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A g a z d a k ö r ö k  s z e rv e z é s e .  nem ismervén a helyes befek- miszerint természetesnek találjuk,
I b tetes módját, a gazdaság jövedelmé- hogy a kisbirtokon való gazdálkodás

/ Mind nagyobb lesz azok száma, nek okszerű gazdálkodás által elér- helyesebb irányban nem fejlődött,
kik a földre éhesek és ennek meg- heto fokozását ; a könnyebb megél- Természetesnek találjuk, mert a kis- 
szerzésében a legelkeseredettebb ver- hetés feltételeit az anyagi boldogu- gazda nem olvas szaklapot, szakköny- 
sengés és licitálás folyik, nem csoda, egyedül a nagyobb területen való veket, melyekből a gazdálkodás illető 
ha napról napra emelkedik a föld gazdálkodásban keresik. számos dologról, de főleg a gazdál-
ára. Nem lehet elvitatni, hogy egyes kodás fejlődésről tudomást szerezhetne

Megnyilvánul ebben a törekvés- községekben, különösen okszerűen- nem látogat kiállításokat, nem hali- 
ben, ebben a versengésben a népnek fejlesztett uradalmak közelében kelet- gat felolvasásokat, melyekből isme- 
a hazai földhöz való nagy ragaszko- kezett egyes kisgazdáknak gazdálko- rétéit gyarapithatná, nem tagja egye- 
dása, buzdításul szolgál a kölcsönök- dási tejlődése, értékben emelkedett sületeknek, melyek a kisgazda gaz- 
nek könnyebb megszerzése és a pénz- a gazdasági állatok minősége, de nagy dálkodásának fejlesztésével foglalkoz
nék általános olcsóbbodása. Ha a föld általánosságban hiányos a gazdaságok nak és végül: nincs olyan szervezet, 
gazdasági értékének helyes meghatá- felszerelése. mely a kisgazda irányításával foglal-
rozására az elérhető haszonértékeket Általában a kisgazda az emelke- kozik, s a tőkének a gazdaságban
értékmérőül elfogadjuk és a förgal- dő közterhek és igények aránytalan v*hó jövedelmező befektetésére meg- 
mi árakat a szokásos földhaszonbé- fokozása által nem is úgy gazdálko- tanítaná.
rekkel szembe állítjuk, az eredmény i dik, mint apáitól látta. Már pedig Maga a földmivelési kormány 
az, hogy figyelmen kívül hagyva a megfelelő gazdasági eszközök nélkül sokat tett a kisgazda érdekében. Föld
földtulajdonos által viselt közterheket | silány igavonókkal a földet jól meg- míves iskolákat, baromfi-tenyésztési 
— a haszonbér a forgalmi ár 4%-nál munkálni nem lehet, a gondosan meg képző iskolákat állított fel, minta 
alig nagyobb, de 50/o-ot nem haladja j nem tisztított vetőmag gazt terem, gazdaságot szervez; és az állatte- 
meg — földmiveseink panaszkodnak, i csekély számú marhaállomány után nyésztési, tejgazdasági, szőlészeti felü- 
hogy a föld jövedelme szűkén fizeti | a földekből kivont táperő nem pótol- gyelőségek mind olyan intézmények 
meg a munkát, s ha a földekért ható. Nem vádként hozzuk fel ezeket melyeknek hivatása, rendeltetése a 
mindemallett oly magas árakat fizet- a kisgazdák ellen, csupán rámutatunk kisgazda gazdálkodásának fejlesztése, 
nek, oda vezetjük vissza, hogy né- ezen jelenségekre és hozzátesszük, De a földmives iskolából kikerülők

újra megindult beszélgetés s hangos tét- embert.
T Á R C  A. ! szésnyilvánitás összefolyó hangzavara töl- — Honnan tudja, hogy e hallgatás,

tötte el a szalon bóditó meleg levegőjét, ez elmerülés nem - e a legszebb elragad- 
W  (je ö még mindig a művészi tökélylyel tatás, a művészet előtti néma meghódolás

D rá g a  d iad a l. ! előadott csodaszép ritmusú zeneművet és az elérhető legnagyobb hatásnak fok
hallotta. mérője? Olyan kevés volna az önbizalma,

Irta: íabry Géza. д  lelke befogadta, felszívta, össze- hogy igazán a semmibevevést magyarázná
I# . . . . . .  süritötte annak legpárányibb hangfosz- ki belőle?N em ,— művész ur, — én önnek

