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Húsvét ünnepén.
Irta: Sz. Gy.

Halleluja ! haleluja ! Feltámadt 
Krisztus e napon ! örvendezzünk!

Szent áhítattal száll fel az ének 
minden ajkról az egek Urához. Ott 
térdepel az Isten házában a gazdag 
és a szegény, a bűnös és az erényes, 
az igaz hivő és a hitetlen, mert ma 
a lélek magába száll és emelkedik 
magasztos ünnepén a szeretetnek, a 
csüggedő s z ív  elfelejti kesergő bána
tát; ma nem hangzik panasz senki 
ajakéról.

Templomba tódul a nép. a ha
rangok mélán búgó ércimája oda 
hívja, hogy a jövő szebb reménység 
kápráztató fényében fürösszék -leíkö- 
két. Megnyílt az Istenember szikla
sírja, Krisztus legyőzte a halált, föl
támadt, hogy megmutassa a föld 
gyarló fiainak: aki hisz az egy igaz, 
örök Isten létezésében és az Ő tör
vényeit, parancsait megtartja, az e 
hitét a sírban sem veszíti el, mert 
halál nyomán új élet sarja támad!

Kinek kebeléből nem halt ki az

élő hit, az örök igazság, azt nem fog
ja el hiú reménykedés, hanem érzi, 
sejti azon örök törvényt, mely sze
rint a fárasztó gondterhes földi küz
delmek után egy szebb élet vár a 
porhüvelyétől megszabadult lélekre.

Boldog az a nép, melyben él az 
újjászületés, a feltámadás hite, mert 
a szeretet vallásának ezen magasztos 
ünnepe, hányszor menti meg a ne
mesen érző szívet és a fennkölten 
gondolkozó észt az őrülettől, a bu
kástól.

„A nagy mindenség örökkéva
lóságának az újjászületés képezi az 
alapelemét. Újjászületés nélkül meg
semmisülnének az elemek, újjászüle
tés nélkül nem állhatna ellent a 
rombolás erejének semmi és senki.u

A mi a természetről és a ter
mészet elemeiről áll, az áll egyszers
mind megdönthetetlen igazságként a 
népekről, a nemzetekről, az államról, 
a társadalomról és a családokról is: 
egy és ugyanazon magasztos elv 
uralkodik felettük, egy a feltételük 
és ugyanaz a védő bástjájuk, a men
tő horgonyok.

Pillantsunk a múltba vissza és 
idézzük lelki szemeink elé azt, hogy 
mi történt. Jézus születése után a 
harmincharmadik évben ?

Iskarióti elárulá mesterét, Jézust, 
harminc ezüst pénzért, Őt írigyei s a 
hatalmukat féltők gyűlöletből halálra 
ítélték !

Mielőtt a Golgothára hurcolták 
volna, mondá tanítványainak: Egy 
kissé és nem látjátok az ember fiát, 
egy kissé — ismét látjátok Őt! Ha 
az idők betelnek: újra jövök! A re
ménység arany sugarai tölték el a 
tanítványokat és remegő kebellel 
várták a történendőket.

Jézus kiadá lelkét: magát a vi
lág bűneiért engesztelő áldozatul be
mutatta az örök Istennek.

A hitetlenek lelkét megszállta a 
félelem, kősirba zárták a megholtnak 
hitt Üdvözítőt, magukat ámítván az
zal, hogy a szikla sírban élet többé 
nincs.

De mi történik ?
A sír megnyílik. . . a papoknak, 

a helytartónak hirűl viszik, hogy a 
kő nincs ott, a korposó üres.

T Á R C A .
— **--
Tavasz.

Virágok illatos lehe 
Csókolja lágyan homlokom,
Édes madárszó csattog a 
Zöldűlő kusza bokrokon.
A légbe fent daru krugat,
Kis ibolyán pille pihen,
A nap teli fénnyel ragyog 
A mérhetetlen égíven.
Keblem hevülni érzem e 
Virágregés nagy ünnepen : 
Gyönyör, kéj, földöntúli vágy 
Epeszti szivem szüntelen. . .
El- elmerengek a mező 
Harmatkönyüs virágain ;
Az elbóditó lég, a fény 
Meghozzák újra álmaim.
S szivemnek lüktetése is 
Mindegyre lázasb, hangosabb. . . 
Úgy érzem, újra az leszek: 
Búbánatos szerelmi rab !

Szabadka Gyula.

A f e k e t e  rák.
Egy fekete szegélyű levelet és egy 

gyászjelentést kaptam a napokban. A le
velet Gábor Jánosné irta, annak az özve
gye, akinek a temetésére invitált a jelen
tés. „Okvetlenül jöjjön“ irta, mert az uram 
egy lepecsételt Írást hagyott magára.

