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

Esdeklés.
Thoshanzn Phitt.

Az analfabéta tanfolyam meg
nyitásának híre még el sem terjedt 
já rm á n  s máris 48 a jelentkezők 
száma.

Mint parancsszóra, úgy siettek, 
nehogy elmulasszák azt az alkalmat, 
amely hivatva van eltávolitani sze
mükről a vakitó hályogot s letépni 
róluk a tudatlanság nehéz s több 
mint fél emberöltőn át hordott kin- 
zó bilincsét.. . Mint síró gyermek 
anyja ölébe, úgy vágyódnak ők a 
születésüktől a mai napig mellőzött 
szellemi világosság után: látni akar
nak. És óhajuk teljesül! A tudatlan
ság vaskos acéllánca lehull róluk és 
szabadok lesznek!

Ne higgye azonban senki, hogy 
azután, e 48-nak a szellemi sötétség
től való esetleges szabadulásával köz
ségünk kiszorul az analfabétákat adó 
helyek névsorából! Dehogy.

Sokan vannak még! Jut is 
marad is. A 48 csak piciny kis tö

redéke a soknak; a 48 csak azon 
kevesek száma, kik tudatára ébred
tek elmaradottságuknak s lelkűk 
kicsiny csiszolásával is közelebb 
kívánnak jutni az „igaz ember“ 
méltóságához. — Hányán vannak 
azonban még azok, kik csak a vál
tóra, avagy más dokumentumra 
vetett kereszt dekorativ rajzolásá
ban és annak szakszerű fölismerésé
ben látják az egész irás-olvasás 
mesterségét ? — Sokan !

Ha kezünkbe vesszük az 1910. 
évi népszámlálás statisztikáját, elré
mülünk a rettenetes szám láttára ! 
Ijedtünkben nem Erdélyre, annak a 
világtól teljesen elzárt és körülsán- 
colt kis falújára gondolunk, hanem 
— bár akaratlanul — az emberiség 
őskorára. Sebesszárnyú képzeletünk 
elszáll.. . .  és kutat, s csak az őser
dők vadon sűrűjében találja meg a 
XX. század eme emberének helyét, 
ott, ahol az individuális érvényesü
lés az állati energia érvényesülése.

Sokan vannak és — ami száz
szor sajnosabb — l e s z n e k  m é g  
e z u t á n  i s !

Bármily hihetetlenül is, hangzik 
állitásom, ismétlem : l e s z n e k .  
Ma, a paedagogia aranykorában ma, 
midőn a tanitók a legkipróbáltabb 
módszerekkel és a legmodernebb 
fegyverekkel űzik a sötét megvetett 
tudatlanságot, ma merem azt áliitani!

Szomorú, de való!
És mi, vagy ki ennek az oka? 

A tanitó semmiképpen az! őt nem 
érheti vád; az ő lelkiismerete nyu
godt. A tanitó csak azok lelkét 
csiszolhatja, csak azokat oktathatja, 
nevelheti, csak azoknak jelezheti a 
a világosság útját, akik rendesen 
járnak iskolába; a gyepen — a juhok 
és a disznók között fetrengők,-avagy 
az ekeszarv mellett lépkedőkhöz nem 
juthat igéje.

Régen hogy volt nem kutatom; 
nem is érzek reája hivatottságot, de 
hogy a most emelt vád egyedüli kútfor- 
rása községünk elöljáróságának az is
kolai mulasztók iránt tanúsított rü- 
gyetfakasztó nemtörődömsége, kóros 
indolenciája, azt erősen hangoz
tatom !

Miként sok más, úgy je!en eset

T Á R C A .
—m —

Szép fehér asszony.
Fehér asszony, édes arcod 
ügy elnézem elfogódva :
Oly bájosan szomorú az,
Mint a fehér őszi rózsa. . .
A világtól el vagy zárva,
Mint a fogoly kis madárka, 

Szép fehér asszony !

Álmot keres árva lelked,
De odabenn ég valami 
Csodálatos fájó érzés,
Mit nem lehet kimondani: 
Elhervad itt lelked fénye,
Dús valója, jobb reménye, 

Szép fehér asszony!

Bár emlékid róna-kertjét 
Letörölte már a bánat: 
Szivedben új szerelemnek 
Sejditése, iidve támad.
S titkos, méla képzeletben 
Lelked vágya messze röppent 

Szép fehér asszony !

Lelked álma nemsokára 
Valóra vál mégis, — sejted: 
Kimondhatatlan boldog leszel, 
Aztán végkép elfelejted:
Hogy verset ír rólad néha 
Egy szerelmes vén poéta,

Szép fehér asszony !
Szabadka Gyula.

