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Milliók nevelése.
A nemzetnevelés s nemzetjavi- 

tás korában élünk. A felsőbb tízez
rek, a vagyonos középosztály, az ál
lam s az egész társadalom törekszik 
a pusztulás veszélyének kitett társa
dalmi szervezet apró sejtecskéit meg
menteni. Gyermekvédelmünk, külöm- 
boző jótékony egyesületeink, a pat- 
ronázsok mind e nemes cél érdeké
ben alakultak. És mindezen mozgal
mak dacára fájdalmasan kell olvas
nunk csecsemő halálozásunk nagy 
percentjéről, a bűnös gyermekek 
folyton szaporodó nagy számáról. E 
szomorú tények, mint a kiáltó vádak 
hatalmas tömege kell, hogy újabb 
irányt is adjon gyermekvédő és ne
velő munkánknak. Mily könnyen 
elitéljük azokat az anyákat és apákat, 
akiknek csecsemői a hibás gondozás 
következtében elpusztulnak, vagy 
életben maradt gyermekeik az erköl
csi züllés veszélyébe rohannak. De 
vajon bűnösök- e azok a milliók, kik
nek nevelését ily irányban teljesen 
elhanyagoltuk? Tán mégis csak a
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Könnyelmű ifjúságom. . .
Könnyelmű ifjúságom 
Mint pénzem, elveréin. . . 
Életem suhanó hab 
Nirvána tengerén.
Meghányva — vetve éltein 
Sorát: üres, tudom,
Bohém módjára lejték 
Csak az életúton.
Csillagokat kerestem 
Nappal a kék egen;
S a Múzsa templomában 
Verseltem részegen :

Öblös kupámba rezgvén 
Tokajnak lángbora,
Mitől betelt agyamnak 
Lázálma, mámora. . .

Ilyen bús őrületben 
Azt hittem, engemet 
A város va amennyi 
Szép hölgye emleget.

polgári társadalom lelkiismeretét 
mardoshatjuk a vád azon mulasztása 
miatt, hogy csakis a művelt közép- 
osztály számára gyártotta a sok ne
velői munkát, csakis az űri gyerme
kek szülőit igyekezett megtanítani a 
nevelés nehéz munkájára ? ! De meg
feledkezett éppen azokról, kiknek 
erre leginkább szükségük lenne, kik 
az életnek nyomasztó terhe alatt, a 
létért folyó fárasztó küzdelemben 
még csak az iskolával sem oszthat
ják meg a nevelés és tanítás nagy 
gondját. Nem is gondoltak arra, hogy 
tán éppen ez lehet az oka az elha
nyagolt népmilliók gyermekei pusz
tulásának, romlásának. A polgári tár
sadalom ezideig megvárta a bajok 
bekövetkezését és csak azután fogott 
gyógyításukhoz, vártunk a szomorú 
intő jelekre, hogy impulzust kapjunk 
gyermekmentő tevékenységünkhöz. 
Mennyi munkát és anyagi áldozatot 
pazaroltunk el a kétséges eredmények
ért !

Uj szelek fujdogálnak! A nem
zet jövőjét telkükön viselők kezdik 
belátni, hogy a nyílt és örökösen

Gyakran csalódva bennök,
— Jó Gracckus megbocsát! — 
Cornéliának hittem 
A céda Lesbiát.
S bár Lesbia kegyetlen 
Kifosziá szívemet,
Én botorul kacagtam 
A szenny, a. bűn felett.
De vége már, betelve!
Pihenni tértem én. . .
Életem suhanó hab 
Nirvána tengerén.

S z a b a d k a  G y u la .

Egy igaz történet.
Irta és előadta : T h o s h a n z n  P h i tt .

Fiúk ! Figyeljetek jól! Elmondok egy 
történetet, amely amellett, hogy tanulságos, 
valamikor réges-régen meg is történt.

A nagy Alföldön, közvetlen a Tisza 
mellett élt egy ember, akinek tiszteséges 
neve Kiss Pál volt.

Gyermeke nem volt Kiss Pálnak, de 
vagyona, az volt sok! Dúsan termő föld
jén kívül volt számos marhája, kövér ök
re, selymes gyapjú juha és sok-sok göin-

kiujuló sebek flastronázása helyett a 
bajok megelőzésének hatásosabb esz
közéhez kell fordulnunk. És örven
denünk kell, hegy éppen hazánk egy 
lelkes társasága, a Magyar Gyermek- 
tanulmányi Társaság az úttörő ebben 
az irányban, mert megelőzve a mű
velt nyugat többi országát, a nép 
millióit gyermekeik helyes nevelésé
re óhajtja megtanítani. A mozgalom
nak első terméke „A gyermekneve
lés kis kátéja", mely a gyermek 
gondozás és a nevelés körül mindenre 
kiterjeszkedve egyszerű, keresetlen 
szavakkal igyekszik a nép szivéhez 
férkőzni, meggyőző erővel igyekszik 
belátatni a néppel a nevelői munká
nak, gyermekeik testi-lelki elcsene- 
vészcsedése egyik megakadályozójá- 
nak nagy erejét. A megelőzés bizto
sabb hatású munkáját a szülőkkel, 
mint arra leghivaloUabbakkal óhajtja 
végeztetni.

