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Kérelem a Főszolgabíró Nem tűrhető már igazán fiatalsá- rendelkesésére álló erőkkel.
- . gunk erkölcsi züllése. Fáj a szívünk- Ha az egyes zöídecske individu-
UrilOZ. nek a társadalom reménységének ily Umok tisztességes erkölcsi élete káp-

Ha valamikor eminens feladata a cudar szerte foszladozása. lár bottal пегл is biztosítható, mert
társadalomnak az ifjúság nevelése, e Az éjji, magányos utakra, ahová a becsületes erkölcsi életnek belső a 
fegyelmezése: úgy akkor kétszeresen ifjúságunk szokatlanul fiatalon elcsa- dirigense, a jól aszketizált lelkisme- 
eminens épen napjainkban. Mert a varog, nem gondojunk, mert ennek rét: de mindenesetre egy kis jól 

jelen kor az, amely a ma- ellenőrzése tudjuk, phizikai abszur- puffanó csendőri korbáccsal odasza- 
—gaőrületes törtetésével, a maga ide- dum. Börtönőrt minden egyes fesle- bályazható ocsmányul a becsületes 

oda hajladozó velleitásaival megin- dező mákvirág mellé csak nem lehet emberekre törő éretlen élet módjuk, 
gatott minden régi intézményt, köz- állítani! A gondos szülők természe- hogy legalább felebarátjuk üdülő üt- 
felfogást és erkölcsi világot, le égé- tes tiszte volna ez- ját, piszkos szájukkal állandóan meg
szén a társadalom legalacsonyabb De gondolunk igenis a legényecs- ne fertőzzék.
rétegéig. És ilyen korban, ahol tehát kék közös útjaira épen a legforgal- Földrajza a jelen panasznak: Is- 
még a régi erkölcsi alapokon nyugvó masabb sarkok felé. Ott foglalják el kola, Pauli, Behr-sarka. 
konzervatív nép is meg van támadva a járókelők elől az útat. Ám ez még Kérelmünket annak biztos remény
szabad, fékezetten, minden auktoritást hagyján volna. ségében tettük meg, hogy Főbiró
fumigáló eszmékkel, habár öntudattá- Az együttes beszélgetés, a közös Urunk, úgy is mint a helyi közigaz- 
nul is: az ifjúság régi szép, kipróbált tréfa társadalmi, üdítő szükséglet. gatás feje, de úgyis mint az a mo- 
erkölcseinek gyászos pusztulását sto- De faragatlan, mostdatlan szájú dern, átértő társadalmi egyén, kinek 
ikus nyugalommal, vagy patópáli nem kritika nővel, úrral szemben, már intelligensül felfogott tiszte, őrizni 
törődömséggel elnézni nem lehet, nem üdítő pedagógiai szükséglet töb- az öreg, becsületes erkölcsi világot: 
Nem is szabad, mert ez bűn a haza bé, hanem degenerált alázuhanás a megcselekszi azt, amit megkövetel a 
és általában az egész társadalommal legelemibb erkölcsi, tisztességes nívón raaj haladó és nyugpontot kereső 
szemben. Hiszen talán ma is igazak is. És faragatlan megsértése az al- labilis korunk az ifjúság erkölcsi vi- 
még Berzsenyi arany szavai: „Min- truizmusnak. lágával szemben. Berkes József
den ország támasza, talpköve a tiszta Ide, ezekre a közös utakra mar e kiskorúak temesvári fém-
erkölcs.“ eljuthat a társadalmi élet vezetője a gyciő bizottságának tagja.

T Á P P Á  ne vizet, ha melegem lesz stb. e időm őket megvizitálni, mert megérkezett
1 A K b  A . fajta jó tanácsot osztogatott. Megnyugtat- kapitányunk.

______  tam. Sohse féljen édes anyám: van nekem — Kapitány űr jelentem aláson mind-
u  ' , I . híla Istennek elegendő eszem nein тага- renben van, volt az én sablonszerű jel n-
H aagyaK oriaion. doR ggfjQt az ecetes hordóban. Ő azon- tésem.

