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A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.A mozi jövője.

Körülbelül egy évtizede, hogy a 
mozgófényképek hóditó útjukon el- 
' ivotfiák Magyarországba, ahol hir- 
'e$i§rolyan lendületet vettek, hogy 

ország a világon, ahol jobban 
' ^-raegkedvelték volna Edisonnak ezt 

a korszakos találmányát, mint éppen 
itt. Különösen Budapest az a város, 
ahol a mozgószinházak száma már 
a kávéházak és vendéglők számá
val vetekszik, pedig Budapest arról 
ismeretes, hogy aránylag neki van 
a legtöbb kávéháza, szórakozó és 
mulatóhelye a világon. A budapesti 
nép könyer. hévül, gyors és meg- 
állapodottság nélküli életet él és a 
mozi megfelel tökéletesen ennek a 
természetnek. A mozi gyorsan pergő 
és változatos cselekményeket mutat, 
olyan indulatokat és olyan cselek
ményeket és olyan helyzeteket tud 
kifejezésre hozni, amelyek színpadi 
eszközökkel el sem érhetők. Csupa 
rohanás, automobil, gyorsvonat, lég
hajó, repülőgép és a közlekedés 
minden fajta, vizi és szárazföldi

T Á R C A .
— №---

A mi szerelmünk.
Titkolt szerelmi tűzben ég el 
A szívem nemsokára.
Szeretjük egymást vágytul égve 
S mégsem lelünk egymásra.
Te újra dalt adál lelkemnek :
Minden dalom tiéd már. . .
Nem élvezhetjük hevülését,
Pedig miénk a szép n y á r!
Hideg, kimért a köszönésünk,
— Az illem úgy kivánja.
Pedig szerelmi hévtől izzón 
Úgy borulnánk egymásra . .
Lágy, édes álmot szőne le lket:
Virágos nyoszolyádon:
De forrón csókol szellem - ajkam 
S nem jő szemedre álom. . .
A mi szerelmünk álom, ábránd,
Valóra soh’se válhat :
Szerelmi özvegységben élünk,
Mig elhervnszt a bánáti
S ha sors irgalma összehozna 
S találkoznánk mi végre:
— Oh, akkor is egy szót se szólnunk, 
Csak a szemünk beszélne!

SZABADKA GYULA.

eszköze jut érvényre a vásznon.
Amikor ezt a nagy térhódítást, 

de tisztára szórakozási szempontból, 
észrevették azok, akik fölismerték 
a kinematographiában a más téren 
való hasznot is, akkor már tudomá
nyos célokra is kezdték ezt az uj 
találmányt kiaknázni. A francia 
akadémia természettudományi kuta
tások szemléltetésére használta föl 
ezt a szenzációs fényképészeti eljá
rást és mindenki előtt ismeretes már, 
hogy a növény fejlődése miként 
megy végbe, hogy termékenyülnek 
meg, a virágok hogy bimbózzanak 
ki és hogy fejtik ki szirmaikat. Az 
állatvilágban megmutatta a mozi 
nekünk a hernyó begubózását, lep- 
kévéválását és se szeri-se száma 
azoknak a demonstrációknak, amelye
ket a mozi utján könnyebben és 
szemléltetőbben látunk, mint ha azt 
évekig figyelnők és tanulmányoznék.

Legújabban egy komoly filozó
fus vetette föl azt az eszmét, hogy 
a legelvontabb tudomány, mint a 
milyen a filozófia, hogy ez is a fil
men legyen a nagy közönség számá-

A volontőr trükkje.
A fiatalember, aki Lohne kritikus 

asztala mellett állt, nem tartozott ahhoz 
a szerény fajtához, amelynek kipirul az 
arca és reszelős lesz a hangja, amikor 
egy ajánló levéllel közeledik egy szemü
veges, komoly úr felé. A villogó szemű 
fiú suhancosan könnyelmű volt, köhögött, 
a széket, amely mellett állott, folyton rán
gatta, hogy a kopogása valahogyan föléb
ressze a kritikust, aki valósággal beletúrta 
magát az írásba. Végre Löhne úr egy pil
lanatra fölemelte a fejét és idegesen nézte 
a fiatalembert.

