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A lap szellemi részét illз’ö közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségéi e intézendők.

A mozgófényképek és a 
— gyermek. —

Társadalmunknak egyik legér
dekesebb jellemvonása, hogy minden 
hatalmasan fejlődő intézményben 
igyekszik hibát keresni és ha talált, 
vagy csak sejt is ilyet, siet a halá
los Ítélet kimondásával. A mozgó- 
szinházak sem kerülhették ki ezt a 
sorsot. Ezeknek kritizálására a gyer
mekek káros behatásoktól való meg
mentésének gondolat^ napjainkban 
oly hatalmas impulzust adott, hogy 
sohasem volt aktuálisabb és, mert a 
gyermekekről van szó, sehol se 
helyénvalóbb e kérdés alapos meg
vitatása és tisztázása, mint a nagy 
nyilvánosság előtt.

A priori Ítéletektől különösen a 
pedagógusoknak keli tartózkodnak 
s épp ezérc nem helyes, ha a moz
gókról irt hírlapi cikkek, miniszteri 
rendeletek és a külföldi hasonló 
sajtó s egyébb mozgalmak befolyá
solják véleményüket. Pedagógus 
előtt csak az az ut állhat, hogy ta
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Mea culpa.
A Parnasszusra törtem 
Fel sólyomszárnyakon 
De sohse juthaték fel 
Én törpe epigon.

Lantomrul egyre zengett 
Sok édes költemény : 
Portékám földicsérni 
Piacra nem vivém.

Magamról sohse Írtam 
Még tárcacikkeket: 
Nyilvánvaló, hogy engem 
A hír nem emleget.

Kegyét a nagyfejüknek 
Keresni nem fogom: 
Koszom sohse fogja 
Körítni homlokom.

Eltűnik észrevétlen 
Mint annyi, annyi más: 
Járt sok próféta itt len, 
De kevés Messiás.

nulmányozza a mozikat, a képeket 
szemlélő gyermekeket s hogy kipu
hatolja azokat a hatásokat, melyeket 
a képek a gyermek lelkében okoz
tak. Mikor ezt elvégezte, akkor 
tapasztalatairól beszámolva, már 
mondhat véleményt s ha hibát 
talált, ajánlhat reformokat.

A napilapok a mozgók egyik 
káros hatását abban látják, hogy a 
züllött környékek gyermekeit moz
góképek tanítják ineg a lopásokra, 
betörésekre és erkölcstelenségre. Ez 
a körülmény arra késztetett, hogy 
a mozgókat sorja látogassam. Helye
met mindenkor y.a gyermekek között 
igyekeztem elfoglalni. A mozgó 
f é nyk é ре к Л i gye 1 p. dlekötő h atalmas 
érej ükkel megakajlmyozfaк á gyer
mekek megfigyelésében, erre csak 
akkor lettem képes, mikor már 
másodszor mutatták be a műsort. 
Hogy impresszióimról helyes tájékoz
tatást nyújthassak, a sok közül egy 
érdekfeszitő képnek leírását és a 
gyermekekre tett hatását leszek 
bátor bemutatni.

A gyilkos.
Megölte könyörtelenül. Annyi lelki- 

ismeretfurdalást sem érzett, mikor meg
fojtotta, mint a katona, ki ellenséges 
bajtártát lövi le a csatában. Pedig a 
felesége volt, akit szeretett, imádott, bál
ványozott.

Csak mikor már künn járt a szabad
ban, messze a még nem régen oly boldog 
fészektől, csak akkor kezdett erőt venni 
idegein valami sajátszerű tompa fájdalom. 
Olyanforma érzés, aminőt az ártatlanul 
elitéit érez a vesztőhelyen.

Leveszi a kalapját s úgy álmodozik.
Terhes képzelete végigálmodja még 

egyszer az egészet. Látja a bűbájos, gonosz 
asszonyt, aki neki mindene volt. Most 
már senkije. Magához emelte a fertőből, 
mert szerette. Megölte, mert megcsalta. 
Az övé volt, joga volt hozzá.

Egy-két éve még az egész város 
rajongott érte. Ő volt az aranyifjuság

Rablók megtámadnak egy kapi
tányt, elveszik ruháját, le viszik egy 
barlangba, erős kötelekkel a szikla
falhoz kötözik és* egy puskaporral 
telt hordót tesznek eléje, melyre 
egy égő gyertyát állítanak. Az egyik 
rabló a kapitány ruhájába öltözködik, 
és társait, mint álkapitány, hatalmas 
ládákban az elfogott kapitány hajójára 
csempészi s azt elfoglalják.