Manőverre készültünk. A bornista ban mégsem vigasztalódott meg, félteit a Ausrílcken! hangzik néhány perc
szomorúan futta utolsó este a cappenstre:- hírom hétig tartó gyaloglástól. múlva a kapitány büszke parancsa. Nagy
kkot mert neki elkeltett marsirozni Losonc Ebícsúztam tőle, gyorsított léptekkel sürgés forgás támad erre! Mindenki a
városából mialatt az ő Katiját más veszi igyekeztem a kaszárnyába. Ott már nagy maga szakaszába siet, m igára veszi a brod 
maid pártfogás alá. A kaszárnya udvarán az élénkség. Az óriási udvar tele katonák- zsákot, kulacsot, borjut és fegyvert; meg
szokásán csend van Az ezredes szigorúan kai. A százféle ruházatú rezervistak kaiéi- meg razza vállán a terhet aztán kiáll a 
meehaevla hogy a legénység már kilenc doskopszerü - kopszerű képet varázsoltak sorba. A sz ikaszvezető figyelni 3se i meg- 
óra előtt feküdjék le mert a másnapi ab- a nézők elé. A kantinból szinte özönlöttek vizsgál minden katonát, vájjon tisztán öl- 
marsch nw v  übun^gal lesz egybekötve, ki a bakák, szalonnát, pálinkás bütyköst, tözütt e egyiken-másikon igazit egyet az- 
A kant inban még egy-két zupás őrmester fehér cipót szorongatva kezükben. Az ud- után az udvarra vezeti őket ahol ugyan- 
szürcsöli az árpa et az ott levő regruta varon levő egyetlen kutnal plane majd ily eljárás mellett szakaszonkint gyülekez- 
altisztek jóvoltából, a miért aztán egyet- agyonalapitották egymást Kezünkben az nek a többi századok is alig telik bele 
mást elmondanak nekik a manőver rejtel- ismert pléh kUaccealnyomultak еюге. Mind- egy negyed óra, az ezred együtt van az 
mes világából. Azonban a cappenstreikk egyik első al:a *t lenni, friss vízre van szűk- udvarban.
utolsó akordjai zendülnek meg, mely tá- ségük, nagy az ut, nagy lesz a fáradtság Legutóbb érkezik a katonabanda. Ennek 
vozásra készteti őket is. Ekkora mára  -S zegény  baka! -  kévés terhet cipel adara szinte felpezsdül vérük a faradt 
kaszárnya hatalmas vaskapui és topogtad a vállán mellére egy nehez kulacsot is ka'oaáknak Mindmegannyi mozgolódik 
Kaszarn> a i . f кец akasztania, mely aztan meneskozte i csak az utolsó szazad all lehorgasztott fő-
zavarjak m g. # bizony nem kíméli: üti, veri a mellét, vei. Hozzájuk már nem fog elhalatszani a

Másnap már hajnalhasadtkor ébren úgy, hogy nagyböjtkor a legigazibb zsidó zene
voltam és a kaszárnyába késziiltam. Sze- hivő sem teszi különben. A megszokott Gewehr heraus kiadja e l»most a
vé v ó anvátn az Isten soká éltesse ezo- látványt figyelmenkivül hagyva, századom- a schnarpost Az ezredes jött. A kapitá- 
h i m S  várt reám Mégeszer telkemre hoz siettem. Szakaszomba erve a legény- nyok haptakfca komandiroztak századjukat 
kötötte hogy vigyázzak az egészségemre, séget már sorakozva találtam. Meg marad es jelentest tesznek a megérkezett ezre-

11. évfolyam. Kevevára, 1913. október 12-én. 41. szám.



л nősen sok alkalom van e cél szol- Ha nagyon szegénysorsú gyerme-
A polgári iskolák S á s á b a n  munkálkodni, kék járnak еде i vidékeken iskolába

iparunk és kereskedel- Látka.jnk, hogy minden tárgy
* . . .  . . . . . .  tanításában van alkalom e gondola- tenni, úgy inozgotenykepeKKei lenet

műnk szolgálatában. tot megtestesíteni, tanításunkban a ne bemutatni a gyárakat nagyobb 
A Dokári iskolák tanárainak ál- gyakorlati élet szellemét bevenni s üzleteket s bár ez az eredetit telje-

