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A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“
szerkesztőségére intézendők.
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A kultusz miniszter megengedte,
hogy az orosházi polgári iskola VIIik osztálya megnyitassék — kísérletképen. A kultuszminister e rendeletével, egy régen vajúdó kérdés jut a
megoldás stádiumába, mert kétségtelen, hogy az orosházi polgári iskolának kisérleteképni kifejlesztése rövid
időn belül maga után fogja vonni ez
új középiskolát típus általános betetőzését.
A polgári iskoláknak hétosztályu
középiskolákká való kifejlesztésének
terve igen ré^l keletű. A fejlesztés
vr osztályig simán háláét. Itt azonban gondoltak egyet az intéző körök
s megakasztották a tovább fejlesztést,
Hosszu éveken keresztül lebegett a
polgári iskolák sorsa igy ég-és föld
között A minisztérium intencióával
nem ieen lehetett tisztába jönni. Л
tovább fejlesztés megindítása ép úgy
nem lepte volna meg a nagyközönséget mint ahogy egyszerűen tudómásul vette volna az eredeti 4 őszШуш 5 б Ä
S
*
tanártól--

sadalom fáradhatatlan agitációjának
úgy látszik —■az orosházi engedély
ezt bizonyltja — végre mégis meglesz
a kívánt sikere : meg fog születni a
7 osztályú polgári iskola.
Véleményeink szerint а VII ősztáyú polgári iskóla társadalmi szűkség, s kulturális űrt fog betölteni.
Egy percig se hittük, hogy azon gazdasági alapbajok gyökeres gyógyitását, melyekben áz ország leledzik az
iskola fogja elvégezni annyi azonban
bizonyos, hogy az egyéni művelődés
haladásával, a megélhetés biztosítása
is könnyebbé válik. A művelt, inteligens mezőgazda, kereskedő, iparos
létfentartására több lehetőség nyílik,
mint a kevésbbé művelt, vagy pláné
műveletlen részére. Jogos és régi
panasz pedig, hogy az ország ezen
praktikus foglalkozásait űző egyénei
kornátsem állanak az általános műveltség s a szakinteligencia tekintetében sem egy nívón a külföld hasonló foglalkozású egyéneivel Térmészetes, hogy magyar .páros, kereskedő és mezőgazda de mar emiatt se
allh.ll» » versenyt a művelt külföld-

del. Fondos állami feladat tehát e
protuctiv foglalkozásokat űző egyének
kultur-nivójának emelése; s amennyiben a polgári iskoláknak 7 osztálya
középiskolává való fejlesztésénél a
kultusz-kormány ez a cél vezette
örömmel kell fogadnunk e lépést,
Megjegyzendő, hogy céljának s
rendeltetésének a 7 osztályú polgári
iskola csak az esetben fog megfelelni
ha nem országosan egységes tanterv
szerint fog működni hanem szakirányú működést fog kifejteni. A polgári iskolák iparosok, kereskedők s
mezőgazdák kultúrális igényei kieiégitését colozzák. E célt elérni pedig
tényleg csak akkor fogják, ha figyelembe veszik e három gazdasági ág
speciális igényeit s ha simulni lesznek kép esek speciális igényekhez,
Városokban tehát kereskedelmi és
ipari szakirányú nagyobb mezővárosokban (községekben) pedig mezőgazdasági szakirányú polgári iskolák
felállítására kell törekedni,
Csakis ily sz erv e z ed s tantervvei valhat hasznos kultur-ezenve a
7 oszMyú polgári iskola , csakis
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g
d„ is elhangzanak Menekülne
>
hogy ne halljamd mert fajo szivemetszej^
jel marcangolja. Ide meneki ^e
teher szobacskaniba, vuagaim s ко у
ko.?e’ h°! ®ППУ' rozsás tündén
y<
szovodott érzékeny lelkembe. . • • •
van. A bah vendegek vidámkacagasa
visszhangzik a termeken at Л-н^tegye í .
Nem tudom hallgatni. Forro lazas tej U
kezembe hajtva azon gondolkodom, hogy
bírtam eddig is ezt a mai mulatozást. „
mosolyognom is kellett. Ha valaki sej el e
volna, hogy minden percben kuzel voltam
az elájuláshoz. . . Édes kis napicím megin
neked panaszkodom. Beszetek íozza ,
mintha csak О volnál. Neked sir
nagy bánatomat, fájdalmamat, le L
jel hulló kényeimet is. l e vagy az евУ "
len jó barát, kire rábízni merem noiciog-