— Schmiedt Károly vagyok, mondta 
ez, és Klobwitz tanár ur ajánlólevelét hoz
tam.

A szemüveges - emberek bánatos te
kintetével né/.ett a kritikus az ifjúra, aki 
seiteL noszátenni:

— Nem színész, iró szeretnék lenni 
és a pályámat az Ö:i újságjánál szeretném 
kezdeni.

— Jó reklám lesz a lapunknak, az 
bizonyos, mondta a kritikus félig kedve
sen, félig maliciával.

— Lesz; biztosra veszem, hogy lesz, 
mondta az ifjú, az utolsó szót erősen hang

ra h o z z á f é r h e t t é v e .
A felfedezés óta igen sok 

módosításon ment át a találmány, 
folyton igyekeztek tökéletesíteni és 
mindig újabb fotographiai trükkök
kel akarták gazdagítani a kinemato- 
graphiát. Azonban egyenesen szen
zációs az, amit Edison kapcsolatban 
régi találmányával most föltalált. A 
nagy amerikai mechanikus ugyanis a 
fonográfot a film mellé szegődtette 
társnak és most már megkonstruá
lódott a beszélő film, egy újabb mozi 
-trükk, amely most már csak lényeg
telen javításra szorul, mindössze arra, 
hogy a kép és a hang között ne legyen 
időbeli eltorlódás és hogy a beszélő
gépnek ne legyen mellékzöreje.

Színházaink nagyon megérezték 
a mozi konkurrentiáját és kezdetben 
erősen ágáltak ellene. Később azon
ban rájöttek, hogy ez a konkorrencia 
csak átmenetileg bántja a színházak 
érdekeit, a publikum megszokta a mo
zi utján a néma színészetet és kí
vánkozik az élő és beszélő színészek 
után. így hát ebből a színházak ré
szére nem hogy kár nem háramlóit,

súlyozva.
— Nohát akkor nézzük csak az írást.
Schmidt átnyújtotta a tevéiét, amit

Löhne hangosan felolvasott:
„Kedves Barátom, ez a fiú itt most 

érettségizett nálam, de már három év előtt 
találkoztam vele egy kültelki korcsmában 
ital és kártya mellett. Az iskolai kérdé
sekre noha egy szabatos feleletet nem 
adott, de viszont soha olyan szamárságot 
nem mondott, amiért megbüntethettük 
volna egy szekundával. Még egy csomó 
hasonló jellemzést közölhetnék "róla, de 
úgy gondolom, ez egymagában elég ahhoz 
hogy őt a társaságokba ajánljam. Fogadd 
a kegyeidbe és faragj belőle embert. Ba
rátod Globwitz.

A levél elolvasása után a kritikus ala
posan végignézte a fiút és gyorsan meg
alkotta róla a véleményét. Egy léha, jólel- 
kü gyerek lehet, inkább az ötletek sem
mint a stilus embere.

— Mellettem lesz az iró asztala. Szín
házakba küldöm önt majd, művészekhez 
művésznőkhöz, akiktől híreket hoz és in
terjúkat. A híreket ön írja meg, az inter
júkat majd tóiba mondom Önnek. Ez azon
ban nem publicisztika és ha érvényesülni 
akar ezen a pályán, akkor törekedjék egy-



sőt ellenkezőleg a színházaknak eb
ből még hasznuk is volt. Csak hogy 
az érem más oldalán ott volt a mo
zinak merészebb témái közül a rabló 
és detektiv, a gonosztevő és a köz
rend őre közötti összeütközés és az 
ilyen cselekményekben rendesen a 
gonosztevő volt hősiek fültüntetve. 
Persze, hogy e fiatal elmékre erősen 
hatottak ezek a mozi darabok és so
kan e hatásnak köszönhetik, hogy 
maguk is botlásokat követtek el. Az 
illetékes minisztérium beható megfon
tolás tárgyává tette ezeket a dolgo
kat és egy törvénytervezetet dolgoz
tatott ki e mozi darabok kiküszöbö
lésére, illetőleg azoknak az ifjúság 
elől való elvonására.