Bizonyára átérzi a magyar tár
sadalom e nemzetne velő munka je
lentőségét és támogatni fogja a tár
saságot eszméi terjesztésében. E téren 
nagy feladat vár különösen a peda-

bölyü hátú disznaja. Baromfiudvara is 
volt, — mégpedig olyan, hogy hozzá ha
sonlót csak minden hetedig faluban lát
hatni !

Kiss Pál uramat — igazi nevén — 
csak a községházá 1 ismerték, ahová adó
ját ment fizetni félévenkint. Másutt — 
még a szomszéd községbe!iek is — zsugori 
telkes gazdának hívták.

Kiss Pálnak dolga nagyon jól ment: 
vagyona napról-napra növekedett. Pedig 
szikéitől — életén kívül — semmit sem 
kapott. Szegény volt ő is valamikor, de 
Isten fölvitte dolgát: lett belőle — min
denben bővelkedő — gazdag ember.

Kiss Pálnak nagyon sok hibája volt. 
Kapzsibb nálánál nem létezett ! Azt sze
rette volna, hogy mindenki ingyen dolgoz
zék neki. És inkább háromszor is ujjába 
harapott volna, mintsem, hogy egy fillért 
is kiadjon!

Volt abban a falúban három szegény 
árva, kiknek senkijük sem volt, — széles e 
világon — ki gondjukat viselje. . . Édes 
anyjuk meghalt, apjuk pedig, ki háborúba 
ment, nem tért onnan vissza.

Vagyonuk nein volt és azért — anyjuk 
halála után — koldulásból kellett élniök. 
Szegények! be sokat kellett szenvedniük!
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gogusokra, orvosokra, papokra, gyer
mekvédőkre, jegyzőkre s különösen 
a hatóságokra, kiknek faladata a nép 
javát gondozni és a melynek agilis 
működése folytán eljuthatnak a káté 
gyakorlati eszméi, helyes útmutatásai 
a nép milliói közé, kiknek testben- 
lélekben való erősödése, fejlődése 
nagy nemzeti erőgyarapodást és óri
ási kultúr értéket s haladást jelent.

Ép azért meleg lelkesedéssel 
üdvözöljük a nép számára Írott első 
nevelési munkát s nemcsak kívánjuk, 
de önzetlen jóakarattal igyekszünk 
előmozdítani, hogy a magyar nép 
vérévé válljon annak minden útmu
tatása.

Egyesüljön az egész magyar 
társadalom a nép millióinak neve
lésében ; egy kultúráltabb, testben 
lélekben erősebb, egészségesebb nem
zedék megteremtésének eszméjében.

Erős a meggyőződésűnk, hogy 
egy boldogabb, hatalmasabb Magyar- 
ország kialakításának kezdete és 
alapja a nép miilóinak helyes irány
ban való nevelése lehet!!

HÍREK.
=  Homokosi tanítók fizetése. Ho

mokos község képviselőtestülete f. évi 
február 28-án tartott gyűlésében tárgyalta 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisz
térium 184931—913. VI.-c. o. számú ren
deletét és egyhangúlag kimondotta, hogy 
a községbeli tanítók és tanítónők fizetését 
mindenkor az állami tanítók, illetőleg ta
nítónők fizetésére egészíti ki.

=  Márciusi ünnepély a polgári is
kolákban. A kevevárai m. kir. állami pol
gári fiú és államilag segélyezett polgári 
leányiskola f. hó 14-én délután 6 órakor 
rendezi nemzeti ünnepéléyt a „Hoffmann

Házról-házra, kilincsről-kilincsre járva Kiss 
Pál — a telkes gazda — udvarába is beté
vedtek.

„A zsugori Pál, amikor megtudta 
szegények sorsát kapva-kapott az alkalmon 
— és örökbe fogadta őket.

Nem azért tartalak házamban — szólt 
hozzájuk — hogy itt henyéljetek, urizál- 
jatok, hanem, hogy dolgozzatok !“

Be is fogta őket erősen munkára, 
pedig kicsikék voltak szegények, még 
nagyon! Iskolába nem járatta és még 
vasárnap sem engedte őket pihenni. De 
azért szegények — hálából, hogy megvolt 
a mindennapi kenyerük — egy szót sem 
szóltak. Áldott lelkű gyermekek voltak, 
kik nem zúgolódtak sorsuk ellen. Tűrtek, 
szenvedtek, dolgoztak, munkálkodtak és 
szaporították Pál uram vagyonát.