tálán szerelmem titkát. És te oly jó, oly
türelmes vagy hányszor öleltelek már
keblemre, s hányszor halmoztalak el csókiáimmal. Nem tudom, mi lenne belőlem,
ha te nem volnál. Talán már most sem
^jnék; de te éltetsz, vigasztalsz: benned
Ct látom, benned Hozzá beszélek. Csakhogy
énen hangtalan vagy, nem beszélsz, de
annál többet beszélek én, — óh, te imádott
j.
j]y tivo] messze vagy tőlem. Miért
lény'muy, t.
akkoi. ^ kor már oly
к ;8У hittem‘ j, boldogságomat ? Miért főszfottÄI meg hitemtől, reményemtől, az
éhthez való bizalmamtól ? Miért is kellett
ennyire csalódnom? Miért is szeretlek oly
ennyire cs
•
•, ^
már kettöt iit Neveddel
n haj [om álomra fejemet. — Megegókolorn az édes kis naplómat, mintha
; , ( v0|nál. . . . Óh miért is kell lenni
“ te f^ ^ ; . edésnek.
hol ?
Január hó 26.
Miért zavartad meg nyugalmamat,
j miért tetted ezt? Álmodtam:
szerelsz igazán szeretsz. Álmomban
niv íó voltál oly kedves és. . . és jött az
УА » _
miért is kellett oly hamar
emeu ..

visszatérni a fényes tilndérálmok boldog
országából ? Hiszen olyan boldog voltam
ott én is, te is: igen te is, mert akkor
szerettél. Mond miért nem szeretsz most
is ? . . . Azt álmodtam: Csendes őszi
alkony volt. A letűnő nap utolsó sugarai
még ott fénylettek halványan megtörtént
minden egyes bútordarabon. Ketten voltunk a szobádban, kelten, tudod ott, hol
az első meleg érzések hulláma csapott a
szivembe, a hol először láttalak, a hol
megszereltelek. — Te olvastál vagy Írtál
már nem tudom: én meg elineriiltein a
lenyugvó nap nézésében. Ki tudja egyet
gondoltunk e? Én szeretettel néztem rád,
mint merülsz el munkádban, mint mozog
a szemed, a kezed. Néztem. . . . néztem
férfias szép arczodat, kebled lassan emelkedett: nyugolt és komoly voltál. Én a
hátad mögött álltam, minden lélekzetedet
számlálva: oly férfias, oly szép voltál
ebben a pillanatban. Idegeimet feszülni
érzém ereimben felcsapott a láng, közel
hajoltam hozzád, és te inegérezted forró
lehetemet, hátra fordultál és egy erős
öleléssel magadhoz vontál. . . . Ajkunk
összetört hosszan édesen, és én boldogan

2. oldal. __________

„KE VE VÁR A.“ ________ _______________ 1912. október 6,

igv differenciáját is emelni.
téssel még egy, - esetleg több hajónak
Úgy látszik a kultusz kormány és a temesszigeti - brzabrvai révjogszemei előtt is — tekintve, hogy az nak megvétele esetleg a Dunavácza
orosházi polgári iskolának cpecial kikotrása is.
mezőgazdasági szakjelleget biztosított
A vállalat egyelőre 50 évi időre
— ezek a célok lebegnek.
alakul.
------------------------- - ■ ” ;
Az alaptőke 100.000 korona a

telekkönyvvezető, S c h l a r b Fülöp
vállalkozó es téglagyáros, Di nus z
András tak. pénzt könyvelő, Dr.
K n e z s e v i c s Szilárd közs. orvos
pénzt, igazgató, H ü b s c h János
kereskedő.