A temetésre úgy is elmentem volna. 
Gábor János gyerekkori pajtásom volt, 
akivel egy-két egyetemi évet is töltöttem 
együtt. De talentuma és hajlamai a mű
vészi pályára terelték, előbb fényképé
szeknek rajzolt háttereket, majd diszlet- 
festő lett és amikor tíz évvel ezelőtt egy 
tárlaton találkoztam vele, már a sajtóban 
és művészi körökben elég jó neve volt. 
Nagyon megörült e találkozásnak és mind
járt meg is állapodtunk, hogy részben át
mulatjuk, részben az emlékeink kicserélé
sére szánjuk az éjszakát. Amint a komor 
nyomtatványt és paraszti Írást az ujjaim 
között forgatom, megint megelevenedik 
előttem ennek az éjjelnek minden kelle
mes és hátborzongató izgalma. Bizonyos, 
hogy barátom rám testált Írása vonatko
zással bir ama kalanddal, amelyet nekem 
akkor elmondott és amely azóta is olyan 
gyakran megvibrálta idegeimet.

Egy művész korcsmában vacsoráz 
tunk, onnan egy mulató szeparéba vo
nultunk. Előbb pezsgőt bontottunk, aztán 
spanyol borok kerültek az asztalra, a festő 
vontatott, elcsukló hangon beszélt, a bí
borvörös falak és a lila selyemmel letom- 
pitott villanyfény még fokozták az elmon
dott esetnek a misztikumát, ami pedig 
már egymagában is elég különös volt.

Gondolhatod, mondja János, hogy sok 
megaláztatást és nélkülözést gyűrtem le, 
amig végre pozíciót tudtam szerézni. De 
csak pozíciót, mert az egyéniségemet a 
művészetemben még mindig nem találtam 
meg. Festettem női portrékat ügyesen, de 
a magam karaktéra nélkül.

Negyven esztendős vagyok és nem 
mondhatom magamról, hogy akár egyetlen 
képemmel is meg volnék elégedve. Tavaly 
Velenczében voltam, ahol megláttam a nőt, 
akiről azt hittem, hogy az egyéniségemet 
vissza tudta volna adni. A szivem és agyam 
olyan volt a közelében, mint gyerekko
romban. A Dánieli szállóban laktam, aho
va harmadnapra jött a nő. Szürke útiru
hában, sapkában járt, a kezében állandó
an a Badecker és mint a legtöbb egyedül 
utazó úrnő, nem törődött a környezetével. 
De én törődtem vele. A szemében kiállott
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A tanítványok telkeikbe vissza
tér a bizalom, a remény erőt és bá
torságot lehel már-már csüggedő lel
kűkbe.

A Messiás harmadnapon önereje 
által a sziklasírból dicsőségesen fel
támadott.

Feltámadott a dicső, aki meghalt! 
zengé áhítattal a nép, azután lebo
rult és mellét verve ajkán minden 
szó áldássá, imádsággá változott.

Az ige testté Ion és az Istenem
ber él láthatatlanul és győzedelme
sen uralkodik a mindenségen.

Halleluja ! halleluja ! feltámadott!
A világ, az emberiség meg van 

váltva!
Feltámadott!
Krisztus Urunk eme feltámadása 

igazolja, hogy nem lehet megölni az 
igazságot, az erényt, a becsületet, 
mert az túléli a bűnt, az erkölcste
lenséget, a becstelenséget.

A természetben és az eszmék 
világában nincsen halál.

Aki elmélkedik a világ megvál
tójának feltámadása felett, az nem esik 
kétségbe, az nem fog többé kétel
kedni az örök igazságokban.

Ha néha szomorúan el is bo
rul sorsunknak éjjele, meg van az 
igaz, biztató remény, hogy örökké 
nem fog tartani. A hit sorsunk kö
dében az a fénysugár, amely nekünk 
világolva bennünket megnyugtat.

Az erős jellem sohasem fog el
csüggedni, nem öli ki hitét senki, 
semmi. Azon tudat megvigaztalja.

szenvedéseket és átélt gyönyöröket födöz- 
tem fel. Meg akartam ismerkedni vele, 
ebédnél melléje ültem és elkértem az új
ságját: egyetlen megjegyzés nélkül ide
adta. A múzeumban folyton a sarkában 
voltam és a képekre, amiket hosszasan 
nézett, szakszerű megjegyzéseket tettem : 
egy udvarias, de kelletlen frázissal érté
semre adta, hogy fölösleges vagyok. Per
sze minél jobban mellőzött, annál inkább 
vonzódtam hozzá. Éjjelente eksztázisba 
ejtett ez az állapot és minthogy nem be
szélhettem vele, föltettem, hogy másként 
fogom megismerni. Láttam, a bőröndje 
feltűnően hasonlít az enyémhez és tudtam, 
hogy a ruhatárban tartogatja. Én is oda 
vitettem a kofferomat és másnap elutaz
tam. Persze a titokzatos hölgy bőröndjé
vel. Triesztig nem is gondoltam arra, hogy 
kinyissam a sárga bőrkoffert. Itt azonban 
a hotelban már égtem az izgalomtól és 
vésőt meg kalapácsot hozattam. Közben 
azonban hallom, hogy belőlről valami ka- 
pargatja a lopott börönd oldalát. Az első 
pillanatban arra gondoltam, hogy egy el
titkolt csecsemőt hoztam magammal és 
jobban odafüleltem a koffer falához. A 
gyerek kombináció nem volt teljes, inkább 
egérre, vagy tarantu'a pókra kellett gon
dolnom. Még haboztam, vájjon kinyissam- 
e a lopott táskát, de úgy láttam, hogy a 
nő bágyadt szemeivel élesen rám néz és 
éreztem, hogy az eremen tűz ömlik végig. 
Izgalomtól reszkető kezekkel illesztettem

