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Jön a tavasz.
Küszöbén állunk a virágfakasztó 

tavasznak, bimbó nyilás idején va
gyunk, a költők szezonja ez, a fiatal
ság, a természet megújhodása, a 
bizodalom, a pompa, a sziné, a frisses
ség, a szerelem évszaka ez.

Nem is lehet elmélkedni, ilyen
kor, nem is akarunk elmélkedni, bele 
éljük magunkat a gyönyörűséges han
gulatokba, csak élni akarunk, csak 
élvezni akarjuk a nagy, a szép ter
mészetet, messze üzzük magunktól 
az elmúlás, az elfonyadás, a nincset- 
lenség gondolatát. De igy beleme
rülve a gondolatnélküliség, a szabad
ság áradatába, még mindig él a 
lelkünk alján az a gondolat, hogy az 
a szép időszak ép oly múló, mint 
amilyen maga az élet, hogy a nap
sugár és a virágmezők és a lombos 
árnyékos erdők csak átmeneti jelen
ségek, amennyiben megszűnnek bi
zonyos idő múlva, hogy helyet adja
nak más természeti erőknek.

A mi számunkra a tavasznak 
úgyis jelentősége van mostanában. A

világpolitikában ugyanis nagyon erős 
feszültség mutatkozik, az a hömpöly
gő áradat, mely nem állt meg és 
hatását érezteti különösen azoknál a 
nagyhatalmaknál, amelyek már a 
háború kitörése előtt is határaikon 
nagy mozgositott csapatokkal résen 
állottak egy esetleges világháborúra.

A készülődés pedig felér anyagi 
károk tekintetében egy olyan há
borúval, amely vér áldozatokba nem 
kerül, mégis minden téren meglátszik 
ennek a hatása. A legnagyobb krach 
idején sem volt olyan kereskedelmi 
hanyatlás, mint amilyen most. A leg
nagyobb téli ínséget, szárazságot köny- 
nyebben hevertük ki ennél a csen
des csapásnál.

S most jön a tavasz és ismét 
erős feszültség mutatkozik Oroszor
szág felöl, ahol már a határokra von
ták a csapatokat.

Kis dolgok, de jellemzők. A fő
városi embereknek oly szükségletei 
vannak, amilyeneket a vidéki ember 
nem is ösmer, többek között a villa
mos vasút. Évi jelentésükben a vil

lamos vasutak igazgatóságai tapasz
talják, hogy a tavalyi és az ezidei, 
tehát a balkáni állapot óta a forga
lom vonalaikon, tarcantualiter meg
csappant, ami érthető is. Ebben a 
kilátástalan világban, bizonyos fog
lalkozású ágak, majdnem teljesen 
parlagon hevernek. Az ügynök nem 
utazhatott villamoson, mert még azt 
a néhány krajcárt is kidobott pénz
nek tekintette. Viszont az a hivatal
nok ember, aki beosztottan él a 
folytonosan emelkedő szükségleti cik
kek árai miatt, kénytelen volt lemon
dani arról a lukszusról, hogy villa
moson utazhassék.

A szép verőfényes tavaszt ez 
idén nem a legjobb reményekben 
várjuk, mindössze talán a munkanél
küliség megcsappanást, vagy talán 
még azt sem, mert nagyon késnek 
a közmunkákkal.

A nagy tömeg, a nép meg fogja 
érezni azt a nyomott hangulatot, 
amelyet a diplomaták fényes termei
ben csiszolnak ki elegáns arany 
passzomántos főurak. A parasztra ép

T Á R C A .
— —

A zsák foltja.
Csak a tested kívánatos,
Sivár, üres a te lelked.
Eltűnődöm : vájjon szivem 
Benned, rajtad mit szerethet ?
Céda, ledér, kéjsóvár vagy, 
Lelkednek ez szégyenfoltja.
Mit bánom én ajkam mégis 
Ajkadon szomját oltja.
Lelkünk álma meg van ölve,
Amióta önfeledten,
Szánalmasan vergődünk a 
Sárba’, bűnbe’, mind a ketten.

Jer, ölelj meg 1 mert hiába 
Szidjuk a kegyetlen sorsot,
Hogy számunkra átokképpen 
Erény helyett bűnt, szennyt osztott.

Ne vádoljuk a világot,
Hogyha már ez sorsunk átka; 
Inkább azon kacagjunk, hogy 
Zsák a foltját megtalálta 1

Szabadka Gyula.

A titokzatos szó.
Thoshanzn Phitt.

Tény és való, amit mondok — erő
síti Bandi. —

Itt van, olvasd! Ezzel selyemmel 
bélelt finom bőrtárcát vesz elő és abból 
egy gondosan összehajtott papírlapot. 
Ezt szétnyitja és elébem tartja.

