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Paráfltyi magból fejlődik a terebé- | 
iye, w ányi sejtek complexuma a j 
ie- bálna; sőt az egész mérhe- |
te univerzum is csak parányi 
atomok gyönyörű harmóniája. Min- | 
dig parányiság a nagyság alapja. Ez 
a természet legzseniálisabb törvénye.

A társadalmi fizikának is ugyancsak 
ez az alaptörvénye. Itt is röpke 
gondolat lesz sokszor szülője száza- j 
dókat uraló eszméknek; itt is egyet- | 
len, első pillanatra tán nem is olyan 
jelentékeny esemény lesz évezredek- j 
re kiható haladásnak alapja, ereje, ; 
motorikus árama.

Szegény Gutenberg bácsi ugyan | 
elhitte volna-e magának, hogy az ő j 
fába vésett betűi egykoron oly ha tál- ; 
más szellemi cs techaikális kultúrá
nak adják meg a perpetuum mobilét, 
amilyen kultúrát sem a paleontológia, 
kacskaringós hierogliféivel, sem a 
geológia, őskorba nyúló rétegeivel, 
sem a história szines anekdotáival

TÁRCA.

Hamidie.
Hamidie, kisértetek hajója, tengerek 

bűvésze, te mozgó csodapalotája a bizony
talan vizeknek, hová tűntél?

Ezen a héten újra láttak a görög 
vizeken, te acélkalandor. Sötéten bukkansz 
ki a tenger domború szinéről. A parton 
lévök haja az égre szökken, szeműk lehé- 
rén a rémület ül ki, a szájuk vacag, hogy
ha meglátják a füstöd bokrétáját és a 
földön henteregnek, amely nem egészen 
szilárd a bánatuk terhének az elviselésére. 
Vizek akrobatája, gladiátor csodatévő tö
rök hajó, szárnyas griffje a hullámoknak; 
merre röpülsz?

Azok, akik a földről látnak, úgy be
szélnek rólad, mint egy antik csodáról. 
Éjszaka pirosán lobog lángból való sore- 
nyed. A görög pásztor, aki juhaival az 
attikai, vagy a peloponesusi lankánkon 
bolyong, egy pillanatra megpillantja árnyé
kodat a habokon és sejtő idegein a regi 
tragédiák borzalma cikáz át, arca e.torzu ,

árama egykoron.
Pedig így van szóról-szóra. I r o 

dalom a modern kultúr é l e t .
S kicsi ólom hetük a szárnyai ez I 
életnek.

Amilyen az irodalom, olyan az 
élet; amilyen az irodalom, olyan a kul 
túra. Sőt amilyen az irodalom, olyan 
az egyén is. Goethei romantikus iro
dalom, romantikus kort teremt, 
schopenhaueri savanyú irodalom ká- 
posdalés kort; veri űriéi mámoros 
irodalom, absdntos kort; és boúd- 
leaira hashisos irodalom nem teremt
het mást, mint álomszerű ködös, j 
szimbolikus kort. És mit teremtett s 
egy pökhendi irodalom? Pökhendi 
kort. Olyat, mint amilyen a mai ég 
felett lebegő kor. S lévén a kor 
szelleme a társadalom szelleme s ! 
e z ,  a társadalmat a’kotó egyéneké 
is, micsoda koszorús egyéniségeket j 
várhatunk akkor egy ilyen hetvenke- 
dő kortól?
-----------= -.-----  ----  —
lint а г agy görög hősé, mikor a lernai 
lydrával viaskodott. Xenophon tize :er 
;atonija nein vágyakozott úgy a nyílt 
engerre, mint a te vitézeid. Dárnis fia, 
íerxes, a mesés perzsa, aki vesszőkkel 
verette el a makacs tengert, nem bátrabb 
i katonáidnál, akik az akaratukkal vesz- 
izőzték m^g az óceánt.

A csodát bűvölted közénk, amelyről 
;nár azt hittük, hogy megszűnt. G ,zzel 
röpülsz és a gyors villanyos szikra röpíti 
hozzánk a haditetteide., de azért mi m 
is érezzük a lehetet’ent megnyergelő 
akarat mytikus erejét és 1913-ban 
mythost Írunk rólad, Hamidie.

Üt >lsó szigete te a török aranykor
nak a középkori szultánok és basák leg
utolsó ac'dvára, keleti tündérrege, becsület 
szigete. Ágyúid moraja tompa és fájó, 
mint a haldokló oroszlán ordítása.

A nyugati csodák ragokra járnák, 
lenditőkerekek hajtják, gépészek vezetik 
s a matematikusok és a csillagászok 
másodpercekre kiszámítják az útjukat es 
n csodájuk nem csoda. De nincs az a 
csillagász, aki megjósolja a te visszatértéd. 
Egymásután látott Cira, Prevesa, Malta,

S z a b ó  D e z s ő k e t ,  pliaed- 
rusi felfújt békákat, akik az őntelt. 
felületes „Nyugatban“, oly vérforraló, 
arrogáns tónusban kuruttyolnak régi 
irodalomról, régi értékekről, hogy 
egy öntudatos és csak egy kissé is 
temperamentumos embernek ökölbe 
szorul a marka. Hát ennyi perfidia 
is lakozhatik egy halandóban, ennyi 
gőg is szorulhat egy görbeláb л folyó
iratba?

