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Decentralizáló kultúrát!
Az utóbbi esztendők nagyon 

megváltoztatták a főváros képét. A 
szükség és kényelemszeretet mind
azt megteremtette, amiért a külföld 
metropolisait irigyeltük, s a fejlődés
nek ez a processzusa minden vonalon 
egyre tart.

Bizonyára örülnünk kellene en
nek a ténynek, ha ez minket a vi
déket csak mint szemlélőket érdekel
ne. Sajnos azonban a dolog úgy áll, 
hogy a főváros hirtelen fellendülése 
jórészt a vidék fejlődésének kárára 
történik.

Mihelyt valami különösebb érték 
merül fel a vidéken, akár ember 
tehetségben, akár valamilyen termé
szeti lelet képében, nyomban viszik 
a fővárosba, hogy „kellő milliőbe“ 
helyezzék. Szóval a főváros rohamos 
fejlődése olyan az országhoz képest, 
mint a vízfejű kórja. A fej egyre 
nagyobb lesz, és a test egyre seny- 
ved.

Nézzünk csak egy pár példát. 
Hazánk leletekben gazdag ország.

Kétezer esztendővel ezelőtt rómaiak 
laktak földjén, s mindennapi dolog, 
hogy oly emlékekre bukkannak a 
földben ásás közben, vagy más mó
don, melyek ebből a korból marad
tak reánk.

— Mi történik ilyenkor? Helyre 
állítják az emlékeket? Hajlékot emel
nek föléje, hogy az ország különféle 
részéről és külföldről eljöjjenek az 
érdeklődők? Szó sincs róla. Kiszáll 
egy bizottság és elviszik Budapestre, 
a Nemzeti Múzeumba.

Ha egy - egy vidéki színtársulat
ban feltűnik egy - egy tehetséges 
csillag, élvezi a közönség sokáig? 
Dehogy! Egy szép napon megérke
zik a jószimatu pesti direktor és 
viszi magával. Igaz, hogy az a szí
nész vagy színésznő a vidéki dicső
ségből segédszinész szerepekbe esik, 
de mit bánja ő, mikor álmainak ál
maihoz jutott el, a pesti deszkákhoz!

És a processusnak meg van a 
maga negativ oldala is, amily mér- 
lékben szívja fel a főváros a vidék 
értékeit, oly mértékben szórja ki 
magából a kétes existenciák ezreit.

Letört ügynökök, hajótörött kereske
dők megveszik maguknak az obiigát 
fehér nyakkendőt c: aranykeretes 
cvikkert - tiz évvel ezelőtt még mo
noklit vettek, de ma i ír ez gyanús 
és mennek a vidékre „vállalkozni.“ 
Ezek azok az urak, akik varrógépet 
adnak el és másnap megérkezik a 
100 kötetes diszkötésű Pityi Palkó 
jubileumi kiadása. Akik pénzt sze
reznek kölcsön, oly szolid feltételek
kel, hogy három hét múlva az áldo
zatnak utolsó párnáját húzzák ki a 
feje alól.

Ezek ellen az emberek ellen 
csakis műveltséggel, a kultúra fegy
verével lehet védekezni. Ennek pe
dig ott kell kezdődnie, hogy a vidék 
felismerje az erőt, mely felett ren
delkezik, hogy megbecsülje s ne 
kótyavetyélje el egy tál lencséért a 
hivalkodó nagyvárosnak. Mert nem 
a vidéki közönség érdeklődéstelensé- 
gén múlik az, hogy vidéken pang a 
kultúra, hanem a vidék érdeklődése 
aparát hibába esik, mert nem kap 
megfelelő kielégítést.

Azonban örömmel látjuk, hogy

T A R C A.
— M —
Hófény.

A weskjöldi csúcs már messze mö
göttünk maradt, izzó hómezők választot
ták el tőle, melyek bevilágítottak az éjbe. 
Vacsoráztunk a menedékház terraszán. 
A hófúvás megszűnt, és csodálkozva bá
multunk a pólusra, a honnan időnkint iv- 
alakban futott le egy-egy planéta.

Mr. Brosches, a vezetőnk unta meg 
leghamarabb és sürgette, hogy feküdjünk 
le, mert hajnalban tovább szándékoztunk 
menni, hogy a Pechálig jussunk. Bemen
tünk a menedékház szobájába, hogy nyug
vóra térjünk.