Olvasom :
„Amit ti szépnek állittok, az nekem 

rút. Hazug nekem a Föld, átok és hazug
ság nekem minden röge ; szemfényvesztés 
nekem maga az Ég és millió, meg millió 
csillaga. „Porból vagyok, porrá leszek! “ 
Amit emberek összeírtak, mindabból: 
igaz csak ez 1 Magasztos egy gondolat! 
Ragyogó egy igazság ! Ennek hódolok... 
és amikor e sorokat olvassátok: áldozata 
leszek az igazságnak ! “

— Hm! Filozófus megtalálja a végét 
mindennek — jegyzém meg nevetve. — 
Nagyszerű! Magam is lemásolom. Mert 
hát én is hódolok ám ennek az axiómá
nak! Keresem én is az igazságot; kere
sem, ahol van: a borban. Kitűnő szolgá
latot teljesitend az nekem. Mindig 
magammal fogom hordani s akkor lega
lább biztosítva vagyok, hogyha majdan

ismételten megtalálva az igazságot s 
valamely útszéli árokban, porban hempe
regve áldozata leszek, hogy felfedezőim 
haza és nem a kórházba visznek.

— Ne szaporítsuk a szót! Drága 
emlék ez nekem, szent ereklye nekem e 
néhány sor: kalauzom az igazság utján; 
útjelzőm az Istenhez !

Régen történt: megírtam s amikor 
készen voltam vele, elővettem jól meg
töltött brovningomat. . . elővettem, hogy 
fejemnek szegezzem és örökre búcsút 
mondjak a világnak........

Fegyverem hideg szája már fejemnél 
tartott, már érintette izzó homlokomat — 
és jobb kezem mutató ujja már-már ké
szült megtenni a végzetes mozgást.........,
de szivemnek még egy vágya támadt, — 
és bármennyire is is óhajtottam végórá
mat — ennek ellentmondani nem tudtam !

Zsebrevágtam mégegyszer gyilkos 
szerszámomat — és kósza, börongós 
gondolatokkal terhelten a vasútnak indul
tam, a vasútnak, hogy jegyet váltsak 
szülőfalúmba.

Látni akartam még egyszer azt a 
helyet, ahol életem csupa játszi kedv és 
öröm, csupa boldogság volt; szemtől- 
szembe akartam kerülni még egyszer
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úgy mint a kabátos emberre nem a 
legjobb idők várnak.

A legjobb termés esetén is új 
megadóztatásra van kilátás, a rossz 
termés esetén pedig annyi félre ten
ni valónk nem lesz, hogy talán újra 
megszántsuk, megvessük a földet.

A népek története nagyon ha
sonló egyes emberek történetéhez. 
Ha szivósság és energia lakozik az 
egyénben, akkor kiheveri a legna
gyobb bajokat is. De nem heveri ki, 
ha kétségbeesés fészkel szivében.

A magyar nép megmutatta nem 
egyszer, hogy súlyosabb bajokat is 
át tudott heverni, meg fogja mutat
ni most is, hogy az átlagos éveket 
szintén ős energiával, türelemmel 
fogja szerencsésen átélni.

HÍREK.
=  Tanítói kinevezések. A vallás és 

közoktatásügyi miniszter Bortos Remusz 
és Kuluzics Vazul helybeli tanítók nyug
díjaztatásával megüresedett tanítói állásokra 
Andrei Mihály temesvajkóczi és Buttás 
Szilárd kusiczi tanítót nevezte ki. Az 
illető' tanerők már nem kezdők. Mindegyi
kük 8—10 évi szolgálattal rendelkezik.

A homokbálványosi köz. iskolához 
pedig kinevezte Kosarics Döme okleveles 
tanítót.

=  Közgyűlés. A kevevárai dalkör e 
hó 17-én tartotta meg évi közgyűlését 
W e n n e r  M i k l ó s  isk. igazgató el
nöklete alatt, a központi iskola szertári 
szobájában. A szokásos jelentéseket tudo
másul vették és a tisztikarnak a felment
vényt megadták. Választásokra kerülvén 
a sor, az a régiek maradásával végződött. 
Elnök: Wenner Miklós igazgató. Alelnök: 
Leopold József cipőkereskedő. Titkár: Og- 
rin István tanító. Karmester : Wenner Fe
renc tanító. Pénztáros: Steinwasser Ernő 
irodatiszt. Szertáros : Domnár Sándor órás. 
Az 5 tagú választmány tagjai: Balogh 
István bankhivatalnok, Hoffmann Lipót 
szikvizgyáros, Dr. Koreck Aurel ügyvéd, 
Kulin Ferenc szabó és Tory Rezső közs. 
jegyző. A dalárda működő tagjainak szá

