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TÁRSADALMI HETIALP.

A vidéki társadalom
nemzeti hivatása.

Irta : Törkényi Arnold.
Amint a lángész tervei, gondo

latai csak úgy érlelik meg gyümöl
csüket és csak abban az esetben 
lesznek létező valósággá, ha számos 
kisebb kaliberű elme évtizedes han
gya munkával igyekszik azokat a 
gyakorlati életben megvalósítani, és 
egyszerűbb érthetőbb formában a 
nagy tömeg öntudatához közelebb 
hozni: úgy azon nagy eszmék, me
lyeket kiváló államférfiak, vagy egyes 
distingváltabb körök hirdetnek, azon 
célból, hogy azok hivatva legyenek egy 
nemzet jövő életét a legjobb úton, a 
legnemesebb célok felé irányitani, 
csakis akkor fognak egyúttal azon 
nemzet népének gondolat és érzés
világába átmenni, ha a számos apróbb 
vidéki társadalmak vállalják a szere
pet, hogy azt a nagy távolságot, mely 
az alkotó eszméje és annak a nép
tudatba való átmenete közt van, 
áthidalják. Ha ezt a vidéki társada

lom el nem vállalja, oly űrt hagy 
hátra, melyet a iegszervezetebb cen- 

j  trálizació sem képes betölteni.
Ami társadalmunk kettős feladat 

j előtt áll, mert mig részben meg keil 
tartania és erősítenie a magyar nép
leiekben azokat az érzelmeket, me
lyek évszázados lételünkben benne 
meggyökereztek és elsősorban a szo
ros összetartás és egymásra való 
utaltság érzésében kell megnyilvánul- 
niok, addig más részben azon kell 
lennie, hogy az idegen ajkú la
kosság gondolat és érzés világát 
közelebb hozza és összehangzásban 
tartsa a magyarokéval. És éppen az 
utóbbi a feladat súlyosabb része, mert 
mig az elsőnél csak meg Kell tartanunk 
azt, amit a haza és faj szeretetének 
szoros kapcsa amúgy is megóv a szét
eséstől, addig a másikat meg kell 
szereznünk, ami épen nem könnyű 
feladat, ha figyelembe vészük, hogy 
az idegen elemek amúgyis nehéz 
egységesítésének és összeegyezteté
sének megakadályozására számos erő 
áll harcba.

Ebben a gondolatmenetben mind

járt meg is találhatjuk a vidéki 
társadalom hivatását, amit úgy defi
niálhatunk, hogy azon néprétegeknek, 
melyek határkörébe esnek, a magyar 
faj suprematiójának fontosságai öntu
datába vésse. Ezt a tényt nem ele
gendő nekünk tudni és hirdetni, de 
meg kell ezzel a nemzetiségeknek is ‘ 
ismerkedniük és bele kell ebbe nekik 
is nyugodniok. Ez egy oly elsőrangú 
érdeke nemzetünknek, hogy ennek 
negligálásával feladjuk egyúttal egész 
létalapunkat. Egy oly országban, ahol 
a népesség fele a legkülönbözőbb 
nemzetiségekből áll, annak másik fele 
pedig egy szilárd, egységes, évszáza
dok viharaiban is fennmaradt faj : 
mindenképpen ennek az utóbbi fél
nek kell a vezetőszerepet magának 
biztosítania. Mivel ebben az ország
ban mi magyarok vagyunk ez az ál
lam fenntartó elem, feltétlenül meg 
kell tartanunk azt a vezető'sterepet, 
ha az országnak egységes fennállását 
biztosítani akarjuk. — És vájjon ki 
fogja ezt a néppel, az idegen ajkú 
lakossággal megérteni, ha nem a vi
déki társadalom ? Ennek az eszmének
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Az önérzet komédiája.
Bálint délben felnyitotta a szemét és 

megfordult az ágyában, hogy tovább alud
jék. Ezúttal azonban nem volt szerencsé
je, mert egy úriember, aki már órája várt 
erre a mozdulatia, felrázta álmából.

— Hála Isten, hogy már fölébredtél 
7- konstatálta. — Szervusz! Egy órája, 
itt vagyok, de nem volt szivem felkelteni. 
Borzasztó nyugodtan aludtál.

A napfény, — meleg márciusi nap
fény — beragyogott az ablak rolló szegé
lye mögött és derengő világításba foglal
ta a bútorok kontúrjait. Bálint szerette ezt 
a tompított fényt, a templomi félhomályt, 
mert nem zavarta a szemét, ha fölébredt.

— Hát téged mi hozott ide, kérdez
te, amikor már kidörzsölte a szeméből az 
álmot.

— Egy kis jelentéktelen ügy, mon
dotta. Párbaj vagy ilyenféle.

— Ne mond, megint valami nő ügyed
van ?

