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Évfordulón.
Elmúlt hát a tizenhármas esz

tendő! Sokan akik nem is tartot
ták omenozusnak, megkönynyebbülve 
lélegzenek fel, — és sokakat, a kik 
nem is voltak babonásak, azzá tett.

Bizony rosszul voltunk vele, 
rosszabbul bhoiy mint más eszten
dőkkel, csak hogy elmúlt.

Hogy is volt csak? háború, 
elemek csapása, gazdasági váltság, 
dög vész. Vagy talán nem is volt 
háborúnk ? Isten tudja! ha Románi
ának volt, — talán nekünk is volt. — 
Vannak sebesültjeink, vannak nyo
morékjaink a háború miatt, — gaz
dasági nyomorúságban cíulődik min
den intézményünk, minden polgárunk, 
a háború miatt, — végig süvöltött 
a kolera az országon, a háború miatt.

Hát talán mégis vesztettünk 
háborút, — vagy talán igy nyertünk 
háborút, — taián-talán. Talán, ha 
háborúbb háborúnk lett volna, jobb 
lett volna, — vagy rosszabb lett 
volna. Isten tudja. —

Mi csak annyit tudhatunk most

T á r c a .
— —
Lesbia.

Nem gondolsz arra sohasem 
Szivem szép Lesbiája,
Hogy elhervad majd egykoron 
Arcodnak rózsa-bája ?

Szivedbül álmok, vágyak is 
Lassan-lassan kihalnak 
S ez a világ tűnik neked 
Sivárnak és kihaltnak?
Oh! el fog jönni biztosan 
Az óra nemsokára,
Amikor he.vadast mutat 
Tükrödben arcod mása.
S nem lesz, ki forró csőkodért 
Epedve vágyik majdan;
Tűnődni fogsz a múltakon 
Lemondva mély sóhajban... .

És sírva gondolsz majd redm, 
Szerelmes poétádra,
Akinek nyomorult szívó 
Itt vergődik a sárba’!

már, hogy minden jel egy jobb jövő 
reményével kecsegtet, — van okunk 
hinni és remélni, gondossággal, 
igyekezettel, szorgalommal az elmúlt 
év keserűségeit, nyomorúságait, ki
heverhetjük, helyrehozhatjuk, elfelejt
hetjük. A föltételek meglesznek hoz
zá, jobb időknek, jobb évnek nézünk 
elébe.

Ebben a reménységben, ezzel a 
bizalommal kivánok mindnyájunknak 
boldog uj esztendőt.

Nem tudok megválni kedves 
közönségünktől a nélkül, hogy ezen 
alkalommal visszapillantást nevessek 
lapunknak, ezen kicsi magyar erős
ségünknek a „Keveváráu-nak elmúlt 
esztendejére.

Nem Tudok, mert örömmel ön
érzettel tölt el, lapunknak anyagi, 
szellemi és erkölcsi fejlődése, izmo
sodása.

Bizony kissé furcsa is volt az, 
hogy a nehéz gazdasági viszonyok 
között a magyarok Istene hogyan 
parancsolta ki hű szolgáinak a lap 
anyagi egsistentiájához szükséges 
feltételeket.

Jöjj vissza, jöjj még egyszer csak 
Egy édes szóra hozzám!
Nyakamba fűzzed karjaid 
Csókolva lágyan orcám...
Ki őrjítően úgy szeret,
Nem lelsz olyat — hiába —
Mint én szeretlek akkor is,
Ha már elhervadt arcod is,
Szivem szép Lesbiája!

Szabadka Gyula.

A „szép“ értéke.
Szeretjük a hasznos és kellemes 

dolgokat; szeretünk mindent ami jó és 
szép. De nagy különbség van a hasznos 
és szép dolgok, valamint a fizikai és esz
tétikai élvezetek között. Ami tényleg szép 
az szép is marad és tetszik az embernek 
általában, de ami sok hasznos, annak 
sokféle körülménytől függő értéke változik.