A kiválóan tehetséges, művészi haj- ^  jg £g megbüvölt, lekötött képzelete nem hiszek. Magának az önkritikája,— nem
Rmokkal megvert, kissé elkapatott, túlírnom mjnj. hibátlan hangzású gramofon hi- ilyen szerény. Sokkal jobban elkapatták, 
idegzetű, szertelen érzékenykedésre hajló, ven reprodukálta azt mindazzal az mint sem ezt hihesse. Maga zajos dicsére- 
noiesen hiú törvényszéki jegyző, miután elvarázsIÓ müvészi erővel, amelyet Szent- tét követel tőlem i s ! 

ozóhajtásra még egyszer eljátszotta a .j. játékában érvényesített. Hangosan felkaczagtak a megkezdett
о mann meséi örőkszep melodiaju or- Merengéséből a fiatal ember suttogó évődésen s meghitt vidámsággal csak egy-

ld la t ,-  a zsuron résztvevő nagyobb tar- h reZzentette fel. mással törődve beszélgettek tovább.
ÍHUuVoTsva igyekezett fw g fs^ sz d o n  -  Hogy zug az elöltem közönyös A szalon közepén elfoglalt főhelyen
egyik távolahhi ahlaksarka felé. idegen emberek lapsa. Hogyan afektaljak — udvarlótól környezve — a kúriai bírói

Ott a sarokban a nagyobb társaság- a rnűértést! És maga, akinek elismerésére rangban levő törvényszék, elnök felesége, 
tói félrevonulva -ihitatos etrvedüliségben egyedül adok valamit, eszre sem vesz. Daruvary Gabriella, a teljes poinpazo szep- 
visszafojtolt lélek/ettél és a műélvezettől Mereven, mozdulatlanul ül itt s gondolatai, ségben tündöklő nagy fekete szemű, éreti 
kipirult arczczal Vértes Jolán hallgatta fe- kitudja, hol kalandoznak. Sem meg nem asszony szórakozott egykedvuseggel hali- 
sülten figyelve a dilettáns muzsikus hallgatott, se meg nem lat Jolán, igaz- gáttá az ezerszer hallott semmitmondó 
művészi magasságban járó hegedű-játékát, ságos cselekedett ez? Olyan rosszul bokokat s tekintete mindgyakrabban sikló t 

Már régen elhalt a hegedű vonójának játszottam? a barátságos sarok fele, ahol a fiatalok
Utolsó gyengéd érintésére kicsalt lehelet- A leány pajkos mosolyra derülve láthatólag pompásán mula tak.
szerűen sejtelmes végső akkord -  s az | boldog bflszkesseggel nezte a suttogó fiatal Ratartos, követelő szép asszony volt,
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nagy része a nagyobb gazdaságokban 
igyekszik szolgálatot keresni és isme
reteit nem hasznosítja a saját gazda
ságában a köz javára; az okszerű ba
romfitenyésztésre népünk nem helyez 
súlyt; a minta parasztgazdaságok át
alakító hatása az illető községre s 
legfeljebb a legközelebbi környék 
gazdáira terjed ki. A külömböző fel
ügyelőségek munkálkodása minden 
iparkodásuk mellett sem mutat fel 
kellő eredményt, mert hiányzik a 
faluban az a mozgató erő, mely az 
ezektől vett hasznos útmutatások 
megvalósítására törekednék.

Gondoskodni kellene tehát olyan 
szervezetről, mely a helyi érdekből 
kifolyólag kizárólag a helyi gazdasági 
ügyekkel foglalkozzék, mely a gaz
dákat egy érdekcsoportba tömörítse 
és a gazdálkodás fejlesztésére éppen 
a tömörőlésben rejlő anyagi, értelmi 
és erkölcsi erővel közreműködjék. 
Ezen szervezetet a falusi gazdakö
rökben véljük megtalálni.

