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Kftzpffészséffüffvünk vaskezének irányítását követni. szédítő ellentétét, mind éppen az or-
® ® ‘ Azokhoz kívánok szólni, kik a vosi tudományban. A nép az egészséget

Thomhanzn p.iitt.természet törvényét ismerik és köve- szolgáló ismeretek elemeiben is tel-
Ha van tudomány, amely megkö- telésének tudatosan felelnek meg. jesen járatlan. És e tény után újból

veteli, hogy vívmányai az élet min- „Az egészség a legdrágább kincs“ kérdem: adhat-e a minden alapot
den rétegében, terjesztessenek úgy az mondja a nép agyszüleményeként nélkülöző nép hitelt az orvosnak ak-
orvG# tudomány az. Pedig! ismert közmondás. Miként ez, úgy kor, amidőn az az empirikus esetek

embernek akartalanul alkal- sok más, szintén nagy igazságot rejlő és az azokból folyó láncolatos követ- 
mazkodnia kell a természethez. Ott és az egészség értékét célzó mondás keztetések hosszú sorának eredmé- 
pedig nincs ugrás! Első a vegetális is a nép kunyhójából indult világgá nyeképpen azt mondja neki, hogy a 
élet biztosítása ős csak ennek meg- és vált közmondássá. betegségek terjesztői a baktériumok
teremtése után szabadulhat föl a test Es mégis! A nép — jóllehet már és hogy a betegségek között van sok 
a maga teljes valójában; csak azután régen fölismerte az egészség megbe- olyan is, amely a beteggel való érint- 
őrvényesülhet a természet legtőkéle- csülhetetlen voltát — látszólag keve- kezés folytán terjed s mint ragályos 
tesebb adománya: a test védnöksége set törődik annak biztosításával. De betegség szedi áladozatait? Nem! 
alatt álló szellem, azaz: csak a meg- csak látszólag! Mert miképp mi, ő is Elefántot esetleg már látott, de bak
maradt energiák szolgálhatják egyes- ragaszkodik az élethez. Már pedig az tóriumot még nem ! Hogy higgye 
ben az egyén, tömegben a társada- élethez igazán csak az ragaszkodha- tehát, hogy abban a pohár vízben, 
lom, illetve az egészemberiség érvé- tik, aki azt szereti és aki szereti, amelyet a szájához emel millió és 
nyesülését, boldogulását. törődik is vele. A ncp is törődik millió baktérium úszkál és, hogy

Beteg test nem szállíthat energiát vele! Csakhogy a nép a babonában, ezek a legizmosabb testet is szétron- 
a haladás dicsőségesen fénylő oltá- a kuruzslásban és a vallásban találja csolhatják?! Ezt nem hinni, — ha 
rára. Hiszen az állatéletnek is alig egészségének legfőbb biztosítékát. És gondolkodunk rajta — természetesnek
juttathat. . . .! itt a baj! találjuk.

Tudja is azt az emberek legtöbbje De kérdem, teheti- e másképp ? Akit az Úristen kiszömölt magá- 
és tudva tudatlanul — mindenki kény- Nem! nak, — mondja természetes együgyü-
telen a természet eme megmásitha- Sehol, semilyen tudományban sem seggel —■ azt a legtudósabb orvos 
tatlan törvényéhez alkalmazkodni és láthatni a tudás és tudatlanság oly sem möntheti mög az élötnek. . . .

» T Á P P Á  a tömegből, nagy emberré kell lennie. Ez rekvése most erre irányult — és elkezdett
1 А  К  b  A . nála nem volt hypotézis, ő egész rajon- futni. A kisváros nem tudta kielégíteni,

__##__ gással csünggött ezen a gondolatán s ha az emberek nagyon kicsinyesnek tetszet-
. . , . ezt a hitét valaki elrabolja, ez őt a teljes tek, nem tudják őt megérteni és csak
Az 1ГО je lö lt. kétségbeesésbe kergette volna. Fiatal ко- csodálják fejlődésében. Hogy lesz ő ott

Irta : Törkönyi Arnold. rában lenézett mindenkit, kiben nem talált íróvá, kinek fogja munkáit bemutatni, mi-
Fndrev Ákos a fiatal óriások közzé hasonló ambíciót ; egész lényét áthatotta ként fogja ö ott tehetségét érvényesíteni? 

