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3) A büntetés ne alkalmaztassák 
szenvedélyesen. Hisz gyermekeink
ben csak a saját hibánkat, a magunk 
hiányait és balsorsát büntetjük.

Ha kellő időt forditunk a ne
velésre és van elegendő hajlamunk 
és értelmünk gyermekeinkkel kellő 
módón foglalkozni, csakhamar meg
győződhetünk, hogy a legritkábban 
szükséges a büntetés alkalmazása. 
Minden becsületes tanító tapasztalhat
ta, hogy gyakrah a büntetés alkal
mazása után önmagát Ítélhette szem
rehányásokkal, mondván: a tanuló 
büntetését tán inkább ő maga érde
melte.

Minél inkább neveljük önma
gunkat, annál kevésbbé lesz szüksé
ges másokat fenyitenünk.

4) A büntetésnek semmi esetre 
sem szabad káros hatással lennie a 
tanuló egészségére. Verés utján való 
büntetés, — ha látszólag a legegysze
rűbb, a legkönnyebb is, csak az egész
ség veszélyeztetése miatti félelemből 
elvetendő — a mellett nevelőre és ta
nulóra nézve egyaránt megszégye
nítő. A legegyszerűbb büntetés, az

arculütés a legelvetendőbb, mert álta
la már gyakrabban a dobhártya meg- 
hasitása, avagy hallás szerve jelen
tékeny megzavarása következett be. 
Éppúgy teljesen mellőzendők egyéb 
kegyetlen büntetések, mint: bezárás 
sötét áristom stb. Az igaz nevelő 
kell, hogy törvénnyé emelje a leg
enyhébb büntető eszközökkel való 
becézést.

5) Schultze német neveléstana 
szerint háromféle büntetést külöm- 
böztetünk m eg: I. rendbüntetés, 11. 
természetes büntetés, III. erkölcsi 
büntetés.

I. a rendbüntetéshez tartoznak : 
a parancs, intés. b. valaminek meg
vonásával való büntetés c. szabad
ság büntetés, d. testi megfenyités 
kizáratás, kiegészítve a felügyelet 
alá állítás által.

II. Természetes büntetéshez so
rozzuk; az oktalan eljárás és csele
kedet káros következményeinek élő 
szóval való ecsetelését intés formá
jában.

III. Erkölcsi büntetések sorába 
tartoznak: a.) erkölcsi mondások : b.
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A gyermek büntetése.
Valamint a háború gyakran el

kerülhetetlen baj, ügy a nevelésben 
is, ha enyhébb eszközök hatás nél
kül maradnak, erőszakos eszközöket 
kell, hogy alkalmazzunk. Valamint 
a háború elkerüléséhez legalkalma- 
s«. b a mindenkori készenlét és fegy
verkezés, úgy a büntetések elkerülé
séhez szükséges az egymás iránti bi
zalom s kell, hogy egymás iránti sze- 
retetet és megbecsülés képezze érint
kezésünk alapját.

Szem előtt kell tartanunk:
1) A nevelésben a büntetés nem 

vezeklés, hanem eszköz a javuláshoz.
Mihelyt a büntetést alkalmaztuk 

az egymás közti barátságos jó viszony
nak újból utat kell törnünk. A bün
tetés keserű iz, melyet nem szabad 
használnunk, ha általa a beteg meg
gyógyulását nem reméljük.

2) Ha a cél büntetés nélkül is 
elérhető, úgy azt ne is alkalmazzuk, 
és ha könnyebb büntetés is elégsé
ges, úgy a nehéz alkalmazása okvet
len elvetendő.

T Á R C A .
— —

Valamit a nyárból.
Valamit a nyárból. . a távozó nyárból,
Hadd lássak még!. . Megállj fecskemadár 
Ne siess ne repülj a hazádba még el 
Szép hervadó rózsa óh még ne enyéssz e l !
Néha csillog a fény itt-ott zöld a határ 
Valami a nyárból. . a szépséges nyárból!

Valamit a nyárból. . a búcsúzó nyálból 
Oh hogy szeretnék én visszatartani !
Ezekre az őszi s omom napokra,
Mikor a telkemre száll a létzuzmara 
De jo is lennének a nap sugarai 
Valami a nyárból. . a gyönyörű nyárból !.

Valamit a nyárból. . A haldokló nyárból 
Az én rózsapárom adhatna nekem,
Csakhogy 6 távol van, nagyon-nagyon messze, 
Lehet hogy neki is azt zokogja lelke :
Hol a madárdal, égő csók szerelem ?
Valami a nyárból, . a bűbájos nyárból!

