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Mindenesetre elismerendő és ho
norálandó az az igyekezet, amely az 
utóbbi években községünk vezetősé
ge részéről érezhető volt, s amely
nek már megvannak a maga látható 
nyomai is: t. i. az az igyekezet, 
amely községünk nívójának, kereske
delmének és iparának emelését kul
turális és életrevaló intézmények lé
tesítésével kivánja lehetővé tenni, el- 
söpöive azt a maradi rendszert, amely 
az ( gézLCges fejlődés útjába állott, 
azt Ltoicus, maradi politikájával úgy
szólván tönkretenni kívánta.

Ma már más világot élünk. Köz
ségünk polgársága és vezetősége las
san belátta, hogy igy nem lehet zöld 
ágra verődni, belátta azt, hogy kul
túrát, csak kultúrával lehet teremte
ni, s igy indult meg az a lázas mun
ka, amelynek célpontja az új, a nagy 
és forgalmas Kevevára.

Jelen cikkemben nem korholni 
kívánom a vezetőségét, csak egy 
két olyan kultúrális és talán hygie-

T Á R C A.
-----*Hf—

Különös boldogság.
Cserhalmy Dániel a jószívűségéről 

hires váraljai földesúr házassága azok 
közé a ritka házasságok közé tartozott, 
amelyeket nagyon boldogaknak, teljesen 
felhőteleneknek szoktunk nevezni.

A két élettársat az idők folyamán 
az egymás iránti tisztelet, a kölcsönös 
megbecsülés és szeretet annyira egymás
hoz fűzte, hogy nem látszott létezhetnie 
egy olyan ha'alomnak, amely a két házas
fél boldogságát meg tudta volna zavarni, 
amely éltük derűs egere felhőt tudott vol
na varázsolni. . . .

S mégis! — A sors utjai kiszámit- 
hatatlanok!?

* * *
Cserhalmyt egy Ízben egyik régi 

jogászkori barátja, a szépségéről és kaland
jairól hires Csemicsey Béla kereste fel.

A gazdag, élte delén levő férfinek 
egyetlen és nem epen díszes szórakozása

nikus szempontból is nagyfontosságú 
hiányra akarok rámutatni, amely 
hiányokat, ha másképen nem, hát a 
községnek kellene pótolnia.

Ilyen nagy és égetően sürgős 
kérdés egy gőzfürdő létesítése volna.

Azt hiszem nem kell itt bőveb
ben indokolnom ennek az intézmény
nek a szükségességét, amennyiben 
oly régóta és á legszélesebb körök
ben majdnem folyton sürgetik egy 
ilyennek a létesítését, sőt több Ízben 
már arról is volt szó, hogy egyes 
magánemberek létesítenek is majd 
egyet.

A terv azonban csak terv ma
radt; s ennél továbbra még nem igen 
ment egyik vállalkozó sem.

Tudomásom szerint több űr je
lenleg szintén egy gőz és kádfürdő 
tervezésével és létesítésével foglal
kozik.

Mindenesetre ez a terv is érde
kes, és jó is, de félő, hogy mint az 
előbbiek ez is csütörtököt mond majd. 
Mindenesetre nem volna helytelen 
dolog, ha a vállalkozók esetleges tá
mogatásért a községhez is fordulná-

a kalandravágyás, az elcsábítás volt, 
aipeiy operációi szépsége, megnyerő kül
ső modora és fellépése, nem kevésbbé 
óriási, folytonosan lebilincselő beszédtéch- 
nikája folytán rendszerint eredménnyel is 
jártak.

