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Ä тяо-лгяг egyöntetűség harmonikus tempójában finálé is. Hiába ott akkor ész, helyes
A  m a g y a r  KOZOmDOSSeg. nincs meg az élvezete elvek, önzetlen fáradozás. Marad a

-  Berkes József. -  A magyar pszichének a dörgedel- külsőség, a felszin, a felületes máz
Sokat kesergünk afelett, hogy fel- mes fúga imponál. A sziporkázó csil- végig a kultúr élet minden fázisán, 

szines, felületes az egész magyar logás, a lobogó láng, a zene-bona, a A közömbösségen csak egy tud 
kultúra. Sőt a hozzánk került kül- trombita harsogása hozza tűzbe a egy ideig diadalt aratni: a rikkancs 
földi tanulmányozók is már nem egy- magyar lelkesedést. De ezek hosszabb reklám. Csak a kétórás tiszavirág il- 
szer vágták ezt az igazságot szemeink tartama megint csak fásulttá lapositja. latozhatik a magyar kultúra lenge, 
kö/óí Szalmaláng a magyar karakter. rikító pipacsos kertjében. Sokáig vi-

Mért oly talmi hát valóban a ma- Azért: ruló rózsa nem ver gyökeret a ma
gyar kultúra ? Mért nem oly mélyen Alakuljon Magyarországon irodai- gyár talajban.
járó* álapos és szilárd bázisra fekte- mi folyóirat tudással, ambícióval, anya- Mért bukik művészet, művész, egy- 
tett, mint a germán népek világszerte giakkal: eleinte felkarolják. De csak- let, bank állandósított matiné egya- 
vezető kultúrája? Mért csillog csak hamar lelohad a forte. S a nagy ránt, idehaza? Mert az élet, a tartós 
ami kultúránk ragyogva ugyan, de animóval nekilendült tartalom egy- fennmaradás, a célozott kitartást, 
hazugul, mint a színpadok efemer kettőre csak vox damans in deserto akaraterős munkát, céltudatos törhet- 
dekorációja, és nélkülöz minden erő- gyanánt a blazirt közömbösség rideg- lenseget követel meg. És csak ezek 
sebb stabilitást? ségébe vész. együttvéve, a mélyített igaz kultúra,

Mert a magyar ember a végte- Vagy támadjon ä vidéken Újság, külömben meszelt sír, vagy ha tét
lenségig k ö z ö m b ö s ,  minden állan- Nem sokáig bírja. Még a lokálpatrio- szik illanó szélhámos a kultúra, 
dósággal szemben. Őt nem köti le a tizmus sovinizmusa is alá kerül a Legnagyobb ellensége a magyar
stabilitásban rejlő férfias erőkvantum közömbösség minden szépet, jót, na- társadalomnak a komolyabb, a mély 
a kitartás gerinces szépsége, a fárad- gyot, szükségeset irgalmatlanul ősz- járatú gondolkodás ordító hiánya, 
hatatlanság agilis hullámzása. Neki szemorzsoló malomkereke alá. mert ez a közömbösség született el-
unottá, kopottá válik minden, ami Minden, de minden közömbössé lensége. Ahol pedig ez hiányzik, ahol 
már az állandóság jellege felé tendál, válik nálunk. S ahol egyszer a kö- a komoly gondolkodás, az elmélyedés 
Neki a nyogalmas, derült, csendes zömbösség vigyorgó, szatir ördöge szeretete nem talál otthonra, pedig 
folyás nem markol leikébe, neki az tanyát ütött: ott megvan a gyászos az értékes műveltségnek, ez az egye-

T í  n  n  a fenkölt léleknek határtalanul szuverén Vannak ott is emberek, mint a földön,
/V I \  U  birodalma. de szeretet, becsület, egyenes lelkűség,
— -)Hfr—  És az álom birodalmában én vagyok hűséges szerelem ragyog ki azúros sze-

KAlítii4ta r Í47iiva a király. Minden titkos óhajtása lelkem- meikből. Nem szavalnak ott az emberek
IVOiausiar у . nek, mjnden rózsapiros vágya tüzelő lel- pusztán a becsületről és azért mégis alat-