1 а 11 dó a n° szem ü k e l ő  11 ke He n e' bírta n i tanítványainkat az iparos és keres- sen potolm nem tudja, ily utón is lanaoan szemuK eiou кепепе ш и ш  -f - hn/ditani tehetséges célunknak propogandataz iskola célját s minden tárgy tani- kedo pályára Duzdнаш. . f
tásába bevinni azt a szellemet, mely Azonkívül a polgári ísr . ' ‘ ‘ szellemben kellene a
я (rvermekben érdeklődést kelt az szerűen tervezett tanúimínyi knan- libben a szeueniDen aei ene a
fnafés kereskedelem iránt Ez a leg- dulásain is módunkban áll e pályák polgárnskolaknak négy even keresz- 
főbb tárev tanításában szinte magi- iránti szeretetet felébreszteni. Elhi- tül a gyermekeket nevelni s akkor 
tói kínálkozik. Olvasókönyvükben bázott dolog az, mikor az erdélyi biztosan nem fog ellenkezni es sírva 
nagy helyet kellene adni azoknak az polgáriiskolák vagy más hegyes vi- fakadni ha a rosszul tanulás érmé- 
olvasmányoknak, melyek az ipar és dék tanulói a Magas Tátrára utaznak szetes buntetesekepen a szülök ipa- 
kereskedelem fejlődéséről, a neveze- s Budadestet csak a vonatból latjak! rostiak vagy kereskedőnek akarjak 
tesebb találmányokról s kiválóbb ipa- Ilyen idealizmust a gimnáziumok meg adni
raink életéről szólnak. Számtant le- engedhetnek maguknak, azok tehet- Az iskola lelkesítő munkája s a
hetőleg az ipari és kereskedelmi élet- nek kirándulásokat ethonogiáfiai és gyeimekek ezen pályák iián î szélé
ből vett gyarkolati példák alapján geológiai szempontokból. A polgári- tete még mindig kevés a műveltebb 
kell tanítani. Mértani példáinkat az iskolák tanulóinak nem a természet iparos- és kereskedő-osztály megte- 
iparmunkák köréből vegyük. Földrajz- csodáiban kell legnagyobb gyönyörű- remtéséhez, ha a szülők nem tudják 
ban észre kell vétetni a gyermekek- ségüket találni, hanem azt kell meg- felfogni ezek előnyeit a tudományos 
kel az iparos és kereskedő államok mutatni, mit tud produkálni az em- és egyéb nyomorgó pályák felett, 
gazdaságát és jólétét s ama fontos bér. Gyárakba kell vinni a tanulókat Sajnos egyelőre inkább Írnoknak ad- 
szerepet mű ezen társadalmi osztá- meg kelj mutatni a munkásokat ha- ja a magyar szülő gyermekét, mint 
lyok ott betöltenek. A történelemben talmas alkotásaik közben, látniok kell iparosnak vagy kereskedőnek ! 
a gyermeknek látni kell mint jutnak a vezető munkásokat kik 4-500 ko- Ennek okai a magyar társadalom 
előre és mint lesznek fontos tényezők rónát keresnek havonkint s ugyan- „gentri“ elveiben, helyesebben a kis- 
a társadalomban az iparosok és keres- akkor össze kell hasonlítani a hiva- városok társadalmi vis„anyáiban ke- 
kedők s miként lesz elsőrangú álla- talnokok csekély fizetését s a foko- resendők. Az a hatalmas társadalmi 
mi érdek az ipar és kereskedelem zottabb igényeket, melyeket a társa- válaszfal, mely a kisvárosok „intel- 
istápolása. Természetrajzban az állat- dalom lehetettén lfelfogása rájuk ró. ligenciája“ felállított, lehetetlenné 
növény- és ásványvilág iparilag fel- Szobrok, képtárak, iparikiállitások s teszik az érintkezést ezen társadalmi 
dolgozható anyagát az ipar és ke- nagy üzletek látása a serdülő gyér- osztályokkal A becsületes munkával 
reskedelem szempontjából is kell mél- mekek lelkivilágában mély nyomo- 60-80 ezer koronát megtakarított ipa- 
tani. A fizika technikai részében kát hagy s bennünk hasonló alkotá- ros vagy kereskedő, nem mehet mu- 
hatalmas tér áll a tanár rendelkezé- sok gondolatát ébreszti, ambíciójukat latságaira, hangversenyeikre, össze
sére, hogy érdeklődést és szeretetet fejleszti, ízlésüket s esztétikai érzékű- jöveteleikre, kaszinójukba. A magyar 
keltsen a gyermekekben az ipar iránt, két tökéletesíti s őket az ipari és iparos hiúságát bántaná, ha fia is oly 
A rajz és a slődj tanításában külö- kereskedői pályák iránt lelkesíti. lenézett lenné, mint ő s épp ezért

