „nt igaz- lan egyéniségéből.
UiHöklő csillagainak diszkrét enyessige « Lejött, hogy út legyen — Ez a nap ama csendes éj szülötte,

mellet szabad volt megtörténnie. Sílfe
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elapasztaná a szeretet. Sugaras, tün
döklő volna az élet, mint a tavaszi 
napsugártól beragyogott ébredező 
természet. Bár ma a szeretet ünnepe 
van, annak a szeretetnek ünnepe, 
amely a m a napon szállott le közénk, 
bár ma csak a szeretetnek rózsás 
szemein 1 ellene az életben szétnéz
nünk, mi nyugis csak elbúsong, 
mert semmi sincs távolabb tölünk 
a mai nap, mint éppen az, amit ma 
ünnepiünk, amit ma zengünk, aminek 
ma örvend apraja-nagyja a világnak. 
A szeretet ünnepe van ma, de amely 
szeretet csupán csak égi tünemény, 
csupán csak magasba szárnyaló idea, 
és nem földi valóság. Óhajtozunk 
utána. Repülünk utána, kergetik a 
nemes lelkek, hegy közénk hozzák 
ide le, de amikor leszáll közénk, 
csakhamar elszáll innen, mert az 
emberek nem adhatnak neki otthont. 
Főleg ma látjuk szépségét, áldását, 
ma érezzük hiányát, amikor ünnepel
jük.

Ha már nincs közöttünk meg a 
bethlehemi Jézus magasztos szere- 
tete, köszöntsük legalább őt, e szere
tetnek dalnokát, hirdetőjét, bölcsét 
és prófétáját. Dicsőség neked, beth
lehemi kisded, hogy közénk hoztad 
azt a szeretetet, amelyet a földre 
szoktatni az emberi szív lalín soha
sem lesz képes.

KERESEM A SZÓT. . .

Óh szent Uram — elvesztettem a szót, 
Mely egykor Téged idézett! 
Elvesztenem a drágakövet,
Amitől a honiokom szép lett — 
Elvesztettem a szót és benne 
Az üdvösséget . . .

Hiába tárom feléd a karom :
Tudom már, hogy el nem érlek — 
Elvesztettem a szót s a szíved,
Mely egykor a szívemen égett — 
Elvesztettem a szíved és véle 
Minden szépséget . . .

De most magányom újra felgyűladt — 
És újra tüzel az álmom.
Akarom a szót — keresem a szót — 
Viaskodom — hívom és várom :
Szent szó szállj vissza — nem lehet 
Sokáig várnom.

Ki akarlak ürítni, mint a bort — 
Mint a tüzet: szítni akarlak —
Mint fénylő csóvát: elébe hajítni 
A halovány hajnalnak —
A homlokomra akarlak tűzni 
Dísznek, diadalnak . . .

Még egyszer — s mindörökre én Uram 
Akarom, hogy így láss engem — 
Hogy enyém legyen a szépség: a szó— 
S Tiéd legyen a lelkem —
Enyém legyen a mámor s a szíved 
Tiéd a szerelem . . .

„KE VE V Á R  A.“

H Í R E K .
=  ev. istentisztelet. Holnap

Knrácsony inásodnapján december 26-án 
d. u. 2 órakor a polgári fiúiskolában űr- 
vacsorával egybekötött német istentiszte
let lesz, amelyen W a l l r a b e n s t e i n  
Jakab lelkész ünnepi beszédet mond.

=  Űj bíró. A nálunk is előnyösen 
ismert s a helybeli kir. járásbíróságnál 
működött bírósági jegyző Dr. P a u l i n y i  
Gynla, aki jelenleg a fehérlemplomi tör
vényszékhez van beosztva, a napokban 
tette le jó sikerrel a bírói vizsgát.