Az iró jelölt.
I r ta : Törkönyi Arnold.

Folytatás.
Közben egyik régi óhaja teljesült: 

sikerült egy újságíró állást kapnia. Ez nagy 
hatással volt reá, most már az eljövendő 
dicsőség illatát is érezte. Bejutott min
denhová, ahova az emberek vágyva vágy
nak s sokan már oda emelkedtek, ahová 
ő oly nagyon kívánkozott. Drámája most 
még jobban ingerelte, szeretett volna elő
lépni vele egyszerre, meglepetésszerűen, 
belé akarta helyezni egész tehetséget, egész 
lappangó művészetét és egy este meghó
dítani magának a nagy nevet. De ő nem 
ért reá — még mindig futott — s még nem 
érezte magát elég számottevő embernek 
ahhoz, hogy számottevő iró lehessen. El
sőbb személyével akart feltűnni, hogy az

tán munkájával is hódithasson. Úgy tette, 
hogy ilyen darabnak ki kell magát elő
ször forrnia s egyéniségével együtt kell fej
lődnie, hogy az tökéletes lehessen. De 
életének folyásával még nem volt eléggé 
megelégedve, hiányzott abból valami, ami 
szívessé, meleggé, ami azt érdekessé teszi. 
Élni akart szépen, nagyszerűen, egy éle
tet, mely egyenesen művésszé avatja. An
nyira szerette az életet, hogy megakarta 
ismerni annak minden szépségét, gyönyö
rét, mert csak ennek hatása alatt lesz ké
pes igazán nagyot alkotni. Ez lesz csak a 
termékeny talaj ahhoz, hogy benne felemel
kedjék. Élnie kell, hogy alakjai is élhesse
nek. S ő tovább futott: most már az igazi 
élet után, melyet annyira nélkülözni kény
telen volt. Bohém lett s az élet szépségét 
éjjel kereste. Most jól érezte magát, ez ki 
tudta elégíteni, mert az éjszakában megta
lálta az irodalmat, a művészetet s ő úgy 
hitte a nagysághoz való utat is. Hiszen 
irók, művészek s általában oly egyének 
képezték társaságát, kik már elértek vala
mit. Endrey itt nem züllött el — csak nem 
dolgozott. Túlságosan szép volt minden 
ahhoz, hogymegéirahssa, túlságosan élvez
te az életet ahhoz, hogy reprodukálhatta 
volna. Drámájával pedig várt mikorára
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partitiójáról is — részrehajlatlanul -  
csak epébe mártott tollal emlékez
hetünk meg. Miután ez már egyszer 
úgy van, nem is bocsájtkozom a 
részelésre.

Ezüst tálcára teszem soromat, 
így hozom. Tessék olvasni!

Az analfabéták megmaradnak és 
szaporodnak mindaddig, míg Tekedves 
községem föl nem ébredsz és eddigi 
eljárásodat meg nem változtatod. 
Ajánlom és kérve kérlek hogg a mu
lasztókat feltüntető iv kézbesítése 
után intézkedjél azonnal és hogy л 
törvény végrehajtásánál egyedül a 
gyermekre, annak jövőjét e légy 
figyelemmel!

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 örömnapja 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, dide
regve a hideg szobában várják a jó 
szivek mentő ajándékait. Meg vagyok 
győződve, hogy Ke ve vára nemesszi- 
vű polgársága a kétségbeesettek

majd elég tapasztalata lesz. Miután az éle
tet így élvezni és ismerni és megtanulta, 
akkor a sors is mintegy kezére játszátt, 
hogy mint hatalmas iró a nyivánosságra 
lépjen.

Sikerült megválasztatnia magát kép
viselőnek, ami életében egy újabb forduló 
pontot jelentett. A legkomolyabban érezte, 
hogy mi sem áll már útjában. Ezt az utat 
már csak be kell futnia. Egy iró képviselő. 
Egyik a másikat segíti az előbbre jutásban, 
a képviselő az iró elismertetését, az iró 
a képviselő emelkedését. írói ambitiójáról 
nem mondhatott le, mert nem érzett elég 
politikai iskolázottságot ahhoz, hogy tisz
tán ez utóbbi pályán közeledjen a nagy
sághoz. Csak a kettő kombinálásától vár
hatott sikert. A dicsőség, a nagyság megint 
erősen ingerelte s ő ismét csak kergette 
magát, most már a miniszterség felé. A ' 
politikai élet megfelelt egyéniségének, hi- !

1)

helyzetének javítására most is áldo
zatkészen adományokkal siet a nyo- 
mór enyhítésére, hogy a legszüksé
gesebb felső ruhával, lábbeli sat-vel 
fássuk el tanköteleseinket s mind
azokat, kiket a nyomor erre kijelölt!