desnek, hány ember vonult ki, hány ma- előre mentem, ott egy fára másztam fel, felől a komandó. Ugyanekkor mintha a 
radt itthon és köztük hány a maródi. Az hogy az ellenség álláspontját megfigyel- föld alól jöttek volna, kétoldalt is előbuk- 
ezredes rövid szemlét tart a katonák fölött hessem. A homokpusztákon túl körülbelül kan ,az ellenség erős tiizbe veszi csapa- 
majd besprechungra hivja össze a tiszte- ezer lépésnyire egy patak űrjét láttam és tünket Pár percnyi csatározás után az üt- 
ket, kiknek az aznapi gyakorlat lényegét ennek partján tényleg az ellenség abzeich- közetet elvesztettük. Mindegyik ámul-bá- 
is elmondja azután imára rendeli az ezre- nis. sipkáját véltem meglátni. Legnagyobb múl. Nem értik az összefüggést, miért 
det. Zum Gebet! valnak a. parancsnokok bosszúságomra látcsövemet nem hoztam hagyták abba az előttünk levő ellenség 
mire a katonaság letérdel, s ezalatt a ka- magammal. Odaintettem egy altisztet, ki lövöldözését és igy módot nyújtottunk az 
tonazene a Gotterhalte-t játsza. Most ismét szintén fárakuszva, aggályomban megnyug- ellenségnek csapatunk leverésére. Az ez- 
kommandó. tatott. Ismerem én azt a patakot monda redes dühös, káromkodik. A köréje cso-

— Vom Gebet! A.katonák egyszerre ritkán van benne viz, biz az most ki van portosuk tiszteknek hadonázva magyaráz 
felugranak térdelő helyzetükből. Most meg- száradva jelentem alásan. Bizonyára ott valamit és élénken integet a patak part fa 
indul az ezred, élén a katonabandával. van elbújva az egész ellenséges csapat. A felé a ho,va most látcsöveikkel fordulnak:

múlt heti ezredgyakorlaton is ott bujt el mind elszörnyiiködnek. Most megpillant 
* a besztercei bataillon. engem és magához int. Odamentem ezre-

Aznap csak Rimaszombatig kellett Magam is igy kezdtem gondolkozni, desünk ime megismételtette velem előszó-
gyalogolnunk, de közbe egy formális üt- A fáról lemásztunk és jelentést tettem a val az ellenségről küldött jelentésemet az- 
közettel kellett megmérkeznünk. Nyolc óra főcsapatnak. Ellenség a szalainai patak tán ideadta a látcsövet, hogy nézzek a 
körül pihenőt tartottunk egy közeli falu- pártján, látszat szerint egész bataillo, meg- patak partja felé.
ban. Itt megkezdettük a csatározás elő figyelési hely az ostgyani erdőszél 142 — Szent Isten! mit tettem én ? ka-
munkálatait. Rimaszombatfelé honnan az magassági pont. Tiz perc múlva már az tonasapkának néztem fehér szalaggal a 
ellenséget vártuk minden irányban előőr- egész ezred az erdőbe húzódott. Egy szí- zöld fűre terített gyolcsdarabokat, melyet 
sek küldettek ki, a csapat igy biztosítva zad előre jött, és megkezdte a csatározást, bizonyára szárítás végett terített oda egy 
magat rendes menetben előrenyomult. Én A századdal együtt a tisztásra rohantunk mosónő. Acht Tage Zimmer-Arest mondfa 
szakaszommal egy jobboldali előőrsöt ké- és svarmlineákba feloszolva lövöldözni ezredes. Szalutáltam és megszégyenítve
peztem és embereimmel az országuttal kezdtünk. Majd ismét előre nyomultunk, távoztam. Aznap, este tudtomra adott, 
párhuzamos vonalban elterülő erdőségben Közben a főcsapattól újabb és újabb szá- hogy a manőver alatt kocsi felügyelő le
haladtam előre Félórát mehettünk az er- zadok érkeztek erősbitésünkre. Körülbelül 1 szék. Ennek az anyám fog legjobban öriil- 
doben, mikor egy előre küldött emberem hatszáz lépésnyire lehettünk az ellenség- ni ha megírom, hogy egy lépést sem rne- 
jeienti, hogy a mar latható tisztáson a i tői, midőn egyszerre a tüzelést beszüntető ! gyek gyalog, mert kocsifelügyelő lévén 
messzeségben ellenséges katonákat lát. | jelzést adatja, az akkora odaérkező ezre- 1 a manővert átkocsikázom. 