Ha a mozi jövőjét teljesen meg
akarja alapozni, akkor inkább a tu
dományok és művészetek színre ho
zására törekedjen, semmint rabló his
tóriák és detektiv történeteknek film
re rögzítésére. Hisz nagyjában igy 
is van ez a dolog. A filmgyárak a 
legkiválóbb Íróknak adnak megbízást 
darabok megírására, ami elég garan
cia lesz arra, hogy a moziknak nem 
lesz káros hatásuk sem a gyerme
kekre, sem a könnyen befolyásolható 
nagyokra. A mozi térhódítására pe
dig legjelemezőbb az a körülmény, 
hogy mostanában már a színházak 
is azzal a tervvel foglalkoznak, hogy 
helyiségeiket délutánonkint úgy érté
kesítik, hogy mozielőadásokat fognak 
rendezni bennük.

A mozinak nagy szórakoztató és 
oktató jövője van, csak vigyázzunk 
hogy téves útra ne tereitessék.

2. oldal. ________

két eredeti trükkre. Mert leleplezni pana
mákat vagy hatósági előkelőségeket ösz- 
szeszidni holmi botlások miatt, az már 
nem hat az újság erejével. Önnek csele
kednie kell, nem kritizálni. És e cselekvés 
uj legyen és szenzációs.

Még tovább prédikált volna Lohne ur 
ha a szobába be nem perdül egy hogy, 
aki nyomban elárulta a hivatását azzal, 
hogy a kritikus nyakába borult drága lel
kemnek szólította és durcás kedvességgel 
kérte számon azt a néhány hízelgő sort, 
amit a kritikus már jó régen Ígért neki

Az a színésznő fiatal volt, csak mos
tanában kapott egy másodrendű operett- 
színházhoz szerződést és tele volt szerep
lés vággyal. A kritikus azonban tizedran- 
gú művésznőknek találta a leányt, akit 
egy tisztes család társaságában ismert meg 
és ezen alkalommal Ígérte azt a bizonyos 
„néhány hízelgő sort,“ amit azonban önvád 
és lelki undor nélkül nem Írhatott volna 
le. Lohne ur most is ezúttal — talán negy
venedszer — felöltötte erőszakolt mosolyát 
megsimogatta a leány puha, selymes ke
zét és biztatón mondta:

— Meglesz, gyermekem, meglesz; 
ami késik nem múlik. Nem lesz baj, ha 
két-három héttel később válik magából 
primadona.

A leány elég eszes volt ahhoz, hogy 
a dolgát egy kelletlen megjegyzéssel, vagy 
egy haragos arckifejezéssel el ne rontsa.

H Í R E K .
— Katonai előléptetések és áthe

lyezések. Az ez évi novemberi előlépteté
sek és áthelyezések a helyben állomásozó 
28-as vadászaink tisztikarában a követke
ző változásokat eszközölték: Folbert Hu
go hadnagy előlépett főhadnagygyá, 
Thomas Elemér, Paull Sándor és Rick 
Henrik zászlósok pedig hadnagyokká 
léptek elő.

Rieger Ozwald százados áthelyezte
tett Mostárba a 63. gyalogezredhez. Az ő 
helyére Hutschelrieter N. százados jön 
Nikolajevits Szilárd főhadnagy Pancsová- 
ra a 23. vadászzászlóaljhoz, Üllein Károly 
hadnagy pedig Mitroviczára a 31-es 
vadászokhoz helyeztetett át.

Egy uj ezredorvost is kapnak kato
náink Dr. Donner N. személyében.

=  Uj református kántor. A nemré
giben megalakult református egyház va
sárnapon tartott presbiteriumi gyűlésében 
Wenner F e r e n c  közs. tanítót kántorrá 
megválasztotta.

