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A kisgazdákról.

Sajnos, de való, hogy általában 
a kisgazda az emelkedő közterhek 
és igényei fokozása által nem is ügy 
gazdálkodik, mint apáitól látta. Már 
pedig megfelelő gazdasági eszközök 
nélkül silány igavonókkal a földet 
jól ■Megmunkálni nem lehet; a gon
dosan meg nem tisztított vetőmag 

UJJitfázt terem; csekély számú marha 
állomány után a földekből kivont 
táperő nem pótolható.

Nem vádként hozzuk fel ezeket 
a kisgazdák ellen, csupán rámutatunk 
ezen jelenésekre s hozzátesszük, mi
szerint természetesnek találjuk, hogy 
a kisbirtokon való gazdálkodás bel- 
terjesebb irányban nem fejlődött. 
Természetesnek találjuk, mert a kis
gazda nem igen olvas szaklapokat, 
szakkönyveket, melyekkel a gazdál
kodás fejlődéséről tudomást szerez
hetne, nem látogat kiállításokat, nem 
hallgat felolvasásokat, melyekből is
mereteit gyarapithatná, nem tagja 
egyesületeknek, melyek a kisgazda 
gazdálkodásának fejlesztésével fog
lalkoznak, végül nincs olyan szerve

zet mely a kisgazda irányításával 
foglalkozik s a tőkének a gazdaság
ban való jövedelmező befektetésére 
megtanítaná.

A földmi vetési kormányzatok, 
már sokat tettek a múltban a kis
gazda érdekében. Földmives iskolá
kat, baromfi - tenyésztési képző isko
lákat állítottak fel, mint a paraszt 
gazdaságokat szerveztek és az állat- 
tenyésztési, tejgazdasági, szőlőszeti 
felügyelőségek,/mind olyan intézmé
nyek, melyeknek hivatása, rendel
tetése a kisgazda gazdálkodásának 
fejlesztése.

De a földmives iskolákból kike
rülők nagy része a nagyobb gazda
ságokba igyekszik szolgálatot keres
ni és ismereteit nem hasznosítja a 
saj át gazdaságába rí a köz ja vá ra.

Gondoskodni kellene tehát olyan 
szervezetről, mely a helyi érdekből 
kifolyólag kizárólag a helyi gazda
sági ügyekkel foglalkozzék, mely a 
gazdákat egy érdekcsoportba tömö
rítse és a gazdálkodás fejlesztésére 
éppen a tömörülésben rejlő anyagi, 
értelmi és erkölcsi erővel közremű
ködjék.

A falusi gazdakör vezetői a fa
luból kerülnek ki s igy hiányozni 
fog a szellemi képesség a vezetésre 
és a gyakorlati irányításra. Ezt kap
hatnék erre feleletül. Ez nem áll. 
Szervezzünk csak falusi gazdakörö
ket. Feladatuk ezeknek, hogy fokoz
zák a gazdák szakértelmét, gazdál
kodásukat fejlesszék! Mindenek előtt 
igyekezzünk a kis gazdákat falusi 
gazdakörbe csoportasitani, fejtsük ki 
előttük a tömörülésben rejlő erőt és 
győzzük meg őket, hogy anyagi bol
dogulásukat egymás kölcsönös támo
gatásával sikeresebben mozdíthatják 
elő. A mezei munka szünetelése alatt 
tartson fenn a gazdakör alkalmas 
helyiséget, járattasson földmi veselmek 
való szaklapokat, szerezzen be hasz
nos olvasnivalókat és nyújtson alkal
mat arra, hogy a gazdák az olvasot
tak felett eszméiket kicserélhessék. 
Igyekezzék a gazdákat heti foglalko
zásra buzdítani, keresse és jelölje 
meg irányát és fejlessze azt.

Ahol az iparnak csirái,megvannak,ha 
mégoly jelentéktelennek is látszik azon 
háziipar termékeinek keressen hely
ben vagy vidéken elhelyezést. Fog-

T Á R C A .
Feldúlva.

Feldúlva örökre 
Szivemben a béke:
Sajgó sebet tép föl 
A múltak emleke.
Mért is találkoztunk ?
Mért láttalak újra ?
Úgy megreszket, úgy táj 
Szivem minden húrja...

Sohasem szűnik meg 
Zokogó viharja ;
Késő önvád búja 
Lelkem tépi, marja.
Szerelem, gyűlölet 
Bennem egymást váltja. 
Fellobog ijesztőn 
Fékezetlen lángja.
Óh! de benned — érzem — 
Többé már nem égnek 
Piros lángokkal a 
Vágyak, szenvedélyek. 
Lázongó szivedben 
Semmi, semmi részvét: 
Kéjelegve nézed 
Lelkem vergődését!