hogy a szeretet, a szabadság, az egyen
lőség és testvériség Istene feltáma
dott. Aki Őt követi híven, örökké 
é l !

Midőn ma örömkiáltás hangzik 
a világ egyik végétől a másikig, 
bízva, reménykedve erős hittel mi 
is zengjük: Dicsőség az Istennek 
mindörökké ! Halleluja ! örvendezünk, 
hogy feltámadt, mert mi is feltáma
dunk !

HÍREK.
=  Ág. h. ev. istentisztelet. Húsvét

hétfőn f. hó 13.-án d. u. 3 órakor a hely
beli polgári fiúiskola rajztermében Wall- 
rabenstein Jakab homokosi lelkész úrva
csorával egybekötött istentiszteletet tart.

=  Üdvözlés. A kevevárai járás jegy
zőkara 7.-én (kedden) d. e. 11 órakor 
megjelent Fábry Géza közmegbecsülésbe 
részesülő járási főszolgabiránk hivatalában, 
hogy testületileg adjon íufejést abbeli örö
mének, amely őket — principálisuknak 
magas helyről kapott kitüntetése alkalmá
ból érte. Fábry Géza főbíró megköszönte 
Nikolics Dusán üdvözlő szava után a ra
gaszkodás és szeretet eme megnyilatko
zását és kiemelte, hogy a kapott kitünte
tés oly munka jutalma, amelynek orosz
lánrésze k ö t e l e s s é g t u d ó  j e g y z ő i  
buzgó fáradozásának az eredménye, ami
ért is azt első sorban nekik köszöni.

A jegyzőkön kívül a helybeli intelli
gencia számos tagja is fölkereste ez alka
lomból kitüntetettet, „

=  Utak építése. A község nagy ál
dozatkészsége folytán a közeli napokban 
megindul végre-valahára az annyira óhaj
tott utak kiépítésének nagy munkája. Ör
vendjünk, mert ezzel végképp eltűnik sze
meink elől a tengelyig érő por és sár, no

megint a vésőt a vaspánihoz és rombolom 
a finom zárat. Amikor felpattant, egy fe
kete folyami rákot pillantottam meg. A 
csápjai rövidek voltak és az ollója karjait 
szivalakban mozgatta. A szemei: a nő sze
meinek miniatűrjei. A rák mellett egy 
lepecsételt levél feküdt a címemre.

Itt a levél.
Csak az aláhúzott részét olvastam el. 
„Téved, ha azt hiszi, hogy mellettem 

megtalálta volna a legfőbb boldogságot. 
Nem lehettem volna egyéb az ön számára 
útmutatónál. De mások tanácsa kész ka
tasztrófa a művészetre, önnek bátorításra 
és munkakedvre van szüksége. Azért kül
döm ezt a különös, visszajáró állatot sziv- 
formájú csápjaival, hogy legalább súlyos 
tévedésektől megóvjam.“

Vastag hegyes és határozott betűk
kel volt megírva a levél, egyes szavai in
kább egy ezredparancsnok kemény álái- 
rásához hasonlítottak.

János tovább beszélt:
A rákot elhelyeztem egy üvegszek

rénybe, amelynek fenekére iszapot raktam. 
Az i óaszlalom fiókjába tettein és magam 
gondoskodtam az ellátásáról. Állíthatom, 
azóta munkakedvem is fokozódott és té
máimban közelebb jutottam enmagamhoz. 
Emlékszel-e arra a novelládra, amelyben 
egy temetőről hazafelé igyekvő családról 
beszélsz, akinek tagjai az úton összevesz
tek az örökség fölött. A trupp közé hir
telen a közeli erdőből beugrik egy faun,

de meg a Kossova látogatása is azontúl 
kevésbé rettegett.