tartozott mint ezek rendszerint nem volt az a meggyőződése, hogy ő egy praedes- Ez ott mind lehetetlennek látszott, 
semmivel sem megelégedve, mindent le- tinált egyén ot az istenek más anyagból 1-eljött tehat Portré. Ez a szó Pest,
szólt s mindenhez 6 értett a legjobban. Az gyúrták, mint a többi szürke embereket, mint minden nagyratoro emberre, о r í  is 

ifiú óriás“ fogalmába több kevesebb Író- Neki csak akarnia kell s eléri célját Min- varázserővel bírt. Csak Pestre fel, csak itt 
nia vegyül s általában azokat értik alatta, dez határozott jelekből még nem tűnt k, érdemes, csak itt lehet igazán élni. Itt 
kik jóval többet akarnak, sokkal több Csak alig-alig irt valamicskét ami fiatal fogja о magaba szívni az isteni ihletet, 
energiát szeretnek mutatni, mint amire koránál fogva ugyan meg csak termesze- Pesten az iroda om, a poht ka a minden 
kénesek s mint amennyit tőlük feltété- tes. A jövőbe vetett reményei pusztán nagyságúnak az oleben. Itt egyéniségének 
leznt lehetne Ők előietrevik maguknak érzésből, hitéből táplálta. Később aztan be- minden megnyilvánulását felfogják, érté- 
l®2" ' na/vsávot^amit idősebb korb'n ki- látta, hogy Írnia csak kell valamit, ha nem kelik; csak itt érdemes, csak itt lehet dől- 
vételes jgyének elérni szoktak Lesznek is sokat, ha nem is jót, de mégis valamit, gozni De hát Pest sem csinálhat mindenki- 

U;;7ii|iik elvesek néha igazán mmy Hozzá is fogott egyes apróságok megírása- hol nagy embert; nagyon kis porszem egy 
ernC ek de a legtöbbatöfságos akarat hoz, de érezte maga is, hogy mindez csak ismeretlen ifjú ahhoz, hogy máról holnap
ban s különlege? küldetésének feltétlen nem folyik belőle, inkább csak onaimtasbo ra feltűnjön. Endrey hamar észrevette ezt 
hitében elveszíti önmagát és ellaposodik, csinálja az egeszet. De hamar készén volt de mindjárt készén is volt a magyarázat- 
liiteDen elveszni о К szenvedéllyel, a magyarázattal neki megfelelő korúimé- tál : Itt is jelentkezni kell előbb, először
akarással Érdeklödö t minden iránt; nagyi nyék kellenek, alkalmas talaj, melyben őt magát kell ismerniük hogy tudomást 
aaarassai. г.гиекшиии ' „7i tekin- kihajthasson megizmosodjék s aztan meg- szerezzenek képessegeiről. Nem léjihet
tV e T o v v i'köznapi emberek fölé eme" hódítsa a világot. Mikor erre a belátásra mindjárt a nyilvánosság elé, hiszen 'egé- 
kediék író akart lenni. Bele élte magát a jutott, legfontosabb feladatának tartotta, szén, ismeretlen ki fog arra vállalkozni, 
gondolatba hogy ő nem maradhat kis hogy egy ilyen alkalmas talajba jusson, hogy útját egyengesse ha о maga elzár- 
ember neki fel keli tűnnie, ki kell válnia Az addigi élete nem tetszett s minden to- kozik az emberektől. Fiatal volt még ak-
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és akit kigyemébű, Isteni hatalmá
nak dicsőítésére möghagyni óhajt, 
azt a veszoly ellen védeni mög szük
ségtelen! Minek orvosra és patika 
kőteni, midőn ő Isten büntetésétől 
— a betegségtől — mások imádsága 
révén, díjtalanul is megmenekül ?

Ez a valláshoz fanatikusan ragasz
kodók észjárása.

Van még egy másik csoport is. 
És a népesebb tán ez ?! Ez a csoport 
avatatlan kuruzslókra bízza legdrá
gább kincsét: sokrabecsült egészsé
gét, életét. Beléje vetett hite tánto
ríthatatlan. És kérdem. . . nem- e 
természetes ez ? Az !

