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A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.

Állatvédőegyesületünk.
Thoshanzn Phitt.

Néhány éve a helybeli vezetőfér
fiak egy töredéke áthatva az állat- 
védelem nemes szellemétől, etikai 
céljának fejlesztésére és szélesebb 
körben való terjesztésére egyesületet 
alakitott.

Az egyesület megalakult. . ,
Ugyanaz a láng azonban, amely 

annak idején 70-80 tag lelkét értékes 
szociális ténykedések egyesitésére 
összeforrásztotta, mindjárt el is ham
vasztotta az akkor fölébresztett disz
pozíciók és összegyűjtött ambíciók 
számára készített kártyavárat.

Az egyesületnek akkoribann kö
vetendő ideáliszmuszát ma már csak 
valahol, valamilyen asztalfiók rejtett 
zugában porosán s tán sértetlen ál
lapotban elfekvő alapszabályai hirde
tik.

Az alapszabályok tényleg meg
vannak és lehet valamikor — jó ké
sőn, — ha erre téved adatgyűjtő 
útjában valamilyen lelkes hisztorikus 
s megtalálja őket, „keveváraiak di

csőségének, illetve sociális gondolko- 
dá ;ának és érzésének egyik — ké
zé ífekvő — dokumentumát látja ben
nük.

Pedig — sóhajtsunk egyet!— nem 
egyéb az, mint alkotói pillanatnyi 
érzelemhullámzásának felszeg szeszé
lye, prédája, amelyről csak a sötét
látó pesszimiszmusz mérgébe mártott 
tollával írva maradhatunk az objek
tivitás megszentelt utján.

Az egyesület megalakult: alap
szabályait megfogalmazták, Írógépen 
lekopogtaíták, felterjesztették a mi
nisztériumba, ahonnan jóváhagyva 
visszaérkeztek rendeltetésük helyére: 
az idő viszontagságaitól védett asz
talfiókba, ahol az utókor valamikor, 
mint értékes hisztorikus emléket meg 
is találhatja.

Ez az egyesület pragmatikus tör
ténete cs 3 évi — az energiák szé
dítő halmazát fölemésztő és sikerek
ben dús — működésének részrehaj- 
latlan, objektiv méltatása.

Három évi működés ! !
Három év alatt ne adódott volna 

más dolog is, kétlem !

Kevevárán, ahol a piacon a ha
lak ezrei megfosztva természetes el
lető elemüktől, a víztől — órákig 
vívódnak a halállal mielőtt a reájuk 
praedeszlinált sistergő zsírba jutná
nak; Kevevárán, ahol a hasznos 
éneklő madarak egész sokasága sínyli 
megérdemetlen rabságát az alsóbb 
néposztály csaknem minden házának 
dohos levegőjében; Kevevárán, ahol 
kirakatoki a i elhelyezett táblákon hir
detik és egész nyíltan árusítják — 
nem törődve a törvényszabta bünte
téssel — a madárlépet, ne akadna 
más teendője is az idealiszmusz szülte 
érzések szédítő tömegétől áthatott 
lelkes állatbarátnak és állatvédőnek, 
mint az alapszabályok hozzáférhetet
len rejtekéről való gondoskodás és 
azok pipaszó melletti féltett őrzése ? !

Szebben és céJhozvezetőboen se
hol sem teljesíthetné az állatvédő 
egyesület misszióját, mint itt. És tán 
sehol sincs annyira szükség az álla
tok védelmére s igy közvetve az 
emberek lelkének és érzéseinek csi
szolására, mint éppen Kevevárán, ahol 
a különböző állatok sokféle kínzása

TÁRCA.

Velencze.
Szombat este volt, amikor a lagúnák 

városának egyik csatornáján a canale gran- 
dén fekvő szállodám felé csónakáztam. 
A gondolán, mely Goethe szerint egyaránt 
emlékeztet bölcsőre és koporsóra. A hét 
utolsó napján ami városainkban rendsze
rint tisztogatnak, hogy vasárnapra minden 
rendben legyen. Velence utcái azonban 
állandóan tiszták; a vizet fölösleges is 
volna söpörni. És csodás csönd van min
denfelé. Csak a kanyarodónál hallani a 
gondoliere öblös hangját, mellyel figyel
mezteti a szemközt jövőt, a kitérésre. Ve
lence tehát egy olyan város, melynek egyál
talában nincsen utcai zaja. Lovakat nem 
lát az ember a városban, kivéve azt a 
szép bizánci lovat a Szt. Márkus tér hom
lokzatán, amely valaha arannyal volt át
vonva. Kocsi sem zörög, a gondolák mint 
árnyékok suhannak át az egyik utcából 
a másikba. Az embernek tehát az első 
benyomása Velencéről az, hogy ez egy 
végtelenül melancholikus város. És az em

ber szívesen átadja magát ennek a me- 
lancho'.iának. Az ember vizszaálmodja ma
gát a múltba és gondolában ülve szinte 
fáztam attól a gondolattól, hogy ebben 
a városban valaki egy modern beszélge
téssel megzavar.