Reggel a kaszárnyában.
Félöt az idő. A hosszú kaszárnya- 

szobában már csak gyéren pislog a ke-

resztlábu asztal fölött függő lámpa. Gyönge 
fekete füst oszlop húzódik ki belőle, lát
szik, hogy sokáig nem bírja, de nincs is 
rá szükség, hivatását betöltötte.

Az asztalon, a lámpa alatt, fejét kö
nyökére támasztva, alszik, mint a nyúl, 
a század éber őre, az inspekciós.

Szájában mely széles mosolyra nyílik, 
rövidszárú pipa lóg. Álmában, ugylátszik 
otthon van, mosolya legalább ezt bizonytja 
a kaszárnya misztériumaiban járatos em
bernek.

Ha kolbászt vagy valami más jó ha
rapni valót látna álmában, talán kiesnék 
szájából hű társa.

A közeli toronyóra jelenti pirkadást. 
Mély csengésű ütéseinek utolsó akkord
jai aligha meg nem ütötték a fülét, mert 
talpra ugrik, kitekint az ablakon látván, 
hogy az idő anélkül, hogy ő annak fu
tását ellenőrizte volna eljárt, mint egy 
mohamed ulema, vonatva elkezdi énekelni 
a-uf!

A felelet, egy-egy kínos, fájdalmas 
horkonás, egy-ketté szakított félhangú ási- 
tás s aztán ismét csend lesz.

Egy még magasabb és nyujtottabb 
hangon kiejtett „a-a-uf!“ következik, mire 
elkövetkezik a század harcképessé tétele.

Egyszerre megeleveníti a kaszárnya. 
A bakák felugrálnak ágyaikra s a rechni- 
ről (polc) leszedve ruháikat, elkezdenek 
öltözködni. Fülsiketítő zaj, lárma, szitko- 
zódás, nevetgelés, danolás, fütyülés, köhö
gés és ásitozás között történik ez meg.

Az álatlános zajra felébred frájtér 
ur Somogyi is, ki látván, hogy némely 
harcfi is toalett fogásaiban mily ügyetlen, 
buzdít ilyeténképen:

— Ha odamegyek, azt a . . . hát 
igy meg úgy. . .

A sarokban káplár ur Massányi is 
megszólalt már. Még néhány percig lus
tálkodni fog, de a magára gönyölt „lan- 
dung“ (Leintuch) lepedő és „deklitt-t egy 
kissé már meglazítja.

A trombitás, kinek bakancs-szija sza
kadt el, elég hangosan és nem éppen hí
zelgőén mondja el véleményét a bakancs- 
szij-feltalálójáról és készítőjéről, inig a do
bos kamerád azt fejtegeti, hogy miért kel
lene minden szeszgyárat felgyújtani, tu
lajdonosaikat meg felakasztani, mert úgy, 
mond: „vígettük már mög kő dögönyi a 
szögény bakának, olyan drága a snapsz.

Infanteriszt Kovács a Berti cigánnyal 
évődik, de már célt téveszt. Berti rá se 
hallgat. Barna arcán mély fájdalom tükrö-
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erkölcsi megrovás: c.) megszégyení
tés.

Az intés parancs a rendbünte
tések között a legenyhébb azonban 
azáltal, hogy nem négyszem között, 
hanem tanuk előtt iskolában pl. az 
az egész osztály előtt avagy mi több, 
ha szükéges az egész tantestület je
lenlétében alkalmazzuk, már is több 
fokkal súlyosbítható.

Valaminek megvonásával járó 
büntetést, pl. megvonjuk a kedvenc 
ételét a büntetendőnek, eltiltjuk a 
sétálástól, a színház, vagy cirkuszba 
meneteltől, az által súlyosbítható leg
inkább, ha ép az időben mást, vagy 
másokat a felsorolt élvezetek egyi
kébe részesítjük.

A szabadság megvonása szintén 
több fokra és osztályra osztható ha azt 
a bűn nagyságához a vagy a tanuló 
egyéniségéhez mérten súlyosbítani 
óhajtjuk; irányul erre a fentebb 
mondottak szolgáltatnak. A testi meg- 
fényités ellenkezik a nevelés terén 
levő humánus felfogásunkkal és elve
inkkel.

A kizáratás az iskolából a rend
büntetések legnehezebbike, ehhez 
csak a legeslegritkább esetekben és 
különös körülmények között fogha
tunk, szem előtt tartva, hogy az a 
gyermek avagy ifjú egész életére 
kihat.