Tehát a hasznosnak értéke relatív. 
A ház reánk nézve értékes, mert benne 
lakunk; védelmez bennünket az idő 
viszontagságai ellen és így tovább. Ha 
azonban a vadakhoz hasonlóan pl. a foero 

I égöv alatt laknánk, a háznak már nem 
I volna reánk nézve ai az értéke mint igy.

Sokan a kiktől nagyon távol 
állott lapunk anyagi támogatása, 
( — sőt, — ) az árverési hirdetmé
nyek rovatában voltak kénytelenek 
leronni búsás adójukat, úgy hogy e 
réven lapunk méreteire is kiható 
nyomdaki bővítés küszöbén állunk.

Bár ez a rendkívüli viszonyok 
között lapunknak nagy javára szol
gált, annak mi nem örülünk, hanem 
őszinte jó szívvel kívánjuk, adjon 
az Ég jövőre több előfizetőt és ke
vesebb árverési hirdetményt.

Csupán szerénységből térek át 
végül szerkesztőségünkre, a  „régi 
gárda“ megedzve, munka kedvben 
megizmosodva törhetetlen, lelkesedés
sel viszi előre a magyar kultúra 
ügyét. Még Berkes József - barátnak 
is, kit Fortuna asszonyi szeszélye 
körünkből elszállított, velünk lelke
sedik ügyünkért és nem nélkülözzük 
hivatott és avatott tollát a jövőben 
sem.

A régi gárdához sorakoztak 
számosán újak, kiket h’vatottságuk 
és lelkesedésük ereje vonzott a ma
gyar kultúra ezen végvárának önkén-

A háznak azért is van előttünk értéke, 
mert egészségünk és anyagi javaink meg
őrzését is szolgálja. Becsüljük, őrizzük 
egészségünket és földi javainkat, mert 
életünk ezeknek birtokában kellemes. A 
lakás ruházat, táplálék, pénz, tudomány 
síb. mint életföntartási eszközök bírnak 
értékkel. p]bben és ezért van ezeknek ér
tékük, mely a körülmények változásával 
szintén változik.

A kellemes dolgoknak szintén rela
tiv értékük van. Ha szomjas az embe.\ de 
sehol sem jut vízhez, aranyat adna érte, 
annyira kellemes a szomjúság csillapítása! 
De ha van vizünk elég, nincs értéke. A 
pusztában lévő szomjas ember szemében 
nagy kincs a viz, mert oltja kellemetlen 
sőt ki юз szomját és életének főn tar iá-iá
ra szolgál. Tehát minél nagyobb szüksé
günk van valami kellemes dologra, annál 
nagyobb az értéke. De mihelyt az éhség, 
szomjúság vagy más szükséglet kielégítést 
nyer a csillapító szer azonnal vészit érté
kéből bár lehet, hogy csak egyelőre.

A szépnek mindig megvan az értéke 
és úgylatszik hogy magáért, de hogy 
valami tessék, és hogy azt becsüljük, 
szeretnünk is kell. Csak ez adja meg az 
értéket. Érzelem nélkül nincs, de nem is
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tesei sorába; ifjak is, olyanok, is kik 
nemes írói múltra tekintenek vissza, 
úgy hogy érdemes munkásságuk 
befogadására, lapunk anyagiak által 
bizony szűkre szabott keretei, sok
szor kicsinyeknek bizonyultak.

Biztos záloga azonban ez magyar
ságunk hatalmas fejlődő képességének, 
kulturális erejének és hivatottságának.

Van mégis valami, a mit külö
nösen szeretnék hangoztatni. Magunk
nak és másoknak olvasóinknak és 
munkatársainknak egyaránt. Már 
mindenünk megvan a mi a nagy 
harc megvívására szükséges. Néha 
mégis úgy képzelem, hogy nincs elég 
szeretet szivünkben egymás és ügyünk 
iránt. Még egészen kritikus szemeket 
látok, még ellenséges gúnyos sutto
gásokat hallok, meddő összehasonlí
tások, kicsinyes érzékenykedések 
rontják a harmóniát, az előre szeg- 
zett dárdák néha kereszteződnek és 
ellenséges szikrák törnek elő a 
fényes acélból. Holott szeretet nélkül 
nincs siker, szeretet nélkül a mi 
munkánk elveszti belső értékét.
A nyájas, tiszta, szent öreg apóstól 
reszkető hangját hallom: „Fiacskáim 
szeresse ek egymást!“

Ez valóban szivünk legszebb 
tartalma, munkálkodásunk legbizto
sabb erőssége.