27 gyermek között a ponyva 
előtt ülök. A gyermekek nyitott 
szájjal figyelik az előttük lejátszódó 
cselekményeket. A kapitány kegyet
len kikötésénél Ökölbe szorítják 
kezüket. A legnagyobb részvétellel 
nézik a magára hagyott, összekötö
zött ember tehetetlen vergődését. 
Tudják, ha a gyertya elég, felrobban 
a puskaporos hordó s elpusztítja a 
kapitányt. A gyertya kisebbedik, a 
gyermekek ijedtsége folyton nő. 
Mikor már nagyon kicsi a gyertya, 
hirtelen felugrik 4-5 gyermek és el 
akarják fújni. Ugyanekkor nagy erő
feszítéssel kiszabadítja magát a 
kapitány s leveszi a gyertyát a hor-

vezére, a társaság lelke, leányos mamák 
szemefénye. Szép, bátor és okos. Leányok, 
asszonyok csak úgy törték magukat utána: 
és mikor ő mégis ahhoz a meghurcolt, el- 
taszitott asszonyhoz szegődött, még hara
gosai is sajnálták. Hogy is feledkezhetett 
meg ennyire magáról egy férfi ? a hires 
Forgó utolsó vére ? Hogy is bolondulha
tott bele ez az okos ember, abba az egy
kori jött ment leányasszonyba. És ha 
még jó lélek lett volna. De valóságos 
boszorkány volt, aki verni tudott a nézé
sével, igézni a járásával. Se szeri, se 
száma, akiket elhódított, elcsábított. Szin
te féltek tőle. Mekkora port vert föl, hogy 
egy igazi dzsentri, Biró Ödön, feleségül 
vette. Igaz, hogy hamar el is kergette. 
Úgy űzte ki házából a hálátlan, gonosz 
asszonyt, mint az idegen kutyát.

Nem fogta senki pártját, még csak 
nem is védelmezte senki. Mindenki tudta 
mi a bűne. S a kacér, rossz asszony 
maga sem tagadott semmit a halójába 
fogott, délceg Forgó gyerek előtt.

Tudott 6 mindent róla. És mégis, ha 
hozzá simult az a szépséges boszorkány, 
forrni kezdett a vére, égni az agyveleje, 
lángolni minden idege. Nem tudott nélk’Ue 
élni.
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dóról. A gyermekek megkönnyebbül
nek. örömük leírhatatlan s ennek 
hangos kifejezést is adnak. Boldog
ságtól sugárzik arcuk.

A kiszabadult kapitány egy 
repülőgépen a hajó után indul, azt 
megtalálja és gépéről bombákat vet 
a hajóra. Újra nagy az öröm, mert 
már látják, hogy a repülőgépet 
követő hajó eléri a levegőből bom
bázott rablók hajóját. A rablók 
kétségbe esnek, megadják magukat. 
A gyermekek halált kiáltanak fejük
re. Igazság- követelésük kielégítést 
nyer: a bűnösök megbünhödnek. A 
gyermekek lelkesen tárgyalják egy
más között a képet s egy sem akadt 
a 27 között, ki a kegyetlen rablók
nak fogja pártját.

A különböző mozgókban k. b. 
150 képet láttam a gyermekek 
között. A képek hatása az említett 
képhez hasonlóan bámulatos volt. 
Mindegyik képet lelkesülten figyelték, 
kritizálták, a szenvedővel együtt 
szenvedtek, a humoros képeken 
mulattak, a szép tájakat gyönyörköd
ve szemlélték, a tenger hullámzásán, 
a hadihajókon, repülőgépeken, szóval 
a fenséges természeten és a techni
ka csodáin olyannyira elbámultak, 
hogy ezt még csak megközelíteni 
sem tudjuk semmiféle más eszközzel. 
A gyermek lelke összeolvad a kép
pel, szemlélet közben nem is gondol 
arra, hogy ez csak kép, hanem 
minden megelevenedik előtte.

Keressük csak ezen nagy ér
deklődésnek okait! A mozgóban 
sötét van, csak a ponyva világos s

Alig bonyolódott le a válópöre, fele
ségévé tette. Nem sokat törődött a világ 
lármájával, családja haragjával, átkaival, 
vak puszlitó szenvedély emésztette testét, 
perzselte lekét. É.ezte fejével is, szivével 
is, hogy nem méltó hozzá. Tudta, hogy 
őrültség az, amit tesz s mégis magához 
kellett emelnie azt, akit a másik már 
eltaszitott.

És az a csicsergő, bolondos asszony
ka olyan hálás, olyan jó, olyan szent 
volt. Pedig ördög volt, nem szent. Áruló 
volt a csókja, komédia szenvedélyes öle
lése, tettetés minden mozdulata.

Egyszer csak megint suttogni kez
dett a világ. Eleinte halkan, később mind 
hangosabban. Ő nem hallotta, vagy ha 
hallotta, nevetett rajta.

Nem is rágalom, hanem csak őrültség 
foghat rá oly bűnt’ A magdolnák nem 
szoktak mégegyszer vétkezni. És mégis. 
A betemetett posvány megint megnyílt 
és gyrlkos leheletével madnem megfojtotta 
a jóságában majdnem esztelen embert, ki 
azt hitté, hogy a mocsár helyén annál 
fogékonyabb lesz a talaj a jó magnak, 
melyet belé pazarolt.

A régi történet uj lett megint. Meg
gyalázta öt is, mint a másika*, elpusztítot
ta őt is, mint valamennyit, ügy meggya
lázta, hogy nem is lehetett tagadni a 
gyalázatát. Nem lehetett mentenie sem a
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már maga ez a körű mány szi ite 
kényszeríti a gy; .; nőket arra, hogy 
minden figyelmét a világosság felé 
koncentrálja. A képek szinessógo, 
mozgékonysága, változatossága, sok
szor groteszkségo pedig megfeszíti a 
figyelmét.