De hisz voltakép mért is harag
szunk az új kor, új irodalmára, uj 
pöffeszkedő békáira? Ép a gőgösök 
leggogösebbje N i t z s c h e mondja: 
„Nagyzolni csak a k'csi tud“. És 
aztán az öreg P a e d r u s bácsi is, 
kinek állatmeséit hajdanta ezek a te* 
letorkű nagyzási mániákusak biztosan 
„s z e к u n d á r a“-ra fordították, úgy 
meséli, hogy a csipettnyi béka fel
pukkadt, mikor az Ökörnél is nagyob
bá akart lenni.

Ha Szabó (?) űr és „ N y u g a t “- 
ja tanult volna fordítani a r é g i 
kultúra ezen erkölcsi tendenciájú 
kicsi kis reliqúiá;át,és alighanem meg-

Antivari. Keleti csoda vagy, amely csupa 
meglepetés és hihetetlen varázs, gyengék 
ereje, koldusok kincse, te az óceán vörös 
csillaga, szeszélyes üstököse a háborúnak 
és a rontá nak.

Néha játékosan jelensz meg s egy 
délután végigbomb ázol egész partvidékeket, 
felpörkölsz szigeteket, lángba borítasz 
nyugodt városokat, tr bajkeverő, te reite- 
netes és kaján tréfamester.

Nem is hajókovácsok ácsoltak össze 
t rged, de a próféta álmodott míg. A szelíd 
babonás és ideges próféta, egy tikkadt 
délután, a pusztában, mikor síró szemét 
szúrta az arab homok és arcára reáteri- 
telte zöld köpenyét, hogy a júliusi verő
fénytől át fiilt agy velejét és vízióktól, 
hallueinációktól beteg lelkét kissé hűsítse. 
Akkor írhatta a Korán-nak azt a szikrá
ját, amely te rólad szól, Hamidie: „Föld
rengés lészen, a tenger mozog, mint a 
hegyek, a hold kettéhasad és gonosz sö
tétségbe temetkezik s az emberek úgy 
ugrálnak, mint a riadt szöcskék.“ Az izlám 
harcias lelke, karddal hadakozó hite van 
veled.

Röpülj, Hamidie és ne térj vissza



1913. május 18.

jegyezte vrolna, hogy a béka felpuk
kad, ha több akar lenni, mint a 
mennyi nékie onnan telidről adatott.

Szegény Gutenberg, de messze 
tértünk el tőled, betűiden át, egé
szen a pukkadó békáig! Dehát ki 
tehet róla, hogy a te betűid a mai 
irodalmat a békáig elviszik.

Parányin kezdtük, amely nagy
ságnak alapja mindenkor, és öklöm- 
nyi békán végezzük, amelynek nincs 
meg a sok parányija az igaz, hig
gadt tudományból, hogy nagy iroda
lom lehetne, s igy csak pukkadó béka.

2. oldal._________ _ __________

H Í R E K .
— Szentháromság vasárnapi körmenet. 

Mint minden évben, úgy az idén is nagy 
dísszel és pompával tartották meg a. r. k. 
hívők a Szentháromság vasárnapi körme
netet a templom-terén felálitott Szenthá
romság szoborhoz. Csak arra kérjük a. r. j
k. hívőket, ugyan tekintsenek fel a szó- 
borra. Az Úr feje összerepedezve, Jézus j 
áldó keze meg letörve. Talán meg lehet- | 
ne reparálni, ne szolgáljon szégyenül a ; 
r. k. egyház részére. Mert tessék meghin
ni: maszatos meszeletlen templom kapá- 
latlan templomkert, repedező, düledező | 
szobrok kicsit furcsa szint vetnek az egy
ház buzgoságára és gondosságára. j

=  Goethe Faustja és a cseléd. Egyik ; 
nem rég megjelent számunkban megírtuk, 
hogy igazán tartalmas magasan szárnyaló ! 
intelligenciánk nincsen. Pedig tévedtünk. 
És még hozzá nagyot. Mert, ahol még a j 
cselédek is Goethe Faustját olvassák es
ténként az elmosogatás után, ott igenis j 
tartalmas, magasan szárnyaló az intelli- j 
gencia. Hiszen régi igazság: madarat í 
tolláról, embert barátjáról, gazdát cseléd- | 
jéről ismered meg.

És hogy ez a bizonyos cseléd tény- ! 
leg olvassa Goethe Faustját igaz szava- ’

soha. Maradj legend i. Törd össze az irány- j 
tűt, amely visszakauzolna a pusztulás szín- j 
terére, a hazátlan hazába, a bús török 
partokra. Dobd a hullámokba a kormány
kereket, légy egészen a kisértetek hajója. 
Vágtass bele a lehetetlenbe, a hetedik 
menyországba, a tenger kék őrületébe.

Röpülj, Hamidie, röpülj.

Uj erkölcsök.
Keresd az asszonyt! Ezt mondja egy 

jól ismert francia közmondás és a lét nagy 
küzdelmeiben megszoktuk már hogy a min
dennapi élet ezerféle változatossága kímé
letlen kacagással, kegyetlenül arcunkba 
vágja, nekünk az erős és uralkodni vágyó 
férfiaknak ezt a súlyos igazságot.