Kellemetlen nedves szag tekergeti a 
levegőben s elfacsarintolta az ember orrát, 
amint a tiszta szél mentes éjszakából be
lépett. Eddig csupa hófúvásban volt ré
szünk, áztunk —fáztunk, most pediga hideg 
megenyhült, kellemes átható volt a levegő 
s a tüdőnk tágulva itta be odakint. Elha
tároztam, hogy a ver indán alszom. Kint 
maradi Mr. Brosches is. Ellen is a gyö

nyörű, szőke svéd leány, akinek csodálatos 
fizikumát mindnyájan bámultuk. Gyöngéd 
és kedves voh, de az izmai acélosak, min
dig kitartott velünk, sohasem panaszkodott 
s ha kérdeztük, hogy fáradt-e, csak mo
solygott.

Prémekbe burkolózva feküdtünk le 
a rögtönzött fekhelyre. Mr. Brosches a kö
vetkező pillanatban melyen aludt. A bun
dák, melyek fölösen betakarták, ritmiku
son emelkedtek mély lébkzése szerint.

Elnéztem őket és nem bírtam elalud
ni, a sok uj benyomás, az éjjeli tájkép 
felizgatta az idegeimet. Valami különös 
érzés volt az alvó emberek mögött hideg- 
leheletli lakatlan vidéket nézni, amelyek 
a maguk éleitelenségében úgy tetszettek, 
mintha a végtelenséget akarták volna betöl
teni. „Végtelenség ! “ Igen ! ennek a szónak 
a fogalmához jutottam közelebb!

Hánykolodásomban Ellen hangja 
szólított.

— Ne nyugtalankodjék! Ha nem bir 
elaludni, inkább nézze nyugodtan az eget. 
A hányódással az idegeinek árt, mig emigy 
szép látványban is van része.

Közelebb húzódtam. Ellenhez, s már

nem is álmosan csak pihenésképen nyuj- t 
tóztam végig a bundán. Ellen sem aludt. 
Néztük együtt a szűzi mezőket és a távo
li fehér éji madarak szálltak halk rebbe- 
néssel a levegőben és a csillagok egyre 
hulltak. Amint megláttunk egyet - egyet 
esni, figyelmeztettük egymást rá. És el
kezdtünk diskurálni együgyű dolgokról, 
hogy mindenkinek van egy csillaga, aztán 
Flammarionról beszéltem gyermeki rajon
gással és - igen a gyermekkorunkról is el
mondottunk emlékeket, s a mig fölöttünk 
szállt az éj, mi régi meghitt barátok lettünk. 
Ellen beszélt az otthonáról, a csecsebecséi
ről és beszéltetett magának magamról.

És én beszéltem :
Lássa Ellen, minálunk nem lehet 

becsületesen beszélni a lányokkal. Nálunk 
a lányok vagy kacérok, vagy büszkék, 
miiidenképen fáj őket szeretni. Sablonos 
szamárságokat kell nekik mondogatni és 
léha üres szellemeskedést. Szép nyakken
dőt kell hordani. Messzi innen fekszik 
a mi városunk, kicsiny emberekkel, akik 
közé mégis visszamegyek, visszamegyek 
szeretettel, inert azért kedvesek nekem ők, 
igy is, a nyomorúságos apró emberek a
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itt-ott kezdik felismerni a kor tüne
teit, - már pedig minden orvoslást a 
diagnózisnak kell megelőznie. Szom
bathely például olyan történeti kiál
lítást tudott rendezni, amelynek meg
tekintésére nemcsak a főváros, hanem 
a művelt külföld is sietett. Hódme
zővásárhely olyan kerámiai ipartele
pet létesít, melyhez hasonló agyag- 
műiparnak nem akad párja a kon
tinensen. Ma már vidéken olyan 
művészeti lapok jelennek meg, a 
melyek nem hiányoznak egy budapes
ti kávéház asztaláról sem. A vidék 
több városában kulturházakat építe
nek, a melyek hivatva lesznek a 
helyi nevezetességeknek befogadá
sára.

A képzőművészet témákért, disz
pozíciókért régi barátja a vidéknek. 
Örömmel látjuk, hogy a szolnoki, 
nagybányai festőtelepek mennyire 
közelebb viszik a népet a képek sze- 
retetéhez. Sőt kezdjük már megszok
ni, hogy a vidéki kiállítások anyagi 
sikerrel is járnak, megveszik és meg
becsülik a képeket.

Azonban minden vonalon radi
kálisan kellene fellépnie a vidéknek. 
Ott van az Erdélyi Muzeum követen
dő például, mely rátette a kezét az 
erdélyi leletekre.

Hiszen ha a vidék képes lesz 
kulturális tevékenységét a maga 
teljes mértékében kifejteni, jól fogja 
magát érezni az intelligencia, és nem 
fog oda törekedni, hogy ha csak le
het a fővárosba jusson.