Szegény nép az erősebb energiák 
befolyásával szemben védtelen; rabja 
az ösztönszerű felfogásnak: annak a 
gondolatnak hisz, amely a saját szűk 
körében születik meg és a maga szű
ziességében jut hozzája. Őszintének, 
önzetlennek csak annak a segítségét, 
támogatását tartja, aki vele a min
dennapi életben közvetlen érintkezés
ben áll. Minden más, különösen a 
kabátos ember iránt bizalmatlan.

Hogy ez igy van, bizonyítják a 
közeli múltban történt makacs ellen
szegülések, melyek a közigazgatásnak 
a kolerát illetőleg tett preventív in
tézkedéseit érték.

A nép nem hisz sem tanítónak, 
sem orvosnak. És miért? Azért is, 
mert mindkettő kabátos, az ő körü
kön kívül álló ember, de meg és fő
képp azért is, mert tanácsukat a 
szükséges elemi ismeretek hiánya 
miatt nem érti s nem is követheti.

És ez igy lesz: áldozata marad a 
a nép a tudatlanságnak mindaddig, 
amig azok kik szivükön viselik a

kor, tele rajongással, vágyakozással vala
mi szebb érdekesebb után. Szeretett volna 
Írni, de a kis szoba nem tudta inspirálni, 
a hivatalba járás nem elégítette ki. Neki 
több kellett. Be akart olvadni a pesti iro
dalmi életbe, számottevő ember akart elő
ször lenni, hogy számottevő iró lehessen. 
Felkereste tehát mindazokat a helyeket, 
ahol irodalmi élet folyik, de idegen lévén 
csak oda jutott, hova a nagyközönség: fel
olvasásokra, színházba, stb. Most már úgy 
érezte, mintha а к őszében volna, ezt csak 
át kell lépnie, az ajtót kinyitnia s az iro- 
pahni élet központjában lesz. Minden vá
gya az volt, hogy ide bekerüljön. S hogy 
ezt az ajtót kön  ̂ebben kinyithassa, neki 
fogott egy dráma megírásához. Evvel csak 
el kell készülnie s minden útja egyengetve 
van. De ez a dráma nehezen ment. A szép 
gondolatoknak híjával volt s ami a legna
gyobb baj nem érezte azt a kényszert, 
ami az igazi művészt az írásra viszi. A 
kigondolással is alig tudott előre haladni, 
hiányzott belőle a művészi töltés, amely
nek kisülése a műalkotás. Nem volt ani- 
mója s úgy hitte, hogy ez meg fog vál
toznia, amit az irodalmi élettel mélyebb 
kontaktusba jut. Minden éidekelte, min
denhova elment s igy nem volt türelme 
otthon dolgozni. folyt. köv.

milliók- és millókra mennő szegények 
sorsát, el nem távolitják ama lán
cokat, melyek az istenadta népet a 
a sötétséghez bilincselik.

Gondolkodjunk! Tán közes erővel 
megfejthetjük a problémát s találunk 

módot, hogy elvetett eszménk 
csírázó magként növénnyé fejlődik... 
és nemesebb gyümölcsöt hoz, mint a 
korbács, avagy a szurony ?!

Felhívás polgártársainkhoz!
Jelige: Nincsen fensége
sebb tudat, mind érezni, 
hogy jót tettünk ! “

Itt a tél előhírnöke, a szeszélyes 
pocsék, nedves időjárás! A szegény 
ember — télen — a legszorgosabb 
munka mellett is alig képes a min
dennapi kenyerét magának s család
jának biztosítani, s máris uj gondok
kal találkozik : gyermekei nincsenek 
a dermesztő hideg ellen a legszük
ségesebb téli ruhákkal ellátva j Nincs 
miből? Pedig itt az ajtó előtt a tél 
s benne a gyermekek legszebb ün
nepe: a karácsony! Ünnepe a gaz
dagoknak ! Örömünnepe a szegények
nek! Diadal s öröm napja a keresz
tényszeretetnek ! Itt az alkalom, hogy 
mindenki, ki csak teheti feleslegéből 
— legyen az bár nehány fillér! — 
valamicskét azoknak adjon kik do
bogó s epedő szívvel, sápadtan, dige- 
regve a hideg szobában várják a jó 
szivek mentő ajándékait. Meg vagyok 
győződve, hogy Kevevára nemesszi- 
vű polgársága a kétségbeesettek 
helyzetének javítására most is áldo
zatkészen adományokkal siet a nyo
mor enyhítésére, hogy a legszüksé
gesebb felső ruhával, lábbeli sat-vel 
lássuk el tanköteleseinket s mind
azokat, kiket a nyomor erre kijelölt!