Azt az ünnepet a múlt traditiójá- 
hoz híven Kevevára polgársága kell, 
hegy 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! El kell 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 
Urához fóházkodva imádkozni s sza
vuk az angyalok karácsonyi seregei
nek szavaival fog találkozni, hirdetve: 
„Dicsőség magasban Istennek és bé
kesség a földön a jóakaratéi embe
reknek ! “

A szegény tanulók segélyezése 
céljából eszközölt gyűjtésből a m. 
évben 109 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 előmozdító helybeli

szén itt gyűlnek össze mindazok, akik 
akarnak és ő is elsősorban akart. A mű
vészeiben nem kereste saját revelatióját 
ez nála csak az emelkedésnek egy módja 
volt s ezt szívesen követte más utakon is. 
A politikai élet minden megnyilatkozásá
ban részt vett s igy akarta magában az 
írót a politikussal egyesíteni. Egyiket a 
másikért hajszolta s igy nem ért rá egyik
re sem. A dráma megint csak pihent. A 
sok reprezentálás, a pártélet lefoglalta s 
az iró benne csak apró tárcákat tudott 
produkálni. Majd ha miniszter lesz, fogja 
magas posicióját egy drámájával koronáz
ni s akkor lesz igazán nagy. Addig futott 
a miniszterség után. Nem lett nagy ember, 
mindössze udvari tanácsos.

Az úton, melyen tervének végrehaj
tását kereste, megtört. Az élet őrült haj
szolásában meggyöngült, abban az életben, 
melyről azt hitte, hogy Íróvá teszi.

pénzin 1 ézetekhez, vállalatok-es iáraj
iatokhoz azon tiszteletteljes kérelem 
mól: pénzt, cipőt, ruhát szövetet stb. 
adjanak, adományozzanak!

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

Kevevára, 1913. nov. hó 30. -án 
Weimer Miklós.

a hözs. elem! iskolák igazgatója.

íi 1 R E K.
— A roiáték. Az ezidei ro mlók a 

róm. kath. tomplomban (hajnali misék) 
rendkívül nagy látogatottságnak örvende
nek. Napontn zsúfolt templomban hangzik 
fül a szép énok „Rorate caeli d3 super“
( Harmatozza'.ok egek.) A roráték decem
ber 23-áig tartanak.

— Szűz Mária szeplőtelen fogantatá
sának ünnepe. Holnap dec. 8. lesz ezen 
a kath. Egyház egyik legszebb és legma- 
gaszlosabb ünnepe. Mi is igyekezzünk ezen 
napot méltóan, külsőleg is szépen meg
ünnepelni. A holnapi napon a 9 órai 
szentmisén a helybeli leánypolgári isk. 
növendékei Gyöngyös Paula tanárnő 
vezetése mellett szép Mária énekeket 
fognak előadni. Ugyanekkor közösen 
fognak a szent gyónás és szentáldozáshoz 
járulni.

— Magas vendégek. Szerdán csü
törtökön községünkben időztek Joanovits 
Sándor fői pán, Ferenc/ Sándor alispán 
és Jakabfy Pál fehértemplomi törvény- 
széki elnök, akik a tiszteletűkbe rendezett 
vadászaton résztvettek. Itt tartózkodásuk 
alatt megvizsgálták a szolgabirói hivatalt 
is, ahol mindent rendben találtak.

=  Véglegesítés. A közoktatásügyi 
miniszter We n n  e r Krisztina helybeli 
községi nőlanitót jelen állásban véglegesí
tette.

=  Eljegyzés. N i k o l a j e v i t s  Sebők 
homokos] tanító november hó 30.-án elje
gyezte В о g s á n János j cm dú hóinэкоз i 
toldmives bájos leányát Bogsán Máriát.

=  Miklós napja. Tegnap volt Miklós 
napja. Ezen nap itt helyben különösen a 
gyermekekre, nézve örömnap mert Wenner 
Miklós a községi iskolák igazgatója az 
általa engedélyezhető három nap közül 
mindig ezen a napon ad ki egyet. Hálá
sak is voltak érte a gyermekek, amennyi
ben nagy számban keresték fel igazgató
jukat, hogy jókívánságaikat vers alakjában 
elmondják. A megható versecskék után 
természetesen az jgazgató eukrocskákkal, 
mogyoróval s több eféle csemegével 
fejezte ki örömét és háláját.

Miklós napját megelőző előestén a 
„Kevevárai dalkör“ testületileg szintén 
megjelent nevezett igazgatónál, mint az 
egylet elnökénél, mely alkalommal Leo
pold József dalköri alelnök fejezte ki az 
egylet jókivánatait. Az üdvözlés és válasz 
után a dalköri tagok vendégül hivattak 
be az elnök vendégszerető házába.