Még két motorcsónak a Dunán.

mely a kibocsájtandó

A jelenleg üzemben levő Behr-

koronás névre szoló részvények be= 0któber 4 . Pénteken volt dicső
R é te s é alfa1 fedezve _va ’
У ségesen uralkodó királyunk I. Ferenc József
részvényeknek jegyzési zarhatandeje névnapja, amelyet a helyben állomásozó
1912 n o v e m b er ho 1 0 .
28. vadaszzaszloalj, a közhivatalok es az
d
i
Rpvoo íírtói átveszi a rész- iskolák is megünnepeltek azzal, hogy 9
u
órakor a róm. kath. templomban, 10 óravénytársaság
„Behr Hugo
nevű kor pedig a gör. kel. szerb templomban
m otorcsónakját az összes hozzátarto- hallgattak misét. Az iskolákban mise után
zó felszerelésekkel és szerzett jogaival megmagyarázták még a nap jelentőségét,
együtt
30.000 .koronáért,’ a ki a maga venyes
m.ire az szünnap
ifj.úsáK szétoszlott.
Ezen nap
törg,j
leven az oktatás
minden
részéről a vállalathoz fent összeggel vona|on SZünetelt.
mint betéttel járul,-fenntartja maga— Kinevezés. A V. és K. miniszter
nak a jogot fenti Összeg erejéig S c h n e i d e r Zsuzsana oki. tanítónőt a
részvényeket jegyezni és kiköti azt, a homokbálványosi gazdasági ismétlő is-

féle motorcsónak a fennálló nagy
forgalmat nem tudván kellőleg lebo1*4. •
r^}cráru\
П?°. !^а
:
yeze^'0 P° £a
közül többen összeálltak, hogy egy
részvénytőke m egterem tésével a mostani személy és teherárú szállitás
m egkönnyebbítése és olcsóbbá tétele

1000 drb. 100

végett
Szó
vegeu ezen
ezen bajon
uajun segítsenek.
oognoc
volna tehat meg két motorcsónak
beszerzéséről, a melyek közül az
egyik Kevevára — Dubrovicza — Temessziget esetleg Gálya között közvetítené a személy és árú forgalmat, hogy motorcsónakjának neve meg
mig a másik kizárólag fehéráruk nem változtatható a tarsasag czime
szállításával, kisebb hajók vontatásá- pedig „Behr Rudolf hajózási társaság
val foglalkozna.
Kevevára“ czimmel alakuljon.
Nevezett urak
részvényaláirási
Az alapítók fentartják maguknak
ivet bocsájtottak ki, amely az érdek- azt a jogot, hogy az első igazgatóság
lodoknek közelebbi felvilágosítást tagjainak 2/3 dát3évre kinevezhe-tik.
pyujt. Aki azonban még tüzetesebb
A részvént jegyzők kötelesek a
imformaciot óhajt, forduljon B e h r jegyzett részvények értékének 10 Vo
Rezső úrhoz. Arészvényaláirási iv és részvényenként 1 k. alakulási
a Kővetkező..
költségét összesen részvényéként 11
Részvényaláirási iv.
koronát fenti határnapig a femesKevevára község kereskedelme kubini takarékpénztárba befizetni.
és forgalmának emelése valamint
A további befizetést az igazgaTemessziget es mas községekkel a tosag fogja megállapítani. —
személy és teherárúszállitás lebonyo- P a u l l S á n d o r malom tulajdonos,
iithatása és olcsóbbá tétele véget F á b r y Gé z a főszolgabíró, B e h r
„Kevevára“ székhellyel társaság alakul Rudolf kereskedő, Cse r mák Vilmos
melynek czélja nagyobb tőkebefekte- társ. főmérnök, D i n u s z János kir.
.. -.... -—
---------- ---------- --- vergődtem karjaid között. Akkor szerettél,
Miért szabad álmodni azt, amit remélni
tiltva van. Miért szaggattad fel szívsebeimet,
mikor az úgy fáj. Álmaimban jösz el
boldogítani, mikor a valóságban egy szavad sem volt hozzám. Elmentél messze
földre egy búcsú szonélkül, nem vonzott
hozzám semmi. Nem érezted lelkem melegét, lángoló szerelmem hevét. Hát senkid
se vagyok ? Nem gondolsz rám soha ? Te
nem szeretsz. Miért ? Egyszer emlékszel ?
valóban magadhoz vontál és megcsókoltál
akkor plántáltad ártatlan hótiszta lelkeinbe
a szereimet. Benned a pillanatnyi fellobanó
szevedély. bennem a szűzies örökkétartó
szerelem égett. Akkor kezdődtek a szenvedéseim. Te akkor nem akartál egészen
megismerkedni: vagy félre ismertél. Lassan
egészen elfeledtél. Miért nem szeretsz?
Szivemben a lemondás fájdalmával járom
a Golgothat. Forrón hulló könyeim párná-