Húsz évig szorgoskodtak a telkes 
gazda majorján. . . és tán tovább is ott 
maradtak volna, ha valami szerencsés vé
letlen közbe nem jön ?!

Történt ugyanis egy szép napon — 
mert igazán szép volt! — hogy a nótárius 
úr magához hivatta a három árvát és igy 
szólt hozzájuk:

Atyámfiái! Örömhírt mondok ! Messze 
idegenből — Törökországból — jött egy 
levél és sok-sok pénz. Azt mondja a levél,

„ K E V E V Á  R A“

szálló“ nagytermében az alábbi műsorral:
1. Fohász. Énekli az ifjúsági énekkar. 2. 
Ábrányi E .: Mi a haza ? Szavalja Gecs Ilona 
polg. isk. III. o. tan. 3. Kossuth-himnusz: 
Énekli az ifjúsági énekkar. 4. Beszéd. 5. 
Árpád apánk. Énekli az ifjúsági énekkar. 
6. Petőfi Sándor: Talpra magyar. Szavalja 
Tamás Endre polg. isk. IV. o. tan. 7. Ma
gyar induló. Hegedűn előadják Reichel 
Erzsi polg. isk. I. o. tan. és Nikolics Lász
ló polg. isk. IV. o. tan. 8. Dávodi Bakó 
Adám : Március idusán. Szavalja Nikolics 
László polg. isk. IV. o. tan. 9. Farkas 
Imre és Lajos: A vén cigány. Melodráma 
Szavalja Ambrus Géza polg. isk. IV. oszt. 
tan. 10. Magyarország nagyasszonyai. Élő
kép. (Szent Erzsébet: Schnabel Teréz polg. 
isk. IV. o. tan., Szent Margit: Schwall 
Józsa polg. isk. III. o. tan., Rozgonyiné: 
Horváth Ilona polg. isk. IV. o. tan. Zrínyi 
Ilona : Kokora Kornélia polg. isk. IV. o. 
tan., Erzsébet királyné : Klein Györgyike 
polg. isk. IV. o. tan.)

(Hungária : Bálán Jusztina polg. isk.
IV. o. tan. Magyarázattal kiséri: Szabó 
Erzsi polg. isk. IV. o. tan.) 11. Rákóczi 
induló. Énekli a vegyes kar. Az ünnepély
re ezúton meghivatnak az érdeklődők.

=  Március 15. az elemi iskolákban. 
A kevevárai községi iskolák az iparosta- 
noncisk. Otthonnal 1914, március hó 15-én 
d. e. 11 órakor a központosított népiskola 
dísztermében az 1848 év március 15-ének 
emlékére isk. ünnepélyt rendez a követ
kező műsorozattal: D. e. 9 órakor ma
gyar isteni tisztelet a r. kath. templomban. 
Á d. e. 11 órai tárgysorozat:

1. Hymnusz. Énekli a tanulóifjúság.
2. Petőfi: Nemzeti dal. Szavalja Szakács 
Antal I. o. gazd. isin. isk. tan. 3. Márciusi 
15-én. (Párbeszéd) Bözsike-Kacsina Oktá- 
via IV. o. t. Bandika-Karacsay Sándor IV. 
o. t. 4. Pósa: Jaj de szépet álmodtam. 
Elm. Róth Mariska I. sz. ov. n. Márciusi 
dal Elm. Nica Lőrinc II. sz. ov. növ. 5. 
Erdélyi: Kössetek koszorút: Elm. Berger 
Hilda és Schlarb Katica II. a, leányo. tan.
6. Pósa : Magyar fiúk esküje: Elm. Paull 
Jenő és Reichel Frigyes II. a, fiúoszt. tan.
7. Gergelyi: Márciusi napok : Elm. Seema-

hogy a pénzt adjam kendteknek ; azt a 
háborúban elesett vitéz apjuk küldi.

A három árva sirt is, örült is,. . . 
Tanakodtak, hogy mitevők legyenek és 
és rövid megállapodás után elmentek a 
telkes gazdához s megmondták neki, hogy 
— igy és úgy — de mától fogva a maguk 
urai lesznek.

Persze a telkes gazdának ez sehogy 
sem tetszett, pedig a három árva 2Э évi 
munkájáért egy fillért sem kért!

Elmentek, vettek birtokot, hogy majd 
azután ott dolgoznak és a maguk vagyo
nát szaporítják.

Miért — miért nem — : a jó szándé
kot nem kisérte Isten áldása!

Még be sem rendezkedtek jóformán, 
máris jött a kacskaringós Tisza haragos 
árja és elvitte mindenüket. . .