R
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A jó homoki bor feloldotta a nyel
veket és jókedvet váltott ki az énekesek
ből,akik aztán elbeszélgetve és dalolhatva 
jó ideig még ott maradtak.

— Jelmezestély. A helybeli amatőr
egylet választmánya e hó 2-án gyűlést 
tartott, amelyen elhatározták, hogy 1914. 
évi február hó 7-én a Hoffmann szállo
dában nagy jelmezestélylyel egybekötött 
szigorúan zártkörű táncmulatságot rendez
nek. Az estély puplikálása már most esz
közöltetik, hogy mindenki a kellő időben 
készülhessen el. Az estély iránt máris 
élénk érdeklődés tapasztalható.

=  Eltűnt ember. Körülbelül 4 hete 
annak, hogy Ambrus Ambrus 20 éves 
székelykevei gazdálkodó még két társával 
a rétben dolgozott. Egyszer csak észre
veszi a két társ, hogy Ambrus hiányzik. 
Azt hitték, hogy tnlán hazament és elein
te ügyet sem vetettek rá. Csak 1-2 nap 
múlva, amikor a nős ember hozzátartozói 
keresni kezdték, akkor vált nyilvávalóvá 
nevezett valószínű eltűnése. Azóta állan
dóan keresik, tűvé tették az egész réten, 
de sehol semmi nyom. Az eltűnt embert 
két gyermeke felesége és özvegy édes 
anyja siratja.

— Ismét katonazene. Tegnap éppen 
két hete volt, hogy a fehértemplomi 43. 
gyalogezred zenekara a Hoffmann szállo
dában hangversenyezett. Alig ocsúdtunk 
fel, alig emésztettük meg az akkor hallott 
zenét, máris újabb zeneatrakcióban lesz 
részünk. Ugyanis Buchner János a 
„Magyar Király“ szálloda igyekvő és elő
zékeny vendéglőse lehozatta két napra, 
december 7 és 8-ára a z i i nonyi  68. 
gyalogezred zenekarát. Az első este tisz
tán hangverseny és utána táncmulatság 
lesz kor. 1*60 belépő díjjal, a második 
napon pedig káposztaleves estély lesz 1 
к-ás belépődíjjal. Közönségünk most már 
az összes délvidéki katonazenekarokat 
hallhatta. Legtöbbször a fehértemplomi 
43-as zenekar volt Kevevárán. De itt volt 
már a temesvári 29-es és 61-es, a szegedi 
46-os, az aradi 33-as és most végül a 
z i m о n у i 68-as katona zenek ír. A 
hangversenyek látogatottsága azonban 
évről-évre fogy.

=  Homoko3Í ifjúsági egyesület. A
homokosi tantestület december 3-án este 
értekezletre hívta egybe a szülőket, mely 
összejövetelnek célja volt rámutatni az 
ifjúság erkölcstelenségére s felhívni és 
meggyőzni a szülőket az ifjúság tovább
képzésének szükségességére. Azegybegyült 
értekezlet belátva ennek fontosságát, 
egyhangúlag örömmel mondotta ki az 
ifjúságnak egyletbe való tömörítését, s az 
ifjúsági egyesület megalakult.

— Halálozás. Szerdán délben 12 óra
kor rövid szenvedés után elhúnyt G r i- 
g e 1 József neje, szül. S o m o g y i  Mária. 
Az özvegyen maradt gyümölcsárúst és el
húnyt feleségét mindenki jól ismerte. A 
temetés pénteken délelőtt 9 órakor volt.

=  Quo Vadis? A világsajtó nagy 
elismeréssel 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 mo74itulajdonos nagyobb 
áldozat árán is biztosította ezen filmet a 
fent jelzett terminusra. Az előadást mérsé

kelten felemelt helyárak mellett tartja. A 
hires darab rövid tartamát a tulajdonos 
több száz példányban ki nyomatja s szer
dától kezdve az Oberlauter-féle könyvke
reskedésben kapható.

— Az útlevél kényszer megszűnt. 
F. hó 5-étől kezdve feloldották a határ 
elzárására egy év előtt tett intézkedése
ket, amelyek a veszélyes külpolitikai 
helyzet miatt váltak szükségessé. Szerbi
ával tehát a régi normális forgalom ismét 
helyreállott. Nincs szükség többé útlevél
re, igazolásra. A B^hr-féle motorcsónak 
is megkezdi ismét üzemét.