Rossz hajlamának a jelen esetben 
sem tudott ura lenni és régi jóbarátjára, 
gyermekkori játszótársára való tekintet 
nélkül, annak legszentebb, legértékesebb 
tulajdonát, családi boldogságát kísérletté 
meg felrobbantani — sikerrel----

A derék, az életet csak a derűs, az 
emberekét csak a jellemes, tisztességes 
oldalról ismerő, tapasztalatlan földesúrnő 
a Don Juan csábításainak nem tudott 
ellentállani!. .. >

Szegény Cserhalmy látta, érezte, mint 
hidegül el irányában felesége. Látta, érezte, 
hogy hitvestársa érzelmei egészen megvál
toztak. . . Tudta, hogy családi boldogsá
gát a rombadőlés veszedelme fenyegeti, 
de bízott benne, hogy' felesége érzelmei 
majd csak megváltoznak és ő ismét bol
dog lehet.......

nak, amennyiben ha már a fürdő 
kérdése dűlőre jut, akkor aztán, ha 
másképen nem, hát a község támo
gatásával egy olyan fürdőt is léte
sítsenek, amely a hygienikus kövér 
telmények meg is felel, s nem egy 
olyat, ahová az ember azért megy, 
hogy tisztálkodjék és utólag még 
piszkosan kerüljön ki belőle.

Vagy ha másképen nem, vegye 
az ügyet a község a kezébe.

A vágóhídra a község úgyis sok 
pénzt irányzott elő, s amint értesül
tem, a minister a költségtervezetet 
jól megredukálta. Itt van annyi feles
leg, amelyből egy gyönyörű gőzfürdőt 
lehetne létesíteni.

Ott van a régi községháza. Iga
zán szebb, jobb hely gőzfőrdő céljá
ra nem nagyon volna. Az épület 
átalakítása, fürdőmedence, gőzfülke, 
egynéhány földbe sülyesztett fayen- 
ce vagy kőkád nem kerülne olyan 
horribilis összegbe. A fűtő, illetőleg 
vízmelegítő test sem emésztene fel 
óriási összegeket. S az egészhez 
egy j°, vízben'pö ártézi kút kellene, 
amelyből egy kis elektromotorral a

Cserhalmy egy sürgős ügy tárgyalá
sa miatt több napig a fővárosban tartóz
kodott, s az első alkalommal örömmel 
sietett hazafelé. — Hátba odahaza újból 
a régi, derék, szerető feleség fogadja ?. .

De reményében nagyon csalatkozott!
Kastélyába belépve már a portás sze

méből észrevette, hogy valami nagy baj 
történt.. . .

— „Jelentem a Nagyságos Úrnak, 
hogy tegnap délután a nagyságos asszonyt 
Csemicsey Béla nagyságos úr látogatta 
meg, majd mindketten a Csemicsey úr 
kocsiján elmentek. A nagyságos asszony 
egy nagy koffert is vitt magával és azt 
mondta, hogy hirtelen el kell utaznia és 
a nagyságos úr is tudja, hová utazik.“ ‘

Cserhalmy előtt forgott minden. Most 
már érezte, már tudta, hogy amitől úgy 
rettegett, — a katasztrófa bekövetkezett...

Végre is nyugalmat parancsolt magá
ra és hűséges szolgájára támaszkodva szo
morúan, könnyező szemmel ment fel lak
osztályába. A fényes termek, a homályos 
folyósok, a kinn elterülő óriási minden- 
ségben csak egy romhalmazt, egy teine-
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vizet könnyen fel lehet a padlás 
víztartójába, illetőleg a melegítőbe 
szivattyúzni. S meg van egy kényei- 
mes jó gőzfürdő, s az egész ha fel- 
emésztene 20-30.000 koronát.

Higgy]e meg a község vezetősé
ge, hogy Kevevára lakossága, mint 
egy Messiást várja ezt az intézményt, 
ami nem is csodálható egy olyan 
intelligens nagyközségben, a mely 
e tekintetben nagyon sok magyaror
szági városon is túltesz talán.

A másik dolog, amiről meg kí
vánok emlékezni, egy sétány, egy 
kis liget volna.

Igazán gyalázat, hogy egy ilyen 
helyen, mint Kevevára nincs egy 
rendes sétány, rendes kis liget. Pe
dig Uram Istenem csak egy kis jó
akarat kellene, s az is meg volna.

Itt van az Erzsébet liget. Ott 
díszeleg a község közepén, senki sem 
törődik azzal, csak a tyúkok és ka
kasok, amelyek ott kaparásznak.