... ~ '
■■■■
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inat áztatják. Némelykor azt hiszem meg
fogok őrülni, izzó testemből felcsap a láng
agyamra: ilyenkor végkép elvesztem az
eszemet. Azt hiszem, hogy a pokol ég
körülöttem, futnom kell oda hozzád lábaid
elé borulni és könyörögni, hogy szeress
— nagyon szeress! . . . . Nem! egy lépésem sincs hozzád. Bennem is van egy
parányi gőg, némi büszkeség és nagyon
erős női jellem. Nem hódolhatok neked,
nem. Nem koldulhatok szerelmet, inkább
meghalok. Ne feledd el kedvesem azt a
sirkoszorút a mit Ígértél. Tubarózsa és
fehér Camélia a kedvenc virágaim. Ez lesz
egyszersmind a mátka koszorúm is. Ott
lent megnyugszik fáradt sokathányatott
életem. Ott nincs szerelem, de ha van —
én ott is szeretni foglak. Légy áldva, légy
szeretve, légy örökké boldog!
Márkus Ilona.
_ _

HÍREK.

kolah“

orvos Teme8szieeten

Temessziget községe nem régiben egy
orvosi állást szervezett, amelyet okt. hó
3-án töltöttek be választás utján éspedig
Dr. W ei sz A d ől f személyében.

ieSgp5gári le líy ^ o lá n á f in d s z ^ te tt
új tanárnői állást Ó c s k a у Eleonora oki.
polg. isk. tanárnő a napokban foglalta el.
~ U j tanító.Bortos Remusz helybeli kózs.
tanitó huzamosabb ideig tartó betegségben

széktől) amit az meg is adott Állásának
teendőivel a verseczi kir. tanfelügyelő
P i n c u Gyula oki. tanítót bízta meg, aki

a
Még a mult tanév végén alakult meg a
fennti egylet, amely azonban a évzáró
vizsgák közelsége miatt akkor nem fejtett
ki semmiféle tevékenységet. A mostani
{^látottVasárnap0 déíu tá^v o lt *az eíső
összejövetel, mely alkalommal W e n n e r
Miklós ay, otthon igazgatója újólag megmagyarázta a célt, amelyet az egylet maga
elé tűzött. A himnusz és szózat eléneklésével az összejövetel véget ért. Ezentúl
minden hó utolsó vasárnapján lesznek
ilyen összejövetelek, mely alkalmakkor az
ipariskolai tanítók felváltva tartanak közhasznú felolvasást, az inasok közül pedig
mindig 3-4 szaval, előadnak kisebb monologokat, dialogokat, sőt ha kellő ügyességre
szert tettek, kisebb színdarabokat is.
= Tamburások Kevevárán. Hétfőn
este a jóhirű újvidéki tamburás zenekar
G r u i c s Fülöp karmester vezetésével a
Janits-féle szállodában hangversenyezett,
A látogatottság nem volt a legjobb, mert
akkor ép utolsó előadását tartotta a Kiss
Árpád-féle színtársulat. A jelenvoltakat a
szép zeneszámok és kiváló hangú énekesek által előadott produkciók teljesen kielégitették.