=  Iskolaszéki gyűlés. A helybeli 
községi iskolaszék f. é. október hó 31.-én 
a tagok élénk részvétele mellett gyűlést 
tartott. Fontosabb pontok voltak a követ
kezők : Alelnökül megválasztották P a u l l  
Jánost. A megüresedetett gazdasági ismét
lő iskolai tanítói állásra megválasztatott 
Kollmann Mihály. A legközelebb megüre
sedő tanítói állásokra a pályázat kiíratása 
elhatároztatott. A tanítói fajárandóság meg
váltáshoz az iskolaszék hozzájárult.

=  Megyebizottsági tagok váiasztása. 
Már két héttel ezelőtt megírtuk, hogy no
vember hó első felében lesznek a megye
bizottsági tagok választása. Akkor még 
biztos adataink nem voltak s igy csak 
most vagyunk abban a helyzetben, hogy 
a kevevárai kerületben a választás pontos 
idejét közölhessük. E kerületben tehát e
12.-én lesznek a választások L o v a g  
E m á n u e l  S á n d o r  elnöklete alatt. 
A szavazás 9 órakor kezdődik a község
háza nagy tanácstermében. Szavazati jog-

„K E V E V Á R A“_________

Egy pukkedli, egy ölelés és a színésznő, 
ahogy jött, úgy szökött ki megint a szo
bából.

Löhne mélyet sóhajtott és letörülte 
a szemüvegét.

— Látja, fiatal barátom, szólt oda 
Schmidtnek, a trükkjei sorozatát megkezd
hetné azzal, ha ezt magához illő fiatal 
hölgyet levenné a nyakamról.

Schmidt, akinek mindjárt megtetszett 
a temperamentumos és üde leány, egy 
pillanatra elvörösödött, de mindjárt fölta
lálta magát.

— A jövő héten — szólt — már en- 
gemet fog meglátogatni ez a kisasszony.

=  Ehhez csak gratulálni tudnék Ön
nek — felelt Lohne, aki ekkor már egy 
lepedőszerü újságba bujt.

A fiatalember elfogódva ült le a szék
re és egy ideig az asztalon heverő újsá
gok között babrált. Azután fölkeit, oda
ment Lohne ur asztalához, akit fölkeltett.

— Holnap hozom a trükköt — mondta 
a fiú — most pedig kimegyek a városba, 
hogy a dolog után járjak.

— Sok szerencsét! — szólt a kritikus, 
és búcsúra nyújtotta a kezét.

Schmidt pedig egyenesen a szinósz- 
direktorhoz ment, kiről tudta, hogy egy 
gyermek színészt keres egy előkészületben 
levő és nagy jövedelmet Ígérő szerephez.

— Direktor úr, szólt, miután bemu
tatkozott, én tudom, hogy önnek egy tiz

1913. november 9.

gal bir az, aki az országgyűlési képviselő
választók névjegyzékébe fel van véve. A 
delibláti és homokbálványosi kerületben 

13.- án lesz a választás F á b г у G é z a fő
szolgabíró elnöklete alatt.

— Képviselő testületi ülés. A f. hó 
4-iki képviselőtestületi ülés nevezetesebb 
pontjairól a következőkben referálunk.

Tutomásul vette a képv. testület a 
megyének — a törvényhatósági biztos fel- 
terjesztésére — azon határozatát, hogy a 
régi kösségházat a polg. leány iskolának 
ideiglenesen átengedi.

Kimondatott elvben egy új járvány 
kórház építése, de a kivitel a község nagy 
anyagi megterheltetése miatt jobb időkre 
való elhalaztást igényelt.

Balogh Istvánné óvónő kérelme fa
járandóságának méltányos rendezése iránt 
oly képen nyert elintézést, hogy szemé
lyes fajárandóság címen kap 3 ölet, az 
ovóda helyiség fűtésére pedig a mennyi 
szükséges lesz.

A község szépítése és forgalmának 
emelése iránt alakult egyletet kérelmével, 
noha ezen nemrégiben alakult egylet szé
pészeti törekvése igazán méltánylandó lett 
volna, a képviselőtestület teljes mértékben 
elutasította.

A községi villanyvilágítás tárgyában 
határozatikig kimondatott egy bizottság 
kiküldetése a közvilágítás aránylagos el
osztásának megvizsgálása céljából.