Mint egy sötét jóslat, mely pókháló- 
szerüen finom szálaival körülfogja egész 
lényünket, behálózza végig az életünket, 
kisért minden cselekedetünkön és meg
gátol amúgy is csekély akaratképességünk 
kifejtésében a lealázó parancsolat: keresd 
az asszonyt.

Keressed a férfi életében, keressed 
végzetében, keresd az erényeiben és ke
resd főleg a bűneiben. Mert bűnben 
fogamzott az első asszony. Bűnös asszony 
volt a világ ősannyja s az asszonyi bűn 
fokozottan öröklődik nemzedékről - nem
zedékre, hogy megejtse a férfit, a világ

hihető ember mesélte nekünk. Mikor a 
gazda lenyugszik, a cseléd még nem tér 
pihenőre. Hanem meggyujlja gyertyácska- 
ját, neki támasztja fejecskéjét és olvas 
Prológról, színigazgatóról, költőről, bohóc
ról, kritikusról. És érti is, mert maga
mondta így a gazdának.

Mi nem egészen értjük a nemet 
költő-király mélységes és sokszor csilla
gokba csapó gondolatait, sokszor utána 
kell néznünk a vastag mommentároknak. 
Sőt arra is emlékszünk, hogy csak a fel
ső gimnázium osztályaiban kezdtük több
kevesebb hozzáértéssel, de nagyon csekély 
szeretettel Goethe Margitjával, csúf Mep- 
histójával, Wagnerrel az ismerettséget: 
és ime Kevevárán már az illatos hátra
maradt mosonatós légkörben a cselédek 
é r t i k  Faustot.

Ma halad a világ! Ma már oly ma
gas az intelligencia, hogy még a cselédek 
is Goethét forgatják, — és értik is.

=  Iskolaszéki gyűlés. F. é. május 
hó 9-én a helybeli községi iskaszék gyű
lést tartott, amelyen Kokora Illés közs. 
biró, mint iskolaszéki elnökön kivíil jelen 
voltak Berkes József r. k. segédlelkész, 
Csermák Vilmos igazgató - mérnök, Rajcsá- 
nyi Ernő polg. isk. tanár, Saberka Izidor,
g. k. román lelkész, Wenner Miklós isk. 
igazgató és Wenner Ferenc tanító. A gyű
lés fontosabb pontjai voltak : 1. Az 1912. 
évi ovodai számadások felülvizsgáltatván 
rendben találtattak. A f. é. évzáró vizsgák 
idejéül kitüzetet junius hó 19. 20. és 21.-e.
3. A tantestület átiratára az iskolai zász
lóalják szervezése tárgyában az iskolaszék 
elhatározta, hogy fokozatosan megvalósít
ja azokat.

Több jelentéktelenebb ügy letárgya- 
lásával a gyűlés véget ért.

— Szökött kevepailösi katonák. 
Amint értesülünk, két kevepallósi katona 
Cattaróból Amerikába szökött. Nem igen 
tetszett ugyanis a két svábnak a nehéz 
határszéli hegyi szolgálat s ez eből no 
meg a háborúból való félelemből megug
rottak. Még hozzá nem is egyedül. Mind

„KE VE VÁR A“._________

urát. Minden férfi, ha megihleti lelkét az 
asszonyi biiverő, vagy megejti a bűnös 
asszonyi akarat, a vérszomjas Néróvá 
lesz, ki gondolkodás nélkül felgyújtja 
kincses Rómáját.

Szolga volt az asszony és úrrá lett. 
Szolga volt mindaddig míg leánysága bá
jai köztulajdont képeztek és az vette bir
tokába, kinek épen útjába került. De ura- 
lott abban a pillanatban, amikor az önző 
férfi kapzsi magamtulajdonába ment át és 
az rendelkezhetett testevei - leikével.

Elnyomott volt az asszony és zsar
nokká lett. Az elnyomatás minden kese
rűsége, a méltatlan bánásmód minden 
fájdalma, a lealázó helyzet minden meg- 
bántása, összesürüsödött valami mérhetet
len nagy gyűlöletté, amely öröklődik 
anyáról - leányra és felvértezve a ferde 
társadalmi rendszer erkölcstelen moráljá
val, megy harcba az élni és élvezni vágyó 
férfi tábor ellen.

Koldus volt az asszony s uzsorássá 
lett. Értéktelenek voltak szépségeik, 
bajaik, érintetlenségük, mert mindenki 
rendelkezhetett velük, de mérhetetlen 
kincset nyertek benne, amikor a féltékeny 
férfi, macska - egérmódra eleresztette őket 
s kisiklott az áldozat az ügyetlen zsarnok 
kezeiből. Az asszonyi őstulajdonság: a kí
méletlen bosszú uzsora - tőkét kovácsolt 
az egykor szabad javakból, amelyért

egyik vitt magával egy cselédet, hogy vi
gaszuk és angyaluk legyen az út viszon
tagságai közepette. A cselédek szintén ke- 
vepallósiak, és levélileg előre megállapí
tották a terveket a szökésre. A lányok 
oda mentek utánuk szolgálni és csak egy
két hónap után szöktek meg. Most vígan 
vitorláznak Nikita elől az új világ partjai 
felé.