A második főcsoport: a termé
szetes, úgynevezett észszerű bünteté
sek magában a természetben nyerik 
a megokolásukat. Az a természetes cél
szerűség — ama természeti törvény 
— mely szerint minden oknak meg
van az okozata, uralja az ember éle
tét is.

ződik, hogyisne, mikor tegnap hozta hírül 
Krajcsik anya, hogy felesége a zsandár 
urakkal szürönközik.

Ebben az éktelen lármában, mint
egy intő szózat belecseng a riadó „tra-ta- 
ta-ta-ta“ ja s káplár ur Massányi fensőbb- 
sége érzetében egyet káromkodva kibúvik 
az ágyból.

Látványszámba megy a most követ
kező zene-bona.Mosdás fésülködés, bajuszki- 
pödrés, ágycsinálás, söprés, porolás, az 
inspekciós és napos urak harsány parancs
szavaitól, úgy hogy a legénységi szoba 
legnagyobb ura a firer ur Hilgert, sem 
képes tovább bepácolt állapotában meg
maradni miért is otthagyja Mornheust és 
kilépked a kúthoz mosakodni. Öltözködé
sét rövid pár perc alatt befejzi, azután 
magához rendeli a sarzsi urakat, ellépked 
minden ágyhoz, a katonáéknál hires vizitre.

A vizitelés éppen végét éri, midőn a 
napos káplár torkából egy édes szózat 
reggelire hívja a vitézeket. Nosza ki-ki 
kapja „sálká“-ját szalad vele a konyhába, 
óit belemérnek egy adag szörpöt, (állító
lag kávét), a mit egy darab „komiszáé
iul (komisz kenyér) fogyasztanak el.

De nem sokáig tart a mulatság. A 
legénységet a „bajusz ki„ (Antreten) ri-

Ha például meggondolatlanul 
cselekszem ennek szükséges követ
kezmény ekép káros eredményem lesz 
és épp úgy megfordítva. Saját kárán 
tanul az ember, mondja a példaszó. 
A gyermek, mely megégette az ujját 
félni fog a tűztől. Egy példa lesz 
leginkább hivatva a természetes - ész
szerű - büntetést a szem elé vezetni.

Egy leányka ha 4 orakor sétál
ni akarna menni, soha nincs kellő idő
ben öltözködésével készen : el fogunk 
menni nélküle A legközelebb eset al
kalmával már alig fog váratni magá
ra és kellő időben elkészül.

Egy másik példa: a tanító mi
kor erre idő van, azt mondja osztá
lyában: „Jöjjetek el ma délután 2 
órakor, kimegyünk a faiskolába ki- 
válsztunk kis alkalmas fácskákat,. el
hozzuk ide az iskola udvarára, ahol 
azokat újra ültetni fogjuk; azonban 
te lustabőr, aki még az iskolai fela
datot is hanyag vagy megcsinálni; 
rólad mit sem akarok tudni, a te 
segítséged nem kell, te otthon marad
hatsz“. így büntet a szeretet.

A harmadik csoport az erkölcsi 
büntetéseket foglalja magában. Ak
kor kell hogy alkalmazzuk, ha az 
erkölcs ellen történik vétség; ha pl. 
a tanuló hazudott, csalt, vagy lopott, 
ha cselszövő, gyáva vagy kegyetlen 
volt. Az erkölcsi büntetés legenyhébb 
formája az elkövetett bűnnek lélek
tani tárgyalása. Nagyobb hatású a 
második fok, az erkölcsi megrovás, 
melyben a gyermeket négyszem közt- 
tanuk nélkül részesítjük. Hang, for
ma és tartalmára nézve nagyban kü- 
lömbözik az egyszerű Ízléstől. Ez ál
tal röviden és erélyesen megrójuk a

asztja fel, mire mindegyik felkapja hátbö- 
röndjét, magára övezi oldalfegyverét, fel
csatolja tölténytáskáját, vállára veti fegy
verét egyet ránt a zubbonyán s beáll a 
sorba. Ekkor már a sor előtt állanak: őr
mester ur Levicsek, a kadetiskolából alig 
kikerült tiszthelyettes és hadnagy ur Ot
tokár von Zielhausen is. A hadnagy ur a 
kardját ide-oda vetve mutatja, hogy ő 
egészen más planéta lakója. Mély orrhan
gon osztogatja parancsait s mintegy gon
dos anya bálbainenő leányain, igazit a 
hadfiak ruházatán hol itt, hol ott.