Erre azt kaphatnék feleletül, hogy 
hiszen a falusi gazdakör vezetői a 
falúból kerülnek ki és igy hiányozni 
fog a szellemi képesség a vezetésre 
és a gyakorlati irányításra. Ez nem 
áll. Szervezzünk csak falusi gazdakö
röket. Feladatuk ezeknek, hogy fo
kozzák a gazdák szakértelmét, gaz
dálkodásukat fejleszszék! Mindeneke- 
kelőtt igyekezzünk a kisgazdákat fa
lusi gazdakörökbe csoportosítani fejt
sük ki előttük a tömörülésben rejlő 
erőt és győzzük meg őket, hogy anyagi 
boldogulásukat egymás kölcsönös 
támogatásával sikeresebben mozdít

aki mindenkitől elvárta és természetesnek j 
találta, hogy szépsége előtt meghódoljon.

Máskülömben nyugodt, csendesvérű, 
a szenvedélyes fellángolásokat óvatosan 
kerülő józan egyéniség, aki mihelyt hiúsá
gát legyezhetve látta, megelégedett az 
elért langyos sikerrel.

Messzebb menni is akart és a veszé
lyes perzselő szerelmi kalózkodásra eddig 
nem is áhítozott.

Megnyugtatva és teljesen kielégítve 
apró győzelmeitől beczéző anyai jósággal 
engedte szabadon útjukra a pillanatra 
megszéditett fiatal embereket, sőt a ragasz- 
kodóbbaknak bizonyultakat önzetlen párt
fogással segítette előnyös házasságkötések
hez, s maga örvendezett legjobban a 
fiatalok boldogságán.

Gyermeke nem volt, férjét pedig már 
inkább a poros akták és a vezető-állással 
egybekötött reprezentáczionális teendők 
érdekelték s igy bőséges ideje maradt az 
efélle ártatlan szórakozásokra.
Szeretett irodalmi olvasmányokkal és 
zenével is foglalkozni. Nagyon jó zongo
rázó hírében állott. Bár ezeket mostanában 
meglehetősen elhanyagolta s inkább a tár
sasélet apróbb örömeiben és mozgalmai
ban, az úgynevezett mindenről értesült- ! 
ségben és mindenben résztvevősben keres- j 
te kedvét.

A szelleme nem volt valami tulsá- '
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hatják elő. A mezei munka szünete
lése alatt tartson fenn a gazdakör 
alkalmas helyiséget, járattasson föld- 
miveseknek való szaklapokat szerez
zen be hasznos olvasnivalókat és 
nyújtson alkalmat arra, hogy a gaz
dák az olvasottak felett eszméiket 
kicserélhessék. Igyekezzék a gazdá
kat téli foglalkozásra buzdítani, ke
resse és jelölje meg irányát és fej
lessze azt. Ahol az iparnak csirái 
vannak, ha még oly jelentéktelennek 
is látszik azon háziipar, igyekezzék 
azt a gazdakör fejleszteni és a házi 
ipar termékeinek keressen helyben 
vagy vidéken elhelyezést. Foglalkoz
zék a vezetőség a lakosság gazdál
kodási rendszerével, annak hátránya
ival, jelölje meg a javitandökat, fi
gyelje meg a szomszédos községek 
gazdálkodását, annak általános ered
ményeit, a jót igyekezzék a helyi 
viszonyokhoz képest meghonosítani, 
a rosszra, mint intő példára rámu
tatni, foglalkozzék a népnek anyagi 
boldogulását gátló szokásaival, mu
tasson rá általánosságban annak kö
vetkezményeire és igyekezzék a ba
jokat egyesült erővel orvosolni. Sze
rezzen be baromfiakat, mozdítsa elő 
a baromfitenyésztést: fejlessze a 
marhatenyésztést és pedig elsősorban 
kellő számú és megfelelő fajtájú apa
állatok beszerzésére való buzdítással 
igyekezzék a rrftű vegyesállományú 
marhákat nemesebb fajuakkal pótolni 
és buzdítsa a gazdákat takarmány 
termelésre, a marhaállomány szapo
rítására és a föld termőképességének 
fokozására. Vegye kezébe a tejszö-

gosan sziporkázó, de elég művelt volt 
ahhoz, hogy a férje társadalmi állása által 
nyújtott tekintélyt egyéni fogyatkozások
kal ne veszélyeztesse s igy a kisebb vi
déki városban az első asszony szerepkö
rének közmegelégedésre megfelelhetett.

Ezt általánosságban el is ismerték 
róla s úgy magok az asszonyok, mint a 
jobb családok leányai kitartó figyelmes
séggel keresték barátságát és jóakaratu 
pártfogását.

Á legutolsó időben a leányok közül 
Vértes Jolán volt a kedvencze.