Az élet nem tudja azt produ
kálni, amit a mozi! Hogyis tudná, 
hisz az említett képen a gyermek 
10 perc alatt látott az érdekes 
cselekmény kapcson egy szép kas
télyt, gyönyörű erdőt, barlangot, egy 
kitűnő várost,tengeren járó hatalmas 
hadihajókat és repülőgépet. Ilyen 
cselekményt és ennyit egyszerre 
sohasem láthat az ember az életben,ez 
tehát csodás előtte. A csodálatos 
dolgok mindenkinek a figyelmét 
megragadják, természetesen a gyer
mekét legjobban. Ezért figyel, ezért 
bámul a gyermek annyira. Nem 
osztozhatunk Wallace Wallin ameri
kai pedagógus véleményében, ki a 
gyermek mozgókép iránti nagy 
érdeklődésének okát abban látja, 
hogy az életet állítjuk eléje. A gyermek 
figyelmét nem az élet köti le, hanem 
a különböző helyzetek csodálatosan 
gyors váltakozása. Én azt hiszem, 
hogy a hatalmas természetet és a 
szövevényes életet a maga eredeti 
nagyságában nem Js tudja átlátni és 
felfogni a g j w n é í  az ő kis látóköre 
miatt, de a moziban gyönyörködni 
tud, tanulni képes, mert egy darab 
vásznon egyszerűsítve, de mégis vál
tozatosan láthatja a Himaláját, a hul
lámzó tengert, az égő petroleumfor- 
rásokat, s nyüzsgő emberéletet.

hűtlenségét.
Indulatának első viharában el akarta 

gázolni, szét akarta morzsolni bűntársát, 
azt a gyereket is, ki még az iskola porát 
is alig rázta le magáról. Jó, hogy ideje
korán kereket oldott. Most talán nem 
lenne ily nyugodt a lelkiismerete. Hiszen 
az a tacskó nem volt, nem lehetett bűnös. 
Az asszony csábította el.

A hűvös szellő valahonnan a távol
ból darabokra tördelt, zavaros akkordokat 
lopott fülébe, valami ismerős dalt húzlak 
a cigányok s a hang vitte, vitte magával 
oda a zajba, a vigadók, a kacagok, a 
boldog emberek közzé.

A mulatozók észre sem vették, mikor 
leült a zöld asztal mellé, az álmukból 
felriasztott nyirt loinbu akácok alá.

Egy részeg német munkás ember 
ült â szomszéd asztalnál. Rongyos volt 
és sápadt. Nyolc üres üveg ásilozott előt
te : most tették elébe a kilencediket. 
Egész heti keserves munkájának a bérét 
issza el ma. Merev, bárgyú tekintete 
beleveszett a sötétségbe, mintha gondol
kozni akart volna valamiről.

Talán a holnap jutott eszébe. Dühö
sen csapott a durva asztalra még durvább 
öklével, csörömpölve gurultak szét az 
üvegek és mindegyre azt ordította: 
„Kommt, was kompit.“

Mennyi filozófia.

1914. április 5.

HÍREK.
=  Kitüntetés, örvendetes hi ként 

közöljük, hogy a király F áb  ry  Géza köz
tiszteletben álló járási fdszolgabiránknajs 
a Ferenc József rend lovagkeresztjét ado
mányozta. A kitüntetéssel érdemileg az 
átadás alkalmával fogunk: foglalkozni.

— Uj bankhivatalnok. A pancsovai 
szerb hitelbank helybeli fiókjának vezető
je В о g d a n о v Dúsén, Temesvárt előnyö
sebb alkalmazást kapván, itt hagyta köz
ségünket. Utóda D i m i t r i e v i c s N. bank- 
hiva'alnok, aki állását e hó l.-ével elfog
lalta.

=  Kirendelés. Az igazságügyi mi
niszter R i c h t e r  Ferenc dr. fehértemp
lomi betétszerkesztő bírót a mezőkászonyi 
kir. járásbírósághoz rendelte ki. E hir 
annyiban érdekel bennünket, mert neve
zett biró helybeli születésű és több éren 
működött a helybeli kir. járásbíróságnál, 
ahol közmegbecsülésben részesült.

=  Veszett kutya Homokodon. E hó
2.-án reggel egy idegen veszett kutya té
vedt Homokosra* A községben fel s alá 
száguldó veszeti állal nagy rémületet kel
lett az iskolába menő iskolás- és óvódás 
gyermskek között, akik közül többet meg- 
marf. Berohant az udvarokba és megmart 
felnőtt embereket és házi emlős* és szár
nyas állatokat is. A megmart gyermeke
ket és felnőtt emberedet Budapestre a 
Pasztőr-féle intézetbe viszik.

— Az analfabéta tanfolyam vezeté
séért és a végzett eredményes tanításért 
az országos közművelődési egyesület Koll- 
mann Mihály tanítónak fáradsági tisztelet- 
dij címén 125 koronát adományozott. A 
köszönő leirat kiemeli, hogy nevezett ta
nító fáradozását ezen összeggel nem meg
fizetni, mint inkább csak megjutalmazni 
kívánta csekély anyagi erejéhez képest. 
Kéri egyúttal nevezett tanítót, hogy a ma
gyar nép művelésére irányuló hazafias 
törekvésekben, hasonló buzgalommal mun
kálkodjék a jövőben is.