Egyszerű a kis dal, szinehagyott holmi, kemnek, itt az álomországban megleli a tomosak, mint a déli nap hevétől forró
Nem ebül szerzett, hisz nem érdemes lopni. maga csókos tündérét. Művész vagyok én homokban ravaszul meglapult vipera. Jó-

itt, aki nem kontrapunkciókkal sírom, vagy ságos ott mindenki.
Olyan fakó jószág, — pár sor össze-visza — kacagom el hebegve lelkem megrázó erup- Varázslatos, bűbájos ország az álom.
Mint egy tédott, fódott, elhányt vén tarisznya. cióit, hanem művész vagyok, aki csodála- Ha prózai életünk keserű, nehéz, édes
Nincs kihányva Cifra hivalgó színekkel, tos, soha nem látott mithikus hangszeren akkor az álom és könnyen lebegő, mint
Nem Vásárba vettem, az útról szedtem fel. pengetem álomországom visszhangos hegy- a nap hevében tovaúszó, illanó délibáb.

völgyei között lelkem illatos szerelmét. * *
Ki tudja, kihagyta ott el az ut mellett? Itt az álom országban csak a lélek Ha aludni mégy, élni megy a lelked!
Tán nem bírta tovább szegény isten - adta? él, érez, szeret, szárnyal, a test, ez a pet y- Láttam sokszor reménytelen szerelmet.
0 , „ ,, , hiidt, dohos börtöne lelkemnek párnák Talán király kisasszony, talán művésznő
S hogy üres ne legyen, ha nyakamba szedtem, к{_> gU , talán ünnepelt szépség volt a szerelem

■-gye em se vól, lelkem betétettem. Mikor az álom lepke, amely álomor- tárgya: a nappal csontos konvencióival
A 7 Á T П M szagom legédesebb hírnöke, köriilcirogat- társadalmi távlataival még csak a közelébe
AZ ALUM.  j a  szárnyainak bóditó porával nehézkes sem eresztett annak, akit lelkünk titkon

Berkes József. szempilláimat: ilyenkor érzem, hogy sza- mélyen szeretett. És jött az éjjel vágyva-
„Az álom pihenés, az élet nyugalma“, bad lelkem utolsó csókot nyomva ajkaim- vágyott álmával. Ledőlt a konvenció tila-

Igy mondja az ócska próza. S én azt har- ra, elöppen egy más birodalom tájaira, lomtája, eltűntek a társadalmi távlatok, s
sogom : Nem pihenés az álom, nem nyu- Ott nincs számára sorompó, nincsen meg- mi szabadon léptünk a királyi palotába a 
galma az életnek, hanem maga a legsza- épített gát, nincs lelketlen konvenció, tündéri, a szeretett király kisasszonyhoz,
badabb, a legvégtelenebb, legorienlá’isabb nincs sárga irigység, nincs rosszmájú kri- elmentünk a művésznő rokoko pavilonjá
é i  Dka. Napsúgaras ott az ég örökké, zöld a ba. Mieink lettek habontatlanul azok, aki

igaz gazdag intenzív élet az álom. a mező, illatos a virány és madárdalos a két ébren, csak mint örökre megközelit-
Az énnek, az egyéniségnek, a mély és buja erdő. hetetlen, hétpecsétes lovagvárak gyanánt
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dűli faktor kreátora: ott igazán fel- T a i f u n !  Ezek igazán gondolkodás- árja. K e l l  e r  Ilona, a felvilagi, 
színes felületes a kultúra, mint ná- ra, modern kultúr-életünkbe való hisztérikus, pillangó módra fej fit >1- 
m l  ’ beleélésre kényszerítik a játékost, férfiig lengő szerepeben: Nanassy on ma-

Ott hiába való a kcsergés is, mert publikumot & a kritikust. Érdemes gáho,i biven ^ t g j “ ^ f t f  
P7 к  a kö7 ömbösséffbe süllyed. melyükre hatolni. tíerejezesji e у kis loicihiKroi is

L  megtettük mégis, hisz a ma- A F a u n ,  Knoblauch, ez a krónikázhatunk. A délvidéki, a glo-
gyar szeret legalább állandóan kese- szellemdús darabja, amely a mai govac. dureas szerelmos kis Nan- 
rw ni ridegen konvencionális társadalmi cserl-rol! P e e r y  talpraesett sváb

n ' ___________ _____________  életen félisteni gúnnyal végig kacag lánykát produkált. Es Szántónak
CtvínÁevptíinlr és szívet, vért, nemes ösztönt letip- öreg svábja, eddig látott legtökcle-

