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azoknak.
Intelligens kérése volt a nagyon 

is méltánylandó Park egyesületnek, 
amikor azt a bizonyos 600 koronát 
kérte, amelyet a község amúgy is 
szépészeti posztulátumainak fedezé
sére szavazott meg. Ez az egyesület, 
amely nem a község e l l enére ,  
de épen  mel l e t te ,  épen Csákjá
vá ra m é g  saját magának is a meg
adóztatásával óhajtja rendes utak 
által a község közlekedését, forgalmát 
a közjó érdekében emelni, lendíteni; 
ez az egyesület, amelynek igen he
lyesen, igen korszerűleg maga elé 
tűzött célja a község esztétikai arcu
latára is gonddal ügyelni, okos meg
értést követel meg reprezentásaink- 
tól, nem pedig ilyen iskolázatlan, 
korlátolt visszautasítást. Mert M. T. 
reprezentáns urak, önök elfelejtik azt, 
hogy ősapáink óta már elhaladt a 
kor fejünk felett. Ha ősapáink a hires 
kubini porfellegekben megadással, 
nagyokat prüszkölve sétifikáltak, ha 
ősapáink pálinkás illatú, büzhödt eper
fák alján élvezettel gondolkodtak a 
határőrvidék polgárositása felett: ak
kor mi, akik már a minden tekintet

ben magasra lendült modern kor gyer
mekeinek vagyunk bátrak b. enge- 
delmükkel magunkat vallani, talán 
már mégis okosan tesszük, ha por
talan utcán, hársfák illatában akar
juk a közjót szolgáló és forgalmassá 
emelendő kereskedelmünket lebonyo
lítani. De ha idáig, eddig az egyedül 
helyes és korunknak egyedül korres- 
pondeáló felfogásig még nem vitték 
volna, ha még a felfüggesztés dacára 
is a régi r e c s e g ő  k u l t ú r á l a t l a n  
n ó t á t  továbbra is dúdolni akarják 
tanácstermünkben mindenre, hogy 
„nem a d u n k “ : akkor igazán nem 
jogot, hanem ilyen e r k ö l c s i  botot 
kell Önök számára juttatni, de teljes 
keresztényi szeretettel és jóindulattal.

Hibás a képviselőtestület intelli
genciája is a képviselőtestület érthe
tetlen renitenskedésében. Mert, ha 
azok, kik tanulságukkal, bölcs és 
ékes szavukkal magyarázni, lelkesí
teni és az egyes kultúrjavaslatokra 
és kérelmekre szavazni volnának hi
vatva, indokolatlan távollétükkel ra
gyognak : akkor megint csak alig 
várható valami haladásos intézkedés 
vagy határozat a képviselők részéről.

A régi nóta.
Vannak emberek, akik soha sem 

okulnak. Még a maguk kárán sem. 
Pedig a férfi bölcseségnek ez az alap 
feltétele. Boldogulni, sőt a boldogság 
utján haladni a legnagyobb abszur
dum, ha az elhibázott ügyen nem 
látjuk a jövő helyes haladás útjel
zőjét.

A mi képviselőtestületünket fel
függesztette a belügyminiszter, mert 
örökös kvalifikálhatatlanságával éret
lennek bizonyította magát a község 
kultúrális ügyeinek vezetésére. Oly 
erkölcsi arculütés volt ez, amelyet a 
csak egy kevéssé is öntudatos testü
letnek meg kellett volna éreznie. Ha 
még ennyire sem vitte képviselőtes
tületünk az erkölcsi szempontok te
rén, akkor igazán méltatlannak tün
teti fel magát arra újból, hogy au
tonóm közjogaink hordozója legyen, 
így nem okult. Mert nem azért küldi 
őket a polgárság, díszes tanácster
mébe, hogy ott kerékkötője legyen 
a község magasabb kultúrszükségle- 
tének, hanem azért, hogy megérezve 
a kor szellemét, ott szószólója legyen

T Á R C  A.
— —

Az udvariasságról.
Minden finomság keletről származik 

— mondja egy ősi közmondás. Bizonyos, 
hogy az udvariasságok legkülönböző for
máit legtökéletesebben a keletiek fejlesz
tették ki. Kina például az udvariasságot 
az alapvető udvariassághoz száinitja, épen 
úgy, mint a nyugat az igazságosságot és 
bátorságot. A nyugat mindössze jó tulaj
donságnak veszi az udvariasságot, mint a 
tisztaságot, vagy a rendszeretetet, amelyek 
kívánatosak ugyan, de semmi szükség rá, 
hogy az ember az égbe jöjjön. Sőt a nyu
gati világnézletben valami ellenszenv és 
kelletlen bizalmatlanság nyilvánul meg a 
kínai erkölccsel szemben, nagyon gyakran 
hallani azt is, hogy az udvariasság valami 
bünfajta. Lessinget citálják, aki beisinerten 
kellemetlennek tartotta az udvariasság 
formáit és kötelességeit. „A német hazu
dik, ha udvarias,“ mondja a közmondás, 
amely életelve is lett sok németnek. A 
német úgy érzi. hogy őszintének és fara
gatlannak lenni egy fogalom alá tartozik.