Azt az ünnepet a múlt tradotiójá- 
hoz híven Kevevára polgársága kell, 
hogy méltóképen az idén is meg 
ünnepelje! Kell, hogy Jézus, a világ 
megváltója születési emléknapján 
kényeket törüljünk a valóban szű
kölködő ártatlan tankötelesek szemei
ből ! Kell, hogy a valódi szegénysé
get, szűk bűzös falaiban felkeresve, 
ezen ünnepen szeretettel magunkhoz 
emeljük! Elkeli őket látni a legszük
ségesebb ruhafélékkel, hogy Isten 
házában s az iskolában megjelenhes
senek, hol a jó isten az emberek s 
a jótevők iránti szeretet-s tiszteletre 
tanítjuk, hogy megmenthessük és át
adhassuk őket hasznos polgárokként 
az életnek, az emberi társadalomnak! 
Adjon mindenki a nemes célra sze
rény tehetségeihez képest s felcsillan 
a karácsonyfa teljes pompájában, 
mely körül a nyomor csemetei letér
delve, összekulcsolt kacsokkal fognak 
értetek s gyermekeitekért, a világ

„KE VE V Á R A “__________

Urához fóházkodva imádkozni s sza
vuk az angyalok karácsonyi seregei
nek szavaival fog találkozni, hirdetve: 
„Dicsőség magasban Istennek és bé
kesség a földön a jóakaraté embe
reknek ! “

A szegény tanulók segélyezése 
I céljából eszközölt gyűjtésből a m.
I évben 100 gyermek kapott ruhát, mi 

oly szép s megható eredmény volt, 
hogy az idén is felbátorítva ezen 
eredménytől teljes bizalommal fordu
lok a gyermekek nevében áldozat
kész polgártársainkhoz, a minden 
nemes és jó célt előmoznitó helybeli 
pénzintézetekhez vállalatok-es társu
latokhoz azon tiszteletteljes kérelem 
mel: pénzt, cipőt, ruhát szövetet stb. 
adjanak adományozzanak!

A szegény tanulók téli felruhá
zására szánt adományokat — melyek 
karácsony előtt isk. ünnepély kere
tében lesznek kiosztva — alulírott 
isk. igazgatónak átadni kegyeskegye- 
nek, ki azokat annak idején nyilvá
nosan nyugtázni fogja.

Kevevára 1913 nov. hó 30-án  
Wenner Miklós.

_______________ a közs. elemi iskolák igazgatója.

H Í R E K .  ‘
=  Tanfolyam megnyitás. Pénteken 

f. hó 28-án este nyílott meg — reményen 
felüli érdeklődés mellett — a mostan 
nevezett kevevárai analfabéta tanfoiyan?.

Alig egy hete, hogy az eszme nap
világot látott s a jelenkezők illetőleg a 
megnyitáson résztvett hallgatók száma 
már is megközelítette az ötvenet.

A kizárólag férfiakból álló hallgató
ság az uj iskola egyik fűtött és világított 
tantermében gyűltek össze.

Itt üdvözölte a megjelenteket Paull 
János földbirtokos és isksz. alelnök vala
mint Bunda Vász i földbirtokos isksz. tag 
kik a helybeli közs. isk. képviseletében 
való megjelenésükkel a megnyitás fényét 
és komolyságát hathatósan emelték.

Paull János alelnök kifejtvén a 
jelenvoltaknak az államnyelv tudásának 
rendkívüli nagy fontosságát kiterjeszked
vén a kulturális evulitió szempontjaira az 
1913. évi XIV. t. c. ben körülirt válasz
tói jogosultságra. Lelkesen és mégyözően 
beszélt.