Élénk vérmérsékletű, ügyes mozgású 
barnás arczbőrű, koromfekete hajú és 
szemű, magas karcsú növésű leány, akinek 
pajkos csipkedő nyelve sokszor igazán 
meglepő szellemességgel pergett.

Amellett ábrándos, a művészetekért 
rajongó, finom fehér, azokat meg is értő 
és átérző lelkületű.

Különösen szerette a költeményeket 
és a zenét. Magának ugyan egyikhez sem 
volt tehetsége és ezt mint eszes és okos 
leány hamar fel is fedezvén, korán felha
gyott a környezetre annyira kínos zon- 
goranyaggatással.

Ahelyett a rajzhoz és festészethez 
fordult, ahol azután különösen a karika
túra-rajzolásban meglepő ügyességre is 
vitte.

A inüvészetszeretet hozta őt közeleb

vetkezet szervezését.
Támogassa a gazdákat jó vető

magvak és gazdasági eszközök be
szerzésében, ismertésse meg őket az 
okszerű gazdálkodáshoz szükséges 
kisgazdának való gépekkel és egyéb 
eszkezökkel, kisérje figyelemmel a 
gazdálkodás terén előforduló újításo
kat, azok eredményét, egyes gazda
sági termények vetésével az e célra 
közösen bérelt kisebb területen te
gyen kísérletet. Tavasszal kiküldöttje 
által járja a határt, ezek az ugyana
zon minőségű földben a jobbak kö
zött rossz vetéseket találnak, mint \ 
föld kizsarolásának rossz vetőmag é t  
rossz szántásnak bizonyítékait. Az 
ilyen földek gazdáit jóakarólag figyel
meztessék és buzdítsák, hogy ok
szerűbb gazdálkodást folytasson, lá
togassa meg a minta parsztgazdasá- 
gokat, a földmivesiskola gazdaságát 
és évi zárvizsgáit; a látottakat és 
hallottakat a kör tagjaival ismertesse 
végül tömörítse a gazdákat a termé
nyek közös értékesítésére.

H Í R E K .
— Búcsú. F. é. október hó 15-én 

kedden lesz a helybeli róm. kath. templom 
védszentjének szent Teréznek az ünnepe. 
Ezen napon d. e. 10 órakor ünnepélyes 
szent mise lesz, prédikációval. A helybeli 
lakosok nem igen ünnepük meg ezen na
pot, mert rendesen hétköznapra esik. He
lyette azonban az utána következő vasár
napon szokott nagy dáridó és dinom-dá- 
nom lenni. Azt hiszük, hogy ezen vasár
nap elmúltával egy néhány fej be verésről 
és bicskázásról is lesz alkalmunk beszá
molhatni.

bi barátságba Szentpáli Ákossal is.
A hiú, bámulathoz és zajos sikerek

hez szokott dilettáns hegedűművész, akit 
csupán úri származása tartott vissza attól, 
hogy hegedűvel keresse meg a kenyerét, 
már akkor, midőn a kisvárosba került s 
első ízben volt alkalma egy jótékonyczélu 
matinén játszani, — hirtelen támadt bizo
nyossággal megérezte, hogy az a törvény- 
széki elnokné mellett az első sorban be
hunyt szemmel ülő és figyelő barna leány 
tudja legjobban méltányolni és megérteni 
az ő művészi egyéniségét.

Amikor azután bemutatták neki s 
alkalma volt annak a keresetlen igazság 
egyszerű s mégis annyira jellemző szavai
val elmondott elismerő kritikáját meghall
gatnia, kellemes meghatottsággal érezte, 
hogy sejtelmében nem csalódott.

A művészi hiúság gyengéden és 
számítás nélkül simogatva már megfogva 
is volt.

Ilyen előzmény után a melegszívű 
poétikus lelkületű ifjúság között a többi 
könnyen magától megy.

A leány sem maradhatott közönyös 
a figyelmes udvarlással szemben.