— Nem rólam van szó, hanem rólad.
— Mi a csoda ?
— Igen, tudod a múltkor szerdán - 

kritikát Írtál a premierről. Emlékszel ? Azt
; írtad benne, hogy az első emelet első so

rában, három szmokingos kereskedősegéd 
jól mulatott, más nem. Az a három suno- 
kingos úr egy hölgy társaságában volt. 
Ez a hölgy másnap kisütötte, hogy ez a 
kitétel rájuk vonatkozik és ezért elégté
telt kérnék.

—- Ahogy tetszik.
— Tehát, az ügy rendben van, s most 

privátim akarok egy pár megjegyzést t in
ni. A három szmokingos ur három í gy ve d, 
igen okos és szellemes emberek. Külön
ben sem azon akadtak meg. hogy keres
kedősegédnek tituláztad őket, — elvégre 
a kereskedősegédek általában nagyon tisz- 
teséges emberek. — hanem azon, hogy te 
az ő típusukból kiindulva az üresfejü szín
házi töltelék fogalmát analizálod mindvé
gig sértő modorban.

— Hát aztán?
— Micsoda hát aztán ? Ne légy ci

nikus! Megbántottál embereket és. . .
—  Hát kérlek, én rendelkezéstekre

állok. Hogy kivánod? Háromszori golyó 
váltás ? Nehéz lovassági kardokkal, ban
dázs nélkül ? Spanyol tőrrel ? Nekem iga
zán mindegy.

Jó, jó, dehát éppen ez nincs rendben. 
Te három kitűnő úriembert megsértettél 
egy hölgy előtt. S végül ezeknek az úri
embereknek az eltűrt inzultuson kívül egy 
újabb kellemetlenségnek kell kiteniők ma
gukat, mert esetleg megsebesíted őket. Hát 
nem barbárság ez?

— De igen. Épp oly barbársíg, mint 
amikor valaki sértve érzi magát azért, 
mert egy irodalmi jellegű cikkben magát 
látja ócsárolva. Nekem mindenképen igazam 
van. Először azért, mert azt a három em
bert nem ismerem és csak impressiókat 
írtam le. Elvégre nekem senki sem tilthat
ja meg. hogy impresszióim legyenek. Má
sodszor egy irodalmi cikk: irodalom, és 
nem személyeskedés. A kritikám egy iro
dalmi cikk volt. És ha jogom van azt ír
ni a kávéházi kasszírnőről, hogy ő egy 
üvegvárbeli hercegnő, jogom van azt Írni 
az ügyvédurakról, hogy üresfejüek. Az én 
véleményem szerint azoknak az uraknak 
mindössze az a dolguk, hogy kijelentik a
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a legintenzivebben a perifériákon ott 
van a legégetőbb szükség annak meg
valósítására; ha képes lesz a társa
dalom áttörni azokat a gátokat, me
lyek éppen ennek terjedése ellen 
létesültek, megfogja mutatni saját 
életképességét is befogja bizonyítani 
az eszme létjogosultságát. Mivel azon
ban ez a kérdés ránk nézve oly nagy 
horderejű, feltűnően óvatosnak kell 
lennünk annak mikénti kezelésében.

Legnagyobb ellenségünk ebben 
a nemzetiségi izgatás. Ez a jelszavak 
hangoztatásával életrehivott tömeg
érzés veszedelmes fegyverével támad 
nekünk és mig a: összes nemzetisé
geket jogosan megillető követelmé
nyekről beszél, tulajdonképen absurd 
politikai utópiák megvalósításán dol
gozik. Szó sincs róla, vannak jogos 
nemzetiségi követelések, de ezek 
egész más természetűek, mint azok, 
melyeket ők titkon vagy nyíltan hir
detnek. Az ország egyes részeinek 
elszakitása, vagy annak a központi 
hatalomtól való fűggetlenitése nem 
jogi, hanem tisztán hatalmi kérdés 
és ily ügyeket eddig mindég hatalmi 
nem jogi utón rendeztek, már pedig 
amig mi vagyunk az erősebbek ad
dig mi is követni fogjuk ezt az ős
régi jogszabályt. A nemzetiségi ide
álok megnyilvánulása csakis a kul
túra terjesztésen bir létjogosultsággal, 
a nagy tömeg felvilágosításán és 
műveltségének fokozásán. Ilyen mó
don sikerülni fog nemzetiségi jelle
güket megóvni a felszívódástól és 
nekünk nem lesz kifogásunk ez ellen, 
mert amint megvagyunk győződve, 
hogy ezen ország 10 millió lakossá-

szóbíin forgott hölgy előtt, hogy nem azo
nosítják magukat az én cikkem emberei
vel. Ezt nem tanácsként mondom, hanem 
mint véleményt. Különben mondom, állok 
elébe !