Ez a szeretet legyen az uj év 
legbecsesebb és legféltettebb ajándéka.

J. E.

Kö ny vismertetés.
Néhány „Magyar Könyvtár“ füzetről.

720. Révész Béla: Nyomor. Elbeszé
lések. Boldogtalar, rongyos, éhező embe-

lehet esztétikai élvezet.
Lakásunkat képekkel, szőnyegekkel, 

szép bútorral, virággal s más efélékkel 
csinositjuk, meit nekünk ez tetszik, és 
mert ezek a dolgok nekünk örömet okoz
nak, sőt úgy érezzük, hogy ezek által a 
lakásunk kellemessé, vonzóvá lett. Ezek
nek a dolgoknak tehát az érze:em adja 
meg az értékét. Annak, kinek nincs érzé
ke, az egész diszités szükség és értéknél
küli.

Szépség és haszonság nem objektiv 
tulajdonság a szépnek hasznosnak vagy 
csúnyának ismert tárgyaknak a maguk
ban közönyös vagy értéktelen tárgyak 
értékesekké lesznek, ha szépnek vagy 
csúnyának tartjuk őket, vagy ha bennünk 
tetszés vagy nemtetszés érzetét keltik. A 
szép vagy csúnya meg ítélésénél tehát 
csakis a fölkeltett érzet határoz.

Az ember szereli és becsüli a zenét, 
festészetet, költészetet, szobrászától és a 
természet szépségeit mint az öröm érze
tének forrásait. De sz retjük és becsüljük 
ezeket azért is, mert érezzük és tudjuk, 
hogy általuk magasabb lelki műveltséghez 
jutunk. A szép vagy rút cselekedetik 
egyedüli mérői az önbecsülésnek.

Az igazi öröm csakis önkényben, 
melyet szellemi erőink, eszünk és képes-

rekből, egyszerű, kisigényű életekről szól 
ez a füzet. Szól bibliás szeretettel vén 
napszámosokról, rokkant honvédekről, akik 
alamizsnán tengődnek, szól szomorúan Ta
másról, egy merengő lelkű, romló tüdejű 
asztaloslegényíő1, szól Vas János tragikus 
haláláról, amely mögött a gyilkos, irtóza
tos tűz pirosük és szól másról meg má
sokról. Egyszerű, igénytelen történetek, 
de az iró meleg szive, ragyogó képzelete 
e, er bánatos szépséggel gazdagítja őket. 
Fájdalmas megindultsággal sír a csöndes 
szenvedés és a mély szomorúság e halk, 
poetikus elbeszélésekben.

Olvassák el őket.
721—722. Flers és Cailiavet: A zöld Frakk.
Vígjáték. Fordította Holtai Jenő. Ez a da
rab ölletes. Egyik tréfa;, bolondság és ina- 
lacság a másik után pompásan illeszkedik 
a cselekvénybe. A szerzők maró gúnnyal 
ostorozzák a francia arisztokraták szerelmi 
falánkságát. Ebben a darabban mindenki 
szerelmes. Egyik szereplő azt mondja, Fran
ciaországnak külön szerelemügyi minisz
terre van szüksége. Aki halhatatlan sze
relmi és kicsapongási érdemeket szerzett, 
azt beválasztják tagnak az Akadémiába. 
A francia akadémikusok díszruhájához tar
tozik egy zöld frakk s innen a darab cime. *

723 Guy de Maupassant: Családi 
Körben. Fordította Benedek Marcell. Guy 
de Maupassant francia iró volt. Elmegyógy
intézetben halt meg egy tüneményes, rö
vid élet után. Nálunk sokat olvassák. Sze
retik a tiszta naturalizmusát. Benedek 
Marcell most négy elbeszélését fordította. 
Mindegyik elbeszélés egy nemes lélek 
művészi alkotása. Bennem a székfonó le
ány szomorú, nagy szerelme tovább él, 
akár Tolsztoj Karenin Annájának vagy 
Gárdonyi Emőkéjének halálos szerelme.