A hiúság után megmozdult a szivük is.
És ha egyszer a fiatalok szive meg

mozdul, lehet - e más belőle, mint szerelem?
Az az édes, sok árnyalatú, megható, 

könnyekre fakasztó magasztos, boldogság-



ten
Bél
főn
ly*
na
sz<

■fi
rá
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6920/912 tikvi szám. községházánál 1912 évi novemb. hö 26
* . . . . . .  r . . napjának d. e. 9 órakor fog megtartatniÁrverési hirdetményi kivonet. Íelen árverési feltételek mellett, melyek

/ .................................. úgy a tlkvi hivatalban mint Delibiát köz-
/  A kevevarai kir. j bíróság mint tlkv. ségházánál a hivatalos órák alatt bárki

hatóság Dr. Franki. Sándor kevevárai által megtekinthetők, 
ügyvéd által képv. Bunda Jovan delibláti 3. A kikiáltási ár a becsár.
lakos végrehajtatónak Jancsa Zsiván és 4, Ezen nyilvános árverésen a fenti
Krisztina deliblati lakosok végrehajtást íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
szenvedett ellen hatr. 276 kor. 34 fillér adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál 
tőke ennek es P™£ *05 kor. toké után alacsonyabb áron nem fognak eladatni. 
1912 évi március 12-tol 1912 évi május 5. Árverezni szándékozók tartoznak
hó 17-ig jaro 5 /«j kamata es 2<6 kor. 34 az ingatlan becsárának 100/°-át készpénz- 
fill tőke után 1912 évi május 17-től 5 /0 ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kamata ezúttal 20 kor. 30 fill.-ben megái- kiküldött kezeihez leteni. 
lapított valamint a még felmerülendő költ- 6. A legtöbbet igéro illetve vevő
ségek nemkülönben a csatlakozás kimon- köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
dásával Szőllősy István és Truya Endre ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi- 
javára 28 kor. költség Zsiván jutalékára, teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
továbbít az egész ingatlanokra az oravicai tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
tkptár javára 400 kor. tőke ennek 1898 kizárásával az árverés nyomban folytatódik, 
évi junius hó 20-tól járó 8% kamata és v evő köteles a vételárat 2 egyenlő
12 kor. 60 fill, költség kielégítése végett . részletben és pedig az elsőt az árverés 
az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 146 §-a alap- jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
ján az alább körülirt ingatlanokra az ár- alatt a másodikat ugyanazon naptól szá-
verést elrendeli s annak feltételeit a kö- mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel
vetkezőkben teszi közzé. ! ári részlet után az árverés napjától járó

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér- ! 5°/0 kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
templomi kir. törvényszék területén fekvő adóhivatalnál lefizetni.
Delibiát község V. 256 (VI 584 VII. 907.) 7. Vevő köteles az eladott ingatlant
Iapsz. tlkvben foglalt következő ingatlanok terhelő és az árverés napjától esedékes
32 hrsz. 1 h. 800 n.öl I. o. szántó 303 k. adókat és illetékeket viselni és az ingat-
becsárban. 203 hrsz. 1 h. 800 n.-ől II. o. lan birtokába az árverés jogerőre emel- 
szántó 210 kor. becsárban. 59 hrsz. 1 hold kedésekor lép-
III. oszt. kaszáló 283 korona becsárban. 8. A tulajdonjog a vételár és kama-
117 hrsz, 1280 n.-öl 1084 kor. becsárban, fainak teljes lefizetése után jogerőre javá- 
Hutw. 600 n.öl kert 74 korona becsárban. ra hivatalból bekebeleztetni.
Hutw. hrsz. 1 h. II. o. kaszáló 188 korona Kevevárán 1912 évi szept. hó 8-án. 
becsaroan. 203 hrsz 1 hold 400 n.-ol III.
kaszáló 141 kor. becsárban. 12 hrsz. 1 h. Hajdú s. k. kir. albiró.
П. oszt. szántó 159 kor. becsárban. 32 hrsz д kiadmány hiteléül.
1 hold Hl. o. kaszáló 106 kor. becsarban. .

2. Ezen nyilvános árverés Delibiát Dinusz János, kir telekkonyvvezeto.

1
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■= Helyszini szemle. Az elmúlt hé

ten hétfőn időzött községünkben F a h r  у 
Béla a temesvári kultúrmérnöki hivatal 
főnöke /nég. két mérnöktársával, a he
lyben eszközlendő aszfaltirozás és csator
názás munkálataihoz szükséges helyszini 
szemle megejtése végett.