^ ' ró természetellenességével szemben tesebb alakítása.
Leadott általános kritikánk után, az egyénileg szabad, józan és őszinte Még Füzes, Sugár és Böszörményi 

már csak részletesen szólhatnánk életet hirdeti: széles, átható, acélos, adtak külömböző darabban egy-két 
arról, hogy mikép alakították színé- dús skálájú színészt követel meg. ügyesen konstrúált, epizodikus inast, 
szein’k megjátszott darabjaik egyes S z á n t ó  rajta volt tőle telhető bakát, pincért.
ponderánsabb personáit. buzgósággal, hogy F a u n e  fatális Ezekben vége a kritikának. Jó

Nem sokat kritizálunk a könnyű szerepébe beleélje magát. indulat a játékosok iránt volt kriti-
vérű, a pszichológiai és logikai ab- Á 1 d о r i, a lóversenyező lord kánk legfőbb vezérelve. Jóindulattal
szurditásokkal egyaránt csapodáros- szerepében, bátor, kitörő, ösztönös kell eltelve lennünk mindenki iránt, 
kodó operetteken; azokon a roman- és modern figúrát adott. aki munkása a magyar kultúrának
tikus absztrakciókon, amelyek a N á n á s s у újból: kedvesen egy- bármilyen téren. Néha a szárazabb,
realizmussal hivalgó korunknak leg- szerű, sajátlagos, nem agyoncífrázott, pápaszemes igazságosságot is meg
váltóbb kontrasztjai. Egyről azonban vagy agyondeklamált alakot nyújtott, pendítettük, de csak azért, mert' 
mégis zengedezünk, az „Aranyesőről“ Olyant, amilyen: természetességében jóindulatunk diktálta. bj.
De ezt is csak P e é г у és Erdélyi hűségeset. ~  ~~~  “
személyéért. „A F a r k a s “ két legkifejezőbb п  1 1\ L  K.

P e é r y, mint milliárdos, benzin alakja, a végletekig nevetségesen =  Ag. h. ev. istentisztelet. Vasárna-
kisasszony, igazán bájos természetes- kapkodó, ideges pesti férj, S zá nt ó  pon f. hó 28-án d. u. 3 órakor a helybeli
séggel kreált: közvetlenül szívből igazán sikerűit játékában és Vi lma,  fiúiskola negyedik osztályában
előtörő kolorittal, bársonyos hang- az ideálista, ábrándozó feleség, N á - kégaz j s't ént is it el 1 tét " art ** Ь homokosi lel"
színezéssel és változatos gesztikulá- n_á s s у megszólalásig hűséges alaki- =  Kinevezés. В o’t о s Márkus szép-
cióval. tásában. Őket játékukért szívesen helyi vasúti pénztáros, ugyanilyen minőség-

E r d é l y i ,  már szelidebb, tem- megtapsolta a publikum, bár Mó l -  ben lett a helybeli vasúti állomáshoz 
peráltabb, természetesebb, tehát n á r-nak senkisem hiszi el, hogy áthelyezve.
egyénibb játékot nyújtott. De még csak saláta, paraj és húsos fazék az , — -lóska banketje Szombat este 7
nhndig szegényes a ritmus és gesz- élet Abr,ind és mmantika fűszere í"  ÍT T ]?,"
tus változatosságában. (A vasáinap az ízetlen napoknak . íoleg a hölgy- kát, akit csepfolyósan megsiratott s kinek 
délutáni abszurdumot elfelejtjük neki. világban! szívből és sokszoi’osan kívánt szerencsés ván-
Ám a csodabogaras nem játékot, egy Diadala az egész hétnek a Taifun, dorlást a bozovicsi vadregényes hegyekig, 
kis őszinteséggel arroganciának is Á l d ó r i  kitűnőt produkált. Nagy- _ — Áthelyezés. A vallás és kozokta-
lehetne deklarálnunk de elegancia- szerű volt erőszakos japáni nyugal- b Sn fJrérá llam i polgár™iskolai T J -  
bol csak sub rosa említjük.) ma, de tombolo taifunhoz hasonla- nart a helybeli polgári fiúiskolához helyez-

Hanem a Faun,  a F a r k a s ,  a tos megvadult indulatának rohanó te át, s igy majdnem 1 hónapi helyette-
-j —-■вл,__________ ------------------- 1----------------- — -—  ------------------------ — ■ sités után teljes a tanári testület.
megbámultunk. Pedig ébren, koplaló, tengődő, félbe- =  Uj ügyvéd. Dr. K o r e k  Aurél