=  Közgyűlés. A helybeli gör. keleti 
román egyház f. hó 5.-én — vasárnap — 
d. e. rendes évi közgyűlést tartott, amely, 
nek pontjai:

1. A tagok számának 1914-re való 
megállapítása. 2. Az 1913. évi számadások 
és az 1914 évi költségvetés megszavazása.
3. Dr. Jova György indítványa, melysze- 
rint kéri a Szentszéket, intézkedjék Seco- 
sian Lucián volt lelkész állásának betöl
tése irányában. Úgymond: Secosian végleg 
elítéltetett, büntetését meg is kezdte s így 
nevezett ügyének a Szentszéknél való el
intézése is aktuális. Azonban addig is, 
inig ez megtörténik, kívánatos, hogy a 
jelenlegi administrator S a b e r k a Izidor 
rqvokáltassék és helyébe megfelelőbb lel
kész küldessék.

A közgyűlésen 50-nél több szavazó 
tag volt jelen, kik az összes pontokat egy
hangúlag elfogadták, Dr. Jóvá György 
indítványát azonban azzal egészítették ki, 
hogy az indítvány foganatosításának sür
getése céljából küldöttség is menesztessék 
a Szentszékhez.

— Fiatal lányok úttévesztője. A hely
beli határrendőrség letartoztotta f. h. 7.- 
én — kerítés vétsége miatt H e r z 1 Simon 
helybeli; lakost és bekísérte őt — méltó 
helyére — a kir. ügyészség fogházába: 
Fehértemplomba.

=  A róm kath. egyházközség f. évi 
március havi közgyűlésén egyhangúlag 
elhatározta, hogy egy modern szép par
kot fog létesíteni a templom körül, Isten 
nagyobb dicsőségére. De mivel az egyház- 
község szegény, elhatározta, hogy a 
hívőkhöz fordul és kérí, támogassák ezen 
szép eszmét pénzbeli adományaikkal. Hogy 
mindenkinek mily nagy óhajtása volt ezen 
park mutatja a hívők nagy készsége. 
Hála Dinusz János és László János fára
dozásának. övéik az érdem, hogy rövid 
időn belül sikerült 800 koivt összegyüjte

aki mókáival és gúnyos igazmondásaival 
a legbájosabb tragikumot szerzi. Ezt szin
tén megrajzoltam és a müncheni tárlaton 
első dijat nyertem vele. Itt kezdődött a 
művészi hírnevem és azt hittem, hogy a 
szerelem is. Akkoriban fölkeresett egy 
lipótvárosi asszony, hogy lefestesse magát, 
de ez mellékes volt neki, engem a nagy 
művészt akart ismerni. Elég "volt a kon
vencióból — mondta — vissza akar menni 
a művészethez, szakit a környezetével 
és otthagyja a gazdag férjét. Eléggé át
látszó célzásokat tett arra, hogy a felesé
gem akar lenni. Érdekelt az asszony, mert 
hittem neki és izgatott a faji és társadal
mi ellentét, ami közöttünk volt. Bizalmas 
lettem hozzá és ezzel vége lett a komé
diának. Az asszony nem tudta kiűzni ma
gából a fajtája természetét és amikor 
megtudja, hogy adósságaim vannak, egé
szen más nótát kezdett fújni: megszűntein 
számára jó partié lenni.

Megnéztem a fekete rákot. Sziv-csáp- 
jaival erősen vágta a vizet és a felületen 
groteszk arcok jelentek meg. Pojácák, 
udvari bolondok röhögtek feléin, szégyen
keznem kellett.

Nem leheltem el szerelem nélkül. 
Egy fiatal patyolat tiszta nő került mű
termembe. Azt mondta, hogy az embert és 
nem a művészt tiszteli bennem. Azt is 
állította, hogy szeret. Óvatosságból előre 
kértem ki a fekete rák tanácsát. A felü
leten egy hervadt, aszott bokor jelent meg,
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ni, ami lehetővé tette a cél megvalósu
lását. Annál nagyobb a r. kath. egyház 
öröme, mert még nem kath. és készség
gel, önként juttatott kezeinkhez adomá
nyokat. így többek között a fehértemp
lomi szerb bank. Fogadják e helven is 
hálás köszönetünketaz adakozók, kik: Róm. 
kath. egyházközség 150, Délm. gazd. bank, 
Pancsovai népbank 50 kor., Temeskubini 
takarékp., Pancsovai hitelbank, Dinusz 
János, Hübsch János, В ehr Andrásné, 
Krickl Lőrinc 20 kor., Geiger Antal 15 
k., Fehértemplomi szerb bank, Fehértemp
lomi takarékpénztár, Dauner Erzsébet, 
Graf György, Krickl János, Lórenz Ferenc, 
Pribis Ödön, Paull Sándor 10 k., Götz 
Hermann 8 k. Paull Jánosné 6 k., Dr. 
Bartulov Gáspár, Behr Rudolf, ifj. Buch
ner János, Dinusz Andrásné, Ferenczházi 
Józsefné, Friedrich Vilma, Friedrich János, 
Hübsch Rezső, Dr. Jakabfy Ernő, Janics, 
Kiefer Antal, Kuna Jenőné, Kopp József, 
Laczkov Lyubomir, László János, Mein 
Jenőné, Pfnisz János, Reiter Károly, Ripcó 
István, Schlarb Fülöp, Steinwasser Helén, 
Schenzinger Károly, Strk Ferenc, Schnä
bel Rezső, Schenzinger József, Werling 
Lőrinc 5 k. Friedrich Jánosné, Felbersohn 
Mihály, Dr. Ghelner Jenő 4 k. Adamovics 
Mihályné, ifj. Götz Ferenc, Kuhn Ferenc- 
né, Kopp Alajos, Kiefer Ignác, Lackner 
Antal, Oberläuter Róbertné, Dr. Reichl 
Frigyesné, Schenzinger Antal, Werner 
Péter, Wenner Miklós 3 k., Bach Péter, 
Balogh Istvánné, Berger Fülöp, Behr Péter, 
Behr György, idb. Buchner János, Dollák 
Lőrinc, Dollák Pál, Embacher Viktor, 
Frühling Gustáv, Götz Mihály, Götz Ist
ván, Hoffmann Henrick, Kapp János, 
Karacsay Sándor, Kuna Jenő, Kopp L., 
Kopp István, Kosár János, Leopold József, 
Lorenz Ignác, Lutzer Józsefné, Lichten
stein Margit, Mein Jenő, Mayer Alajos, 
Oberläuter Esztella, Orsó János, Prebek 
Valéria, Reiter Ferenc, Szabó Ignác, Schnei-

