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Patronázs - egyesület.
„Kukorica közt születtem
Ott szedtek fel engem“ — éne

kel János vitéz.
Akik elhagyták, lehet közönyös, 

elfásult szívvel tették, ahogy az em
ber elhányja a szivarvéget, de lehet 
az is, hogy szegény prostituált leány 
volt az anyja, aki szégyenében sírva 
hagyta el gyermekét. Akik meg fel
szedték, jó szívvel tették és jó szív
vel nevelték a jóra. Ha ott marad 
a kukoricásban, elpusztul. Kevesebb 
lesz egy hasznos, dolgos emberi élet
tel.

Az ember Isten legértékesebb 
teremtménye. Nekem fénylöbb a 
tiszta emberi szem, mint a legragyo
góbb drágakő. Nekem több a jó vé
rű, ép idegzetű emberi test, mint a 
hatalmas termetű, irtozatos erejű 
vadállati organizmus. Nekem szebb 
csodásabb a harmonikus emberi lé
lek, mint a legexotikusabb virág 
kelyhe. Mi is lenne a föld, ha az 
ember hiányozna róla?

De ez az éremnek csak a fényes

oldala, a másik kopott, rozsdás. Néz
zünk csak magunk körül. Hány hi
deg, bűs, deliriumos szemet, fertő
zött vérű, bomlott idegrendszerű 
embert, disszonáns, üres, brutális 
lelket látunk. Talán sohasem volt az 
ember testileg — lelkileg betegebb, 
mint ma. Ha elindulunk és keres
sük ennek a miértjét, meglátjuk 
majd, a nagy éhező szegénységet, 
mely miatt annyi a vérszegény, véz
na ember; megdöbbent majd a ret- 
tentes mindennapi kenyérgond, amely 
annyira leköti az apát és anyát, hogy 
gyermeknevelésre nincs érkezésük. 
De nemcsak a helytelen socialis be
rendezés gyökere a sok bajnak. A fény
űzés, alkohol, nemi falánkság és a 
kártya is nap - nap után szedi áldo
zatait, szánandó rabszolgáit. Itt ten
ni kell valamit. Mind az ezernyi ezer 
baj, bú, bűn, boldogtalanság megin- 
ditóan könyörög segítségért. Önző, 
pokoli lény az, akiben nincs annyi 
socialis érzék és humánus gondolko
dás, hogy szerencsétlen embertársán 
segítsen.

А XX század a socializmus száza

dának indul. Főfeladata lesz, belene
velni az emberiségbe az egymásért- 
valóságot, hogy az ember az utolsó 
nyomorgó páriához is szeretettel ha
joljon le.

Az emberjavitás és embermen
tés munkáját persze nem a Vitalis 
Imréken és Jager Marikon kell kez
deni, mert a megrögzött bűnösön 
már nem segíthet senki és semmi, 
hanem az ifjúságon. Ki kell ragadni 
a fejlődő embert a bűnpiszkos kör
nyezetből és tiszta, friss levegőbe vin
ni, ahol egészséges testbe egészsé
ges lélek nőhet, ahol ésszerű, ter
mészetes, munkás, megelégedett éle
tet tanul élni.

Itt eszembe jut egy öcsémmel 
való beszélgetésem. Dicsértem előtte 
a modern paedagogiát. Különösen az
zal voltam igen nagyra, hogy az uj 
paedagogia a gyermektanulmányozás 
fundamentumán épül. Az Öcsém le
gyintett.

— Mig az iskola — mondta — 
nem foglalkozik többet magával az 
emberrel, addig nem lesz jobb bol
dogabb az emberiség.

Manci kedvesen felelt, tulvilági öröm volt 
hallgatni a szavát. Megkérdezte Lipótot, 
akit a barátkozás jogán „Pubikámnak“ 
szólított, hogy vasárnap délutánra mi a 
programja és nem volna- e hajlandó vele 
egy fehér délutánt eltölteni.

— Tudod Pubikám, vágyom már a 
becsületes, egyszerű polgári életmód után. 
Akarom, hogy visszatérjenek a régi érzé
seim. Megint egyszerű iskolásleány aka
rok lenni. Elmegyünk Budára. Csak a sima 
kosztümömet veszem fel és a Girardi ka
lapomat. Úgy nézek ki benne, mint egy 
ennivaló tanítónő, vagy óvódás kisasszony.