Ha valaki azt mondja : „No majd beszé
lünk németül!“ akkor el lehetünk készül
ve gorombaságokra. A faragatlanság ilyen
kor az ellenfél rovására erkölcsössé válik. 
Minthogy az igazságosság jó és hasznos 
dolog és minthogy gyakran udvariatlan
ságra kényszerít, ez fogalomzavart okoz 
és azt hisszük, hogy a hasznosság nem 
az igazságosságban, hanem az udvariat
lanságban rejlik.

Lehr királyban erre céloz Kormwall 
hercege, amikor ezeket mondja :

— Ezt a fiút valaha dicsérték a nyit- 
szivűségeért; azóta csak azon erőlködik, 
hogy goromba legyen.

És megfordítva. Mert a tisztességte
lenség az udvariasság kellemes formáit 
használja és mert tisztességtelennek lenni 
bűnös dolog, a germán nyárspolgár azt 
hiszi, hogy a finom formák a megveten- 
dők. Az erkölcs — úgy véli — egy csi
szolatlan gyémántkő. Ugyanaz a logika, 
amely azon a véleményen van, hogy mert 
a hízelgés jámbornak tünteti fel az embe
reket, hogy hát a jámborok okvetlenül 
hízelgők egyúttal.

Szerencsére ez a logika a legritkább 
esetekben következetes. Az embereket

egy belső ösztön megakadályozza abban, 
hogy a praktikus életben állandósítsák a 
goromba, durva hangmenet. Az embereket 
kínosan érinti, ha őket neveletlennek tart
ják, jól lehet az ő elméletük szerint ez 
dicséretet érdemel. De azért vannak kivé
telek, a neveletlenség tudatos gyakorlói, 
akik szinte hasznosítják az említett foga
lomzavart. Gyermekkorom emléke egy go
romba hamburgi, aki szülővárosomba, Bré
mába jött időnként és a városon egy káp
lár modorában vesztegette a finom glase- 
kesztyiiket. A legjobb üzleteket csinálta. 
A hölgyek úgy okoskodtak, hogy minél 
gorombább ez az ember, annál finomabb 
a kesztyűk bőre. Ez az ember, aki gorom
baságaival a városnál is tekintélyre tett 
szert, egy szép napon elsikkasztotta a 
reá bízott pénzt és megszökött. Az embe
rek összedugták a fejüket:

Ki hitte volna, mondogatták, ilyen 
goromba férfi és mégis milyen tisztesség
telen !

Az udvariassággal szemben tanúsí
tott ellenszenvet én a németnél abban az 
okoskodásban találom, hogy: az igazság
szeretet erkölcs, a durvaság pedig az erő
sek hibája. A barbárok, akik Rómát meg-
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A haladás küzdelem, nem kényel
mes távoliét!

Nem is lesz Kevevárából kultúr- 
empórium soha se — amig tanácster
mében az ismert renitenskedő régi  
nóta járja.

Paull János
közs. képű. tag, földbirtkos.

Tanitógyűlés Kevevárán.
Kollmam Mihály.

Megvolt az első alkalom, amidőn 
a kevevárai járás tanitóságát, fiók
egyleti gyűlésünkből kifolyólag, imár 
az üj központi iskola falain belül, 
mint tisztes vendégeinket szívesen 
fogadhattuk.

Ők voltak az első űri vendégek, 
kiket az érdeklődés és kíváncsiság 
is, nagyrészben késztetett hatalmas 
kultúrpalotánk megtekintésére. Első 
találkozás az uj otthonunkban, amely 
bennünket örömmel és büszkeséggel 
tölt el; de egyszersmint fokozottnál 
— fokozottabban munkára sarkal, 
tettre hevít, s községi társadalmunk 
sójátságos jellege a kulturális evolú
ció jóakaratú felkarolásának elismeré
se — kifejezett megnyilvánulásban — 
oly hatással van reánk, hogy ennek 
erejétől lelkes törekvésünk, felődésé- 
ben lehetetlent nem ismer.

Bizony, ha visszatekintünk a közel 
múltba, a volt iskoláinkra, ha eszünkbe 
jut az a szétszórt slendrián állapot, 
a mely sok nemes ambíciónak meg- 
ölője és értékes alkotó erőnek kerék
kötője volt, ha eszünkbe jut akkori 
képviselőtestületünk csökönyös cinisz- 
musa, mely miatt minden haladás

döntötték, kevésbbé, mint a leigázott lati
nok érezték annak a szükségét, hogy kon
fliktusokat finom modorral kerüljenek ki. 
Az udvariasságot a gyávaság fegyverének 
volt. Reméljük, hogy az utódok az örök
ség jobb részét, az igazságszeretetet meg
tartják, mig a másikat, a durvaságot, el
távolítják maguktól.