rajta egy elhagyott madár csiripelt. Nem 
volt lelkem hozzá, hogy a leányt asszony- 
nyá tegyem. Vigyáztam rá, mint egy be
cses plántára és egy éjjel léha öregek 
társaságában láttam az orfeumban. Erre 
az időre esik a „Bimbótörés“ című képem. 
Egy fiatal nő térdel és imádkozik vőle
génye sirján, mig a kerités mellett várja a 
kísérője, egy kicsinosított dandy, a mun
kakerülés unottságával az arcán. Ez a 
kép tetszett. Egy chicágói szivargyáros 
vette meg olyan összegen, hogy kifizet
tem az adósságaimat és két esztendeig 
gond nélkül dolgozhattam.

Talán, gondoltam, ha egy elveszett 
nőt magamhoz emelek és boldoggá teszek, 
talán ez rendbe hozza a szivemet és a 
művészi életemet. Valamikor egy jó csa
ládból származott modellem volt, aki ko
rán elvesztette anyját és akit iszákos apja 
világgá űzött. Ezt kinyomoztam. Lesirt 
róla a bűn és nyomor, a jó bánásmód és 
rendes koszt azonban hamarosan rendbe 
hozták.

A fekete rák élénken dolgozott csáp
jaival és a kis hullámokból egy barátsá
gos othhon rajzolódott a vízfelületére. 
Gondolhatod, hogy a kis nő rövidesen a 
feleségem lett. Azóta a családomnak (két 
apró gyermekem van) és a feleségemnek 
élek. Nem vagyok művész, csak ügyes 
iparos, de van jövedelmem és gondoskod
tam a családom jövőjéről.

Gábor János itt hosszan elhallgatott, 
szinte elfogódottan nézett rám, azután

der Lőrinc, Stadler Emil, Schenzinger Já
nos, Skarday Károly, Szauerland Jánosné, 
Szatmáry Károly, Schwall János, Wenner 
Krisztina, Zimmermann Károly 2 k.

Dr. Ahnásy Endre, Anderer Ferenc, 
Arni Ignác, Bach Magdolna, Dollák János, 
Dollák János, Darmuth János, Dockmann 
Erzsébet, Erdmann Jánosné, Eller Ferenc, 
Groschmidt Károly, Gyönyös Paula, Götz 
Antal, Hoffmann Henrikné, Hoffmann Li- 
pót, Jámbor József, Kurz Ferenc, Kauf
mann János, Lorenz August, Logaida Ja
kab, Mundrich Mihály, Mundrich Vencel, 
Maiszinger Mátyás, Maringer Ferenc, Marx 
Ángnes, özv Mileticsné, Müller Ilus, Mi- 
letics Józsefné, Némedy Ella és Anna, 
Sattler Mihály, Skarday Antal, Trankulov 
Imre, Tory Rezső, Tóth Antal, Wenner 
Ferenc, Zimmermann Ferenc 1 k. Krämer 
János, 40 fillér.

Akik munkával, vagy más adománnyal 
járultak a cél megvalósításához, azoknak 
a jövő szómban mondunk köszönetét, a 
helyszűke miatt.

=  Temesvármegye közigazgatási bi
zottságának április havi gyűléséből: A 
közigazgatási bizottság az új választási 
törvénnyel kapcsolatos választói vizsga in
tézményét tárgyalta. Errre nézve úgy ha
tározott, hogy minden járási székhelyen 
négy bizottságot alakit. Az elnökök a pol
gármesterek és a főszolgabirák lesznek, 
alelnököket a bizottság elnökei neveznek 
ki. A bizottság tagjai lesznek: négy tan
erő, kiket a tanfelügyelő rendel ki és négy 
nyugalmazott közigazgatási tisztviselő.