Hangos kardcsörtetés és éktelen lár
ma jelzi a század atyjának, kapitány úr 
Bruno Krbacseknek megérkezését. Látszik 
a kapitányon, hogy az éjjel reumája megint 
gyötörte, mert nagyon haragos. Az egész 
század remeg. A konyha felé veszi lép
teit, dühösen széthúzza bajuszát, ami nála 
a rossz kedvnek a jele. A napos feszesen 
felé megy, három lépéssel előtte megáll 
mint cövek s megteszi jelentését. A kapi
tány vizsga tekintete végig fut rajta s bár 
szeme egy gombján megakad, szó nélkül 
tovább megy. Benéz a konhába.

— Mi fan a létszám?- kérdi. (Most 
tanul magyarul, s amikor csak teheti igy 
beszél, mert. hogy őrnagy lehessen, átlép

rendetlenséget, rövid utalással a meg
szegett parancsra azonban minden 
további indokolás és erkölcsi meg- 
okolás nélkül. Az erkölcsi megrovás 
által ellenben nem csak büntetünk, 
de egyúttal kell, hogy oktassunk is, 
kell, hogy a megrovás a gyermek 
kedélyét, annak egész benső valóját 
megrendítve, és megbánásra, a javu
lásra indítsa.

Újból meg kell jegyeznünk hogy 
a verés akár kézzel, bottal vagy vesz- 
szővel alkalmaztassák ez akár felhá
borodás vagy szenvedély közepette 
azonnal a tett után, akár nyugodtan 
később, órákkal ' vagy napokkal az 
elkövetett bűn után a modern neve
lésből teljesen kizárandó. Montaigne, 
a hires bölcsész már 300 év előtt a 
következőket irta: „Egy gyöngéd lé
lek nevelésében, ha szabadságra, be
csületre akarjuk azt szoktatni, mel
lőzzünk minden erőszakoskodást. A 
tulszigorúságban, az erőszakban min
dig valami rabszolgai megaláztatás 
van, és azt tartom, hogy az, ami 
ésszel, okossággal és ügyességgel el 
nem érthető, erőszak által még ke- 
vésbbé, érheti el. A bot alkalmazta
tásától más eredményt eddig alig 
láttam, mint, hogy a kedély még 
alatomosabbá és makacsabbá tegye“.

H Í R E K .
=  Ágostai evangélikus istentiszte

let és konfirmáció. A helybeli ágostai 
evangélikus hívők ezúton is értesittetnek, 
hogy ma vasárnap délután 3 órakor a pol
gári fiúiskola negyedik osztályábán német 
nyelvű istentisztelet, utána pedig konfirmá
ció lesz. W a l l r a b e n s t e i n  Jakab ho- 
mokosi ág. ev. lelkész kéri híveinket, hogy 
az istentiszteleten minél számosabban szí
veskedjenek megjelenni.

a honvédséghez.
A szakács azonban azt, hogy „lét

szám“ nem érti, ő csak „Stand“ szót ös- 
mer, ezt hallotta mindig. Abban a hiszem- 
ben, hogy a kapitány ur azt kérdi, hogy 
mi lesz a menázsi, feleli „gömböc“.

— Du Esel — jegyzi meg a százados 
ur.

— Igenis prézlis, siet válaszolni ön
érzetesen a szakács. Következik a rapport. 
Megadják. Egyik rosszul tisztelgett: két 
napi egyest, másiknak nincs meg az elő
írásos 12 szög a bakancs talpában: b it
óra vasat kap. Kapitány ur Krbacsek igaz
ságos ítélete ellen nincs apelláta. A szá
zad irodába is bemegy még az ügydara
bot aláírni. Nem a legnagyobb rendet ta
lálhatta ott, mert a betett ajtón át pörös 
lárma hallatszik ki. Majd kinyílik az ajtó 
a század elé megy, szemeit végig jártarja 
a legénységen sorakoztajja őket kardját 
megforgatja feje fölött, s bakáék délcegen 
vidám kürtszó mellett, kimasiroznak a 
gyakorlótérre.

A kaszárnya csendes lesz, minden 
nesz elül, csupán a kiállított őr egyhangú 
kopogása ver fel a némaságot.
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— Uj győgysze rész-mester. Wenner 
Sándor, Wenner Miklós helybeli isk. igaz
gatónak fia e hó ‘24.-én a budapesti kir. 
egyetemen a gyógyszerészeti szakokból 
utóvizsgákat is kitüntetéssel letette s e 
hó 26.-én, mint oki. gyógyszerész az elő
irt esküt is letetle! Lapunk munkatársát 
is tiszteli eme fiatal törekvő földinkben! 
Fogadja meleg üdvözletünket s szerencse- 
kivánatainkat.