Bunda Vásza a szervezés eszméjé
nek időszerű és egészséges voltát méltá
nyolva eziránt elismeréssel van; lelkes és 
tartalmas szavakban ugyan, de finom 
tapintattal köti lelkére a hallgatóságnak, 
hogy ezen kedvező alkalmat efne miílasz- 
szák.

Ennekutána hallgatóimat üdvözölve 
célomat kifejtettem.

hagyhatom azonban megemlítés 
nekiül azon meleg fogadást, sem melyben
lgeV u ? eM foje^  önk Nikolics Dusán az analtabetak ügyét részesítette.

Lelkes érdeklődéssel karolta fel az 
ügyet, hogy annak érvényesülést teremtsen.

.. 1 f 011 huzgó tanügybarátainknak kö
szönhetjük különösen, hogy a helyi apal- 
4i fi?  tanfolyam kezdeményezésében, 
illetőleg az alapkő lerakásában segítsé
gemre voltak.
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Fogadják köszönetemet ezen közér
dekű jóakaratú támogatásukért úgy az 
orsz. közm. T. valamint az én nevemben 

Kollmann Mihály
a tanfolyam vezetője.

— Ág.  h. ev. istentisztelet. Vasár
napon f. hó 30.-án d. u. 2 órakor a hely
beli polgári fiúiskola rajztermében W a 11- 
r a b e n s t e i n  Jakab homokosi lelkész 
istentiszteletet tart.

=  Református isteni tisztelet. Ma 
délután fél 3 órakor az állami polgári 
fiúiskola zenetermében református isteni 
tisztelet lesz, amelyre a hívők ezennel 
meghivatnak.

=  Kinevezés. Az igazságügyi minisz
ter D a d i c s Lyubomir kir. bir. jegyzőt a 
kapuvári kir. járásbírósághoz járásbiróvá 
kinevezte. Az új bírót községünkben jól 
ismerik, miután itt is működött. Rokoni 
kötelékek is fűzik több polgártársunkhoz, 
amennyiben Götz Ferenc szőlőbirtokosnak 
a veje.

=  Dr. Szilágyi Frigyes a Homo
kosra megválasztott delibláti körorvos e 
hó 22.-én ismeretlen és érthetetlen okból 
az állásáról lemondott — s igy Homokos 
újra orvos nélkül maradt.

=  Halálozás. Köztiszteletben álló or
szággyűlési képviselőnket Dr. P e s c h a  
Miklós udvari tanácsost súlyos családi 
gyászeset érte, amennyiben e hó 24.-én 
neje, szül. Stojácskovics Olga életének öl
ik és boldog házasságának 30-ik évében 
súlyos szenvedés után jobblétre szenderült. 
A megboldogult hült tetemét nov. 26.-án 
délután 3 órakor a budapesti tabáni teme
tőben a gör. kel. szerb egyház szertartá
sa szerint beszentelték és a családi sír
boltban örök nyugalomra helyezték.

Képviselőnket mély gyászában köz
ségünk polgárságának igaz és mély rész
véte kiséri.

=  Kárpótlék folyósítás. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur, 
R a j c s á n у i Ernő tanárnak, f. évi 
szeptember hó 1-től kezdődőleg, évi 200 
kornna I. évötödös korpótlékot folyósított.

=. Házasság. A pancsovai népbank 
helybeli fiókjának tisztviselője Veszelicza 
István a mai napon tartja menyegzőjét 
Sinzsár Nathália kisasszonynyal Körtédről.

=  Képviselőtestületi tagok válasz
tása. A községi II. kerülethen — mint azt 
múlt számunkban megírtuk — megsemmi
sítés folytán új választás rendeltetett el, 
amelyet e hó 24.-én hétfőn ejtettek meg. 
A választással ez alkalommal meg lehe
tünk elégedve, mert intelligens, a község 
haladását és fejlődését szem előtt tartó 
férfiakat választották be. A küzdelem meg
lehetősen izgalmas és mindvégig kétséges 
kimenetelű volt. Végre is a jól szervezett 
úri párt jelöltjei kerültek ki győztesen a 
választási harcból. A külömbség a megvá
lasztottak legkevesebb szavazatával és az 
úgynevezett parasztpárti legtöbb szavaza
tával bírók között csak 10 — 15 volt. A 
beválasztottak a következők: Behr Rezső 
nagykereskedő, Csermák Vilmos igazgató- 
mérnök, Dinusz János íelekkönyvvezető, 
Kapp János kir. járásbiró, Leopold József

cipőnagykereskedő, Wenner Miklós iskolai 
igazgató. Póttag: Blőnig József lakatos, 
Hoffmann Lipót szikvizgyáros. A választást 
Fábry Géza főszolgabíró vezette.