A palazze Barbieri, amehbm 1 lkom, 
csodásán fekszik, a canale granden szem
ben a Szanta Mária della Saluta templo
mával. Mindössze néhány apró utcácskát 
kellett átvágnom, hogy a Márkus - térre jus
sak. Ha az ember ugyanis a hotelek hát
só kijáróján akar az utcára jutni, akkor 
egy csomó apró utcácskába kerül, amelye
ken át gyalogszerrel is eljut az ember 
a Márkus térre. Az utcák, melyek olyan 
keskenyek, hogy szétterjesztett karokkal 
az utca mindkét szélét elérheti az ember, 
telve vannak néppel. Ezek persze értik a 
módját, hogy miként lehet gondola nél
kül, hidakon át a város legtávolabb eső 
részébe is eljutni, de az idegen, aki nem 
ismeri erre a járást minduntalan zsákutcá
ba jut. A Márkustérre azonban minden 
nehézség nélkül el tudtam jutni, mert 
csak követnem kellet az emberáradatot, 
amely arrafelé tülekedett. Este volt, ami
kor a Márkus tér felé sietett a velencei nép,

melynek minden szórakozása az esti séta. 
Csak a gazdagok ülnek be a kávéházba 
egy szorbet vagy kávé mellé, a szegényebb 
nép közül csak a tengerészek és hajó
munkások keresik fel "a korcsmákat. A 
többi csendben, szinte önfeledten sétál 
fel és alá a téren.

A Milánó és Rómában levő sétate
rek a legszebbek, amiket Italia felmutat
hat, de egyik sem közelii meg a Márkius- 
teret sem szépség, sem nagyság dolgában. 
30.000 sétáló fel és alá járhat ott anélkül, 
hogy tolongás támadna. Szépség és pom
pa tekintetében pedig nincs a világon hoz
zá fogható tér. Itt meg az ősi Velencét 
láthatja az idegen itt árkádos paloták 
alatt sétáltak valaha a Foscariak és Fali- 
erik; a tér nyugotti részét pedig a világ 
egyik csodája, Szent Márkus bazilikája 
zárja le, amelynek csillogó, aranyozott 
homlokzata fölött cédrusfából készített 
három hatalmas árboc emelkedik. Ezeken 
a rudakon valaha Cyprus, Kamdia és 
Morea tartományok zászlói lengtek. Most 
ünnepnapokon az egyesült Itáliai trikolor 
hirdeti Olaszország egységét.
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mindennapi esemény.
Föl is fogták ezt annak idején az 

az alapitó tagok . .. éppen az állatkín
zásoknak az embernek velőjéig ható 
megborzasztó, majd vérlázitó érzései 
voltak az egyesület megalkulásának 
rugói, de e rugókat még mielőtt iga
zi hivatásukat teljesítették volna — 
úgy látszik vasból voltak — megette 
a rozsda. — Inkább az alapszabályo
kat tették volna ki az idő viszontag
ságai kérlelhetetlenségének és az ér
zések azok rugóira fordítottak volna 
több gondot!

Ily meddő működés után tényleg 
még megtörténhetik, hogy a jövö 
századok valamelyikében, az itteni 
néprajzi viszonyokat ismertető eth- 
nografus unikumnak, tökéletes Iste
ni tulajdonsággal és érzéssel fölru
házott embereknek mondja a keve- 
váraikat, kik még az állatok rendes 
normális, munkálkodtatásában is ha
lálos bűnt látnak, vagy hogy valamely 
zoológus az érzéketlen állatok lakta 
vidékének mondja kedves községün
ket és igy — nem az emberek csele
kedetei révén — juttat neki méltó 
helyet a múlt történetében.