* A zöld frakkot most játszák a Víg
színházban.

721—725. Heltai Jenő: Egy Operet
te Története. Kis komédiák. Ha rosszked
vű, ha bosszús —kedves olvasó — menjen 
el a könyvkereskedésbe, vegye meg Hel- 
tainak ezt a füzetét és olvassa el. Már az 
első lapoktól deriil-vidul a lelke. Mert ez

ségeink indítanak föl. Más a fizikai vagy 
érzéki öröm, melynek érzésénél a lélek 
vak eszköze a természetnek ( szerveknek ) 
és érzetei közvetlenül a fizikai szervekre 
hatnak.

A lelki öröm és érzéki élvezet közti 
különbség hol kisebb, hol nagyobb. Egy 
gyönyörű metafora által okozott tetszés 
tisztán lelkifajú, az érzékszerveknek itt 
semmi befolyásuk nincsen; az észnek és 
a képzeletnek kell itt az öröm ill. a 
metafora teremtésénél működnie. A teve 
a puszta hajója. Ez gyönyörűen van 
mondva és alkotjqi a képzelet és az ész. 
Hogy ebben gyönyörködhessünk, az ész 
és képzelet közös működésére van szük
ségünk. Minél tisztább és önkénytelenebb 
az öröm annál értékesebb, mert az érzé
kek területéről az ész magasságába viszi 
az embert t. i. arra a magaslatra, mely 
emberileg a legnagyobb.

Minden emberben yiég a vadember
ben is megvan a szépség élvezetének 
igénye. A vad ind,iámis is földiszili magát, 
hogy szebb legyen, díszíti magát a saját 
ízlése és érzéke szerint. Ami neki szép 
az.nekünk csúnya; ami pedig nekünk 
szép, az előde teljesen közönbös értékte- 

! len, sőt csúnya lehet. Minél nagyobb az 
j ember lelki műveltsége, annál nagyobb

la füzet telis - tele kedves, jóízű bolondsá
gokkal. Heltai világában bohém, burleszk 
emberek — kik előtt idegen a könny, sóhaj, 
gond és bánat — élik furcsa, vidámságos 
élelüket.

726 Kaut Filozófiája. Gondolatok 
műveiből. Fordította és bevezetéssel ellátta 
Dr. Polgár Gyula. A tudás földjén Kaut 
filozófiája egyike azon csúcsoknak, ahon
nan legmesszebb ellátunk, de ugyancsak 
nehéz és fáradságos megmászni azt a ma
gas csúcsot. Ez a kis füzet kalauzol. Sze
melvényekkel vázolja Kaut ismeretelméle
tét, etikáját, jog- és vallásbölcsészetét meg 
esztétikáját. Belekóstolunk Kaut kriticziz- 
musának alapvető gondolataiba. ízelítőt 
kapunk demokraticzmusából. Kaut már 
1750 táján rajong a köztársaságért, nép
parlamentet követel és hive az egyházi 
javak szekularizációjának. VallásbÖlcsé- 
szete arra tanít, hogy az igazi hit alapja 
nem a félelem vagy a mennybejutás re
ménye, hanem az erkölcsi érzület; hogy 
az igazi hit nem Istennek hízelgés és kegy- 
hajháí-z is, hanem cselekvés. Kaut megveti 
a robot- és bérvallást, elitéli a letérdepe- 
lést, földreborulást, az egész nevetséges 
ceremóniát és a lélek szabad hitét hirdeti. 
Ajányloin ezt a füzetet mindazoknak, akik
nek nincs érkezésük behatóan foglalkozni 
Kaut filozófiájával. Lotz Frigyes.

h í r e k .
=  Or . os választás. Homokos község 

képviselőtestülete decz. 27 - én tartott gyű
lésében egyhangúlag Dr. M á г к R о m u- 
l u s z  kolozsvári orvost választotta meg 
községi orvossá.