— Egy művész estélynek csúfolt 
közönséges tingli - tangli. Nem hiába va
gyunk az ország végén. Soha semmiféle 
becsületes dolog hozzánk el nem jut. Min
dig paródiái a csak elfogadható művészet
nek is. Most is ilyenben volt részünk két 
napig. A kabaré, még ha orfeumi is, soh- 
sem bir művészi értékkel sem a zene sem 
az interpretáció szempontjából. Mert az 
ilyen kabaré-dalnak zenéje rendesen nya- 
katekert konstrukciójú és ritmusú dallam
talanság, a szöveg meg vagy sületlen szel- 
lemtelenség, vagy simpliciter nemzetközi 
zöldség ; vagy pedig közönséges frivolitás. 
Elegáns Ízlésű nem is tud élvezni az ilyen 
„művészi“ estélyeken. Legkevésbé pedig 
akkor, ha oly gyatra hangon énekelnek 
ott, mint R ó n a i  és B o c s k a i  tették. 
Egyedül a gyermekek játéka érte meg a 
pénzt, a többiért kár volt fennmaradni.

— Himlőoltás. Csütörtökön délelőtt 
ugyancsak nagy zsivaj és lárma uralgott 
a községháza nagy folyosóján. Lehetett 
vagy 200 csecsemőt cipelő anya ott és 
várták türelmetlenül, hogy mikor szólítják 
őket a nagy tanácsterembe, ahol Dr. Kne- 
zsevics Szilárd községi orvos beoltotta a 
kicsikéket. Persze a sirás - rivás ott még 
inkább fokozódott. Kedves látványt nyút- 
tottak azonban a meglehetős nagy szám
ban levő mosolygós arcocskák is.

Az oltásokat szombaton folytatták az 
iskolában. Itt már egyik - másik fiú némi 
büszke önérzettel közeledett a doktor bá
csi felé és szinte hivalhodva hangosztatta, 
hogy neki az egész semmi. Amiben igazuk 
is volt.

— Vezérkari tisztek jövetele. 14-re 
volt jelezve a vezérkari tisztek jövetele.

gyakran egy életár a fizetség.
Eszköz volt az asszony s mindennek 

végcélja lett. Arra teremtődött, hogy se
gítő társa legyen a férfinak, könnyítsen 
sorsán, tegye élvezetessé életét és ehelyett 
célja lett életének. A férfi minden küzdé
se, megpróbáltatásai, sokszor súlyos vál
ságai mind csak azért vannak, hogy bir
tokába vegye az asszonyt, aki pihent 
lelkének minden kifinomultságából igyek
szik a férfit szorosabban magához bilin
cselni. Az asszony nem életpárja, de ár
nyéka lett a férfinek, aki kis érti egész 
életén át.

Az első ember feláldozta testi épségét, 
hogy megteremtődjék az asszony. Azóta va
lamennyi ember nyomorékká lett. Az első 
férfi bordájából fogant asszony diadalmas 
utat tett meg azóta, hogy paradicsomává és 
poklává legyen egy személyben a világnak.

Központja lelt az asszony a világnak, 
körülötte forog minden : övé a fényesség 
a dicsőség. Selymesen lágy rózsaszínű 
karjaival biztosan kormányozza a világot. 
Övé az államférfi hódolata, övé a költők 
dalolta énekek, az Ló lelke, a művész 
ihlete, a zenész melódiái és a bankár 
aranyai.

Az élet szive az asszony, mert belő
le indul ki az élet forró, lüktető nagy 
vérkeringése s a mely, ha nem dobog 
többé, maga az élet is megszűnik.
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mert utóbbi nem engedte meg neki, hogy ' egy hozzátartozó vezére Unnenmi ’ •itszel -----------------------------------------------------
képviselot^ttiIe11 tiigsiigi jogait gyakorolja, lemülve testvérré varázsolja az egészet Ь ш Ш  ÍndUláS3 ÉS é^ZÉSe 3 keVeV3r3Í
A bizottság elutasítót a a panaszt es egy- hősévé, bajnokává azt, kit követett, ki- nóhmnrhmrnn
ben elrendelte a tanító ellen a fegyelmi l'il az elnöki asztal mellől a vezérkar fő- Р31у311(11/ЗГ011.
vizsgalatot a tanfelügyelővel szemben la- helyéröl örökre búcsút vesz л *> ini9 ,.
nusitott magatartasa miatt. Legyen ez egy nagy ünnep, legven T , /  A ,

Kakovicz Zsivan dunadombói állami történelmi pillanat ez a nap leíyen ata- Indulás: ------- Lrkeszik:
tanító ellen elrendelte a bizotlság a fegyel- nitóság nagy napja ez, melyen meghajtja Verseszre. V,nsec/.i6l.
mi vizsgálatot és felfüggesztette ót állású- zászlóját: a munka, a fáradhatatlanság, a Személyvonat reg. 3*18 л  Személyi-, a. m 12*35
tói a blk. 172. szakaszába ütköző haza-i szeretet vezére előtt, hogy ez örömöt sze- 7!----- -— -7 м'" 1—— -----—-
ellenes izgatás és egyébb tanügyi vélsé- rezzen neki és zálogát adja annak, hogy- "* £ «  Z  " *  '
gek miatt. Rnkovicz nemcsak a magyar ha mindenki is elhagyná a tanítót, a test- iT e^ 'ud  Л б о т а  9  Te nesí u- ' ”
állameszme ellen izgatott az iskolában, véri kötelék kétszerte erősebb most és ® . 1 1
hanem a magyar fiúkat arra kényszerűé!- veszély idején, mint gondolná a világ. I Vegyesvonat d. u. 1-15 ф Vegyesvonat este 10 02 
te, hogy szerb hittant tanul.jnnnak. ; Jövel nagy nap, hogy Fehértemplom I i.ilm.s„Va érk-este п -  9  i'mmsova imi.u.

