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Tanítók dolga.
A tanítói karnak régi kívánsága, 

hogy^sorozzák be őket is az állami 
tisztfófeelők fizetési osztályaiba. Hosszú 
id<$g méltánytalanul mellőzött kíván
ságuk most jutott törvényjavaslatba 
foglalás stádiumába, amelynek szel
leme ezúttal hézagainak dacára is 
határozott haladást jelent.

Legfőbb ideje is volt már, hogy 
a nyomorgó tanítókon esett méltány
talanságok valahára megszűnjenek. 
A tanító, aki ki volt szolgáltatva a köz
ségek, az iskolafentartó közegek nem
törődömségének, sokhelyütt sőt bát
ran mondhatjuk a falvakban majd
nem mindenütt, az egyedüli kulíúr- 
exponens. A hivatali tisztviselők és 
a nép között ritkán van meg a kellő 
kapocs és összhang, már csak azért 
is, mert a nép ösztönénél fogva bi
zalmatlan minden úri elem iránt, aki 
az ő szemében az egész pantallós 
társadalmat képviseli. A falú papja 
a legtöbb esetben valami magasabb 
szellemi polcot kíván magának vin-
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Ábránd és valóság.
— Irta: Törkényi Arnold. —

Hosszú idő múlva ismét feljöttem a 
fővárosba nővéremet és férjét meglátogatni. 
Az utóbbit találtam csak otthon, íróaszta
la mellett ült és számolt. Már két éve 
nem láttam és kissé meglepett mikor a 
régi fess elegáns katonatiszt helyett most 
egy szerényen öltözött kissé ideges urat 
találtam. Három év előtt lépett ki a had
sereg kötelékéből, hogy nővéremet, kinek 
nem volt meg a kauciója, elvehesse. Most 
egy kisebb cégnek ügynöke. Természete
sen megörültünk egymásnak és a beszéd 
csakhamar nővéremre terelődött.

— Magda a vásárcsarnokba ment. 
Nagyon el van foglalva szegény, minden
nek személyesen kell utána néznie, ha 
azt akarjuk, hogy rendben is legyen.

dikálni, ami eleve kizárja a közvet
len érintkezést s így ennek lehető
sége egyedül a tanítóra marad, akit 
foglalkozása amúgy is a legjobban 
köt a néphez. Már most a legszé
gyenletesebb dolog, hogy azt az em
bert, akit ily módon a kultúrexpon- 
ensként ismer meg a nép, a maga 
leplezetlen nyomorában mutassa a 
kultúra útját. Talán élő szimbólum
nak dobta őt oda a sors,hogy lás
sák, mi az a kultúra: nyomorgó, le
rongyolt éhezés.

Aki talán azt hiszi, hogy én puszta 
képzelődésem alapján színezem ily 
sötétre a tanítóság mai helyzetét, az 
ne sajnáljon beletekinteni a tanítók 
újságjába az „Uj korszakiba. Ott 
oly tények leírásával fog minden la
pon találkozni, amelyek Gorkij fan
táziáját is megszégyenítik. Könnyű 
azt mondani, hogy a legjobb dolguk 
a tanítóknak van. Ily nyilatkozatot 
tevők éppen csak azt látják, hogy a 
tanítónak van két-három havi vaká
ciója, ennyi meg annyi vasárnapja, 
ünnepnapja és szünnapja egy évben.

— Még mindig annyira szereted?
— Hogy szeretem - e, hogyne szeret

ném, mikor mindent megtettem érte, mi
kor feláldoztam karriéremet, csakhogy 
enyém lehessen. Ha elgondolom mily bá
jos", mily előkelő, mily finoman elegáns 
volt leánykorában, mintegy született aris- 
lokratának látszott, ki csak arra van 
teremtve, hogy finom szellemességével 
társaságok irányitója legyen, bájos lénye 
az emberrel elfeledtesse a mindennapi 
élet szürkeségét, környezetét jelenlétével 
megvarázsolja s éreztesse mindenkivel, 
hogy van egy más élet, mely szebb ideá- 
lisabb, mint amelyet mi élünk. Ez az élet 
nekem az ő szerelme volt, ezért minden
re képes voltam. Most is látom még, amint 
egykor finom mosolyával a legsötétebb 
embereket is felvidította. Lénye mindenkire 
azt a benyomást tette, hogy csak azért 
jött le ebbe a világba, hogy az embereket 
boldoggá tegye, hogy megjelenésével 
mindenütt csak örömet keltsen. Mily