Szilágyi Lipót reszketett a boldog
ságtól, könnyek peregtek le az árcári és 
délután négyre megígérte a randevút. Az 
irodából Szilágyi hazasietett és miután 
már vasárnap másnap volt és közeledett 
a fehér délután, az utón megtervezte a 
napi teendőket. Reggel gondolta elmegy 
a gőzfürdőbe, ott kivasaltatja a felöltőjét, 
azután a kávéházba és három óra felé fel
néz a Gubacsos körbe, ahol mint uj tagot 
nyilván ovációkkal fogadják. Minden pont
ját a tervének pontosan betartva, még 
azt is, hogy szerényen fog ebédelni, mert 
már fogytán volt a pénze és Manóinak 
esetleg nagyobb igényű kívánságait is lel-
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Azt izeni. . .
Rzt izeni: bújjék az ördög 

Belém és verseimbe 1
Minek firkálok róla éppen 

Szép nevét öntve rímbe?

S nincs semmi hangulat dalomban: 
Oly köznapi, unalmas, —

Mint Jóbnak jajgatása, átka:
Semmit mondó, siralmas. . .

Botor szerelmi ömlengésem 
Szivében úgyse tesz kárt. . .

_ Ha így szapulgat: Istenemre,
Akkor szeretni kezd már!

Szabadka Gyula.

A fehér délután.
A napfölvétel megtörtént a legtelje- 

b „erkölcsi eredménnyel,“ ahogy azt 
lágyi Lipót, a Rosenblüth es Csortos 

diszponense magában megkoncipialta.

Az előző cége néhány kellemetlen plety
kát terjesztett Szilágyi Lipótról, amit nem 
mindenki vett komolyan, legkevésbbé a 
Gubakereskedő Köre, mely ime a sanda 
gyanúsítások ellenére tagjai közé vette 
Lipótot. Lipót a nagy becsületreparáció 
után egy görbe éjszakát csapott; Boronyi 
raktárossal és Bielitz levelezővel elmentek 
a „Sárga Fémek“ című kabaréba, egy er
kölcstelenéjszakai helyre. A boldog ember, 
mint ilyenkor szokás,vendégül látta a kartár
sait, forralt bort és szendvicset rendelt, 
üléssel kínálta meg az egyik művésznőt, 
aki szerényen egyenlőre csak egy pezsgő- 
fröccsöt kívánt és amikor ehhez Szilágyi 
Lipót akadálytalanul hozzájárult, még csak 
egy pecsenyét óhajtott. Bor és cigaretta- 
füst közt nagyon összebarátkoztak, tege- 
ződtek, úgy mintha már egy hete ismerték 
volna egymást.

Az ilyen barátság rendszerint nagyon 
rövid lejáratú szokott lenni, de ezúttal 
nem volt az, mert Szilágyi Lipót még 
másnap is felszólította telefonon Kebel 
Mancikát a művésznőt és érdeklődött, hogy 
léte iránt aludtt-e jól és sokat gondolt-e reá, 
savanyu tüdőt uzsonnázott-e és több ilyen 
okos kérdést, amiket már szerelmesek 
ilyenkor igy egymáshoz intézni szoktak.
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Alighanem teljesen igaza van. 
Mert tanítanak az iskolák a Misz- 
szisszippiről, a strucról, a zsidók ba
bilóniai fogságáról, az egy ismeretlen
nel biró egyenletről és miegymás
ról, de az emberről bizony édes ke
veset. Pedig az embertannak főtan
tárgynak kellene lennie már a nép
iskola elsőosztályaiban is. Testi és 
lelki egészségtanra van szüksége 
elsősorban minden fejlődő életre ké
szülő embernek. Az egészséges, 
edzett, munkabíró test és az egész
séges, értelmes, érző, akaraterős 
lélek az igazi kultúra, nem pedig a 
könyvismeret, az etikett szabályai és 
a gjaszé keztyű.

A patronázs egyesület igazi kul
túrát akar terjeszteni. Azért örömmel 
üdvözlöm Bervanger kollegám indít
ványát, hogy alakítson a fiókkör ta
nítósága patronázs egyesületet. Szép, 
gyönyörű szép indítvány. De ehhez 
nagyszivű, nemeslelkű emberek kel
lenek, akik az eszme tettre váltói, 
akik a meggyőződés erejével indul
nak el az emberboldogitás utján, akik 
lemondani, nélkülözni, gúnyt tűrni, 
üldözést szenvedni tudnak egy tisz
ta gondolatért. Gondolt-e erre Ber
vanger kollegám? Loíz Frigyes.

HÍREK.
=  h. ev. istentisztelet és köz

gyűlés. Vasárnapon f. hó 25-én d. u. 2 
órakor a helybeli polgári fiúiskola rajz
termében istentisztelet, utána pedig köz
gyűlés lesz a következő tárgysorozattal :
1. Egyházi adókivetés az 1914-17-ik évekre.
2. Esetleges indítványok.