— Peíry — a csángók vezére. Meg
hatóan érdekes, naivul lelkes dolog esett 
meg a napokban Székelykeve községben. 
Ott időzött ugyanis Petry Zsigmond, kincs
tári telepkezelő, hivatalos ügyeinek elin
tézése végett. Befejezvén ügyeit a vendég- 
szerető S c h e l l i n g  plébánoshoz tért egy 
kis gondűzőre. Egyszerre csak nyílik az 
ajtó és hatalmas deputáció masíroz be a 
szobába. Csángók jöttek. Tisztelettel kö
szöntek s egyikük magyaros nyiLtsággal 
a lelkesedéstől könnyes szemekkel körül
belül imigyen szónokolt. Nagyságos Ú r! 
Háborús az idő. Veszödelembe a magyar 
haza a szerbektűl. Azért meginstáljuk a 
Nagyságos Urat, járja ki a magas kor
mánynál, hogy osszon ki Székelykeve pol
gárai között ezör drb. jó fegyvert. Máj 
mi megvédjük ezt a szép déli vidéket. 
Megvédj ük Rubint is. De mer vezér is 
köll, hát mi (Ismerjük a Nagyságos Űr 
katonás bátorságát, és székely büszkesé
gét. Kérjük ennek okáér, legyen a mi 
vezérünk. Elmegyünk mi a tűzbe is a 
vezérrel.

Elmondván ezt a na*iv, de magyaros 
lelkesedéssel áthatott beszédecskét, várták 
a „bo l dog  i g e n t “ alázattal.

A Nagyságos Vezér, megvigasztalta 
a deputációt és mindent megígért.

Egyszerű, a szimplaságig naiv volt 
ez az egész eseményecske, de a könnyekig 
megható. Eszünkbe jut, hogy bizony, biz
tosabb volna a Délvidék, h i ily hazasze
rető székelyek laknák mindenütt.

Ma magunk részéről üdvözöljük a 
Nagyságos Csángó - Vezért!

=  A bársonyruhás Dalila a dutyi
ban. Ki nem ismerné Kevevárán a bár
sony ruhás, nagy kalapos, aranycsattos, 
apró lépésű Dalilát, Ruszovácznét ? Nem 
igazi kevevárai, aki őt ne ismerné, de 
még nem is férfi, öreg, vagy fiatal. Hát 
ez a Ruszováczné, a modern Dalila, du- 
tyba került, mert az ó-testamentumi Da
lila példájára előbb ineg-megfigyelgette a 
magyar Sámson mindennemű erejét s az
tán Belgrádba liferálta, a filisztusokhoz, 
(hogy a hasonlatnál maradjunk). Szóval 
télnek idején hűvösre került kémkedés 
miatt R u s z o v á c z n é  Dal i l a .

Bizony nagy kalap alól is kikandikál
nak a kémkedő szemek. Iszonyú szenzá
ciót keltett a hir Kevevárán.

És méltán. Mert hogy férfi vállalkoz
zék kémkedésre, hát az még csak úgy- 
ahogy természetes, de hogy egy szép asz- 
szony is azzá legyen az már egyenesen 
szenzáció.

Hogy miket súgott Belgrád felé nem 
írjuk meg, s nem is érdekes ez, ed  majd 
a hivatalos vizsgálat állapítja meg — a 
szenzáció az, hogy hűvösön Dalila.

=  Székelykeve bevonúló rezervis- 
tái. Kilencen mentek a csángó fiúk egy
szerre Versecen át felfelé. Eljött persze a 
stációhoz: nagyapa, apa, anya, no meg

az anyjuk is u csemetével egyetemben. 
Persze megmozdult a szív is a vonat fütty
re, nemcsak az eredeti Stefensohn-féle 
mozdonyunk. De azért nem sírt, egyedül 
csak az „anyjuk“, ő  tudta persze e g y e 
dül ,  hogy mit jelent az, ha az „apjuk“ 
Boszniába megy ágyúk elébe. A többi 
honn maradt, lelkesítette a vonat ablakani 
kitekingő rezervista gyerekeket. Ne félje
tek fiúk, bátran a rácnak, ha veri a ma
gyart. Akik látták e szóval le nem irható 
eseményt, mind azt mesélik, ha ily lelke
sedéssel mennek a magyar katonák az 
eset eges háborúba akkor reménységünk 
a diadal.