A bizottság tagjai a község elöljáró
ság, továbbá Visnyicski Lázár, Drencsa 
Milos, Kupuszárovics Маха és Btichler Jó
zsef képv. testületi tagok.

— Processiö a temetőbe. Hétfőn d. 
e. a róm kath. hívők nagy számban vet
tek részt a halottak napi körmenetben. A 
körmenet 9 óra körül indult él. A temető
be kiérve a szokásos irhák és énekek után 
a libera következett. Innen rendben vo
nultak vissza a templomba. Áldás után 
a hívők szétoszlottak.

— Visszajön a Vászi bandája. Egy 
év óta Fehértemplomban letelepedett Ra- 
dul Vasza - féle cigányzenekar két hét mul-

év körüli leányára van szüksége uj da
rabhoz. Én ajánlhatnék egyet, csakhogy a 
közvetítés fejében egy követelésein volna.

— Mi az ? — kérdezte izgatott kíván
csisággal a direktor.

— Azt akarom, hogy a kis leány 
partnere Lorenz kisasszony legyen.

— Ön lehetetlenséget kíván tőlem, 
felelte az igazgató, Lorenz kisasszony sok
kal fiatalabb művésznő, hogysem ilyen 
erős szerepet bizhatnék rá.

— Én kritikus v igyok és láttam a kis
asszonyt ; a darabot is ismerem és tudom, 
hogy a leány meg tud birkózni vele. Tu
dom és állítom — mondta annyi határo
zottsággal, hogy a direktor többé nem el
lenkezett.

Schmidt pedig hazament. A házban 
egy munkáscsalás lakott, amelynek egy 
csodaszép szőke leánykája volt, gyönyörű 
behízelgő hanggal, mimikával temperamen
tummal. Ezt a leánykát elvitte a színház
ba és ez lett az uj operett slágere. Persze 
a lapok nemcsak a csodagyermekről, ha
nem a partneréről, Lorenz kisasszonyról 
is kénytelenek voltak megemlékezni* A 
kisasszony pedig nem jött többé Lohne 
úrhoz, kérni ama bizonyos néhány hízel
gő sort.
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va ismét visszajön Kevevárára. Beteljesült 
tehát cigányainkon is ez a mondás: 
Aki a Ponyavicza vizét issza, vágyik an
nak szive vissza. A zenekar egészen újra 
lesz szervezve, 12 tagból fog állni. A ze
nekar zömét Vásza és fiai és a mostani 
zenekar 4-5 játékosa fogja képezni. A 
többi uj ember lesz. Csellóst is kap a 
banda s igy ismét kifogástalan jó zene
kar játékát élvezhetjük.

A banda modora ellen azonban a 
múltban több kifogásunk volt s igy na
gyon jó volna, ha ez irányban javulást 
konstatálhatnánk. Lehet hogy óhajunk 
teljesül is, amennyiben a banda tőlünk 
jo ideig távol lévén láthatta, hogy másutt 
nem tűrik meg a cigánytól az olyan vi
selkedést, amilyent ők a múltban sokszor 
tanúsítottak.

=  Homokbálványosi csendélet.
Csütörtökön a homokbálványosi Raniszav- 
lyev korcsmában nagy mulatozás volt a 
Demeter napi áldomások alkalmával. 
Ilyenkor szokott a gazda, szolgájával, 
juhászával leszámolni, újabb egyezséget 
kötve egy-egy évre. Ezen aktust aztán 
rendesen egy kis itőka követi. A ricsajo
zásnak ez alkalommal azonban rossz 
vége lett, mert Lazarov Misa nevű gazda 
borközi állapotban szóváltásba elegyedett 
volt juhászával Loncsarov Zsivával oly 
annyira, hogy ebből parázs verekedés 
támadt. A juhász fia Loncsarov Demeter 
látván apja szorult helyzetét volt gazdájá
val szemben, annak segítségére sietett, 
így most már a gazda lévén a gyöngébb 
fél úgy segített magán, hogy elkezdett 
bicskázni. Az öreg juhászt hasba szúrta, a 
fiát pedig mellbe. A fiú késsel a testében 
futott az utcára, ahol ájultan rogyott össze. 
Az utca népe részesítette első segélyben. 
A fiú és apja sérülései súlyosak, de nem 
életveszélyesek.