Csakhogy a legtöbb falusi tanító 
egyedül lévén, kántor is, sőt itt-ott 
pap hiányában előimádkozó, szóval 
minden. Ezek nem mozdulhatnak 
falujokból, hacsak saját pénzükön 
nem állítanak helyettest. De vájjon 
miből? A legtöbb tisztviselőnek el
lenben megvan a biztosított szabadsá
ga, amely idő alatt teljesen üdülés
nek és pihenésnek szentelheti idejét. 
A tanító legfeljebb üdülhet és kop
lalhat mellette. Ilyen és hasonló mó
don lehetne még sokat érvelni a ta
nítóknak memorandumba foglalt kí
vánságai mellett.

Ezen tarthatatlan állapotoknak vet 
részben véget a közoktatásügyi minisz
térium által benyújtott tanítói javas
lat törvényerőre való emelkedése. 
Ámbár emberi sorba is helyezi a 
tanítókat eddigi állapotukból, bizo
nyos hézagokat még be kellene 
tölteni méltányos intézkedésekkel, 
így például a javasló nem helyezi 
a tanítókat az állami tisztviselők fi
zetési osztályaiba, hanem a helyett 
а XI-IX. fizetési osztályokhoz hason-

gyönyörű idők voltak azok, hogy tudtam 
rajongani érte. S most, most sohasem hit
tem volna, hogy ennyire megváltozhasson. 
Sírni szeretnék, ha most látom, amint 
egyszerű pongyolában már korán reggel 
rendezkedik, dolgozik, ha hallóin amint 
a cselédnek utasítást ad, s már veszeke
dik vele, ha az kelletével később jön. 
Sokszor eltűnni szere tüüiw, ha társaságban 
magam mellett látom azt az egyszerű, 
közönségessé vált nőt, amint ismerőseivel 
pletykázik, vagy a konyháról a drágaság
ról beszél. Mily kínos nekem hallanom, 
ha bevásárlására néha elkísérem, amint 
alkudozik, ha valami már csak 5 krajcár
ral is megdrágult. A mosónő, ha egy 
zsebkendővel kevesebbet hoz, már ő két
ségbe van esve, egész ebéd alatt arról 
beszél, s szidja a cselédséget.

— Ezért kellett feláldoznom karrie
remet, ezért mondtam én le egész jövőm- 
ről, csakhogy egy kicsinyke háziasszony 
legyen a feleségem. Csak három év kel-
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ló külön fizetési osztályokat szervez. 
A javaslat bizottsági tárgyalásán 
történtek ugyan módosítások, igy a 
javaslat eredeti volta helyett, amely 
a nőtanitók és férfi tanítók között a 
az előléptetés, végső fizetés és lak
bérilletmény tekintetében némi ku- 
íömbséget tett, kimondatott, hogy a 
nőtanitók ugyanazon munkakörrel 
ugyanazon fizetést is élvezzék. Az 
egyes fizetési osztályokban az élői 6- 
haladás automatikus ugyan, de van 
egy pontja, amely szerint akik érde
mességüket nem igazolják, illetve 
képtelenek az általános követelmé- 
ményeknek megfelelni, az automati
kus előléptetés kedvezményéből ki
zárhatók. Viszont az egyes fizetési 
osztályokban eltöltött és meghatá
rozott időn belül is előléptethetek 
kiválóbb működést tanúsító tanítók, 
ha legalább egy évet töltöttek egy 
fizetési osztály egy - egy fokozatában. 
Az előléptetés joga az összes isko
lákban a tenfelügyelőé, aki az igaz
gató meghallgatásával minden páros 
évben minősiti a tanító tanitásbeli 
eredményét és társadalmi viselkedé
sét. A minősítést megtekintheti az 
érdekelt tanító is, aki ha minősíté
sével sincs megelégedve, fegyelmit | 
kérhet önmaga ellen. Ha ennek ered
ményével sincs megelégedve, akkor 
felebbezhet a közigazgatási bizottság
hoz. Végső esetben a miniszter 
dönt. Sok függ tehát a tanfelügyelő 
jóakaratától s ez nagy csúszás - má
szást fog okozni még az önérzetesebb 
tanítóknál is. Megtörténhetik azon

let ahhoz, hogy ily nagy legyen a kiáb- , 
rándulásom.