Temesvár
kincse st ernberg
'*
1 .......

n a ^y p e r z s a s z ő n y e g
üzlete
”■

Temesvár-Belváros, Merci-u. 1 2 . sz. Telefon 1 1 - 7 7 .
ahol remek csillárokat, valódi briliáns, értékes régiség és m űtárgyakat, mesés olcsón vásárolhat.

=

Vadászfegyverek: Hamerles 70 K-tól, kakasos 28 K-tól K-tól fejebb. =
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= Választmányi ülés. A kevevárai
kaszinó választmánya f. é. szeptember hó
28-án gyűlést tartott, amelyen jelen voltak:
l)r. Klein József elnök, Wenner Miklós
aieiriök, Pinku Kornél titkár, Hajdú János
háznagy, Szmollény Károly pénztárnok,
mint egyleti tisztviselők, továbbá Fábry
Géza, Geiger Antal, Csermák Vilmos, Dr.
Lekics Illés, Nica Péter és Salamon Ármin
választmányi tagok. Fontosabb pontok vol
tak a következők. Uj tagul felvétettek Fe?
rencházy József állatorvos, Skrabák Géza já
rási számvevő. Ideiglenes jegyzőnek meg
választatott Müller Béla tanító. A könyv
tárjegyzéket 200 példányban kinyomatják.
= Katonazenekar Kevevárán. A
helybeli „Magyar Király“-hoz címzett
vendéglő bérlője Ludwig János tegnap
estére a temesvári cs. és kir. 61 gyalog
ezred zenekarát szerződtette. A hanverseny lefolyásáról jövő számunkban fogunk
szólani.
= Egy székelykevei magyar és a
mi vicinálisunk. A hét folyamán egy
magyar polgártárs Kevevára fele utazott
fiával és egy tekintélyes Göre Gábor stí
lusú tarisnyával. Pétréről jött és Homokos
ra igyekezett. De úgy látszik atyafink nem
sokat használta a Baross - féle Europaszerte hires zóna rendszert, írek rettentő
bizonytalanul szállt fel az induló vonatra.
Úgy nézett körül a kupéban, mintha jégre
lépett volna. Meglátta ezt egy kedélyes
utas, s megkérdezte, „hova uram bá“ ?
Homoko-ra - volt a fisztula hangon zengő
felelet. Nem oda, megy ám a vonat — szólt
a kedélyes utas.
— Ne— e — em? !
És errevillám gyorsan ölbe kapja
fiát —kilóditja fiát és fia nyekkenve tápászkodik talpra.
— Itt a tarisznya a fiam, — amelyet
szintén herkulesi erővel zenditett ki a már
daráló darálóról.
Utoljára mint egy hős hajókapitány aki
minden veszendőt megmentett ő ugrott ki.
Hogy mit mondott magyarunk, a
kedélyes utasnak, amikor megtudta hegy
a vonat csakugyan Homokosra megy, —
és hogy csak szokása szerint tolatott, s
hogy az utazó közönség jót nevet a sike
rült tréfán, nem tudjuk, de hogy huszá
rosat kanyaritott, az szent igaz.
= A székelykevei országos vásár
A székelykevei országos várárt az elmúlt
vasárnap tartották meg kevés érdeklődő
részvételével. A vásár egy kevevárai jó
hetipiac képét mutatta.
= Vasúti menetrendünk. A temes
vári kereskedelmi és iparkamara a napok
ban tartott ülésén tárgyalta a kamarának
fontos memorandumát, mely a délvidéki
vasutak elavult menetrendjének javítását
czélozza. Az ülésen részvett H о i t s у Gedeon
temesvári üzletvezető is, aki elismeréssel
nyilatkozott a kamara elabörátumáról és
kilátásba helyez e a délvidéki vasúti me
netrend kibővítését, illetőleg javítását.
A kamara ülésének bennünket ér
deklő híradása a következő :
A báziási vonalon a kamara javas
lata értelmében egy ötödik személyvonat
pár bevezetése mellett foglal állást, ezáltal
teljesülni fog az érdekeltségnek a reggeli
kilencz órakor Temesvárra érkező vonat
visszaállítására irányuló óhaja. Ennek az
ellenvonata Temesvárról délután hat órakor
indulna lefelé. Ezáltal a csatlakozások
Pancsova, Oraviczabánya és Kevevára
felé lényegesen megjavulnának. A lemesvárról délután két óra hannincz perczkor