Node azt hiszem, ha már vala
minek liget a neve, akkor legyen 
az liget is. Állíttasson fel, köz
ség vezetősége egynéhány villany
lámpást benne, rendeztesse egy kis
sé az utakat, azt a néhány eltorzult 
ákácot hajittassa ki onnan, parkiroz- 
tassa egy kissé. Egy néhány fenyőfa, 
egynéhány hársfa, vagy bálványfa
csoport, egynéhány szép, jökorban 
tartott akácfa, rendben tartott pázsit 
és Kevevára közönsége legalább el 
tudna néha sétálni ligetben is és nem 
volna kénytelen, azt az egézségtelen, 
poros levegőt szívni az utcán, ha már 
a szobából egy rövid sétára ki is 
kell mozdulnia.

Az egészhez csak egy arasznyi

tőt látott, amelyben legnagyobb kincse, 
családi boldogsága van eltemetve! Majd 
szobi jába zárkózva, mint egy őrült rohant 
abban fel és alá. Néha sírt, néha nevetett, 
kacagott, — majd meg, mint egy sebzett 
oroszlán orditott fájdalmában.. . .

Nem tudta sehogyan sem elképzelni, 
sehogyan sem megérteni azt, hogy az a 
feleség, aki rövid idővel ezelőtt öt még 
annyira szerette, oly boldog volt mellette, 
most elhagyta, hűtelenné lett hozzája.. . .

De a végzet — végzett! s benne a 
földesúr is lassan kénytelen volt megnyu
godni. De azért nem hagyott fel minden 
reménnyel. — „Meg kell kerestetnem az 
asszonyt! — Hátha valami baj érte csak?“ 
Ezzel Íróasztala felé tart, de hirtelen 
visszatántorodik. — „Tehát mégis!“

Az asztalon egy levél feküdt, s borí
tékján e néhány szó: „Szegény, szeren
csétlen férjemnek! “

A férfi keze! görcsösen tapad ak a 
levélre és szemeivel mintha el akarta vol
na nyelni a borítékra vetett néhány kusza 
szót. . . .

— Igaz, tehát mégis igaz! — Itt ha
gyott, elment! . . .

Cserhalmy szomorúan hajtotta le a 
fejét. . . Majd felemelte, fénytelen szemei
vel újból, meg újból nézte a levelet, for-

kis jóakarat kell és alig egynéhány 
koronával az egészet meg lehetne 
csinálni. Mintául talán szolgálhatna 
a járási központnak egy néhány kis 
alántos községe, mint Gálya vagy Но- 
mokos talán.

No de azt hiszen, hogy közsé
günk vezetősége, amely most már 
minden téren kezd a kultúrával ha
ladni, ezt ami figyelmeztetésünk nél
kül is megtette volna, s reményien, 
hogy rövid időn belül erről meg is 
győződhetünk majd.

Adja Isten, liogy úgy legyen!

h í r e k !
Fényképek.

Kevevárai hires kocsmák.
öreg niinőt főzzd a koulásch,
Van minden nap kilenc órás.
S/ép leány ha nála trónól,
Kis háza hangos lumpotoktól.
Nagy bajuszu itt a kocsmás,
Mozi, pezsgő, sok sok csárdás.
Szerb neki a konkurrense,
Kinek kártya az eleme.
Jogász nála csak a véndég,
Négy órakor vagy még elébb(?)
Jó sok ital fogyott néha,
Mig ura élt mind megitta.
Kugli partik fényes helye,
Malac - rendnek teremtője.
Van itt elég kocsma, szép is rendes, 
De kiveszett a vendég, a ki cecches.

X.
— Közgyűlések. A hét folyamán a 

Temeskubini Takarékpénztár R. T. köz
gyűlést tartott. A közgyűlés az igazgató
ság azon előterjesztését fogadta el, amely
nek értelmében az intézet részvényenként 
5% osztalékot fizet.

„ K E V E V Á R A . “_________ __

gáttá jobbra - balra, előre - hátra, majd új
ból letette. . . Fel akarta vágni, ki akarta 
bontani, de megint meggondolta a dolgot, 
s nem tette. — Látszott rajta, hogy küzd 
önmagával, hogy nagyon tépelődik valami 
felett. . .