Nézd, hiszen magad is azt mondod, 
hogy irodalomról volt szó, nem akartál 
senkit sem sérteni. Jelentsd ki ez valami
lyen ünnepélyes formában és rendben van.

— Ezt nem tehetem. Én a papír és 
a ténta birodalmában szuverén király va
gyok. Úgy alkotok, úgy cselekszem, ahogy 
akarok. A fantáziám oly tulajdonsággal 
ruház fel bármit, bárkit, ahogy akar. Műit 
ember sajnálom, hogy azokat az ura
kat bántottam, ha nem akarva is ; de mint 
iró, fantáziám alkotta embereimmel uoy 
cselekszem, ahogy akarok. Ezeknek az 
uraknak ellenem mint iró ellen van kifo
gásuk, már pedig az iró az szuverén és 
nem tartozik felelőséggel, és nem is felel 
senkinek. Inkább párbajozik. Nem engedem, 
hogy illetéktelen kezek nyúljanak a gon
dolataim közé, semmi közöm sincs a világ
hoz. És ha a világ azt hiszi, hogy köze 
van a gondolataimhoz, ez csak azt jelenti 
hogy én vagyok fölényben, mert én nem 
torodom velük, de ők törődnek velem.

Az ügyvédek előbb sajtópert akartak 
indítani, de nem volt jogalap. Aztán párba
jozni akartak, de a sertés tudomásulvétele
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gát nem tudjuk magyarrá tenni úgy 
nem is érdekünk, hogy azért műve
letlenek és felvilágosulatlanok ma
radjanak. A kultúra terén tért hódí
tani, méltó a nemzeti érzéshez, de 
puszta utópiákért hamis jelszavakkal 
a népet sötétségben tartani, ezt ne
vezheti jó fogásnak egy ravasz agi
tátor, de erkölcstelenség a nemzeti 
érzésre apellálónál. Ha a kultúra te
rén nem képesek tért hódítani, ha 
maguk nem tudják népüket művelt
té tenni, akkor megszűnt nemzetiségi 
követelésük létjogosultsága és helyet 
kell adniok a más irányú, de erő
teljesebb és eredményesebb magyar 
kultúrának.

Midőn a vidéki társadalom ezen 
nagyszerű eszmék szolgálatában teret 
igyekszik biztosítani a magyar kul
túrának és a magyar nemzeti eszmék 
akkor éppen mivel ez a működésé
ben számosaknak féltve őrzött nem
zetiségi jellegét érinti, mely min
den hatásra érzékenyen reagál, csakis 
a legmegválogatottab eszközökkel 
kell a cél elérésen dolgoznia. S ha 
van eszkösz, mely minden másnál 
jogosulatlanabb, és a legkevesebb 
eredménnyel járhat, ez a harci eszkösz. 
Harccal soha kiegyenlítő és ideális 
érteimben vett egységesítő politikát 
nem űzhetni, a nyei s erő diadalmaskod- 
hatik hosszabb - rövidebb ideig, de 
gyökeres, lényeges hatást és mi fő 
hosszabb időre szóló nyugalmat nem 
tud biztosítani. Nálunk ettől hatás 
annál kevésbé várható, mert mi nem- 1 
zetiségeinket nem akarjuk meg hó- ! 
ditani, hanem „elhódítani akarjuk 
azoktól a hamis, kilátástalan és min

dent felforgató jeszavaktól, melyek 
köré őket izgatóik sorakoztatják. Sa
ját zászlónk alá akarjuk tömöríteni, 
saját magasztosabb eszméink megva
lósítására, melyek épen úgy szolgál
ják a ő érdeküket mint a mienket! 
Ha ily értelemben egyesülnek velünk, 
akkor nem kell félteniük faji jellegük 
elvesztését, mert akkor ők épen úgy 
részesei lesznek annak a nagy átfo
gó és nekünk mint nekik is oly szük
séges kultúrának, melynek központ
jában a magyar nemzeti eszme áll. 
De ennek az ideális és létérdekünk
be oly mélyen vágó célnak elérését 
távolról sem szabad az ellenük irá
nyaid küzdelemben keresnünk, mert 
ezáltal még inkább provokáljuk azo
kat az erő tényezőket, amelyek min
denkor oly szívesen.szállnak ellenünk 
síkra és ebből csak újabb anyagot 
merítenek az irántnak való gyülöl- 
köd és szitására. Hami igy cseleked
nünk, akkor a harc az ő szempont
jukból tényleg jogosult, ami egész 
törekvésünk pedig illuzoriussá válik, 
mert a társadalom nem lesz képes 
azt a feladatot, mely reá vár elvé
gezni, hanem a harcban csak erősiti 
a gátakat, melyeket eredetileg le akar 
rombolni és egyesítés helyett tápot ad 
a separatistikus törekvéseknek és a 
faji és nemzetiségi gyűlöletet fokozza.