Szegények voltak újból!
Miként régen: újból nem volt hová 

tenniük fáradt testüket pihenni és újból 
nem volt, mit enniük !

Mit, mit nem? Elmentek a telkes 
gazdához, hogy 20 évi bérük fejében kis 
kenyeret kérjenek, hogy legyen miből él
niük, amíg a (földjüket) telküket elborító 
viz visszatér elhagyott szűk ágyába: a 
Tisza medrébe.

„ Úgy-úgy —■ formádt reájuk a zsu-
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yer Anna III. a, leányoszt, tan. Pósa: 
Szabadság napján. Elm. Hercel Rózsi III. 
a, leányoszt. tan. 8. A magyar százló. Elm. 
Drencsa Döme III. c, fiúoszt. tan. 9. Sza- 
bolcska: A hazaszeretetről. Elm. Leopold 
Ferenc III. a, fiúoszt. 10. Iván : A szolno
ki síkon. Elm, Jovánovits Lyubica és Dol- 
lák Teréz VI. oszt. tan. A jó  h a z a f i .  
Színjáték egy felvonásban. (Veveránné 
Wárlám Róza tanítónőtől.) Személyek: 
Terus-Kupuszárovics Hajnalka gazd. 111 o. 
t., Erzsike-Mészáros Etelkn VI. o. t. Ma- 
riska-Panll Valéria IV. o. t. Bözsike-Kapp 
Ida IV. o. t. Gizike-Nikolics Melánia IV. 
o. t. Emmike-Mayer Erzsi IV. o. t. Sán- 
dor-Miat András ip. isk. III. o. t. Pista- 
Róth Ferencz ip. isk. III. o. t. Jóska-Dé- 
nes Antal ip. isk. Hí. o. t. Feri-Weirich 
Károly IV. fiúoszt. t. Gyuszi-Gotz Hermann 
IV. fiúoszt. t. Géza-Schibelka István V. o. 
t. Lajoska-Eller Rezső V. o. t. Pistike-Schön 
Rezső V. o. t.

Az ünnepély iránt érdeklődők ez 
utón meghivatnak, mivel külön meghívá
sok nem adatnak ki.

=  Tisatujitás. A homokosi ipartes
tület f. é. március 1-én egy nagyon szép 
rendben és egyetértésben lefolyt tiszujitó 
közgyűlést tar Loth Megválasztották a kö
vetkezőket. Elnök le tt: Becker Károly bor
bélymester, alelnök: Dapper István férfi
szabómester, pénztárnok: Schneider János 
kékfestőmester. Azonkívül még 11 választ
mányi tagot választott be , a közgyűlés 3 
évre.

=  A szerb dalárda mulatsága e hó 
1-én volt a központi szállodában. Ez al
kalommal a dalárda férfikara 2 számot 
adott elő, mig harmadik szám egy három 
felvonásos vígjáték volt.

A férfikar szerepléséről sok jót nem 
mondhatunk, legfeljebb csak annyit, hogy 
a karok összhangiíag nyersen be voltak 
tanítva. De m ír a dalok kicsiszolására, a 
tempók fokozására és egyéb finomságok 
kihozására úgy látszik — vagy nem volt idő, 
vagy nem volt elég animó a vezető ré
széről. Megállapítható, hogy évek óta ez 
volt dalárda leggyengébb szereplése.

A vígjátéknál is óriási módon bántó

gori Pál — amíg a munka tartott, nem 
kerültetek erre. Most, hogy nincs betevő- 
falattok, most jó vagyok, ugye ? Ebadta 
lusta dögök, menjetek, mert, ha nem men
tek, kirúglak és reátok uszítom a kutyá
kat!“ Ezzel becsapta az ajtót — és a há
rom szerencsétlen flótás kinnrekedt!

Fiúk! Álljunk meg egy szóra!
Húsz évig húzták a telkes gazda 

igáját, húsz hosszú esztendeig dolgoztak 
nála és szaporították vagyonát . . .  és 
mindazért egy fillért sem kértek. . . És 
mégis!!

Most, hogy egy falat kenyérért for
dultak hozzá, kirúgta őket! !

Tudom, valamennyien haragusztok 
reá és ha itt volna, inegfurkóznátok !

Fiúk! Kiss Pál uram tényleg meg
birkózni való. De azért ne bántsuk, mert 
ha minden embert, aki igy cselekszik 
megbotoznánk, az titlegekből — tán ? — 
miránk is jutna elég!

Mi sem vagyunk jobbak Deákné 
vásznánál! Mi is éppen úgy cselekszünk, 
mint Kiss Pál uram !

Sok ezer ingyen dolgozó napszámo
sunkkal mi is éppen úgy bánunk, mint a 
zsugori telkes gazda a három árvával!