— Társasvacsora. P e s c l i a  Miklós 
dr. udv. tanácsos, országgyűlési képviselő 
tanfelügyelői vizsgái biztos úr tiszteletére 
f. hó 21.-én a Hoffmann-féle szálloda ösz- 
szes helyiségeiben adott társasvacsorán 
110 személy vett részt, mely alkalommal 
dr. Pescha vizsgái biztosi kiküldetéséről 
referálva kijelentette, hogy a helybeli ma
gyartannyelvű népiskolának elért szép 
magyar tanítási eredménye mindenképen 
meglepte őt s a tantestületnek elismerését 
fejezte ki. A hiv. szonok ez alkalommal 
К u n a Jenő közjegyzőnk volt^ aki meg
szokott routinnal iidvölzte Öméltóságát 
társadalmunk, polgárságunk revében, kö
rünkben történt megjelenése alkalmából. 
Az est folyamán még G e i g e r  Antal, 
W e n n e r  Miklós, dr. B a r i u l  ov Gás
pár, B u n d a  Vazul, P r i b i s  Ödön stb. 
tartottak toasztokat. A társaság soka volt 
együtt s csak a felkelő Nappal lett Hoff- 
mann-éknál csendesebb a tájék.

— Trautenau. A helybeli cs. és kir. 
tábori vadászzászlóalj, az 1866-ik évi 
„Trautenau“-i ütközet emlékére, — mely
ben hősieséggel harcolt az egyesület né
met hadsereg ellen — katonai ünnepséget 
rendezett. Az ünnepély a r. kath. temp
lomban tartott misével kezdődött, melynek 
tartama alatt a zászlóalj kirendelt diszszá- 
zada L e i s t  százados vezénylete alatt 3 
Ízben sikerült diszlövést adott! Mise után 
főtisztelendő Geiger úr a felállított tiszti
kar s legénységnek kiosztotta az egyház 
áldását.

Az ünnepség után folyt le ehren- 
walli D о г о t к a Ágost alezredes parancs
nok előtt a szokásos katonai diszfelvonu- 
lás, melyet a 2-ik század parancsnoka 
Leist százados vezényelt. D. u. fél 1 óra
kor a tisztiétkezőben nagyobb szabású 
diszebéd volt, melyre a helybeli előkelő
ségek s a hivatalok vezetői is meghívást 
kaptak.

— Pescha Miklós dr. udvari taná
csos országgyűlési képviselő f. hó 24.-én 
a déli vonattal vett búcsút községünktől. 
Beláthatatlan kocsisora vitte a kisérő vá
lasztó polgárságot a vasúti állomáshoz két 
rezesbandánk harsona kíséretében. A va
sútnál szívélyes búcsúbeszéddel vált el 
választóitól s a Rákod indúló hangjai 
mellett robogott tova az őt Budapestre 
vivő masina.

— A kir. járásbíróság szabadságo
lása. Dr. Reichel Frigyes vezető kir. járás- 
biró 913. V1I/21 — ViII/31-ig Kapp János 
kir. járásbiró VI/16 — VII/27-ig Szabó 
Sándor kir. járásbiró jelenleg még szabad
ságon van. Hajdú János kir. járásbiró 
Vll/7 — VIlI/17-ig. Dr. Szalós Artur jegyző 
Vllí/4 — VIII/31-ig. Dinusz János kir. 
tlkvvezető VI/29 — VI/29-íg. Steirwasser 
Ernő irodatiszt VIII/11 — IX/7-ig Ada- 
movics Mihály Írnok ViI/9 — VÍII/5-ig 
Groschmid Károly írnok Vl/30 — VII/27-ig 
Stadler Emil Írnok VII/21 — VIII/9-ig és 
1X/29 — X/6-ig.