Kissé meghatott, sógoromnak ez a j 
kifakadása, de nem csodálkoztam rajta, I 
oly ismerések voltak ezek a hangok, érez- j 
lem, hogy ennek igy kell bekövetkezni, j 
Nem három év kellett ehhez a kiábrán- j 
duláshez, hanem három ilyen év. A gond
talanul, tündöklőén, ideális szerelemben 
eltöltött hosszú idő után csak a nyomor, 
a szegénység okozhatott ekkora kiábrán
dulást. Nem válaszoltam erre, mert nem 
tudtam neki a valóságot megmondani.

Nővérem csakhamar hazajött, üdvö
zöltem, s azután még sokáig együtt ültünk 
mind a hárman közönséges dolgokról be- 
szélgehe. Sógoromnak el kellett azután 
mennie és én nővéremmel egyedül marad
tam.

— Taszilo — így hívták sógoromat j 
—említette nekem, hogy mennyire el vagy ! 
foglalva, hogy sok dolgod van.

— Igen sok dolgom van, de az leg- ; 
kevésbé sem fáraszt, én nem bánom, bár
mennyit is dolgozom, csak ő volna más. .

Kimondhatatlan fájdalmat okoz ő ne
kem, ha látnom kell, mennyire nem az | 
már, aki volt. Taszilo mily szép név, mily 
előkelő név. Egész ifjúságom minden álma 
minden ábrándja és reménye e név volt. 
Mikor leánykoromban eljött hozzám szép 
paripáján és én az ahlaknál már vártam, 
ha láttam amint előkelő fensöbbséggel le-
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anomália is, hogy kellő minősítés 
hiányában némelyik tanító holta 
napjáig sem emelkedik fizetésében. 
Ami azután azt jelentené, hogy a 
régi állapotok miben sem változtak, 
mert a családos ember nem bir sok 
évei  át megélni havi 100- 120 ko
ronából.

Helyes az az elv, hogy úgy az ál
lami, mint a nem állami tanítók fi
zetésről egyformán történik gondos
kodás, mert egyforma munkát végez
nek. Azonban itt is van külümbség, 
amely nem méltányos. Az állami 
tanítók megfelelő minősítés esetén 
a X(. fizetési osztályban 4 évenként 
rukkolnak elő, mig a nem államiak 
csak 5 évenként. A végső fizetést 
tehát ez utóbbiak később érik el. 
Az áll. tanítók lakbér illetménye a j 
nem államiakkal a XI. fizetési osz
tályban azonos. De mig az államiak 
magasabb fizetési osztályba jutva 
lakáspénzük emelkedik, addig a nem 
államiak örökké a kezdő lakbérillet
ményt élvezik. Itt is segíteni kellene 
még. Az államiak a családi pótlékkal 
úgyis előnyben vannak. A fentebb 
jelzett hiányoknak dacára is tanító 
ink jobb megélhetési viszonyok közé 
jutván, a magyar kultúra ügyét az 
eddiginél is nagyobb szeretettel fog
ják remélhetőleg felkarolni.

W. F.

H Í R E K .
=  Ág ev. istent sztélét. Ma vasár

nap február 23 - án délután 2 órakor a 
helybeli állami polgári fiúiskolában német

száll a lóról és átadja azt szolgájának, fel
szalad hozzám, a mennyasszonyához, azt 
hittem, hogy nem közönséges ember, hogy 
félisten, aki lejött közénk, hogy engem 
megszabadítson a zord légkörből, melyben 
éreztem magam. Azt hittem, eljött engem 
elvinni máshová, hova az emberek nem 
tudnak követni, hol férfias, ideális alakja 
egy világot fog nekem mutatni, amelynek 
minden lénye ő reá emlékeztet, hol meg
fogom ismerni az ő emberfeletti hatalmát, 
hol csak to ’dogság van és ő dicsőségének 
tetőpontján szeretni fog engem, kit elvitt 
magával, hogy elfeledve mindent, csak őt 
lássam, és csak őt szeressem. Óh mily 
szépek voltak leányálmaim! S most, most 
mi az az előkelő nagy úr.