Ki és hol a mi munkásunk?
A madarak azok ! Ott vannak а тз-
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volt a szereplők tájékozatlansága. Egyik
másik szereplőt szinte be kellett hívni a 
színre s mire ott megjelent, nem tudott 
mit szólani, hanem folyton kacérkodott a 
nagy munkában levő súgóval. Itt is a 
kévés próba az oka mindennek. Ha az 
ember az első felvonásban észlel már ilyen 
hiányokat, akkor a harmadikban olyan 
dologra lehet elkészülve, amelyeknek vé
gig nézése legfeljebb azoknak nyújt szó
rakozást, akik szinielőadást egyáltalában 
még nem láttak. Tény az, hogy műked
velőktől pontosan összevágó és perdülő 
előadást várni nem igen lehet. De azért 
színdarabot csak azért rendezni, hogy 
éppen legyen valami, nem helyes dolog, 
így a közönség teljesen vissza fog húzoz- 
kodni s legfeljebb a szereplők hozzátar
tozói jelennek meg övéik nagy tudásának 
szemlélésére. Egy-két szereplő ügyesen 
mozgott ugyan, de a többi rossz műked
velő által keltebb kellemetlen benyomást 
enyiteni nem igen tudta.

Aztán még valamit a maszkirozásról. 
Nem tudjuk volt- e fodrászuk vagy nem ? 
De ha volt, akkor az menjen inkább szo
bafestőnek vagy akárminek, de a mester
ségét hagyja abba. Ily maszkirozás, a 
festéknek ily kilószámra való használása 
direkte elrútította a szereplőket. Ilyenkor 
eszébe jutnak az embernek a kocsisok és 
cselédek, akik farsang utolján cipőkenőcs- 
csel mázolják be arcukat s igy kószálnak 
végig az utcákon.

Előadás után tánc volt. Közönség 
elég volt ugyan, de a szerb intelligencia 
csak két családdal képviseltette magát. A 
mulatság látogatottságára nagy befolyás
sal volt a Janics vendéglőben tartott tom
bolával egybekötött és kitűnő programmal 
tartott mozielőadás.

=  Nyilvános köszönet. Janits Mihály 
vendéglős a múlt vasárnapon mozielőa
dással kapcsolatos tombolaestély tiszta 
jövedelméből 46*20 koronát a helybeli 
szépészeti egyletnek juttatott. A nemes 
cselekedetért ez utón is hálás köszönetét 
fejezi ki az egylet elnöksége.

=  Választmányi gyűlés. A kevevá- 
rai amatőregylet kedden este választmányi

zőn, a réten, az erdőben, a kertben és 
mindenütt, ahol valamilyen termésthozó 
földünk van. Ott dolgoznak ők! Ott dol
goznak télen-nyáron kora reggeltől-késő 
estig. . . Dolgoznak s megbessülhetetlen 
munkát végeznek, olyant, melyet mi em
berek elvégezni képtelenek vagyunk : fel
kutatják a leghozzáférhetetlenebb helyek 
rejtekét és irtják a rovatokat, azok petéit, 
álcáit, melyek, ha zavartalanul elszaporod
nának éhhalált is létesithetnének az em
berek között.

Nem én mondom ezt fiúk! Tudós 
emberek szava ez 1

Bizony pénzzel meg nem fizethető 
munkát végeznek ami sokat fáradozó nap
számosaink és a mi munkánk könnyítésére 
bánatunk, szomorúságunk felejttetésére 
még énekelnek, dalolnak is. . . És mind 
ezért mit kérnek ?

Semmit! Ingyen dolgoznak !
Eddig rendben is volna a széna !
De eljön a hideg tél, amely kemény 

szigorával — miként a Tisza a három ár
vát — kikergeti őket munkástelepükből, 
elveszi mindenüket. . . és ők szegények, 
hogy éhen ne pusztuljanak hozzánk jönnek?

Miért jönnek ? Bérükért ? Nem ! Még 
alamizsnái sem kérnek. . .

Hát akkor mit aktrnak ?

gyűlést tartott, melyen főleg a közgyűlés 
előkészítésével foglalkoztak. Két tag kilé
pett az egyletből, nyolc pedig belépett. 
Az ujonan felvett tagok a következők: 
Friedrich Vilma, Kuna Jenő, Pupits Mili- 
voj, Schmidt Attila, Stotz Vilmos, Szatmá- 
ry Károly, Szabó Balázs és Vajda Itsván.

=  Tombola estély. Igen nagyszámú 
közönség vett részt múlt vasárnapon a 
Janits-féle szállodában rendezett tombola
estélyen. A tárgyak mind igen szépek és 
jól megválogatottak voltak. A tombolát 
Thomas Elemér hadnagy nyerte el. Tom
bola után tánc volt, amely reggel 5 óráig 
tartott.