Óh édes az álom ! Éde?, hisz oly ke- maradó egyetemista. volt helybeli ügyvédjelölt az ügyvédi vizs-
serü az ébredés. És a szegény 1 ? Álmában palotában ga sikeres letevése után itt helyben iro-

Az álom egyenlíti fi, az élet hiányait, lakik, roskadozó asztalok mellett lakmá- dát nyitott.
Láttál már egy pici néma gyermeket rozik, telt az erszénye bankókkal és csen- — Iskolaszéki gyűlés. F. hó 24.-én

álmodni? Ugye, hogy jár a kicsi szája! gő arannyal. d. u. 3 órakor tartotta a helybeli iskola-
Beszél, mesél, gagyog néma ajka szépeket Pedig ébren, vityillóban didereg, szá- szék a folyó tanévben első gyűlését. Több
babiskáló mamájának; mesél neki gyér- ráz kenyéren majszol, széljárta erszénnyel, pont volt: 1. F u c h s  Jakab tanító 
meki szerelméről, hálás szivéről. Regél A tépelődő filozófus is álmában meg- lemondása. Tudomásul szolgál. 2. Az ujon-
neki azokról az áldott angyalkákról, akik találja a feleletet a W e l t r ä t z e l e k r e .  nan szervezett román tanítónői állás 
közé álmában játszadozni járogat. Pedig ébren, Dubois-val jajgat: „igno- betöltésének a megslirgetése. Elhatározta-

Pedig ébren csak sírni tud. ramus“ et ingorabimus. tott. 3. Korengedély alapján való felvétel.
Néztél már egy kis fiú gyermekágyá- Az álom a lélek sugaras, boldogságos Jelentkezett nyolez gyermek. Mind a

ba ? Mily gyönyörű az álma ! Lovagol busz- élete. Mindent megad, amit az ébredés nyolez felvétetett.
ke paripákon huszár egyenruhában. Ő a megtagad tőlünk == Kugli verseny. Az ainatöregylet
katonák legdaliásabbja. Nem pihenés az álom, nem az élet f. hó 17.-én délután 5 órakor kugliver-

Pedig ébren, nádvesszőn nyargal tépett nyugalma, hanem maga a legszabadabb, senyt rendezett. Az első dijat: S t o t z
ruhában. a legvégtelenebb, legorientálisabb élet. Vilmos helyb. 23-as vadászhadna^y a

Bizonyára láttál már álmodó leányt Ne higgyetek M о 1 n á r Ferenc Vilma- második dijat B e r k e s  József &r. ’ k. 
is. Felséges dóm misztikus ünnepélyében, jának sem, nem petrezselem, nem paraj, hitoktató, a harmadik dijat pedD W e n- 
diszeleg, ezernyi kiváncsiak tömegében nem hús az élet, mert nem jut minden- n e r Ferenc egyleti ablnök nyerte. A 
hófehér mennyasszonyi ruhában, délceg kinek, de az álom megadja. hölgyverseny elhalasztatolt.
ideáljának férfias karján, az orgona isteni Élet az álom, a lélek korláttalan роё- =  Mulatság. A helybeli gorök kel
harsogása közepette. Boldog, áradozva bol- tikus, metaforás élete. szerb egyházi dalárda tegnap szombaton
dog. r Hagyjátok hát a l u d n i  az embereket este fél 9 órakor egy jól sikrült hamr-

Pedig ébren ripacsos masamód csak. békén, hosszan, mert csak á l m u k b a n  versenyt rendezett L á z i c s  János kar 
Az ifjú, álmában világok felett ridegen é 1 n e к igazán boldogan. mester vezetése mellett A műsoron Picard
rendelkező diplomata, ünnepelt Író, világ- ------  2 felvonásos bohózata : К é t h á z a s p á r
híres operator, szemalis feltaláló. I szerepelt. A szereplőkön egy kissé nagyon
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1913. szeptember 28. 3. oldal.

meglá'szolt az u. n. lámpaláz, de azért 
meg lehetnek elégedve a sikerrel. Az elő
adás megütötte a szokott dilettáns mérté
két. Utána a vegyeskor Binicski: Ne bo
londozz c. dalát énekelte szépen preciszen 
Meg is tapsolta a publikum a derék kar
mestert és énekkarát. A műsort tánc kö
vette, mely a hajnaii órákig tartott A ze
nét a helybeli К o s z t  a cigányzenekara 
szolgáltatta.