— Taszilo ? Mily nevetségessé vá
lik ez a név, ha azt egy ügynök viseli, 
akinek most nincs más gondja mint üzle
teket csinálni. Hogy undorodom azoktól 
az emberektől, kik ide jönnek hozzá s 
órákon keresztül tárgyalnak vele, folyton 
rideg üzleti do’gokról. S ha néha egy üzletet 
csinál, hojjy örül, mily boldog. Ha itthon 
van, folyvást arról beszél, mily nehéz volt 
ezt megcsinálni, dicséri magát, tehetséges
nek hiszi magát, s arról beszél, hogy mily 
hamar fog még meggazdagodni. S ha va
lami nem sikerül, napokig fájlalja. Dúl-fúl, 
s ha valaki csak kissé is is felizgatja, nem 
lehet vele kibirni. Hányszor kell hallanom 
tőle, mily nehéz a boldogulás, mennyit
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istentisztelet lesz, amelyen Wallrabenstein 
Jakab hoinokosi lelkész mond beszédet.

— Eljegyzés. Özv. Szíits Gáborné 
leányát Szüts Vilmát eljegyezte Dr. Ro
manov Péter vingai ügyvéd. Az ünnepé
lyes eljegyzést a menyasszony sógorának 
Hajdú János kir. járásbirónak családi kö
rében ma tartják meg.

— Kinevezés. Temes vármegye fő
ispánja J о a n о v i t s Sándor kinevezte 
R é d i g e r  Zoltán tiszteletbeli szolgabirót 
II. osztályú szolgabiróvá Kevevára ideig
lenes székhelylyel.

Közgyűlés. A helybeli önkéntés tűz
oltó egylet múlt vasárnapon saját helyisé
gében tartotta évi közgyűlést a működő 
és pártoló tagok élénk részvétele mellett. 
Ka p p  János elnök leköszönését sajnálat
tal vette tudomásul a közgyűlés. Örven
detes tényként állapították meg, hogy az 
egylet készpénz vagyona jelenleg 1950 
korona.

— A pancsovai szerb hitelbank. A
fenti bank érdemes és ügyes vezetője Fa- 
lanacski Rezső március hó 1-én búcsút 
mond Kevevárának és egy évi külföldi 
tanulmány útra indul Parisba. Utódja Bog- 
danovics Dusán bankhivatalnok lesz, aki 
eddig a „Temeskubini takarékpénztárinál 
működött.

=  Felülvizsgálás. Az ősz folyamán 
befejezett áll. polgári fiúiskola hatósági 
felülvizsgálása a napokban ejtetett meg 
Naményi Vilmos államépitészed főmérnök 
által. A vizsgálat két napik tar! ott. Az erős 
fagy által okozott vakoiathulladékok kivé
telével mindent rendben talált.

— Temessziget hajóállomást kap. 
Értesülésünk szerint a tavasz folyamán 
megnyitandó hajó közlekedés Temessziget- 
re is ki fog terjedni, amennyiben a „Ma 
gyár folyam-tenger hajózási vállalat“ ha
jói ott is ki fognak kötni.