Végre is felállott, fogta a levelet, 
újból jól megnézte, majd betette pánzszek- 
rényébe és lezárta azt.

— Nem bontom fel, maradjon csak 
csukva — sóhajtotta. — Nem akarom meg
tudni a tartalmát, nem akarom megtudni 
a valót sohasem. . . ♦* * *

Múlt az idő. . . A fenti esemény óta 
már vagy három hét telt el, s bár Cser- 
halmynak nagyon nehezére esett a dolog, 
lassan bele kezdett törődni a megváltozha- 
tatlanba. Lovagolt, sétált, behajtatott a 
szomszéd városka kaszinójába. Minden
képen ki akarta űzni fejéből a folyton gyöt
rő gondolatokat.

Egy alkalommal eléggé fáradtan tért 
vissza sétálóvaglásáról.

Épen rövid időre pihenni akart 
térni, amidőn a szomszéd postahivatalból 
egy futár sürgönyt és egy levelet hozott 
számára.

A földbirtokos térdjei összebicsaklot- 
tak. — A levél a felesége Írása volt.

1913. március 30.

A Kevevárai Kaszinó f. hó 30.-án d. u. 
tartja ez évi rendes közgyűlését. A napi
renden a jelentések tárgyalása és indítvá
nyok szerepelnek.

A kevevárai Amatőr egylet f. hó 30.- 
án tartja ez évi rendes közgyűlését, a köz
gyűlésen a sablonos pontok szerepelnek.

Az Iparostanonciskolai Otthon vasár
nap f. hó 30.-án tartja szokásos havi ösz- 
szejövetelét. Az összejövetel műsorát leg
közelebbi számunkban közöljük.

=  Uj községi vezető jegyző. Pintér 
Sándor községi vezető jegyzőnek nyugdí
jazásával megüresedett állást e hó 22 - én 
töltötte be Csermák Vilmos törvényható
sági biztos Nikolics Dusán vajdalaki kör
jegyző személyében. Az új jegyző még 
aránylag fiatal ember mindössze 36 éves. 
Karasjeszenőn született 1877 ben. Közép
iskoláit Fehértemplomban végezte. Az 
érettségi letétele után elvégezte a jegyzői 
tanfolyamot Temesvárott. Majd segédjegy- 
zősködött Teinesvajkóczon. Itt kiváló szak
értelme és szorgalma által a verseczi fő
szolgabíró által Mélykastély község teen
dőivel bízatott meg, a honnan elkerülvén, 
vajdalaki jegyzővé választatott meg. Ez 
történt 1907-ben. Ezen idő óta szakadat
lanul ott működött. Az új jegyző állását 
április 1 - én foglalja el.

— A „Kevevárai Dalkör“ estélye. 
A „Kevevárai Dalkör“ f. hó 24-iki hang
versenye a legfényesebb siker jegyében 
folyt le. A nehéz darabokat az énekkar a 
legprecisebben énekelte, amely siker orosz
lánrésze feltétlenül a Dalárda karmesterét, 
Wenner Ferenc urat illeti, aki fáradságot, 
munkát nem kiméivé, azt a karral betaní
totta, de részben énekeseinket is illeti a 
siker, amennyiben dicséret nélkül mondva 
olyan ügyes énekesei vannak Dalárdánk
nak, amelyeket más Dalkörök megirigyel
hetnének. Pintér Ernő kupléja is nagy si
kert aratott. Az estély a legfényesebb er
kölcsi és anyagi siker jegyében folyt le 
és a késői reggeli órákig tartott. Felülfi
zettek : Dr. Bartulov Gáspár 5 k., Schlarb 
Fülöp 2.60 k., Petrovics Darinka 2.40 k., 
Theodorovics György 2 k., Lutzer Antal 
1 k., Dr. Bogdanov Vazul, Graf Jakab,

Reszkető kézzel kezdte felhő itani,— 
de mintha hirtelen eszébe jutott volna va
lami, a félig féltépett levelet félre tette 
és a sürgönyt bontotta fel.