— Az uj huszkoronás bankjegyek. 
Az Osztrák Magyar Bank 1913. január 2- 
áról kéletkezett 20 koronás bankjegyeink 
kibocsájtását bécsi és budapesti főintéze
ténél, szintúgy az összes fiókintézeteknél 
1913. szeptember 29.-én kezdi meg. A 
régi 20 koronás bankókat 1914. január 
2.-án kezdik bevonni.

— Búcsú. Ma, vasárnap este búcsú
zik egy jóletöitött szini idény után F e- 
h é r Vilmos színigazgató társulata Keve- 
váráról. A publikum, a kényes kevevárai 
publikum is sajnálattal látja távozni a 
társulatot, inéit eltérően az eddig hozzánk 
vetődött társulatoktól, valóban több olyan 
szép és nívós előadást élvezhettünk végig, 
amelyek bármelyik nagyobb vidéki szín
ház dicséretére is válhattak volna.

— Tánctanfolyam. S о u г о u P á l  
verseczi tánctanár f. é. november hó 1 - 
én a Magyar király szálodában őszi tánc
folyamot nyit. D. u. polgári iskolai tanu
lók este pedig felnőttek részire lesz kü
lön külön tanfolyam rendezve. Fent neve
zett tánctanár már most is felhívja a szü
lők és érdeklődők figyelmét a kurzusra. 
A továbbiakat majd plakátokon fogja an
nak idején a nagy közönség tudomására 
adni.

=  Mennyibe kerülnek az állatkerti 
állatok? A legdrágább állatok ez idő 
szerint az orszarvuak. Hagenbeck tavaly 
kínált egy párt 604)00 márkáért és a new- 
yorki áilatkert megadta érte ezt a renge
teg árt. Drágák a zsiráfok is. Lendl 
dr. két évvel azelőtt közvetlenül Kartum- 
ból hozatott két fiatol párt 36000 koro
náért és 1 0 0 • 0 0 0 koronára becsülik 
a négyet. A legnagyobb vizi ló, a Jónás, 
szintén a mi állatkertünkben van és érté
ke 39*000 korona. A lovaglásra betanított 
elefántunk a Kuba, melyet az állatkert 
igazgatója Benaresből hozatott, 16'000 
koronába került; egy közönséges indiai 
ele,ánt 3-4 éves korában 4*5*000 koronát 
ér. A drága állatok közé tartozik az 
európai bölény is : párja 5-6000 korona. 
Az amerikai bölény jóval olcsóbb. A 
majmok közül legdrágább az orang-utang; 
a mi állalkertiink Jeliája 3500 korona 
volt és a kisebb csimpánzok darabonkint 
1-2000 koronáért kaphatók. A legszebb 
tigris legfeljebb 2500 korona: ar orosz
lánok közül a feketesörény es nagy hímek 
a legbecsesebbek, de csak félannyíba 
kerülnek, mint az előbbiek. A madarak 
általában sokkal olcsóbbak; egy nagy 
afrikai struc rendesen 8-900 koronáért 
kapható az eéróp ti állatkereskedőknél; 
a flamingók darabja 60 korona ; a sasok 
közül legértékesebb a szakállás saskeselyű, 
amely azelőtt az edrélyi havasokban is élt, 
de most már csak a Balkánról és Görög
országból kerül; darabja 6-700 korona.

=  A miniszter a tanoncokért. A 
kereskedelemügyi miniszter a napokban 
rendeletet intézett a törvényhatóságokhoz 
a tanoacok iskoláztatásának kijátszása 
miatt, mert tudomására jutott, hogy az 
iskolába ne kelljen járniok, hamarabb 
felszabadítják, és igy elvonják az iskolá-
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tói. A miniszter rendelete most érkezett 
le a vármegyékhez és annak utján az 
első iparhatóságokhoz. Elrendeli a minisz
ter, hogy a tanoncokat a szerződésben 
megjelölt idő felszabadítani nem szabad. 
Az iparhatóságoknak ezt meg kell akadá- 
lyozniok. Ha a mester akarja is és az 
és az ipartestület beleegyezését adja, az 
iparhatóságok nem adják ki a bizonyít
ványt a tanoncidő lejárata előtt, ami 
nélkül a felszabadítás érvénytelen és a 
tanoncokat az iskolától büntetés nélkül 
nem lehet elvonni. Az új rendelkezésnek 
bizonyára sokan nem fognak megörülni 
az iparosok közül. A haladottabb gondol
kozásé iparosok azonban beláthatják, hogy 
ez erélyes rendelkezésre szükség volt már 
a magyar iparosság színvonalának emelése 
szempontjából is. Csakis úgy lehet értel
mes, képzett, általános műveltséggel biró 
iparosgenerációt nevelni, ha nem vonjuk 
el a tanoncokat az iskolából és nem 
akadályozzuk meg a műveltség elemeinek 
megszerzésében. A miniszter a rendelet 
végén foglalkozik az iskolai mulasztások
kal is. Sok helyen ugyanis inég mindig 
az a szokás uralkodik, hogy a tanoncisko
lái mulasztásokat az ipartestületek torol
ják meg. Kimondja a miniszter, hogy a 
mulasztásokért csakis az iparhatóságok 
vonhatják felelősségre az iparosokat, 
másodfokon az alispán, harmadfokon 
pedig a kereskedelmi miniszter.