— Elnézlek...  hangtalan 
Sirok, könnyem véres. ., 
Kimondhatatlan az,
Amit szivem érez!
Elfojtom a búmat 
Fájón! keservesen :
Nyomorult sorsomon 
Senki ne nevessen.

Szabadka Gyula.

Matyi barátom háztűznézője.
( Folytatás.)

Thoshanzn Phitt.
Cilinderem hiányát csak az utcán 

vettem észre, akkor, mikor a szél — nem 
tudom miért? — bírókra kelt bozontos 
hajzatommal. Äolos haragja jóleső, hízel
gő volt forró homlokomnak — és azért 
kalapom, ha meg is van, nem teljesít 
békítő funkciót,. . .  de azért, — úgy 
gondoltam — hogy kezemben is, tán 
mégis jobb helye volna, mint Juliskáék 
rézfogasán ? !

Menjek vissza ?
Nem!
Inkább elszenvedem geometriai sorok 

rendje szerint Tantalus kínját, de vissza 
nem megyek ! Nem !

Mit volt hát tennem : vettem uj 
kalapot. A kalapostól a vendéglőbe siet
tem. Gyomrom kívánta. A kiállott izgal
mak, a természetes úttól eltérő cseleke
detek nagy halmaza annyi energiafo
gyasztást vont maga után, hogy azt nem 
mindjárt pótolni: öngyilkossági kisérlet 
lett volna !

Mentem hát és eleget tettem straj- 
koló gyomrocskám axiómákkal támogatott 
kívánságának : betértem a „Tisza“ kávé
házba. Mibe került ott a fejem ékelése, 
( értsd az ételfogyasztást!) mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy apró pénzem 
mind elfogyott s a nagyból is csak egy 
ezüst pengő forint maradt meg.

Macskakörmök ( ) között szólok: 
ezek a vendéglősök — legalább a „Tisza“ 
feje pályatévesztett emberek ! Ilidegvérű- 
ségüket sok vivisekciós orvos irigyelheti.

No de mindegy ! Az étkezést befe
jeztem. fizettem, de mert időm volt, ott 
maradtam még az asztalnál — nem azért 
hogy bizonyos állatfaj: kérődzők szerepét 
teljesítsem —, hogy dióhéjba szedjem a 
nap és 4-5 heti múltam eseményeit...

Most vettem csak észre, hogy mivé 
lettem, hogy tulajdonképpen médiuma 
voltam idegen befolyások rámerőszakolt
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lalkozzék a vezetőség a lakosság 
gazdálkodási rendszerével, annak 
hátrányaival; jelölje meg a javitan- 
dókat,' figyelje meg a szomszédos 
községek gazdálkodásait, annak álta 
Ián )s eredményeit, a jót igyekezzék 
a helyi viszonyokhoz képest megho
nosítani, a rosszra, mint intő példá
ra rámutatni; foglalkozzék a népnek 
az anyagi boldogulás gátló szokásai
val, mutasson rá általánosságban 
annak következményeire és igyekez
zék a bajokat egyesült erővel orvo
solni. Szerezzen be baromfiakat, moz
dítsa elő a baromfi tenyésztést; fej
lessze a marhatenyésztést és igyekez
zék a mai vegyes marhaállományt 
nemesebb fajukkal felcserélni és buz
dítsa a gazdákat takarmány terme
lésre és a föld termőképességének 
fokozására.

Támogassa a gazdákat jó vető
magvak és gazdasági eszközök be
szerzésében, ismertesse meg őket az 
okszerű gazdálkodáshoz szükséges, 
kisgazdáknak való gépekkel, és egyéb 
eszközökkel, kisérje figyelemmel a 
gazdálkodás terén előforduló újításo
kat, azok eredményét, egyes gazda
sági termények vetésével e célra 
közösen bérelt kisebb területen te
gyen kísérletet.

A kisgazdák ügyét felkarolni kell, 
még pedig komoly szándékkal és 
mielőbb. Ha lessz oly intézmény oly 
szervezet, a mely irányítja vezeti majd 
a kisgazdákat a helyes úton, jobban 
fognak ragaszkodni földjükhöz, mert 
az a kis föld okszerű gazdálkodás

mellett, megélhetésüket, kenyerüket 
fogja jelenteni, de nem a nyomorú
ság kenyerét, hanem a tisztességes, 
becsületes munka után méltán meg
érdemelt nyugodt, boldog megélhe
tést.