Ы Szüreti mulatság. A kevevárai 
ifiúsíg egy része ma este a „Magyar ki
rály szállodában“ tánccal és tombolával 
e g y b e k ö t ö t t  szüreti mulatságot rendez Az 
estleges tiszta jövedelem a helybeli sze
gény iskolásgyermekek felruházására lesz 
fordítva s azért a jótékony célra való te
kintettel felülfizetések köszönettel fogad
hatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. A zenét 
Kádul Vásza cigányzenekara szolgáltatja 
Beléptidij személyenkint 1 kor. Családjegy 
(3 tag) 2 kor. 40 fillér. A mulatság lefo
lyásáról jövő számunkban fogunk szólam,

=  Katonazenekar Kevevárán. F. hó 
5-én azaz az egy hét előtti szombaton a 
temesvári cs. és kir. 61. gyalogezred teljes 
zenekara hangversenyezett a „ Ma g y a r  
k i r á l y  s z á l l o d a “ nagytermében. A 
hangverseny minden egyes száma gondo
san kidolgozott művészi produkció volt. 
Közönségünk egy része azon tét^es felfo
gásban van, hogy a délvidéki katona ze
nekarok közül főleg csak a temesvári 29. 
gyalogezred szolgáltat kifogástalan műél
vezetet. Ezeknek véleményét, legalább a 
mi hitünk szerint feltétlenül megmásította 
volna a hangversenyen való személyes 
megjelenésük. A vendéglősnek azonban 
ajánlunk egyet-mást szives figyelmébe. Ha 
az ember hangversenyt rendez, akkor leg
alább 5-6 nappal előbb kell azt a közön
ség tudomására hozni és nem úgy mint 
ő azt tette, hogy az előtte való napon s 
akkor is Kevevára legkomiszabb és leg
haszontalanabb suhancának Soprony János
nak adta át a plakátokat kiosztás végett. 
Ez megbiztásának annyiban meg is felelt,

ha ringatózó szent, tiszta érzés, amely 
nem követelve semmit s nem gondolva 
semmi másra, megelégszik az egymás látá
sával, üdvösséget talál egy kézszoritásban 
s mámoros simogatást érez az egymás 
hangjától.

Ezen az estén már ilyen boldog álla
potban ültek egymás mellett.

És minden másról beszélgettek, csak 
szerelemről és a jövőről nem. De azért 
mindaketten úgy érezték, hogy a jövőjük 
ezentúl csakis közös lehet, mivel ők már 
lélekben eljegyezték egymást.

Ebben a pillanatban most még fáj
dalmasan esett volna nekik erről beszélni.

Durva megsértését látták volna abban 
fenséges érzelmeiknek. Béklyóba verését 
akaratuknak. Sárba tiprását a szent, égben 
járó gondolatnak, ahol most még angya
lok szövik-fonyák s készítik gondosan elő 
az ő sziveiknek is leni harmóniába való 
teljes egybeolvadását.

Nem. Ők még most csak egymás 
előtt is rejtegetve, szabadon fesztelenül 
akarták kiélvezni a szavakkal meg nem 
erősített el nem árult lelkivonzalom kimond

hogy — egy jó csomót elhajgált a sárba,gon
dolván,hogy így hamarább lesz készen. A 
vendéglős tapasztalatlanságának maga itta 
meg a levét, mert bizony a látogatottság 
nagyon sok kívánni valót hagyott hátra.

=  Káposztaleves és mózi. Hoffmann 
Henrik vendéglős az elmúlt héten csütör
tökön mozival egybekötött nagy káposzta- 
léestélyt Rendezett. A látogatottság nagy 
volt. A felszolgált ételek és italok, kifo
gástalan jók voltak. A kiszolgálás gvors 
és figyelmes.

=f Műkedvelői előadás. A helybeli 
fiatalság azon csoportja, amely már tavasz- 
szal is sikeresen mutatta be Guthi Soma 
egyik kacagtató bohózatát, ezen sikeren 
felbuzdulva nagyobb feladatra vállalkozott 
és ezért nehezebb és értékesebb darabbal 
próbálkozik meg, még pedig Molnár Ferenc 
a kitűnő iró egyik legjobb darabjával a 
„Doktor úr“-ral. A darab előadása szom
baton lesz a Hoffmann szállodában. Az 
esetleges tiszta jövedelem a szegény is
kolás gyermekek támogatására lesz for
dítva. A szereposztás a következő: Dr. 
Sárkány űgyvéd-Domnár Sándor. Dr. Sár- 
kányné-Bertoldi Rózsika, Lenke húga-Ma- 
linka Mariska, Marosiné nevelőnő-Berloldi 
Emma, Puzsér, a betörő-Viola Gyula, Csató 
rendőrfogalmazó Túri Vendel, Cseresnyés 
László-Takács Géza, Bertalan ügyvédjelölt 
Papp Dezső, Igazgató-Sepsey Zoltán, Föld- 
rajztanár-Marx Rezső, I. Rendőr-Szármes 
Dome, II. Rendőr - Domnár József Szoba- 
leány-Sepsey Zsuzsi.