A delibláti cholera.
Delibláton még mindég szedi áldoza

tait a fekete vész. A lakosság csökönyös 
butasága és babonás volta is gátolja mun
kájukban a hatóságokat, akiknek ember- 
feletti munkát kell végezniük. A betege
ket elrejtik, eldugdossák s így terjesztik 
a vén asszonyok, a hozzátartozók a vészt. 
Delibláton a járványkórház kicsinynek 
bizonyult és a közs. elemi iskola egyik 
folyosója is annak lett berendezve. Deli- 
blátra érkezett S z ű c s  Erzsébet vörös 
kereszt ápolónő, mig szombaton megér
kezett a megfelelő segédszemélyzettel egy 
18 ágyas Dokkért barakk is. A hatóságok 
élükön P o s z v é t h  közegészségügyi 
felügyelővel, Dr. K l e i n  járásorvos, 
F á b г у főszolgabíró és Dr. S z i l á g y i  
közs. orvossal éjjel-nappal talpon vannak 
és dolgoznak.

Delibláton az utóbbi napokban lel
ketlen kufárok azt a hirt terjesztők, hogy 
a delib’áti cholera, melynek már vagy 30 
áldozata van a községben, nem is cholera 
hanem egyszerűen a közs. orvos Dr. 
S z i l á g y i  mérgezi az embereket, sőt 
reggel szerdán óriási szerb nyelven Írott 
röpcédulákat lehetett olvasni a falakon, 
hogy ragadjon fejszét a lakosság, verje 
agyon az orvost, a közegészségügyi ható
ságokat.

F á b г у főszolgabíró rögtön a leg
szigorúbb nyomozást rendelte el az ügy
ben, melyet személyesen vezet, úgyszintén 
összehivatta a képviselőtestületet, majd a 
lakkóságot figyelmeztette erősen azokra 
a következményekre amelyeket csak a 
legkisebb ellenállás kifejtése a hatóságok
kal nemben maga után fog vonni és ki
látásba helyezte, hogy a legcsekélyebb 
zavargás esetén az egész községet kato
nasággal fogja megszállani.

Delibláton legújabban megbetegedett 
M a r k o v  Julia 65 éves asszony f. hó 
23.-án és aznap meg is halt. Sztanesics 
Miklós 62 éves földmives. 25.-én megta

lálta a házkutató bizottság A n d r e i c s  
Pérsza 37 éves asszonyt, ki még 23.-án 
betegedett meg, de a hozzátartozók el
titkolták. 26.-án megbetegedett S i m e o n  
Pánta 24 éves földmives.

A Dokkért barakk megérkeztével az 
iskola felszabadul, mint járványkórház és 
fertőtlenítve lesz.

Nyilttér.
Mindazon személyes jóbarátaimnak 

és ismerőseimnek, kiktől az idő rövid
sége miatt el nem búcsúzhattam, ez utón 
mondok. „Istenhozzádot“

Salamon Ármin.

504/913 végr. szám.

árverési foMeisfiéiw»
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-érte.mében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1911 évi Sp. II. 292 számú 
végzése következtében Dr. Ghelner Jenő 
kevevárai ügyvéd javára 216 kor. 60 fii!, 
s jár. erejéig 1912 évi október hó 5-én 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 600 kor. becsült kö
vetkező ingóságok, u. m .: bútorok és zon
gora nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1911-ik évi V. 697/8 számú 
végzése folytán 216 kor. 60 f. tőkeköve
telés, ennek 1911 évi május hó 15 nap
jától járó 5% kamata és eddig összesen 
142 k. 54 f.-ben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig Delibláton alp. lakásán 
leendő megtartására 1913 évi okt. hő 
2-ik napjának d. u. 3 órája határidőül 
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak 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 évi szept. hó 10.-én 
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