=  Iskolalátogató. A vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter a versed kir. tan- 
felügyelői kirendeltség területére a gazda
sági ismétlő iskolákra kiterjedő hatáskörrel 
R á d 1 i Lajos homokbálványosi gazdasági 
iskolai igazgatót bízta meg iskolalátogatói

jesiteni szerette volna.
De ember tervez, kártya végez, Szi

lágyi Lipót csak ugyan feljött a körbe, 
egy-két barátja meleg, széles gesztusokkal 
fogadta őt és már invitálták a kártyára. 
Többen szolid alsósra kérték, de ő azokra 
hajlott, akik makaóra csábították. Hátha 
megduplázhatom azt a negyven koronát, 
mondta magában. Nyolcvan koronával 
olyasmit tehet az ember, amivel örök idők
re magához láncol egy ilyen pompás nőt, 
mint ez a Kebel Manci. És leült játszani 
Makaót. Az első leadásnál elvesztette tét
jét, a másodiknál en cart volt, a harma
diknál megint elvesztette a kitett két ko
ronát. Jo, gondolta, majd ha a bankadás 
sora rám kerül, majd akkor visszahozom 
a veszteségem. Rá került a bankadás és 
itt meg elvesztett hat koronát. A negy
venből most már csak húsz volt. Fájt neki 
nagyon, de ezt eröltett nyugalommal lep
lezni tudta. Majd megnyugodott, amikor 
eszébe jutott, hogy hiszen vasárnap van, 
a blúz és cipőüzletek zárva, tiz forintból 
pedig telik még kocsira is, vacsorára is.

— Adok, — szólt a bankár.
— Nekem nem ad, és biztosra vette,

minőségben. A megbízatás január l.-ével 
vált érvényessé.

=  Iparostanonciskolai Otthon gyű
lése. A helybeli iparostanonc iskolával 
kapcsolatos iparostanonc iskolai otthon 
ma délután 2 órakor gyűlést tart, amely
nek tárgysorozata a következő: 1. Him
nusz. Énekli az ifjúság. 2. Honfidal. 
Szavalja Golubicsics Brankó I . a )  oszt. 
tanuló. 3. Káka tövén költ a ruca. Ének
li az ifjúság. 4. Előítéletek és babonák. 
Wenner Miklós igazgató. 5. Gyász. Szaval
ja Müller János II. o. t. 6. István öcsém
hez. Szavalja Burbach Sándor II. o. t. 
7. Szózat. Érdeklődőket szívesen látnak.

'=  Bő áldás. Kevevárai cigánysorunk 
két lakóját az elmúlt héten bő gyermek- 
áldás érte. .

A tél kellő közepén leszállt a gólya 
Mladen István és Csoboth Ferenc házára 
és előbbinek két fiút, utóbbinak pedig 
2 leány gyermeket hozott. E különös hír 
nagy rekord az uj esztendőben, kár hogy 
a két fiú meghalt.

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
megengedte, hogy kiskorú Betyák Vince 
helybeli próbecsendőr nevét Bercsényire 
változtathassa át.

=  Lj ezredorvos. A helybeli 28-as 
vadászzászlóalj hosszú idő után végre 
kapott egy ezredorvost Dr. Homolka Béla 
személyében, akit Szegedről a hidászoktól 
helyeztek ide. Az uj ezredorvos már 
községünkbe érkezett s működését meg
kezdte.

=  Helyettes lelkész. S e b e s t y é  n Béla 
a helybeli református hívők lelkésze hosz- 
szabb szabadsága alatt a lelkészi és hit
oktatói teendőket I l l é s  Sándor teológus 
látja el.

•=■ Közgyűlés. A helybeli „Temes- 
kubini Takarékpénztár“ részvénytársaság 
ma délután 3 órakor közgyűlést tart, 
amelyre a részvényesék figyelmét felhívjuk.

=  Jegyzőválasztás Székelykevén. 
A szomszdos Székelykeve nagyközségben 
e hó 21-én, azaz szerdán ejtették meg a 
jegyzőválasztást Szekeres Dezső szolgabiró 
elnöklete alatt. Négy pályázó volt és pedig 
Rácz Béla helyettes jegyző, Benczik Ala
dár közs. aljegyző, Árva János kevepal- 
lósi jegyző és Princz N. okleveles jegyző. 
A választás előtt Rácz Béla visszalépett.

hogy ezt a tétjét öt koronát, meg fogja 
nyerni. Hétje volt, amit nem szokás utol
érni.

De ezúttal utolérte a bankár, aki 
ötre vágott és hármast vett.