— Havlik b á ! Nagy napra ebredt 
fel e hó 27-én Havlik b á ! E napon volt 
47 éve, hogy a „TrautenauM ütközetben 
a 28-ik cs. és kir. tábori zászlóalj, mely-

„KE VE V Á R A “.

nek egyik szakaszát Havlik bá — führer 
ur kommandirozta — önfeláldozó, elszánt 
bátor harc után a német támadó seregnek 
egy részét megverte! Ki is fente fene 
módra eme emléknapon bajuszát! Olyan 
tiszteletre méltó volt az öreg vitézünk, 
amint a sok csillogó éremmel feldíszítve, 
vadászruhájában a diszszázad végén Hap- 
tákban állott, hogy még a zászlóalj pa
rancsnoknak is feltűnt ő aki nem is kezétt 
őt üdvözölni! A defelirung után pedig 
barátságos megszólítással tüntette ki az 
öreg vitézt, a zászlóalj nagy idők tanúját! 
A legénységi diszlakomán, hol ő is min
den bizonnyal hivatalos lesz, majd kive
szi öreg vitézünk, mint a trautenaui üt
közetben is az őt tisztességgel inegillő hi
vatalos részét s a különben szófukar füh
rer úr nyelve ismét megoldódik, hogy 
zengedezhessen fiatalabb gárdájának az 
elmúlt nagy, de szép időkről! Emlékez
zünk meg régiekről!

— A helybeli közs. magyar tannyel
vű népiskolánk évzáróvizsgái e hó 21. és 
23-án tartottak meg P e s c h a  Miklós dr. 
udvari tanácsos, országgyűlési képviselő 
tanfelügyelői biztos elnöklete alatt. A vizs
gák eredménye a vizsgát vezető méltósá- 
gos urat, a jelenlevő, iskolaszéket, szülő
ket s hallgatóságot teljesen kielégítették. 
Ennek Péscha udvari tanácsos úr, a tisz
teletére rendezett társasvacsora alkalmá
ból nyílt, — hogy mindenki megtudhassa 
— kifejezést is adott, beleszöve elismeré
sébe, hoey még eddig nem tapasztalt mérv
ben győződött meg a vizsgák folyamán a 
tanulósereg magyarnyelvi tudásáról s ha
zai nyelvünk általános elterjedéséről. Mi 
a képviselő úrral együtt csak örülünk, 
hogy tanítóságunk ilyen dicséretes, felál
dozó murikat végzett, mert elvárható min
den rangú-rendű állampolgártól, hogy anya
nyelve mellett azon földnek nyelvéi is is
merje s beszélje, melyet hazájának val s 
mely boldogulást, védelmet ad s biztosit.

A z о v о d a i v i z s g á к az I. s II. 
sz. óvodában e hó 24.-én d. e. szintén dr. 
P e s c h a  udv. tanácsos elnöklete alatt 
tartottak meg s az ottan tapasztalt ma
gyarnyelvi eredménnyel is teljesen meg 
volt elégedve.

=  Gályán és Kevepallóson e héten vol
tak az évzáró isk. vizsgálatok W e n n e  r 
Miklós helybeli isk. igazgató tanfelügyelői 
biztos elnöklete alatt.

=  Az ip. tanonciskola otthon évzá
ró ünnepélye. Múlt számunkban fe!edé- 
keaységből kimaradt, a helybeli iparos 
tanonciskola évzáró ünnepélyéről szóló 
tudósítás, amely mulasztást most pótoljuk.

Szép számú mester és érdeklőeő je
lenlétében tartották meg f. hó 16.-án dél
után 2 órakor az iparoslanonciskola évzá
ró vizsgáit. A vizsgákon jelen voltak a 
helybeli tanítók is valamenyien. A vizsgá
kat Mein Jenő vaskereskedő, felügyelőbi
zottsági elnök vezette, ki azoknak lefo
lyása után meleg hangon gratulált az ipa- 
rostanonciskolai tantestületnek az elért 
szép eredményhez. A jelen voltak tetszé
sét mégis leginkább a rajzkiállitás nyerte 
meg. A lefolyt tanévben a szokott átlag
nál  ̂ jóval többet munkálkodtak a rajzot 
tanító tanerők s igy az eredmény sem 
maradhatott el. A rajzhoz értők, de meg 
a laikusok is csodálattal nézték végig a 
tökéletes, tiszta és Ízlésesen kidolgozott 
és kiállított rajzokat. Ez kétségenkiviil 
Müller Béla és Péter, és Wenner Ferencz 
tanítók érdeme.