Arcvonásai hirtelen eltrozultak, sze
mébe könny tolult, s rohant le az udvarra.

— Lajos fogjon be rögtön ! Utazom...
Szobájába visszaérve a földesúr még 

egyszer megnézte a sürgönyt. — „Tehát 
meglőtte magát és sanatóriumban fekszik. 
Szegény, kis feleségem!“ . . .

Ezzel Cserhalmy egy néhánv ruha
darabot szedett elő, hirtelen begyömöszöl
te a bőröndjébe, majd elővette a két ki
bontatlan levelet, tárcájába tette. . .

Egynéhány órával később a földesúr 
már a sanatóriumban volt. Az orvosok az 
asszony állapotát életveszélyesnek, de nem 
reménytelennek mondották.

Cserhalmy nap - nap után érdeklődött 
a beteg hogy léte után, s felesége szobáját 
egészen feldiszittetette virágokkal.

Végre eljött a nagy nap. A földbir
tokos meglátogathatta feleségét, ápolhatta, 
de a beteg gyenge testiállapotára való 
tekintettel beszélniök nem volt szabad.

Cserhalmy napokon keresztül ott ült 
betegjénél, gondozta, ápolta s csak a sze
mei beszéltek.

Egy nap aztán már a beszélgetést is
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=  Tűz. Kevevára lakosságának az 
utóbbi napok estéin gyönyörű látványok
ban volt rés tűk. Mint minden évben, az 
idén is felgyujtogatták a duna mentén el
húzódó nádasokat, hogy a zsenge nád a 
nyár folyamán jó legelőnek szolgáljon a 
Kévevárai birkáknak. Ez a nádastűz azon
ban még nem fest olyan nagyszerűen, 
mint azok a tüzek, a melyeknek most úgy
szólván nap-nap után tanúi vagyunk. A 
téli és eszi sáros idő miatt a réti kukori
cát csak most lehete’t törni. A nagymeny- 
nyiségű kukoricaszár levágatására azonban 
vagy nincs idejük a tulajdonosoknak, vagy 
óriási kiadásukba kerül a már most alig ér
tékkel biró szárak levágatása, s igy a tu
lajdonosok a kérdést úgy oldják meg, hogy 
kukoricásukat felgyújtják. Egy ilyen na
gyobb területű kukoricás égése igazán 
gyönyörű látványt nyújt az esti órákban 
és a korzó közönsége néha órákhosszat 
szokta nézni a páratlan és ritka látvá
nyosságot.

— Árad a Duna. A Duna f. hó 23-a 
óta nagyon árad, a viz alig 2 nap alatt 
már 1 méterrel emelkedett, s még folyto
nosan rohamosan emelkedik. Az áradás 
következtében az Orsováról jövő hajók 
egy kis késést szoktak szenvedni.

=  Uj vonat. Amint a temesvári la
pok révén értesültünk, a múlt év május 
havában beszüntetett báziási délelőtti vo
nat, amely Temesvárra d. e. 9 órakor 
érkezik, f. évi május hó 1-én újból be lesz 
állítva. így végre megint megérjük, hogy 
egy nap alatt mehetünk Temesvárra, s 
még estére vissza is érkezhetünk.

— Szerencsétlenség. Végre itt volna 
már az ideje, hogy az utczák ki legyenek 
világítva, mert csak egy sötétebb éjnek 
szabad lennie és máris kocsifelfordulások, 
szerencsétlenségek vannak napirenden. 
Kedden este hirtelen beborult. Székelyke-

megengedték az orvosok.
Az asszony melle zihált, arca halott- 

halvány lett, — el szeretett volna sülyed- 
ni szégyenébe:! és értelmetlenül dadogta 
csak: „Miért nem hagytál meghalni Dá
niel, miért szaporítod a boldogtalanok szá
mát még eggyel ezen a nyomorúságos föl
dön !“

— Én ? — Nem értlek, igazán nem 
értlek lelkem! . . . Válaszolta nyugodtan 
a férfi.