Most már megrezzent és a keze resz
ketett, amint a bankba tolta a vastag 
ezüst darabot. A szeme szikrázott egy pil
lanat alatt egy konflis és egy budai korcs
ma jelentek meg képzeletében: tizenöt 
koronával már csak ilyen vendéglátásra 
van födezet. De a tizenöt korona viszont 
a nyereség reményét melengette és a kö
vetkező lapra három koronát tett. Ezt 
megnyerte és a következőt is, amely öt 
korona volt. A fantáziája most már két 
szürkét rajzolt a hintó elé, amelyen egy 
előkelő pesti étterem ajtaja elé röpíti az 
édes kis művésznőt. Azután a nyereség 
és vesztesség szerint megváltoztak ezek a 
a rovatok. Már úgy is volt, hogy a ká
véház után egy kis pörkölt következik, de 
a játék ördöge csak játszott Lipót bará
tunkkal, aki öt perc múlva megint eredeti 
pénzénél volt. Az idő pedig csak haladt, 
sietett előre. Vészesen közeledett a négy 
óra. Szilágyi Lipót már csak kisebb tétek-

A megmaradt három jeölltre a választás 
elrendeltetvén a szavazás a következő 
eredménynyel já r t: Benczik Aladár kapott 
22 szavazatot és Árva János 7-et. A har
madik jelöltre egyáltalában szavazat nem 
esett. Az ily formán legtöbb szavazatott 
nyert Benczik Aladárt jelentette ki ezek- 
után az elnöklő szolgabiró Székelykeve 
újonan megválasztott jegyzőjének.

Benczik Aladár még aránylag fia
tal ember s a községünkben közmegbe
csülésben álló Schlarb testvérek építő
mesterekkel rokonságban van. A midőn 
az uj jegyzőt hivatalba lépése alkalmá
val üdvözöljük, kívánjuk, hogy állását 
ügyszeretettel és minél eredményesebb 
munkálkodással töltse be.

— Gályán farkast lőttek. Erősen 
tartja magát azon hir, hogy a napokban 
Gályán egy parasztember farkast lőtt. Ha 
nem komoly emberek szájából hallottuk 
volna, nem is közölnők e hirt, de az ille
tők szavahihetőségéhez semmi kétség nem 
fér s igy igaznak kell tartanunk. Csak az 
ejti az embert gondolkodóba, hogy honnan 
vetődhetett arra farkas, mivel a Duna 
jelenleg nincs befagyva s a Krassó-Szöré- 
nyi erdőségek meg jó messze vannak. 
Mert csak afelöl jöhetett farkas.

— Á’arcos bál. Az idei farsangban 
az amatőri nagyobbszabású álarcos bálon 
kívül e hó 2-án a „Magyar Király“ szál
lodában is lesz álarcos mulatság, amely 
jó auspiciumokkal kecsegtet. Ismerve a 
szálloda ügyes vendéglősének arravalósá- 
gát és áldozatkészségét valószínűleg jó 
eredményről számolhatnak be legközelebb.

=  A román dalárda mulatsága. 
Soha annyi embert egy mulatságon nem 
láttunk Kevevárán, mint a gör. kel. viz- 
kereszt napján lefolyt román dalárdái 
mulatságon. Már a bevétel nagysága (400 
koronánál több) a nagyobbára 80 filléres 
helyárak mellett mindent megmagyaráz. 
A műsoit a nagyszámú közönség lelkesen 
megtapsolta. Az egyszerű román gazda 
ember által vezetett kartól többet kívánni 
— mint a mennyit nyújtottak, — nem 
lehetett. A műsor utolsó ' és legerősebb 
száma „A nap és az éső“ című egyfelvo- 
násos vígjáték ̂ vólt, amely egye« apró 
zökkenésektőF^eltekintve elég jól sikerült. 
A befolyt felülfizetéseket egy másik ro-

kel próbált szerencsét, de teljesen hiába. 
Végre a megbeszélt óra előtt tiz perccel egy 
keserű mosollyal az ajkán és hat koroná
val a zsebében elhagyta a Gubacskeres- 
kedők Körének helyiségeit.

Kebel Manci a Ferenc József hid előtti 
kertben várakozott Lipótra. A nő ennivaló 
volt. Hullámos szőke haját a szél felbon
totta egy kissé és a széles hajtömeg alatt 
egy bájos kék szempár és egy fitos orr 
pajkoskodott’ Amikor a leány meglátta 
Lipótot gyerekesen meghajolt, valami el
fojtott kacérsággal mosolygot, odaugrott 
kaszinó-taghoz, belécsimpaszkodott és meg
köszönte, hogy pontos volt.