^^íviegalloUunk. Az erdő széléig egyedül des. Feiereinstellen! hangzik erre minden- ____
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1913. október 12. 3. oldal.

félretesz minden érdekét, kockára 
teszi fia jövőjét, mikor biztos kenye- 
.iet tudna neki adni s teszi ezt rész
ben azért, hogy fia „űrtt legyen, 
másrészt pedig lelkiismeretét akarja 
megnyugatatni, hogy fiára nőm saj
nált áldozni. A vesztes a gyermek 
marad, kinek a tudományos és hiva
talnoki pályákon küzdés és nyomor- 
gás jut osztályrészül.

A polgáriiskolák tanárainak mint 
в polgárság iskolája tanerőinek pél
dát kellene mutatni, hogyan kell 
megbecsülni a magyar iparost és ke
reskedőt minden igyekezetükkel azon 
kellene lenniök, hogy a társadalmi 
válaszfalak ledőljenek, mert ily for
mai okok miatt bűn lenne feláldoz
ni a tanítványok és haza érdekeit.

Meg kell értetni a szülőkkel is e 
gondolatot felolvasásokon és a velük 
való érintkezésünkben s ha siker 
koronázza a munkánkat, akkor nagy 
szolgálatot teszünk a hazának, mert 
egyengetjük az utat a demokratikus 
gazdag Magyarország kiépítéséhez.

H Í R E K .

Egyet-mást az emberekről.
Múlt hó 28.-án a helybeli polgári 

leányiskolái egyesület választmányi- és 
közgyűlést tartott. Nem célunk ez alka
lommal a tárgysorozat sablonos letárgya- 
lását ismertetünk, mert akiket közvetlenül 
érdekel, azok úgyis megjelentek az ülésen, 
így hát csak azon pontokról fogunk meg
emlékezni, melyeknek közérdekű vonatko
zásai vannak.

Az egyesület mély sajnálkozással 
vetta tudomásul Enderla József m. kir. 
adóellenőrnek áthelyezés folytán az egye
sületnél, annak megalkulása óta viselt 
pénztári tisztéről való leköszönését. Mű
ködéséért a közgyűlés köszönetét szavazott. 
Mindez jelenetéktelen dolognak látszik a 
felületesen gondolkodó ember előtt. De 
mi, akik tudjuk, hogy Enderla József mily 
lelkiismeretesen, szakértelemmel, ügysze
retettel töltötte be nagy felelőséggel járó 
tisztét, értékelni tudjuk a néki szóló kö
szönetét. Egyet nem mondottunk még, azt 
u. i., hogy amit tett az egyesületnek, azt 
önzetlenül tette. S talán ethikailag érté
kelve ez a legfontosabb. Ellenszolgáltatás 
nélkül végzett hasznos munkát, azaz pon
tosabban kifejezve anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül tett szépet. Uriasan, nemesen gon
dolkodó embernek, aki a jó ügyet ingyen 
szolgálja, meg van érte bőven az erkölcsi 
jutalma, amit megad saját lelki világa 
Ilyenek kevesen vannak Kevevárán. A 
közgyűlés a tárgysorozat egy másik pontja 
kapcsán sajnálkozással tapasztalta, hogy 
igen-igen nagy a tagdíj hátralékosok 
száma. Furcsa kis eset. Nézzük csak kö
zelebbről. Megalakul egy egyesület. Sokan 
névaláírásaikkal az egyesület tagjainak je
lentik ki magukat, mellyel erkölcsi és 
anyagi kötelezettséget vállalnak az egye
sülettel szemben s egyiket sem tejesitik. 
Én Istenem, talán mert már manapság 
majdnem minden ember tud Írni, azért 
becsüli sok ember oly kevésre a névalá
írását. Azt már megszoktuk, hogy az elő
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szóra nem sokat lehet adni, de hogy már 
egyes emberek nevüket saját kezükkel 
aláírva sem tartják sokra, azt szomorúan 
kell konstatálnunk. Való, hogy a bíróság 
elitélné az ily tag lelkiismeretű embereket 
az egyesület anyagi javára, de ezzel mint 
mondani szokták még nagyobb ellensége
ket szerezne az egyesület. Ilyen ellenség 
sok van Kevevárán.