=  A diákok karácsonya. Megvolt 
már az is, amitől államaikban is retegtek 
a diákok, a karácsonyi intés. Sokat intet
tek sok cédulát kaptak a szülők. Megér
demelték. Azon lehet csak elgondolkozni, 
hogy vájjon helyén való e, éppen kará
csonykor, a gyermekek ezen egyedüli 
öröm ünnepén oly kegyetlenséggel beron
tani s elrontani a gyermekek és s: ülök 
örömét egyaránt. Nem a tanárikart hibáz
tatjuk, ők csak kötelességüket teljesítet
ték, de igenis hibáztatjuk azt a rideg 
rendszert, amely sem örömet, sem erköl
csi emelkedettséget sem a gyermekek lel
kének zavartalan örömét tekintetbe nem 
veszi. A paragrafus előbbre is megszab
hatta volna azt, amit most később meg
tett, de szívtelenül és minden humanitás 
nélKÜl.

— A polgári leányiskola Karácso
nyi ünnepélye. Szerdán este 6 órakor 
tartolta a polg. leányiskola karácsony, 
ünnepélyét, amely eléggé volt látogatvai 
Izgalmas, években többen is voltak, de 
tekintetbe véve a lelkeken uralgó háborús 
félelmet és az eléggé drága belépő dijat, 
mégis meg lehetett az iskola elégedve az 
erkölcsi, meg az anyagi sikerrel is. A mű
sor minden száma gondosan előkés itett 
és jól betanult produkció volt. „A kará
csonyi tréfa“ című egyfelvonásos hatását 
nem tévesztette el. Polgár Margit kisasz- 
szoay és Pintér Gizela tanuló által elő
adott négykezes azonban több figyelmet 
érdemelt volna. Sok diák ugyanis ily faj
ta symfoniák iránt nem bírván még a 
kellő érzékkel, folyton beszélgetett, ami 
a figyelni akarók élvezetét is erősen za
varta. Szépek voltak Gárdonyi Gézának 
a „Karácsonyi álom“ c. színművéből kivo
natolt részei. Ezek mindenkinek osztatlan 
és élénk tetszésével találkoztak. A siker 
főrésze Gyöngjös Pánin tanárnő számlá
jára írandó, aki fáradságot és időt nem 
kiméivé elkövetett mindent, hogy a közön
ség várakozásának minden tekintetben 
eleget tegyen, ami sikerült is neki. Az 
ünnepélyen egyes nemesleikű adakozók 
a jótékony cél érdekében a meghatározott 
belépő díjon felül is fizettek, akiknek az 
iskola ez utón mond hálás köszönetét. 
Ezek a következők:

Obcrläuter Róbeitné. 4 k., Paull János, 
Láng János, Jánits Demeterné 2 k., Skra- 
bák Géza 1.80 k., Kohn Ignác 1.60 k., 
Paull Sándorné, Schnabel Rudolfné 1.40 k., 
Schlarb Fülöp 1.20., Palanaesky D, Dinusz 
A, Papp Józsefné 1 k., Dinusz J., Dr. 
Bogdanov V., Wenner M., Tory R., Mein 
J., Berkes J.. Nikolajovics N., Lichtenstein
D., Dr. Bartulov G., Lakner N., 80 fillér 
Pillya Gy., Klein T. Balián N., N. N. Pri- 
bis Ö., ifj. Wenner F., Hübsch J. 60 fill. 
Tamás A., Enderla J., 30 f. Mayer A. Nica 
P., N. N., 20 f., N. N. 10 f. Az ünnepség 
összes bevétele 157 kor. 20 f. volt.
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sárnap délután 3 órakor tartotta meg e sokétól és főleg abban fognak az eddigi-
havi rendes gŷ  к sét, amelynek tárgyso- extől eltérni, hogy a bankjegy rajza és ПуЯСУЛТ' 1 ^ Я ¥ * Я  ^С Г1¥1'17 '1
rozata a következő volt: 1. Himnusz, fine- . színe mindkét oldalon teljesen különböző J  1
lelte az ifjns'g- 2. A táncos szamár. Sza- | lesz. Az Osztrák-Magyar Bank most hir- r
valla Marx Ferenc ip. isk. Ili. o. t. 3. d üményben teszi közzé, hogy e hó 23-án Я  ¥*£*¥! I Y 1 ?
Szeget szeggel. Szavalta Rippel József ip. fogja az uj százkoronás bankjegyek kibo- U 1  •
isk III. о. I. 4. Menyből az angyal. Ka- cs'kását közzétenni és ugyancsak hirdet- ^  „
rácsonyi ének. Énekelte az ifjúság. 5. A menyben közli majd annakidején a most Г вП У О  J O Z S e f
dohányzásról és annak az ifjúságra való to.ga!omba bvö százkoronások bevonásá- T „ ■ n i • .. k _ , .
káros hatásáról Wenner Ferenc ip. isk. nak módozatait. Az uj bankjegyek leírása Temesvar-Belvaros, Mercy UiOa i2 Telefon 11 — 96