„KEVEVÁR A.“

3. oldal.

ügyvéd által képviselt m. kir. kincstár
javára Bogojev Álexáné szül. Gyuricsics
Xénia és kisk. Bogojev Danicza gályái
lakos végrehajtást szenvedett ellen 132 k.
47 fül. tőke 16 kor. 30 fill, eddigi ezúttal
16 kor. 39 fill, megállapított valamint a
még felmerülendő költségek kielégítése
végett az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 146 §
alapján az alább körülirt ingatlanokra az
árverést elrendeli s aimait feltételeit a
következőkben teszi közé.
1.
Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő
Gálya község 506 számú betétben foglalt
következő ingatlanok.
A I. 4037 hrsz. Rét a Prokopszka
gréda dűlőn 1 hold 827 n.-öl és 4038 hrsz.
fél 9 órakor választmányi ülés.
Rét a Prokopszka gréda dűlőben 1 hold
1. 9 órakor a gyűlés megnyitása.
2. Gyakorlati tanítás. Tartja F u c h s Jakab 1370 n.-öl 208 kor. becsárban.
A *j* 2104 hrsz. Szántó a Cservenka
kevevárai tanító.
3. Hitelesítők, tudósítók és számvizsgálók dűlőben 845 n.-öl 100 kor. becsárban.
A f 2844 hrsz. Szántó a Diolyaka
kijelölése.
dűlőben 2 hold 146 n.-öl 400 k. becsárb.
4. Uj tagok felvétele.
A f 3196 hrsz. a Gaics dűlőben 900
5. Á tagok névjegyzékének kiigazítása.
6. A vallás és az iskola. — Előadja Berkes n.-öl 109 korona becsárban.
Ezen igatlanokból kiskorú Bogojev
József kevevárai r. k. s. lelkész.
7. A pénztáros jelentése. — A hátralékosok Danicát illető 2/3 résznek 1/4 részére özv.
Bogojev Lékáné szül. Gyuricsis Szpaszénévsorának kimutatása s felolvasása.
nije javára bekebelezett élethozziglani ha
8. Egyleti s beérkezett ügyek.
szonélvezetijog ezen árverés áltál nem érint
9. A tavaszi gyűlés helye
Amennyiben ezen ingatlanokért a
it). A számvizsgálók jelentése.
fenti szolgalmi jogot megelőző tehertétel
11. Indítványok.
12. Egyleti befizetések s a gyűlés bezárása. fedezésére szükséges s ezennél 400 kor.ban megállapított vételár meg nem igérKevevára, 1912 szeptember 28.
W e n n e r Mi kl ós , örökös disz - és ügy tetnék az árverés nyoipban hatálytalanná
válik és az ingatlanok az 1881 évi LX.
ve:ető elnök.
t. c. 163 §-n értelmében a fenti szolgalmi
Mü 11 e г В é 1a, fiókköri jegyző.
— A Duna vízállása. A folytonos jog nélkül fognak nyomban elárvereztetni
2. Ezen nyilvános árverés G á l у a
esőzések, melyek nemcsak nálunk, de az
ország egyébb vidékein is már rengeteg községházánál 1912 évi novemb. hó 19
sok kárt okoztak, annyira megdagasztották napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni
hazánk összes folyóit, hogy azok több he jelen árverési feltételek mellett, melyek
lyen a medrükből ki lépve, elöntötték a kö úgy a tlkvi hivatalban mint Gálya köz
rülöttük elterülő földeket. Hazánknak majd ségházánál a hivatalos órák alatt bárki
nem valamennyi folyója közvetve a Duná által megtekinthetők.
3. A kikiáltási ár a becsár.
ba ömölvén ez is anyira megáradt, hogy
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
a töltések mentén levő fűzfák teljesen a
viz alatt állanak. Szerencse, hogy a hatal íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál*
mas töltések megvédik földjeinket.
alacsonyabb ároií nem fognak éladatni.
5. Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan becsárának 10 0/°-ál készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a
kiküldött kezeihez leteni.
6. A legtöbbet ígérő illetve vevő
köteles nyomban a bánatpénzt az általa
igéit ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem
tesz ígérete figyelmen kivül hagyásával és
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.
Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
részletben és pedig az elsőt az árverés
jogerőre emelkedése után számított 15 nap
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir.
adóhivatalnál lefizetni.
7. Vevő köteles az eladott ingatlant
tn
X T n ő i
felöltők árúhá- terhelő és az árverés napjától esedékes
Fenyő Jozsei
zában
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
Temesvár — Belváros.
kedésekor lépMere zy.utca 12. » * , Telefon 11—90
8. A tulajdonjog a vételár és kama
Olcsó szabott árak. Külön mérték oszt. tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeléztetni.
6742/912 tlkvi szám.
Kevevárán 1912 évi aug. hó 30-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.
hatóság dr. Darabánth János temesvár.