A vizsgák végeztével megtartottak 
az évzáró ünnepélyt, amelynek kiemelke

dőbb pontjai voltak Rudnyánszky Gyula 
egyfelvonásosa (6 személy) Wenner Fe
rencz tanító rendezésében. A kis darab 
végzetével percekig tapsoltak a jelen vol
tak. Majd Wenner Miklós igazgató néhány 
szívhez szóló mondattal átadta a megju
talmazz kijelölteknek az ajándékokat, 
amelyek pénzből és könyvekből állottak. 
Pénzbeli ajándékokat kaptak: Raniszáv- 
lyevics Szilárd 12 kor., Müller Ferenc 10 
kor., Barabás András 6 k. és Koics Péter 
3 koronát. A pénzbeli ajándéknak egy 
részét 19 koronát, az ipartestület bocsáj- 
totta a tantestület rendelkezésére. Könyv- 
jutalomban részesültek : Janó Vazul, Marx 
Ferenc és Lajos, Roth Ferenc, Schön Jó- 
szef és Péter, Tury Antal III. o. tanulók, 
Dénes Antal, Paun Vazul és Milojkov 
Frigyes II. oszt. tanulók. Eller János és 
Müller János 1. o. tanulók. Az ajándékok 
átvétele után Leopold Jószef ipartestü
leti elnök mondott egy néhány buzdító 
szót a tanoncokhoz. Tury Antal ip. ta
nonciskolái tanulónak búcsúzóbeszédével 
a minden tekintetben sikerült ünnepély 
véget ért !

600. 642. és 737/1913 végr. számok.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 8295/1913 sz. illetve a 
nagybecskereki kir. járásbíróság 1912 évi 
Sp. I. 673/2 és illetve a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi 10156 p. számú 
végzése következtében Dr. Rédiger Aladár 
kevevárai illetve Dr. Borsodi Lajos nagy
becskereki lakos ügyvédek által képviselt 
Brock Illés és fiai ezég - illetve Első nagy
becskereki szeszfőzde és finomító, Lukács 
és társai ezég javára homokbálványosi la
kosok ellen 356 kor. 63 fill. - 40 kor. 45 
fill, és 498 kor. 93 fill, s. jár. erejéig 1913 
évi május hó 7 én illetve 8 án és junius 
hó 4 én foganasitolt kielégítési végrehaj
tás utján le- és felülfoglalt és 2320 koro
nára becsült következő ingóságok u. m .: 
lovak, juhok, tehén és hordók nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1912 évi V. 505/1 ill. 491/1. 
és 536/1 számú végzések folytán Brock 
Illés és fiai javára 258 kor. 63 f. tőke 
ennek 1913 évi április hó 16-tól járó 6% 
kamata és 104 kor. 81 f. továbbá u. az 
javára 498 kor. 93 f. tőke ennek 1913. 
évi május hó 6-tól j író 6% kamata i. és 
184 kor. 62 f. eddigi valamint Első nagy
becskereki szeszfőzde javára 40 kor. 45 
f. tőkekövetelés; ennek 1913 évi március 
hó 15-ik napjától járó 5% kamata és ed
dig összesen 29 kor. 71 f.-ben biróilag 
megállapított költségek erejéig I. és annak 
utána II. r. alperes hbálv. lakósok lakásán 
leendő megtartására 1913 évi julius hó 
9-ik napjának d. e. 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozó 
hzennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alól is elfognakadat

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 1913 évi jun. hó 25 -én.
Gurits Lajos kir. bir. végrehajtó.
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4126/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mit tlkv. 

hatóság Dr. Rédiger Aladár kevevárai ügy
véd által képviselt Klier Károly verseczi 
lakos végrehajtató javára Decsernics Má- 
táné szül. Dobrics Milica dolovai lakos 
végrehajtást szenvedett ellen 440 kor. töke 
ennek és pedig 180 kor. után 1912. évi 
február hó 2-tól, 260 kor. után pedig 1912 
évi április hó 2-tól járó 5% kamata 373 
kor. 24 f. eddigi ezúttal 22 kor. 30 f.-ben 
megállapított valamint a még felmerülendő 
költségek nem különben a csatlakozás ki
mondásával Popázov Szvetozár javára 20 
kor. tőke és 5 kor. 60 f. költség kielégí
tése végett az 1881 évi LX. t. c. 144 és 
146 §§-ai alapján az alább körülirt ingat
lanokra az árverést elrendeli s annak fel
tételeit a következőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvénszék területén fekvő 
Deliblát község 1/156 (III 643. VII/127)
lapszám tlkvben felvett következő ingat
lanok :

160 számú ház és 100 n.-öl házhely 
300 kor. becsárban. 164 hrsz. 202. 245. 
234. Mram. str. hat. 116 n.-öl I. o. kaszá
ló 23 kor. becsárban. Supperplus an der 
Hofstelle 200 n.-öl gyümölcsös kert 25 k. 
becsárban. 541 hrsz. 550. 542. Riedt 540. 
Ackerfeld hat 1512 n.-öl gyümölcs kert 
313 korona becsárban.