l  tanító tartott előadást. 6. A Szózat elének- a következő: ° =r=n= női felöltők áruháza =

,e8eVei - aKereske(!őg itjak mulatsága. A nu ;, hó m Tsodikfróf^áe^át К акого- ??.gI,a" angol himalaya kelméből 39 k-tól
kevevárai kereskcd > ifjúság 1912 decem- „ám szóló jegyei 163 milliméter szélesek fel|ejb' .
bér 26-án a Magyar király szállodában és 108 milliméter magasak, vizjegy nél- P'üskabát. — — 52 k.-tól feljebb
zártkörű táncmulatságot rendez, amelynek kuli papíron vannak nyomatva, az egyik Seálakin plüskabát — 120 „ „
tiszta jövedelme, szegény tanútok segélye- oldalon magyar, a másikon német szöveg- Perzsa kabát — 450
zésére fordittatik. Belepti díj hölgyeknek gél. A tulajdonképeni jegykép mindkét ol- Kosztümök — 90
Г0 fillér uraknak 1 korona. Tekintettel a dalon 151 milliméter széles és 96 millimé- £ Ufc,ZLLUIlüK ™ ”
j.tékony célra felülfizetések köszönettel tér magas. A bankjegy rajza és színe tíluzok ~  ~  íj ”
fogadtatnak és hirlapilag nyugtaztatnak. mindkét oldalon különböző. A magijáról- Szinhazi csipkebluzok 10 „

A teli mozik. A Hoffmann-féle да[ rajza és alapnyomata tarka. A derék- Szörmegarniturák (boa és muff 22 koro-
bioskop is meg a Janits-féle Koloseum szögű guilloche-keretnek jobboldali ré- nától feljebb,
mostanában zsúfolva van közönséggel úgy, szén tojásdad alakú guilloche-szallag arc- n A , . ,, .
bogy némelyek nem jutván helyhez kény- élben ábrázolt eszményi fejet övez; ez I ^ azdag választék gyeimekilibákban, 
telenek hazamenni. Ennek oka a műsoron alatt hosszúkás guillocheban a fehér „100“- A leszállított árak kirakataimban láthatók,
szereplő háborús ké| ek. Igaz, hogy ezek as szám, még legjobb hosszú derékszögű
a felvételek igazi ütközeteket nem mutat- pajzsban e büntetési határozat van nyo-
hatnak, mégis jellemző a közönség túlcsi- matva:
gázott háborús érdeklődésére. „A bankjegyek utánzása a törvény szerint bünteltik“. ' "  -----------