— Nem értesz ? — Hát a levelek?...
A beteg reszketett az izgalomtól. A

íöldesúr lassan benyúlt a zsebébe, elővet
te a két levelet. — „Itt vannak lelkem 
a levelek, megőriztem őket. Nem akartam 
megtudni a tartalmukat! — Itt van mind
kettő, visszaadom!“

Az asszony fuldokló zokogásba tört 
k** férje nyakára fonta két karját:
»Dániel, édes Dániel, bocsáss meg, hogy 
megbántottalak ! Üss agyon, nem érdemiem 
meg tőled ezt a nagy jóságot, ezt a sze
retet !“

Cserhalmy megindultan csókolja meg 
a beteg lázas homlokát.— „Nincs miért ha
ragudnom rád ! Nincs miért megbocsájta- 
nom! Én csak elvesz Tt boldogságomért, 
elveszett kedves, kis feleségemért jöttem!“

Warner Sándor.

véről aznap este egy jómódú gazdaember 
a helybeli vasútállomásra hajtatott. Az 
éjszakai sötétben bár lassan hajtott, mégis 
csak kifordult egy az állomás közelében 
az utat keresztező gödörben. A gazda 
kisebb sérüléseket szenvedett és a felfor
dult kocsi csak az ottani lakók segítsé
gével volt újból rendbehozható. Igazán 
itt az ideje, hogy világosak legyenek ut
cáink, mert minálunk semmi sem figyel
mezteti az embereket az éjjeli veszedel
mekre, legfeljebb a holdsugár, amely saj
nos ritkán mosolyog le a majdnem foly
tonosan felhős és borús égboltról.

— Szép időjárás. Gyönyörű időjárás 
köszöntött be a húsvéttal. Mír 10 — 14 
napja a legkellemesebb az időjárás. A ter
mészet már felvette zöld ruháját, a tava
szi növények százai tarkítják a mezőségek 
zö!d egyhangúságát. A gyümölcsfák leg
nagyobb része már virágzik. Minden olyan 
üde, oly friss, olyan egézséges. Csak ma
radjon is úgy s á 1 о ai örömet valaho
gyan bánattá ne változtassa egy késői 
fagy.

=  Bicskázás. Hol is történhetett vol
na meg másutt ez az esémény, mint a 
múlt héten lezajlott vásáron. Lókupecek, 
cigány, vasár és verekedés ill. bicskázás 
elválaszthatatlan fogalmak. A most letűnt 
vásár alkalmával már azt hittük, hogy 
az rendben folyt le és a cigányvirtus nem 
fitogtatta keze ill. bicskája erejét és ha
talmát. De mégis ! Két jókedvű, az áldó- | 
mástól egy kissé magasabb régiókban 
nyargalászó kupéé, a jókedvét sehogyan 
sem tudta jól kitombolni. Hiába öntötte 
a hűsítő söröket meg spriccereket forró 
garatjára: az csak mindég forróbb lett 
még. Hiába ment ki a friss levegőre, hiába 
ordított: neki jobb szórakozás kellett, vér 
kellett neki, hadd lássák, hogy micsoda 
nagy úr, hogy még egy 5 krajcáros bicsakja, 
egy u. n. kulicsa is van. Mi sem könnyebb 
dolog, mint Katót táncra hívni. Volt ott 
cigány elég, jókedvű is, rossz kedvű is. 
Ami kedves morénk odaállt az egyik tár
saságba és nézte, hogy rossz kedvű colle
g ia , hogy akar túladni gebéjén. Ez jó 
alkalom a verekedésre. Kiitizálni kezdte 
a lovat, s annyit beszélt ott a vevőnek 
jobbra, balra, amíg az sok hibája miatt 
a lovat meg nem vette. A rósz kedvű 
cigánynak csak ez kellett még, odarohant 
pityókás kollegájára, jól ellátta a baját. 
De a mi morénknak is megjött az esze, 
s a két jóbarát olyan alapos verekedést 
rendezett, hogy egész éltük alatt meg 
fognak emlékezni a kevevárai lóvásárról. 
A jó madarakat a Csendörség votte párt
fogásába.