— Az elmúlt év statisztikája. A 
helybeli rom. kath. egyházban az 1913. 
évben született 59 fiú és 45 leány, tehát 
összesen 104 gyermek. Meghalt 38 férfi 
és 46 nő. Tehát összesen 84. A szaporu
lat tehát 20 személy. Házasságot 43 pár 
kötött. Ez az utóbbi évek krónikájában 
rekordszám.

A helybeli református egyházban a 
múlt évben három születés és egy halále
set fordult elő.

szükségét érzi a szépnek, mely reá nézve 
mindig nagyobb értéket képvisel, mert 
tud, akar, sőt kell a lelkiség művelt 
embernek gyönyörködni. A szép reá néz
ve már nem fényűzés, hanem szükséglet, 
még pedig a legnagyobb és legnemesebb 
szükséglet.

Hasztalan és hiába való minden szép, 
ha az emberben nincsen érzék és fölfogás 
a szép iránt. Minél fejletebb a lélek s 
vele együtt a szépérzék, annál nagyobb 
a szépnek értéke és szükségessége. A 
szépérzéket fejlesztene kell. Szépség min
denütt van, de legtöbb a természetben. 
Nagyon szép, sőt fenséges a szép a termé
szetben. Nagyon szép, sőt fenséges szép 
a természet és gyönyörűek a jelenségei. 
Gyönyörűek a lepkék, melyek után a 
gyermek, szinte repül, mintha általa sze
rencséjét boldogságát akarná elérni vagy 
megfogni. Egészen fellelkesül, átszellemül 
és szinte lángol, mikor rnipden esejével 
azon dolgozik, hogy ázt a szépet elérhesse. 
Szép a lepke képe is, de azért mégsem 
él! Olyan mint az ideál mély azonnal 
megszűnik azzá lenni, mihelyt' elértük. 
Más az élő lepke, mely á napfényben 
gyönyörűen röpköd és játszik a levegőben, 
miközben a gyönyörű ; virágba 'telepszik. 
Gyönyörű a rózsa, gyönyörű minden
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=  Helyettesítés. L á n g János polg. 
isk. igazgató távolétének ideje alatt az 
igazgatói teendőket R a j c s á n у i Ernő 
látja el.

— Újévi üdvözlet megváltása. A
szegény iskolás gyei inekek felruházására a 
helybeli póstatakarékba eddig a követke
ző összegek folytak b e :

Nikolics Dusán 2 kor., Laczkov Ly. 
2 kor., Tory Rezső 2 kor., Schlarb Fülöp 
2 kor., Szatmári A 2 kor., mely összegeket 
a szegény gyermekek nevében köszönettel 
nyugtázzunk.

Szives köszönetünket fejezzük ki e 
helyen Sipos József helybeli postatiszt 
urnák is, ki volt szives fenti címen befo
lyó összegnek állandó számlát nyitni, a 
jótékony ügy érdekében.

=- Újévi tisztelgés. A járási jegyzői 
kar újév napján testületileg tisztelgett 
Fábry Géza járási főszolgabíró úrnál.

A testület jókívánságát Nikolics Du
sán főjegyzőnk meleg szavakban tolmá
csolta, mire Fábry Géza főbíró úr nagy 
meghatottsággal telelt.

— A kaszinó szilveszteri mulatsága. 
Mint minden évben úgy ez idén is élénk 
érdeklődés előzte meg a kaszinó által ren
dezett szilveszteri estélyt. A kaszinó tag
jai elég szép számban részt is vettek az 
estélyen s egy-két elégedetlenség kivéte
lével kifogástalan jó kedvben várták az 
új év beköszöntését. Az estély tombolával 
is lévén összekapcsolva 120 kor. értékű 
tárgy szereztetett be erre a célra. A fő
nyeremény részese Fábry Géza járási fő
szolgabíró volt.