A tanfelügyelő panaszt tett Wesze- 
1 i c z a Sebők kevepallósi állami tanító 
ellen, azért, mert az iskolában izgatott a 
magyar állameszme ellen. A tanító ugyan
is Szent Száva napján egy Szent Száva 
költeményt szavazatott a növendékekkel, 
amelynek az az alapgondolata, hogy a ta
nulók tartsanak ki a szerb iskola mellett. 
A tanfelügyelő a költeményt fel is olvasta,

nyelt egyet és mély rezignációval mondta:
Barátom, azért mégis jobb koldus 

művésznek lenni.
Elváltunk. Most elmentem hozzá, 

hogy a koporsónál búcsúzzam tőle. Egy
szerű úri temetése volt, atyafiak, barátok, 
műpártolók és kollegák jöttek a szomorú 
alkalomra. A gyászolók között egy feke
tébe öltözött, mélyen lefátyolozott hölgy 
is megjelent, akit senki sem ismert. A 
szemeiről ismertem rá : a velencei asszony 
volt. És amikor bucsúsztstómban valami 
elcsépelt közhelyet mondtam barátom mű
vészi küzdelméről, a nő odajött és szeré
nyen egy pálmagalyat tett a fekete kopor
sóra.

János írását hamarosan elolvastam. 
Arra kért, hogy látogassam meg gyakrab
ban a családját, akiről atyailag gondosko
dott. A végrendeletben rám testálta egy
néhány rajzát és a fekete rákot, amire 
magam is nagyon kiváncsi voltam. Tud
tam, hogy hol van és nyomban utána 
néztem. Nem volt már sziv-csápja,, egy
szerű, hosszúkás ollói voltak, amelyeket 
most is élénken nyitott, csukott. A viz 
tükrén pedig egy sirdomb rajzát láttam, 
egy égő fordított fáklyával fölötte.

Barátom életének a szimbóluma volt. 
A rákot üvegszekrényestül hazavittem. Még 
egy ideig pohosodott nálam, egy szép na
pon pedig fölfordult. Kegyeletből a bará
tom emléke iránt a kert egyik sarkába 

I  földeltem el és egy rózsabokrot ültettem 
I  föléje.

továbbá ismertette Weszelicza vallomását 
is, mely szerint a feljelentés a kevepalló
si iskolaigazgató bosszúműve. A Szent 
Száva költeményt évek hosszú sora_ óta 
szavaltatja tanítványaival és mindezideig 
az igazgatónak nem jutott eszébe ellene 
feljelentést tenni. A szerb iskolát csak 
azért ajánlotta a növendékek figyelmébe, 
mert Kevepallóson egy szerb és egy né
met falurész is van és mindkettőnek meg 
van az állami iskolája. Ő a szerb iskola 
iránti kitartásra buzdította tanítványait. A 
közigazgatási bizottság felhatalmazta a 
tanfelügyelőt, oktassa ki a tanítót arra, 
hogy a jövőben ilyen verseket többé ne 
szavaltasson, mert különben szigorú rend
szabályokkal fognak ellene eljárni-

=  Társas kirándulás. A „Temesvári 
Magyar Dalárda“ f. é. július 5.-én Orso- 
ván és Herkulesfiirdőn — a nagy közön
ség bevonásával — kirándulással egybe
kötött hangversenyt rendez. A kirándu
lás 4 napig tart és Összes költsége 48 K.

Résztvenni óhajtók forduljanak ne
vezett dalárda főtitkárjához, (Temesvár II. 
sz. postahivatal) ki bárkinek szívesen szol
gál felvilágosítással.

=  Gyilkosság. Értesültünk, hogy 
Székelykevén borzalmas gyilkosság történt. 
Miután azonban a hir csak lapzártakor 
jutott hozzánk, az eset részletezését csak 
a jövő számban adhatjuk kedves olvasó
inknak.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska úrnőt a „Bazár“ házban 
megbíztam, ahol mindennemű

fern, női es 
gyermek ruhák

továbbá tolldtszek, füasönyők, 
ásy-és asztal ferSäfik, kfezlmun- 
hák, bőr kabát, kezjyű, báli
C*pgk stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel
BAUE R J AKAB

vegytisztító műfestó, Pancsova.

S t e c k e n p f e r d -
l i l iom tej szappan

Bergmann & Со. cégtől Tetschen a/Elbe
egyre nagyobb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölülmul- 
hatatlanságáért. Ezerngi elismerőlevél! 
Sok legnagyobb kitüntetés! Bevásárlás
nál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan 
a Steckenpferd védőjegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertárakban, drogériák

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Mane- 
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.
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A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
2252/1914 tlkvi. szám.

A kiadmányokban erre a számra 
kell hivatkozni.