— No most kocsiba ülünk ám, mert 
kellemetlen szeles időben a hídon járni— 
mondta a Manci olyan finom esdő han
gon, hogy vétek lett volna ellentállni.

Ám Lipót nem vállalkozott a kocsi- 
utia. Neki főfájása van a sok szivarfüst
től é3 a dunai levegő nagyon jót fog ten
ni neki, mondta. Hozzátette még, hogy 
a minapában olvasott egy cikket a vizi 
levegőről, amelynek csodás hatása van a 
női arcbor üditésére.

A nőknek finom érzékük van a fér-
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vatunkban közöljük.
=  A vöröskereszt egylet előérte- 

ke^lete. Az országos v’ iöskereszt egylet 
választmánya e hó 23-án délután 4 óra
kor a községháza jegyzői irodájában ér
tekezletet tartott egy fai sang folyamán vagy 
esetleg késó'bb rendezendő mulatság mó
dozatainak megbeszél:'se céljából. A gyűlés 
lefolyásáról és a hozott határozatokról 
jövő számunkban fogunk szólani.

=  Szt. Sebő. A gör. kel. szerb hivők 
e hó 27-én ünnepük Szt. Sebők napját 
Szt. Sebők püspök volt s ezen minőségben 
különösen az iskolaügy, a szegény gyer
mekek támogatása és a jótékonyság terén 
igen nagy érdemeket szerzett. A gör. kel. 
egyház minden évben hiven rregünnepli 
a kiváló férfiú emlékét. Délelőtt nagy 
mise lesz, amely után a gyermekeknek 
pereceket osztogatnak szét. Este pedig a 
központi szállodában műsorral és tánccal 
egybekötött mulatság lesz, amelynek mű
sora a következő: 1. Dr. Bozseszky Milán 
beszéde Szt. Sebőról. 2. Hlavacs: Szt. 
himnusza. Énekli a vegyes kar. 3. Souppé: 
A költő és a paraszt. Zongorán előadják: 
Janics Mára és Mila kisasszonyok. 4. Szt. 
Sebő. Sznvalja JovanovLs Ivanka kisassz.
5. Marlnkovics : Vájjon éjfél. Szóló ve
gyes kar kísérettel énekli Stojkovics Sz.
6. Mokranyacz II. egyveleg. Énekli a 
vegyes kar. Belépő dij: Körszék 2 kor. 
I. hely 1*60 к., II. hely 120 k. és állóhely 
30 fillér.

=  A vadászegylet közgyűlése. A 
helybeli „Hubertus“ vadász-és vadvédő 
egylet e hó 15-én tartotta meg rendes évi 
közgyűlését a Hoffmann-féle szállodában, 
amelynek lefolyásáról az alábbiakban 
számolunk be.

A pénztári jelentésből kitűnt, hogy 
az egyletnek 1209.90 korona vagyon a van. 
Az ügybuzgó pénztárosnak, Schalinacski 
Áronnak fáradságáért a gyűlés jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott. Egyben meg
adta neki a felmentvényt.

A tisztujitás az eddigi tisztikarban 
némi változást hozott. Miután ez eddigi 
elnök Dr. Klein József járási főorvos le
mondott s ismételt egyhangú választás 
dacára az elnökséget elfogadni nem volt 
hajlandó — Fábry Géza főszolgabíró in
dítványára— neki fáradhatatlan ügybuzgal-

fiak kifogásai iránt és Kebel Manci tudta 
jól, hogy eme férfiú körül pénzügyi zava
rok vannak. Persze látszólag meggyözette 
magát az arcbőrről szóló érv által és kart 
karban időről és szerelemről csevegve 
átjöttek Budára. Bementek egy közeli ká
véházba, egy ablak melletti asztalkához 
telepedtek, a férfi elsősorban a képes la
pokat hozatta és azalatt megkérdezte a 
nőt, hogy mit óhajt enni. A szőke, szub- 
tilis nő elmondta, hogy gyönyörű ebédje 
volt. Csináltatna egy biifszteket tojással.

— Dehogy ijedezett Szilágyi Lipót, 
hogy gondolhatsz ilyenre. Az ilyen nehéz 
étel ebben az órában kész gyomorbaj. 
Most jó lesz egy kávé is.

— A te vendéged vagyok — vála
szolt fanyar mosollyal a művésznő — te 
rendelkezel.