=  Választmányi gyűlés. A kevevá- 
rai kaszinó választmánya vasárnap délután 
6 órakor választmányi gyűlést tartott, 
amelyen Dr. Klein József elnöklete alatt 
10 választmányi tag volt jelen. A gyűlés 
tárgysorozata a sablonos volt. Két új tag 
vétetett fel és pedig Szatmáry Károly és 
Vajda István polgári iskolai tanárok. Több 
tag pedig kilépett eltávozás folytán.

A kevevárai amatőregylet az előtte 
való napon szintén tartott választmányi 
ülést, amelyen a régi zsandárkaszárnya 
bérbevevését hntározták el, felkínálván a 
vármegyének 400 koronát.

=  Tanitögyttlés. A Délmagyarorszá
gi Tanitóegylet kevevárai fiókköre f. évi 
november hó 11.-én délelőtt 9 órakor Ke- 
vevárán az új központi iskola V. VI. osz
tályában tartja alapszabályszerű őszi gyű
lését, amelyre az egyleti tagok, tanügyba- 
rátok, Kevevára közönsége tisztelettel 
meghivatnak. Tárgy: 1. Elnöki megnyitó.
2. Hitelesítők és tudósítók választása. 3. 
Uj tagok felvétele és régiek törlése. 4. 
Felolvasó értekezletek, a, „Az írástanítás 
kezdetén használandó eszközökről és azok 
egymásutánjáról“ Müller Péter kevevárai 
tanító tart felolvasást, b) „A tanító és a 
nép“ címmel Lotz Fülöp homokosi tanító 
értekezik. 5. „Az Országos Tanító Szüvet-

ség„ leiratait határozathozatal végett el
referálja Wenner Ferenc kevevárai tanító. 
6. Befolyt egyéb ügyiratok. 7. Pénztári 
jelentés. 8. A jövő gyűlés helye és annak 
tárgysorozata. 9. Indítványok, interpellá
lok. 10 A gyűlés bezárása.

— Vásár. A helybeli országos vásár 
e hétnek három utolsó napján volt. Ami
lyen szép idővei kezdődött, olyan csúnyá
val végződött. Pedig óriási előkészületek 
folytak a vásárra. Az egész hét alatt 
garmadával gyártották az állatpassusokat 
a községházán. Az állatvásarra nagy is volt 
a felhajtás. Vevő és eladó egyaránt sok volt. 
De már a kirakodó vásár a beállott esővel 
teljesen tönkre lett téve. Különös kárára 
volt ez az iparosnak és kereskedőknek.

— Uj román tanítónő. Tegnap érke
zett le a vármegyei közigazgatási bizott
ság beírta az iskolaszékhez, amelyben tud
tára adják, hogy még a nyár folyamán 
szervezett román tanítónői állásra a pá
lyázat sürgős kiírását elrendelték. Addig 
is, mig a kinevezés meg nem történik, 
helyettes tanerőt fog a tanfelügyelőség 
kiküldeni. A bizottság ily értelmű döntése 
azért történt, mert a megosztandó Ií. és
III. c. osztályokban 90-nél több növendék 
van.

— Alkalmi vételek. Nászajándékok, 
perzsaszönyegek, csillárok, kinaezüstök, 
brilliáns ékszerek, vadászfegyverek és 
mindennemű műtárgyak legolcsóbban 
S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár Belváros, 
Merczy-utca. (Telefon 11-77.)