E nevezetes csoportba tartoznak azon 
szülők is, akik gyermekeik, jobban mond
va a maguk számára tandíjmentességet 
szeretnék potyázni, holott egész szépen 
meg tudják azt fizetni. Csak azért rendez
nek hajtóvadászatot tandíjmentesség iránt, 
mert más kapott. Hát megüzenjük e hely
ről nekik, beható információnk alapján, 
hogyha még azonosok volnának is anyagi 
körülményeik azon szülőkével, akik tan
díjmentességet kaptak és gyermekük épp 
oly jól tanulna, mint amazoké, akkor sem 
kaphatna minden folyamodó tandíjmentes
séget, mert az iskolát fenn kell valamiből 
tartani addig is mig az állam az egyesület 
hóna alá nem nyúl. Elégedetlenségük han
goztatása, lármájuk tehát hiába való s 
nem egyéb mint hiányos műveltségük el
árulása. Nézzen csak körül a nagy világ
ban az a néhány elégedetlen szülő s talál 
magáénál jobb sorsa érdemes, nagy család
dal biró úri embert, aki nem kért tandíj
mentességet, mert nem kérhetett. Nyugod
janak meg tehát békével, mert handaban- 
dázásukkal csak maguknak ártanak és 
más békés természetű embereknek kelle
metlenkednek.

=  Installátió. Sebestyén Béla refor
mátus lelkész installátiója, mint már 
jeleztük, ma délelőtt 12 órakor fog vég
bemenni a polgári fiúiskola dísztermében. 
Az installátióra melyen F u t ó  Zoltán 
kerületi esperes is jelen lesz, társadalmunk 
színe java lett meghiva. Este a Hoffmann 
szállodában 100 terítékű bankett lesz.

— Lakodalom. M e z e i  Andor sop
roni jb. tlkkönyvvezető hétfőn f. hó 19. 
én vézeti oltárhoz a helybeli gör. kél. 
szerb templomban K u p u s z á r e v i c s  
Deszánka kisasszonyt. A fiatal párnak 
minden jót kívánunk ez alkalommal.

=  Az uj elemi iskola. Az uj elemi 
iskolán immár csak a legutolsó simításo
kat végzik. A behurcolkodás is már meg
kezdődött és serényen folyik. A beren
dezkedés valószínűleg még az egész mos
tani hetet igénybe fogja venni, úgyhogy 
az előadás, mely különben dobszó utján 
tudatva lesz az érdekeltekkel valószínűleg 
csak f. hó 20 fogja kezdetét venni.

=  Ezüstlakodalom. K a u f m a n n  
János helybeli köztiszteletben levő bor
bélymester f. é. szeptember hó 25-én ün
nepelte házasságának 25 éves évforduló
ját. Kívánjuk a boldog házaspárnak, hogy 
a másik 25 év is olyan boldog megértés
ben, egészségben teljék e l!

=  A cholera. A cholera még — bár 
szórványosan — mindig szedi áldozatait 
Delibláton. Homokoson a múlt alkalommal 
két eset volt, melyek azonban a bactere- 
ológiai vizsgálat alapján negativeknek 
bizonyultak. Mindkét helyen a csendör- 
ség támogatására a katonaság is végez 
rendőri és közegészségügyi szolgálatokat. 
A cholera legújabban Toront ál vármegyé
ben is hódit tért, és Kumán után most 
már Nagybecskereken is felütötte fejét a 
vész.

Uj üzlet. R a d i v o j e v i c s  Milánnak 
a nem rég elhúnyt fiatal mészárosnak Fe- 
rencz József úti pazarul berendezett mé

szárosüzletét a napokban S z i r b ul János 
mészáros vette meg. Az új mészárosnak 
évekkel ezelőtt már volt üzlete Kevevárán 
a mostani Reiter-féle hentesárú üzlet he
lyén.

=  Szüreti mulatság, szombaton f. hó 
18-án a Magyar Király szálloda nagy ter
mében szüreti mulatságot rendez a hely
beli kereskedő ifjúság. A mulatság este 
8 óra után kezdődik. Belépti dij 1 kor.

— Tolvaj pincérek. H o f f m a n n  
Henrik helybeli nagyszállodájában voltak 
alkalmazásban S t о j s i n Szilárd és H о r- 
v á t h Lajos pincérek. A szállodás a na
pokban a két pincérnek felmondott és el- 
bocsájtotta azokat. A fiúk viselkedése a 
szállodaszemélyzetnek nagyon gyanús volt, 
mely gyanújukat a főnökkel is tudatták, 
aki röviddel a távozásuk előtt átvizsgálta 
a keffereiket, amelyben egy csomó üveg 
pezsgőt, likőrt, malagabort talált. A két 
pincért a gazda lopásért feljelentette. A 
lopott holmival a két jó madár egy jó na
pot akart magának szerezni, de a dolog 
nem sikerült, mert lefülelték őket, s mos
tan a hűvösön elmélkedhetnek, az italok 
hűsítő hatásáról.