Es tény! Akármelyik— ha csupán az 
állatvédő egyesület mázsás irathal
maza áll kutatásainak rendelkezé
sére — csak ilyen vélemény nyilvá
nítására jogosult!

Mi azonban, kik a jelen emberei 
vagyunk, ismerjük, nagyon is jól is
merjük az itteni provinciális viszo
nyokat, ismerjük az emberek minden 
ténykedését, azok okait s mert is
merjük így sóhajtozunk:

„Ébredj álmaidból oh magyar ! „

Jegyzetek.
i.

A „Kevevárau nemzetiségi vidé
ken szolgálja a magyar kultúrát, azért 
nem lehet előtte közönyös a nemze
tiségi kérdés, nem kapcsolhatja ki 
munkaköréből, hanem komolyan kell 
vele foglalkozni. Az én szerény Írá
som talán többeket ejt gondolkodóba 
és talán visszhangot is kelt erről a 
fontos, de kényes és kemény prob
lémáról.

Tanitógyülésen megpendítettem a 
nemzetiségi kérdést. Az i s k o l á n  
k í v ü l i  o k t a t á s r ó l  szóltam és 
azt mondottam: a nemzetiségeket 
elsősorban magyar érzelműekké kell 
nevelni s erre legalkalmasabb eszköz 
— a tanító példaadásán kívül — az 
anyanyelv. Voltak, akik fanatikusan 
azt állították: csupán a magyar nyelv
vel lehet a nemzetiségeket jó haza
fiakká nevelni, mert nyelvében él a 
nemzet.

Nem tudok ezekkel egyetérteni.

Nyelvében él a nemzet, de csak 
akkor, ha az az érzelem, amit a nyelv 
kifejez, őszinte, igaz.

Mindenekelőtt azt kell szem előtt 
tartanunk, hogy a nemzetiségek el
lenszenvvel fogadják a magyar nyel
vet, mert nem magyar érzelmitek. 
Őket szívben, lélekben a magyar 
nyelvvel magyarokká nevelni olyan 
abszurd, mint tűzzel tüzet oltani. Ha 
valaki még oly nagy akarással is 
dolgozik a keresztül — kasul való 
magyarosítással szin nemzetiségi fa
luban, annak munkája csak áldatlan 
meddő lehet. A népiskolában a gyer
mekeknek meg kell tanulnia magya
rul — mert az állam nyelvének bí
rása legszentebb kötelessége minden 
állampolgárnak — de ne ámítsuk 
magunkat, hogy ezzel már magyarrá 
is tettük azt a sváb, szerb vagy oláh 
gyermeket. . .

Nem azt vallom, ami kényelmes, 
kellemes, hanem azt, ami a tapasz
talatom, a meggyőződésem. Hiten nem 
pangermanizmus vagy pánszlávizmus, 
hanem magyarabb sok „jó hazafi“ 
magyarságánál, mert üdvöscbb haza
fias munkára ösztönöz, mint a nem
zetiségeknek erőszakos elgázolása, 
letiprása.

Egy a célunk: jó hazafiakká ne
velni a nemzetiséget. Más - más az 
utunk. Dolgozzunk.. Ki ér előbb cél
hoz ! ?

II.
Homokoson a közel múltban egy 

hároméves fiúcskát temettek, búgott 
ivott/ Ez a haláleset szomorú és ta
nulságos. Ugyanis a fiúcska minden 
reggel pálinkát kapott a nagyapjától. 
„Tudja meg a gyerek, mi a jó“ — 
mondogatta az öreg és mérgezgette 
az ártatlan kis életet. Azonban a pá
linkás üveg és a lúgeszenciás üveg 
hasonlók voltak. A fiúcska egyszer 
rátalált a lúgos üvegre, azt gondolta 
a pálinkás üveg és jót húzott belőle. 
A lúg annyira föl marta, összeroncsol
ta az emésztési szerveit, hogy ment
hetetlen volt.

Megdöbbentő eset. S mi volt a 
bűnszerző? A pálinka. Hány halvány, 
csukott szemű kisgyermek fekszik 
koporsóban és vádolja a szülők kön
nyelműségét és tudatlanságát. Ugyan
csak elkellene nálunk komoly felvi
lágosítás az alhohol káros hatásairól. 
Égető szükségünk van komoly anti
alkoholista akcióra, amelyhez — hogy 
valóban értékes sikere legyen — 
csatlakoznia kellene az államnak.