=  Párt-alakitás. Községünk képvi
selő testületében mozgalom indult meg 
egy községi haladó pártnak a megalakí
tása iránt, melynek célja volna a község 
fejlődésének az autonómián belül való 
előmozdítása. Az előértekizlet eziránt már 
megtartatott; resztvettek ezen Csermák 
Vilmos, Bartulov Gáspár, Nikoücs Dusán, 
és több más képviselő testületi tagot.

Ezen ideális és korszerű eszmét, 
kulturális szárnybontást üdvözölve a 
megalakuláshoz nagy sikert kívánunk.

— Házasságot kötöttek: Erdai János 
Gyukics Hajnalka, Joczkovics Bogolyub 
Erbei Ilona, Marx Ferenc Schenzinger 
Borbála, Miletics Bálint Kurz Míria, 
Balián Demeter Radivoj Fruzina, Balián 
Drágán Balián Mária.

— Házasságot bejelentettek: Panin 
Száva Kovács Vukoszáva, Panin Sándor 
Szimics Juliana, Markov Péter Nedelykov 
Zorika, Milcsevils Vitályos Bognár Katalin.

=  ízléses, örömetszerző karácsonyi 
ajándékot mű- és dísztárgyakban, perzsa- 
szőnyegek, csillárok, brilliáns ékszerek, 
ezüstárúkban, egész finom bőrdiszműárú- 
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.

=  Rézágyak, félréz és vaságyak, 
gyermekágyak, gyermekkocsik, aczél sod
rony ágybetétek, kocsi ülések, lószőr és 
afrik madraczok, díványok, rézkarnisok 
ablak roleták, redőnyök, mosdóasztal és 
mozsdó készletek, szoba kloset, ruha 
fogasok, fa és széntartók, kályha ellenzők 
és kályha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly réz — és vasbutor 
gyára Aradon.
11040/913 szám.
Törökországi szállítmányok származási 

bizonylata.
A Törökországba küldött árúszállitmá- 

nyoknál eddig mindennemű árúnak szár
mazási bizonyítvánnyal kellett bírni. A te
mesvári kereskedelmi és iparkamara fel
hívja az érdekeltek figyelmét, hogy ez a 
kényszer megszűnt és a törökországi vám
hivatalok a jövőben származási bizonylatok 
bemutatását csak a következő árúknál kí
vánják :élő állatok, hús, sajt, vaj, méz, tojás 
friss és szárított nyers bőrök, gyapjú, ken
der, szivacsok, friss, szárított, besőzott 
vagy becsinált helak, gabonaneműek gyü
mölcs főzelék, aprószölő, mazsolaszőlő asz- 
szalt függe, füge, liszt, széna és takarmány ! 
burgonza, fazekas árúk. terpentinolaj, már- I 
vány, malomkövek, gipsz, czement, szappan 1 
kikészített bőzök, fa és faáiuk, ezukrossá- 1 
gok, borok, szőlőből készített gyümölcsnedv 
alkohol, sör, cognac és egyéb alkoholos I

italok, nyers pamut, pamutfonalak és pa- 
mutszövetek, mindennemű alattságok, ken- 
gergyártmányok, rongyok, selyemhernyó
peték, clivaolaj, olivák, gubacsok, gyanta.

=  Magyar Nemzeti Zarándoklat a 
Szentföldre. Hercegprimási hozzájárulással 
és a püspöki kar több tagjának védnöksé
ge alatt zarándoklatott vezet a szentföldre 
Gaibl Sándor p. pröelatus, Apát-kanonok 
(Pozsony, Káptalan utca 3.) 1914 február 
28 -iki indulással, a résztvevők számának 
korlátozásával. A 37 napra terjedő és rend
kívül változatos és látnivalókban is gazdag 
programmá utazás dijai: az I. osztályon 
1000 kor., a II. oszt. 800; a III. oszt. 480 
kor. Jelentkezni 1914. jan. 1-ig lehet, rész
letes programmokat válaszbélyeg ellenében 
küld az érdeklődőknek.

A Régius-féle

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Dezember 13. és 14.-én.

1914 február 7-én
nagy álarcosbál.

;; Rendezi az Amatőr-Egylet. ;;

1472/1913 végh. sz.