Az u j vendég mintegy villám ütésre 
kapta fel a fejét, mintha egy csöbör 
jeges vizet öntöttek volna végig rajta, 
önkéntelenül ismételte e szavakat és 
jóleső nyugalom szállta meg lelkét. Érezte, 
hogy ebben az ostoba mondatban van a 
lét problémájának a kulcsa, melyet hiába 
keres a bölcs, pedig az állati ösztön min
den indukció nélkül is tud róla. A vég
zet hatalma az, melyet nem kerülhet ki 
senki. Nem is ő ölte meg a feleségét. A 
fátum a gyilkos. A végzet, mely már 
kezdettől fogva gyilkosnak szánta. De 
hát akkor az a szegény asszony ? Erre a 
a gondolatra láthatatlan kéz kezdte fojto
gatni. Digergett. . .hiszen akkor is ártatlan.

Ki ölte hát meg boldogságát ? Ki a 
gyiikos ? Ki ? Szegény asszony ! Ha most 
kellene megölnie, dehogy ölné meg ! . . .

Egy távolabb eső asztalnál kerergő 
legények mulattak és egyre huzatják a 
cigányokkal. És sirt a hegedű és zokogott 
a cimbalom :

„Ki tették a holttestet az udvarra.“
Hej ! nincs, aki véges végig sirassa!“
A gyilkos csak bámult, bámult bele 

a semmibe, aztán lehajtotta lázas fejét a 
hideg asztalra. És sirt hosszan és sirt 
keservesen...

Cigány! hazudik a nótád !
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== Húsvéti ünnepek a lóm kath. 
templomban. A húsvéti ünnepek ma vi
rágvasárnappal kezdődnek. Ezen a napon 
vonult be az Úr Jézus ünnepélyesen Je
ruzsálembe, hol Őt üdv, hosanna kiáltá
sokkal fogadták, pálmaágakat, szőnyege
ket toritettek az útjára. Ennek az emlé
két üli az egyház, mikor barkát szentel 
és ünnepélyes körmenetet tart a templom 
körül. Ugyancsak a mai misében, mely 
9 órakor kezdődik éneklik ünnepélyesen 
a passiót, Jézus Krisztus kínszenvedésé- 
n к történetét. A passiót éneklik Wenner 
Miklós az evangélista szerepében, Wenner 
Ferenc Jézus szerepében, továbbá Kopp 
Lőrinc, Kiefer Ferenc és Schock Ferenc.

Hétfőn, kedden, szerdán végződnek a 
húsvéti szentgyónások. Nagycsütörtökön 
9 órakor ünnepeljük az utolsó vacsora 
emlékét és Jézus szenvedésénk kezdetét. 
Ezen a napon elnémulnak a harangok és 
csengetyük.

Nagypéntek az Úr keresztrefeszit- 
tésének napja. Mise után ünnepélyes 
körmenettel helyezik az oltáriszentséget a 
templomban fölállított szent sírba imádás 
végett, amelyet állandóan két katona 
őriz, egészen a föltámadásig.

Nagyszombaton már 8 órakor kezdő
dik az istentisztelet, tűz, viz és a húsvéti- 
gyertya megszentelésével. Nagyszombaton 
délután 6 órakor ünnepeljük ünnepélyes 
körmenetel a föltámadást.

Minthogy ez idén április 11.-e nagy
szombatra esik, azért az 1848-iki törvé
nyek szentesítésének emlékére ünnepélyes 
szentmise nem nagyszombaton, hanem hús- 
v ,t hétfőjén 9 órakor tartatik meg.

=  Nyugdíjba vonuló tanítók. A val
lás és közoktatásügyi miniszter Kuluzics 
Vazul és Bortos Remúsz helybeli községi 
elemi iskolai tanítókat 40, illetve 25. évi 
működés után saját kérelmükre nyugdí
jazta. A községi iskolaszék megkérése foly
tán azonban helyettesként működtek e hó
1.-ig, vagyis mig a kinevezett utódok ál
lásukat elfoglalták. Ezen alkalommal aztán 
midőn a jól megéldemelt nyugalomba 
vonultak, kartársaik az iskolaszéki tagok 
bevonásával szükebb körű társasvacsorát 
rendeztek a „Magyar király“ szállodában, 
amelyen 18-an vettek részt. A pecsenyé
nél Wenner Miklós mint a nyugalomba 
vonulók volt igazgatója mondott szép és 
megható beszédet, amely az ünnepeitekre és 
a jelen voltakra is nagy hatással volt. 
Beszéltek aztán még Bunda Vazu', Panll 
János, Geiger Antal, László János, Dr. 
Gehlner Jenő, Butás Szilárd (a két uj ta
nító képviseletében) és Rajcsányi Ernő.

A szives felköszöntésre mindkét ün
nepelt meghatottan válaszolt. Bortos Re- 
musz a nap emlékére 20 koronát is aján
dékozott az iskolának szegény gyermekek 
támogatására.