Céltudatos és eredményes mun
kát csakis a béke és a megértés 
fegyverével lehet eszközölni. A vi
déki társadalom kiemelkedő alakjai
nak ma már nem szabad a mindent 
elnyomó, basáskodó magyar képvi
selőjeként hat íi, hanem a toleráns, 
mindenkit meggyőzni akaró, de a mel
lett a magyar nemzeti eszméhez áll
hatatosan ragaszkodó hazafi benyo
mását kell keltenie. A meggyőző és 
megértő munka nem fog célt tévesz
teni. A vidéki magyar társadalomnak 
kézzel íoghatóan meg kell győznie 
a nemzetiségeket, hogy mi nem lá
tunk bennünk ellenségeket, kiknek 
elnyomására minden alkalmat fel
használunk, hanem velük egyesülten 
akarjuk jövő kultúránkat és egységes 
nemzeti államunkat kiépíteni.

Azonban ezt a nehéz, de nagy
szerű hivatást, mely ilyképen a vi
déki társadalomra hárul, csak akkor 
lesz képes igazán elvégezni, ha fel- 
ismeri a modern kor azon nagy fon
tosságú elvét, hogy életbe vágó, su- 
yos es nagy tömegekre kiható mun

kát eredményesen csakis egyesülés
sel, tömörüléssel lehet elvégezni. Az 
erők egyesítése és békés úton való 
kifejtése, ez dominál a mai korban 
minden téren és ennek kell domi
nálnia a vidéki apró társadalmunk
ban is, hogy fontos nemzeti hivatá- 
sukat méltóan elvégezhessék.
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Ha a társadalom ezt az elvet 
követi és úgy lát a nagyszerű eszme 
megvalósításához, akkor elhihetjük, 
amit Apponyi egy beszédében ' oly
remekül fejezett ki, h o g y ............ „ez
a nemzet mely ily nyugodt erőtudat
tal intézi a maga sorsát és folyton 
emelkedő tekintélyt viv ki az euró
pai népcsaládban: ez a fényes ma
gyar nemzet vonzó ereje körében 
meg fogja tartani nem magyar ajkú 
polgárait is.tt

HÍREK.  ~
=  Ágostai hitvaPású ev. német ic- 

tentisztelet. Folyó hó 27-én vasárnap dél
után 3 órakor a helybeli állami polgári 
fiúiskolában német nyelvű istentisztelet 
lesz.

=  Bűzaszentelés. Nagyszámú hívő 
részvételével indult pénteken Márkus 
rapján 1/2 8 órakor a rom. kath. körme
net a Schlarp féle téglagyár meüett elte
rülő búzaföldekre, hogy a szépen diszlő 
búzát megszenteljék. A körmeneten Gei
ger Antal plébános funkcionált.

— A „Dunarcana“ sikkasztok A 
temesvári tábla kétnapos tárgyalás után 
most itclkezeít a helybeli „Dimareana“ ne
vű román pénzintézet tisztviselőinek bűn
ügyében, kik évek során át hűtlenül ke- j 
zelték az intézet pénzét, amíg végre min- j 
denre rájöttek. A főbünös S z e k o s i a n  ! 
Lucián ;omán lelkész, intézeti igazgató j  
volt, aki előbb egyedül űzte sikkasztásait, j 
majd megnyerte hűtlen kezelésre Ol la- 
r i u Demeter könyvelőt és В a 11 á n György | 
pénztárnokot, akikkel együtt több mint ! 
50.000 koronát sikkasztott el. A fehértemp- i 
lomi törvényszék Szekosiant mástélévi, j 
Ballánt egy évi fegyházra Ítélte. (Ollaiiu j 
beteg volt és fölötte máskor fognak ítél- , 
kezni.) A temesvári tábla ma Szekosiant j 
három évi, Ballánt két évi fegyházra ítél
te. A vádlottak felebbeztek.................

=  A kaszinói választmányi gyűlése. 
Tegnap délután 6 órakor a kevevárai ka
szinó választmányi gyűlést tartott, ame- j  
lyen tagfelvételeket es törléseket intéztek | 
cl. Főpontja volt gyűlésnek a könyvtár 
részére megrendelendő könyvek jegyzé
kének összeállítása. A gyűlés We n n e r  
Ferenc könyvtáros gondosan összeállított 
jegyzékét változatlanül elfogadta. Körül
belül 130-140 művel szaporodik tehát ez 
évben ismét a könyvtári állomány.