— Tanonciskolái otthon. A helybeli 
iparostanonciskolai otthon ma délután 3 
órakor a sarki épületben tartja meg szö

kell kínlódnia, csakhogy a háztartást ellát
hassa. S ami ilyenkor legjobban fáj, ha 
panaszkodik, hogy ott kellett hagynia fé
nyes katonai pályáját, melyen oly .szép 
jövő várta, s karrierét meg kellett szakí
tani. És nem mondja, hogy miért, csak 
sóhajt és ez okoz nekem legtöbb keserű
séget, mert érzem, hogy azt akarja mon
dani, ezt mind én miattam tette. — Is
tenem, miért is tette! Bár semmisült vol
na meg, minden reményem, bár kellett 
volna lemondanom róla, de legalább meg
tartottam volna leányálmaimat érintetlenül- 
illuziom nem lett volna beszennyezve és 
a neve, a szép, előkelő Taszilo név éle
temnek mindig bálványa maradt volna. 
Helyette egy tört illúzióm, egy letépett 
ábrándom van s látnom kellett mindannak 
ellenkezőjét megvalósulni, amiben oly biz
tos hitéin volt.

Sajnáltam őket, mind a kettőt, de 
nem tudtam egyiket sem elitélni. Mily 
boldogok lettek volna, ha megmaradnak 
olyan viszonyok közt, amilyenekben a há
zasság előtt voltak. Körülrajongóan, előke
lőén. A viszonyok mindent megváltoztat 
tak, az ideális embereket oly közönséges
sé alacsonyitották. Szerettem volna neki 
valamit mondani, eszembe is jutott egy frá
zis, amit sokszor olvastam, de nem tudtam 
biztosan, hogy erre is szokták-e alkalmaz
ni, de éreztem, s hiszem, hogy ez is „ka- 
tonsors.“
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ki sós havi gyüL'sét a következő tárgy- 
sorozattal: 1. Himnusz. Énekli az ifjúság.
2. A boldogság. Szavalja Soprony Vendel 
ip. isk. II. oszt. t. 3. Pinty úrfi. Szavalja 
Dénes Antal ip. isk. И. o. t. 4. Toborzó. 
Énekli az ifjúsák. 5. Az egézségről Mihaj- 
lovics Miklós ip. isk. tanitó tart előadást.
6. Szózat. Énekli az ifjúság.

— A vöröskereszt egylet mulatsá- 
Sok gyűlést, tanácskozást igényelt már a 
fenti mulatság rendezése s a sok lótás-fu- 
tás után még a mai napig sem tudni ha
tározattan, mint lesz, hogyan lesz.

Egy bizonyos, c s ez az, hogy a mu
latság meg lesz tartva, dacára annak, hogy 
már erősen a böjtben vagyunk. A báli 
ruhák és az élőképakliez szükséges dol
gokat már jórészben elkészítették, tehát 
reterálni nem lehet. Az idő a sok huzo- 
vona miatt nagyon kurta lett 6 igen saj 
náljuk, hogy mai számunkban határozott 
és végleg megállapított műsorral még most 
sem számolhatunk be olvasóinknak. Pedig 
a mulatság már szombaton lesz. Annyit 
közölhetünk most is, hogy a mulatság a 
Hoffmann szállodában lesz. Belépő dij 
személyenként 1*60 kor. Családjegy 3.50 
kor. A zenét a helybeli cigányzenekar 
szolgáltatja. Biztos pontok volnának Gyön
gyös Paula polg. isk. tanárnő zongora 
száma, Hajdú János kir. járásbiró drámái 
jelenete, Szmollény Rózsi kisasszony mo
nológja és egy előkép. Ezen élőképet 
Gyöngyös Paula tanárnő rendezi a követ
kező leányokkal: Deszpenics Xenia (Ha
mupipőke), Klein Irén (királyfi) Klein 
Györgyike (anyóka), Pauli Mariska (Piros
ka), Nikolics Jovánka (Hófehérke), Stefa- 
novics Mára (tündér), Szmollény Rózsi 
^Királyfi) és Weimer Kriszti (csipkerózsa) 
Az élőkép tartama alatt Gyöngyös Paula 
zongorán, Gyulai László polg. isk. tanár 
hegedűn játsJk.

A holnap kezdődő hét első napjai
ban kibocsájtandó meghívók valószinoieg 
már biztos dolgokat fognak tudatni.

=  Kukoricatörés. Ilyet se pipált még 
я világ. Február közepén törik a kukori
cát Kevevárán. Szeptember óta állandóan 
esett az eső, alig láttuk a napot, mindig 
borús volt az ég. Rengeteg a sár az egész 
vidéken. A tengelyes szállítás így a lehe
tetlenséggel határos. Most végre a szél 
úgy a hogy járhatóvá te^zi az utakat s 
törik a kukoricát. Nem valami nagyon 
vígan folyik a törés. De kinek is lenne 
kedve szélben hidegben dalolni.