Egyúttal ígéretet tett egy nagyobb 
alapítvány létesítésére. Bárha minél ha
marább megvalósulna ezen szép és nemes- 
szivű szándék, mely nevét örökre felejt
hetetlenné tenni hivatva van.

=  Amatőii közgyűlés. A helybeli 
amatőr sportegylet a múlt vasárnapon tar
totta meg alapszabályszerű évi közgyűlését. 
A szokásos jelentések megtétele és tudo
másulvétele után megejtetett a tisztujitás 
a következőképen : Wenner Ferenc elnök, 
Dr. Rédiger Aladár alelnök, Theodorovics 
Iván titkár, Müller Béla pénztáros, Klein 
Tivadar gazda. A vál isztmány tagjai let
tek: Dr. Bogdánov Vásza, Bechtold Jakab, 
Fábry Géza, Kapp János, Kuna Jenő, Ni-

kolics MUlós, Stotz Vilmos, Súgár Imre, 
Schmidt Attila, Tory Rezső, Vajda István 
és Wenner Miklós.

— A „Magyar Szent Korona Orszá
gai Vörös Kereszt Egylete“ nagyméltósá
gú elnöksége az összes katonai haderők 
kötelékéhez tartott katonai tisztek és ka
tonai tisztviselők, valamint a magyaror
szági köztisztviselők után kellő ellátás és 
támasz nélkül marad’ak özvegyek és pár
tában maradt leányárvák tisztességes meg
élhetését és nevelését kívánja biztosítani 
és e célból egy Erzsébet-Otthon létesítésén 
fáradozik. Fáradozásának első gyümölcse 
ő cs. és apóst. kir. Felségének nemes 
ajándéka, mely egy Budapest tőszomszéd
ságában fekvő 5000 öles telekből áll.

Nagyhorderejű és biztató, de azért 
a cél sikere a magyar társadalom buzgó 
közreműködését is megkívánja. Erre a köz
reműködésre pedig maga a főegylet nyújt 
alkalmat, amidőn a pénzügyminiszter en- 
gedelmével 500.000 drb. 1 koronás tárgy
sorsjegyet bocsájt a buzgó támogatók szá
mára.

A jótékony célra szánt koronák amel
lett, hogy a bánat nehuz könnyeinek fel- 
szárittatása érdekében adódnak igen érté
kes nyereménytárgy birtokába is juttat
hatja adományozóját, amennyiben a nye
remények mindegyike —1045— igaz benső 
értékkel biró ékszer.

Sorsjegyek Dr. Reichel Frigyes ve
zető járásbiró — a helybeli vörös kereszt 
egylet elnökénél kaphatók.

=  Húsvéti szünet, a mai nappal kez
dődik a helybeli polgári és az elemi isko
lában a húsvéti szünet, s tart április 14.- 
éig bezárólag. Tegnap szombaton az ele
mi iskolában a tanulók megkapták húsvé
ti bizonyítványukat.

=  Dclibláti vásár. A delibláti orszá
gos vásár tegnap és tegnapelőtt kedvező 
idő mellett folyt le. Az állatfelhajtás és a 
kínálat nagy volt, de nem úgy a vétel
kedv. A kirakadó vásárnál azonban már 
sokkal élénkebb élet uralkodott s az ela
dók is jobban meg voltak elégedve.

— Ipartestületi gyűlés. A helybeli 
ipartestület múlt hó 15.-én tartott évi köz
gyűlésén, majd az utána tartott válaszmá- 
nyi gyűlésen a jelentéseket, szám adóso
kat és költségelőirányzatokat tudomásul 
vette és a felmentvényt a szokásos óvá
sok fenntartása mellett megadta. A gyű
léseken Pfni sz János iparhatósági biztos 
jelenlétében Leopold J. elnÖkölt.A tisztujitás 
a következő eredménynyel járt: Leopold 
József elnök, Götz Ferenc alelnök, Lak- 
ner Antal titkár, Schock Károly pénztáros. 
Elöljárósági tagok lettek a következők: 
Pilát János, Götz Ferenc, Mundrich Mihály, 
Balia György, Paunovics Koszta, Schock 
Károly, Fojt Ferenc, Dauner Ferenc, Bo
na Sándor Kaufmann Károly, März Antal, 
Jereminov János, Damjanov Dueán, Schwall 
Simon, Jerzsits Károly, Schwall Lőrincz, 
Miletics Antal. Számvizsgálók : Kaufmann 
János, Pilát János, Ruszmir György.

=  Uj cigány a „Hoffmann“ ban. Egy 
hét óta Fehértemplomról idekerült Florea 
Pista 8 tagból álló vonós zenekara játszik 
a Hoffmann szállodában.a közönség teljes 
megelégedése mellett. A zenekar tag
jai valamennyien kottisták. Értesülésünk 
szerint, ha a zenekarnak kellő havi ösz- 
szeget tudnak biztosítani akkor állandó
an itt marad.

— Helyreigazítás. A vöröskereszt 
egylet mulatságán mint utólag halljuk a 
tiszta jövedel nem 382 86 K., hanem 450

koronát tett ki. Egyúttal bocsánatot ké
rünk, hogy a virágpaVillonban és a cuk- 
rázdában áruló hölgyek névsorából téve
désből kifolyólag kimaradt Dr. Lekics II- 
lésné illetve Kapp Jánosné úrasszonyok. 
A jövedelem fokozásához mindenesetre ők 
is igen hathatósan hozzájárultak.