Gyermeknap Kevovárán.
Ke ve vára községe az „Országos 

Gyermekvédő Liga“ felhívása értel
mében ez idén a városok mintájára 
tartja a gyermeknapot és e célból 
pünkösd másod napján — hétfőn — 
a község négy helyén urnákat állít 
fel az adakozók fillérjeinek gyűjtésé
re. Urna 4 lesz, mégpedig a követ
kező helyeken : Felbersohn Mihály, 
Behr Hugó, Paull János és Theodo- 
rovics György sarkán. Az urna kö
rüli teendők végzésével önként 
jelentkező hölgyek bízatnak meg.

Mind azon hölgyek, kik szivü
kön viselik a szegény, elhagyatott 
gyermekek szomorú sorsát s hajlan
dók pünkösdi szabadságnak néhány 
óráját (d. e. 10 óra 30 p. — 12 óra 
30 p .) a nemes célnak szentelni, 
felkéretnek ez úton, hogy jelentsék 
ebbeli szándékukat Wenner Miklós 
igazgatónak, ki egyúttal teljes fel
világosítással is szolgál. Az egyes 
urnákhoz sorsolás útján lesznek a 
hölgyek beosztva.

Egyben felkéretik a mélyen 
tisztelt társadalom is, — összeség
ben és egyenkint — segítse, támo
gassa hacsak egy fillérrel is ! ember

társaink legszerencsétlenebbjeit!
Töröljük mások könnyeit és a 

magunk ajka is mosolyva nyílik!

HÍ REK.  ~
— Halálozás. Hosszú és kínos beteg

ség után, csütörtökön délután fél 5 óra 
körül halt el községünknek egyik köz- 
megbecsülésben állott polgára, Nikolics 
János 55 éves korában. Temetése tegnap 
4 órakor volt a gür. ke1, vallás szertar
tásai szerint, a közönség nagy számú 
részvétele mellett. Az elhuny lat nemes 
és jó szivéért mindenki szerette és 
becsülte.

=  Tanfelügycló'i látogatás. Péntek 
délután községünkben időzött M o l n á r  
József verseczi kir. tanfelügyelő. Meglá
togatta a községi elemi iskolát, végighall
gatott egy pár tanítást s maga is kérdé
seket intézett a tanulókhoz. Másnap Ho
mokbálványosra utazott a tanitógyűlésen 
való részvétel végett.

=  Ág. h. ev. istentisztelet. Vasár
napon f. hó 24.-én d. u. V2 3 órakor a 
helybeli polgári fiúiskola rajztermében 
Wallrabenstcin Jakab fiókegyházi lelkész 
istentiszteletet tart, mely alkalommal a 
Gusztáv Adolf egylet nagylelkű adomá
nyát : egy remek keresztelési készletet 
fog a fiókegyháznak ünnepélyesen átadni.

=  Kinevezés. A vallás és közokta
tásügyi m. kir. miniszter a helybeli közs. 
elemi iskolánál a múlt évben rendszere
sített tanítónői állásra P i n c u  Eufrozina 
vajdalaki tanítónőt nevezte ki. Az illető 
Pincu Kornél volt kevevárai t. főszolgabí
rónak unokanővére. Az új tanítónő való
színűleg csak szeptember hóban fogja ál
lását elfoglalni.

— Áldozó csütörtök. Eléggé szép 
idő kedvezett ezen ünnepnek, s azért a 
róm. kath. templomot igen sokan keres
ték fel. Áldozó csütörtökkel Krisztus 
menybemenetelének 40. napját ünnepeltük

! tani, akár megtettem volna a fél utat 
hazafelé és pénzem megse lelt.

„Mi — mondták mint az öt helyen— 
csak arany tárgyakat cserélünk ! u

Krach !
Kommt was kommt, — gondoltam 

de itt nem maradok!
Kimentem hát újból a vasútra és — 

felfegyverkezve, a szükség törvényt bon
tó elszánt bátorságával — beszálltam 
jegy nélkül. És a vonat vitt, vitt. . . 
Mint tehetetlen madárka a sas karmai 
közt, úgy húzódtam meg a kupé sarká
ban : félve, remegve a következendőktől.

A purgatórium lakói nem szenved
hetnek többet, mint amennyit én szenved
tem e két óra alatt, míg a vonat foglya 
voltam! Az ijedtségen és annak követ
kezményein kívül azonban semmi bajom 
s m történt. Hazajöttem és ah ! be boldog 
voltam!

Keztyüinet — mert hát az is volt! — 
két fölösleges kefémet kidobtam az utcára, 
elővettem hegedűmet és annak rezgő 
hangját kisérve esküdöztem: ez volt az 
első és utolsó háztűznéző!