Az estélyen résztvevők láthatták vég
re az embereket annyira lázba hozó és 
híressé vált „tangó“ táncot két pár lejté
sében bemutatva. Dacára a préciz és kifo
gástalan produkciónak, a nézőkben mégis 
némi csalódást okozott. A nagy reklám 
után többet várt volna az ember. Voltak 
olyanok is, akik határozottan elítélték ezen 
telkapott argentiniai származású táncot. 
Mi azonban a középulon maradva konsta
táljuk, hogy a tangó szép nem is oly ne
hezen elsajátítható tánc, csak kifogástalan

virág, fa, gyönyörű a tó és a tenger, 
gyönyörű a titoksatos éi és i. t. Nagy a 
szépségnek gazdagsága, nagy azoknak az 
Isten. E szépségek forrásához vezessük 
az ifjúságot ! Ne keressük a szépérzék 
fölébresztésének eszközeit a fal között! 
Vezessük ifjóságunkat ki az Isten szabad 
ege alá; tanítsuk a szépnek fölismerésé
re, hogy azt megbecsüljék. Ha a művet 
ismerik, értékelik és becsülik, fölfoghatják 
értékét a mesternek is. Megismerik a 
Teremtőnek mindenhatóságát, lebcralnak 
annak hatalma előtt és imádni fogják őt. 
A szépizék ilyetén fejlesztése által az 
ifjúság lelkét fölemeljük Istenhez, azt 
azt boldoggá és megelégedetté és szám
talan lelki gyönyör részeséve is tehetjük, 
Megvetjük alapját a lelki harmóniának, 
mely a boldogság előfeltétele.

Csak az igazi mővészet hat esteti- 
kailag az emberre. Ha tehát a szépet 
élvezni akarjuk, estetikailag fejletteknek 
keli lennünk. Az iskolának nem feladata, 
hogy művészeket képezzen, hanem hogy 
fejlessze a szépérzéket, hogy úgy nevelje 
az ifjúságot, hogy a szépnek értéket 
fölismerni és azt élvezni tudja.

Erre törekedjenek a gyermeknek 
természetes nevelői: a szülők, és ezt 
vigyék keresztül a néptanítók.

Koch János.

ritmusérzék és jó emlékező tehetség szük
ségesek a figuráknak pontos fejben tar
tására. Hosszú életet és általános elter
jedtséget azonban nem jósolnak neki.

=  Táncvizsga. Tegnap este volt a 
Sourou Pál tánctanitó által tartott 6 he
tes tánctanfolyam vizsgája „a Magyar ki
rály“ szállodában amelynek lefolyásáról 
lapunk legközelebbi számában fogunk rész
letesebben szólni.

=  A szökött hentes. Orozovics Péter 
szökött hentesünknek hátrahagyott hentes 
áruit, mint romlandó cikket 27. és 28.-án 
elárverezték. Egyébként hallgat a krónika.

=  Állami anyakönyvi statisztika el
készülése után legközelebb hozzuk az 1913 
évi anyakönyvi kivonatokat.

=  Közhírré teszi az elöljáróság a 
korcsmái hitelről alkotott vármegyei sza
bályrendelet és az 1883. évi XXV. t. ez. 
22-24 §-ait (1882. évi XXV. t. ez. 26 §.) 
A vendéglősök figyelmébe, mely szerint 
legfeljebb 12 koronányi hitelt követelhet
nek.

Elöljáróság figyelmezteti a lakosságot 
hogy a vasút közbiztonsága ellen 12 éven 
aluli gyermekek által elkövetett kihágá
sokért a szülő, illetve gyám és gondnok 
felelős. (В. M. 1887. évi 51201 sz. ren
delet.

=  A szerb dalárda mulatsága. A
helybeli gör. kel. szerb egyházi dalárda 
f. é. január hó 8-án a (gör. kel. karácsony 
második napján) a „Centrál szálloda“ ter
meiben műsorral és tánccal egybekötött 
mulatságot rendez. A műsor a következő:
1. Stankovics — Egyházi ének Krisztus 
születéséről — vegyes kar. 2. Horejsek — 
Bjelana — férfi kar. 3. Nemes vöt keres. 
Vígjáték egy felvonásban Krsztonosicstól. 
A műsos este fél 9 órakor kezdődik. Je
gyek elő.o válthatók Stojkovics és Majsz- 
torovics üzletében és este a pénztárnál. 
Belépő dijak 2 k„ 160 к,. P20 k. és ál
lóhely 80 fillér.