ma jelenleg 28.
=  Március 15-ének lefolyása. Nem

zeti újjászületésünk évfordulóját iskoláink 
ez idén is lelkesen és a közönség élénk 
érdeklődésétől kisérve ünnepelték meg. 
Már évek óta rendesen túlzsúfoltságot ta
pasztalhatunk, s ezen ünnepély színhelye 
többnyire szűknek bizonyul a nagyszámú 
közönség befogadására. Még 10 évvel ez
előtt legfeljebb a szereplők hozzátartozóit 
lehetett nagy nehezen elcsalni, most meg 
már olyanok is tömegesen jönnek az is
kolai ünnepélyekre, akik azelőtt a legközöin- 
bösebb emberek hírében állottak. Jóleső 
érzéssel megállapítható, hogy ezen nem
zeti ünnep évről-évre nyer jelentőségében 
és érdeklődésben. A nagy nap megünnep
lése már 14.-én este 6 órakor kezdődött a 
Hoffmann szállodában, ahol a polgári fiú- 
és leányiskola együttes ünnepélyére nagy
számú és intelligens közönség gyűlt egybe. 
A műsor 12 számból állott. Ének, szavalat 
hegedű duett, melodráma, ünnepi beszéd 
és élőképekből volt összeállítva. A közön
ségnek leginkább az élő képek tetszettek. 
Nagyon ügyesen és szépen szavalta Am
brus Géza polg. fiúisk. tanuló: „A vén ci
gány“ c. melodrámát Gyönyös Paula tanár
nő precíz zongora játékától kisérve. Ezen 
tanuló helyes hanghordozása és ügyes 
gesztusai általános meglepetést keltettek. 
Kedvesen hatott Reichel Erzsi és Nikolics 
Szlavkó hegedűduettje is.

Nagyon hosszú volt azonban — a 
máskülömben tartalmas — ünnepi beszéd, 
amely azért a közönség egyes köreiben 
türelmetlenséget is okozott, mivel az ünne
pélyből körülbelül egy órát vett igénybe, 
s igy a műsornak csak 8 óra után volt 
vége. Utolsó szám volt a két polgári is
kola együttes énekkara által előadott Rá- 
kóczy induló. Az énekek között feltétlenül 
ez volt a legjobb, csak az a kár, hogy a 
közönség a műsor elhúzozkodása folytán 
már nagyon kimerült lévén, . nem várta 
be annak teljes eléneklését, hanem felkelt 
és elindult. Az ilyképen keletkezett lárma 
aztán a figyelni akaróknak erősen meg
rontotta az élvezetét.

Az ünnepély rendezésében a két is
kola tanári kara közösen és egyenkint 
is dicséretes munkát végzett.

Másnap délelőtt 9 órakor a róm. kath. 
templomban volt istentisztelet az összes 
iskolák tanulóinak nagyszámú résztvétele

mindazzal, ami oly édes, oly nyájas, és 
ami oly cirógató volt. . . .  Aztán ott,-ott, 
messze a távol fonnyasztó tüzétől-szülőfa- 
lúm édes álomba ringató hűvösében 
akartam elkövetni azt, amitől élő eltéríte
ni nem tudott; ott akartam bekopogtatni 
a holtak kapuján !

Ha már por leszek, már pedig 
azzá lennem kell, miért ne adjam magam 
annak a földnek, amelyen letűnt ifjúságom 
tarka virágai illatoztak ? Igen ! ezzel tar
tozom bölcsőmnek — bátorítottam magain.

Este volt.
Megvárni a reggelt, végtelennek tűnt. 

Nem! Nem várom meg a hajnalt — hatá
roztam el magam hirtelen — Aminek 
jönnie kell, itt van : halálom órája ez !

Ide veled te megváltóm !
Elővettem.. . . mégnéztem, rendben 

van-e golyója.. . .  megcsókoltam.. . .  és ... 
és Istennek csodája : úgy láttam, mintha 
a felhők mögül — kisérve a holdnak 
fényétől — az emberek egész serege 
közelegne felém, felém : engem lefegyve
rezni- és már éreztem is, mint csavarják

ki kezemből a céltévesztett és még min
dig füstölgő browningot. Futni készültem 
de lábam, mintha gyökeret vert volna, 
nem mozdult.

Körülnéztem. Ah! a temetőnél voltam.
Ide térek b e ! — szóltam csaknem 

hangosan — Itt hajtom fejem örök 
nyugalomra. Ez a legméltóbb hely !

Vigyázva, szinte félve nyitottam ki 
a temető ósdi kapúját, félve, nehogy 
kenetlen rozsdás pántja megszólaljon s 
megzavarja az ezrek békés és boldog 
álmát . . . .

Bent voltam.
Mintha inegigézett volna a halottak 

vérfogyasztó lehellete, úgy remegett 
minden tagom. Remegve lépkedtem én 
és kísértetiesen előttem holdadta árnyé
kom. . . .

Mentem.. .. mentem.. . ,  a bánat, 
kétség és bizonytalanság súlya alatt gör
nyedve- gondolat nélkül, úgy, mintha 
egyik lábam már is a túlvilágot járná, 
úgy ballagtam előre.. . .

Megyek, megyek és inegbotlom. Ah !

mellett. Lehetett a templomban vagy 600 
gyermek. A Szt. István tér a sok gyer
mek tarka-barka csoportozatától nagyon 
nyüzsgő és színes képet mutatott. A gyer
mekseregnek csak egy része ment haza, 
a többi türelmetlenül várta a 11 órát, 
amikorára az elemi, ipar és gazdasági is
métlő iskola együttes ünnepélye hirdetve 
volt. Már 10 órakor hatalmas csoportok 
lepték el az új központi iskola tágas és 
hosszú folyósóit, különösen azt a részét, 
ahol az ilyen ünnepélyek rendezésére szánt 
díszterein van.