— A ceítinyei uj orvos. Dr. Szme- 
derévácz István homokbálványosi születé
sű s jelenleg Pancsován működő fiatal 
orvos, meghívást kapott a cettinyei 
( Montenegró) községi orvosi állásra. Az 
illető orvos a balk íni háború alatt a 
harctéren volt s olt ismerkedett meg 
több montenegrói előkelőséggel, amelyek
re oly kellemess benyomást tett, hogy 
most megválasztották ezen állásra. A 
fiatal orvos egyúttal eljegyezte Alexics 
Ilka pancsovai úrhölgyet, Imrei helybeli 
főhadnagy sógornőjét, akivel együtt vonul 
majd le Cettinyébe, Nikita király szék-és 
fővárosába.

=  A kevevárai dalkör hosszú pihe
nés után kedden este kezdte meg ismét 
működését. Az ezzel kapcsolatos közgyű
lésen Fuchs Jakab tanító eltávozásával 
megüresedett titkári állásra egyhangúlag 
Ogrin Istvánt választották meg. Felvéte
tett továbbá 8 új tag. Ezekkel együtt 
most 25 működő férfi tagja van a dalár
dának. Lényegtelen ügyes megbeszélése 
után Wenner Miklós elnök a gyűlést 
bezárta.

A gyűlés után egy kis torokcsiszolá- 
si énekpróba volt, mely alkalommal a 
karmester sajnálattal konstatálta, hogy a 
hosszú pihenés nem vált a hangoknak 
előnyére. Ő rá vár azon feladat, hogy a 
hangokat ismét rendbehozza.

=  Katonai hangverseny. A múlt 
heti katonai hangverseny élénk érdeklődés 
és látogatottság mellett folyt le. A zenekar 
által előadott számok azonban feltétlenül 
nagyobb figyelmet érdemeltek volna kö
zönségünk részéről, mert véleményünk 
szerint azért megyünk oda, hogy zenét 
hallgassunk és élvezzünk, nem pedig azért, 
hogy a zenét értékelni tudókat zavarjuk. 
A 6 számból és több ráadásból álló hang
verseny után tánc következett. Az, eléggé 
siralmas képet nyújtott, amennyiben tán
cosok hiányában mindössze 6 — 10 pár 
lézengett a nagyteremben.

=  Zongoratulajdonosok figyelmébe. 
Mindazok, akik zongorájukat hangoltatni, 
vagy javíttatni óhajtják, jelentsék ezt Wen
ner Ferenc közs tanítónál.

Ha kellő számú jelentkező akad, ak
kor a jelenleg Pancsován dolgozó Wond- 
rák József temesvári zongorahangoló, két- 
három napra átjön Kevevárára is.

•= Választmányi ülés. A kevevárai 
kaszinó választmánya e hó 27.-én Dr. 
Klein József elnöklete alatt gyűlést tartott, 
amelyen új tagokul felvétetett Dr. Korek 
Aurél ügyvéd és Szekeres Dezső szolga- 
biró. Elhatároztatott továbbá egy silves- 
teri mulatság rendezése lehetőleg program
mal. Ha ilyent nem sikerül a kiküldött 
rendező bizottságnak összeállítani, akkor 
tombolával lesz a táncmulatság egybekap
csolva.

=  Quo vadis ? A világsajtó nagy el
ismeréssel irt ezen nagyszabú mozgókép
felvételről, mely több ezer szereplőt, nagy

nevű olasz művészt jelentet meg a vász
non. A kép előállítása körülbelül 4 évig 
tartott s egy millió koronába került. De
cember 13.-án és 14.-én közönségünk is 
gyönyörködhetik majd ezen hires Sienkie- 
vicz Henrik lengyel iró regénye után ké
szült felvételen, amennyiben Hoffmann 
Henrik szállodás és mozitulajdonos na
gyobb áldozat árán is biztosította ezen 
filmet a fent jelzett terminusra. Az előa
dást mérsékelten felemelt helyárak mellett 
tartja.