. 7  I;elhívás! A Delmagyarorszagi is lassa a világ leglelkesebb hadseregét, j verseczre „ d. u. 5.03 Versecz „ „ 60J
Tanitoegylet f o l y  о é v i  j u n i u s  hó 2., mely szeretettel, lelkesedéssel hódit és I Temesvár „ este 8-25 Z  Temesvár d.e.11‘20 2*30
3. és 4 - é n  S c h e n k  J a k a b  e g y l e t i  mely a tiszteletadásban is fölötte áll min-  —  ■—..— ___ „--------------------
e 1 n ö k kiváló érdemeinek a méltóképpen j dennek. Te, kedves elnökünk, várj békében, | PfÍ7ha;n iámba!/ я íliinán
való megünneplésére d i s z k ö z g у ü 1 é s t mi hozunk Neket hálát és elismerést. uÜLlldjU Jdlululá d UUIIÚiii
tart F e h é r í e m p 1 о m о n, a város nagy- Zsutty Béla, Mező Dániel, Magyar kit. folyam- 6S tenyerhajózási Г. f.
érdemű közönségének a szives meghiyá- ‘ titkár. „lelnök. Krvénvcs 1913. máius 1-Mől.
sara, melyre a t. rendes es tiszteiéit ta- ---- --------— ------ -----------------------------  y J
gokat, a nagyérdemű tanhatóságokat és S t p p k p i l í l f p r d  reggel este
a tangyübarátait szívélyesen meghívjuk. O l c U V C l i p i e i U  Minden 4*001 i. Zimony érk. “ 10-30 Minden

K e d v e s  K a r t á r s a k !  П Н  А т Г р к 7 Я П П Я П  vasárnap 5001 Belgrad 9.45 hétfő
Ezen díszközgyűlés egyúttal a XLVií- 1 11 1 О III L J  ö L d  p  p  d  II kedd és 5*501 ^ 8.35 csütörlök

ik nagy- és közgyűlés is, mely „diszköz- Bergmann és társa Tetschen a E cégtől péntek 7 4 0 A é. Kev^vára V 5 - 4 5 szombat
gyűlés néven azért szerepel, hogy elnö- elérhetetlen hatású szeplök eltávolítása- I ——-— ..... ----- ? •-
künk 2o éves elnöki jubileumát annal na- nélkülözhetetlen szer arc és bőr- i d. e. 9 45 érk. Báziásrd indul d. u. 2*45gyobb fénnyel, annál nagyobb díszben és m es nelkulozhetetlen szer arc es üoi ;
ünnepiességgel ülhessük meg. apolasra, mit számtalan elismerolevellel (L lu ,>U) lU* ()lsQva mL u ^ el ()()0

Midőn ezt a felhívást kibocsájtjuk, bizonyithatunk. Gyógytárakban, Drogé- Báziásról indul a vonat reggel 3‘23 8*42
igen jól tudjuk, hogy kartársainkat, ható- riákban, Illatszer és fodrász üzletekben d. u. 12*12 és 4*23 Temesvár felé
ságainkat, a társadalmat nem kell hivó 80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan ------- - -------- — ------------------ -—------
szóvá! ide édesgetnünk, mert karíársakat kézápolószer a Bergmann 134/1913. végr. szám.
a lelkes, köteles hala es bajtársi érzés, a \  . . . V ,
halóságot a figyelem éj az érdem iránt „Maiiéra“ liliomkremje, mely tubusok- ВкТШ ГШ  Ш ГйеКтеП У
való mindenkori elismerő készség, a tár- ban i0 fillérért mindenütt kapható. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
sad álmát a rokon szén v úgy is szívesen ^ ”“7 ”7 “ *" ~ évi LX. t. c. 102 § a értelmében ezennel
elhozza. 33 és 158 1913. végr. szám. közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já-

Ezt tudjuk és érezzük, mert a Dél- fflPtlSrÉSÍ í rásbiróságnak 1912 évi végzése követkex-
magyarofszági Tanitóegyleinek az utolsó ...............  j tében Dr. Bariulov Gáspár ügyvéd által
25 év alatti Közgyűlései nemcsak méltóak Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 képviselt Leopold Főrber javára 627 K.
voltak ezen rokonérzést kiérdemelni, de évi LX. t. c. 102. § a - értelmében ezen- s jdr erejéig 1913 március hó 21 én fo-
vonzóakká is lettek, tisztelet kísérte, mert nel közhírré teszí, hogy  ̂ a budapesti és ganasitott kielégítési végrehajtás iFján le
gazdag tárgysorozataival, a Délvidék lel- schluckenaui cs. kir. járásbíróságnak 1913 feliilfogialt és 2080 koronára becsült 
kés tanítóinak nagyarányú részvételével, évi számú végzése következtében M. C. következő ingóságok, u. m. bútorok és 
hazafias hírnevével, tervezett kirándulá- Dornik Havesting Maschine Comp, és áruk nyilvános árverésen eladatnak,
saival, szórakozásaival és élén mindigaz- Miller József javára delibláti lakos ellen Mely árverésnek a kevevárai kir. já-
zal az elnökkel ki szép szónoklataival, 1150 K. töke éŝ  137 kor. 10 f. töke s rásbiróság 1913. V. 377/2 számú végzése 
pártatlanságával Jendkivüli figyelmével jár. erejéig 1913 január hó 22 én és már- folytán 627 K. töke ennek 1912 évi oklo- 
lekötelezle a kartársakat, a hatósági sze- cius hó 5 én fogansitott kielégítés végre- ^ei. |1(з 24 töl járó 6 % kamatai és eddig 
mélyt, a vendéget a házigazdát. hajtás utján le és Hülfoglalt 2200 кого- összesen 53 K. 40 fillérben biroilag már