=  Magyarország közgazdaságának 
vezérférfiai. Ilyen címmel nemsokára 
érdekes és a maga nemében igen eredeti 
munka hagyja cl a sajtót. A Danubius 
Kereskedelmi r.-t. (Budapest, VI., Szon- 
dy-utca 93.) kiadásában megjelenő mű az 
ország közgazdasági vállalataink vezetőit 
mutatja be életrajzok és arcképek változa
tos, élénk sorozatában. Minthogy e műnek 
nemcsak szakirodalmi, hanem informativ 
jellege is lesz, a „Magyarország közgaz
daságának vezérfiai“-ban hű tükrét talál
juk hazánk közgazdasági és hiteléletének. 
Joggal számíthat e mű a legszélesebb 
kereskedelmi és pénzügyi körök komoly 
érdeklődésére, mert anyagát gondos 
körültekintéssel, nagyobbára a helyszínen 
gyűjtjük össze s elismert szakemberek 
réndezik sajtó alá azt. Nem száraz élet
rajzi adatok felsorolására szorítkozik e 
könyv, hanem színes, a személyeket és 
közgazgasági tevékenységüket hűen jellem
ző biográfiákat közöl, amelyekből úgy a 
szociológus, mint a pénzügyi szakember 
értékes anyagot meríthet. A nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok hitelké- 
pességédek megítélése szempontjából meg 
éppenséggel korszakalkotó segédeszközt 
látunk ebben a munkában, mert eleven 
és pozitív adatokkal ki fogja egészíteni a 
mérlegben közölt holt számok alapján 
alkotott hitelvéleményt. Örömmel üdvözöl
jük ezt a könyvet, amelznek közkedvelt
ségét már most meg merjük jósolni. Szak
emberek és közgazdasági irók, pénzügyi 
és kereskedelmi vezérférfiak közreműkö
désével készül a munka s igy elvárjuk,

hogy nívós és értékes könyvet kapunk 
benne. A mű három kötetben fog megje- 
ni, még pedig: I. Nagyvárosok, II. Kisvá
rosok és III. Budapest szerint felosztva. 
A teljes mű ára 70 korona, de kötetenként 
is kapható. Az I. kötet 30 korona, és a 
II. és III. kötet pedig külön-külön 20—20 
koronába kerül.

Hirdetmény,
A kevevárai református egyház 

a nagyméltóságú m. kir. kincstártól 
kapott 60 azaz hatvan katasztrális 
hold kegyadományi földjét, amely a 
gályái határban a cservenka dűlőben 
fekszik, f. hó 12.-én délután 3 óra
kor a helyszínen megtartandó árve- 
verésen a jövő gazdasági évre ha
szonbérbe szándékszik adni. A ha
szonbérbe adandó föld 2 — 5 holdan
ként van parcellázva, amelyek ezen 
parcellázás szerint licitáltatnak.

A bérlők az árverés megejtése 
után kötelesek a bérösszeg felét 
készpénzben azonnal lefizetni, Bővebb 
felvilágosításokat a kevevárai m. 
kir. ispán Úrnál szerezhetnek be az 
érdeklődők.

717/913 végr. szám.

árverésiMrdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az x881 

évi LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 18580 sz. végzé
se következtében Dr. Abonyi Henrik ügy
véd által képviselt Hutter és Schranc cég 
javára 525 kor. 20 f. s jár. erejéig 1913. 
évi okióber hó 4 foganatosított kielégítés 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
4240 kor. becsült következő ingóságok u. 
in. : vasárúk nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 1046/2 számú 
végzése folytán 524 k. 20 f. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi aug. hó 5 napjától járó 
6°/° kamatai és eddig összesen 103 kor. 
40 f.-ben biróilag már megállapított költ. 
erejéig Kevevárán alperes házánál leendő 
megtartására 1913 évi november hő 10-ik 
napjának délelőtti 11 órája határidő
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 26.-án 
GuritS Lajos, kir. bir. végrehajtó.
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„KE VE V Á R A “ 1913. november 9.