*
Azt mondja Tolstoj valahol: „Vala

mennyi természet köz tt a magunké a 
legjobb.“

Ezt kell tehát ismernünk és ha 
eszerint s nem majmolással cselekszünk, 
kudarcot nem vallunk ! ( Vége. )

cselekedeteinek.
ETösteltern magam, de nem a világ 

mosolya miatt, amelybe majdan részesíi- 
lendek, mert azzal nem törődöm; szégye
nem oka: eszközzélevésem felfedezése 
\o l t !

Mintha száz pulyka epéje költözött 
volna belém: úgy haragud am. Fellázadt 
ellenem minden csepp vérem; forrása 
szinte hallatszod, s olyan volt mint a tüzes 
vaslemezre hulló vízcseppek sistergése: 
mennem kellett, mert úgy éreztem, hogy 
e város fertőzött s légköre meg mérgezi 
egész énemet.

Igen, megyek — mondtam sJnte 
hangosan —, megyek s nyíltan hirdetem 
a természetes irány áldás It és a tarka 
frázisokkal kikövezett széles utak álnok
ságát.

Krisztusom fogytán volt. Financiális 
mérlegem — mint már mondtam — mind
össze egy árva ezüst forint maradványt 
tüntetett fel. Ez pedig, azt j'lentette, hogy 
visszafelé utazni. . . .  a „ződek“ kupéjában 
nincsen számomra hely!

No de mindegy! Van, ami van és 
lesz ami lesz...

Elővettem bugyeláiisomat s bár 
bizonyos benső részvétté’, de azért jól 
sikerült fogással kivettem belőle u’olsó 
élő sejtjét: az ezüst pengőt és odaadtam j 
a pénztárosnak mondván :

Kérek ez egyszer a nabú a „fakó-bu. 1

A pénztáros — akit úgylátszik Fáluin 
különös kutató és kritikai ésszel áldott 
meg — fogja a pénzemet, közbe rángatja 
a válla*, forgatja a pengőt jobbra, balra, 
nézi elölről, nézi hátulról, veri az asztal
hoz, . ., de jegyet nem ad !

Mit nézi azt a pénzt, mint vörösbegy 
a kakuk tojást? Adja már a jegyemet — 
szóltam türelmetlenül —

E ért ? — mondja és ajkát szél fe
szítve, passzirozoit köpést produkálva, 
olló után nyúl...

Mit csinál? — ordítottam.—
Az Istenért! Az utolsó, egyetlen 

pénzem!
Mit-e ? Azt, hogy ne legyen egyetlen! 

Tessék,., most van kettő! — szól, ide
adja és kisiet. hogy elindítsa a vonatot.

Nos ? Most légy okos Domokos !
Káromkodtam — és ebben tán lefőz

tem volna a szegedi Andris bácsit is ! — 
I.itófát kívántam valamennyi pénzhamisí
tónak ; szid.am, átkoztam az embert, ki 
feltalálta a ballépést,... de mindez, mit 
sem használt!

Mint a kelepcébe került róka: ment
hetetlennek éreztem magam. Fejemben 
közlekedési zavarok támadtak s jó időbe 
került, mig a rendes forgalom helyre állt.

Menjek gyalog ? Hosszú az ú t! Néz
tem az órát. -, és ziláló keblembe remény 
költözött.. .

Végig jártam ! 5 zálogházat, elfárad-
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meg, amikor tanítványainak szemoláttára 
felemelkedett a menyországba.

— Ilii tani vizsgák. A helybeli örz- 
nzes iskolákban a rom. katb. valláeú ta
nulók hitlani vizsgája június hó 2-án 
azaz pünkösd keddjén lesz, mely alkalom
mal a fehértemplomi espr :esi kerülethez 
tartozó lelkészeknek itt lesz egyúttal a 
papi koronájuk is Janicsek Emil pápai 
kamarás, fehértemplomi esperesplébános 
elnöklete alatt. A \i sgák sorrendje az 
eddigi megállapodások szerint a követke
ző: 8-10 óráig az összes elemi osztályok
ban, 10-12 óráig v a. i korona. Délután 
2-4 óráig a polgári iiú és leányiskolában.

A református vállású tanulók hitlani 
vizsgája június hó 14-én lesz, amelyen 
valószinűleg egy a szentesi esperességi 
kerülethez tartozó papi személy fog 
elnökölni.