ámaresl
Alululirott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. 102, illetőleg az 1903 évi XLI. t. 
c. 19 § a értelmében ezennel közhírré teszi 
hogy a kevevárai kír. jbiróságnak 1913 évi 
V- 4/3 számú végzése következtében Dr. 
Franki Nándor lugosi ezég javára kevevárai 
lakos alperes ellen 800 K. 33 f. s jár. erejéig 
1913 évi Julius hó 15 n. foganasilott kielé
gítés végrehajtás utján le és felülfoglalt és 
1031 kor. 40 fill, re becsült következő ingó
ságok, u. in. hordók pálinka sörösaparátus 
szék és asztal nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 ik évi V. 4/3 számú végzé
se folytán 800 kor. 33 fill, tőkekövetelés en
nek 1912 évi október hó 24 napjától járó 
5 0/О-os kamatai váltódij és eddig összesen 
206 kor. 60 fiil.-ben biróilag már megálla
pított költségek erejéig a már fizetett 100 к 
betudásával l e e n d ő  m e g t a r t á s á r a  
1913 évi december hó 12 - ik napján- 
nak d. e. 1/ü 12 órája határidőül ki tűzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 cs 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.
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667/1913 vég száinh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
ovi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagybecskereki kir , 
törvényszéknek 1913 évi 15452 p. számú 
végzése következtében Dr. Márton Sándor 
ügyvéd által képviselt Braun Ármin czég 
javára 3000 k. s jár. erejéig 1913 évi ok
tóber hó 8 -án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1120  
kor. becsült következő ingóságok u. in.: 
benzinmotor, morzsológép, bicikli, varró
gép nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913 évi V 951/2 sz. végzése 
folytán 3000 kor. tőkekövetelés ennek 1913 
évi julius hő 30 napjától járó 6 % kamatai 
V , % váltódij és eddig összesen 317 kor. 
49  f.-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Hbálv. alperesnek házánál 
leendő megtartására 1913 évi december 
ho 15 - ik napjának délutáni 2 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 30.-án.
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.

1317 és 1323 végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
LX. t. c. 102 illetőleg az 1908 évi XLI. 
t. c. 19 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, a fehértemplomi kir. törvényszéknek 
1913 évi 19231 és 19232/2 sz. végzése kö-

I vetkeztében Dr. Frau d Viktor pancsovai 
I majd Dr. Rédiger Aladár kevevárai ügy

védek által képviselt homokbálványosi la
kos alperes ellen 224 k. 40 f. 224 k. 40 f. 
s jár. erejéig 1913 évi október hó 17-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 680 ko:\ becsült kö
vetkező ingóságok, u. m .: nyivános árve
résen eladatnak.

MAiy árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 évi V. 1061 és 1062/2 
sz. végzése folytán 240 k. 40 f. 240 k 40 f. 
tőkekövetelések ennek 1913 évi szeptem
ber hó 13 napjától járó 6 % Va % váltó
dij és eddig összesen 116 k. 31 és 115 k. 
3 Í fillérben liroilag már megállapított 
költeégek erejéig alperes hbálv. lak. leendő 
megtartására 1913 évi december hó 13-ik 
napjának délutáni 4 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 jo^ot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi nov. hó 25.-án
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

1044/913 tlkvi szám.

Visszárvarési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

Dr. Ghelner Jenő kevevárai ügyvéd vég- 
rehajtatónak Vesíelinov Aronné szül. 
Bacsvánszki Zsófia temesszigeti lakos vég
rehajtást szenvedett ellen 21 kor. tőke, 
ennek 1910 julius 8 -tól járó 5% kamata 
11 kor. eddigi ezúttal megállapított, vala
mint a még felmerülendő költségek, nem
különben a csatlakozóknak ezennel kimon
dott Temesszigeti hitelszövetkezet mint

Jó

szép 

és

divatos

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.

Naptárak
az 1914. évre

m a g y a r  W  

l ü F *  n é m e t  

s z e r b

és román
Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb

től a legdíszesebb kivitelig.
Szállodák, vendéglők és kávéházak beren

dezése.
Tervezet és költségvetés díjmentes.

ЛИГ Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

nyelven kaphatók az

Oberlauter-féle
Kevevára. ( Szent-Tstván tér.)

az Orsz. közp. hítelszöv. tagja javára 120 
kor. tőke, ennek 1908 február 3-tól járó 
7 1/2 % kamata és 40 korona 40 fii. költs, 
éj a a Dunareana tak. és hiteinlé.et Ц. 
T. kevevárai be;. cég javára 350 kor. tőke 
ennek 1910 decunber 1-től járó 6 °/ 
kamata lü kor. 4) fill, óvási 1/3 °/o vál
tódij és 133 kor. 04 fill, költség kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. ez. 144 és 146 
§-ai alapján az alább körülirt ingatlanok
ra az árverést elrendeli és annak a fel
tételeit a következőkben teszi közzé : 1 . 
Árverés alá bocsájlatnak a ftemplomi 
kir. tívszék területén fekvő Temessziget 
község 336 sz. betétjében foglalt követke
ző ingatlanok.