Csakhogy ettől mi még nagyon 
messze vagyunk. Még tankönyveink 
is azt tanítják a borról: „nem a fe
jét, hanem a lábakat ingatja meg s 
csakis rövid időre és minden káros 
következmény nélkül.“ (Lásd: Már-

tonyfy-Trajtler iparostanonc-iskolai I. 
osztályos olvasókönyvének 63 olda
lát.) A „Néplap“ meg nem rég ilyen 
fejtörőt hozott: „Fölveszek egy boros 
poharat s a karomat mereven kinyúj
tom előre. Hogyan tudom a pohár
ból kiinni a bort anélkül, hogy a 
karomat behajtanám?“ Tessék édes 
magyar népem fejsd meg ezt a rejt
vényt vasárnap délutánonként . . . 
Ennél nemesebb szórakozást is ad
hatna a „Néplap“ a népnek. Kár al
kalmat adni a poharazáshoz, a pin- 
cézéshez.

Az államnak pedig főjövedelme 
a szeszadó.

Finnországra gondolok, ahol — 
mióta a 27 nőképviselő törvény erő
re emelte az, absolut alkohol tilalmat- 
elindult a nép a kultúra felé.

Honokos. — Lotz Frigyes. —

„Analfabéta tanfolyam.“
Közhírré teszem, hogy az „Országos Köz- 
művelődési Tanács“ megbízásából, anyagi 
és erkölcsi támogatásával, felnőttek részére,
5 hónapra terjedő téli tanfolyamot tartok.

Részt vehetnek e tanfolyamon mind
azok, akik magyarul irni, olvasni számol
ni meg akarnak tanulni. К

A tanfolyam teljesen díjtalan, sőt a 
résztvevők még a szükséges taneszközö
ket is díjtalanul kapják.

Ezen tanfolyam vizsgával végződik, 
melynek eredményéhez képest jutalom- 
könyv esetleg kitüntetés lesz kiosztva.

Minden hallgató a tanfolyam bevé- 
geztével az elért eredménynek megfelelő 
bizonyítványt kap, mely neki politikai jo
gokat, azaz orsz. képviselő választó jogot 
bisztosit, csupán 20 kor. egyenes áll. adó 
után is.

Akik tehát e tanfolyamon résztvenni 
óhajtanak, bizalommal forduljanak hozzám, 
ki készséggel szolgálhatok felvilágosítással.

К oll mann Mihály, tanító.

H Í R E K .
— Uj községi képviselőválasztás a 

II. kerületben. A nemrég lezajlott közsé
gi képviselőtestületi ta ;ok választása al
kalmával a II. kerület választása ellen fe- 
lebbezést jelentettek be azon a címen, 
hogy egygyel több szavazócédula adatott 
le, mint ahányan leszavaztak. A felebbe- 
zésnek hely adatván hétfő tehát ismét vá
lasztás lesz a II. kerületben.'

— Halálosvégű kutásás. Homokoson 
halálosvégű szerencsétlenség történt no
vember 18.-án d. u. 2 órakor.' Ugyanis1 
B e n d e r  Frigyes homok ősi lakos 307. 
számú házának udvarán, kutat ásatott. A 
munkát V a 1 d Jakab 44 éves és Dinger 
Frigyes 30 éves kútásók, homokosi lako
sok végezték. — A négy és fél ölnyi 
agyagréteget, homokréteg váltotta fel 
s már egy és fél ölnyire leástak a ho-

1 mokrétegben, mikor egyszerre a homok- 
I réteg elváli az agyagrétegtől s a kútban 

dolgozókat eltemette. A fennt levő mun
kások megdöbbenve látták társaik hirte
len eltűnését, segítségükre siettek, de
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csak holtan áshatták ki őket a 12 méter 
mély kútból. A szerencsétlenségről nyom
ban értesítették a községi elöljáróságot 
és a csendörséget, kik a helyszínére 
siettek, jegyzőkönyvet vettek fel s a sze
rencsétlenségről a járási főszolgabiróságot 
és a fehértemplomi ügyészséget telefonilag 
értesítették. A szerencsétleneket e hó 20. 
án d. e. nagy részvét mellett temették.

=  Községi képviselötetületi ülés. 
Csütörtökön f. hó 20-án d. u. 3 órakor 
lefolyt közs. képv. testületi ülésről a kö
vetkezőkben számolunk be.

A gör. k. r. egyház kérelmét illető
leg az ülés nem volt határozat képes, mi
ért is ujabbi 30 napra tűzte ki, a képv. 
test. határozat hozatal végett.