— Tánciskola. S o u r o u  Pál a ná
lunk már előnyösen ismert okleveles tánc- 
tanitó f. hó 19.-én megnyitja őszi tánctan
folyamát, amelyre az érdeklődők figyel
mét felhívjuk.

— Hazug hir a délvidéki szerbek
ről. Egy pancsovai távirat alapján, azon 
hir terjedt el a fővárosi lapokban, hogy 
szerb mozgolódás észlelhető a délvidéki

hatatlan nagy gyönyörűségeit, amelynek 
olyan hathatós fokozója a bizonytalan 
bizonyosság, a szándékosan felébresztett 
kétely és az annak nyomán érezni akart 
rettegés is, amely százszor ezerszer veti 
fel a kérdést: hátha ő nem úgy érez, 
mint én.

Mindezt persze csakis azért, hogy a 
következő pillanatban ezen eshetőséget, 
mint teljesen kizárt lehetetlenséget álla
píthassuk meg s czáfolatot, megdönthetet
len ellenbizonyitékot találjunk egy tekin
tet, mozdulatban vagy egy melegebb hang
árnyalatban.

Isteni játék, amelyet csak a tiszta 
ifjúkori szerelem tud teremteni:

Tévedés csak ott van benne, hogy 
amit ők titoknak fogadnak el és akarnak 
tartani, azt mindenki más észreveheti, ha 
akarja.

Daruvárynénak elég volt egy pár fel
tűnés nélküli odavetett tekintet, hogy 
tisztában legyen a fiatalok önmaguk előtt 
is féltve őrzött titkával.

És felfedezése, úgy hatott reá, mint 
valami súlyos, igazságtalan bántalom, el

szerbek között. Ez a hir élénk feltűnést 
keltett az egész Délvidéken, de nem bi
zonyult valónak. Ez a hir nem egyéb, 
mint valami meggondolatlan ember agy
réme, mert a Délvidéken, az Aldunán, a 
szerh határral szemközt sincs semmiféle 
mozgolódás és a szerbek oly nyugodtan 
viselkednek, mint az anekszió idején. 
Semmi okunk sincs tehát annak feltétele
zésére, hogy a délvidéki szerb lakosság 
bármily tekintetben is úgy viselkedjék, 
hogy az kifogásolható volna. Sokkal 
magasabb kultúrájú, okosabb és józanabb 
a magyarországi szerb nép, semhogy neki 
ilyesmit imputálni lehetne. Ajánljuk az 
illetékes hatóságok figyelmébe, hogy az 
ilyen híresztelések kitalájóját és terjesztő
jét nyomozza ki, csípje el és járjon el 
ellene a legszigorúbban.

Női felöltők, szőrme - áruk, kosztümök 
^ ' blúzok és pongyolák. -------

Fenyő József nöi felöl*áLnrúhá’
Temesvár — Belváros. 

Merczy.utca 12. * .. Telefon 11—96
Olcsó szabott árak. Külön mérték oszt.

viselhetetlen sorscsapás, amely egyszerre 
hirtelen, váratlanul szakadt reá.

.Alig tudta fékezni indulatait s palás
tolni lelke elkomorodását. Erős fájdalmat 
érzett. Úgy ítélve, hogy megszégyenítés, 
megalázás érte.

Ha Szentpáli Ákos úgy tett volna, 
mint a többiek eddig mindnyájan, hogy 
előbb az ő szépsége előtt hódolt volna 
meg, kielégített s öntetszelgő hiúságával 
most ő munkált volna a legnagyobb 
buzgósággal a fiatalok házasságának 
létrehozásában.

De igy vad gyűlölet ölte ki egyszer
re szivében a leány iránt eddig érzett 
anyáskodó szeretetet.