A kultúrához azonban pénz kell.

maguk gyarlóságában. — És Ellen csodál
kozva hallgatta az én mesémet, furcsa, 
hazug nyomorúságos energiátlan és mégis 
édes, intim bohémkedésekről, ámde az 
éjszaka hideg levegőjében szava melegsé
ge lehűlt és gyakran táncoltak a szemünk 
előtt hajnali kétségbeesések : sarki kávé
házak. . . ahol az ember nem tudja, hogy 
mit csinál s a cigány naiv szentimentális, 
szomorú kupiét húz a fülébe, aztán haza
térés, s a konflisok, azok a sáros, undok, 
fekete ládák.

És Ellen az ő körülhatárolt fehéréleté
ből csodálkozva nézett rám, beszélt a tor
názó, csontos svéd fiukról és megígérte, 
hogy másnap megmutatja a muszkliját.

Hajnalban indultunk tovább. A ke
resztül virrasztóit éj megviselt, hiszen 
hosszú, fáradságos utakat váltottunk rö
vid pihenőkkel: de valami leírhatatlan 
kéj volt bizonytalan léptekkel haladni le
felé a meredek ösvényen s bátran szembe
nézni szédítő mélységekkel. Ellen fáradtan 
mosolygott és belémmarkarolt. A Sarjekkel- 
jaken 2100 méteres csúcsát jártuk, ernyedt 
izmokkal, de Ellen tréfálkozott és kacagott. 
Levetette a fekete szemüvege*, amit azért 
viseltünk, hogy ne vakítson a hó hogy ne 
kápráztassák a fehér szűzi mezők. Mámo
ros diadalmas ut volt!

S akkor újra emlékeimről szóltam.
Lássa Ellen igy megyünk Bohémiába 

Budapesten. Most újra fáj a hideg, becsű-

Az a kérdés, hogy kik adjak ezt a 
pénzt ?

Ha a vidéki ember a fővárosba 
rándul, azt mindig megfelelő bankók 
kíséretében teszi. Végigjár minden 
látnivalót, színházat, orfeumot, tár
latot. .

Ha a vidéki ember nem fogja 
sajnálni ezt a pénzt nem idegen he
lyen, hanem a saját otthonában kiad
ni, ha megfogja érteni azt, hogy ez
zel a saját jólétének és kulturkör- 
nyezetének az alapját építi, akkor 
meg lesz ez a pénz. És ha a közön
ségben meg van ez a kulturkedv, 
akkor a vidéki direktor azzal fog 
válaszolni a szerződésszegésre csábi
tó pesti direktornak, hogy többet 
fizet a színésznek, mint a mennyiért 
elvinnék.
És ha a piktor megkapja a képei
nek értékét, neki mindegy lesz, hogy 
nem a pesti Műcsarnokban adta 
azokat el.

A kultúra decentralizálása első
sorban is a vidéki közönség áldozat 
készségén fog múlni.

A decentralizáló mozgalmak újabb 
példái — bízunk benne — követésre 
találnak. !

H Í R E K .
=  Kinevezések. A m. kir. vallás és 

közoktatásügyi miniszter Gyulai László hely
beli áll. fiú polgári iskolai helyettes tanárt 
1913. évi január 1 - én kezdődő hatálylyal 
a X. fiz. o.-ba rendes tanárrá nevezte ki.

Kinevezte továbbá Pribis Ilonka kis 
asszonyt, lapunk egyik munkatársának 
Pribis Ödön ny. jegyzőnek a leányát, a

letes, szűzi észak.
Ellen csak kacagott, és magával ra

gadta az én lelkemet is, a szemeim csillog
va melegédtek lányos könnyedségén és 
életvidor fiatalságán.

Akkor jött közbe valami. Társaságunk 
egyik szeles tagja, egy rokonszenves fran
cia mérnök az egyik fordulónál lezuhant 
és szörnyet halt. Ott északon nagyon 
komor a halál, sötétebb mint másutt, és 
Ellen kacagása megfagyott. Nem láttam 
többet nemtörödő jókedvben, bohókás vi
dámságban : újra rálehelt az ott mindent 
körülvevő hidegnek tiszta komolysága. 
Mikor Ringatsóban elváltunk, mert ő ott
hon volt már s én onnan Gőteburgba ha
józtam, férfiasán megszorította a kezemet 
és azt mondta :

„Maguk tudnak nevetni, de nem 
tudnak sírni. .“

Egy szempillanat alatt végigszaladt 
a lelkem filmjén sok ezines napom és éjem, 
boldog finom szomorúságaim s tiszta 
lánynevetés csendült a fülemben és vála
szoltam.