Ősz.
A fákon egyre gyérül már a lomb,
Az őszi tájon szürke köd boronog

Itt-ott a hervadó avarba még 
Pár elkésett virág néz szerteszét.

Bús szivem elszorul, szegény virágok!
És végig érzem csöndes elmulástok. . .

ily hervadó virág az én szerelmem — 
Szivem virágos kertje tar, kietlen.

A rózsa-álmok, édes üde vágyak 
lm szétfoszoltak végkép, messze szálltak. ..

Jöhet most már száz édes kikelet:
Csak tűnődöm a tűnő múlt felett. . .

Szabadka Gyula.

pangott, szánalommal emlékeztetjük 
régi város atyáinkat a szarka tudo
mányára. (Be kár volt többet is nem 
tanulni!)

Egészen másképen áll ez ma, a 
midőn működésünknek tágabb sza
badabb tere nyílott, a midőn köz
ségünk áldozatkészsége jelentékeny 
lépéssel haladt a kultúra fokán.

Itt fogadtuk a környékbeli kar- 
társainkat és tanügybarátokat az új 
iskolában. Szinte tetszetős csodálko
zásaiknak adtak kifejezést a szép 
épület megtekintésére. No de meg 
is szülte a kívánt hatást a körülte
kintő szemlélet és szives fogadásunk. 
Rövides családi jellegű csevegés után 
megkezdődött a gyűlés.

A „Délmagyarországi Tanitóegy- 
let“ kevevárai fiókköre kedden f. 
hó 11-én tartotta meg alapszabály
szerű őszi közgyűlését az uj iskola 
egyik termében.

Wenner Miklós igazgató, mint 
fiókköri ügyvezető és örökös diszel- 
nök az ülést megnyitotta, s üdvözöl
ve a jelenvolt járási Össztanitóságot, 
főtiszt. Saberka Izidor román hitf.- 
és főtiszt. László János rk. hitf. lel
készt, továbbá a polg. isk. tantestü
let nevében megjelent Rajcsányi Er
nő h. igazgató-tanárt, kik jelenlétük
kel szívesek voltak gyűlésünk fényét 
emelni.

A hitelesítők és tudósítók kikül
dése után két új tag vétetett fel, 
Svégely Magda kevepallósi és Ivacs- 
kovics Sebők delibláti tanító illetőleg 
tanítónő személyében.

Molnár József kir. tanfelügyelőt 
és Schenk Jakab a D. T. E. örökös 
diszelnökét a közgyűlés táviratilag 
üdvözölte.

Több tagtársnak az utóbbi időben 
való elhalálozása fölött érzett mély 
részvétének a közgyűlés felállással 
adott kifejezést.

Müller Péter tanító felolvasása 
következet: „Az írástanítás kezdetén 
használandó eszközökről és azok egy
másutánjáról.“ Jól sikerült és beha
tóbb pedagógiai készültségről tanús
kodó felolvasásért neki a közgyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

„A tanító és a nép“ ről Lotz Fü- 
löp homokosi tanító szónokolt. Hosz- 
szasan, teljes részletekben kidolgo
zott választékos szabad előadásában 
messzeható pedagógiai tudásának tar
talmas lelki produktumát láttuk.

Értekezése folyamán rámutatott 
azon ferdeségekre, botlásokra, a me
lyek a tanító, pap, illetve az úr és 
a nép közötti visszaságnak és bizal
matlanságunk okozói. Hatalmas ér
vekkel, csattanos magyarsággal erő
sen ostorozza az alkoholizmust, mely 
napjainkban valójában orgiáját üli,

„k e  v e  v  A r a *__________
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melynek rohamos szabad terjengősét 
— káros következményeivel, bűnügyi 
és egyéb minden fázisaikban elszo
morító és elrettentő példáival, me
lyek egyre kelletlenebbül és fájóbban 
tárulnak szemeink elé — minden fá
radságunk és legjobb tudásunk latba 
vetésével is kénytelenek vagyunk 
tehetetlenül nézni.

A nyugati művelt államokban — 
úgymond — de főleg Sveiczban, hol 
a kultúra tán a legszabadabb szár- 
nyalású, hol az általános szabad vá
lasztójog a nőnek is juttatott szere
pet az ország dolgainak intézésében, 
hol az államhatalom népeinek boldo- 
gitását iskoláitól illetőleg tanítóitól 
várja, ott az alkoholizmus már rég 
hatyjú dalát fújta.

Szebb álmok megvalósulása, — 
mely búcsúzó édes magyar testvére
ink kezében a vándorbotot kenyérrel 
cserélné fel, s e röghöz sok fájó em
lékkel ragaszkodó kétségbe esett sz ív  
hömpölygő áradatát szeretettel és 
megelégedetten törölné le — csakis 
egy szabad, független demokratikus 
haza volna.