370/1914 végr. szám.

árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102 § -a  értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbi- 
róságnak 1914 Sp. II. 32/3 számú végzé
se következtében Dr Ghelner Jenő keve
várai lakos ügyvéd javára temesszigeti la
kosok ellen 155 K. 15 fill, s jár. jár. ere
jéig 1914 évi március hó 4-én  foganasi- 
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 920 koronára becsült kövétkező ingó
ságok, u. m. üszők, kád, ló és tégla nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1914 évi V. 284/1 számú vég
zése folytán 155 kor. 15 fill, tőkekövete
lés, ennek 1914 évi január hó 7 - napjától 
járó 5% - os kamatai, és eddig Összesen 
83 K. 10 f.-ben biróilag már megállapí
tott költségek er. alp. temesszigeti lakásán 
leendő megtartására 1914 évi április 14 n. 
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik
Kevevára 1914 évi .márc. hó 31-én.

Orsó J. k'r. bir. végrehajtó.
ттяж®тттжшяттятжшттжштжш

F i g y e l e m !
Van szerencsém Kevevára és kör

nyéke nagyrabecsült közönségének tudo
mására hozni, hogy április 1-ével a Theo- 
dorovits féle „Bazár“ ban szemben a 
Brock testvérek szesznagykereskedőkkel 
egy

mechanikai üzletet
nyitottam, megfelelő műhelylyel egybe
kötve.

Elvállalok minden e szakmába vágó 
javításokat ( iró és varrógép, gramopfon, 
fegyver stb. ) a legjutányosabb árban. 
Sok évi tapasztaltságomra hivatkozva vil
lany berendezéseket, házi csengetyük be
vezetését a legnagyobb szakértelemmel 
eszközlök.

Varrógépek és azok alkotrészei olaj, 
szíjak állandóan raktáron. Szives pártfo
gást kérve maradtam mély tisztelettel

Seemayer József
mechanikus.
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A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság.

2201/1914 tlkvi szám.

Árverési hiideiményi kivonat.
Pancsovai Hitelbank R.-T. végrehaj- 

tatónak Jovicsin Péra homokbálványosi 
lakos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telelkkönyvi ható
ság a végrehajtási árverést 300 k. tőke- 
követelés és járulékai behajtása végett a 
kevevárai kir. járásbíróság területén levő 
Homokbálványos községben fekvő, s a 
hbálványosi 1. 875 sz. betétpen felvett: 
A t  362/1 hrsz. Kert a beltelekben 273 
n.-öl 68 k. becsárban. A 876 sz. betétben 
felvett: А I. 332/2 hrsz. Kert a beltelek
ben 310 n.-öl 363 hrcz. Ház 2/7 öisz. a 
udvarral a beltelekben 309 n.-öl 874 kor. 
becsálban. А II. 4317 hrsz. Szántó 1 hold 
668 n.-öl 4318 hrsz. Rét 327 n.-öl Crna 
bara I dűlőben 373 kor. becsárban A f  
6628 hrsz. Szántó a Dolina dűlőben 896 
n.-öl 179 kor. becsárban. A hbálványosi 
876 sz. betétben А П. 4317 és 4318 hrsz. 
ingatlanra Petkov Vazul javára bekebele
zett élethossziglani haszonélvezeti jog 
ezen árverés által nem érintetik. Aineny- 
nyiben azonban ezen szolgalmi jogot meg
előző tehertételek fedezésére szükséges s 
ezennel 16000 koronában megállapított 
vételár meg nem igértetnék az árverés 
nyomban hatálytalanná válik és a fennti 
ingatlan a fenti szolgalmi jog nélkül fog 
ai  1881: évi LX. t. c. 163 §-ában körülirt 
módon nyomdán elárvereztetni elrendelte.

Az árverést 1914. évi junius hó 3 
napján d. e. 9 órakor Homokbálványos 
község házánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb Ígéreteit tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 márc. 14 - én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

A kevevárai kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság.

1414/1914 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A Délmagyarországi Gazdasági bank 

R.-T. végrehajtatnak Terziul Jócza és 
Terziul Sztojka de ibláli lakósok végrehaj
tást szenvedők ellen indított végrehajtási 
Ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 2600 k. tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a kevevárai 
kir. járásbíróság területén levő Deliblát 
községben fekvő, s a delibláti 1/108 és 
V/77 lapsz. tkvben felvett: I. A delibláti 
1/108 IV/56 VI/314 lapsz. tlkvben felvett:

116 sz. hás és 400 n.-öl házhely 348 kor. 
becsárban. II. A V/77 VIi/32 lapsz. tlkvb. 
felvett: 189 hrsz. 110 sib. h t. 800 n.-öl 
I. o. Szántó 120 k. becsái ban. 189 hrsz. 
216 stb. hat 800 n.-öl I. o. Sz''ntó 120 k. 
becsárban. 189 hisz. 188 stb hat. n.-öl II. 
o. szántó 120 k. becsáiban. 189 hrsz. 198 
stb. hat. 800 n.-öl Ií. o. Szántó 120 kor. 
becsárban 189 hrsz. 247 stb hat. 1334 
n.-öl I. o. kaszáló 224 kor. becsárban. 
189 hrsz. 87 hat. 1334 n.-öl III. o. kasz. 
224 k. becsárban. 189 hrsz. 72 stb. hat. 
1067 n.-öl III. oszt. kaszáló 162 k. becs. 
138 hrsz. 143 stb. hat. 343 n.-öl szőlő 
126 k. becsárban, és 125 hrsz. Weg. 126 
stb. hat. 533 n.-öl líl. o. kaszáló 75 kor. 
becsárban.