=  Gör. kel. husvét. Szép idő ked
vez a gör. kel. valláséi szerb és román 
anyanyelvű polgártársaink husvétjának 
is. Már félős volt, hogy az ő hús vél ju .с 
nem oly szép tavaszi idő mellet folyik le. 
Erre lehetett legalább következtetni a 8-10 
nap előtti időjárásból. Nem hiába van azon
ban április! Ezt a feltevést alaposan meg
cáfolta. Örül is mindenki ezen szép időnek, 
mert a husvét a keresztény világnak 
legörvendetesebb ünnepe, s minden ün
nep között a legrégibb és legfőbb.

=- Tanítógyűlés Temesszigeten. 
A Délmagyarországi tanitóegylet keveva- 
rai fiókköre ez évi tavaszi gyűlését I eines* 
szigeten tartja május hó 20 án. A mintegy 
80 tagot számláló fiókkör tanítósága a 
Behr - féle motorcsónakon fog átkelni a 
Dunán. A gyűlés idebelyezésének a taní
tóság köreiben általános az öröm, mert 
ezzel egy kis kirándulással is egybe lesz 
kapcsolva a gyűlés. Közelebbi program-

mot közelebbi számunkban hozunk.
=  A tagosításról. Múlt szártfhnkban

is megemlékeztünk már a tagosításról és 
említettük, hogy az örvendetesen halad 
előre. Most azt is közölhetjük, hogy a 
földbecsléshez és osztályozáshoz szüksé
ges 36 bizalmi férfiút f hó 17 - én szin
tén megválasztották. Érdekes az azelőtti 
viszonyokhoz képest, hogy a 36 bizalmi 
férfiú anyanyelv szerint hogy oszlik meg. 
Ugyanis a németekből szerbekből és ro
mánokból is 12-12-t választottak meg. 
Tehát mindegyik nemzetiségből egyforma 
számban. A földosztályozást illetőleg o- 
lyan hangok hallhatók, hogy nem igen lesz 
1. II. és III. osztályú told, mert az egy ke
vés kivétellel mind első osztályú jó föld. 
Legfejebb két osztály lesz s akkor is 
csak I. és III. os. tilyú föld. Különben 
a közeli jövő ezt is megmutatja.

— Bicskázás. Szerdáról - csütörtökre 
virradó éjjel jól ellátták egymás baját 
Kupuszarovits Száva szobafestő és Kuz- 
man Stojka cigányzenész, akit arról lehet 
felismerni, hogy balkézzel húzza a vonót. 
Nevezett szobafestő a központi szállodá
ban mulatott és bratyizott a cigányokkal. 
A szeszből meglehetősen sokat szedvén 
magába, valami baja támadt velők. A 
szóváltás után tettlegességre került a sor 
s ekkor megvillantak a bicskák is. A 
cigányok főhőse kövér és ügyetlen em- 
bér lévén, a szikár és macskaügyességű 
Kupuszarovitssal szemben a rövidebbet 
húzta, amennyiben 8 késszúrást kapott a 
nyakába, amelyek-szerencsére nem élet- 
veszélyesek. De azért a szobafestő sem 
menekült sértetlenül.

— Az adókról. A múlt évben alko
tott adótörvény éleibe léptetése tudvale
vőleg felfüggesztetett bizonytalan időre, 
mivel országos vezető köreink erélyes és 
nyomatékos fellépése a kormányt ennek 
káros voltára felhívták. így történt azután, 
hogy az adómegállapitások mindenütt s 
igy községünkben október hó helyett a 
kivetkező év áprilisára halasztódtak. Az 
adó behajtás körüli eljárás azonban már 
az új adótörvény szerint történik. Az idei 
évre tehát még nem fizetünk több adót 
mint eddig, de esetleges mulasztásainkért 
keményebjen lakolhatunk.

— A teniszpálya megnyitása. Az 
utóbbi napok alatt a teniszpályát rendbe
hozó munkálatok zavartalanul folyhattak 
úgy, hogy tegnap délután azok befejezést 
nyertek. A mai nap folyamán már meg
kezdődhetik a tenisz. Sietünk ezt az érde
klődőknek még idejekorán tudomására hoz
ni. Tehát elő a teniszcipővel és rakettel! 
Behr és Leopold csak örülni fognak ennek.

— Л helybeli Oberlüuter-féle nyom
da és könyvkötő műhely az utóbbi időben

1 több száz korona értékű beruházást esz- 
' közölt, hogy ezen szakmába vágó maga- 
j  sabb ierényeknek is tökéletesen és minden- 

ben eleget tehessen. Nem szükséges tehát 
ilv fajta dologért Temesvárra vagy Ver- 

; seczre menni, mikor üt helyben is besze- 
! rezhetjük azokat és ezzel a helyi pat.n- 

tizmusnak is eleget tettünk. _
llluzij bz'nhaz Kevevaran. Mar 

etrv hét óta óriási plakátok hirdetik jöve
telét, mig tegnap végre m?g is erezet , 
de csak egy napra. Legalább így hirdet- 
Ip a nlakiU. Annyit azonban megtudtunk, 
hoLrv jó látogatottság esetén marad a szín
ház 2 napig is. Egy napért tényleg nem er- 
j ,0 „ . kitérőt tenni a felreeso
Kevevárára. "jelenlegi számunkban az 
gért létesítményekhez nem szólhatunk

még hozzá, jövő számunkban azonban 
részletesebb tudósítást fogunk közölni.