Szomorú gazdasági évnek nézünk 
elébe. Hiszen már búzának kellene csíráz
ni a kukorica földeken.

=  Tavaszi vásár, március hó 17-18- 
án lesz megtartva a kevevárai József-vá- 
sár. Felhajtás nagy lesz, mert a rossz gaz
dasági év miatt drága nagyon a takar
mány, és igy a szegény kisbirtokos kény
telen eladni marha állományát, ha ugyan 
akad vevője. Mert ugyancsak ez a gyalá
zatos gazdasági év és a pénzkrizis nem 
sok vevőt enged következtetni.

=  A Duna árad, a rét apad. Tud
valevő dolog, hogyan dagad a Duna apad 
akkor a rétünk. Most tényleg erősen árad 
a Duna, és apad a rét. A talaj hajszál- 
csövességén alapszik ez a korrelotid ter
mészeti tünemény. Ideje is már egyszer, 
mert közeledik a tavasz, legelőre van szük
ségünk, nem kuiuttyoló békáktól vissz
hangzó zöldiszapú pocsolya-tengerre.

=  Kukorica-szár lopkodás. Szegény 
hire, sok a dolga, de meg a jegyzőnek is. 
Lopkodják a kukorica-szárat sziinös szün
telen. Persze mert hideg van, a fa meg

rém drága. Egyiknek 300 kévét takaríta
nak el, másiktól meg már ezrekben is 
szállítanak el. A kisebb lopkodásoknak 
pedig már se szeri-se száma. Lám mégis 
csak irgalmas az Ég. Ez a cudár időjárás 
is jó valamire. A gazda nem tudta haza 
fuvarozni a kukorica szárat, kinn kellett 
hagynia. A szegényeknek meg ezáltal meg 
lett a fütő anyaga. Igaz, hogy egy kis lo
pás árán, dehát a végszükségben a lopás 
már tán nem is olyan nagyon nagy bűn.

Vig és szomorú mozgóképek.
— Tűz van ! —

(Humoros — 0 halál esettel. Hossza 
élőről hátra 128 m.- és hátulról előre 275
m. összesen 403 m.)

Na, na nem kell megijedni — csak 
volt. Nem valami borzalmas gyárégést,
— vagy olyan tűzesetet, amelynek fél fa
lú martalékává lett, — hanem csak egy 
kis film — égést akarok elmondani, amely
nek azonban az emberek fejeveszetlségét 
tekintve, könnyen katasztrofális vége le
hetett volna.

Azt mindenki észre vehette már, 
hogy milyen nagyon van elterjedve a mo
zi, hogy milyen közkedveltségnek örven
denek az ott látható szörnyű drámák, vi
lágslágerek — humoros do’gok, a termé
szeti felvételek stb. Egy szóval rendkívül 
szeret mindenki moziba járni, úgy kicsiny 
s mint nagy, öreg és fiatal.

Elég az hozzá, hogy a mozi Nagy- 
károlyfalván ezen szép sváb községben 
is tért hódított. A Bürg Lajos-féle vendég
lőben is tartanak mozi — előadásokat.

Nevezett helyen — vasárnap délután
— vígan folyt az előadás körülbelül 300 
ember lehetett jelen. A műsor a követke
ző volt. 1. Légbe repült pereces inas (Ter
mészeti felvétel a pék műhelyből) 3. Hal
va született nagymama (Borzalmas dráma 
e у halállal) 3. Lekvárba fulladt anyós. 
(Kacagtató) 4. stb.