„Kedves Ellen, akkor nekünk jobb“
Rámnézett, a tekintetében volt egy 

szemernyi gúny. Azt gondoltam nem baj, 
nem érti. Honnan ismerné ő a mi szépsé
geinket ?

Ma hajlandó lennék iróniáját oda
magyarázni, hogy nagyon is megértette.

trencséni áll. felsőbb leányiskolához se- 
gédtanitónővé a XI. fizetési osztályba va
ló sorozással.

=  Kinevezés. A legutóbi hivatalos 
közli, h o g y  az Igazságügyi miniszter a fia
talkorúak temesvári felügyelő hatóságának 
tagjává, a kevevárai járásbíróság területé
re B e r k e s  József, r. k. s. lelkészt ne
vezte ki.

=  Uj tartalékos zászlós. A jan 1-i 
hivatalos lapban olvassuk, hogy a Hadügy
miniszter Dr. R o s e n b e r g  Mór, helybeli 
ügyvédjelöltet tartalékos zászlóssá nevezte 
ki a honvédséghez.

=  Előléptetés. A vallás és közokta
tásügyi miniszter R a j c s á n у i Ernő hely
beli polg. isk. tanárt а X - ik fizetési osz
tály második fokozatába léptette elő.

— Eljegyzés. Községünkben bizonyá
ra élénken emlékeznek még vissza Ticse- 
rics János betétszerkesztő telekkönyvve
zetőre és annak családjára, akik most Esz
tergomban laknak. Mint most megtudtuk 
kedves és szép leányát T i c s e r i c s Etus- 
kát eljegyezte S mé l i k  János Stomfáról.

— öngyilkosság. A kevevárai járás
hoz tartozó Temessziget községben ked
den este 6 órakor szolgálati fegyverével 
főbe lőtte magát egy Farkas József nevű 
veszprémi születésű csendőr és rövid 
szenvedés után meg is halt. Az illető már 
reggel általános kedvetlenségről, és rosszul- 
létrőí panaszkodott s ezen állapota a nap 
folyamán sem enyhült, sőt rosszabbodott. 
Kosztolácz szerbiai községgel szemben 
teljesítvén szolgálatot, felmentésért telefo- 
nirozott, amely nemsokára meg is érke
zett. A küldött kocsival a temesszigeti 
őrsre visszaindulva, a kocsiban követte el 
az öngyilkosságot. A dördülő lövésre a 
kocsis hátranézvén, a csendőr már hálál- 
tusáját vívta. Segítségről szó sem lehetett. 
Az öngyilkos oka ismeretlen.

— A villanyvilágítás. Már sokszor 
hirt adtunk arról, hogy villanyvilágításunk 
nemsokára üzembe helyezhető. Ezen hír
adásainkat aztán mindig megcáfolták elő
re nem látott körülmények. Egyszer nem 
érkeztek meg a gépek a kellő időben* 
máskor nem állott rendelkezésre a szük
séges személyzet, harmadszor meg az idő
járás volt a kerékkötő stb.

Most végre — ha csak megint nem 
jön valami közbe — abban a helyzetben 
vagyunk, hogy a közönségnek határozot
tabb és megbízhatóbb hírekkel szolgálha
tunk. Kollmann Mór a villanyvilágitási 
iroda vezetőjétől megtudtuk, hogy a szük
ségelt Diesl - féle motor már megérkezett 
és beállittatott, a transformátorokkal is 
rendbejöttek s az utcai karoknak több 
mint negyed része fel van szerelve úgy* 
hogy február 20-án Kevevára már vil
lanyfényben úszhat.

Ha híradásunk mindezek dacára most 
sem válhatik valóra a jelzett időre, azért 
Kollmann Mór urat illeti a felelőség.

— Feloszlott a Vásza bandája. Köz
ségünknek mulatni vágyó polgársága, de 
sokan mások is élénk sajnálkozással fog
ják tudomásul venni, hogy kiváló cigány- 
zenekarunk többé — kevésbé feloszlott. A 
zenekar legkiválóbbjátékosai, igy maga 
a prímás két fiával Fehértemplomra köl
tözködött. Egy másik része a bandának 
Tószögi másodprimással Resiczára ment 
el. Hallomás szerint nem is szándékoznak 
többé visszajönni, mert keveslették a lum- 
polásokat és mulatságokat.