— Romlott Takarmányrépamag A
múlt nyár és őszi szakadatlan esők okozták, 
a répamagot a legtöbb termelőhelyen nem 
bírták szárazon betakarítani, hanem ott 
csírázott ki a földön. Az ilyen mag soha
sem fog répát teremni; mert nagyobb rész
ben ki sem kel, s ami kevés még kicsirá- 
zik az sem bir elég termőeréllyel, hogy 
rendes répát fejlesszen, hanem ujjnyi vé
konyságú gyökeret fejleszthet csak. Em
beremlékezet óta még sohasem került 
annyi megbízhatatlan, gyengén csírázó 
és kevert répamag forgalomba, mint az 
idén. Gazdáink helyesen fognak cseleked
ni, ha répamag beszerzése alkalmával a 
legszigorúbb í r á s b e l i  jótállást követelik 
az eladó részéről csiraképesség és fajazo
nosság tekintetéban. Ahol nem tartja majd 
a gazda szem előtt ezen óvatosságot, ott 
azt kockáztatja, hogy az állattartását ka

tasztrófával határos bajok érhetik. Amint 
egyébiránt halljuk, a földmivelésügyi 
minisztérium szintén készül állást foglal
ni ez ügyben.

S t e c k e n p f e r d
l i l i o m t e j  s z a p p a n

elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

A kevevárai lualőállomásnál, 
a Dunaparton leva korcsmái 

üzletem leltárostul eladó.

Bunda N. Vazul
tulajdonos.

Eladó ház
A román templommal szemközt levő 756 
számú ház — elköltözés miatt — eladó. 
Értekezhetni Pintér Sándor nyugdíjazott 

jegyzővel.

734/912 végi*, szám.

Árverési hirdetmény.
Alul rott bírósági v 'grehajto az 1881. 

évi. LX. t. - c 102. §-a ételmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi számú végzése 
kövlkeztében Dr. Ghelner Jenő ügyvéd ál
tal képviselt Lazárovics János javára 375 
K. s jár. erejéig 1912 évi november hó 
26 n foganatosított kielégítés végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 800 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m, : ló, kocsi, zon
gora, bútor, nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912-ik évi V. 985 számú 
végzésefolytán 375 kor. tőkekövetolés, en
nek 1912 évi október hó 15 napjától já
ró 6 0/° os kamatai, 7з J° váltódij és ed
dig összesen 153 kot. 4 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Szé- 
kelykevén alperes házánál leendő megtartá
sára 1913 évi április hó 9 napjának dél
u t á n i  4 ó r á j a k o r  h a t á r i d ő ü l  
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1884 év* 
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 1913 évi márc. hó 26-án.
Gnrits Lajos, kir. bir. végi*.



1913. március 30.
4. oldal.

969/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság Hesset Gyula bajai ügy vád 
által képviselt bajavidéki takarékpénztár 
végrehajtónak Novákov Zsiván homokosi 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 170 
kor. tőke, ennek 1910 évi december h ó i 
tól. járó 6 3/4 0/° kamata a lejárt kama
tok után 8 0/° késedelmi kamat 38 kor. 
eddig ezúttal 22 kor. 30 fillérben, inegál- 
lapiott, valamint a meg felmerülendő költ
ségek nemkülönben csetlakózás kimondá
sával Mayer Károly javára 225 kor. tőke 
ennek 1912 évi szeptember hó 1 tői járó 
6 0/° - os kamata és 54 kor. 20 fill, költ
ség; ugyanaz javára 230 korona tőke, 1912 
évi szeptember hó 1 tol járó 6 0/° os ka
mata és 121 kor. 38 f.llér költség; Temes- 
kubini takarékpénztár r t  javára 110 kor. 
tőke, ennek 1912 évi október hó 23-tól 
járó 6 0/° os kamata, 9 kor. 66 fill, óvási 
1/3 0/° váltó dij 45 kor. 20 fill, költség 
kielégítése végett az 1881 évi LX. t. ez. 
141 és 146 §ai alapján az alább körülirt 
ingatlanokta az árverést elrendeli s annak 
feltételeit a következőkben teszi közzéj

1. ) Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Homokos község 252 sz. betétben foglalt 
következő ingatlanok:

A I. 292 hrsz. Kert a beltelekben 
302 n, öl és 293 hrsz. Ház 782 öisz. a. 
udvarral a beltelekben 506 n. öl 1638 kor. 
becsárban.