Árverési hirdetményi kivonat
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Temeskubini takarékpénztár javá
ra 500 K. tőke s jár. és még felmerülen 
dő költségek kielégítése végett az 1881 
évi LX. t. c. 144. és 187 és az 1908 XLI. 
t. c. § - ai alapján és a 146 § - a értelmé
ben Kohn Kovács Jenő ellen a fehértemp- 
lcmi kir. törvénqszék területén fekvő Szé- 
kelykeve községben és a székelykevei 
661 sz. betétben felvett A I. 3863 hrsz. 
Kert a beltelekben 60 n.-öl 3864 hrsz. 
Ház 568 öisz. a udvarral a beltelekben 
233 n.-öl és 386/1 hrsz. Szántó a belte
lekben 172 n.-öl 3522 K. 20 fill, becsár
ban mint az utóajánlattevő által Ígért ösz- 
szegben az árverés Theodorovics Vazul 
kevevárai lakos utóajánlata következtében 
elrendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Székelyv. község
házánál 1914 évi május hó 4 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Székelyv. 
községben a hivatalos órák alatt báriki 
által megtekinthetők.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

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

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

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

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

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1914. évi márc. hó 15- én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.

1626/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Haasz Pál trárcsai lakos végrehajta- 

tónak Вапсз Ferencz kevevárai lakos vég
rehajtást szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a tlkvi. hatóság a végrehaj
tási árverést 74 K. tőkekövetelés és járu

lékai behajtása végett a ftemplomi kir. 
törvényszék területén levő, Kevevára köz
ségben fekvő, s a kevevárai 105 és 1093 
sz. betétben felvett. I. a kevevárai 105 
sz. betétben felvett. A f  5699 hrsz. Szán
tó IV. forduló Czrne Nyivedülőben 1 hold 
856 n.-öl 3/4 része 460 K. 50 fill, becsár 
ban. A f  8395 hrsz. Szántó I. forduló 
Blizanicza dűlőben 1 hold 950 n.-öl 3/4 
része 573 kor. 50 fill, becsárbau. II. a ke
vevárai 1093 sz. betétben felvett: A I. 
2224 hrsz. Ház 183 öisz. a. udvarral 104. 
n.-öl és 2225 hrsz. Kert a beltelekben 113 
n.-öl % része 414 kor. becsárban.

Az árverést 1914. évi május hó 14 
napján d. u. 3 orakor telekkönyvi ható
ság hivatalos helyiségben fogják megtart.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfoly ammal 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 igéretett 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 feb. 23 - án.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül :
Adamovics, kir. telekkönyvezető.
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b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Skudier-Iiget 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. 
ВИГ Nem gyári munka, kizárólag 
m esterek által készített bútorok!

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, 
hogy itt Kevevárán ( a Markovits - féle 
házban gyógyszertár mellett) egy

bádogos - műhelyt
nyitottam. — A szakmámba vágó összes 
munkákat elfogadom és b, leendő vevőim 

megelégedésére pontosan szállítom. 
Szives pártfogást kér tisztelettel 
FEHÉR SÁNDOR, bádogos.
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Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.



444/1914 vgrht. szám.
farmrislhirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 §.-§ a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. 
járásdiróságnak 1913 évi V. 651/2 számú 
végzése következtében Dr. Bogdanov Vá- 
sza kevevárai lakos ügyvéd állal képvi
selt Greiner József homokbálványosi la
kos javára hbálványosi lakos ellen 104 
K. s jár. erejéig 1914 évi március hó 19- 
én foganasitott kielégítési végrehajtás ut
ján le és felülfoglalt és 3000 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m. benzin motor 
és kukorica morzsoló nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir, 
jbiróság 1913 évi V. 651/4 számú végzé
se folytán 104 kor. tőkekövetelés, ennek
1913 évi május hó 2 - töl járó 6% kamatai 
és eddig összesen 58 kor. 98 fill.-ben birói- 
lag már megállapított költségek erejéig ho- 
mokbálványosi községházánál bg . ill. meg.
1914 évi április 24 n. d. u. 2 órája határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

kevevára, 1914 évi március hó 19.-én
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

217/1914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. tör
vényszéknek 1913 évi 26226 p. számú vég
zése kövotkeztében Dr. Ungár Adolf temes
vári majd Dr. Gholner Jenő kevevárai ügy
véd által képviselt Höring, Grünfeld és Un- 
gár temesvári cég javára delibláti lakos el
len 442 kor. 10 fill, s jár. erejéig 1913 évi 
szeptember hó 20 - án foganasitott kielégí
tési végrehajtás utján lefoglalt és 700 koro
nára becsült következő ingóságok, u. m. 35
m. m. búza nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróságnak 1913 évi V. 1000/1 sz. végzé
se következtében 442 kor. 10 fül. tőkekö
vetelés, ennek 1913 évi szoptember hó 
5 -napjától járó 6% - os kamatai, 73 %  
váltódij és eddig összesen 103 kor. 22 fill.- 
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig alperes d e l i b l á t i  lakásán 
leendő megtartására 1914 évi április 24 n. 
d. e. 11 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. kir. bir. végrehajtó.