=  A homokosi elsó' temetkezési 
egylet f. hó 17-én tisztújító közgyűlést 
tartott, a Ferenc-József úti felső iskola 
IV. számú termében. Elnök le tt: Wallra- 
benstein Jakab ág. h. ev. lelkész. Alelnök : 
Klein Károly mészáros mester. Jegyző : 
Andaházy Ervin községi tanító. Pénztár
nok : Zimmermann Frigyes bognár mester. 
Ellenőrök: Schneider János kékfestő 
mester és Dapper Ferenc földmives. 
Választmányi tagok lettek : Bitsch Péter, 
Kampf Frigyes, Reiter György és id. 
Fiszkr János földművesek, Kollmann 
Henrik kőmives, Grieszer József férfi 
szabó, Kendel János asztal s, id. Urschel 
János cipész és Kratz Miklós kőmives 
mesterek. A választás egyhangú közfel
kiáltással 3 évre történt.

— Vakáció az ügyvédeknek és bí
ráknak. Érdekes határozatot hoztak a 
brassói ügyvédek azon értekezleten, me
lyet az ügyvédi kamara évi jelentésének 
megszerkesztése tárgyában tartotíak. Elha
tározták, hogy a jelentésbe felveszik a 
a kamarának azt a kívánságát is, hogy 
— amint az megvan a külföldi államok
ban is — legalább hat hetes törvénykezési 
szünet hozassék Ire, mely idő a’att csupán 
a legsürgősebb s igy halaszthatatlan teen
dők végzendők, miáltal megnyílik a lehe
tősége annak, hogy az ügyvédek is kipi
henhetik az év fáiadalinait. Most a dijnok 
is élvez szabadságot, csak az ügyvéd nem, 
annak Iolyton kell dolgoznia, mert a hi
úik felváltva mennek szabadságra s igy 
minden időszakban van olyan, ki tárgya
lásokai tűz ki. Elhatározta végül az érte
kezlet azt is, hogy a kamarának a tör
vénykezési szünet behozatala mellett való 
állásfoglalását közölni fogja az ország 
többi kamarájával hasonló ál ásfoglalás, 
illetve az igazságügyi kormányhoz ilyen 
értelemben való felírás vcge’t.

Az ország többi ügyvédi kamaráinak 
hasonló állásfoglalása m bii megtermelte 
gyümölcsét, amennyiben az igazságügyi 
kormány rendeletére a bíróságok mind 
annyian törvénykezési szünetet tartanak. 
A fehértemplomi törvényszéknek erről 
szóld értesítése a napokban érkezett le a 
mi járásbíróságunkhoz. A törvénykezési 
szinidő július hó 6,-útól augusztus 17.-éig 
tart. .

A székeiykevei fogyasztási hangya
szövetkezet, tegnap készítette el negyed 
évi leltárát és mérlegét, melyből kitűnt, 
hogy a jelenlegi rossz viszonyok k >zólt 
is meglehetős szép eredménynyel mu.c-d.dt. 
ügy látszik, hogy a szövetkezet jó alapra 
van fektetve és szép jövőnek néz elébe.

— Évzáró vizsgák Székelykeven. A 
székeiykevei elemi iskolákban a VI-oszt.

véyzitlek vizsgája június hó 9.-én lesz 
Wenner Miklós iskolafelügyelő elnöklete 
alatt. Itt fognak vizsgázni a kevevárai és 
kevepallósi VI. osztályt végzett tanulók 
is, mivel kis számuk miatt egy külön vizs
gái nap kitűzése fölösleges időpazarlás 
volna. Egy tanuló levizsgáztatásához 15 
perc van előirva. Az ezen vizsgát sikerrel 
kiállók — az új választói törvény szerint 
— nagykorúságuk elérésével, országgyű
lési képviselőválasztások alkalmával sza
vazati jogot nyernek, ha egyenes adójuk 
legalább 20 koronát tesz ki.

A többi osztályok évzáró vizsgái jú 
nius hó 16., 17.es 18.-án tartatnak meg.

— Nagy kitüntetés. Őfelsége Temes
vár nagyérdemű polgáimesteiét Dr. Tel- 
b i s z  Károly udvari tanácsost a Ferencz- 
József rend keresztjével tüntette ki.

=  Május 14.-én csütörtök volt har
madik évfordulója annak, hogy Dr. Glatt- 
felder Gyulát Csanádi püspökké szentelték 
fel. A káptalan s az egész papság ez al
kalommal Németh József c. püspök veze
tése alatt üdvözölte főpásztorát. Glattfel- 
der püspök meghatottan válaszolt s meg
köszönte a vele szemben tanúsított figyel
mességet, szarra kérte a papságot, hogy 
ezentúl is jó indulattal viseltessenek irán
ta.