== Egy kevevárai tolvaj. A „Fehér- 
templom és Vidéke c. heti lap múlt heti 
számában egy enyveskezű földinket ért 
kellemetlen balesetet közöl a következő
képpen : Tolvaj vendég. Az egyik főutcai 
pékmester vendégül fogadott egy pékse
gédet. A vendéget a péküzletben szállá
solta el. J a n о s e v i c s Zsiva kevevárai 
illetőségű péksegéd, a szívesen látott ven
dég illendően mégis hálálta a szives ven
dég látást azzal, hogy a vendéglátó pék 
bundáját, czizmáját, egy rend ruháját, ka
lapját reggelre elemelte és gyalogosan meg
ugrott Dunadombó félé. Ott épen értéke
síteni akarta a lopott holmikat, amikor 
rendőrségünk fülön csípte és Fehértemp
lomba szállította.

=  Az elegáns hölgy, ki toilettjeinek 
raffineriájával és testének egészséges 
szépségével minden tekintetet maga felé 
irányit, jól tudja, hogy tiszta, világos arc- 
szine és gondosan ápolt rózsás bőre, 
egyedüli titka szépségének és elegánciájá- 
nak. A napi fürdéshez és minden kéz- és 
arcmosáshoz csak enyhe, ártalmatlan 
valódi Steckenpferd-Iilíomtejszappant hasz
nál, mely oldólag hat a faggyumirigyekre 
és a pólusok munkáját elősegíti, tehát 
egy elegáns hölgy toilette-asztaláról nem 
hiányozhat.

=- A hálás mulatötársak. E hó 2-án 
a „Központi szálloda“ egyik szobájában, 
ahol rendesen a pálinkázók szoktak mu
latni, vigan elidogált Koics István. Vele 
egy asztalnál ült Ott János és Bukarszky

Azt, engedjük meg, hogy közelünk
ben tartózkodhassanak és ételmaradékaink 
felhasználhatatlan részeit csipkedhessék, 
hogy abból — bármily szűkén — megélhes
senek, amig elvonul a zordon tél, hogy 
aztán újból dolgozhassanak, munkálkod
hassanak !

És mi hogyan fogadjuk őket?
Úgy, mint a telkes gazda a három 

árvát ? Úgy ? Nem !
Sokkal mostohábban !
Megkövezzük őket, összefogadossuk 

őket; összefogadossuk, hogy azután (fog
ságuk) rabságuk gyászdalában gyönyör
ködjünk !

így bánunk mi a mi legértékesebb 
munkánkat végző ingyen napszámosaink
kal !!

Fiúk ! Hát van nektek szivetek azt 
a didergő éhező madárkát bántani, van 
nektek lelketek azt a fáradthatatlan mun
katársaikat kínozni ?

Fiúk ! ilyent tenni nemcsak hálátlan
ság, fiúk ! ilyent tenni megrögzött butaság!!

Érezzétek és gondolkodjatok mint 
ember és tudom, ilyent nem csináltok; 
legyetek méltók, szép nevetekre: csele
kedjetek, amint az hozzátok illő- és meg
becsül benneteket embertárstok, de meg
becsül és megád benneteket az Úristen is!!

Pánta, akiknek egyre-másra fizette a deci 
pálinkákat. A sok deci azonban leginkább 
Koicsnak ártott meg. Haza is kívánkozott, 
de mert a saját lábán az utat nem igen 
tudta volna megtenni, azért a vele mula
tó két pajtás elkísérte és — csupa hálából 
— 60 koronát tartalmazó pénztárcáját is 
ellopta. Másnap a károsodott Koics felje
lentést tett a csendőrségen s a két jó ma
darat csakhamar el is fogták. A pénz 
megkerült s a két jó pajtás a dutyiba került.

=  Megölte a villanyos áram. Teg
nap délelőtt 11 óra körül a helybeli vil
lanytelep emberei a csendőrlaktanya kö
zelében dolgoztak és leengedték a közeli 
karókról a drótokat. Arra felé jött Fleck 
Károly helybeli gazda kukorica szárral 
megrakott kocsiján és keresztül hajtott 
a földön elterülő sodronyon, de vesztére, 
mert amint a ló a dróthoz ért az áram a 
lovat rögtön megölte. Erre a gazda gyor
san leugrott a kocsiról és pokróccal akar
ta a drótot eltávolítani, de az áram őt is 
a földhöz vágta és kezét megégette. Egyéb 
baja nem történt. A vizsgálat fogja kide
ríteni, kit terhel ezen dologért a felelősség.

F i g y e l m e z t e t é s .
A helybeli polgári iskolák együttes 

nemzeti ünnepélyére — tekintettel a ren
dezéssel járó költségekre — a belépő dij 
40 f i l l é r  lesz. Felhívjuk erre külön is 
közönség figyelmét.