S t e c k e n p f e r d
l i l i om tej  s z a p p a n

Bergmann és társa Teíschen a/E cégtől 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógy tárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Maiiéra“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

Olcsó könyvek! 
az Mienaetim Rötivröämel

az überlauter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.
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1164/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 §. a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1913 évi Sp. II. 222/3 szá
mú végzése következtében Dr. Bogdanov 
Vásza kevevárai lakos ügyvéd által kép
viselt Radanov Kosta homokbálványosi 
lakos javára 640 kor. jár. erejéig 1913 
évi julius hó 24 n foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján lefoglalt és 2056 К 
becsült következő ingóságok: u. m. búza 
tégla és taliga nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 ik évi V. 798/1 számú 
végzése folytán 640 kor. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi Május hó 9 napjától járó
5 % kamatai váltódij és eddig összesen 
147 kor. 31 fillérben biróilag már megál
lapított költségek erej. alp. Hmkb. lakásán 
leendő megtartására 1913 évi Oktober hó
6 napjának délután 3 érakor határidő- 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 §-a  
temében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi szept. hó 23 - án.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

1027 végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 103 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 évi Sp. II. 217/3 számú 
végzése következtében Mein Jenő kevevá
rai lakos javára kevevárai lakos ellen 100 
K. 30 f. s jár. erejéig 1913 évi augusztus 
hó 9 n foganatosított kielégítés végrehaj
tás utján le és felülfoglalt és 1031 kor. 
40 fillére becsült következő ingóságok: 
u. m. hordók, pálinka sörös aparátus 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 évi V. 869/1 számú vég
zése folytán 100 kor. 30 fill, tőkekövetelés 
ennek 1913 évi Május hó 5 napjától járó 
5 0/° kamatai 1/3 0/° váltódij és eddig ösz- 
szesen 84 kor. 36 fill.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig alperes 
kevevárai lakásán leendő megtartására 
1913 évi október hó - 6 ik napján 
nak d. e. 1/2 12 órája határidőül kitüzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognak adatn.

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. szepteinb. hó 23-ik napján.

Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

Bérbe adandó
egy 3 utcai szoba-, fürdőszoba-, 
előszoba-, konyha-, kamrából álló 
lakás virágos- és konyhakerttel s 
baromfiudvarral, előnyös feltételek 
mellet. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Jó irású fiatalember

40 korona havi
fizetéssel alkalmazást kap Kuna Jenő 

közjegyzői irodájában.

M egszabadul a gondtó l

ha egy szórakoztató hang Tert hozat 
WÁGNER HANGSZERKIRALYTÓL
Budapest, József-körut 15. sz. (Telefon)

Hegedű, 16 darab felszereléssel 15 korona. 
Tárogató, billentyűkkel, 16 korona. Amerikai 
Gitár citera, kottákkal 16 korona. Családi 
hangverseny harmonika 16 korona Mando
lin vagy Gitár 16 korona. Ébenfa fuvola első 

minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon arany
érem és érdemkereszttel kitüntetve. Javítási 
szakműhelyek! Fényképes hangszerárjegyzék 

ingyen !
Óvás! Ügyeljünk a „Wagner“ névre 

és a 15-ik házszámra.

Tyúkszem,
bőrkeményedés, szemölcs 48 
óra alatt eltűnik a „CANNABIN“ 
használata után. Üregje 1 kor., 
postadijjal 1*40 kor. Három üveg 

bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt elmulaszt
ja a kéz-, láb- és honaljizzadást. 
1 doboz 1 kor., postadijjal 1*40 
kor., 3 doboz bérmentve 3 kor. 
Hizlalásra legalkalmasabb 40 
százalékos phosphorsavat tar

talmazó
Taka r mányu l  ész,
mellyel a disznóknál nagyon 
könnyen 300 kiló hizlalási súly 
érhető el. Alkalmazható azon
felül baromfi, borjuk, juhok, 
marhák, ökrök és lovaknál. 4 és 
háromnegyed kiló ára, mely 
hónapokig elég, 5 kor. 80 fill.

Kapható mindenütt!
A hol nem lenne raktáron, 
megrendelhető utánvéttel vagy 
a pénz előzetes beküldése mel

let a készítőnél:
Dr. FLESCH E. „Korona“ -gyógysz, GYŐR 99.