Álnok, eltiprást érdemlő sziszegő kí
gyónak tartotta, aki rut háládatlansággal 
gőgös, elbizakodott kacztr csábitó lett 
most hirtelenében a leány előtte, akinek 
pedig semmi más bűne nem volt, mint az 
hogy bájos szeretetreméltóságával az első 
perctől kezdve le tudta kötni a fiatalem
bert, mielőtt még Öméltósága kegyesen, 
szabadjára eresztett udvarlója lehetett volna.

(Folytatása következik.)

-------------------------------------------------- - Temesvár-Belváros, Merci-u. 12. sz. Telefon 11-77.
ahol remek csillárokat, valódi briliáns, értékes régiség és műtárgyakat, mesés olcsón vásárolhat.

=  Vadászfegyverek: Hamerles 70 K-tól, kakasos 28 K-tól K-tól fejebb. ==



4. oldal. „KEVE VÁ R A.“ 1912. október 13.

6874/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat!
A kevevárai kir. jbíróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Franki Sándor kevevárai 
ügyvéd végrehajtató javára Vojnov Viíályos 
mint Vojnov Szimon jogutoda homokosi 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 300 
kor. töke, ennek 1912 február 16 tói járó 
6% kamata 56 kor. 20 fül. eddigi, ezúttal 
20 kor. 30 fill.-ben megállapított, valamint
a még felmerülendő költség kielégítése
végett az 1881 évi LX. t, ez. 144 és 146 
§ - ai alapján az a'ább körül irt ingatlanokra 
az árverest elrendeli és ennek feltételeit 
a következőkben teszi kö'.zé:

1. Árverés alá bocsájtatnak : a ftemp- 
lomi kir. tvszék területén fekvő Homokos 
község 1762 sz. betétben foglalt követke
ző ingatlanok:

Á t  2487 hrsz. Szántó a Hegy I
dűlőben 170 n.-öl 1/6 része 14 kor. becs.

A f  2560 hisz. Szántó a Hegy I j
dűlőben 216 n.-öl 1/6 része 18 kor. becs.

A f  4392 hrsz. Szántó a II dűlőben 
1 hold 1516 n.-öl 1/6 része 266 kor. bocs.

A t  5183 hrsz. Szántó a Ili dűlőben
1189 n.-öl 1/6 része 103 kor. becsálban.

A t  5396 hrsz. Szántó a III dűlőben
2, hold 42 n,-öi 1/6 része 278 kor. becs.

A t  5631 hrsz. Szántó a IV dűlőben
1238 n.-öl 1/6 része 106 kor. becsárban.

Ezen ingatlan ju;a!ék 1/4 részére 
Vojnov András javára bekebelezett élet- 
hosziglani haszonélvezeti jog ezen árv. 
áLai nein érhetik.

2. Ezen nyilvános árversé Homokos 
községházánál 1912 évi novemb. hó 27 
napjai.ak d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a i Lí v í  hivatalban mint Homokos köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadán;.! 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
igéit ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kivül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép-

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 évi szept. hó 8-án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz Janos, kir telekkönyvvezető.

Homoki burgonya
méferaiázsánklnt Э k.-val

Wenner Miklós
helybeli isk. igaztónál

kapható.

M é h é s z e k !  s
Akik megbízható helyről, tiszta щ 
méhviaszból készült műlépet óhaj- J  
tanak beszerezni, forduljanak g  
bizalommal szatmári Szabó 1st- m 
ván méhészetéhez Pankota (Arad 
megye,) m ely méhészet amerikai Jj 
hengerpréssel készítet bármely g  
méretű műlépnek kilóját csórna- ■ 
goivá K. 5.60-ért szállítja után- jg 
véttel, mig viaszkészlete ki nem g  

fogy. g

Brock Illé s  és Fiai
K e v e v á ra .

Kiváló minó'ségíí tájborok raktáron
Kadarka, Risling Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ö - fehér.)

Hirdetéseket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.

Jan ies M ihály
szállodájában

kizárólag csak a világhírű

Pilseni sör
méretik ki poharanként 20 f i l l é r  

ár mellett.
Esténként cigányzenekar hangversenyez.

ízletes, jó koszt 
olcsó árak mellett 

kapható
LUDWIG szállodásnál

IsJElEIEiElElElElEJE] E1E1E1 EJ E1EIE1E1E1E1

a „Magy. kir. szállodában.

Könyvkötői műhelyemben
mindenféle e s z akmába  
vágó munkálatok a l e g 
n a g y o b b  szakértelem

mel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné.

T a n о n c
felvétetik =

Nyomatott Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