Kuhn Richárd és társa kérelme moz
góképszínház felállítása iránt. A képvise- 
Jőtetület engedélyt adott egy kizárólagos 
mozgóképszínház felállításához.

Drencsa István lett ismét az 1914. 
évre az előfogatos, árlejtés utján.

Pintér Sándor kéri számadásai térit- 
vényeinek részletekben való törlesztetését, 
mit a képv. test. megenged.

A község belterületének és a Rav- 
nicza kertek csatornázására vonktkozó 
tervek bemutatását a képv. testület tudo
másul veszi, de az érdemleges határozat 
meghozatalát függőben tartja.

Az ovodák és iskolák költség- és 
pótköltségvetésének jóváhagyó közigazga
tási bizottsági határozatokat tudomásul veszi.

A tűzoltó egyletnek megszavazott 
1100 koronát egy tolló létre beszerzésére.

A közmunka tartozások leírattak.
A tanítók fizetés rendezése tudomá

sul vétetett.
Oberläuter Esztella fajárandósága ké

relmére helyebitetvén, kap e címén 72 k.
Milinov Stána famegállapitási kérel

me elutasittatott.
Közköltség leírásához 3 tagú bizott

ság küldetett ki. Ezzel az ülés véget ért.
=  Tartalékos tisztek figyelmébe. 

Felkéretnek a tart. tiszt és tisztjelölt 
urak, hogy címüket levelezőlapon tudassák 
cs. és kir. katonai állomásparancsnoksággal.

=■ Véglegesítés. A közoktatásügyi 
miniszter K e c s k e m é t y  Sarolta homo- 
kosi tanítónőt jelen állásában végleg 
megerősítette.

— Katonai hangverseny. Tegnap 
este a Hoffmann szállodában nagy kato
nai hangverseny volt, amelyre az egész 
héten nagy előkészületek folytak. Remél
hetőleg sikeres lefolyásról számolhatunk 
be jövő számunkban.

=. Emberi hullát találtak Székely- 
keve határában, melyet a Duna hullámai 
vetettek ki a partra. Az eset hétfőn tör
tént, kedden már az orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy vizbefult-ról van szó. 
Személy azonosságát nem sikerült még 
megállapítani.

=  Regius Emil «lmegy. Egy mindig 
jókedvű és községünknek jól ismert pol
gára Regius Emil, aki a fehértemplomi 
takarékpénztár helybeli fiókjának volt több 
éven át vezetője, a jövő héten elhagyja 
községünket. Bécs városában kapott előnyős 
alkalmazást egy sertésközvetitő vállalatnál, 
ahol mint magyar-német levelező fog mű
ködni.

=  A homokosi iskolák álamositása.
A homokosi községi képviselőtestület 1913 
évi november 19- én tartott ülésében egy
hangúlag kimondotta az összes iskoláinak 
és óvodájának az államosítását.

Iparhatósági megbízottak választá
sa. A helybeli községháza nagy tanács

termében e hó 29 - én d. u. 3 órakor lesz 
20 iparhatósági megbízott választása Sze
keres Dezső szolgabiró elnöklete alatt. 
Az iparosok és kereskedők figyelmét ez 
úton is felhívjuk.

— A tangó Kevevárán. Az egész orsz
ágban élénk érdeklődéssel várják a híressé 
vált és roppant felkapott argentinjai táncot 
a tangót, amely kifinomult alakjában Paris
ból indult kikontinentális útjára. A főváros 
színházaiban ésmulató helyein most egyéb 
sem járja. A napokban megérkezett Keve- 
várára is. Sourou P. tánctanitó ugyanis en
nek tanítására is növendékeket óhajt gyűj
teni. A tanítás azonban nehezen fog menni, 
mert tudtunkkal a férfi is, meg a nő is 
más mozdulatokat tesz egy s ugyanazon 
figurában. A tango nagyon nehezen meg
tanulható tánc s csak ügyes és a bostont 
kifogástalanul táncolni tudók vállalkozhat
nak annak sikeres elsajátítására. Az 
eredményt kíváncsian várjuk.