Tehát ott leszünk és tanúi leszünk nára becsült következő ingóságok: u. in. megállapított költségek erejéig Kevevá- 
a társodalom és a tanítók lelkes szeretet- j kukoricza, hambár, szán, kocsi, lovak stb. n'm alperes lakásán az üzleti helyiségében 
tel való közös ünnepének, hol az érdemes nyilvános árverésen eladatnak. leendő megtartására 1913 évi május hó
felülemeltiк a mindennapiság egyszerűsé- Mely árverésnek a kevevarai kir. ja- 23-ik napjának d. u. 2 órája határidőül
géből a kasztok és rendek iölé, oda, hová | rásbiróság 1913. V. 273 és 48 számú vég- kpuzetik és ahhoz a venni szándékozó 
a tiszteletben megőszült juthat, hová az ; zései folytán 1150 K. toké, enne* Ю12 hzennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
embert a népszerűség és a dicsőség ké- ; évi szeptember ho 1 tol jaro 6 /0 kama- ko r̂y az érintett ingóságok az 1881 év
pes emelni, hová csak a hálás szív édes tai 125 K. 42 f. költség erejeig Cornik LX t cz J07 és 108 § ai értelmében kéz,
lehelte ér föl. czég javára, valamint 137 K. 10 t. toké pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek

ß mi váltBa ki lelkűnkből ezt a sze- ennek 1912 évi április hó 4-től járó 6°/0 szükség esetén becsáron alól is elfognakadat
retet, ezt az ideális közszellemet, illetve kamata és 124 K. 12 t. költség erejeig Amennyiben az elárverezendő ingó-
ennek a megnyilvánulását éppen azzal Miller József javára Deliblaton alperes la- ság0kat mások is le és felülfoglaltatták 
szemben, ki javakat sem adhat, többé к á s á n és s z a 1 1 a  s b a n és azok kielégítési jogot nyertek volna,
előre sem vezethet? Mert ő már csak a leendő megtartására 1913 évi május hó ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 §
mi történelmünk alakja, sziveinknek, lel- 19 napjának délután 2 /, órája határidőm értelmében ezek javára is elrendeltetik, 
künknek ő csak egy emléke lesz. j kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok Kevevára 1913 évi máj. hó 7-én.

Az, kedves kartársak, mit ő örökbe- | ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg- véirrehnitó
hagy vezérletéből, az a szellem, melyben hogy az érintett ingóságok az 1881. LX, Guilts bajos, kn. bn. veörehajto.

1913. 18._____________________________ „ K E V E V A r a *._________________________ e. oldal.



3277/1913 tlkvi szám. j csárban. 349 hrsz. 347 stb. hat. 1 hold II
. I cszt. kaszalo 254 kor. becsarban. 105 hrsz.

Szretkov Zsófiának Guczul Ilia elleni 215 stb. hat. 406 n.-öl szőlő 236 kor. be-
végrehajtási ügyében hozott 1913 évi P. csárban. 106 hrsz. 215 stb. hat. 262 n.-öl
876/1 számú II. bírói végzés. gyümölcsös 33 korona becsárban. 89 hrsz.

у к G Z É S. hat. nélk. 1 hold II. o. szántó 216 kor. j
becsárban. 130 hrsz. 166 stb. hat. 1 hold j 

Ezen II- od bírói végzés érdekeltek- gOO n.-öl II o. szántó 287 ko.ona becsárban. |
kel kőzöltetik és egyben kibocsájtatik az 88 lirsz> 277 stb. hat. 2 hold 32 n.-öl III. j
alábbi oszt. kaszáló 277 kor. becsárban. 75 hrsz. j