Mikor azt kinyitották, egyszerre meg
telt a nagy terem s bizony sokan csak 
kívülről hallgathatták a hazafias költemé
nyeket, énekeket és az azt követő szín
darabot. Az egész műsor egy óra alatt 
lepergett. A lelkesedés és a megelégedés 
általános volt. Az itteni ünnepély rende
zésében és sikerében a főérdem Prebek 
Valéria tanítónőé és Wenner Ferenc taní
tóé.

Este a Hoffmann-féle szállodában a 
kaszinó által rendezett ünnepi bankett 
volt, amelyen mintegy 50-en vettek részt. 
Az alkalmi beszédet Dr. Budinácz Mihály 
ügyvédjelölt mondotta. A beszéd magas 
színvonala és tartalmassága élénk tetszést 
váltott ki a jelen voltakból. Beszéltek még 
Kuna Jenő közjegyző, Geiger Antal róm. 
kath. plébános.

== Megindult a hajóközlekedés. E 
hó 14-én érkezett az első személyszállító 
hajó Orsóvá felöl és ezzel a csendes 
dunai kikötőben ismét némi élet keletke
zett. A hajók érkezésének és indulásának 
időpontja ugyanaz, mint a múlt évben.

— Vásár. A helybeli vásár e hó 16 
és 17.-én volt. A vásárt megelőző szép 
idő után jó és nagy vásárra volt kilátás, 
de a hétfőn beállott esőzés mindent 
elrontott. Még igy is nagy volt az állat
felhajtás és nagy a kínálat, de már a 
kereslet nem annyira. A kirakódó vásár 
azonban teljes sártengerbe fulladt s sietve 
menekültek maguk a vásárosok is haza
felé, ki ki a saját falujába.

=  Társas kirándúlás Olasz és Tö
rökországba. A „Délvidéki Kárpát Egye
sület“ Temesvárról f. évi május hó 24-től 
junius hó 5-ig, 14 napos társas kirándu
lást rendez Olaszországba. Résztvételi dij 
300 k.— Junius hó 27-től julius * hó 7-ig 
Konstantinápolyba. Részvéteüdij 250 k.—

Édes anyám sírja !!
A hideg rázott és beléje fogam 

vacogott.. . forgott körülöttem az egész 
mindenség.. . .

Lehajoltam és néztem. Néztem, 
néztem, el- elnéztem keresztfáját, el- el
néztem keresztfájába illesztett képét........

És . . . .  amíg így néztem, hosszan 
el- elnéztem, úgy tűnt, mintha most is — 
miként azelőtt mindig, valahányszor haza
tértem a távolból — fogadtatásomra felém 
sietne kicsiny házunk alacsony pitvará
ból, hogy örömének kifejezéseképpen keb
lére öleljen; úgy tűnt a hold halóvány 
fényénél, mintha fölragyogna szeme és 
látnám benne újra határtalan jóságát, 
megigéző őszinteségét; úgy tűnt, mintha 
most is hallanám örömtől reszkető ezer 
meg ezer kérdéssel elhalmozó kedves 
szavát., . .  és valamennyi közt százszor 
is ismétlődni: „Tudsz-e még imádkozni?“

Néztem, néztem.. . .  néztem és hall
gattam. . .. Ajkamra mosoly ült és hogy 
meg ne hazudtoljam, feleltem kérdésére : 
térdre borultam, összekulcsoltam kezem
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A kiránduláson nem egyesületi tagok 
is részt vehetnek. Részletes programmal 
kézséggel, díjmentesen szolgál az egyesü
let Elnöksége, Temesvár, főposta.

— Március 15. Delibláton. Deliblát 
község polgársága Kolarszky Péter jegyző 
kezdeményezésére méltóan ünnepelte meg 
március idusát. A nevezetes napot eddig 
is megünnepelték ugyan, de csak az isko
lában. A polgárság azonban vajmi keve
set törődött ezzel. Hogy tehát ezen ün
nepély az iskolai ünnepély keretén túl 
nőtt és a polgárság azt külön is megünne
pelte, az elsősorban a fiatal és agilis jegy
zőnek érdeme, aki mint a gazdakör elnö
ke egy 70 terítékes bankettet rendezett 
és ott hazafias beszédet tartott. A nemes 
igyekezelű jegyzőn kivül megjelentek Bran- 
kovics Vazul gör. szerb lelkész, Gyuricsics 
Miklós igazgató, Guczul Sebők tanító stb. 
Az előbb említett urak szintén hazafias 
beszédeket mondottak.

Felemlitésre méltó, hogy a himnuszt 
és a Kossuth nótát is énekelték.