408/1914 végr. szám.
AföbjésS hlrisSmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881 évi LX. t. c. 102 § - a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a temesvári 
kir. jbiróságnak 1913 évi Sp. II. 1012/1 
és Sp. III. 905/2 számú végzése következ
tében Dr. Huszár Ödön temesvári lakos 
javára delibláti lakos ellen 200 kor. s jár. 
erejéig 1913 évi november hó 18-án fo
ganasitott kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 720 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. csöves kukorica nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 - ik évi V. 1012/1 és 1011/1 
számú végzése folytán 200 kor. tőkekö
vetelések ezek 1913 évi január hó 6 - nap
jától járó 5% - os kamatai és eddig össze
sen 133 kor. 72 fill.-ben biróilag már 
megái, költségek er. alp. delibláti lakásán 
leendő megtartására 1914 évi április 
hó 15 - ik napjának d. u. V2 4 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 felüífoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1914 éyi feb. hó 24.-én.
Orsó János kir.Jbir. végrehajtó.

----------- —------ ;----It!--- :---- *--- ---------*---
1067/1914 tlkvi szám.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv hatóság

Árverési hirdetményi kivonat.
Deutsch Márkus pancsovai lakos vég- 

rehajtatónak Krunics Mita homokbálványo
si lakos végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 371 kor. 
84 fill, tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a kevevárai kir. járásbíróság 
területén levő Homokbályányos községben 
fekvő és a homokbálványosi 1321 és 1323 
sz. betétben felvett:

I. A homokbálváuyosi 1321 sz. be
tétben felvett: A I. 1677/2 hrsz. Udvar a 
beltelekben 37 n.-öi 1678/2 hrsz. Kert a 
beltelekben 86 n.-öl 1678 hrsz. Kert a bel
telekben 119 n.-öl és .1680 hrsz. Ház 822 
öisz. a. udvarsal a beltelekben 322 n.-öl 
1/5 része 170 kor. fill, becsárban. II. A 
homokbálványosi 1323 sz. betétben felv. 
A I. 6471 hrsz. Rét 75 n.-öl és 6472 hrsz 
Szántó 785 n.-öl a Dolina dűlőben 1/5 r. 
32 kor. 40 f. becsárban. A II. 12495 hrsz. 
Szántó 1 hold 1179 n.-öl 12496 hrsz. Rét 
339 n.-öl és 12497 hrsz. Szántó 1042 n-.öl 
1/5 része 166 kor. 40 f. becsárban. A III. 
3591/2 hrsz. Rét 91 n.-öl és és 3692/2 
hrsz. Szántó 1598 n.-öl a Kralyevác dűlő
ben 1/5 része 47 kor. 60 fill., becsárban 
A IV. 6473/1 hrsz. Szántó 432 n.-öl és 
6474/1 Írsz. Rét 42 n.-öl a Dolina dűlő
ben 1/5 része 17 k. becsárban. A V. 12541/2 
hrsz. Nádas 193 n.-öl 12542/2 hrsz Rét 
135 n.-öl és 12543/2 hrsz. Szántó 1514
n.-öl 1/5 része 65 kor. 80 fill, becsárban. 
A t  7702/1 hrsz. Szántó a Sarganica 1 
hold 87 n.-öl 1/5 része 84 kor. 20 f. becs
árban A f  8774/2 hrsz. Szántó a Divizma 
dűlőben 1195 n.-öl 1/5 része 47 kor. 80 f.

becsárban. A homokbálványosi 1321 sz. 
betétben A I. alatt felvett valamint az 
1323 sz. betétben A III. IV. V. f  1 2 alat
ti ingatlanokra Krunics Árkádia és neje 
szül. Urosev Mária javára bekebelazett 
élethossziglani haszonélveszeti jog ezen 
árverés által nem érintetik. Továbbá az 
egész ingatlanok jútalékának 1/6 részére 
özv. Krunics Vazulné szül. Cveics Amália 
javára bekebelezett élethossziglani haszon- 
élvezeti jog, ezen árverés által nem érin
tetik. Amennyiben azonban ezen haszon- 
élvezeti jogokat megelőző tehertételek fe
dezésére szükséges és ezennel 2600 koro
nában megállapított vételár meg nem igér- 
tetnék, az árverés nyomban hatálytalanná 
válik és az ingatlanok a fenti szolgalmi 
jog nélkül fognak az 1881 évi LX. t.-c. 
163 §-ában körülirt módon nyomban elár- 
vereztetni.

Az árverés 1914. évi április hó 25 
napján d. e. 9 órakor 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 március 13 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

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 csengetyűk be
vezetését a legnagyobb szakértelemmel 
eszközlök.

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

Seemayer József
mechanikus.