— Villamos kukorica morzsoló. Is
mét egy újdonság Kevevárán, mely kuko- 
korica termelő gazdáinknak nagy előnyt 
bisztosit.

Nagy célszerűsége, tiszta és gyors
munkája által valóban messze fölülmúlja 
az eddig használatban lévőket, miért is 
bárkinek melegen ajánljuk.

A morzsolásért á q. 28 — 32 fillért 
kell fizetni. A tulajdonos kötelezi magát 
hogy mrozsolóját 30 q-tól feljebb saját 
igavonó állataival házhoz és vissza huzatja. 
A morzsoltatási szándékot 1 nappal előbb 
kell bejelenteni a „Hoffmann“ melletti 
szerelő irodában Schalinacski Györgynél, 
vagy pedig este a lakásán 245 házszám 
alatt.

— Felszólítás. Felszólítunk és kérünk 
minden intelligens vidéki hölgyet és urat, 
hogy tudósítónkká szegődjenek. Mit ellen
szolgálatul lapunkat ingyen küldjük. Tesz- 
szük ezt azon igazán méltánylandó okból, 
hogy lapunkat nemcsak községünk ma
gyar lapjává, de az egész járás magyar 
óhajtjuk tenni. Szolgálni akarjuk a magyar 
kultúra érdekeit mindazon vidéki közsé
gekben is, amelyek minden vonatkozásuk
ban Ke ve várára vannak utalva. Szívesen 
és köszönettel vészük a községben történt 
dolgokat akár már teljes kidolgozásban, 
акаГг pedig csak a száraz adatok jelzésé
vel. Főleg a tanítósághoz fordulunk, amely 
ott él a nép köz t s igy a nép ügyes-ba
jos dolgait ismeri. A szives jelentkezést 
a szerkesztőséghez kérjük bejelenteni.

=  ízléses, örömetszerző karácsonyi 
ajándékot mű- és dísztárgyakban, perzsa- 
szőnyegek, csillárok, brilliáns ékszerek, 
e..üstárúkban, egész finom bőrdiszműárú- 
kat, bőröndöket, igen olcsó alkalmi árak 
mellett csak S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár 
Belváros, Merczy-utca (Telefon 11-77) 
lehet beszerezni.

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

Szerkeztői üzenetek.
K. J. Beocsin. Tartalmas és logikus. 

Közöljük. A többit is örömest várjuk.

Ezennel van szerencsém, a nagy
érdemű közönség szives tudomására 
hozni, hogy „a Hoffmann szálloda“ 
mellett a Ballán-féle házban

b o r b é l y  Ü z l e t e t
nyitottam.

Szives pártfogást kér
Reiter János.

828/1913 végr. szám.

árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbi- 
róságnak 1913 évi Sp. I. 500/2 számú vég
zése következtében Dr. Bogdanov Vazul 
kevevárai ügyvéd által képviselt Paull Já
nos javára dunadombói lakos ellen 121 K. 
s. jár. erejéig 1913 évi november hó 20 - 
án foganasitott kielégítési végrehajtás ut
ján le és felülfoglalt és 1000 К becsült 
kővetkező ingóságok, u. m. kukorica nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 V. 1243/1 sz. végzése követ
keztében 121 K. tőke, ennek 1913 julius 
15-től járó 5%" os kamatai és eddig 
összesen 89 K. 40 f.-ben biróilag már me
gák költségek er. Dunadcinbó alp. lak. 
1914 évi január hó 12 - ik napjának d. e 
1/2 10 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
iül becsáron alól is elfognak adatni.

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 § 
értelmiben ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913. dec. hó28-ik napján.
Gurits Lajos kir. bir. vég.
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Jó

szép

és

divatos

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő Iparo
sok Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.

Skudier-Iiget és Széchényi-ház. 
Telelőn 56l. 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!