Egy másik verzió szerint csak addig 
maradnak távol, inig a mostani lázas siet-



séggel épülő utakkal készen lesznek, mert letkezett, hogy a hambár alatti konyhában =  Helyes nevelés. Az anya; Mit
telnek a robot munkálatoktól.  ̂ Bármiként — disznóölés lévén — egész napon át kerestél, kis lanyom, a nevelésről szóló
van is, csak őszinte sajnálkozásunkat fe- tüzeltek s így a fagerendák valahogyan könyvben ?
jezhetjük ki, annál is inkább, mert az tüzet fogtak. Nagyobb kár nem esett. — Azt akartam megtudni, hogy he-
utobbi időben a zenekar nívója határozót- Utcai árús gyermekek. A nagy vá- lyesen neveltél-e?
tan emelkedett. A fiatal Sándor prímás rosok levegőjében nőnek fel ezek, fiúk és — ----------------------------------------------------
élénk ambícióval tanította a bandát az lányok vegyesen. A virágoktól a napi Л  \  1 l  Л o « * | i
idény legaktuálisabb darabjaira úgy, hogy szükségleti cikkeken át az újságokig alig ХТГ П О Ю  Ю Ю
máshonnan idejött urak sokszor csodál- akad valami, amit ne árulnának. így van
koztak cigányaink tudásán és a kor igé- ez minden nagy városban, köztük Buda- szabadkézből teherm entesen
nyeinek megfelelő előrehaladottságán. pesten is. Angolországban mozgalom indult « , „

Mi azt hisszük, hogy az elmentek meg a gyermekek ilyen alkalmazása ellen. eiauo.
még vissza fognak jönni, mint azt már A mozgalom vezetői hivatkoznak arra, Bővebb felvilágosítást nyújt
több ízben megcselekedtek. Bárcsak hí- hogy a gyermekeknek nagyon árt ez a Dr. B ozseszk y  ü gyvéd i irodája  
tünkben ne is csalatkoznánk. ! rogialkoztatas, mert miatta később telje- J J