Hát mondom ép a „Lekvárbafult 
anyós“ - nál tartottak, amikor valaki ( való
színűleg egy anyós) észreveszi, hogy a 
film elkezd égni ( a fűtő aludt) s elkiáltja 
magát: lásd fenn a címet. Persze e vészt 
hozó jelszóra, mindenki menekült. Hiába 
\aló volt egy nehány higgadtabb úri em
bernek megnyugtató intelme! Mindenki 
hányát homlok menekült ajtón, ablakon 
keresztül: Az utcára kijutott közönség 
jajveszékelt. Testi épségben azonban - egy 
nehány összevagdalt kézen kívül ( ablak- 
betőrástől) nagyobbkár nem történt. Szóval 
rosszul végződött a mozi s most a jó 
ragykárolyfalvaiak egy ideig kénytelenek 
nélkülözni vasárnapi szórakozásaikat, mig 
mozijuk ismét rendbe jön. A „lekvárba 
fulladt anyós“ tehát nem halhatott meg 
egészen (nyugodjék békében!) Felemli- 
tésre méltó még. hogy a mozitulajdonos
nak másnap külön kocsit kellett fogadnia 
az elejtett tárgyak ( copf, haj betét, mű
fogak ) kivitelére. ( ezek is nyugodjanak 
békében.!)

Irta: Esernyős úrfi, a „Kevevára“ íródeákja.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102. § -a  értelmében ezennel 
közliirré teszi, hogy a budapesti kir. 
törvényszéknek 1912 évi számú végzése 
következtében Dr. Franki Sándor ügyvéd 
által képviselt Lénárt Vilmos mint Abels-

berg Lajos engedményére 4660 k. s jár. 
erejéig 1912 évi szeptember hó 31 - én 
foganatosított kielégítési végrehajsás utján 
le - és felülfoglalt és 3460 kor. becsült 
következő ingóságok u. m. gazd. eszközök 
és kukoricza nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a keveváraí kir. 
járásbíróság 1912 évi 1012/6 számú vég
zése folytán 4660 kor. tőkekövetelés, 
1912 évi október hó 12 napjától járó 5% 
kamatai, és eddig összesen 383 kor. 30 
f. biróilag már megállapított költségek 
erejéig a homokbálványosi rétben fekvő la
kásán leendő megtartásáral913 ёл i március 
hő 4 napj. d. u. 2 órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfize
tés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség
eseién becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverevendő 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 1913 évi feb. hó 15 napján.
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.

Figyelmeztetés!
A nagyérdemű közönség becses tu
domására hozom, hogy hetenként
vérnarancs» SiraSi alma, szőlő» 
tűrő és mindennemű zöld fő
zelék féle üzletemben olcsó áron 

kapható.
Wairich József gyümölcsárus keres

kedésében, Kevevára.

Temes vármegye közigazgatási bizottságától.
Szám: 446/1913. Tárgy : Kevevárai lakta
nya céljaira szükséges ingatlanok kisajá

títása.
H I R D E T M É N Y .

A kereskedelmügyi m. kir. minister 
ur 1912 december 18-án 91351/1. A. szám 
alatt kelt leiratával a Temes vármegye 
törvényhatósági bizottsága által Keveváia 
községben épitend > vadászzászlóaljlakata- 
nya céljaira szükséges ingatlanok inegzer- 
zésére, amire 1912 évi szeptember 7-én 
63193 sz. a. kelt rendelettel a kisajátítási 
jogot engedélyezte volt, az 1881 XLI. t.c. 
33 §. alapján a kisajátítási eljárást elren
delvén, az eljáró bizottságba elnökül dr. 
Hollósy Gyula vm. főjegyzőt, tagokul Elek 
Károly kir. főmérnököt, vagy akadályoz
tatása esetére helyettesét és Capdebó Fe- 
rencz törvényhatósági bizottsági tagot, 
jegyzőül dr. Kuthy Lajos vm. aljegyzőt 
kiküldőm és a bizoottsági eljárás helyét 
és idejét Kevevára községházához 1913 
évi március hó 12. napjára szerdán déle
lőtt 8 órára kitűzöm.

Erről az érdekelteket oly figyelmez
tetéssel értesítem, hogy a bizottság a ki
sajátítási terv megállapitása felett akkor 
is érdemileg fog határozni, ha az érdekel
tek közül senki sem jelen meg.