Árverési hirdetményi kivonat!

1912. október 6.

„ K E V E V ÁR A.“

4. oldal.
5255/912 tlkvi szám.

Árverési Hirdetmény és feltételek!
A kevevárai kir. járásbtróság mint
tlkvi. hatóság Dr. Bogdanov Vasza keve
várai ügyvéd által képviselt Dinusz János
kevevárai lakos javára Götz István keve
várai lakos végrehajtást szenvedett ellen
600 kor. tőke ennek 1911 évi julius hó
12 napjától 6% kamata 6 k. 60 f. óvási
1/3 % váltódij 144 k. 80 f. eddig ezúttal
22 k. 30 f.-ben megállapított valamint a
még felmerülendő költségek sem különben
a csatlakozás kimondásával Erdmann Fe
renc kevevárai lakos javára 263 k. tőke
ennek 1911 évi november hó 1-től járó
6% kamata és 56 k, 20 fill, költség, Ka
csina Lázár kevevárai lakos javára 169 к
70 f. tőke ennek 1911 évi nov. hó 24-től
járó 5°/0 kamata és 46 kor. 30 f. költség
Kosztics Koszta kevevárai lakos javára
74 k. 92 f. tőke 1911 december 9-től járó
5% kamata és 28 k. 80 f. költség kielé
gítése végett az 1881 évi LX. t.-c- 144 és
146 § ai alapján az árverést az allább
körüirt ingatlanok elrendeli s annak fel
tételeit a következőkben teszi közé.
1. Árverés alá bocsájtanak a fehér
templomi kir. törvényszék területén Dunabombó község 3512 betétben foglalt követ
kező ingatlanok.
А I. 3705 hrsz. Erdő 155 n.-öl 3706
hrsz. Erdő 2 hold 1477 n.-öl 3707 hrsz.
Szántó 340 n.-öl 3708 hrsz. 15 hold 1053
n.-öl és 3709 hrsz. Erdő 580 n.-Öl az Emanueltelep dűlőben 1/2 része 6704 korona
becsárban.
А II. 3721 hrsz. Legelő 140 n.-öl
3722 hrsz. Szőlő 1588 n.-öl 3723 hrsz. Kert
245 n.-öl 3724 hrsz. Ház 312 öisz a udvar
ral 1376 n.-öl 3725 hrsz. Szántó 295 n.-öl
3726 hrsz. szőlő 1 hold 855 n.-öl 3727 hrsz.
Erdő 2 hold 1500 n.-öl 3728 hrsz. Szőlő
4 hold 396 n.-öl és 3729 hrsz Erdő 785
n.-öl az Emánueltelep dűlőben 1/2 része
3317 korona becsárban.
2. Ezen nyilvános árverés Dunadombó
községházánál 1912 évi október hó 29
napjának d. e. 10 órakor fog megtartatni
jelen árverési feltételek mellett, melyek
úgy a tlkvi hivatalban mint Dunadombó köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki
által megtekinthetők.
3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.
5. Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan becsárának 10 0/°- át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a
kiküldött kezeihez leteni.
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