=r Felruházott szegény tanulók. A sen hasznavehetetlenekké válnak a rendes _____________Kevevaran.____________ _
helybeli ovoda, elemi nép és iparostanonc- munkára. A kormány, szokás szerint, bi-
iskola karácsonyi ünnepélyén a következő zottságot küldött ki, hogy tanulmányozza 1291/912 végr. szám.
szegény tanulók kaptak jó meleg téli a kérdést, amit az el is végzett. A bízott- Í m m n á o í  b  í n d n lm  Л,1лг
ruhát: Kosár György, Schein Szojka, sag többségé hatarozottan követelte, hogy A r v e r e S l  h i r d e t m é n y .
Schuhmann József Göndör Anna Grau “ u tc a P S t á s '  Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
Regma Jámbor Maria, Mar m István, 3 T “ tntóSb ivei azróM  éz' évi LX. t.-c. 102 §-értelmébÍn ezennelBundra Peter, Dumitov Janos, Florea Dome, mi, annai is inKaDD, mivel az rajuk néz- hotrv az Obecsei kir iárás-Q^boin rivörP’v Sebein TÓ74ef Binnel ve nagyon súlyos erkölcsi veszedelemmel | K?znirre teszi, nogy az uoecsei ku. járás Schem uyorgy, öcnein jozser, nippel legtöbb trvermek elmulaba a nénzét bíróságnak 1912 évi Sp. I 412/4 sz. veg-József, Petku Szilard, Sándor József, Jal- A legionD gyermek elmulatja a pénzét következtében Dr Bartulov Gásnárо 1 ’ll МчНя Kosár Alnins Dalea András nagyon soknak meg az apja csak azért ,zese Kovetkeziepen di\ mrtuiov uaspaiSchwall Maria, Kosár Alajos, Dalea András munkába mivel imvis meo-él a kevevarai ügyvéd áltál képviselt Dr. Bal-Hornung Antal, Leaer József, Muller Ka- aem Jar munRana, mivé úgyis megei a iitrvvéd Oh-csei lakós iavára 444M;öbolr>7v Mária Osytermann ПЬр1- ba vagy leanya keresményéből. A bízott- ana ral и^Ууеа DO^caeiiaKos javara mroly, Miskolczy Maria, usztermann Dízel h n д т  tovább mpnt k. 82 t. s jar. erejeig 1912 évi október ho
la, Bauer Roza, Brettschneider Maria, Gal sa£ azonban nem állt me„ itt, tovább ment, foganatosított kielégítés véirrehalitásr/’rc- Qrtpinherf Anna Tsóti Katalin Ко- megkérdezte a nagyobb gyarak vezetose- logdnaiosuou Kieiegues vegrenaijiasZsotia, Speichert Anna. usou Katalin, KO mondiák" mint lehetne értéke utján le es 1800 kor. becsült kővetkezőrák Miron. Sztankov Ilona, Milinov An- g^t, hogy mondjak, mint lehetne értéké kukorica nvilvános árve-ollra Trbnlva Danira T prbleitrr Tanlra siteni az utcai árusításra kárhoztatott ingóságok, u m. киконса nyilvános aivegyalka, Irkulya Danica, Lechleiter Janka „vermekek ereiét á téren , F é résén eladatnak.
Kosár Terez, Racz Viktor. Noviczki Maria, г,Уе™екек erejet más téren. r,„yseges árverésnek a kevevárai kir
ív •, „ tu / T Pnmminíiii/n Q-znbé képét nem adtak a feleletek, semmikepen ,У, . тг v ; г 'Puinmikalko J., Pummipalko P., Szabó j , diilőrp intni i 7ért most p/on jarasbirosag 1912 évi V. 806 számú veg-István, Waldrich Lajos, Szakács Imre, Oros nem tudtak dűlőre ju ni, azért most azon i f0jvtán 444 k 32 f tőkekövetelés
Athanász, Oros Rakilla, Paneszku Kornél, t^ e l t l l t  ák Ike't ennek7 9 1 2 évi január hó 1^napjától
Paneszku Mileva, Sogor Ilona, Kornya . . йГцД?йч1п1 ? ’ kamatai váltódii és eddig összesen 150 k.
Traján Kóics Axentie Popáz Dezső, Jo- * =  Re|gl.ád öltözködik. Azt olvassuk, 52 .f;:ben, biróilag megállapított költségek
vanov Róza, Pavlov Vitalyos, Zsivkovics helnrádi hölewek öltözködnek a ereJeig alperer Szekelykevei lakasan a mar
Sztana, háború után ragyogó toalettet esinálnak, tizetett 200 k. és 70 k. belátásával leendő
Petrovics Zagorka, Pavlov Vehnka Sztoj- . ulnek a tükrök előtt, hogy igazán megtartásúra 1913 évi j a n u a r  hó 15
sin Leposzava, В mer Antal, Forral Géza, tesge^ek nz üszkübbi hősöknek. Sohase “ PJá“ k . délután, 3 oraja határidőül
Zs,ga .Jakab Faull Fngyes Adamov Juha. jobdan a be|„rik]i divalkereskedők- kduzetik es ahhoz a venni szándékozok
Grau Erzsébet, Horváth Borbála Klosz i .(|. e, incja edig sohase ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg
Anna, Kondor Katalin Kosár Emma, , tt fényesebben. Mi azonban gyak- bW  az e™‘tett ?ok (a.z 188i. ev’
Müller Janka, Zsiga Ayatha, Muntean An- ra«JjáBrtunk / S2erb fővárosban s ismer- LX. . ez. 107 es 08 § ai ertehneben kez-
na, Glavonics Katalin, Jovanov Maria, ' •' . . -di DaDaeaiv . elesánciát Ez a pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek
Jovánov Hajnalka, Schibelka Mária, Ко- j J . í ,0hón és kritika nélkül öltözködik, szükség esetén becsáron alól is elfognakadat
rák Zagorka Ivkoy Erzsébet. Összesen láttunk lakkcipőket, amelyek . Amennyiben az elirverezendiingo-
tehat 76 tanuló, akinek neveben halas ronayosak voitak, szaz koronás kalapokat sagokat masok is le es telulfoglaltattak 
köszönetét mond a nemes szwu adakozók- afatta ócska blúzt, gyémánt - nyak- es azok kielégítési jogot nyertek volna 
nak Wenner Miklós igazgató. j éket piszkos5̂ nyakon, moszkvai orosz bún- ?zerJ arveres az 1881 évi LX. t.-c. 120 §

=  Helyreigazítás. Karácsonyi szá- dat as mezítlábas gavallért, szalonkabátos ertelmeben ezek javara is ehendeltetik. 
inunkban tévesen közöltük a helybeli urakat, akik sárga és lila nyakkendőt vi- Kevevára 1913 évi jan. hó 4-én. 
szikvizgyárosok között létrejött egyezmént. seltek. Istenem, milyen szomorú idill lehet Orsó János, kir. bir. végr.
A szikviz ára bárkinek, tehát még a vi- az ĵ g belgrádi nő lila harisnyában, egy ______ __________________________
szont elárusítóknak is 8 fillér és nem 6 éííj vörösvirágos párisi kalapban, fekete .. ir .. .. „ ..|Г , — r- r i - . r i . -
fillér, amint azt közöltük. A nagy üvegek seiye,n.uhában és fehér keztyüben oda E1IhIÍ]1s 1Ih1Ie1Ih11hIIs 1ÍÍ5Is 11h1Ih1!s 1IhISI
ára 16 fillér. A kracherlik ára pedig 12 sjmuj az urához, a félkezü hőshöz, aki I I El Z 1  Г я ■
fillér. büszkén feszit el a Topcsideren. . .  КГПРк ISlPQ PQ МЯ1