=  Tűz. Kedden d. u. fél 3 óra körül 
nagy lárma és ribilliókeletkezett a tűzol
tólaktanya körüli térségen. A kocsiszínből 
előkerültek a régóta nem használt tűzi- 
fecskendők s rövid egy néhány perc múl
va már vágtatva száguldoztak a vár kö
zelében a 270. házszám alatt lakó Stefanov 
Misa udvarába, ahol egy kukoriczaszár- 
rakás gyuladt ki. A tűzoltóságnak azonban 
már nem akadt sok tennivalój i, mert a 
szomszédságból összejött emberek a tüzet 
majdnem elfojtották. A kár mindössze vagy 
40-50 köteg kukorica szár.

=  Házassági anyakönyvi kivonat. 
Házasságot bejelentettek; Miletics Bálint 
és Kurz Mária, Miloszavlyev Lyubomir és 
Paunov Leposzáva, Szármes Gergely és 
Mohora Anna, Márx Ferencz és Schenzin- 
ger Borbála, Debelean György és Cianici 
Róza, Bálán Demeter és Radivoj Fruzina, 
Zsepcsa Péter és Doklyán Ágnes, Nyagrú 
Simon és Golics Hona, Bálán Drágán és 
Balián Mária, Pannin Sándor és Kovács 
Vukoszáva.

Há z a s s á g o t  k ö t ö t t e k  okt. 20- 
óta mai napig: Speichert István és Rum
pel Katalin, Pollmann Antal és März An
na, Gunzi János és Árny Katalin, Geier 
Ádám és Ott Teréz, Milutinov Sándor és 
Railics Darinka, Ardelean Miklós és Jep- 
cea Paraszkéva, Lazarov Miklós és Zsiv- 
kov Rebeka, Beretka József és Búsch Gi
zella, Csők Romul és Drencia Sarolta, Dol- 
lák András és Schwall Karolina, Balián 
Illés és Csók Mária, Raczis Pál és Póznán 
Katalin, Tornics Vazul és Radivojev Lyu- 
bicza, Tyrics Bogdán és Szávics Amália, 
Dauner József és Dcllák Terézia.

=  Háztulajdonosok figyelmébe. 
Ezúton is felhívjuk a háztulajdonosok 
figyelmét, hogy házbér-vallomási iveiket 
e hó végéig adják be, nehogy bírságolás
nak essenek alá.

Továbbá tudatjuk, hogy a jövő héten 
megkezdődnek a köztartozásokra megzálo- 
golt tárgyaknak a transferálása és eladása. 
Jóakaratúlag figyelmeztetnek az adósok ez- 
utal is köztartozásaik gyors kiegyenlítésére.

— Söpörték az Erzsébetparkot. Ko
mikus a cim, de mégis feljegyzésre érde
mes. A kik kedden végigmentek nevezett 
ligetben, bizonyára kellemes meglepetéssel 
látták, hogy az utak söpörve vannak. Az 
eddigi nemtörődömség után mindenesetre 
haladás. Hogy kinek v. kiknek érdeme ez, 
nem firtatjuk, de jól eső érzéssel konsta
táljuk és kívánjuk, hogy ezen jó szokásu
kat tartsák meg a jövőre nézve is.

=  A bicskázó sváb legény. Törvé
nyeink a fiatalkorú bűnösökkel nagyon

enyhén bánnak. A legtöbb esetben dor
gálással menekülnek meg, mely reájuk 
nézve csak falra hányt borsó. Hogy ez 
csakugyan igy van, bizonyítja a követke
ző eset.

В a 1 t e s z Tamás nevű 18. éves 
legényke két Ízben is be volt pörölve 
verekedés miatt a járásbíróságnál, ott 
azonban mindig megmenekült a büntetés 
alól.

Ezen úgy látszik nagyon elbizako
dott és már nagyobb hőstettek véghez 
vitelére is mert vállalkozni. Kedden este 
ugyanis a róm, kath. plébánia előtt a 
cselédnek csapta a szelet. Arra ment egy 
cigánymunkás, akire Tamás barátunk 
valami megjegyzést tett. A cigány azon
ban a megjegyzést szótlanul nem törte s 
ebből kifolyólag hősünk annyira felhábo
rodott, hogy a szegény cigánynak hátába 
döfte a bicskáját, amely a lapockában 
megakadt, sőt el is törött. A sérülés 
szerencsére nem életveszélyes.

Az ily hősnek nem dorgálás, hanem 
más kellene. — Reá nézve üdvösebb 
lenne a régi pandurszokás. Leghatásosabb 
büntetés azonban az volna, ha az ilyen 
hőst egy-két évre kitiltanák a nyilvános 
tánchelyektől — mozikból. Ennek ellenőr
zése természetesen sok fáradságot igényel 
s épen ez az ,amelyre községünkben nincs 
hajlandóság.