A t  2708 hrsz. Szántó a Hegy I. 
dűlőben 1445 n. öl 124. korona becsár
ban.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
községházánál 1913 évi április hó 18 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Homokos község
házánál a hivatalos órák allatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-áí kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbel Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz

„KE VE VÁR A.“

B l l B l I H H B i R ^ S B  КЗ №

B ú t o r .  = "
■ ■
щ Dacára a rossz pénz viszony oknak, ■ 
щ abban a helyzetben vagyok, hogy щ 
щ mindennemű bútort, ebédlő, háló, úri- ■ 
щ szoba, szalon, kastély, szanatórium ■ 
щ és penzió-berendezést Bi

J  a legelőnyösebb fizetési [  
и  feltételek mellett ■
® szállíthatok. Kérjen ingyen prospekt. ^

Kroh lakásberendező, Budapest, щ 
IV. Váczi-utca í |v. •- •• - ^

u  Nem bankhitel, Váltó nem kell. a
l a a i i s i a a s n i a a a e

Brock Illés és Fiai
Kevevára.

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kadarka, Risling, Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ó - fehér.)

Olaszországi szegfű
és különböző színű rózsa 

vasárnaponkint

Nikolics Miklós fiiszerkereskecísben
olcsó áron kapható.

K a w a  - 5 a n t a l  - K a p s z u l á k
:: ellen. Meglepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona. :: ::

h r  R o i t a  - I n i p b r i n  ezzel egyidejűleg használva. Orvosilag ajánlva. 1 
v /ji i i j t  V I ü veg 1 kor. 60 fillér; ehhez egy fecskendező fér-

:: :: fiáknak vagy nőknek 1 kor. 50 fillér. Eredményért kezesség. :. ::
U n i v e r s a l  ■ F l u i d  tefülmúlhatatlan hatású testszaggatásoknál, reuma-,csuz-, 

u  fej-, fogfájásnál és börviszketegségnél. 1 próba üvegcse 
:: •• - 40 fillér 1 nagy üveg 1 kor. 50 fillér. :: :: ::

5 k r i b a n e k  К .  M .  gyógyszertára a „Kereszt“ -hez, T e m e s v á r .  
:: E r z s é b e t v á r o s .  X IV ., Hu n y  a d i - u i  3 0. v,

... ............ Viszontelárusitók jól fizetve, t— — ;.....



Melléklet a Kevevára 13,-ik szamához.

53 és 158/913 végi*, szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a budapesti és schlucke- 
ni kir. járásbíróságnak 1913 évi sz. vég
zése következtében M. C. Cornik Kovos- 
ling Maschine Comp, és Müller József ja
vára delib 1 áti lakos ellen 1150 k. és 137 
kor. 10 fillér tőke s jár. erejéig 1913 évi 
január hó 22-én és március hó 5-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le 
és felülfoglalt t's 2200 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m .: kukorica, hom
bár, szán, kocsi, lovak, stb. nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 évi V. 46 és 272 számú 
végzése folytán 1150 kor* tőke ennek 1912 
szeptember 1-től járó ö% kamatai 125 k. 
42 fill, költség erejéig Cornik cég javára 
valamint 137 k. 10 f. tőke ennek 1912 
ápr. 4-től járó 6% kamatai és 123 korona 
12 f. költségek erejéig Deliblaton alperes 
házánál és szállásán leendő megtartá
sára 1913 évi április hó 7 napjának dél
it t á n i 2 és1/« ó r á j а к о r h a t á r i d ő ü S 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet i e í oiiolí 
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 1913 évi nnirc. ho 26-án.
Gurits Lajos, kir. bír. végr.