Temesvár, 1913. évi február hó 7.-én.
Joanovich, s. k.

p  и  miniszteri tnmlesos,
föispiín elnök.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság Dr. Bogdánov Vásza keve
várai ügyvéd ál al képviselt Zsivánovics 
György homokbálványosi lakos végrehaj- 
tatónak Urosev Milos és neje szül. Niko- 
lics M léva hoinokb álványosi lakósok vég
rehajtást szenvedettek ellen 300 korona 
tőke ennek 1912 évi november hó 1-étől 
járó 6% kamata 56 k >r. 20 fill, eddigi 
ezúttal 19 kor.-ban megállapított valamint 
a még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 146 
§ - ai alapján az alább körülirt ingatlanok
ra az árverést elrendeli s annak feltételeit 
a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemp
lomi kir. törvényszék területén fekvő 
Homokbálványos község 20776 sz betét
ben foglalt következő ingatlanok:

A I. 1505/1 hrsz.Ház 1027 öisz. a 
udvarral a beltelekben 264 n.-öl és 1506 
1 hrsz. Kert a beltelekben 426 n.-öl 891 
kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Homokbálv. 
községházánál 1913 évi április hó 16 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlk/i. hivatalban mint Homokba, v. község
házánál a hivatalos órák ailatt bárki által 
megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

ingatlanok a kikiáltási áron aló! is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
mad. In:\l alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvádékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
igéit ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kivnl hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re cmrlked s tői számitolt 15 пир a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingáik nt 
terhelő és az árverés napjától esedél es 
adókat cs illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetni.

Kevevára 1913 évi fetr. hó - 2 án 
Hajdú János, s. h  1 i •. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető. 

783/912 vegr. ez lm.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

CV1 - ez. 102 §-a* értelmében ezen-
!*el k nh'nre teszi, hogy a búd pesti kir. 
mrasb rósagnak 1912 évi számú vén zésr 
következtében Dr. Franki Sándor ügyvéd

által képviselt Mersecz Béla javára123 k. 
91 f. s jár. erejéig 1912 évi szeptember 
hó 4-én foganatosított kielégítési yegre- 
hajtás utján le-és felülfoglalt és 333b k. 
becsült következő ingóságok, u. m. bolti 
árúk, szikvizpyár nyilvános árverésen el
adatnak. , . .

Mely árverésnek a kevevarai kir. 
járásbíróság 1912 - ik évi 1008/1 számú 
végzése folytán 123 kor. 91 fill, tőkekö
vetelés, ennek 1911 évi március h o ln ap 
jától járó 5 % kamatai és eddig összesen 
67 kor. 50 f. biróilag már megállapított 
költségek erejéig kevevárán alp. lak. leendő 
megtartására 1913 évi márczius hó 3 
napjának délelőtti 11 órájakor határidőül 
kilüzetik és ál hoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, 
LX. t. ez. 107 és 103 § ai értelmében kéz
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén beesőron alól is elfognakadat 

Amcnnyibm az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
és azok kielégítési jogot nyeltek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
é/telmébcn ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi feb. hó 15-én.
Guríts Lajos, kir. bir. végr.

В u to

Kawa - Santa! - Kapszulák a,tun,0.,szor hugycsofo'yas, kankó, here-
J  '  lob, holyaghurut és id Ült fehérfolyás

:: :: elien. Meglepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona. :: ::

D r .  B o i t a  - Injekció f,zzel f ?,yid3jE e? lv,S2niilva. Orvosilag ajánlva. 1
. , 1 uve= 1 kor- ЬЧег; ehhez egy fecskendező fér-

г. _ :: fmknak vagy nőknek 1 кол 50 fi ler. Eredményért kezesség. •
Universal - Fluid ^m úlhatatlan  hatású testszaggatásoknál, reuma-, csuz-,

ei“>* ogtajasn d es b írviszketegségnél. 1 próba üvegcse 
::t :: :: 40 bllér 1 nagy üveg 1 kor. 50 fillér. :: :: ::

S k r ib a n e k  К. M .  gyógyszeriára a „Keresztihez, T e m e s v á r .  
:: E r z s é b e t v á r o s ,  XIV., H u n y a d i - u ü  3 0. :i
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Nyomatott Obcrliiuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