Helyreigazítás a polg. isk. ünnepély 
műsoránál. 9. Szittya vitézek. Énekli az 
ifj. énekkar., 10. Melodráma 11. Élőkép.
12. Rákóczi induló.



242/1914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t-.c. 102. §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 19234 sz. végzé
se következtében Dr. Bartulov Gáspár 
ügyvéd által képviselt Urosev Szvetozár 
javára 126 k. s jár. erejéig 1913 évi ok
tóber hó 24 - én foganatosított kielégítés 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 600 
kor. becsült következő ingóságok, u. in.: 
kukorica nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ik évi V. 1957/1 számú 
végzése folytán 126 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1912 évi október hó 30 napj. járó 
6% kamatai erejéig, Hbálv. alp. házánál 
leendő megtartására 1914 évi március 11 n. 
d. u. 3 órája határidőül kitíizetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett 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 1914 évi. feb. hó 25-én.
Gurits Lajos kir. bir. végrehajtó.

278/1914 vgrh. szám.

árvetést hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 16039 sz. végzé
se következtében Dr. Rcdiger Aladár ke
vevárai ügyvéd által képviselt Stojkovics 
Vásza kevevárai lakos javára kevevárai 
lakos ellen 6000 k. s jár. erejéig 1913 évi 
augusztus hó 21-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 1178 
kor. becsült következő ingóságok u. m .: 
boti árucikkek, állványok s egyéb ingó
ságok nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 évi V. 896/1 számú vég
zése folytán 6000 kor. tőkekövetelés en
nek 1913. évi március hó 10 napjától járó 
6®/o kamatai lJ3 váltódij és eddig összesen 
376 kor. 16 fillérben biróilag megállapí
tott költségek erejéig, alp. homokosi üzltb. 
leendő megtartására 1914 évi március hó 
11 napjának délelőtti 9 órája határidőül 
kitíizetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy áz 
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 árvert s az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1914. március hó 1.-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó

1914. március 8 .
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Rózsák
A legszebb és legújabb nemes ró- 
isafácskák gyökerestől kaphatók: 
M i k o l i c s  Mi k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.
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b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Skuiier-liget és Széchényi-ház. 
Telefon 561. Telefon 5G1.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak bercn- 
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
Л ЗГ  Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

4. oldal.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság az Oroviczai takarékpénztár 
r. t. javara 640 kor. tó'ke és jár. és még 
felmerülendő költségek kietégitése végett 
az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 187 és az 
1908 évi XLÍ. t.-c. 27 § - ai alapján és a 
146 §-a értelmében Vukasinov Pál, Stojka, 
Katicza és Dusán delibláti lakósok ellen 
a fehértemplomi kir. törvényszék területén 
fekvő Deliblát községben és a delibláti 
IV./113 III/706 és V/528 lapsz. tlkvben 
felvett: I. a delibláti IV/113 (VII/641) lap
szám tlkvben felvett és Vukasinov Pavel, 
Stojka és Katicza nevén álló :

88 hrsz. 21 stb. hat 2 h. 1120 n.-öl
I. o. szántó 1100 kor. becsárban. 88 hrsz. 
legelő stb. hat. 2 h. 1120 n.-öl I. o. szántó 
1035 kor. 10 f. becsárban. 88 hrsz. 87 stb. 
hat. 2 h. 1120 n.-öl II. o. szántó 8^6 kor. 
10 f. becsárban. 83. hrsz. 244 stb. hat. 2h. 
1120 n.-öl II. o. szántó 1815 kor. becsárban 
88. hrsz. 269 stb. hat. 1 h. 800 n.-öl I. oszt. 
kaszáló 314 kor. becsarban. 88 hrsz. 177 
stb. hat. 1200 n.-öl III. o. kaszáló 132 kor. 
becsáiban. 88 hrsz. 115 stb. hat. 1230 n.-öl 
JII. o. kaszáló 80 kor. 20 fillér becsárban. 
88. hrsz. 115 stb. hat. 1 h. 320 n.-öl Hí. o. 
kaszáló 550 kor. becsárban. 229 hrsz. 229 
stb. hat. 1 h. 800 n.-öl I. o, kaszáló 564 kor 
30 fili. becsárban, hrsz. nélküli Extra Wie- 
hat. 960 n.-öl III. o. 135 kor. 30 f. becsárb. 
hrsz. nélküli Strasse Hutw. Ried Bark hat. 
480 n.-öl gyümölcsös kert 154 k. becsárban 
421. hrsz. hat. nélküli 348 n.-öl gyümölcsös 
kert 69 kor. 20 f. becsárban. 406 hrsz. hat. 
nélk. 396 n.-öl gyümölcsös kert 77 korona 
becsárban. 59 hrsz. 93. 78. stb. hat 777 n.-öl 
szőlő 169 kor. 47 f. becsárban. 460 hrsz. 
hat nélküli 522 n.-öl gyümölcsös kert I l i  
kor. 10 f. becsárban.