Ezután kínos csönd támadt, amely 
elöl Lipót eltávozott egy kis időre. E kis 
idő alatt történt, hogy a nő persze újsá
got olvasott, de ezúttal már egy illusztrált 
lapot. Egy szaharai expedíciót nézett a 
képen és önmagát látta mint végigházal
ta a gubacsokat. Az ablak alatt véletlenül 
elment. Djuliva János többszörösen kitün-

máért és hosszú éveken át az elnöki szék
ben tanúsított pártatlan viselkedéséért jegy
zőkönyvi köszönetét szavazóit a gyűlés. 
A tisztikar azu!án egyhangú választás 
folytán így alakult: Elnök: Paull Sándor 
gőzmalomtulajdonos. Alelnök : Bunda Va
zul földbirtokos, bankigazgató. Titkár: 
Steinwasser Ernő irodatiszt. Pénztáros: 
Schalinacski Áron kereskedő. Vadászat 
rendező: Kokora Illés községi biró. Vá
lasztmányi tagok: Fábry Géza főszolgabíró, 
Götz Ferenc bocskoros, Csermák Vilmos 
igazgató-mérnök, Petry Zsiginond kincstári 
ispán és Vida Károly gépész.

Egyben elhatározták, hogy f. é. feb
ruár hó 2-án a vadász évad befejeztével 
nyúltort rendeznek a Hoffmann-féle szál
lodában.

=  Nyilvános nyugtázás. Folyó hó 
19-én a helybeli gör. kel. román egyh. és 
világi dalegylet a Hoffm inn szállodában 
rendezett szinelőadás és hangversenynyel 
egybekötött táncmulatsága alkalmával a 
pénztárnál a következő fűlülfizetések eszkö
zöltettek : Graf Jakab 5 k., Schlarb test
vérek 4 k., Kulin Ferenc és Nica Péter 3 
k., Ritomirovics és Rakitován cég, Paull 
János, Botos Márkus, Theodorovics Iván, 
Dr. Jova György, Zieschang Hermann, Le
opold Sándor, Jenota Szilárd, Dr. Ghelner 
Jenő, 2 k., Tőry Rezső L60 k., Berlea 
Illés, Helyes Ödön, Dr. Knezsevics Szilárd 
P40 k., Miat Pál 1 k., Kacsina Lázár 80 
f., Radú Fr. Bálán Giga 40 f., Drencsa 
Szvetozár, Momirovics Iva, Diinitrievics 
Dusán, Dragics Vásza, Bella Vásza 20 f. 
A nemes szivű adakozóknak ez utón is 
hálás köszönetét fejezi ki a dalegylet el
nöksége.

Tanítók Fürdője megalakult. Rend
kívüli lelkesedés, kiváló érdeklődés kisérte 
a „a Tani ók Fürdője Részvény-Társaság“ 
elnevezés alatt Székelyudvarhely székhel
lyel, a napokban megalakított üdvös célú, 
társadalmi intézményt.

Programja, alapszabályszerű feladata 
ezen jótékony egyesületnek : a hazai taní
tók és más társadalmi állású egyének 
számára olcsó árszabású gyógyfürdőt és 
és üdülő helyet, szervezni és kezeltetni. 
Alkalmas helyen pedig, tanítók vezetése 
alatt egy országos gyermektelepet létesí
teni. E végre Szejke fürdő megvételét;

tetett dijbirkozó és a „Sárga Fémek“ 
kabaré állandó vendége. Manci behívta, 
Djulice jött, de egy másik asztalhoz ült, 
amelyhez viszont odapenderült Kebel 
Manci. Rövid néhány perc múlva vissza
érkezett Szilágyi. Az asztalon feküdtek az 
odarendelt illusztrált lapok, ámde hiányzott 
a kis nő. Egy kis körültekintéssel megta
lálta és minthogy az óriást is meglátta 
mellette, nem csapott botrányt, inkább 
még magával is elhitette, hogy ez az izom
ember egy szinháziügynök, aki szintén 
fehér délutánonként Budán és Mancikának 
egy jó szerződést hozott. Leült, belebujt 
egy német újságba és elolvasta annak 
egy kaldeus ás itásról szóló felette érdekes 
és hosszú cikkét. Amikor felnézett — 
persze át Manciékhoz — már ott gözöl- 
gött a leány előtt a bíifstekes, amit nagy 
mohón szedett magába Manci, aki úgy 
vágyott a becsületes egyszerű, polgári 
életmód után. Szilágyi elsápadt és ökölbe 
szorította a markát.

— Egy kaszinói tag vagyok, a terem
buráját — morfondírozott magában — és j 
megtorlatlanul kell hagynom ezt a sértést. 
Kell, mert külömben ez a hustömeg

a tovább fejlesztés érdekében pedig a 
fürdői területnek villatelkekre valló fel
parcellázását és értékesítését; a fejlesztés 
javára a 25 K. névértékű részvényeknek 
további gyűjtését; a fürdő és gyermek- 
telep érdekében a folytatólagos agitálást, 
az alakuló közgyűlés egy hangúlag elha
tározta. Ez alkalommal úgy az alakuló 
közgyűlést, mint a szervező: Gyerkes 
Mihály ig. tanítót az ország minden vidé
kéről igen számosán üdvözölték.