=  Az analfabéta tanfolyam vizsgája. 
Kollmann Mihály tanító által vezetett anal
fabéta tanfolyamnak e hó 16-án volt az 
évzáró vizsgája Fábry Géza főszolgabíró 
elnöklete alatt. Mint vendégek jelen vol
tak : László János káplán, Wenner Miklós 
igazgató, Wenner Ferenc tanító, Zaberka 
Izidor román lelkész.

A tanfolyam hallgatóinak 50-ről 21- 
re leapadt maradványa szépen, értelmesen 
felelt. Meglátszott, hogy vezetőjük ügy- 
buzgalommal, csüggedest nem ismerve 
foglalkozott velük. Elnöklő főszolgabíró is 
kiemelte és elismerte a vizsga végén a 
tanító fáradozását, majd a hallgatóknak 
mondott egy néhány megszívlelendő szót. 
A hallgatók a vizsga befejeztével bizo- 
nyitvánt kaptak.

Az igazság érdekében azonban meg 
kell állapítanunk, hogy a hallgatóknak 
töáb mint a fele legalább 4 elemi osztályt 
végzett s igy az „analfabéta“ elnevezés 
talán nem volt egészen helyénvaló. Ilyen 
4 osztályt végzett hallgatókkal, akik úgy
szólván folyékonyan beszélnél magyarul, 
a megkívánt eredmény elérése lényegesen 
könynyebb. Az olvasásról nem is szólunk 
miután az 4 osztály mellett csak termé
szetes. A fáradozást és annak szép ered
ményét mindazáítal igy is elismerjük.

és — miként régen minden nap, reggel, 
délben és este — hangosan kezdtem 
mondogatni: Miatyánk, ki vagy a Meny- 
nyekben.. .. bocsásd meg bűneinket... . 
stb.
Imádkoztam! Imádkoztam áhítattal, imád
koztam meggyőződéssel; imádkoztam 
úgy, mint azelőtt soha é s : szivem elfelej
tette búját!

Visszajöttem a förgetegbe, de nem 
förgetag az többé nekem : szép és céltu
datos élet!

Ezért kedves, ezért drága nekem e 
néhány so r; szórt szent cseklye nekem e
kósza irás___Ez figyelmeztet megváltó
órámra, ez bátorít.

A browning ott maradt a sírnál, 
édes anyám kivette kezemből; ott 
maradt, de én újból itt vagyok s miként 
Madách mondta:

Küzdve küzdők 
és bízva bízok !

H4#*-

! — Siketnémák felvétele. A temes
vári áll. segélyezett siketnémaintézet fel
ügyelő-bizottsága a f. évi junius végén 
veszi fel a jövő tanév új növendékeit.

Felvételért folyamodhatnak nemre, 
vallásra és nemzetiségre való tekintet nél
kül oly 7—10 éves siketnémák szülei, aki.v 
a temesvári sikenéma-intézet kerületébe 
tartozó Temes, Torontói és К assó-SzÖrény 
vármegyék területén laknak.

A felsőbb osztályokba olyan gyer
mekek is vétetnek fel, akik később sike
tültek meg, akik tehát már beszélni tud
nak, de a beszédet elfeledni kezdik. Az 
intézet a növendékek elméleti oktatásának 
a befejezése után maga gondoskodik a 
gyermekeknek szakszerű ipari kiképezte- 
téséről, miért is ezek mint keresetképes 
egyének adatnak vissza a szülőknek.

A felvételt az intézet felügyelő-bizott
ságától kell kérni, a kérvény azonban az 
intézet igazgatóságánál nyújtandó be.

A kérvényhez csatolandók :
a) keresztlevél, vagy születési anya

könyvi kivonat;
b) a gyermek siketségét igazoló tiszti 

orvosi bizonyítvány ;
c) himlő-oltási bizonyítvány;
d) hatósági kimutatás a család- és 

birtokéllapotról és esetleg szegénységi bi
zonyítvány, amelynek csatolása esetében 
a kérvény és mellékletei bélyegmentesek;

c) az eltartást megfizetni hajlandók
nál a szülő vagy gyám által kiállított és 
hatóságilag láttamozott nyilatkozat a dijak 
pontos fizetésének elvállalásáról.

A b) és d) alatti mellékletekhez csak
is az intézet igazgatóságától díjtalanul 
kapható nyomtatványok használhatók.

Akik az évi 200 K. eltartási dijat 
egészben vagy fele részben megfizetni ké
pesek, előnyben részesülnek.

A vagyontalan gyermekekről az in
tézet gondoskodik, ha a szülő a kérvény
ben kijelenti és okmányokkal igazolja, 
hogy gyermekének neveltetésére képtelen.

A tandíj évi 40 K., amely azonban 
a vagyontalanoknak, kérésükre, szintén 
elengedtetik.

Az eltartási dij havi részletekben, a 
tandíj félévi részletekben is fizethető.

Ruházatról a szülő tartozik gondos- 
godni. Felhívjuk az érdekelt szülőket, 
hogy kérvényeiket mielőbb, de legkésőbb 
junius 15-éig küldjék be a temesvári siket- 
néma-intézet igazgatóságához, mely szíve
sen szolgál nyomtatványokkal és bővebb 
felvilágosításokkal.