— Bimbóhullás. Közvetlen a kara- =  A gyanús költő. Egy szerkesztő- U l U Ü I X  l l i U O  Ü Ű  I BÚI
rácsonyi ünnepek után hunyt el hosszabb ségbe kéziratot vilt egy fiatalember. Egye-
betegeskedés után Balogh István bankhi- nesen a szerkeztohoz kopogtatott be a r V e V 6 V d l d .
vatalr,oknak kicsiny fiacskája. A gyászo-, keziríittíd. Ад к^ п^ 1̂  a °v e ^. K iváló m inőségű  fajborok raktáron
ló szülők fogadják igaz részvétünkét! meny volt. A szerkesztő elolvasta a vei ь  j

ei. = Szerdán este tűz ш  ki set, t̂ueménnyei már Kadarka, Risling Kreaci,
zeiébeif fekvíf"kukoricás hambárjában, más lap â k®®£gében is? Bakator (Erdélyi Ó-fehér.)
é'kezte eíőttbaeloUoftak ‘Г м Х ^ е к ^ а  j -  Akkor honnan van ez a kék folt
szomszédság segitségével. A tűz úgy ke- a szemen . ----------- ------------------ ------------------------------------------------------------------
— •  , г - и м . »  » . о а Тя Ь ясЧ  Етя natív m ű k eresk ed éséb en  szerzi be, ér ték es m Ü fárS yaE t, Valódi b r i l l .Sok teiorís, meslakarA iia n.„ ^  csffl.roR yaM1 perasa sl6„VG2«. eins, és

Karácsonyi a andekait см«а
_  h i  m  г  D  | /  bámulatos olcsó, leszállított alkalmi szabott árak mellett vásárolhat.

V  T  к  К  Ш  ! U  К  (  K é p k i á l l i t á s  e  h ó  1 0 - t ő l .  S z a b a d  m e g t e k i n t é s0 I -pem esvár-B elváros, M erczy-utca. Telefon 11-77.

1913. január 1 2 ._____________________________ „К E V E V Á R A.“ 3 . oldal.
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„ KEVEVÁRA. “ 19l 3. január 12.

9171/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Gruics Milutin javára 800 kor. 
tőke és jár. és még felmerülendő kétsé
gek kielégítése végett az 188 ev* LX. t. 
ez. 144 187 és az 1908 évi XLI. t. ez. 27 
88-ai alapján és a 146 §-a értelmében 
Obrenov Vazul né szül. Dimitrievics Ange
lina homokosi lakos ellen a fehértemplomi 
kir. törvényszék területén fékvo Kevepal- 
lós községben és a kevepallósi 58 sz. be
tétben felvett következő ingatlanok:

A I. 551 hrsz. Ház 82 őisz. a udvar
ral 588 n.-öl és 552 hrsz. Kert a belte.ek- 
ben 308 n.-öl 5/8-ad része 2750 kor. 
becsárban. - mint az utóajánlattevo altat 
Ígért összegben az árverést Dunareana 
takarék és hitelintézet r. t. utóajánlata 
következtében az árverést elrendeli s an
nak feltételeit a következőkben teszi közzé:

A nyilvános árverés Kevepallós köz
ségházánál 1913 évi Január hó 28 nap- I 
jónak d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 1 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint Kevepa.lós község
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár az utó ajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiá ási áron 

alul nem fognak eladatni.
8. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 % “^  kész
pénzben vagy ovadékképes értékpapírban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg Lem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb i. éret nem tétetik az ingatlanok 
az utóaján a.tevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A 1 ’gtöbbet 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 
es kizárásával az árverés nyomban foly
tatódik.

7. Az u abb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkerésétől számított 
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptól 
számított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletben 
számittatik be.
Kevevárán 1912 évi december hó 1-én 

Hajdú s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

1225/912 végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c 102 {^-értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a kevevárai kir. járásbí
róságnak 1912 évi Sp. I. 589/9 sz. végzése 
következtében Dr. Abonyi Henrik keve
várai ügyvéd által képviselt Kreczuly 
György omlodi lakos javára homokbálvá- 
nyosi lakos ellen 107 kor. s jár. erejéig 
1912 évi december hó 3 foganatosított ki
elégítés végrehajtás utján lefoglalt és 720

kor. becsült következő ingóságok u. mint 
kukorica nyilvános árverésen eladatnak.