7422/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság Gyukics Szvetozcr s. t. gá
lyái lakósok javára 276 kor. 40 f. tőke s 
jár. és még felmerülendő költségek kielé
gítése végett az 1881 évi LX. t. c. 144 és 
187 és az 1908 évi XLI. és 27 §-a alapján 
és a 146 §-a értelmében Gyukics Pálné 
szül Bugarszki Julianna gályái lakos elten 
a fehértemplomi kir. törvényszék terüle
tén fekvő Gálya községbe.i é .? a gályái 456 
sz. betétben felvett:

А I. 622 hrsz. Rét a beltelekben 156 
n.-öl és 623 hrsz. Ház 144 öisz. sz. alatt 
udvarral a beltelekben 253 n.-öl 1120 k. 
becsárban mint az utóajánlattevő által 
Ígért össegben az árverést Dr. Ghelner 
Jenő kevevárai lakos utóajánlata követ
keztében elrendeli és ezt valamint ennek 
feltételeit ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés G á l y a  
k ö z s é g h á z á n á l  1913 évi novem
ber hó 18 napjának d. e. 9 órájakor 
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a G á l y a  községben kifüggesztett és 
megtekinthető feltételek mellett.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-át 
készpénzben, vagy óvadékékpes értképa- 
pirban a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kőtelező, 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlelnat 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlano- 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 10 %" ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő

köteles fizetni az Ígért vételáron felül.
8. Vevő köteles a vételárat _ két 

egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
szá llított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5°/0 kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben száinttatik be.

Kevevárá % 1913. évi sz pt hó 27- én.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Diuusz János, kir. telekkönyvezető.

H ö lg y e k !! и|гя
Rendeljék meg havibaj elmaradásakor 
bizalommal — hosszabb elmaradásnál is
— fájdalom nélkül, biztosan ható, vé
telen cseppjeinket I-ső erejű M. 4.50, 
Il-ik erejű M. 6.50. — Gyors, diszkrét, 
vámmentes szállítás magyar utasítással.
— Titoktartás. — Minden más, közönsé

ges hamisítvány.
Chem. Laboratórium, L., Schwitzer. 

Berlin. W. 50., Marburgerstrasse 2/a

458/913 vgrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bir. végrehajtó az 1881 LX. 

t. c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a fehértemplomi kir. törvény
széknek 1913. évi 11893 polg* sz. végzése 
következtében Dr. Bartulov Gáspár ügy
véd által képv. Gladinszki Lázár javára 
delibláti lakos ellen, 540 kor.' s jár. ere
jéig 1913 julius hó 3-án foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján le és felülfog
lalt és 625 kor.-ra becsült következő in
góságok u. m. bolti árúk, állványok, mér
leg nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913. V. 666/1 sz. végzése 
folytán 540 kor. tőkekövetelés, 1913 évi

Naptárak
az 1914. évre

m a g y a r

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő Iparo
sok Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.

Skudier-liget és Széchényi-ház.
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig.

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren
dezése.

március hó 5 napjától járó 6% kamatai, 
és eddig összesen 243 kor. 36 f.-ben bi- 
rpilag már megállapított költségek erejéig 
Delibláton alperesnek bolti helyiségében 
leendő megtartására 1913 évi noveinb. hó 
15 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-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.

Kevevárá 1913 évi okt. hó 31 - én.
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.

Üzlet megnyitás.
Alulírott tisztelettel tudomására 

adom Kevevárá és környéke közön
ségének, hogy a piactéren a H a r i c h- 
fle házban egy

szabó üzletet
nyitottam.

Hivatkozással több évi gyakorla
tomra, ígérhetem, miszerint arra fogok 
törekedni, hogy az igen tisztelt közön
ségnek a legjobbat, legujabbat és leg- 
izlésesebbet előmutathassam és olcsó 
szabott árak mellett eladhassam.

Tisztelt leendő vevőim nagybe
csű pártfogását kérve maradtam

mély tisztelettel

Erdélyén Erdődi Miklós
magyar polgári szabómester.
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I  Könyvkötői műhelyemben %
Ф mindenféle e s z a k m á b a  фf  ф
Ф vágó munkálatok a l eg-  Ф 
ф Ф
Ф n a g y o b b  szakértelem- ф
Ф mel elkészíttetnek. •

® Oberläufer Róbertné. •
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Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyvtáritól

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevárá.

Nyomatott az Oberläuter-féle kövynnyomdában, Kevevárán.