köteles nyomban a bánatpénzt az általa
ígért ár megfelelő vagyis l00/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.
Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
részletben és pedig az elsőt az árverés
jogerőre emelkedése után számított 15 nap
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir.
adóhivatalnál lefizetni.
7. Vevő köteles az eladott ingatlant
terhelő és az árverés napjától esedékes
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép-

Brock illés és Fiai

8.
A tulajdonjog a vételár és kainatainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.
Kevevára.
Kevevárán 1912 évi jul, hó 21-én.
Kiváló minőségű fajborok raktáron
Hajdú s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.
Kadarka, Risling Kreaci,
Adamovics kir. tlkvvezető. h.
Bakator (Erdélyi Ó - fehér.)

Méhészek!;
Akik megbízható helyről, tiszta
méhviaszból készült műlépet óhajtanak beszerezni, forduljanak
bizalommal szatmári Szabó 1stván méhészetéhez Pankota (Arad
megye,) mely méhészet amerikai
hengerpréssel készítet bármely
méretű műlépnek kilóját csórnagolva K. 5.60-ért szállítja utánvéttel, mig viaszkészlete ki nem
fogy.
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„Varázsfuvola“
Parki egy óra alatt
megtanulhat rajta ját
szani. A „Varázsfuvo
la“ rendkívül kellemes
20 acél trombitahang
gal és 4 erős bőgővel
van ellátva. Díszes ki
vitelben, kottafüzettel,
dalokkal, tokkal aján
dékkal együtt
csak 4 korona.
Ct-akÍH W á g n e r „ H a n g 
s z e r K i r á l y oiszápszeile élűim it lego’ebóbb hang
szer diliházában kapható Hu
(* a p e ь t, J ó z s e í - k ö r u t
16 — Gyorsjavító mtihely.—
Kérjen lényképes banguzei
árjegyzéket
i

Hirdetéseket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.

J a n ics M ihály
szállodájában
kizárólag csak a világhírű

Pilsen! sör
méretik ki poharanként 20 f i l l ér
ár mellett.

Esténként cigányzenekar hangversenyez,

ízletes, jó koszt
olcsó árak mellett
kapható
LUDWIG szállodásnál

Nyomatott Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevára.

a „Magy. kir. szállodában.

Könyvkötői műhelyemben
mindenféle e s z a kmá b a
vágó munkálatok a le g
n a g y o b b szakértelem
mel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné.

Tanоnc
=-----— felvétetik

.

Az Oberlauter-féle
könyvnyomdában.

L e h r l i n g
wird aufgenommen
in der Oberläuter’sche
Buchdruckerei.