Egy jobb jövőt remélhetnénk tisz
tázott nemzetiségű kérdéssel seculari- 
sált illetőleg parcelázott püspöki és 
kincstári javadalmakkal az egész 
társadalom individuális érvényesülé
sével pedig bisztos talapzaton állana 
népünk ideális és altruistíkus fejlő
dése.

Hassunk tehát oda mi tanítók, 
hogy a nép gondolat és érzelem vi
lágához férkőzve bizalmának letéte
ményesei lehessük ! Jó a nép a ma
ga hamisítatlan karakterében, áthat
va a munka készség és életörömtől; 
csak tapintosan kell őt vezetni.

A kölcsönös bizalom, megértés 
egész más szuggesztiókat támaszt lel
kében, mint magára hagyatva, dif
ferenciálódva. Erre az axiómára épít
se fel a tanító egész ténykedését.

Lotz Frigyes kartársunk ily értel
mű élvezetes előadására a hallgató
ság lelkesen tüntetett. Az általa 
ajánlott határozati javaslatot, t. i. 
„tanítók kiküldetése néptanulmányo
zás céljából“ a gyűlés elfogadta és 
foganatosította.

Wenner Ferenc kevevárai tanító 
a fizetésrendezést, nyugdíj- revízióját 
és a szolgálati pragmatikát referálta, 
melyet a közgyűlés a saját némmi 
módosításaival elfogadott.

A pénztári jelentés és a pénztár
nok felmentvénye után több befolyt 
egyleti ügydarab felolvasása tudomá
sul szolgált.

A „Magyarországi Tanítóegyesü
letek Országos Szövetségének s z ö 
v e t s é g - t a n á c s á b a  a múlt gyű
lésen a fiókkörnek két képviselője
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Weimer Miklós elnök és Gyuricsics 
Miklós alelnök lett ki küldve.

Keszthelyi István kevepallósi igaz
gató meginterpellálja az elnökséget. 
Ugyanis neki nincs tudomása arról, 
hogy a tavaszi gyűlés alkalmával, 
a melyen ő is jelen volt bé lett vol
na választva az elnök és alelnök az 
országos szövetségtanácsba holott a 
„Délmagyarországi közlöny“ máj. 25- 
ik számú referádájában erről is meg
emlékezik. Felhivja egyúttal Atha- 
naczkovics Vlajkó homokbálványosi 
igazgatót, nyilatkoztassa ki ő is, hogy 
van- e erről tudomása, mert azon a 
gyűlésen ő is jelen volt. Athanacz- 
kovics Vlajkó hasonlóan nyilatkozik, 
hogy ő is csak az újság révén érte
sült ezen kiküldetésről.

Wenner Miklós elnök kijeleneti, 
hogy a temesszigeti gyűlés alkalmá
val őt és alelnök társát igenis ren
desen, a formák betartásával meg
választották az országos szövetségbe 
de akkor az interpelláló és igazoló 
tagtársak már nem voltak jelen gyű
lésen, mert annak végét be sem 
várták. Igazolja ezt Prebek Valéria 
és Fuchs Jakab hitelesitők, Mihajlo- 
vics kevevárai tanitó, becsület sza
vával erősiti ezt Gyuricsics M. alel
nök is.

Minthogy a hitelesitett jegyző
könyv s a kartársak tünusága szerint 
az elnök eljárása teljesen korrekt és 
egyenes volt, de mert ezen egyenes 
eljárásában meg lett gyanusitva, az
ért az országos szövetségbe való ki
küldetéséről leköszön. De leköszön 
egyszersmind a fiókköri elnökségről 
is, amelyet 27 éve nagy hozzáértés
sel és ügybuzgalommal töltött be.

Az ő eljárását és felfogását az 
alelnök is teljesen magáévá téve, 
szintén leköszön.

Mivel azonban egy elnök feltét
lenül kell, azért az alelnök még meg
marad a tavaszi közgyűlésig, ame
lynek első pontjai elnökválasztások, 
lesznek.

Ezzel az ülés véget ért, s a taní
tóság szétoszlott.

H Í R E K .
=  Megyebizottsági tagok választása. 

A kevevárai járás területén e hó 12- és
13.-án ejtették meg a megyebizottsági 
tagok választását. Az egyes kerületekben 
megválasztották a következőket: A keve- 
várái kerületben Behr Rezső nagykeres
kedő, Laczkov Lyubomir adójegyző, 
Nikolics Dusán községi főjegyző és Dr. 
Reichel Frigyes vezető járásbirót. — A 
homokbálványosi kerületben Jovanov Mi
los földmives, Dr. Péscha Miklós orsz. 
gyűlési képviselő, Romákov György föld
mives, Stefanovits István segédjegyző, 
Stojkovics Károly segédjegyző és Tomcsá- 
nyi Vendel közs. orv. — A delibláti 
kerületben ( ide 7 község tartozik ) Burg-

hardt János kereskedő Kevepallósról, 
Csermák Vilmos igazgató-mérnök Keve- 
váráról, Huber Kornél földbirtokos Homo
kosról, Kolárszky Péter közs. jegyző 
Deliblátról, Petry Zsigmond kincstári ispán 
Keveváráról és Rigyicski Vladimir közs 
jegyző Gályáról.