Melv árverésnek a kevevárai kir. ja- 
rásbiróság 1912-ik évi V. 1002/6 számú 
végzése folytán 107 k. tőkeköve eres en
nek 1012 évi aug. hó 30 napjától jaro о /„ 
kamatai és eddig összesen 52 k. 31 f.-ben 
biróilag már megállapított költség erejeig 
alperes homokbálványosi lakásán leendő 
megtartására 1913 évi Január hó 15napján 
d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ing óságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 
§-ai értelmében készpénzíizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs- 
áro.i alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le é s  felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az LX. t. c. 120 §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi jan. hó 4 - én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

Hi rdet és eket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.

Könyvkötői műhelyemben
mindenféle e s z a k m á b a  
vágó munkálatok a l é g 
ii a g у о b b szakértelem

mel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné,

T a n o n c
= felvétetik =====

Az Oberlauter-féle
könyvnyomdában.

L e h r l i n g
wird aufgenommen

in der Oberläuter’sche
Buchdruckerei.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára“ 2-ik számához,

676/912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102 § - a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a fehértemplomi 
kir, törvényszéknek 1912 évi 11017 számú 
végzése következtében Dr. Bartutov Gás
pár ügyvéd által képviselt Laskay Sán
dor javára . . . ellen 111 kor. 12 fill, s 
jár erejéig 1912 október 29-én foganate- 
sitott végrehajtás utján le és felülfoglalt 
és 700 koronára becsült következő ingó
ságok u. m. ló, kocs;, szerszám vongora 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevára kir. 
járásbíróság 1912 V. 756/2 számú végzése 
folytán 111 kor. 12 f.l tökekövetklés, en
nek 1911 április 19 napjától járó 6% ka
matai és eddig összesen 98 kor. 40 fillér
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Székelykevén alperes lakásán 
leendő megtartására 1913 evi jan. 
hó 4 napj.d. e. 10 órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfize
tés mellett 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 1912 évi dec. hó 20 napján.
( u :its Laj. kir. bir. végrehajtó 

1281 912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c 102 §-érte!mében ezennel köz
hírré teszi, hogy a kevevárai kir. járásbí
róságnak 1912 évi Sp. I. 24/7 sz. végzése 
következtében Dr. Bogdanov Vásza keve
várai ügyvéd által képviselt Slivovacsky 
Szofránné szül. Jankov Rakila delibláti 
lakos javára kevevárai lakos ellen 200 k. 
s jár. erejéig 1912 évi december hó 11-én 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 720 kor. becsült kö
vetkező ingóságok u. mint kukorica nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912-ik évi V. 1029/1 számú 
végzése folytán 200 kor. tőkeköveteies és 
eddig összesen 33 k. biróilag már megál
lapított k ö l t s é g  e r e j é i g  l e e n d ő  
megtartására 1913 évi Január hó 15 napján
d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
íi legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az LX. t. c. 120 §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi jan. hó 4-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

9063/912 sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság a szegedi kereskedelmi és Ipar
bank javára 1500 koro.ia tőke és jár. és 
a még felmerülendő költségek kielégítése 
vége t az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 187 
és az /908 évi XII. t. ez. 27 § -ai alapján 
és a 146 § -a  értemében Degya.szki 
Kosz a és trsai delibiáti lakos ellen a fe- 
heiv. mplomi kir. törvénye ék területén 
fekvő Deliblát köz a g jen és a delibláti 
IV 8! VI/487 és VII/24 laps/.tlkvben
íe.v t t :

I. a delibláti IV/82 (Vi/284 VI/487) 
lapsztlkvben f.Ivett: 182 hrsz. 1 hold 
1064 n.-öl I oszt. kaszáló 580 korona 
becsárban, 132 hrsz. 2 ho d I. o. szántó 
580 кол becs rban.

II. a delibláti VI/487 (: VÍI/1074 :) 
lapsztlkvben felvett 150 m. hrsz. 3 hold
I. o. 812 kor. becsárban.

III. , a de;ib!á i VII/24 lapsztlkvben 
felvett hrsz. nélküli 800 n.-öl kert 232 k. 
becsárban mint az uttóajánlattevő által 
igéit összegben azárverést dr. Franki Sán
dor kevevárai lakos utóajánlata következ
tében elrendeli és ezt valamint annak fel
tételeit a következőkben ezennel közhírré 
teszi:

A nyilvános árverés Deliblát köz
ségházánál 1913 évi Január hó 17 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint Kevepa lós község
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megiekimhetők.

1. A kikiáltási áraz utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 %-át kész
pénzben vagy ovadékképes értéKpapirban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánladevó által meg vettnek 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 foly
tatódik.

7. Az újabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre einelkerésétől számított 
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptól 
számított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletben 
számittatik be.
Kevevárán 1912 évi november hó 26-án 

Hajdú s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.