=  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.

— Az elegáns hölgy, ki Rulettjeinek 
rafinériájával 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 St ckenpferd-lilíomtejszappant hasz
nál, mely oldólag hat a faggyumirigyekre 
és a pórusok munkáját elősegíti, tehát 
egy elegáns hogy toilete - asztaláról nem 
hiányozhat.

Szerkeztői üzenetek.
Érdeklődő. A dunai hid ügyében el

járt küldöttségbe eredetileg több képviselő 
testületi tag jelentkezett, de egy néhány 
minden igyezete dacára is itthon rekedt. 
Egyiknek dolga akadt időközben, a másik 
nagyon jól aludt s nem akart felkelni.

Legrosszabbul járt azonban a ügynek 
úgyszólván leglelkesebb bajnoka Behr Ru
dolf úr, aki éjjeli nyugodalmát feláldozván 
felcihelődött, el is indult a vasúti állo
másra, de ott a vonat éppen az orra előtt 
indult el.

Momér Balázs Deliblát. Helyszűke 
miatt nem közölhettük a márc. 15. ünne
pély lefolyásáról szóló tudósítást teljes 
egészében.

S t e c k e n p f e r d -  
l i l i omt  ej szappan

Bergmann & Со. cégtől Tetschen a/Elbe
egyre nagyobb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölülmul- 
hatatlanságáért. Ezerngi elismerőlevél! 
Sok legnagyobb kitüntetés ! Bevásárlás
nál óvatosság ! Ügyeljen nyomatékosan 
a Steckenpferd védőjegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertárakban, drogériák

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Mane- 
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

Tisztelettel értesítem a l. közönséget, 
hogy itt Kevevárán. ( a Markovits - féle 
házban gyógyszertár mellett) egy

bádogos - műhelyt
nyitottam. — A szakmámba vágó összes 
munkákat elfogadom és b, leendő vevőim 

megelégedésére pontosan szállítom. 
Szives pártfogást kér tisztelettel
FEHÉR SÁNDOR, bádogos.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska úrnőt a „Bazár“ házban 
megbiztam, ahol mindennemű

férfi, női es 
gyermek ruhák

továbbá tolldiszeh, füsftönyó'h, 
áM?-és asztal Seritők, kézimun
kák, йог kahät, keztyü, háii
£S§2®k stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbizást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel 
BAUE R J AKAB

vegytisztító infifestő, Pancsova.
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kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

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. 
1РЭГ Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

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.

S Könyvkötői műhelyemben %
9  О
9  mindenféle e s z a k m á b a  §9  <9
9  vágó munkálatok a l eg-  Ф
% n a g y o b b  szakértelem- Ф
9  mel elkészíttetnek. Ф
•  Oberläuter Róbertné •

H i r d e t é s e k e t
elvállal a kiadóhivatal.

A f i r l n n i n "  Gazdasági és kereskedelmi 
„ A y i l ü U l a  Vállalat Budadest, I. Budafoki-

- -  út 16.-18. szám. -

Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi 
bérházakra az érték 70 %-ig. Töriesztéses tisztviselő köl
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel
lázásra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas 
erdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti 
joggal. — Hosszabb hitelre szállít mindenféle gazdasági 
vetőmagot, műtrágyát és gépeket.

Közbenjárók dijaztatnak. В  Közbenjárók dijaztatnak.

22/1914 vgrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbi- 
rósá^nak 1914 évi Sp. II. 27/2 számú vég
zése következtében Dr. Ghelner Jenő ügy
véd által képviselt Stefánovics Axentie ja
vára ellen 156 K. 17 fill, s jár. erejéig 
1914 évi február hó 21 - napján fogana- 
sitott kielégítési végrehajtás utján le és 
felülfoglalt és 4320 koronára becsült kö
vetkező ingóságok, u. in. motor taliga, 
szikvizgyár, üvegek, kocsi daráló nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 évi V. 257/1 számú végzé
se folytán 156 kor. 17 f. tőkekövetelés, 
ennek 1914 évi január hó 5 napjától járó 
6% kamatai és eddig összen 78 k. 46 f. 
biróilag már megállapított, költségek ere
jéig D e 1 i b 1 á t о n alperes házánál 
leendő megtartására 1914 évi március 31 n. 
d. e. 10 órája határidőül kitüzetik 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 .márc. hó 14-én.

Gurits Lajos kir. bir. végrehajtó.

370/1913. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. illetőleg az 1908. évi XL1. 
t.-c. 19 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kevevárai kir. járásbíróság
nak 1914. évi Sp. II 32/3 számú végzése 
következtében Dr. Ghelner Jenő kevevárai 
ügyvéd javára temesszigeti lakosok ellen 
155 k. 15 f. s jár. erejéig 1914. március 
hó 4-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 920 korona becsült 
következő ingóságok, u. m. : üszők, kád, 
ló és tégla nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1914 évi V. 284/1 sz. végzé
se folytán 155 k. 15 f. tőkekövetelés en
nek 1914. évi január hó 7 napjától járó 
5% kamatai és eddig összesen'81 k. 20 
fillérben megállapított, költségek erejéig, 
alperesek t e in e s s z i g e t lakásán leendő 
megtartására 1914 évi március hó 30 - ik 
napjának délelőtti 8 órája határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108§-ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat inások 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 március hó 16.-án
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.