=  Uj doktor. E hó 8.-án a kolozs
vári Ferenc József tudomány egyetemen 
doktorrá avatták Spiller Jenő gyógysze
részt, akit körülbelül 2 évi itt tartózkodása 
révén községünkben jól ismernek. Gratu
lálunk.

— A 12. ügyvéd Dr. Jova György 
ügyvéd letelepedet községünkben s Ku- 
luzics Vazul közs. tanitó házában ügyvé
di irodát nyitott.

=  Eljegyzés. B e h r  Rezső porcellán, 
üveg, bútor nagykereskedő, a mai nap fo
lyamán tartja eljegyzését H ü b s c h  Alma 
kisasszonynyal, Hübsch Rezső füszerke- 
reskedő szeretetreméltó leányával. — Gra
tulálunk. —

— Orvos választás. Homokoson no
vember 10.-én községi orvosnak Dr. Szi
lágyi Frigyes delibláti körorvos lett meg
választva.

D e l i b l á t o n  nov. 6.-án Petrisor 
Milost birónak választották meg.

=  Református hívők figyelmébe. 
A kevevárai ref. egyháztanács 1913. évi 
nov. 2.-án tartott presbiteri gyűlésében 
egyhangúlag kimondotta a főgondnoki 
állás szervezését s az üresedésben levő 
tisztségek bőtöltesét. Főgondnoknak Petry 
Zsigmond kincstári, ispán, gondnok-pénz- 
tárnoknak Danes Gyula, jegyzőnek Dr. 
Szalós Arthur, presbitereknek: Kecske- 
rnéthy Gyula, Ajtay Jenő, Jákó Zoltán, 
Kiss Imre, Janó Károly, Schlarb Fülöp 
urakat jelölte. A választás ma délelőtt 11 
órakor lesz. Ezt megelőzőleg 10 órakor 
istentisztelet tarlatik a szokott helyen, az 
áll. fiúpolgári iskolában.

— Erzsébet ünnepély. A helybeli 
polgári fiúiskolában d. e. 8 órakor tartják 
az ünnepélyt a következő műsorral: 1. A 
megfagyott gyermek. Gyászének. Énekli 
az ifjúsági énekkar. 2. Beszéd. Tartja Raj- 
csányi Ernő tanár h. igazgató. 3. Cziprus 
lombok nagyasszonyunk ravatolára c. köl
temény Lampérth Gézától. Szavalja Am
brus Géza ÍV. o. t. Hullassatok könnyet. 
Gyászének. Szerzetté Láng János polg. 
isk. igazgató. Énekli az ifjósági énekkar. 
Az ünnepély a polgári fiúiskola rajztermé
ben lesz megtartva.

=  Katonai hangverseny és tánc- 
mulatság. Örvendetes hirképen közöljük, 
hogy szombaton e hó 22.-én este a 
Hoffmann szállodában nagy katonai hang
verseny lesz a fehértemplomi katonai 
zenekar közreműködésével. A hangverseny 
után tánc lesz. Táncolni szerető fiatalsá
gunk tehát végre ismét hódolhat kedves 
szenvedélyének.

=  Szülök figyelmébe. A helybeli 
községi elemi iskolában a holnapi naptól 
fogva — a napok rövidségére való tekin
tettel — a tanítások délután már fél 2 
órakor kezdődnek és fél 4 órakor vég
ződnek. Szükségessé vált ezen intézkedés, 
mert a község távolabbi részein lakó 
gyermekek nem igen érnének haza az éj 
beállta előtt.

— A tanonciskolái oktatás megkez
dődik. Az uj központi iskola épülésével 
az iparostanonciskolának sem lévén meg 
a szükséges otthona, a tanítások mind 
ezideig szüneteltek. Mivel ezen órákat 
csak este lehet megtartani s az ehhez

szükséges villanyvilágítás e hét folyamán 
elkészült az oktatás a holnapi nappal 
este 5 órakor szintén kezdetét veszi.

— Rézágyak, félréz és vaságyak, 
gyermekágyak, gyermekkocsik, aczél sod
rony ágybetétek, kocsi ülések, lószőr és 
afrik madraczok, díványok, rézkarnisok 
ablak roleták, redőnyök, mosdó asztal és 
mozsdó készletek, szoba kloset, ruha 
fogasok, fa és széntartók, kályha ellenzők 
és kalyha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, - Legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly, réz és vasbutor 
gyára Aradon.