í i • L A « . , i  l/Sunnot 92 stb. hat. 1 hold 800 n.-öl II. oszt. ka- |
Árverési hirdetményi kiVOliet. száló 301 korona becsárban.
. , , . . . ., . , . . . 411r. A fennti ingatlanokból a 496 számú
A kevevarai kir. jbirosag mint t házra Guczul Pál javára élelhosziglani

hatóság dr. Franki Sándor kevevarai lakhatási szolgalmi og a jelen árverés
ügyvéd által . kepvisílt Szretkov Zeoha .|(a| érhftetik.
dr'-h ab lakos vegrehajtatonak Guczul Amenyiben azonban a fenti 493 sz.
le Д о '! '1 ' Д* Д-Дь'6 aJo f  f;tí ' „ ihíoí házért a fenti szolgalmi jogot megelőző 

ellen -S kor. es - -oi. . . . в tehertételek fedezésére szükséges s ezen-
ezutlal 10 koronában m'g ptott - ne, 12000 kor.-ban megállapított vételár
lnln meS temeiuen i g igértetnek az árverés nyombankülömben a csadakozas kimondásává! a , .... . ,,, . , . i/;,n hatalytalanna válik s az ingatlanok azkir. kincstár íavara 1620 korona to.íe i00i . T v  , b , . , ,,. 4011 ' • • и ид 1 f/u iá,.А ко/ 1881 évi LX. t. ez. 163 §-a ertelmeben ennek 1911 évi julius ho 1 - tol jaro о /0 « . . . .  ... ”, ,, ,
kamata és 100 kor. költség; ugyanaz ja- “ fent. szolga mi jog nélkül fognak nyom
vára 405 korona tőke ennek 1911 évi ban elarvereztetni. Megjegyeztetek hogy 
október hó 1-től járó 5" „ kamata és 24 a fenil összes .ngaUanokra Guczul János 
kor. 80 fill, költség; Vlain György javára a™ S ; S  3 gazdasag, evre a beriet.
400 korona tőke ennek 1910 évi dec'.ein- о »yeztete“ - , , , r ,
bér hi 11-tél járó 5% kamata és 679 k. ... ,2- Ezen nyilvános arveres Deliblat
90 ill. költség; ugyanaz javéra 42 kor. községházánál 1913 ev. június ho 6-.k 
46 till, és 236 kor. 25 fill, költség; Dr. ap jának  d. e. 9 órakor fog megtartatni
Abfdea.u Pál javára 70 korona töke en- lelen a'7 eFef .  ГеД е‘е1ек mellett .ne yek
nek 19 2 évi január hó 8-tól járó 5% и?У a ílk,vi h7.ata b,an mm Dahbl- , koz-
k .mat i és 27 korona 70 fill, költség; Dr. seghazanal a hivatalos orak alatt bark.
Gheln :r Jenő javára 395 kor. 80 fill, töke arver| s alta1., megtekinthetők,
ennek 1912 évi márczius hó 26-tól járó A kikiáltási ar a becsar
5% kamata és 167 kor. 10 fill, költség; , , nyilvános árverésen a fenti
a fehértemplcmi takarékpénztár r. t. javá- '^gatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
ra 1700 korona tőke ennek 1912 évi fébr. a6atini, azörnbari a fenti ingatlanok közül 
hó 27-től járó 8%  kamata és 150 kor. az, 1,7.6^ ? s. a felvett ingatlanok
80 fill, költség; Szubotics K. Péter javára a kjkialtasi ar léiénél a többi ingatlanok 
707 kor. 19 fill, tőke ennek 1912 évi má- Peĉ  a kikialtasiar kétharmadánál 
jus hó 1-től járó 5% kamata és 151 kor. alacsonyabb áron nem fognak eladatni.
50 fill, költség; Dr. Bartu'ov Gáspár ja- . Árverezni szándékozók tartoznak ; 
vára 144 kor. 30 fillér tőke ennek 1912 az “igatlan becsaranak 10 0/°-át készpénz- 
évi julius hó 25-től járó 5% kamata és . ovadékképes értékpapírban a ( 
49 kor. 90 fill, költség; Guczul Timót és kiküldött kezeihez leteni.
Pál javára 160 kor. 80 fill, tőke ennek , A legtöbbet igérő  ̂ illetve vevő i
1912 évi szeptember hó 20-tól járó 5% k/teles nyomban a bánatpénzt az általa | 
kamata és 68 kor. 10 f. költség; Paull Jgert ar megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi- I 
János javára 166 kor. 40 fül. tőke ennek *eni eme kötelezettségének eleget nem 
1912 évi julius hó 26-tól járó 6% kamata /gépété figyelmen kívül hagyásával és
és 45 kor. 20 fill, költség; Temeskubini kizarasaval a árverés nyomban folytatódik, 
takarékpénztár r. t. javára 244 korona , Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
tőke ennek 1912 évi szeptember hó 22-től részletben és pedig az elsőt az árverés 
járó 6% kamata 9 kor. 85 fill, óvási 1/3 jogerőre emelkedése után számított 15 nap 

%  váltódij és 36 kor. 20 fill, költség; a a másodikat ugyanazon naptól szá- 
Miucza Markő javára 18 kor. tőke és 6 mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel
kor. 60 fill, köitség; Szretkov Zsófia ja- ai/  részlet után az árverés napjától járó 
vára 145 kor. 36 fill, teke ennek 1912 о Д> kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
évi február hó 1-től járó 6% kamata és adóhivatalnál lefizetni.
103 kor. 92 fill, köíts'g; Guczul Jován Vevő köteles az eladott ingatlant
javára 5 kor. kártőke és 147 korona 70 terhelő és az árverés napjától esedékes 
fill, költség Guczul Tamás javára 35 kor. adókat és illetékeket viselni és az ingat- 
80 fill, költség kielégítése végett az 1881 |an birtokába az árverés jogerőre emel- 
évi LX. t. ez. 176 §-ai alapján az alább kedésekor lép.
körülirt ingatlanokra az árverést elrendeli . Á tulajdonjog a vételár és kama- 
s annak feltételeit a következőkben teszi tarnak teljes lefizetése után jogerőre javá- 
közzé ; ra hivatalból bekebeleztetni.