=7 Lámpások Kevevárán. Nincs még A fejrajzot jobb és bal felől két bősz- 934/912 szám.
itt a villany, es egy két hónapon belül, szu? három részből álló függélyes guilloche
alig is lesz. ^otetpen volnánk hat kény- szegélyezi, melyen fent fehér alapon nyo- ArVPTÍPSil b i r d p t lT I P í lV
telenek botorkálni tovbabbra is. Mert Ke- mat0tt, sötét szinü „10ö“-as szám látható.
vevára utcái allo lámpásokkal ugyancsak E rajzoktól balra van elhelyezve a ma- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
gyérén vannak megvilágítva. Node, tesz- gyar szöveg. Tovább balra köralaku guil- évi LX. t.-c. 102 §-a  értelmében ezennel 
kelőitek n szerbek.es nekünk muszáj lám- Jocheban a magyar szent korona országai- közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já~ 
pasokap hordani. Nagy az ut a szerbektől nak címere és ettől jobbra a vörös színű rásbiróságnak Sp. I 357/6 1912 évi sz. 
a lámpásokig, azért nem iŝ  fojtjuk meg S0r0/at és szám láthatók. Az alapnyomat végzése következtében Dr. Bogdanov V. 
az összefüggést, különben rank húznak a domborműves modo ban nyomatot „100“- kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
derest.  ̂ Csak annyit jelzünk,^ hogy este ag szamok és guilloche-disz képezik. Szubotics K. Pera kevevárai lakos javára
a dutyi reme fenyeget. így hat-se villany д n é m e t  0 i d a l jobb részén tojás- delibláti lakos ellen 707 k. 19 f. s jár.
se eleg inas lámpás nem leven, cipelünk d?d aJaku guilloche-keretbe foglalt szem- erejéig 1912 évi augusztus hó 5 foganato- 
mozgo lámpást, es mégis világosok az ut- benéző eszményi 'fej van, melyet négy sitott kielégítési végrehajtás utján le-és
г 1П1к iíf-n  ̂haiSZ1T? szomsze  ̂ testve1reink guilloche-rozetta övez. E négy guilloche- felülfoglalt következő ingóságok u. m. : 
feszkelodesenek. Komikus néha csak az, ^ zetta ,egfelsőbbikét jobbról és balról, korcsmái berendezések és sör aparatus 
hocy a hold is világit, es lámpát mégis götét a]apon febér színben nyomatott nyilvános árverésen eladatnak.
Ken vinnünk. 100“-as számok szegélyezik, mig az alsó Mely árverésnek a kevevárai kir.

=  Kartel a sződavizgyárosok között. rozettában fehér írással a büntetési hatá- jbiróság 1912 - ik évi 548/4 számú végzése 
Községünkben tudvalevőleg 3 szikvizgyá- rozat olvasható. A jegyképnek valamivel folytán 707 kor. 19 fill tőkekövetelés, 
ros és pedig Hoffmann Lipót, Nikolics k|sebb baloldali része a bankjegy szöveget ennek 1912 évi május hó 1 napjától járó 
Miklós és Eller Ferenc. Ezen jó urak ősz- tartalmazza, ezután az ausztriai császári 5% kamatai, l/6 °/0 váltódij és eddig 
szeállottak és szerződésileg kötelezték ma- gag és a cégjegyzés következik, ezek alatt összesen 203 kor. 62 fill, biróilag már 
gukat, hogy ezentúl a szódavizet 8 fillér- pedig a jegy névértékének megjelölése megáll költségek erejéig I 0 alperes lakásán 
jé vei szállítják a házakhoz. Csak a viszont- nyolc különböző nyelven. A zöldszinű jegy- tására 1913 évi Január hó 4 napjának 
elárusítók kapják 6 filléreit üvegjét. Most k* t derékszögű guilloche-keret övezi. d. e. 10 érája hattfrideül 1 itf zetik és ah-
már nem marad más hátra, mint tiszta hoz a venni szándékozók ezennel oly meg*
vizet írni. ---------- jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett

=  A kevevára szegényiskolás gyér- S z e r k e s z t ő i  Ü z e n e t e k .  ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107 és 108
mekek felruházásához még hozzájárult: §-«» értelmében keszpenzfizetes mellett
Schlarb Fülöpné 2 k., Adainovics Mihályi Fatime. A versíráshoz nemcsak sor- a legtöboet ígérőnek, szükség eseten bees
ne 1 k., összesen: 76 tanköteles lett téli tüzek kellenek és bennragadó ihle', ha ar011 alul ls el fognak adatni. e
ni havai ellátva; melynek gyűjtött ellenér- nem az ihlethez kell még ékességes külső , Amennyiben az cluverezendo^mgo- 
téke: 277 k. A közs. iskolák igazgatósága forma: nyelvtan, ritmus, rim, és szókincs sagokat masok i sl e es felulfogla tattak es 
az adakozóknak ez úton hálás köszönetét js. Pedig abból, l.ogy régóta őrizte meg azokra kielégítési jogot nyertek vo.na. 
mond. liliomiát, amint ezt verséből látjuk, a mi ezen arveres az LX. t. c. 120 §. erteline-