=  Kiszabadult, a börtönből. Vagy 
hat évig volt a szomszédos Szerbia fővá
rosában, Belgrádban elzárva Moldován 
Károly kevevárai voít fűszerkereskedő. A 
napokban, amikor általános kegyelmeket 
osztogattak, kiszabadult ő ts. Rab ruhában 
erősen lesoványodva és megviselve uta
zott a hajóval Báziásig és onnan Temes
várra az ott lakó családjához. Hosszú 
rabságának okait még most sem tudni 
határozottan; Némelyek szerint kémkedett 
volna az 1908. évi mozgósítás idejében, 
mások szeiint meg állítólag hamis pénz 
forgaloinbahozásával foglalkozott. Akár
hogy volt is, bűnéért megvezekelt és meg- 
bünhődött s most itt az ideje, hogy a 
társadalomnak hasznos tagja legyen, 
amelyhez feltétlen tehetsége és mos már 
valószinűleg erős akarata is van.

=  Ezünőfélben a székeiykevei him
lő járvány. A székeiykevei tanulóifjúság 
között fellépett himlőjárvány már szűnő 
félben van s azért a holnapi nappal a tar.i- 
t 'sok az összes osztályokban ismét meg
kezdődhetnek.

== Tanitógyulés, A tegnapi napon 
Homokbálványoson lefolyt tanitógyűlésről 
az idő rö\idségére való tekintettel csak 
jövő heti számunkban fogunk szőlani.

=  Öngyilkosság. A verseci szóda- 
vizgyáros czv. W a t z Julia mult pénteken 
máj. 15.-én délután, midőn testvérénél 
Temeskutason tartózkodott, öngyilkosság
gal vetett véget életének. A holttestét 
Verseczre szállították, s ott temették el.

f= Az írni olvasni tudást igazo’ó 
vizsgáztatások a holnapi nappal kezdőd
nek a községi iskola egy termében. Ezen 
vizsgáztatások alapján nyert bizonyítvány 
a jövő választásnál választójogban része- 
siti azon polgárokat is, kik a régi cenzu- 
sos válasz ló jogi törvény értelmében eddig 
abból ki vcltak zárva. Eddig 15-en jelent
keztek csak az egész járásból, ami szo
morú eridmény. Nagyfokú közönyösségre 
vall ez a lanyháig. Vagy talán a mun
kaidő az nk idály ? Bárhogyan is van, nem 
vigasztal). Ha valaki ily fontos dologban 
is "közönyös, az körülbelül éretlen is arra 
a jogkörre, amelyet neki nyújtani akarnak.

— A kék égért Mull vasárnapon 
e::e:i című roppant mulattató és 5 feivo-

-----------------------------------
násból álló mozidarabot adták a Hoff- 
mann-féle Bioskopban a közönség élénk 
tetszése mellett. A bioskop előadás az 
utóbbi időben tapasztalt részvétl'enségtől 
eltérően jel volt látogatva.

— Ujvidéki tamburások játszanak 
már vagy két hete a „Csika Fája“ féle 
kávéházban. A zenekar zeneileg eléggé 
iskolázott tagokból áll s összjátszásuk 
semmi kívánni valót nem hagy hátra. Az 
ilyfnjta tamburásokná! divó éneklés azon
ban nem erős oldaluk nekik.

Ajánlatos egyesület.
Egy úrhölgy, aki egy egyesületnek 

igen tevékeny tagja volt, buzgón azon tö
rekedett egyik ismerős barátnőjénél, hogy 
ő is léjjen be ugyanazon egyesületbe.

— Ön gazdag házi tapasztalatával, 
nemkülönben a gyermekek nevelése kö
rül tanúsított módszerével, Melánia Nagy- 
sád, szinte rátermett a mi egyesületünkre.

— De kedves orvosáé Nagysád, én 
már tizenkét esztendő óta állandó tagja 
vagyok egy egyesületnek, melyet én és a 
férjem megállapítottunk.

— Lehetséges-e az ? Erről mostaná
ig semmit sem hallotiam! Aztán miben 
áll egyesületüknek a munkája ?

— Lényegileg, mi neveléssel foglal
kozunk. Van nekünk gyermekkertünk — 
fiúk és leányok részére — van tanulp szo
bánk, azonkívül minden nap rendesen 
vizsgáljuk az idősebb gyermekek felada
tait. Emellett nagy munkát ad nekünk a 
házi gazdaság okszerű és takarékos veze
tésének a módja. Amint látja, mi azon 
törekszünk, hogy a nevelésben minél 
többoldaluak legyünk.