=  Irodalmi felvonás. Gyulai László 
polg. isk. tanár tegnap délután fél 4 óra
kor az áll. fiúpolgári iskola zenetermében 
irodalmi felolvasást tartott, amelyen disz- 
tingvált előkelő közönség vett részt. Leg
először „Az első magyar női iróu címmel 
tartott felolvasást, amely a hallgatóság ál
talános érdeklődését és figyelmét igen le
kötötte. A közbeeső szünetben a jelen volt 
Gyönyös Paula polg. isk. tanárnő zongorán 
eljátszott 3 magyar nótát, amelyekkel ál
talános tetszést aratott. Végül ismét Gyu
lai tanár lépett a dobogóra és egy szép 
tárcáját olvasta fel. Ez is igen tetszett a 
közönségnek. Kár, hogy az ilyen zsánerű 
felolvasást nem télen rendezik, akkor bi
zonyára nagyobb érdeklődést keltene s 
többen is vennének benne részt.

=  Zongoratulajdonosok figyelmébe!
E hét folyamán érkezik községünkbe Won- 
drák József temesvári zongorahangoló. Már 
március hóra helyezte kilátásba jövetelét, 
de akkor akadályozva lévén Ígéretét csak 
most válthatja be. Aki hangoltatni kívánja 
zongoráját, az Wenner Ferenc tanítónál 
jelentkezhetik. Ő majd oda utasítja a han
goltatni kívánó zongora tulajdonosokhoz.

=  Az új májusi menetrend. Május 
hó 1. ével az eddigi tarthatatlan vasúti 
menetrendünk némileg előnyösen megvál
tozik. A reggeli vonatnak mint azelőtt 
volt, közvetlen csatlakozása lesz a teines- 
vár-báziási vonathoz s így egy napon 
tudunk Temesvárra menni és onnan vissza. 
A harmadik vonatról terjesztett hírek nem 
bizonyultak valóknak. Hogy mindenki 
csak örülne egy harmadik vonatnak, az 
csak természetes. De hogy ez tényleg meg 
is valósulhasson, ahhoz több utánajárás, 
küldöttség menesztés stb. és nem egy 
közönséges kérvénynek 100 - 200 ember 
általi aláírása kell. Illetékes helyen szer
zett információnk szerint egy harmadik 
vonatnak a menetrendbe való beállítása 
azért is nagy nehézséggel jár, mivel a 
szükséges személyforgalom nincs meg. 
Ezzel szemben megint azzal lehetne érvel
ni, hogy gyorsítsák meg a menetsebes
séget és rövidítsék meg a hosszú varaso
kat egyes helyeken s akkor a személy
forgalom is emelkedne.

A kitartás és utánajárás azért idővel 
mégis csak eredménynyel járhat. Bízzunk 
tehát és reméljünk. A vonat egyébként 
a következőképen indul és érkezik : Reg
gel 3 óra 18 perckor, délután 1 óra 15 
perckor indul; délben érkezik 12 óra 35 
perckor, esm pedig 10 óra 2 perckor.

— Olcsó csirkék. Csütörtökön olcsó 
csirkékhez juthatott volna az, aki véletlenül 
a községháza környékén tartózkodik. 
Ugyanis lopott csirkéket árvereztek. Pár
ját 1‘20 koronáéit lehetett kapni.

Történt pedig az eset a következő- 
képen. A múlt napokban Kevevárán tar
tózkodó révújfalúsi cigányok több csirkét 
loptak össze s ezeket itt helyben eladták. 
A semmi rosszat sem sejtő vevők megvet
ték őket. De a csendőrség is tudomást 
szerzett a dologról s a jogtalanul eltulaj
donító vendégeket kézre kerítette. Persze 
lett nagy sirás-rivás és tagadás a cigá
nyok között. A csendörség azonban tud
ván a módját annak, mint kell e kóborló 
néppel elbánni, azok rövidesen bevallották 
bűnüket és megmondták a vevők neveit 
is. A dolognak a vége persze elkobzás és 
elárverezés volt. így jutott a községház
beli személyzet egy része olcsó csirkékhez.