1. Árverés alá boczájtatnak a ftemp- Kevevárán 1913 évi ápr. hó 20-án 
lomi kir. törvényszéknek területén fekvő Hiwi,',  ̂ ь , • ,
Deliblát község VII/699 1040 lapszáméi Hajdú s. k. kir. albiro.
tlkvben foglalt köve’.kező ingatlanok: # A kiadmány hiteléül.

496 sz. ház és 600 n.-öl házhely 800 Dinusz János, kir telekkönyvvezető.
kor. becsárban. 35 hisz. 35 stb. hat. 1 h. —■■■ ——-___________ -
800 n.-öl I. oszt. szánló 438 korona becs. f lln o A  i f
35 hrsz. 75 stb. 1 hold 800 n.-öl I. oszt. WlCbO K ö n y v e k !
szántó 447 korona becsárban. 35 hrsz 250 ЯТ A fhßV iaPlim  If fin in if 
stb. hat 1 hold 400 n.-öl I. o. kaszáló 321 , ... « 0 п У ^1агЬо!
kor. becsárban. 35 hrsz. dub. hat. 1 hold az überlauter - féle könyvkereskedésben 
400 n.-öl Hl. o. kaszáló 175 korona be- kaphatók Kevevára.

4 . oldal._____________________________ „К E V E V Á R A“.__________

Villany világitás-i»»
szükséges fü$$e és fali lámpák 

valamin! az összes idevágó 

cikkek kaphatók 

BEHR HUG0 üzletében.
Nyomatott Oberläuter-féle Wlnyvnyoimlílmii. Kevevára.---------------

1913. május 18.



M elléklet a „Kevevára" 20  ik számához.

294/913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102. § .-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. 
járásbíróságnak 1911 évi szánni végzése 
következtében Dr. Ghelner Jenő ügyvéd 
javára 216 kor. 60 f. s jár erejéig 1911 
évi október hó 5 én foganasitott kielégí
tés végrehajtás utján le és felülfoglalt 
és 600 kor. becsült következő ingóságok, 
u. ni. zongora, bútorok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1911 ik évi V. 69718 számú 
végzése folytán 216 kor. 60 fill, tőkekö
vetelés, ennek 1911 évi május hó 15 nap
jától 5 % os kamatai, és eddig összesen 
142 kor. 54 fill, ben biroilag már megá- 
lapitott kőltégek erejéig, Deliblát alperes 
lakásán 1 e e n d ő m e g t  a r t á s á r a 
1913 évi május hő 26 napj. d. u. 2 órája ha
táridőül ki tűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára 1913 évi máj. hó 11 napján.
(jiirits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

395/1913 végr. szám.

árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi. 
LX. t. c. 102. §. - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti IV. kér. 
kir. járásbíróságnak 1911 évi S. p. VI. 
3721/2 számú végzése következtében Dr. 
fried Leó budapesti majd Dr. Abonyi 
Henrik kevevárai lakos ügyvéd által kép
viselt Blum testvérek budapesti bejczég 
javára kevevárai lakos ellen 293 K. 60 f. 
s jár. erejéig 1913 évi március hó 20 n 
foganasitot kielégítés végrehajtás utján 
le és felülfoglalt és 1200 kor. következő 
ingóságok: u. m. zongora és bútor nyil
vános árverésen eladatnak. .

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 ik évi V. 379 számú vég- I

zése folytán 293 kor. 60 fill, tőkekövete
lés, ennek 1912 évi junius hó 7 napjától 
jaró 5 7o os kamatai, és eddig összes 86 
K. 36 f. bíróikig már megállapított költ
ségek erejéig, alperes kevevárai lakásán 
leendő megtartására 1913 évi május hó 
21-ik napjának d. e. 11 órája határidőül 
ki tüzelik és ahhoz a venni szándékozó 
hzennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
kogy az érintett ingóságok az 1881 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 máj. hó 7 -én.
Orsó János, kir. bir. végr.7 О
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1811: 

LX. t. c. 102. § -a  értelmében ezennel 
közhírré teszi, kogy a budapesti kir. já
rásbíróságnak 1912 évi számú végzése 
következtében Dr. Solti Ármin által kép
viselt Solti és Boskovics ezég javára el
len 283 K. 70 f. s jár. erejéig 1913 évi 
január hó 30 án foganasitot kielégítési 
végrehajtás utján le és felülfoglalt és 
1080 koronára becsült következő ingósá- 

I gok, u. m. bútorok, és bolti áruk nyilvá- 
j nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
j járásbíróságnak 1913 V. 158/1. sz. yégzé- 
I se folytán hátralakós 43 kor. 32 f ben bi- 

róilag már megálapitott költségek erejéig 
Keveárán alp. háza. és üzleti helyiségében 
leendő megtartására 1913 évi május hó 
23 napjának délután 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, meg- 
hogy az érintett ingóságok az 1881: LX, 
t. c. 107 és 108-ai értelmében kézpénz, 
fizetés mellet, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913. május hó 7 - ik napján.

Gurits Lajos, kir. jbir. végr.