Az árverést 1914 évi május he - 13 
napjának d. e. 9 órájakor D e l i b l á t  
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár Vsánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi február 22 napj.
Kapp Jánas, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

Nyomatott az Uiutc- iéle könyvnyomdában, Kevevárán.
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A kevevárai kir. járásbíróság mint tik.
hatóság.
2280/1914 tik. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Bogdánov Vásza kevevárai ügy

véd által képviselt Pancsovai hitelbank R. 
T. végrehajtatónak Nenek Flórián duna- 
dombói lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a tik. ható
ság a végrehajtási árverést 200 K. tőke
követelés és járulékai behajtása végett a 
kevevárai kir. járásbíróság területén levő 
Dunadombó községben fekvő, s a duna- 
dombói 240 sz. betétben felvett: A f  352 
hrsz. Kert a beltelekben 210 n.-öl és 253 
hrsz. ház 870 i. sz. udvara a beltelekben 
176 n.-öl 1/2 része 425 korona becsárban. 
A II. 1144 hrsz. Szöllő 350 n.-öl és 1145 
hrsz. Szántó 106 n.-öl az Elda dűlőben 1/2 
része 78 korona becsárban. A III. 1449 
hrsz. Szántó 120 n.-öl és 1150 hrsz. Szán
tó 380 n.-öl az Elda dűlőben 1/2 része 37 
K. 50 fill, becsárban. A IV. 1786 hrsz. 
Szántó 5 hold 660 n.-öl 1787 hrsz. legelő 
1070 n.-öl és 1788 hrsz. legelő 210 n.-öl 
a György gödre Djuricin rupu dűlőben l ä2 
része 438 kor. becsárban. A V. 1809 hrsz. 
Szántó 260 n.-öl és 1810 hrsz. Szántó 172 
n.-öl ebből ártér 148 n.-öl a György göd
re Djuriczan rupu dűlőben 1/2 része 21 
kor. 50 fill, becsálban. A VI. 1921 hrsz. 
Rét 960 n.-öl 1922 hrsz. Rét 1 hold 400 
n.-öl a Kaszáló Livade dűlőben 1/2 részben 
222 kor. becsárban. A VII. 2200 hrsz. 
Rét 120 n.-öl és 2201 hrsz. Rét 1 hold 
581 n.-öl a Nyárfás I. Topolyé dűlőben 
Artér 1/2 része 169 kor. 50 fill, becsár
ban. A t  349 hrsz. Szántó az Ófalú Sta- 
roszeló dűlőben 107 n.-öl 1/2 része 8 K. 
becsárban. A + 1131 hrsz. Szántó az El
da dűlőben 1 hold 540 n.-öl 1/2 része 
160 korona becsárban. A + 2504 hrsz. 
Rét a László halma Vlaiknia Greda dűlő
ben 2 hold 323 n.-öl 1/2 része 352 kor. 
50 fill, becsárban. Ezen ingatlan jutalék 
1/2 részére özv. Nenek Vitályosné szül. 
Orozovics Rachel javára bekebelezett öz
vegyi haszonélvezeti jog ezen árvevés ál
tal nem érintetik.

Amennyiben azonban ezen szolgal
mi jogot megelőző tehertételek fedezésére 
szükséges és ezennel 2600 koronában 
megállapított vételár meg nem igértetnék 
az árverés nyomban hatálytalanná válik 
és az ingatlanok a fenti szolgalmi jog 
nélkül fognak az 1881 évi LX. t. c. 163 
§ - ban előirt módón nyomban elárverez- 
tetni elrendelte.

Az árverést 1914 évi junius ho - 9 
napjának d. e. 10 órájakor Dunadombó 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár Vsánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek

bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes éitékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezési* 1 kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi március 15 napj. 
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.
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Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártóny 
Franciska úrnőt a „Bazár“ házban 
megbiztam, ahol mindennemű

férfi, női és 
gyermek ruhák

továbbá loKíKgsek, fflMőnyöh,
áav-és asztal térítők, hfezlmua- 
káh, bőr kabát, heztvű, báli
cipők stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel
BAUE R J AKAB

vegytisztító műfestő, Pancsova.
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A kevevárai kir. járásbíróság mint tlkvi 
hatóság.