=  Az új százkoronás. Az osztrák- dicső dolog, az is következik, hogy a vers ben ezek javnra is elrendeltetik.
Magyar Bank tudvalevőleg uj százkoronás e kevés kellékeit is meglehetett volna Ke ve vara 1912 évi dec. ho 23-en.
bankjegyeket bocsát az idén forgalomba, régóta tanulni. Nem közölhető. Oisó J. kir. bír. vegiehajto.

S o k  Fpiiioréc? ifiß fttäkav iiL  h a  nagy  m űkereskedésében  szerzi be, é r ték es  m i á r i v a k j  Valódi ЬуЩ .

Karácsonyi ajándékait ™ k’ m”"e'" “ U S '  eiEsl a
О Т Г П  I I  П  Г  П  I /  bámulatos olcsó, leszállított alkalmi szabolt árak mellett vásárolhat.N I I  К l\l H Г  К К K e p k i á l l i t á s  e  h ó  1 0 - t ő l .  S z a b a d  m e g t e k i n t é s
^  Temesvár-Belváros, Merczy-utca. Telefon 11-77.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Bogdanov Vásza kevevárai 
ügyvéd által képviselt Brücker Jakab ho- 
mokosi lakos végrehajtatónak javára Ivacs- 
kovics Milánná szül. Székülics Vidoszava 
homokbálványosi lakos végrehajtást szen
vedett ellen 900 kor. tőke ennek 1912 évi 
október hó 9 - napjától járó 6 % kamata 
48 kor. 20 fill, eddigi ezúttal 20 kor.-ban 
megállapított, valamint a még felmerülen
dő költségek kielégítése végett az lööl 
évi LX. t. ez. 144 és 146 §§ -ai alapjan 
az alább körülirt ingatlanokra az árve
rést elrendeli s annak feltételeit a követ
kezőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a feher- 
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község 1/259 (111/666 855 VI/1279) 
lapsz. tlkvben foglalt következő ingatlanok

209 hrsz. 239 stb. hat 3 hold I. oszt 
szántó 1/4 része 243 korona becsárban.

209 hrsz. 267 stb. hat 3 hold II. o. 
szántó 1/4 része 137 kor. 25 f .  becsárban

209 hrsz. 277 stb. hat 2 h. 800 n.-öl 
gyümölcsös 1/4 része 232 kor. 75 f. becs
árban.

162 hrsz. 209 hat 1 hold 370 n.-öl 
gyümölcsös 1/4 része 66 k. 25 f. becsár
ban.

hrsz. és hat nélküli 400 n.-öl gyü
mölcsös 1/4 része 17 kor. becsárban.

457 hrsz. hat 266 n.-öl szőlő 1/4 ré
sze 51 k. 75 fill, becsárban.

173 hrsz. Hutw. hat. 3 hold I. oszt. 
szántó 1/4 része 191 kor. becsárban.

265 sz. ház és 400 n.-öl házhely 1/4 
része 203 kor. 40 f. becsárban.

Ezen ingatlanjutalék 1/4 része özv. 
Ivacskovics Zsivka javára bekebelezett 
élethosziglani haszonélvezeti jog ezen ár
verés által nem érintetik.

Amennyiben a fenti szolgalmi jogot 
megelőző tehertételek fedezésére szüksé
ges és ennek 2500 kor-ban meg áll api! o tt 
vételár meg nem Ígérteinek, az árverés 
nyomban hatálytalanná válik és a fenti 
ingatlanok jutaléka az 1881 LX. t.-c. 163 
§-a értelmében a fenti szolgalmi jog nél
kül fognag nyomban elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés deliblát 
községházánál 1913 évi február hő 13-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 
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 
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 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó

Nyomatott Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