41. 110/1913 végr. szám. • я я я 2± ш I Brock Illés és Fiai
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Alulírott bírósági végrehajtó az 1881: ■ , * jl
LX. t. c. 102. § a értelmében ezennel H Dacára a rossz pénzviszonyoknaK, ■ K jváló m in őségű  fajb orok  raktáron J 
közhírré teszi, hogy az aradi kir. jarasbi- _  abban a helyzetben vagyok, hogy ■
róságnak 1913 évi számú végzése követ- mindennemű bútort, ebédlő, háló, úri- ■ K a d a r k a ,  R l S l i n g ,  K r e a C L  
keztében IX*. Bartulov Gáspár ügyvéd al- szoba szalon kastély, szanatórium ■ , ± / л  j  ч  • Л  #  í  '

S Ä Ä Ä t S  !  ' *  P . " « . » « . '  «  B a k a t o r  ( E r d é l y i  0 - t e h e r . )  

lír^hó 20án hó* 21 én foganasított kielégi ' J  a legelőnyösebb fizetési ■  T  я  n  л  n  /♦
tési vrgrehjtá utján le és felülfoglalt és folfptolpt mpllptt ■ I d  1 1  U  1 1  1 /
9510 koronára becsült következő ingosá- ■ IKIIBIGIG* 1НСИСИ ^
gok, u. m.: vásáruk nyilvános árverésen Ш sz állíthatok. Kérjen ingyen prospekt. ^  ---- felvétetik
e|adatnak. ^  e a )<еуеу,|га; kir. "  Kroh lakásberendező, Budapest. B Az O b erlauter-fé le
járásbíróság 1913. V. 97 és 170/2 számú ™ Váczi-utca b|v. ц  könyvnyomdában,
védése folytán 1002 K. 26 f. tökeköve- Nem bankhitel, Váltó nem kell. Щ

f Ä r r ^ k a m a f a t  w  váitő dfj és' . в з а и в з н в  a i a i i . i  Е П З Ц Б Ц З Ц Б Ц н П н Ц Б Ц Э Е П З ]
eddig összesen 204 K. 40 f. - ben biróilag ""
már megáiapitoit költségek, továbbá íooo o l c s ó  k ö n y v e k !  A z  A t h e n a e u m  k ö n y v t á r b ó l
K. töke, ennek 1913. évi januar ho 1 - tol J  j

járó 6 0/° kamata és 233 K. 40 f. költség a :  Cberlauter-féle könyvkereskedésben kaphatók Kevevára.
erejéig a már ezen követelésre teljesített ________________________ _____________________________________________ _ _ _ _
1000 K. betudása mellett Kevevárán al- ф £ £  • ’шъ йCLSffiiTiWÍÍS.’!: Parfümerie „HeZ íllatszertar.
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán- жт , , , .
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- Háztartási, kozmetikai eŝ  kotszereszeti cikkek nagy raktara. Nagyban es kicsinyban.
nak meg, hogy az érintett ingóságok az .....—...... -  ■ Bu d a p e s t ,  VIII. Losonci utca 13.  -----------
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értei- -------------------- -
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet R e k l á m u n k  ó r i á s i  e r e d m é n y e .
ígérőnek szüks g е е.én becsáron alul is *
elfognak adakii. ITabb reklimakcióra ösztönöz, melynek nyomán tisztelt közönségünknek még na-

Amennyiben az elárverezendő ingó- gyobb és szembeszökőbb előnyöket biztosítunk.
Ságokat mások is le - és felülfoglaltatták

5ÄÄSWSSTS.Ti”: Újabb e l ő n y a j á n l a t u n k :
értelmében ezek javára is elrendeltetik . . Л

„ . . . . . . . . . .  1 csoport 2 k orona 50 filler (19 darab.)Kevevara 1913 évi apr. ho 18 napjan. v 7
Guríts Latos, kir. bir. végrehajtó. 1 d t>. üvegtégely francia arc- és kézfinomitó, 1 drb. francia szappan (bármely il-

------------------I------------------ ------------------  latban.) 1 üveg francia parfüm (bármely illatban). 1 üveg francia b-illantál (bár-
:  Könyv»«  műhelyemben |
S  m in,lenfél« e s z a k m á b a  |  , V $ L 2 ! a » j Í f t ! J .  k a , I Ä  '» > * * ™ У  é , m h.illatok
•  vágó munkálatok a leg-  9összesen 19 darab 2 korona 50 fillérért.
•  n a g y o b b  szakértelem - $  Portó 50 fillér. (Lehet bélyegekben is). Ha fenti cikkek a hirdetésnek
f  , „  , , , •  meS nem telelnek, a pénzt vissza adjuk. — Szállítások naponta eszközöltetnek
•  mel e lk észíttetn ek . 9  Tizenhat oldatos illatszer és háztartási értesítőnket kívánatra ingyen ée tS S S ítv e

•  Oberläuter Röbertné. •  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 1