2115/1914 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Bartulov Gáspár kevevárai lakos 

végrehajtatónak Lutz Nándor székelykevei 
lakos végrehajtást szenveáő ellen indított 
végrehajtási ügyében a tlkvi hatóság a 
gégrehajtási árverést 3660 k. tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a keve
várai kir. jbíróság területén levő Kevevá-

ra és Kevepallós községben fekvő, s a 
kevevárai 943 sz. betétben felvett: А I. 
8300 hrsz. Rét Ártér 970 n.-öl 8991 hrsz. 
Szőlő ártér 147 n.-öl 8902 hrsz. Szántó 
264 n.-öl ebből ártér 21 n.-öl 8903 hrsz. 
Szántó 226 n.-öl 8905 hrsz. Szántó 269 
n..öl ebből ártér 20 n.-öl 8908 hrsz. Szőlő 
ártér 117 n.-öl 8907 hrsz. Rét ártér 68 
n.-öl a Kamen dűlőben 317/432 része 248 
kor. 36 fill, becsárban. II/ A kevepallósi 
212 sz. betétben felvett : A *j* 2572 hrsz. 
Szántó a III. dűlőben 2 hold 1299 n.-öl 
1/2 része 450 kor. becsárban. III. A keve
pallósi 213 sz. betétben felvett : A f  3733 
hrsz. Szántó a Réli kaszáló dűlőben ártér 
3 hold 880 n.-ál 1/2 része 426 k. 50 fill, 
becsárban. IV. A kevepallósi 424 sz. be
tétben felvett: A f  2678 hrsz. Szántó a 
III. dűlőben 1 hold 72 n.-öl 317/432 része 
291 k. 64 f. becsárban. A f  3263 hrsz. 
Szántó a Blizanice dűlőben 757 n.-öl Eb- 
bőPártér 72 n.-öl 317/432 része 136 kor. 
31 f. becsárban. A f  3741 hrsz. Szántó a 
Réti kaszálók dűlőben ártér 1 hold 1315 
n.-öl 317/432 része 320 kor. 17 fill. becs.

Az árverést 1914 évi május hó 29 
napjának d. ü. 3 órakor a telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében fogják 
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb Ígéreteit tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 márc. 15 - én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. hatóság 
2116/1914 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Délmagyarországi gazdasági bank r. t. 

végrehajtatónak Lazárov Illés dunádombói 
lakos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtási árverést 1000 korona 
tekekövetelés és járulékai behajtása végett 
a kevevárai kir. járásbitóság területén levő 
Dunadombó községben fekvő, s a duna- 

! dombóí 335. 336, 337 és 938 sz. betétben

T V  ¥  \  V T  \  ^  h i o i p n i k i m  pormen'esitő seprűanyag kiváló minőségénél 
yyM -P  1  1 1 . 1 1 1  1 * .  l v l l l l l . f o g v a  nem szorul reklámra, mert 100.000
ember meggyőződhetett arról, hogy ez az egyedüli pormentesitő, mely megvédi egészségünket mindennemű 
bacillusoiúól, áruinkat és bútorainkat a portól. — „DIANA" sepr" ayagtól a padló sem piszkos, sem 
zsíros huj lesz, ellenkezőleg minden padló eredeti uj színét kapj; -  Vigyázzunk a „DIANA" névre 

mert minden más-silány utánzat. >: м  Kapható a helybeli elárusítónál:
I f *  Embacher Viktor cégnél.



felvett következő ingatlanok. I. a duna- 
dombói 335 sz. betétben felvett:

A 1 159 hrsz. Kert a beltelekben Ház
hely 4 öisz. 456 n.-öl ebből ártér 8 n.-öl 
1/2 része 57 K. becsárban. II. a du- 
nadombói 336 sz. betétben felvett: A t  
861 hrsz. Szántó az Ófalu Sztaro Seló dű
lőben 1 hold 685 n.-öl 2/4 része 157 kor. 
A t  934 hrsz. Szántó a Szikos Zlotina dű
lőben 1190 n.-öl 2/4 része 59 K. 50 f. becs. 
A f  2264 hrsz. Szántó a Szatnevac dűlő
ben ártér 2 hold 1205 n.-öl 2/4 része 44 
K. 50 fill, becsárban. A + 2578 hrsz. Szán
tó a László halma dűlőben Vlaikina gre- 
da dülőbenl hold 58 n.-öl 2/4 része 124 
K. 50 f. III. á dunadombói 337 sz. betét
ben felvett: A 1. 1760 hrsz. 585 n.-öl és 
1761 hrsz. Szántó 1 hold 610 n.-öl a 
György gödre Djuricsán rupu dűlőben Vs 
része 58 K. 33 f. becsárban. IV. a duna
dombói 838' -̂sz. betétben felvett: A I. 
1620 hisz. Szántó 1 hold 1020 n.-öl 1621 
hrsz. Szántó 889 n.-öl és 1622 hrsz. Szán
tó 50 n.-öl a delibláti ut Kod deliblatcki 
puta dűlőben 222 korona becsárban. A f  
1398 hrsz. Szántó Frigyes kert Kod Fri- 
czova baste dűlőben 1 hold 1420 n.-öl 
302 korona becsárban.

Az árverést 1914 évi május ho - 30 
napjának d. e. 10 órájakor Dunadombó 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár 2/з^гт1 alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számi- 
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani

és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett ha többet 
ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi március 13 napj. 
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.
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virágot tenyészt 
és kertjében gyönyörködni 

akar, az forduljon
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kertészeti nagytelepéhez

В  Temesvár. В

Diszfőárjegyzék ingyen és 
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