A I. hrsz. Szántó a Toplova Hunka 
dűlőben 396 n.-öl 25 к. A 1. 27/3 hrsz. 
kert a Top’ova Hnnka dűlőben 171 n.-öl 
17 к. A I. 2714/1 hrsz. Szántó a Toplova 
Hunka diliben 5 kor. A II. 2938 hrsz. 
Rét a Hunka dűlőben 782 n.-öl 18 kor. 
A II 2939 hrsz. Rét a Hunka dűlőben 992
n.-öl 22. kor. A § 3239 hrsz. Szántó a 
Katanszki Brod dűlőben 1 hold 623 n.-öl 
139 kor. A I. 2717, 2713/1 hrsz. és a f  
3239 hrsz. ingatlanok Veszelinov Szojka 
tszigeli lakos javára bekebelezett életho- 
sziglani eltartási kikötményel vanak terhelve

2. Ezen nyilvános árverés a teinesszig. 
községházánál 1914 évi január hó 24 
napjának d. e. 10  órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint teinesszig. 
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 1 0 %-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6 . A legtöbbet igém illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 1 0 %-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytadótik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re, emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 4 5  nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5 % kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

Kevevára 1913 évi nov. hó 15-én  
Kapp János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

Rózsák!
A legszebb e's legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók:

I N i к о 1 i c s Mi k l ó s ,  melegházi 
I virág kereskedésében.

Nyomatott az Oberläuter-féle kiinyvnyomdábnn, Kevevárán.



Melléklet a „Kevevára" 49 - ik számához.

8285/913 tlkvi. szám.

Visszárverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 

hatóság Dr. Franki Sándor kevevárai ügy
véd által képviselt Vukoszinov György de- 
libláti lakos végrehajtást szenvedett elle
ni árverési ügyében Dr. Franki Sándor 
kevevárai lakos kérelmére Vukasinov Du
sán delibláti lakos késedelmes árverési 
vevő ellen az 1881. évi LX. t.-o 185 § -a  
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és annak feltételeit a 
következőkben teszi közzé.

1 .) Árverés alá bocsájtatnak a ftemp- 
lomi kir. törvényszék területén fekvő Du- 
nadombó község 452, 453, 454 és 456 szá
mú betétben foglalt következő ingattanok:

1. a dunadombói 452 sz, betétben 
felvett: A t  2475 hrsz. Rét. a Szatnevác 
dűlőben ártér 2 hold 154 n.-оГ bői 3/54 
vagyis 1/18-ad rész 161 kor. becsárban.

II. a dunadombói 453 sz. betétben 
felvett: A I. 675 hrez. Szántó 170 n.-öl 
676 hrsz. Szántó 106 n.-öl 677 hisz. Szöl- 
lő 1015 n.-öl és 678 hrsz. Szántó az epres 
Jagode dűl. 860 n.-ölből 4/18 vagyiss 2/9 
rész 141 K. becsárban.

A II. 1371 hrsz. legelő 1372 hrsz. 
Szántó 1 hold 1400 n.-öl 1373 hrsz. Szán
tó 220 n.-öl a Frigyes kert Kod Frinjova 
bastyo dűlőben 4/18 vagyis 2/9 ed része 
20 0  korona becsárban.

A III. 1543 hrsz. Szántó 2 hold 818 
n.-öl 1544 hrsz. Szántó 326 n.-öl a delib
láti út Kod deliblatcskog puta dűlőben 4/18 
vagyis 2 /9  - ed része 2 0 0  korona becsárban.

IV. 2907 hrsz. Szántó 1 hold 303 n.-öl 
és 2908 hrsz. Szántó 613 n.-öl a kis átvá
gó Mali prokop dűlőben 4/18 vagyis 2/9 
ed rész 100  korona becsárban.

A t  1044 hrsz. Szántó az Elda dűlő
ben 1 hold. 1550 n.-öl 4/18 ad vagyis 2/9 
ed része 150 korona becsárban.

III. A dunadombói 454 sz. betétben 
felvett: A I. 1552 hrsz. Szántó 1 hold 570 
n.-öl és 1553 hrsz. Szántó 100 n.-öl a de
libláti út Kog deliblacskog puta dűlőben 
1 /9  - ed része 26 korona becsárban.

IV. A dunadombói 456 sz. betétben 
felvett: A I. 87 hrsz. Ház 35 öiz. a udvar
ral és épületekkel a beltelekben 424 n.-öl 
88  hrsz. Kert a beltelekben 325 n.-öl eb
ből Ártér 130 n.-öl 89 hrsz. Kert a bel
telekben ártér 85 n.-öl 3/54 vagyis 1/18 
rész 251 K. becsárban.