Szerkeztöi üzenetek.
K. J. Kevepallós.

Nem adható hely becses sorainak, 
mert nevezett gyűlés hitelesített jegyző
könyvének és a múlt heti közleménytink- 
tartalma teljesen azonos.

738/913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 19234 számú 
végzése következtében Dr. Bartulov Gás
pár ügyvéd által képviselt — javára 126 
k. s jár. erejéig 1913 évi október hó 24. 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le-és felülfoglalt és 600 kor. becsült kö
vetkező ingóságok u. m .: kukorica nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi v. 1057/2 számú végzé
se folytán 126 kor. tőkekövetelés ennek 
1912 évi október hő 30 napjától járó 6% 
kamatai 1/3 % váltódij és eddig összesen 
74 k. 30 f. biróilag már megállapított 
költségek erejéig Homokbálványoson alp. 
házánál leendő
megtartására 1913 évi december hő 4-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett i igóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

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

Kevevára, 1913 évi nov. hó 20.-án
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.
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Naptárak

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő Iparo
sok Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.

Skudier-liget és Széchényi-ház.
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig.

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes.
Nem gyári munka, kizárólag 

mesterek által készített bútorok!

1317 és 1323 vghr. sz.
Árugrás! hlre'eirnény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102, illetőleg az 1908 évi 
XLI. t.-c. 19 §-a értelmében ezennel köz- 
kirré teszi, hogy a fehértemplomi kir. tör
vényszéknek 1913 évi 19231 és 19232 sz. 
végzése következtében Dr. Fraenkl Viktor 
pancsovai majd Dr. Rédiger Aladár keve- 
várai ügyvéd által képviselt Strasser és 
König felperes javára homokbálványosi 
lakos alperes ellen 224 k. 40 f. 224 k. 40 f. 
s jár. erejéig 1913 évi október hó 17-.én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le és felülfoglat és 680 kor. becsült kö
vetkező ingóságok u. in.: búza, kukorica, 
két ágy és szalma nyilvános árverésen el- 
adatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ík évi V. 1061/1 és 
1062/2 sz. végzése folytán 240 k.40 240 k. 
40 f. tőkekövetelés ennek 1913 szeptemb. 
hó 13 napjától járó 6 % kamata 1/e vál
tód ij és eddig összesen 116 k. 31 f. 115 
k. 31 fillérben birőilag már megállapított, 
költségek erejéig, alp. hkbálványosi lakásán 
leendő megtartására 1913 évi novemb. hó 
27 napjának délutáni 3 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 felül foglalták 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 14- én.
Orsó János kir. bír. vég.

1378 és 1401 tlkv. sz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 19237 és 19235

p. sz. végzése következtében Dr. Bartulov 
Gáspár ügyvéd által képviselt Temesku- 
bini takarékpénztár r. t. javára 490 k. 80 
f. s jár. erejéig 1913 évi október hó 24-n 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
le ill. felülfoglalt és 621 kor. becsült kö- 
vetkoző ingóságok, u. m. szoba bútorok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Melv árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913 éviV. 1033 és 1064/2 sz. 
végzése folytán 440 kor. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi szeptember hó 8 napjától 
jaró 6% V8 váltódij és eddig összesen 
101 kor. 36 fillérben birőilag már megál
lapított, továbbá 80 k. tőke" ennek 1913 
évi aug; 24-től járó 6% kamatai és ösz- 
szesen 35 k. 40 f. költségek erejéig alpe
resek kevevárai lakásán leendő megtart. 
1913 évi nov. 26 napj. d. u. 2 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 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 

Kevevára, 1913. november hó 13.-án.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

8075/913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

személyesen eljáratnak Ghelner Jenő ke- 
verárai lakos végrehajtatónak Crnoszelyan- 
szki Miklós és neje teinesszigeti lakos 
végrehajtást szenvedettek elleni 116 kor. 
30 fill, tőke ennek 1911 évi április hó 
15- től járó 5% - os kamatai, 49 kor. ed
digi ezúttal 12 korona megállapított va- 
1 amint a még felmerülendő költségek nem- 
külömben a csatlakozás kimondásával Mo- 
inirov Zsiva kevevárai lakos javára 77 K. 
12 fill, tőke ennek 1896 évi október 2Э-

Nyomatott az Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kev