— És ki az egyesületnek az elnöke?
— "Kérdi a doktornő.
— Elnöknek a férjem engem válasz

tott, azonban ami fő sikerünk a kölcsönös 
és együttes munkálkodásban rejlik, — 
feleié Melánia űrhölgy mosolyogva.

— És Önök olyan csöndben dolgoz
nak, orvösné Nagysád! Az Isten is min
dent csendesen alkot; minden hűhó nél
kül. Egyébként, ami egyesületünk nein 
egyedüli a világon. Van több hasonló 
egyesület éppen ami városunkban is.

— A mi városunkban,, hiszen én ró
luk ezid ig semmit sem hallattam ! ? No 
és aztán mi a neve a magánegycsületük- 
nek ?

— Neve : A csa’ád ! . . .

3. oldal.

Szerkeztői üzenetek.
B. J. Székelyk eve. A vezércikkel 

és verssel szedőink rendesen már szerdán 
készen vannak s így a küldött vers 
elkésve érkezett. Sajnáljuk, Ne csíiggesz- 
sze azért el az illetőt.

A. E. Homokos. A helyreigazító 
sorok szombat délután jutottak csak
kezeinkhez, s így a dátumok stb. kijaví
tása már nem volt lehetséges.

§  Könyvkötői műhelyemben
О mindenféle e sza k m á b a  
^ vágó munkálatok a le g -  
© n a g y o b b  szakértelem
ig mel elkészíttetnek.

% Oberläuter Róbertné
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563/914 végr. szám.
Arvzrési EtiPiie'lnsénv.

Alulírott biiós ígi végrehajtó az 1881 
évi LX. 102. §-értelméb?n ezennel k zhir- 
ré teszi, hogy а bpesii kereskedelmi Ил 
törvényszéknek 19(4 évi 49483/p sz. v ég
zése következtében Dr. Pallós Gyula 
bpesti lakos ügyvéd által képviselt Inter- , 
national Harvester Compa iy Cf Amerika : 
bpzsti bej. cég javára d eiibl Ui lakos e len | 
340 k. 12 f. s ja”, e ■. 1914 évi április hó 
14 én foganaskoit kiel pilisi végrehajtás 
utján le- és ld.ül.ogla t és 2557 kor. becs. 
következő ingóságok u. m.: bútor wert- 
heim cassa és cséplő garnitúra fele nyi’v. 
áiv. el adatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 évi v. 436/2 számú végzése 
folytán 840 kor. 12 fill, tőkeköv. ennek 
1913 évi julius ho 25-től járó 6% kairk 
1/3 % váltódij és eddig összesen 245 k. 
88 fill, biróilag már megállapított költs, 
erejéig a bútor é> werfoeim szekrény 
deliblátot a!p. lak. 1914 május 26 napján 
d. u. 1 órakor majd dunadoinbón a csép
lő garnitúra leendő megtartására 
leendő megtartására 1914 évi május 26 n. 
d. u. 4 órája határidőül kitiizetik 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 feiülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 

Kevevára 1914 máj. ápr. hó 14-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

211/914 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102 §, értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. jbi- 
róságnak 1913 évi Sp. III. 819 és 965 sz. 
végzese következtében Braun Ernő temes
vári lakos javára 133 és 83 K. 67 fill, .s 
jár. erejéig 1913 évi február hó 19 nap
ján foganasitog kielégítési végrehajtás 
utján le-és felül oglalt és 1500 K. becsű t 
következő Ingóságok, u. m. bolti árúk 
nyilvános árverésen elad t ak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 évi V. 195/1 sz. végzése 
folytán 83 K. 67 f. tőkekö. etetés ennek 
1913 évi január hó 23 napjától já.ó 5%
1 ainatai 32 K. 16 fii!, költség, valamint 
165 kor. tőce, ennek 1913 e\i október 
hó 13 napjától járó 5% kamuiai és 51 K. 
10 fill, költség es eddig összesen 40 K. 
90 fill, biróilag már megállapított költsé
gek erejéig Lel.bláton alperes boltjában 
leendő megtartására 191a évi május hó 
25 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hidalnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-ai érteim /ben készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esel én be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó- I 
ságokat mások is le és feiiilfoglalták és i 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverts az 1881. LX. t. ez. 120 §-a | 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. ;
Kevevára, 1914. május hó 10 napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehaijó.