A V. 693 hrsz. Szántó a 145 n.-öl 
és 694 hrsz. Szántó 1180 n.-öl az Epres Ja- 
goda dűl. 3/54 vagyis 1/18-ad rész 10 K. 
becsárban. A III. 253 hrsz. Szántó 1 hold 
405 n.-öl 2532 hrsz. Rét 585 n.-öl 2533 hrsz. 
Szántó 640 n.-öl és 2534 hrsz. Rét 122 n.-öl 
a Kaszgló holma Viaikina gréda dűlőben 
ártér 3/54 vagyis 1/18 rész 25 kor. A + 863 
hrsz. Szántó az Ófalu Sztars Széló dűlőben
1 hold 138 n.-öl 1/18 része 25 korona. A + 
2467 hrsz. Rét a Szatulovác dűl. ártér 2 
hold 843 n.-öl 1/18 része 25 K. becsárban. 
A t  3056 hrsz. Szántó a Kút. Kutlovice dűl.
2 hold 198 n.-öl 1/18 része 100  korona becs.

2. Ezen nyilvános árverés a dunadombó 
községházánál 1913 évi decemb. hó 31 
napjának d. e. 10  órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint Dunád, 
községb. 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 1 0%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6 . A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 1 0%-ra kiegásziteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytadótik.

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 in. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

Kevevára 1913 évi nov. hó 21 - én
Kapp János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

7153/913 tlkvi. szám.

Ár* esi hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Bogdanov Vásza kevevárai 
ügyvéd által képviselt Vukasinov Zsiva 
hbálványosi lakos végrehajtatónak Eder 
Antal mint Ruszojev Lázár jogudóta orn- 
lódi lak̂  s végrehajtást szenvedett ellen 
900 kor. töke ennek 1911 évi január hó 
1-től járó 6 % kamata 150 kor. 20 fillér 
eddigi ezúttal 26 kor. 30 fill.-ben megálla
pított valamint a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett az 1881 évi LX. 
t. c. 144 és 146 §-a alapján az alább kö
rülirt ingatlanoknak az árverést elrendeli 
s annab feltételeit a következőkben teszi 
közzé :

1 . Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Homokbálványos község 1457 és 1459 sz. 
betétben foglalt következő ingatlanok:

I. a homokbálványosi 1457 sz betét
ben felvett: A I. 2182 hrsz. ház 190 öisz. 
a. udvar és gazdasági épülettel a belte
lekben 569 n.-öl és 2184 hrsz. Kert a bel
telekben 525 n.-öl V4 része 94 k. 25 fill, 
becsálban. A t  3935 hrsz. Szántó a Gus- 
tya bara dűlőben 2 hold 140 n.-öl 1/ i  r. 
98 kor. 25 f. becsárban. A *j* 5079 hrsz. 
Szántó a Jonenicza dűlőben 1 hold 190 
n.-öl V4 része 52 kor. becsárban. A t  7438 
hrsz Szántó a Voljuska dolina dűlőben 2 
358 n.-öl V4 része 92 kor. becsárban. A 
*j* 9108/1 hrsz. Szántó a Ritics dűl. 993 
n.-öl V4 része 21 kor. becsárban. A + 
11019 hrsz. Szántó a Prekó dolovacskog 
puta dűlőben t hold 1507 n.-öl 1/ 4t része 
91 kor. 25 f. becsárban. A f  12397 hrsz. 
a Velika livada dűlőben 5 hold 37 n.-öl 
V4 része 238 kor. 75 fill, becsárban II. a 
homokbálványosi 1459 sz. betétben felvett 
A t  9108/2 hrs:. Rét a Rotics dűl. 993 
n.-öl 7a része 28 kor. 33 fill, becsárban.

Ezen ingatlanjutalék 74 részére özv. 
Ruszojev Radonvánné szül. Kovakov Juli
anna javára bekebelezett élethosziglani 
haszonéi veszeti jog ezen árverés által nem 
érintetik. Amennyiben azonban ezen szol

galmi jogot megelőző tehertétel fedezésé
re szükséges s ezennel 3000 koronában 
megállapotott vételár meg nem érintetnék 
áz árverés nyomban hatálytalanná válik 
és az ingatlanok az 1881 évi LX. t. c. 163 
§-ban előirt módon a fenti szolgalmi jog 
nélkül fognak nyomban elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés a Homok
bálványos községházánál 1913 évi dec. hó 
15 napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokb. köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal 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 ingatianok 
pedig a kikiáltásiéi’ kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

6 . A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
Ígért ár megfelelő vagyis 100/° 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°/o 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.

Kevevárán 1913 évi szept. hó 16 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezelő.

S t e c k e n p f e r d
l i l i o m t e j  s z a p p a n

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

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

I  Könyvkötői műhelyemben I
9 mindenféle e sza k m á b a  $  
Ф vágó munkálatok a leg - 5  
О n a g y o b b  szakértelem- #  
g  mel elkészíttetnek. ф
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