=  Iskolai látogatás. Kokora Illés 
községünk igen tisztelt bírója, mint isko
laszéki elnök, továbbá Bunda Vásza és 
Paull János földbirtokosok mint az isko
laszéknek a képviselőtestületből kiküldött 
tagjai f. hó 15.-én az uj központi iskolát 
b. látogatásukkal szerencséltették.

Végig járták az összes termeket és 
a tanítósághoz az esetleges hiányokat il
letőleg kérdéseket intéztek.

=  Tánciskola. Sourou Pál oki. tánc- 
tanitó e hó 19.-én a „Magyar Király„ 
szállodában egy hat hétig tartó tánc és 
boston tanfolyamot nyit, amit a szülőknek 
ezennel tudomására hozunk,

=  Öngyilkossági kísérlet. A hely
beli 28-as vadászokhoz most őszszel vonult 
be 3 évi szolgálatra Wo f r a m  m Sándor 
budapesti illetőségű szabó. A gyöngyéle
tet azonban hamar megunván, a múlt na
pokban revolverrel mellbe lőtte magát. A 
golyó a tüdőt is megsértvén, a lapockában 
akadt meg. A sérülés szerencsésen nem 
életveszélyes. Tettének oka állítólag sze
relmi bánat.

=  Alkalmi vételek. Nászajándékok, 
perzsaszönyegek, csillárok, kinaezüstök, 
brilliáns ékszerek, vadászfegyverek és 
mindennemű műtárgyak legolcsóbban 
S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár Belváros, 
Merczy-utca. (Telefon 11-77.)

— Káposztaleves estély. Az elmúlt 
héten kedden a Janics-féle pilseni sör- 
csarnokban káposztaleves estély volt, 
amely látogatottság tekintetében sok 
kívánni valót hagyott hátra. Játszik most 
ott egy 4 tagból álló tamburás zenekar 
is, amely tagjainak kis számánál fogva, 
de tudás hiányából kifolyólag is semmi 
élvezetet nem nyújtott.

— Lövöldözés a Szerb-partról. Sach
senstein Edgard selyemtenyésztési főfel
ügyelői. hó 8.-án Temesszigetről a behajtott 
község felé ammikor ismeretlen tettesek 
a szerb oldalról 2 lövést rája irányítottak, 
de szerencsésen minden baj nélkül. A 
nyomozási eljárás megindult.

— Statisztika. Magyaroszágon 42.000 
emberre egy kórház, 2000 emberre egy 
népiskola, 2000 emberre egy korcsma és 
egy emberre évi 9 kor. alkoholadó jut.

Szerkeztői üzenetek.
Tisztelt F ........... Úr!
Bármennyire gondolkoztunk is az 

eljárásán, még eddig sem a fizika, sem a 
methodika segítségével nem tudtunk an
nak magyarázatára jönni, hogy egy lefog
lalt kulcs jövedéki - vagy vám-adó alá 
esik-e? E rejtélyes probléma megfejtését 
önre bízzuk. Hiszen a nóta is azt mondja: 

Pukkadoztam eleget 
Pukkadozzon más is . . .
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10/913 vgrh. szám.
árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102. § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a versed kir. járásbí
róságnak 1912 évi Sp. I. 8 '2/1 számú vég
zése következtében Dr. Karner Lajos ügy
véd által képviselt Wiedl János javára 388 
kor. 19 fill. s. jár. erejéig 1913 január 9- 
én foganasitott kielégítési végrehajtás ut
ján le és felülfoglall és 042 koronára be
csült következő ingóságok, u. m. bútorok, 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróságnak 1913 V. 37/3 számú vég
zése iolytán 388 kor. 19 f. tőkekövetelés 
ennek 1912 november 17 napjától járó 6 
% kamata és eddig összesen 100 kor. 62 
fillérben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Delibláíon alperes lakásán 
1913 évi november hó 2» - ik napján 
nak d. u. V2 3 órája határidőül kitüzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükségese
ién becsáron alól is elfognak adatn.

Amennyiben az elárverezendő ingó, 
Ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
és azok kielégítési jogot nyertek volna- 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913. nov. hólO-ik napján.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó. 

741/913 végr. szám.

Árverés! hirdetni ív .
Alolirott bírósági végrehajtó az 1881 

LX. 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kevevárai kir. járásbíróság
nak 1913 évi Sp. I. 179/8 sz. végzése 
következtében a Dr. Rédiger Aladár ügy
véd által képviselt Brausán Félix mint 
kisk. Brausán Ágnes gyámja javára a 120 
kor. s jár. er. 1913 október 20 napján 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le és felülfoglalt és 600 koronára becsült 
következő ingóságok u. m. kukorica nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi v. 1115/1 sz. végzése 
folytán 120 kor. tőkekövetelés, ennek 
1913 junius 25-től 20 kor. után 1913 jul. 
1-től járó 5%-kamatai és eddig összesen 
190 kor. 82 fill.-ben biróilag már megái- j 
lapított költségek erejéig Kevepallóson 
alperes házánál leendő megtartására 
1913 évi nov. 24napj.d. e. в1/* órája ha
táridőül kitüzetik 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 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le-és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1831. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára, 1913. november hó 10.-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

1387 és 1388/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.