282/914 vgr. sz án.
Árverési hlrdeüiséiv.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102 §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbi- 
róságnak 1914 évi Sp. II. 51/3 számú vég
zése következtében Dr. Franki Sándor 
iigjvéd által képviselt Szébler Samuel ja
vára Páncsevácz és Péter ellen 300 K. 
s jár. erejéig 1914 évi március hó 6-án 
foganásított kie!é0itési vég euajtás utján 
le és felülfogl :lt is 4320 K.-ra becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. szikvizgyár, üve
gek, lovak, kocsi, sertések, motor, nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely ár /er snek a kevevárai kir. 
járásbiróság 1914-ik évi V. 281/2 számú 
végzése következtében 300 K. tőkeköve
telés ennek 1913 évi december hó 31 nap
jától jáió 5% kamatai, és eddig összesen 
97 K. 32 fill.-ben biróilag már megállapí
tott költségek er. Delibláton alp. házánál 
leendő megtartására 1914 évi június 
hó 6 - ik napjának d. u. 5 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- 
inások is le és feiülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1914 évi május hó 14.-én.
Gut ícs Lajos kir. bir. végrehajtó.

A kevevárai kir. jbiróság mint tkvi. 
hatóság.
3713/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Gräber László ügyvéd által kép

viselt Mayer Ká: ol / homokosi lakos vég- 
íehajtatóuak Vojnoz Momojio homokosi 
lakos végrehajtást szenvedő eben inditoit 
végre Itatási ügv ében a tlkvi. hatóság utó- 
ajánlatra az u.abb árve.ést hatr. 645 K. 
83 1 il’. tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a kevevárai kir. j nrőság te
rületén levő Homokos községben fekvő 
s a homo .o i 25H ez. betétben felvett 
A I. 7241 h.sz. szántó 863 n,-öl és 7242 
hrsz. S .á ltó 1537 n.-öl a C iouk dűlőben 
1/2 tésze 71 K. becsárban. A f  2321 hisz. 
Szántó a Hegy I. düiófoea 993 m-ö'l 1/2 
része 42 K. 50 f. becsárban. A f  3562 
hrsz. Szántó az I. dűlőben 1 hold 822 n.-öl 
1/2 része 136 kor. 50 fill, becsárban. A t  
3818 hrsz. Szántó az 1. dűlőben 1 hold 
1454 n.-öl 1/2 rt sze 171 kor. becsárban. 
A t  4014/2 hrsz. Szántó a II. dűlőben 1 
hold 1453 n.-öl 1/2 része 128 kor. becs. 
A f  5184 hrs'. Szántó a III. dűlőben 1 
hold 638 n.-öl 1/2 tésze 95 50 fill. becs. 
A f  5630 hrsz. Szántó a IV. dűlőben 1 hold 
958 n.-öl 1/2 része 109 korona becsárban.

Az árverést 1914. évi junius h ó  24 
napján d. e. ;0 orakor Homokos község
házánál fogják megtartatni.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzt 1 a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított órád ékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
elöleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti e’ismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az át \ érési feltét t le ke t aláini.

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 igéit ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 május 6 -án .
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekkönyvvezető.

647/1914 végr. szám.

áverés! й&йгиЗяи.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbi- 
ióságnak 1914 évi Sp. 1. 258/2 számú vég
zése következtében Dr. LHrics Illés keve
várai lakos ügyvéd által képviselt Momi- 
rovics Csira kevevárai lakos javára keve
várai lakos ellen 92 kor. s jár. erejéig 
1914 évi április ho 30-án foganasitott kie
légítési végrehajtás utján lefoglalt és 700 
kor. becsült következő ingóságok, u. m. 
zecskavágó, kukorica morzsoló, kád, mér
leg, tryór, és taliga nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbiróság 1914-ik évi V. 496/1 számú 
végzése folytán 92 kor. tőkekövetelés, en
nek 1914 évi március hó 19-napjátol já
ró 5%-os kamatai és eddig összesen 41 
kor. 10 fill, biróilag mír megállapított 
költségek erejéig, alperes kevevárai lak. 
1914 évi május 30 n. d. ir.6 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 a okra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen átverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

fíevevára, 1914 évi május hó 16.-án
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

S t e c k e n  p í’e r d -  
l i l i  о  síi t e j s z a p p a n

Bergmam & Со. cégtől Tét sehen a/Elbe
egyre nag óbb kedveltségiek és elter- 
jedségne c örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség go id ázásában való tolülmul- 
hatatlamágáért. E'.er ígi elismerőlevéi! 
Sok legmag/óbb kitiin!elés ! Bevásárlás
nál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosán 
a Steckenpferd véd jegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertá:akba;i, drogériák

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonl nképpen kitűnő Bergmann Maiié
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

Olcsó könyvek! 
аз Шпвпаеиаа uó.ivsna.uóí

az Obcrhiuter - féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.

Nyomatott az Gberlauter-félc könyvnyomdában, Kt veváran.