Naptárak
az 1914. évre

m a g y a r  '♦ B  

R T *  n é m e t  

s z e r b  " V B  

P F “ és román
nyelven kaphatók az

Oberlüuter-fóle
Kevevára. ( Szent-István tér.)

közhírré teszi, hogy a temesvári kir. já
rásbíróságnak 1912 évi Sp. I. 1346/2 sz. 
végzése következtében Dr. Endrés Mózes 
ügzvéd által képviselt Schlichting Testvé
rek cég javára 476 k. 20 f. s jár. erejéig 
1913 évi február hó 15 n. foganatosított 
kielégítés végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 645 kor. becsült következő in
góságok u. m .: bútorok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913-ik évi V. 225/2 sz. végzé
se folytán 261 kor. tőkekövetelés, ennek 
1912 évi december hó 1 napjától járó 5 
% kamatai erejéig székelyk alperes házánál 
leendő megtartására 1914 évi januuár hó 
7 napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzelik 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 éa 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -s  
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi dec. hó 17- én.
Gurits Lajos kir. jbir. végrehajtó.

8376/1913 tlkvi. szám.

Á "/érési hirdetményi kivonat,
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 

hatóság Dr. Bogdánov Vásza kevevárai 
ügyvéd által képviselt pancsovai hitelbank 
r. t. végrehaj tatónak Nedelkov Tóma és 
neje szül. Vengics Anna temesszigeii la
kosok végrehajtást szenvedettek ellen 4000 
K. tőke, ennek 1913 évi julius hó 2-től 
járó 6% - os kamata ezuLal 87 K. 30 f .- 
ben megállapított valamint a még felme
rülendő köhségek kielégítése végett az 
188L évi LX. t. c. 144 és 146 - §§ - ai alap
ján az alább körülírt ingatlanokra az ár
verést elrendeli és annak feltételeit a kö
vetkezőkben közhírré teszi.

1.) Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Temessziget község 285 és 416 sz. be
tétben foglalt következő ingatlanok-

I. A temesszigeti 285 sz. betétben 
felvett:

A I. 466 hrsz. Ház 96 öisz. a udvar
ral a beitelekben 133 n.-öl és 467 hrsz. 
Kert a beitelekben 743 n.-öl 874 K. becs. 
A II. 1221/2 hrsz. Szántó a II. flur dűl. 1 
hold. 317 n.-öl 119 K. becsárban. A III. 
2652/2 hrsz. Szántó 2653 hrsz. Rét. 1 h. 
371 n.-cl és 2654 hrsz. Rét 690 n.-öl az 
Adicse dűlőben 194 kor. becsárban. A + 
717 hrsz. Szántó a Vinograde dűl. 367 n.- 
öl 37 kor. becsárban. A f  1424 hrsz. Szán
tó az I. flur dűl. 1 h. 161 n.-öl 110 kor. 
becsárban. A j* 1682/2 hrsz. Szántó a Se- 
liste dűl. 566 n.-cl 14 kor. bee árban. A 
t  1706 hrsz. Szántó a Seliste dűl. 1 ho’d 
602 n.-öl 138 kor. becsárban. A f  1710 
hrsz. Szántó a Sc.iste dűl. 1030 n.-4 103 
kor. becsárban. A t  3289 hrsz. Rét a Ka- 
tinszki Brod dűl. 1152 n.-öl 25 kor. becs
árban.

II. a temesszigeti 416 sz. betétben 
felvett: A + 9 75 hrsz. Szántó a II. Flur 
dűlőben 1 hold 1069 n.-öl 2?4 kor. becs
árban.

2. Ezen nyilvános árverés a Temessz. köz
ségházánál 1914 évi február hó 23

napjának d. e. 10 órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint Temessz. 
községh. hivatalos órák alatt bárki állal 
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 
ígérete figyelmen kivül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytadótik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számítolt 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.

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

Kevevára 1913 évi dec. hó 7 -én 
Kapp János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

896 1913 sz. végh.

árw m si hii’defmén».
Alulírott bírósági végrehajtó az 2881 

évi LX. t.-e. 102 §. értelmében ezennel

S t e c k e n p f e r d
l i l iomtej  szappan

Bergmann és társa Tetschen a/E cégtől
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, 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.

1914 február 7-én
nagy álarcosbál.

;; Rendezi az Amatőr-Egylet. ;;

A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  M i k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.
Nyomatott az Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