367/1914 végr. szám. J kikiáltási ár “/aánál alacsonyabb áron nem j ingóságok, u. m. kukorica és bolii árúcik-
Á rilP ró c i h ir r io lm é n ii  adhatók el. I kék nyilvános árverésen eladatnak.
M ivisrisai ш ги еш и гп у *  ( Az árverelni szándékozók kötelesek Mely árverésnek a kevevárai kir.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész- járásbiróság 1913. évi V. 1165/1 siámú 
évi LX. t. c. 102 illetőleg az 1908 évi XLI. pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- végzése folytán 986 kor. 41 f. tőkeköve- 
t. c. 19§- a  értelmében ezennel közhírré ában meghatározott árfolyammal számi- telés ennek 1913. évi szeptember hó 15 
teszi, hogy a kevevárai kir. jbiróságnak tott óvadékképes értékpapirosban a kikul- napjától járó 6% kamatai, 73 % vá íódij 
1913 évi Sp. 341/12 számú végzése követ- (lőttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő'- és eddig összesen 151 kor, 32 fii érben 
keztében Dr. Bogdánov Vasza kevevárai leges bírói letétbe helyezésről kiállított biróilag már megállapított költségek ere- 
ügyvéd által képviselt Szfepancsev Ilié letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani jéig, a már fizetett 200 kor. betudásával 
st. gályái lakos javára gályái lakos ellen és az árverési feltételeket aláírni (1881 : alperes delibláti lakásán majd üzletében 
131 kor. 86 fill, s jár. erejéig 1914 évi LX. t.-c. 147, 150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §) leendő megtartására 1914 évi március hó
február hó 27-én foganasitott kielégítési Az aki az ingatlanért a kikiáltási 23 napjának délutáni 2 órája határidőül
végrehajtás utján le - és felülfoglalt és 2250 árnál magasabb Ígéretet tett ha többet kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
kor. becsült következő ingóságok, u. m. Ígérni sem akar köteles nyomban a kiki- oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
kukorica nyilvános áiverésen eladatnak, áltási ár százaléka szerint megállapított érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 

Mely árverésnek a kevevárai kir. bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
jbiróságnak 1914 évi V. 270/1 számú vég- százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.) a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be- 
zése folytán 131 kor. 86 fill, biróilag már Kevevárán, 1914. évi január 20 nanj. csár0n4 alul is elfognak a látni,
megállapított költségek erejeig alperes ’ , * ,  ... , Amennyiben az elárverezendő mgó-
delibláti lakásán l e e n d ő  megtartására лаРР danos> K- Klr* lmr0; Ságokat mások is le és felülfogialták és
leendő megtartására 1914 évi március 31 n. A kiadmány hiteléül: azokra kielégítési alapot nyertek volna
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ah- Dinusz János ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg- kir telekkönvvvezető értelmében ezek javára is elrendeltetik.
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin- ________________ i___ ________ _ Kevevára, 1914. március hó 16 napján.
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 es ......................
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel- 1/1914 vgh. sz. Orsj János, kir. bír. végrehajtó.
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén А геmovógí h iP fie fm én V  _____-______ ____________ ___ _______
becsáron alul is elfognak adatni. Ш Ш БШ 1епу. -  —------------------

Amennyiben az elárverezendő ingó- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. \  ™ ^  -I-
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel Ma ö  L
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. Winhh т я ^ я г  nanilan
ezen árverés az 1831. évi LX. t.-c. 120 §! törvényszék 1913. évi 25906 p. sz. yégzé- a #lef ° .bb magyai napilap* ?
értelmében ezek javára is elrendeltetik se következtében Dr. Ghelner Jenő ügy- Г11Г01 XF1SS0K 0 S  l^ B Z d K ;
Kevevára 1914 évi .márc. hó 14-én. b L *  200k T tő k l  ш Т  Közgazdasági rovata a gazdasági élet

Orsó J. kir. bir. végrehajtó. £ 7  aómár Г з  Ä S \  S  -ozxanatáról számot ad sport-
___________________________________  tési/ végrehajtás utján le-.és felülfogÓalt S Ä Ä “ "  ~

es 778 koronám becsült kővetkező ingok J
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. u. m .: bútorok, billiárd, söraparátus nyíl- A bel- és küllőid napese-

hatóság. vános árverésen eladatnak. "7 T7
, Mely árvetésnek a kevevárai kir. m enyeit

1892/1914 tlkvi. szám. járásbiróság 1914 évi V. 18/1 sz. végzése a legmegbízhatóbb tudósítók távirati