Nyomatott az Oberläuter-féle kövvnnyomdábau, Kevevára.
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Árverési hirdetményi kivonat
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

Dr. Végh Lajos nagybecskereki ügyvéd 
által képviselt nagybecskereki takarékp. 
végrehajtatónak Szúnyogh András temes
vári lakos végrehajtás szenvedett ellen 
20000 korona tőke ennek 1911 évi aug. 
hó 19 napjától járó 6%-os kamata 6 kor. 
20 fill, óvási 1/3 % váltódij 239 korona 
eddigi ezúttal 46 kor. 30 fill.-ben meg
állapított, valamint a még felmerülendő 
költségek nnmkülömben a csatlakozás 
kimondásával 2000 korona tőke, ennek 
1911 május hó 30-tól járó 6% kamata 
5 kor. 55 fill óvási 1/3 % váltódij és 87 
kor. 60 fill, költség; Paull János javára 
4715 kor. tőke, ennek 1912 évi deczemb. 
hó 17.-től járó 6% kamataés 240 korona 
90 fill, költség kielégítése végett az 1881 
évi LX. t. ez. 144 és 146 §-ai alapjáu 
az alább körül irt ingatlanokra az árverést 
elrendeli s ennek feltételeit a következők
ben teszi közzé:

1. Árverés alá becsáj tatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község VI/1134 lapszámú tlkvben 
foglalt következő ingatlanok.

84 hrsz. 205 stb. hat. 1 hold III. o. 
kaszáló 36 kor. becsárban. 206 hrsz. 
205 stb. hat. 800 n.-öl III. o. kaszáló 18 
kor. becsárban. 176 hrsz. 177 stb. hat. 
800 n.-öl III. o. kaszáló 18 kor. becsárb. 
242 hrsz. 243 sta. hat. 800 n.-öl III. o. 
kaszáló 18 korona becsárban. 255 hrsz. 
út 116 hat. 1400 n.-öl III. o. kaszáló 46 
kor. becsárban. 280 hrsz. 304 stb. hat. 
1 hold III. o. kaszáló 36 korona becsárb. 
314 hisz. 315 stb. hat. 800 n.-öl III. o. 
kaszáló 18 korona becsárban. 315 hrsz. 
316 stb. hat 1 hold III. o. kaszáló 36 kor. 
becsárban. 193 hrsz. 194 stb. bat. 1 hold 
III. o. kaszáló 36 kor. becsártan. 189 hrsz. 
190 stb. hat. 1 hold III, o. kaszáló 36 k. 
becsárban. 343 hrsz. 342 stb. hat. 1 hold 
111. o. kaszáló 36 kor. becsárban. 300 
hrsz. Weg. stb. hat. 2 hold III. o. kaszáló 
— kor. becsálban. 81 hrsz. 82 stb. hat. 
1 hold III. o. kaszáló 36 kor. becsárban. 
82 hisz. 83 stb. hat. 800 n.-öl III. о ka
száló 18 kor. becsárban. 281 hrsz. 304 
stb. hat. 1 hold 700 n.-öl III. kaszáló 52 
kor. becsárban. 235 hrsz. 236 stb. hat. 
800 n.-öl III. o. kaszáló 18 kor. becsárban 
302 hrsz. ut stb. hat 800 n.-öl III. oszt. 
kaszáló 18 k. becsárban. 61 hrsz. út stb.

hat 1 hold 800 n.-öl III. o. kaszáió 54 k. 
becsárban. 192 hrsz. 193 stb. hat. 800 
n.-öl III. o. kaszáló 18 kor. becsárban. 
191 hrsz. 192 stb. hat. 1 hold 800 n.-öl 
III. o. kaszáló 54 kor. becsárban. 239 hrsz. 
240 stb. hat. 1 hold III. o. kaszáló« 36 
kor. becsáron. 155 hrsz. 156 stb. hat. 800 
n.-öl III. o. kaszáló 18 kor. becsárban. 
60 hrsz. út stb. hat. 2 hold 1000 n.-öl. 
III. o. kaszáló 95 kor. becsárban 242 hrsz 
243 stb. hat. 800 n.-öl III. o. kaszáló 18 
kor. becsárban. 334 hrsz. ut stb. hat. 1 
h. 200 n.-öl III. o. kaszáló 41 kor. becs.

2. Ezen nyilvános árverés D e l i b l á t  
községházánál 1913 évi november hó 27 
napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok 
pedig a kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért ár megfelelő vagyis 10o/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a 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 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1913 évi szepf. hó 8 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.