„К E V E V А IIA“

évi LX. t. - c. 102. § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1913 évi V. 1029 és 1030/3 
számú végzése következtében Dr. Bartn- 
lov Gáspár kevevárai lakos ügyvéd által 
képviselt Urosev Szvetozár hbálványosi 
lakos javára hbálványosi lakes ellen 180 
kor. és 216 kor. s. jár. erejéig 1913 évi 
Oklober hó 25-én foganasitott folyt kie
légítési végrehajtás utján le és felülfog
lalt és 1080 kor. becsült következő ingó
ságok, u. in. 90 in. in. csőreskukoricza, 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 - ik évi V. 1029 és 1030/3 
számú végzése folytán 180 kor. és 216 kor. 
tőkekövetelés és pedig 180 koronának 1912 
Oktober 30-tól és 216 koronának ennek 
1912 évi december hó 28 napjától járó 
6% - os kamatai, Ve % váltódij és eddig 
összesen 261 kor. 22 fill.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig alp. hbl. lak. 
leendő megtartására 1113 évi novemb. hó 
27 napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi nov. hó 12- én.
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.

1210/1913 végr. szám.

ÁrusriiZ hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102. ill. az 1908 évi XLI. t. 
c. 19. - § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a nagybecskereki kir. járásbí
róságnak 1913 évi Sp. I. 993/1 számú vég
zése következtében Dr. Gyenes Viktor 
nagybecskereki ügyvéd által képviselt To
rontáli agrárbank rt. jávára kevevárai la
kos ellen 69 kor. 70 f. s jár. erejéig 1913 
évi szeptember, hó 20-án foganasitott kie
légítési végrehajtás utján lefoglalt és 650 
korra uecsült következő ingóságok, u. in. 
egy kukoricza morzsoló nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912-ik évi V. 952/2 számú 
végzése folytán 69 K. 70 f. tőkekövetelés, 
ennek 1912 évi julius 1 napjától járó 5% 
kamatai, és eddig összesen 52 kor. 28 fill, 
ben biróilag már megállapított, költségek 
erejéig, alperes kevevárai lakásán 
megtartására 1913 évi november hő  19-ik 
napjának dé e ötti 8 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 felüífoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 §-a 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi nov. hó 6.-án 
Orsó J. kir. bir. végrehajtó

1212/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102. ill. az 1908 évi XLI. t. 
c. 19 §-a értelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a bpesti V. kerület kir. járásbí
róságnak 1913 évi Sp. X. 770/2 számú vég
zése következtében Katona lgnácz bpesti 
VI. Podmanczki u. 69 n. ügyvéd által kép
viselt Polláh I. társai bpesti ezégnek ja
vára kevevárai lakos ellen 132 K. 72 fill, 
s. jár. erejéig 1913 évi Szeptemb. hó 22 
én foganasitott kielégítési végrehajtás ut
ján felülfoglalt és 2500 korra, becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. motor és kuko- 
riczamorzsoló nyilvános örverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913-ik évi V. 937/2 számú 
végzése folytán 132 kor. 72 f. tőkeköve
telés ennek 1913 évi február hó 17 nap
jától járó 5% kamatai, és eddig összesen 
67 kor. 70 fill.-ben biróilúg már megálla
pított költségek erejéig alp. kevevárai lak. 
leendő megtartására 1913 évi november 
ho 19-ik napjának délelőtti 9 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 felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1913 évi nov. hó 9.-én.
Orsó János kir. bir. vég.

S t e c k e n p f e r d
l i l i o  m i  ej  s z a p p a n

Bergmann és társa Tetsclien a/E cégtől 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísinerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógy tárak ban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

I  Könyvkötői müiieiyemben %I mindenféle e s z a k m á b a  Ф
•  vágó munkálatok a l eg-  •  
J  n a g y o b b  szakértelem- •  
® mel elkészíttetnek. 5

•  Überlauter Hobertné •

Olcsó könyvek! 
az Athenaeum S'iosayyíárlJöi

az überlauter - féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.
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648/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. 102 §. értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a kevevárai kir. járásbí
róságnak 1913 évi Sp. I. 340/2 sz. végzése 
következtében Dr. Bogdánov Vásza ügy
véd által képviselt Paull János javára 118 
kor. s jáJ. erejéig 1913 szeptember hó 2 
foganatosított kielégité s végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 680 kor. becsült kö
vetkező ingóságok u. m, : kocsi, ló, trior 
nyilvános árverésen e!aadatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 939/2 számú 
végzése folytán 118 kor. tőkekövetelés en
nek 1913 évi május hó 14 napjától járó 
5 °/0 kamatai és eddig összesen 69 kor. 
10 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Kevevárán alp. házánál 
leendő megtartására 1913 évi novemb. hó 
27 napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak m3g, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
felniében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi nov. hó 12 - én.
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.