Árverési hirdetményi kivonat. 7 iy7 7 m ! ,c r rh /7 Ó n 7 i  i7óe7 /f k i!lna raV belS elenté6ei alapiá11 lagham a'
Pancsovai hitelbank r. t. végrehajta- ‘I t á ^ e g á t S T k ^ l s é t L t i L ^ e '  ' Az Est

tónak Nedelykov Torna és neje szül Vren- v;®Jrán kásán leendő meftfrt. megjelenik a fővárosban déli 1-kor és
g)cs Anna temesszigeti végrehajtást szén- megtílrtásá/ a 19 14. á p r i l i s  hó 2-ik kapható délután az О b e r 1 ä и t e r-
vedok ellen indított vegrehajtasi а£У'‘1>®п nap-a[U к j . u 2 órája határidőül kitüzetik féle könyvkereskedésben, Kevevárán.
* * ? •  ,h? osaS újabb árverést 4000 K. szándékozók ezennel oly és í r;, ß fill(lp
tokekoveteles es ja. uleka, behajtása ve- megiegyzéssei hivatnak meg, hogy az I A ra 6 filler,
gett a kevevarai kir járásbiróság terüle- éril^ efp ingósagok az 1881 LX. t .  ez. — *
ten levő Temessziget községben fekvő s a 107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés _
temesszigeti 285 es 416 sz. beleiben telvett т е ,ы , „ , |gKbbet igérönek szükségese- Г 1  J  '  _ ____ ^  ^
kővetkező ingatlanok. I .a  temesszigeti 285 tén becsáron alól is elfognak adatni. fr- I О  ifi f i  1 Л П Г Ш Г О
sz. betetben felvett. А I. 4 rsz. az Amennyiben az elárverezendő ingó- J | л | и В В  I i I I I I I e I Л
96 oisz a udvarral a be telekben m  n.-o ságokat m;lSok is le és felülfoglaltatták i L I U U U  L U I I U U I  U l
es 467 hrsz. Kert a beltelekben 743 n.-ol és»azok lde|égUési jogot nyertek volna>
?74 K; b®csa^b®n. A II. 1221/2 hrsz. Szán- árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § Egészen új m ahagón i A tzgerdo rfer
tó a II. flur dűlőben 1 hold 311 n.-ol 119 értelmében ezek javára is elrendeltetik. . . . .
K. becsárban. A III. 2652/2 hrsz. Szántó J : : gyártm ány .
2653 hrsz. Rét 1 hold 371 n.-öl és 2654 Kevevára, 1914 évi március hó 16-én.
hrsz. Két 690 n.-öl az Odica dűlőben 194 Gurits Laj kh,  bir végl.eha,jó. B ővebbet
K. becsarban. A + 717 hrsz. Szántó a Vi- _________________ _______ n n p r  E W ^rir»
nográde dűlőben 367 n.-öl 37 К becsár- szám. W , .. Г ö l 0ПС
ban. A f  1424 hrsz. Szántó az I. flur du- m ъ tanítónál.
lőben 1 hold 161 n.-öl 110 kor. becs írban. АЗЧШЧЁЗЗ h ir d e tm é n y *  ___________________________________

A t  1682°2 hrsz. Szántó a Szelistye ........................................
dűlőben 566 n.-öl 14 K. becsírban. A f  Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 A4-
1706 hrsz. Szántó a Szeliste dűlőben 1 h. évi LX. t.-c. 102 illetőleg az 1908 XLI. I \ ü l  ö Z í U L P d ö  W K d ö  
602 n.-öl 138 K. becsárban. A + 1700 hrsz. t.-c. 19 §-a érelmében ezennel közhirré
Szántó a Szeliste dűlőben 1030 n.-öl 103 teszi, ho у a temesvári kir. törvényszék- szükséges mellékhelyiségekkel kiadó.
K.' becsárban. A f  4289 hrsz. Rét. a Ka- nek 1913. évi 20417 p sz. végzése követ- Bővebb informácó
tinszki Brad dűl. 1152 n.-öl 25 K. becs. kezteben Dr. Ungar Adolf temesvári úgy- öO\eüD lllioimaco
II a temesszigeti 416 sz. betétben felvett, véd Dr. Ghelner Jenő kevevárai lakos
A* t  975 hrsz. Szántó a II. flur düHben ügyvéd által képviselt Hiring Grünfeld és ßO Z S eS Z kV
1 h 1079 n.-öl 243 K. becsárban. Ungár t; misvari bej. cég javara delibláti . . . . . .

’ Az árverést 1914. évi április hó 28-ik lakos ellen 916 kor. 41 f. s jár. erejéig >>gyv. irodájában,
nnntánnk d о 10 órakor Temess/,igft 1913. évi r.o ember hó 5-en foganatosított
község házánál fogják inegíartani. kielégítési végrehajtás ,ttján le- és felül- g |g |g |g |g | |s | |ö | |ä | |ä | |s |g | |5 | |ä |£ | |s | |D |

Az árverés alá került ingatlanokat a \ foglalt és 2984 korona becsült kvetkezo- |

4
Melléklet a „Kevevára" 12 - ik számához.