Ezen ingatlanokra Dobrics János és 
Perszida javára bekebelezett éltehosziglani 
haszonélveszeti jog ezen árverés által nem 
érintetik. Amennyiben azonban a fenti 
szolgalmijogot megelőző tehertételek fede
zésére szükséges ezennel 800 koronában 
megállapított vételár meg nem igértetnék 
az árverés nyomban hatálytalaná válik s 
az ingatlanok az 1881. évi LX. t.-c. 163 
§-a értelmében a fenti szolgalmi jog nél
kül fognak nyomban elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés a Deliblát 
községházánál 1913 évi augusztus hö 5 
d. e. 9 orakor fog megtartani jelen árve
rési feltételek mellett, melyek úgy a tlkvi 
hivatalban mint Deliblát községházánál 
a hivatalos órák alatt bárki által megte
kinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlaitok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok 
pedig a kikiáltásiéi' 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 10o/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a 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.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1913 évi máj. hó 15 - én. 
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir telekkönyvvezető.

„KE VE V Á R A “.__________

4610/1913 tlkvi szám,
Szapundzsia Istvánnak mint kiskorú 

Szapundzsia Dobra gyámjának Milityev 1st 
ván gyámsága alatt álló kiskorú Milityev 
Péter és fiai elleni végrehajtási ügyben 
hozott 1913 P. 1099/1 sz. II. birói végzés

VÉGZÉS.
Ezen II-od birói végzés érdekeltek

kel közöltetni rendeltetik és egyben ki- 
bocsájtatik az alábbi

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság kisk. Szapundzsia Dobra 
javára 168 kor. 90 fili. tőke, s jár. s még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881. évi LX. L e. 144 és 187 §-ai és 
az 1908 évi XLL t. ez. 27 §-ai alapján 
és a 146 § - a értelmében kisk. Milityev 
Péter stsa homokbálványosi lakos ellen 
a fehértemplomi kir. törvényszék területén 
fekvő Homokbálványos községben és a 
homokbálványosi 1265. 3577 és 3599 sz. 
betétben felvett:

I. a homokbálványosi 1265 sz. betét
ben felvett:

A t  7129/1 hrsz. Szántó a Velike 
bara dűlőben 1 hold 1491 n. - öl 94/96 - od 
része 1771 kor. kikiáltási árban és II. 
a homokbálványosi 3577 sz. betétben fel
vett.

A I 5142/1 hrsz. Nádas 1 hold 416
n.-öl 5143 hrsz. Kert 1083 n.-öl 5144 hrsz. 
Szántó 897 n.-öl 5145 hrsz. Árok 116 n.-öl 
és 5146/1 hrsz. Szántó 2 hold 981 n.-öl a 
Kod deliblacskog puta 10/96-od része 276 
kor. becsárban mint Dr. Abonyi Henrik 
utóajánlaltevő által Ígért összegben.

III. a homokbálványosi 3599 sz. be
tétben felvett: I

A I. 346 Kert a beltelekben 360 n.-öl 
és 347 hrsz. Ház 257 őisz a. udvarial a 
beltelekben 468 n,-öl 34/96-od része 500 
kor. 50 f. kikiáltási árban mint Klein Dá
niel homokbálványosi lakos utóajánlattevő 
által Ígért összegben az árverést fentne- 
vezettek utóajánlajai következtében elren
deli s ezt valamint annak feltételeit ezen
nel közhírré teszik

A nyilvános árvers Homokblv. köz
ségházánál 1913 évi julius hó 25 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint Homokblv. község
házánál a hivatalos órák alatt bárki 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 ingatlan becsárának 10 %- át kész
pénzben vagy ovadékékpes értképapirban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nein jelenik.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában,

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 általa 
ígért megfelelő vagyis 1 0 % "ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával 
és kizárásával az árverés nyomban foly
tatódik.

7. Az újabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkerésétől számított 
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptól 
számított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletben 
számittatik be.

Kevevárán 1913 évi juinus hó 5-án 
Hajdú s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető

E l a d ó
3 drb. 5 hónapos szép egészséges
=  И A L A C Z =

és egy igen jókorban lévő

G Y E R M E K K O C S I
elköltözés miatt.

£Bérbeadó^
3 utcai szoba, konyha, folyosó, élés
kamra, pince, mosókonyha és fás

kamrából álló lakás. 
Közelebbi adatok kaphatók AülOll" 

nál. Házszám 140.

Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyvtárból

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.
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Vilianyvilágitás-hoz
szükséges függő és fali lámpák 
valamint az összes idevágó 

cikkek kaphatók 
BEHR HUGO üzletében.

Kevevára.