7052/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

dr. Radivojenics Dusán pancsovai ügyvéd 
által képviselt Crveni György pancsovai 
lakos végrehajtatónak Scherzinger Károly 
kevevárai lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 91 kor. 06 fill, tőke, ennek 1912 
18.-tól járó 5% kamata 41 kor. eddigi, 
ezúttal 14 kor. 30 fill.-ben megállapított 
velamint a még felmerülendő költségek 
nemkülömben a csatlakozás kimondásával 
Scherzinger Ferenc pancsovai lakos javá
ra 1200 kor. tőke, ennek 1912 augusztus 
6-tól járó 6% kamata és 80 kor. 10 fill, 
költség; Dr. Rédiger Aladár javára 85 k. 
10 f. tőke, ennek 1912 szeptember 6-tól 
járó 5% kamata és 32 korona költség! 
Würz József javára 130 k. 34 f. költség 
és Dr. Bartulov Gáspár javára 100 k. 20 
f. tőke, ennek 1913 január 14-től járó 5% 
kamata 45 kor. 60 fill, költség kielégítése 
végett az 1881 : LX. 144 és 146 §-ai alap
ján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli s annak feltételeit a 
következtében teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér- 
templnmi kir. trvszék területén fekvő 
Kevevára község 2278 sz. betétjében 
foglalt következő ingatlanok:

A I 1656 hrsz. Ház 456 öisz. a ud
varral a beltelekben 122 n.-öl és 1657 
hrsz. Kert a beltelekben 88 n.-öl 1/2 része 
1609 korona 50 fill, becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a keve
várai kir. jbiróság árverés termében 
1913 évi n o v e m b e r  hó 29 
napjának d. u. 3 orakor fog megtartani 
jelen áiverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Kevevára köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok 
pedig a kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

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 kívül hagyásával és 
kizárásával a 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.

Kevevárán 1913 évi szept. hó 12 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

493/913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alolirott bir. végrehajtó az 1881. 
LX. t. c. 102 § a értelmében ezennel
közhírré leszi, hogy a szegedi kir. jbiró
ság 1911. Sp. I. 18/10 sz. végzés követ
keztében dr, Bartulov Gáspár ügyvéd 
által képv. Holczer S. és fia cég javára 
146 kor. tőke s jár. erejéig 1912 február 
6-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le és felülfoglalt és 600 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m .: búto
rok és zongora nyilvános árverésen el- 
adatnbk.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912. V. 44/9 sz. végzése 
folytán 146 kor. tőkekövetelés, ennek 
1908 évi szeptember hó 8-tól járó 80/0 
kamatai és eddig összesen 136 kor. 6 fii. 
biróilag már megállapított költségek 
erejéig Delibláton alperes lakásán leendő 
megtartására 1913 évi november hó 21-ik 
napjának délutáni 3 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 leg'öbbet 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, 1913 évi nov. hó 6.-án 
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

7732/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény és teltételek.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság a Dr. Loránd Hugó pancsovai 
ügyvéd által képviselt Lőwinger Lázár 
pancsovai lakosnak végrehajtatónak Gucul 
Julka delibláti lakos végrehajtást szenve
dett ellen 87 kor. tőke, ennek 1912 aug. 
1-től járó 5 0/0 kamata és 50 kor. 30 f. 
eddigi megállapított vatamint a még fel- 
murülendÓ költségek kielégítése végett 
ez 1881 évi LX. t. c. 176 §-ai alapján 
az alább körülirt ingatlanokra az árverést 
elrendeli s annak feltételeit a követke
zőkben teszi közzé :

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község 1-233 és 1-480 lapsz. tlkv- 
ben foglalt következő ingatlanok, j

400 n.-öl szol lő 232 kor. becsárban.
2. Ezen nyilvános árverés a Deliblát 

községházánál 1913 évi nov. hó 29 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellet, melyek úgy a 
telekkönyvi hivatalban mint Deliblát 
községh. hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%“át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegásziteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalbd bekebeleztetnie.

Kevevára 1913 évi okt hó 8 - án
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

I  2 Hoffmann - féle Bioskop 2
5  ma november hó 16.-án két előadás d. u. fél 4 és este fél 9 órakor. 1
6  :: A műsorból különösen kiemelendő. : ::
J  AZ AKADÁLYVERSENY GYŐZTESSÉ, nagy sportdráma 2 részben.! 
Ф SÁBA KIRÁLYNŐJE, (vagy a katonatiszt becsületszava.) dr. 3 részb. L
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Naptárak
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