— Bejelentő hivatalok szervezése a 
vidéken. A vidéki rendőrségek államosí
tásával kapcsolatban minden vidéki város
ban és járási székhelyen bejelentő hivatalt 
fognak szervezni és a bejelentési kötele- 
zetséget az egész országban ép oly szigo
rúvá és általánossá fogják tenni, mint a 
fővárosban. Sőt a kormány kebelében már 
arról is folyt tanácskozás, hogy a vidéki 
rendőrségek államosításával járó tetemes 
költség egy része a kötelező bejelentés 
utján térüljön meg. A belügyminiszter és 
a kereskedelemügyi miniszter között már 
tárgyalások folytak abban az irányban, 
hogy a bejelentő lapokat, amelyeket eddig 
a rendőrségek díjtalanul bocsátottak a 
közönség rendelkezésére, a rendőrség álla
mosítása után a magy. kir. posta hozza 
forgalomba, bizonyos még meg nem álla
pított csekély díjért.

S t e c k e n p f e r d
l i l i o m t  ej s z a p p a n

Bergmann és társa Tetschen a/E cégtől
elérhetetlen hatású saeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógy tárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.
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657/1913 végr. szám.
árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. tör- , 
vényszéknek 1913 évi 24919 p. sz. vég- ; 
zése következtében Dr. Groszmann Samu 
ügyvéd által képviselt Weisz. M. Dávid | 
javára homok bál vány ősi lakos ellen 400 j 
kor. s jár. erejéig 1913 szeptember hó 
8 napján foganasitott kielégítési végrehaj
tás utján le és felülfoglalt és 623 kor. 
60 fill-re becsült következő ingóságok, 
u. m.: bolti árúk és álványok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 évi V. 954/1 számú vég
zése folytán 400 korona tőkekövetelés 
ennek 1913 évi julius hó 31 napjától já
ró 6% - os kamatai és eddig összesen 
78 korona 81 f. - ben biróilag már megál
lapított költségek erejéig Homokb. alp. lak. 
leendő megtartására 1913 évi Oktober hó 
18 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
temében ezek javára is elrendeltetik.

Keveváia 1913 évi okt. hó 6-án.
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.

6825/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság a pancsovai hitelbank javára 
11.000 kor. tőke s jár. és még felmerü
lendő költségek kielégítése végett az 
1881 évi LX. t. ez. 27 §-ai alapján és a 
146 §-a értelmében Jovanov Nika gályái 
lakos ellen a fehértemplomi kir. tői vény
szék területén fekvő Gálya községben és 
a gályái 789 és 864 sz. betétben felvett: 
a gályái 864 sz. betétben felvett. A f  
1073/1 hrsz. szántó a Kutlovicza dűlőben 
1 hold 746 n.-öl 1160 k. 50 fill, becsárb. 
A t  1575/1 hrsz. Szántó a Zvezdana 
dűlőben 1 hold 953 n.-öl becsárban. A t  
2826/1 hrsz. Szántó a Crvenka dűlőben 
1127 n.-öl 265 k. 10 f. becsárban. A t  
2805/2 hrsz. Szántó a Divlyaka dűlőben 
1 hold 389 n.-öl 336 kor. 10 f. becsárban. 
A t  A I. 616/1 hrsz. Kert a beltelekben 
45 n.-öl 617/1 hrsz. Ház 142/a öisz. a ud
varral a beltelekben 43 n.-öl 151 n.-öl és 
617/2 hrsz. udvar a beltelekben 151 n.-öl 
3344 korona becsárban mint a Pancsovai 
Hitelbank utóajánlattevő által Ígért összeg
ben valamint a gályái 739 sz. betétben 
felvett: A + 2424/1 hrsz. Rét a Kracsina 
dűlőben 2 hold 343 n.-öl 658 kor. 90 fill, 
becsárban. A *j* 4136/1 hrsz. Rét Hrvacs- 
ka gréda dűlőben 1 hold 643 n.-öl 218 
kor. 90 f. becsárban, a gályái 864 sz. 
betétben felvett:

A f  1087/1 hrsz. Szántó a Kutlovica 
dűlőben 1424 n.-öl 453 kor. 40 fill, becsár
ban. A t  3028/2 hrsz. Szántó a Trnova- 
csa dűlőben 2 hold 1388 n.-öl 330 kor. 
becsárban, mint Dr. Bartulov Gáspár 
kevevárai lakos.