=  ízléses, örömetszerző karácsonyi 
ajándékot mű- és dísztárgyakban, perzsa- 
szőnyegek, csillárok, brilliáns ékszerek, 
ezüstárúkban, egész finom bőrdiszmüárú- 
kat, bőröndöket, igen olcsó alkalmi árak 
mellett csak S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár 
Belváros, Merczy-utca (Telefon 11-77) 
lehet beszerezni.

=  Deczember 1-én „Nimród“ cim 
alatt Szabó Kálmán szakavatott iró szer
kesztésében uj vadász-és versenylap indul 
meg. Az uj lap csinos kiállításával és az 
összes sportágakat felelő gazdag tartalmá
val hamarosan meg fogja hódítani a va
dászok és rokon sportkedvelők ezreit. A 
december havi számokat szívesen küldi 
meg mutatványul ingyen a kiadóhivatal 
Budapest IV. Egyetem- u. 4. sz. Franklin 
Társulat) mindazoknak, kik eziránt hozzá 
fordulnak és címeiket levelezőlapon közük.

=  Verekedés. A központi szálloda 
vendéglőse a tegnapi napon ugyancsak 
jól bánt el egy rakoncátlan vendégével 
Krnicsán Jánossal, akinek a koponyáját 4 
helyen is betörte. A poruljárt kezeivel 
védvén a fejét, a karja is tele van kék 
fekete foltokkal.

=  Tangó tanulás. A polgári fiúisko
la rajztermében dec. 3 - ától kezdve a hi
res „Tangót“ táncot tanítja S o u r o n  Pá l  
tánctanitó. Dij személyenkint 14 korona.

=  Rézágyak, félréz és vaságyak, 
gyermekágyak, gyermekkocsik, aczél sod
rony ágybetétek, kocsi ülések, lószőr és 
afrik madraczok, díványok, rézkarnisok 
ablak roleták, redőnyök, mosdó asztal és 
mozsdó készletek, szoba kloset, ruha 
fogasok, fa és széntartók, kályha ellenzők 
és kalyha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — Legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly réz és vasbutor 
gyára Aradon.

Szerkeztői üzenetek.
L. F. Homokos. Későn érkezett. Jövő 

számunkban hozzuk.
T. A. Budapest. A küldött kéziratot 

közönjük. Jó, azért közöljük is. Kérjük 
azonban, hogy a jövőben lapunk terjedel
mének megfelelően rövidebb közleménye
ket küldjön.

T. Z. Homokbálványos. Utána néz
tünk. Máskor nem lesz semmiféle panasz.
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1236/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 16048 polg. szám 
végzése következtében Dr. Bogdanov Vá- 
sza kevevárai ügyvéd állal képviselt Jan- 
csa Koszta delibláti lakos javára gályái 
lakósok ellen 725 k. s jár. erejéig 1913 
évi szeptember hó 24-én foganatosított 
kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 
és 1457 kor. 80 f.-re becsült következő 
ingóságok u. m. kocsi, szecskavágó, kuko- 
riczamorzsoló, tégla, szánkó, lovak, bornyú 
búza és sertés nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 757/4 számú 
végzése folytán 725 kor. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi julius hó 14 napjától járó 
6 % kamatai 7з % váltódij és eddig ösz- 
szesen 296 kor. 78 fillérben biróilag már 
megállapított, költségek erejéig I. majd II. 
ik és végre III-ik r. alperes gályái lakásán 
leendő megtartására 1913 évi december 
ho 9 - ik napjának délutáni 3 órája ha
táridőül kitűzetik 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 
ei fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1913 évi nov. hó 25.-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó 

1414/913 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel

közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. járás
bíróságnak 1913 évi Sp. II. 334 számú 
végzése következtében Dr. Bogdanov Vá- 
sza kevevárai ügyvéd által képviselt Ra
dies Todor homokbálványosi lakos javára 
homokbálvány ősi lakósok ellen 140 kor. 
s jár. erejéig 1913 évi október hó 29-én 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
lefoglalt és 1440 kor. becsült következő 
ingóságok u. in. kukorica nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 1148/1 számú 
végzése folytán 140 kor. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi julius hó 15 napjától járó 
5% kamatai és eddig összesen 87 kor. 41 
fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, I. r. alperes homokbálvá
nyos l a k á s á n  leendő megtartására 
1913 évi december hó 9 - ik napján- 
nak d. e. 11 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. nov. hó25-ik napján.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

8731/913 tlkvi. szám.

Visszárverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Franki Sándor ügyvéd által 
képviselt Szretkov Zsófia delibláti lakos 
végrehajtatónak Guczul Ilia delibláti lakos 
végrehajtást szenvedett ellen 28 kor. s jár. 
iránti ingatlan árverési ügyében a Temes- 
kubini tak. pénztár R-.T. kérelmére Paull 
János kevevárai lakos késedelmes árverés 
vevő ellen az 1881 évi LX. t.c. 185 §-a 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az

árverést elrendeli és annak feltételeit a 
következőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község VII. 699 (VII 1440) lapsz. 
telkvben foglalt következő ingatlanok:

35 hrsz Dub. ut hat 1 h. 400 n.-öl
III. oszt kaszáló 749 kor. becsárban. 83 
hrsz. 277 stb. hat 2 hoki 320 n.-öl III. o. 
kaszáló 2000 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a Deli
blát községházánál 1913 évi december 24 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint Deliblát 
községh. hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

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

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

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

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

Kevevára 1913 évi okt hó 24 - én
Kapp János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

737/1913 végh. szám
Árverés! hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében eznnel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. tör
vényszéknek 1913 évi 155409 sz. végzése 
következtében Dr. Rédiger Aladár ügyvéd 
által képviselt Ringeisen Testvérek cég 
javáru 150 kor. s jár. erejéig 1913 évi 
november hó 7-én foganatosított kielögités 
végrehajtás utján le- és feliilfoglalts és 4250 
kor. becsült következő ingóságok u. m .: 
vasárúk nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 1065/2 számú 
végzése folytán 150 kor. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi julius hó 20 napjától járó 
6% kamatai ás eddig összesen 59 korona 
70 fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Kevevárán alp. házánál leedő 
megtartására 1913 évi december hó 9-ik 
napjának délutáni 1 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 188L LX. t.-c. 102 8 -a

bút orok
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.

Tervezet és költségvetés díjmentes.
JW “ Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

Naptárak

Nyomatott az Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.



Melléklet a Kevevára 48 számáiioz.

1910 El. 7/F 56 szám.
árverési hirdetmény.

A kevevárai kir. jbiróság vezetője 
közhírré teszi, hogy a vezetése alatt á ll') 
kir. j bírósági épületnél használatban volt 
4 drb. két szárnyas folyosó ajtó 2 drb. 
tokkal folyó évi Deczember hő 9 - én d. 
u. 2 órakor a kir. járásbíróság 12 számú 
szobájában nyilvános árverésen a legtöb
bet ígérőnek fog eladatni.

Kikiáltási ár 100 korona.
Megjegyeztetik, hogy a 4400/1911 I. 

M. sz. rendelet 93 § - a értelmében a most 
említett tárgyak a becsértéken alul eladat
ni nem fognak.
Kevevárán 1913 évi november hó 28-án 

Dr. Reichel Frigyes s. k.

511/1913 vé'T. szám.
árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Temesvári kir. já
rásbíróságnak 1913 évi Sp. I. 726-2 számú 
végzése következtében Dr. Rédiger Ala
dár ügyvéd által képviselt Kimmel J. C. 
javára 499 K. 20 fii. s jár. erejéig 1913 
évi julius hó 11 én foganasitütt kielégíté
si végrehajtás utján le - és felülfoglalt és 
645 korra becsült következő ingóságok, 
u. m. bútorok, nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 évi 737/3 számú végzése 
folytán 499 kor. 20 fill, tőkekövetelés, en
nek 1913 évi május hó 27 napjától járó 
6% - os kamatai, V2 % váltódij és eddig 
összesen 117 kor. 27 fill - ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Szék. alp. h. 
leendő megtartására 1913 évi december 
ho 5- i k  napjának délutáni 3 órája ha
táridőül kitűzetik 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 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20 -§  értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1913 évi nov. hó 20.-én.
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.