4, оМ»|._____________________ . K E V B V A R A - . __________________ “ t Ä Ü U L .  I



Melléklet a „Kevevára“ 17 ik számához

992/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

lkvi. hatóság Dr. Lekics Illés kevevárai 
ügyvéd által képviselt Momirovics Tyira 
kevevárai lakos végrehajtónak Würcz Jó
zsef kevevárai lakos végrehajtást szenve
dő ellen hátr. 307 K. 30 f. tőke, ennek 
1912 évi május hó 1-től járó 6 % -° s 
kamata ezúttal 18 K. 30 f. - Ьэп megála- 
pitott, valamint a még fehrntülendö költ
ségek nemkülönben a csatlakozás kimon
dásával az 1577 és 1580 betétben felvett 
ingatlanokra a pancsovai népbank javára 
4000 K. tőke ennek 1912 évi április hó 
19-től járó 7 % kamata és 306 K. 80 f. 
költség; az összes ingatlanokra Bach Mór 
javára 602 K. 44 f. töke ennnek 1912 
évi április hó 10 - töl járó 5 % kamata 
és 51 kor. 9Э f. költségi. Behr András 
javára 430 K. töke ennek 1912 évi feb
ruár hó 28 tói járó 5 % - os kamata és 
és 75 kor. 90 fill, költség; Löwinger Si
mon és fia javára 431 kor. 30 fill, tőke, 
ennek 1912 augusztus 28 - tol járó 5 °/° - 
kamata é* 63 kot. költség; Bűimet Stei
ner és társa r. t. javára 800 kor. 30 fill, 
tőke ennek 1912 évi október hó 24 - töl 
járó 5 % 05 kam ita és 102 kor. 80 fill, 
kötlség kielégítése végett az 1881. évi. 
LX. t. ez. 144 és 146 § ai alapján az 
alább körülírt ingatlanokra az árverést 
elrendali s annak feltételeit a követke
zőkben teszi közzé:
1) Árverés alá boesájlatnak a fteinploini 
kir. iörv nyszék 1зги ltén fekvő Kevevára 
község 1433. 1577, 1578, 1579, 1580, és 
1638 számok betétben foglalt következő 
ingatlanok.

I. a kevevárai 1433 sz. betétben 
felvett: A f  3726 hrsz. Rét a Ravnicze 
bascse dűlőben 399 n.-öl 34 kor. becs

li. a kevevárai 1577 sz. kelétben 
felvet: A 1. 136/1 hrsz. Rét a beltelekben 
158 és 137/1 hrsz. Ház 170 öisz. a udvar
ral a belteíekben 141 n.-öl 13942 korona 
becsárban.

А II. 5706 hrsz. Szántó 1202 n.-öl 
5707 krsz. Rér 726 n.-öl és 5708 hrzs. 
Szántó 626 n.-öl a Dzsombe dűlődén 218 
kor. becsárban.

A t  2666 hrsz. Szántó az Alsó Rét 
dűlőben 436 n.-öl 26 kor. bee sárban. A + 
3141 hisz. Szántó a Ravnicza bascse dű
lőben 434 n.-öl 26 kor. becsárban. A f  
3871/1 hrsz. Szőlő a Ravnicze bascse 
dűlőben 850 n.-öl 292 kor. becsárban. A 
t  3997 hrsz. Szántó Czrvenka dűlőben 5 
hold 1520 n.-öl 814 kor. becsá.bí n A + 
5454 hrsz. Szántó a D/sombe dűlőben 4 
hold 1047 n.-öl 1233 korona becsárban. A 
f  6328 hrsz. Szántó а Ш. forduló Nyive 
dűlőben 1 hold 1220 n.-öl 469 korona 
becsárban. A + 6455 hisz. Szántó a Liva
dé dűlőben 7 hold 1069 n.-öl 1455 kor. 
becsárban. A + 6796 hrsz. Szántó a Inva
de dűlőben 2 hold 985 n.-öl 693 korona 
becsárban. A + 8723/2 hrsz. Rét a felső 
rét delőben ártér 1 hold 710 n.-öl 44 kor. 
becsárban. 9757 hrsz. Rét a felső rit dű
lőben Ártér 1 hold 915 n.-öl 49 koioaa 
becsárban. 111. a kevevárai 1578 sz. be
tétben felvett: A + 3871/2 hrsz. Szóló a 
Ravnicze bascse dűlőben 650 n.-ol 224 
kor. becsárban. IV. a kevevárai 1579 sz. 
betétben felvet: A + 3871/3 hrsz. Szóló 
a Ravnicze bascse dűlőben 508 n.-ol 1/2 
kor. becsárban. V. a kevevárai 1530> sz. 
betétben felvett: A + 9723/1 hrsz. Ret a 
felső rit dűlőben ártér 22 korona becsarb.

szükségesfüggd és fali lámpák 

valamin? az összes idevágó 

cikkek kaphatók 

BEHR HUGO üzletében.