Megjegyeztetik, hogy ezen ingatla

nokra a haszonbérleti jog az 1914 évi 
november 1-éig terjedő időre Rakigyics 
íSzófra javára bekebeleztetett.

Utóajánlattevő által ígért összegben 
az árverést fentnevezettek utóajánlata 
következtében elrendeli és ezt valamint 
ennek feltételeit ezennel közhírré teszi:

A nyilvános árverés G á l y a  
k ö z s é g h á z  á n á 1 1913 évi o k t o- 
ber hó 23 napjának d. e. 9 órájakor 
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a G á l y a  "községben kifüggesztett és 
megtekinthető feltételek mellett.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

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

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

5. Ha az árverésen az utóajánlelnat 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlano- 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
Ígért megfelelő vagyis 10% "ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefize ni. A pánatpénz az utolsó rész
letben szunttatik be.

Kevevárán, 1913. évi szept hó 5- én.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

7159/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság Dr. 
Ghelner Jenő ügyvéd által képviselt 
Dunareana tak. és hitelintézet R. T. 
végrehajtatónak Jovicsin Péter hbálványosi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni 300 
k. tőke, ennek 1912 december 25-től járó 
67o kamata 9 k. 85 f. óvási 1/3 °/0 vál- 
tódij 75 k. 95 f. edd gi a jelen kérvény
ért költség meg nem állapittatik, mert 
vgrhtató mivel sem igazolta, hogy a ki
tűzve volt árverés elhalasztására vgrhtást 
szenvedett szolgáltatott okot, valamint a 
még felmerülendő költségek, nemkülöm- 
ben a csatlakozás kimondásával Nádas 
Hermann javára 166 kor. tőke, ennek 
1912 december 2-től járó 6% kamata és 
45 k. 20 f. költség; Budó Ferenc javára 
77 kor. 10 f. tőke, ennek 1913 február 
23-tól járó 5% kamata és 102 k. 50 fill, 
költség kielégítése végett az 1881. LX. 
144 és 146 §-ai alapján az alább körülirt 
ingatlanokra az árverést elrendeli s annak 
feltételeit a következőkben teszi közzé: 

1. Árverés alá bocsáttatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Homokbálványos község 875 és 876 
sz. betétjében foglalt következő ingatla

nok I. A 875 sz. betétben felvett. A f  
362/1 hrsz. Kert a beltelekben 273 n.-öl 
58 kor. becsárban. II. A 876 sz. betétben 
felvett. A I. 362/2 hrsz. Kert a be!telek
ben 310 n.-öl és 363 hrsz. Ház 277 
öisz. a udvarral a beltelekben 309 n.-öl 
863 kor. becsárban. A II. 4317 Szántó a 
Crna bara I. dűlőben 1 hold 668 n.-öl és 
4318 hrsz. Rét a Crna bara I. dűlőben 
327 n.-öl 294 kor. becsárban. A f  6628. 
hr. z. Színtó a Dolina dűlőben 896 n.-öl 
106 kor. becsárban. A homokbálványosi 
876 sz. betétben A II. 4317 és 4318 hrsz. 
alatt felvett ingatlanra Petkov Vazul ja
vára bekebelezett élethossziglani haszon- 
élvezeti jog ezen árverés által nem érin
tetik. Amennyihen azonban ezen ingat
lanra bekebelezett és a fenti szolgalmi, 
joga megelőző tehertételek fedezésére 
szükséges és ezennel 16.000 kor.-ban 
megállapított vételár meg nem ígérteinek 
az árverés nyomban hatálytalanná válic 
a fenti szolgalmi jog nélkül fog az 1881. 
LX. 163 §-ában foglalt módon nyomban 
elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverésHoinokbálv. 
községházánál 1913 évi november hó 5 
napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokb. köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
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 letenni.

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 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 szept. hó 16 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

Bírbeadandő
egy 3 utcai szoba-, fürdőszoba-, 
előszoba-, konyha-, kamrából álló 
lakás virágos- és konyhakerttel s 
baromfiudvarral, előnyös feltételek 
mellet. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Nyomatott az Oberläuter-féle kövynnyonulában, Kevevárán.