II. a delibláti IV/306 lapsz. tlkvben 
felvett s Vukasinov Pavel nevén álló :

251 hrsz. 31233. 199. 33. hat. 1 hold 
800 n.-öl. II. o. szántó 403 kor. 10 f. becs
árban. 111. a deliblá'i V/828 (VÍÍ/705) lapsz. 
tlicbvben felvett s Vukasinov Dusán nevén 
álló: 84 hrsz. 17. 19142. 114. hat. 1 hold 
800 n.-öl 11 o. szántó V8 része 91 k. 30 fill, 
becsárban, — mint az utóajánlattevő által 
Ígért összegben az árverést elrendeli Brock 
Illés és fiai kevevárai cég utoajánlata kö
vetkeztében és ezt valamint ennek feltéte
leit ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Deliblát község
házánál 1914 évi március hó 11 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Deliblát 
községben a hivatalos órák alatt báriki 
által megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-át 
készpénzben, vagy óvadékékpes értképa
pírban a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kőtelező, 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az altala, 
Ígért megfelelő vagyis 10 % - ra kiegészí
teni ha eme kÖtelezeltsegenek eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával es

kizárásával az árverés nyomban folytatódik.
7. Az újabb árversi költségeket a vevő 

köteles fizetni az Ígért vételáron felül.
8. Vevő köteles a vételárat két 

egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5iJ/0 kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1914. évijan. hó 18- én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

265/1914 végr. szám.
Í№-a®M E d r i l M i y .
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 19786 p. számú 
végzése következtében Dr- Bogdánov 
Vásza kevevárai ügyvéd által képviselt 
Pancsovai Hitelbank r. t. javára homok- 
bálványosi lakos ellen 290 k. s jár. ere
jéig 1913 évi október hó 28-án foganato
sított kielégítési végrehajtás útján le és 
felülfoglalf és 1080 kor. becsült követke- 
ingóságok, u. m .: kukoricza nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ik évi v. 1034/2 számú 
végzése folytán 290 kor. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi szeptember hó 10- napjá
tól járó 5% kamatai 1/3 % váltódij és 
eddig összesen 97 le. 65 fil.-ben biróilag 
már megállapított, költségek erejéig alp. 
homokba! vínyosi lakásán leendő megtart. 
1 914  ó i m á r c i u s  hó 14 - i к 
napjának d.u.T/24 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
tén 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 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1914 évi március hó 1- én.
O.so J. kir. bir. végrehajtó.

1694/1913. végr. szám.
f ír ja r á s l MrdGtHaifjy.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 1ii2 §-a érteimében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevára kir. jbí
róságnak 1913 évi Sp. I — 684/3 számú 
végzése következtében Dr.. Miron Justin 
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
Sztankovics J. Száva delibláti lakos javá
ra delibláti lakos ellen 530 kor. s jár. 
erejéig 1913 évi december hó 10 én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján 1з- 
és felülfoglalt és 10.000 kor. becsült küv. 
ingatlanok, u. m. : Cséplő gép, mozdony 
és Elevátor nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913-ik évi V. 1354/1 számú vég
zése folytán 530 kor. tőkekövetelés, eddig 
összesen — kor. biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, a már fizetett 100. 
korona betudásával

leendő megtartására 1914 évi március 
hó 1 2 -ik napjának d. e. 8 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.

17/1914 szám.

Ä r u s i r i s l  S a M e i r a é n y .
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében közhírré 
teszi, hogy a budapesti kir. törvénzszék- 
nek 1914 évi 167 számú végzése követ- 
keztépen Dr. Braun Adolf ügyvéd által 
képviselt Hofherr és Schrantcz cég javára 
gályái lakósok ellen 400 kor. s jár erejéig 
1914 évi január hó 13 foganatosított kie  ̂
légitési végrehajtás utján le- és felülfog
lalt következő ingóságok u. m. : gép 
kocsi, szán, kukoricza nyilvános árverésen 
eladatnak. Becsár : 1030 kor.

Mely árverésrek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1914 évi V. 49/1 számú 
végzése folytán 400 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1913 évi október 1-napjától járó 
5% kamatai 9s eddig összesen 75 kor. 
50 fill, biróilag már megállapított költs, 
erejéig gályán alperes házánál leendő 
rnegt. Í914 é v i március h ó  9 - i к 
napjának délutáni l/fc 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 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, 1914 évi feb. hó 21.-én 
Guríts Lajos kir. bir. vég.