A hazai tanítók ezen ujabbi, köz
hasznú, szociális intézményét mi is, akik 
állandóan érdeklődéssel viseltettünk fejlő
dése iránt, a legmelegebben üdvözöljük s 
annak további pártolását, hathatós támo
gatását a tanítóság, szülők és más érdek
lődőknek, figyelmébe ajánljuk.

Előfizetési felhívás!
1913. évi január 1-ével űj elő

fizetést nyitottunk lapunkra. Amint 
eddig úgy a jövőben minden közér
dekű dolognak szívesen bocsájtjuk 
rendelkezésére lapunk hasábjait. Kér
jük a közönség szives támogatását.

Lapunk mindig vasárnap jele
nik meg. Előfizetési dij helyben 
egész évre 9*60 K, fel évre 4*80 K, 
negyed évre 2*40 K; vidéken egész 
évre 10 k., fél évre 5 k., negyed 
évre 2 k. 50 fill.

Az előfizetések és hirdetések 
Oberläuter Róbertné könyvnyomdájá
ba küldendők.

A lap szellemi részét illető köz
lemények a „Kevevára“ szerkesztő
sége címére küldendők.

„SZABADSÁGI! APJA”
alkalmi gyermek színjáték március 15. 
ünnepélyre. Kapható: ANDAHÁZY ERVIN 
tanítónál Homokos. ( Temes-megye.) Postai 

;; küldéssel 70 fillér. ;;

egyetlen csapással agyonver. Mi lesz hát 
a becsülettel, okoskodott tovább mi lesz 
éppen az alsó napon. Ám a természet 
gondoskodik jóságos megnyugtatástól is. 
Egy kaszinói tag nem kocsiskodik; gon
dolta most már valamivel nyugodtabban. 
Leült megette a kávéját, közbe újra lapot 
olvasott közben elképzelte magát újból 
abban az átkozott makaó fészekben, mint 
vesztes fél. Az összes izgalmak újra át
hömpölyögtek az idegein, nagyon fáradt 
lett szegény. Letette az újságot és fizetett. 
Kimenőben meg lopva odanézett Manci 
felé. Az egyszerű óvódás kisasszony 
metsző gúnnyal nézett rá.

Szilágyi nagyot sóhajtott odakünn, a 
levegő jót tett neki. Azntán visszajött 
Pestre. Az utón a leányai való barátsá
gára gondolt és fájdalmat érzett a szive 
tájékán. De a jóságos természet megint 
megnyugtatta. Mindenesetre jobb, ha 
mindjárt az első hangon alaposan megis
mertem mondta magában. Persze, persze 
meg nem is került olyan sokba. Ezt 

! mondta és most bement egy moziba 
I vigasztalódni.



700/1010 Víiírr 47ám . I dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- foganasitott kielégítési végrehajtás utján
'  ̂ nak mea, hogy az érintett ingóságok az le-es felülfoglalt és 645 koronára becsült

A r& sré s i hSTrtSfm ény. 1881. évi’ LX. t. c. 107 és 108 §-ai  értei- következő ingóságok, u. m. bútorok nyilvá-
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881 mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet nos árverézen eladatnak, 

évi LX. t. ez. 102 § - értelmében ezennel ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is Mely árverésnek a kevevarai kir. jbi-
közhirré teszi, hogy a szegedi kir. jbiró- el fognak adatni. _ róságnak 1913 évi V. 225/2 sz. végzése
ságnak 1913 évi Sp. 1. 1618/2 számú vég- Amennyiben az elárverezendő ingó- folytán 261 korona tőkekövetelés, ennek
zése következtében Dr. Herczl Sándor ügy- mások is le és felülfoglaltatták és azokra 1913 dec. 1 napjától járó 5°/7 kamatai ere- 
véd által képviselt Guttmann és Eisler cég kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve- jéig a Székelykevei alperes lakásán 
javára 923 K. 04 f. s jár. erejéig 1913 évi rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében leendő megtartására 1914 évi januuár hó
november hó 8-án foganasitott kielégité- ezek javára is elrendelik. 31 napjának délutáni 2 órája határidőül
si végrehajtás utján le és felülfoglalt és Kevevára 1914 évi jan. hó 20.-án. kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
1263 kor. 80 f.-re becsűit következő in- Guritg ^  kir bir végrehajtó. ё|У megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
gósagok, u. m. boltiaruk, állványok buto-  --------------- i—l---------------------- :---------  orintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107
rok sbt. nyilvános árverésen eladatnak. 896/913 végr. szám. 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett

Mely árverésnek a kevevárai királyi h írrioftm ém if a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén be-
járásbiróság 1913-ik évi V. 1174/1 számú НГУВГВ»! iliruBAiiflesfiiy« csáron alul is elfognak adatni,
végzése folytán 923 kor. 04 f. tőkevöve- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 Amennyiben az elárverezendő ingó-
telés, ennek 1913-lk évi augusztus hó 13 évi LX. t. c. 102 § -a  ertelineben ezenel ságokat mások is le és felülfoglalták éa 
napjától járó 6% kamatai és eddig 146 k. közhírré teszi, hogy a temesvári kir. jbi- azokra kielégítési alapot nyertek volna 
47 f.-ben biróilag már megállapított költ- róságnak 1912 évi Sp. I. 1346/2 szó vég- ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 6 -s  
ségek erejéig Székelykv. alperes házánál zése alapján Dr. Endrei Mózes ügyvéd ál- telmében ezek javára is elrendeltetik 
leendő megtartására 1914 évi f e b r u á r  tál képviselt Schlichting testvérek cég ja- , , . . r #
ho 4- ik napjának délut. 2 órája ha- vára özv. Kiinger Árvinne ellen 476 kor. | tvevevara 1913 eVi jan. ho 13-án. 
táridőül kitűzetik és ahhoz a venni szán- 20 fill, s jár. erejéig 1913 február 15 napján Gurits Lajos kir. jbir. végrehajtó.

A P a n c s o v a i  N é p b a n k  1 9 1 3 - i k  é v i

X L V. Z Á R S Z Á M A D Á S A .
Vagyon Mérleg számla 1913 évi december hó 31-én Teher

Kor- ért- Kor, ért. ~  Kor. ért/ I Kor. ért.
_______________  Egyenként Овиевеп __________________^ E gyen ként”  I összesen

Készpénz . . . .  12512909 Részvénytőke (4364 darab teljesen
Követelés az osztrák magyar bank giró- 1CQQQQ ш befizetett részvény á 500 K.) . 2182000—!

számláján . . . 1oqq99 49 dldozöoö Tartalék-alapok . . . 1167078 75
Váltó-tárca . . . . 19569250 35 Részbefizetések az új kibocsájtásra 80950— 3430028 75
Előlegek . . . . í 77338 — Betétek . . . . -------------
Jelzálog-kölcsönök . . . ,346987213 könyvecskék ellen . . 6114720 56
Törlesztés és kölcsönök . . 613672 36 4083544 49 giró- (chek-) számlára . . 77755 63 619247619
Értékpapírok. . . . 12049530— Visszleszámitolt váltók . .   3982188 50
Szelvények és érmek . . . 234 42 Engedményezett jelzálog-kölcsönök . 2693362 76
Közraktár felszereléssel . . 132126 23 Engedményezett törlesztéses kölcsönök. 456235 41 314959817
Ingatlanok . . . .  j 117600— Hitelezők . — —— — 7400548
Intézeti ház . . . .  210000— Átmeneti tételek és kamatok . . 17706521
Leltár . . . .  3779157 Tiszta nyereség az 1913-ik évben és
Közraktári előlegek . . . 3137 02 a múlt évi áthozat . . 452322 76
Jelzálogilag biztosított és fedezett könyv-

követelések . . . 71558165
Automobil és műhely . . 12000 —
Átmeneti kamatok és tételek és külön

féle vagyon . . . ! 13602275

______ _______  i_______  _______

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - У , 457.685 06 _ _ _  ~  17,457,685 06
1

Pancscva, 1913. évi december hó 31-én. A Pancsovai Népbank könyvelősége : BUchter s. k. Haiser s. k.
A P A N C S O V A I  N É P B A N K  I G A Z G A T Ó S A G A .

pancsovai Graff János Pál s. k. Mayer Károly s. k, Georgievits s. k. Golub s. k. Nádor s. к 
Lövinger Lázár s. k. Dietz Károly s. k. Bauer s. k. Dr. W ittigschlager s. k. Scherter A. s. k.

Fritsch s. k. Dr. Roth s. k.
Megvizsgáltuk és helyesnek találtatott: Pancsova 1914 évi január hó 10-én.

A felügyelő bizottság:
Sltersil,János s. k. Gramberg Adolf s. k. Beck M. L. s. k. Barbierik Titusz s. k. Lunz Alajos s. k.

L

4. oldal. ______________ „ K E V E V Ä R A “___________________________ 1914. január 25.

Nyomatott az Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán. "


